3. seja sveta staršev dne 23. 01. 2019
2c. točka: Poročilo ravnatelja
VZGOJNA PROBLEMATIKA
Večjih vzgojnih težav na šoli ni. Manjše spore med učenci rešujemo sproti, še vedno
pa dajemo zelo velik poudarek glede vzgojne problematike v okviru razrednih ur.
Učiteljici mediatorki izvajata mediacijo z učenci, ki imajo težave na vzgojnem področju
(konflikte v medsebojni komunikaciji, reševanje sporov).
Do sredine meseca januarja 2019, smo 12 učencem izrekli pisne vzgojne opomine.
DELOVNA SOBOTA
Delovna sobota je po koledarju MIZŠ predvidena za 2. 2. 2019. V skladu z 2. odstavkom 4. člena Pravilnika o šolskem koledarju bo OŠ Vič delovno soboto nadomeščala
v torek, 4. 6. 2019 (popoldan), ko bomo izvedli Vičkov dan.
TEKMOVANJA
Za nami je kar nekaj šolskih tekmovanj iz znanja, športa in umetnosti kjer so sodelovali učenci OŠ Vič:
- Državno tekmovanje iz znanja Angleščine za učence 8. razreda, 4 učenci.
- Šolsko tekmovanje iz znanja Nemščine za učence 9. razreda, 6 učencev.
- Polfinale državnega prvenstva v akrobatiki, 38 učencev.
- Državno tekmovanje iz biologije, 3 učenci.
- Državno prvenstvo v akrobatiki, 16 učencev.
- Šolsko tekmovanje - razvedrilna matematika za učence od 6. do 9. razreda,
75 učencev.
- Mestno prvenstvo v odbojki, 14 učencev.
- Šolsko tekmovanje iz zgodovine, 8. in 9. razred, 42 učencev.
- Žogarija, 3 – 5 razred, 14 učencev
- Tekmovanje za Cankarjevo priznanje, 4 – 9 razred, 35 učencev.
- Mestno prvenstvo v odbojki, 14 učencev.
- Tekmovanje iz znanja geografije, 6 – 9 razred, 143 učencev.
PRIZIDEK NA ABRAMOVI
Gradna prizidka na Abramovi napreduje po načrtovane planu. Do konca meseca
januarja 2019 bodo zaključili z zunanjo gradnjo vseh prostorov, nato pa sledijo dela v
notranjosti.
ZIMSKI VEČERNI POHOD
Tudi letošnje šolsko leto učitelji skupaj z učenci in starši načrtujemo zimski večerni
pohod na Rožnik. Pohod naj bi bil v drugi polovici meseca januarja ali v začetku
februarja 2019 - petek. Starši boste o pohodu dovolj zgodaj obveščeni.

Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj OŠ Vič
Predlog sklepa: Svet staršev se je seznanil s poročilom ravnatelja.

