5. seja sveta staršev dne 08. 06. 2016
2 c. točka: Poročilo ravnatelja o delu med sejama
1. VZGOJNA PROBLEMATIKA

Manjše spore med učenci rešujemo sproti, še vedno pa dajemo zelo velik poudarek glede
vzgojne problematike v okviru razrednih ur. Učiteljici mediatorki dvakrat tedensko izvajata
mediacijo z učenci, ki imajo težave na vzgojnem področju (konflikte v medsebojni
komunikaciji, reševanje sporov). Večje vzgojne težave rešujemo (razredniki, šolska svetovalna
služba in vodstvo šole) v oddelkih osmega razreda.
2. PESEK NA ŠOLSKEM IGIŠČU
Kot sem obljubil na prejšnji seji sveta staršev, sem zaradi pritožb nad neustreznostjo peska na
šolskem igrišču na Tržaški zaprosil za mnenje neodvisnega strokovnjaka za področje otroških
igrišč in igral, ki je tudi sodni izvedenec za to področje. Mnenje, ki ga je podal je v priponki.
(priloga)
3. ERAZMUS +
Gostovanje tujih učencev v okviru projekta Erazmus +, vsak otrok je umetnik, se je zaključilo.
Upam, da bo vsem gostujočim učencem in učiteljem teden, ki so ga preživeli pri nas ostal v
nepozabnem spominu. Zahvaljujem se vsem družinam, ki so gostile tuje učence in tako
prispevale, da je bilo gostovanje zares nepozabno.
4. DOSEŽKI UČENCEV
Učenci so preko celega leta pridno sodelovali in tekmovali na različnih tekmovanjih in na
mnogih področjih dosegli odmevne rezultate. Za lepe uspehe so zaslužni učitelji, starši in vsi,
ki so jih vodili, usmerjali in pomagali.
5. ZAHVALA
Šolsko leto se bo kmalu izteklo. Zahvaljujem se staršem, ki nam zaupate svoje otroke, ki se z
nami odkrito pogovorite o posameznih težavah, ki ste pripravljeni, težave reševati skupaj z
nami, in ki s svojimi predlogi, nasveti in pripombami prispevate ustvarjati naš vsakdan.
Skupaj z roko v roki poskušamo usmerjati in voditi razburkana mlada življenja proti pravi poti.
Hvala vsem članom Sveta staršev za tvorno sodelovanje in za to, da se trudite, da naredimo
čim manj stranpoti.
Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj
Predlog sklepa: Svet staršev se je seznanil s poročilom ravnatelja.

