
5. seja sveta staršev dne, 13. 5. 2018 

2 d. točka: Poročilo ravnatelja o delu med sejama  
 

1. VZGOJNA PROBLEMATIKA 

Zasledujemo cilj ničelne tolerance. 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 32 vzgojnih opominov. 

Kljub temu, pozivam vse starše, da morebitne zaznane kršitve sproti prijavijo. Učenci, ki v šolo 

prihajajo s skiroji in kolesi morajo obvezno upoštevati cestno prometne predpise. 

Apeliram na starše, da svoje otroke navajajo na upoštevanje CPP.  

 

2. DELOVNI ZVEZKI IN OSTALA UČNA GRADIVA 

V šolskem letu 2018/2019 bo skupna nabavna cena delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv 

od 2. do 9. razreda 568,50 EUR, kar pomeni, da je nižja za 24,05 EUR kot v letošnjem šolskem 

letu.  

  

3. TABOR ZA NADARJENE UČENCE   

Učenci od 6. do 9. razreda Osnovne šole Vič, ki so bili prepoznani za nadarjene so uživali na 

dvodnevnem taboru za nadarjene v mesecu juniju 2018, v CŠOD FARA ob KOLPI. Bilo je 

zabavno in poučno. 

 

4. ŠTEVILO UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

Trenutno predvideno število učencev v naslednjem šolskem letu je 962, kar pomeni, da bomo 

imeli 27 učencev več kot v letošnjem šolskem letu. Zaradi prostorske stiske bomo med 

poletnimi počitnicami pridobili prizidek na Abramovi za nov oddelek 1. razreda. Tako bodo v 

naslednjem šolskem letu na Abramovi trije oddelki 1. razreda, trije oddelki 2. razreda in en 

oddelek 3. razreda. 

 

5. ANKETA ZA STARŠE OŠ VIČ 

Tudi v tem šolskem letu, smo izvedli anketo za starše. K izpolnjevanju vprašalnika je bilo 

povabljenih 926 staršev. Vprašalnik je oddalo 141 staršev oziroma 15,23% vseh staršev. 

Analiza ankete je zaradi manjšega odziva staršev narejena za vse razrede skupaj.  

Anketa je potekala preko spletne aplikacije za vsak razred posebej. Povprečna ocena vseh 

trditev je 4,09.  

 

6. TEKMOVANJA V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU 

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

tekmovanja: 

 

1. Šolsko tekmovanje Logična pošast (21 učencev) 

2. Državno tekmovanje iz znanja konstruktorstva in tehnologije obdelav (1 učenec) 

3. Državno tekmovanje Logična pošast (131 učencev) 

4. Tekmovanje za Zlato kuhalnico (3 učenci). 



Učenci so se poleg navedenih tekmovanj iz znanja udeležili številnih športnih tekmovanj (šah, 

atletika, kros, gimnastika, orientacija, akvatlon, mali nogomet, ulična košarka, ples, plezanje).  

 

Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj 

 

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

 

 

 

 

 


