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VZGOJNA PROBLEMATIKA 

Skozi celotni vzgojno-izobraževalni proces dajemo velik poudarek preventivi vzgojne 

problematike. Redno spremljamo pojave vzgojne problematike, manjše spore rešujemo sproti. 

Učitelji se v okviru razrednih ur redno pogovarjajo z učenci, svetovalna služba zaznane težave 

rešuje sproti. V tem šolskem letu je bilo izrečenih 34 vzgojnih opominov. 

Kljub temu, pozivam vse starše, da morebitne zaznane kršitve sproti prijavijo. 

 

DELOVNI ZVEZKI IN OSTALA UČNA GRADIVA 

 

V šolskem letu 2017/2018 je skupna nabavna cena od 2. do 9. razreda 592,55 EUR, brez gradiva 

NIT in TIT pa je 223,05 EUR. Soglasje Sveta staršev OŠ VIČ k skupni nabavni ceni delovnih 

zvezkov in ostalih učnih gradiv za naslednje šolsko leto smo izvedli prek dopisne seje.  

  

TABOR ZA NADARJENE UČENCE   

Učenci od 5. do 8. razreda Osnovne šole Vič, ki so bili prepoznani za nadarjene so uživali na 

dvodnevnem taboru za nadarjene v mesecu maju 2017, v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli 

rtiču. Bilo je zabavno in poučno. 

 

ŠTEVILO UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 

Trenutno predvideno število učencev v naslednjem šolskem letu je 938, kar pomeni, da bomo imeli 

28 učencev več kot v letošnjem šolskem letu od prvega do devetega razreda. Zaradi prostorske stiske 

in morebitne pridobitve prostorov oziroma nove učilnice na Tržaški, z nadzornikom za gradnje, ki je 

določen s strani ustanovitelja, preučujemo možnost preselitve knjižnice iz prvega nadstropja v 

polovico šolske garderobe na Tržaški, s tem pa pridobimo novo učilnico, kjer je bila do sedaj knjižnica. 

 

TEKMOVANJA V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU 

Od zadnje seje staršev v letošnjem šolskem letu do danes so bila izpeljana naslednja tekmovanja.  

Šolsko tekmovanje iz francoščine (6 učencev) 

Šolsko tekmovanje v znanju Vesele šole (22 učencev) 

Tekmovanje iz fizike (34 učencev) 

Angleška bralna značka - EPI READING BADGE (159 učencev) 



Matematično tekmovanje (18 učencev se je uvrstilo na državno tekmovanje) 

Cankarjevo tekmovanje - Mehurčki za I. triadno 

Regijsko tekmovanje iz znanja zgodovine  (11 učencev) 

Področno tekmovanje iz fizike (7 učencev) 

Državno tekmovanje iz znanja kemije (16 učencev) 

Državno tekmovanje iz francoščine, OŠ Trzin (1 učenka) 

Državno tekmovanje iz fizike (2 učenca) 

Državno tekmovanje Vesela šola (8 učencev) 

Regijsko tekmovanje iz znanja konstruktorstva in tehnologije obdelav gradiv (7 učencev). 

 

 

 

Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj 

Ljubljana, 9. 6. 2017 

 

 

  

Predlog sklepa: Svet staršev se je seznanil s poročilom ravnatelja. 

 


