4. seja sveta staršev dne 25. 04. 2018
2 d. točka: Poročilo ravnatelja o delu med sejama

1. VZGOJNA PROBLEMATIKA
Na šoli posvečamo velik poudarek na preventivi vzgojne problematike. Redno spremljamo in
beležimo pojave vzgojne problematike, manjše spore rešujemo sproti. Učitelji se v okviru
razrednih ur redno pogovarjajo z učenci, svetovalna služba zaznane težave rešuje sproti. V
času od 12. 2. 2018 do 9. 4. 2018 je bilo izrečenih 9 vzgojnih opominov.
2. ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV V ŠOLSKEM LETU 2018/19
V naslednjem šolskem letu je predvideno 40 rednih oddelkov in 965 učencev kar pomeni, da
bomo imeli 33 učencev več kot letošnje šolsko leto. Kar se tiče prostorske stiske na šoli,
moramo v okviru šolskih prostorov najti prostor za dodatno učilnico za dodatni oddelek 1.
razreda. Prav tako potekajo tudi redni sestanki pri ustanovitelju zaradi prostorske stiske.
3. TEKMOVANJA V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU
Od zadnje seje staršev v letošnjem šolskem letu do danes so bila izpeljana naslednja
tekmovanja:
-

Državno tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje (8. in 9. razred)
Šolsko tekmovanje OŠ v znanju matematike za Vegova priznanja (145 učencev od 6.
do 9. razreda)
Regijsko tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja (6 učencev)
Državno tekmovanje iz angleščine za učence 9. razreda (1 učenka)
Državno tekmovanje iz znanja kemije (11 učencev)
Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje Mehurčki (I. VIO)
Regijsko tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologije obdelav gradiv (9 učencev)
Državno tekmovanje v znanju iz Vesele šole (8 učencev)
Državno tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja
Državno tekmovanje OŠ v znanju matematike za Vegova priznanja

4. DVODNEVNI TABOR ZA NADARJENE UČENCE in TABOR ZA UČENCE 4.
RAZREDA, IZMENJAVA ERAZMUS +
V mesecu juniju 2018, bo šola izvedla dvodnevni tabor za nadarjene učence od 5. do 9.
razreda v CŠOD Fara. Tabora naj bi se udeležilo 40 učencev. V mesecu maju 2018, pa bodo
učenci 4. razredov imeli tedenski tabor v CŠOD RAK.
Pet učencev in tri učiteljice šole so v okviru projekta Erazmus +, trenutno na izmenjavi na
Portugalskem.
Predlog sklepa: Svet staršev OŠ Vič se je seznanil s poročilom ravnatelja.

