Poročilo ravnatelja za sejo sveta staršev OŠ Vič – junij 2019

VZGOJNA PROBLEMATIKA
Skozi vzgojno izobraževalni proces 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 23 vzgojnih
opominov.
Pozivam vse starše, da morebitne zaznane kršitve sproti prijavijo.
DELOVNI ZVEZKI IN OSTALA UČNA GRADIVA
V šolskem letu 2019/20 bo skupna nabavna cena delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv od
3. do 9. razreda 555,65 EUR, kar pomeni, da je višja za 41,10 EUR kot v letošnjem šolskem
letu. Primerjave cen so v tabeli.
TABOR ZA NADARJENE UČENCE
Učenci od 6. do 9. razreda Osnovne šole Vič, ki so bili prepoznani za nadarjene so uživali na
tridnevnem taboru za nadarjene v mesecu juniju 2019, v CŠOD v KRANJSKI GORI.
ŠTEVILO UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020
Trenutno predvideno število učencev v naslednjem šolskem letu je 1015, kar pomeni, da
bomo imeli 45 učencev več kot v letošnjem šolskem letu. Prostorske stiske glede razredov ne
bo, saj imamo dve novi učilnici na Abramovi, bo pa prostorska stiska glede izvedbe športa, saj
v telovadnici na Abramovi presegamo predvidene normative glede kvadrature pri športu.

ANKETA ZA STARŠE OŠ VIČ
Tudi v tem šolskem letu, smo izvedli anketo za starše. K izpolnjevanju vprašalnika je bilo
povabljenih 970 staršev. Vprašalnik je oddalo 194 staršev oziroma 20 % vseh staršev.
Anketa je potekala preko spletne aplikacije za vsak razred posebej. Rezultati ankete bodo
poslani najkasneje do ponedeljka, 10. 6. 2019.

TEKMOVANJA V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU
Od zadnje seje staršev v letošnjem šolskem letu do sedaj so bila izpeljana naslednja
tekmovanja.
Logična pošast
Področno tekmovanje v ŠPF-ples 6 učencev
Polfinale – gimnastika 34 učencev
Posamezno šahovsko prvenstvo ljubljanskih OŠ do 7,8 in 9 let 9 učencev
Tek trojk 162 učencev
Državno prvenstvo v gimnastiki 17 učencev
Tekmovanje v malem nogometu (mlajši dečki) 6 učencev
Mestno prvenstvo v atletiki 81 učencev
Akvatlon 18 učencev
Tekmovanje v malem nogometu 6 učencev
Področno prvenstvo v atletiki 48 učencev
Akvatlon 15 učencev
Državno prvenstvo v atletiki 8 učencev
Polfinale v malem nogometu (mlajši dečki) 6 učencev

Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj
Ljubljana, 6. 6. 2019

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

