
 

 

POROČILO RAVNATELJA – februar 2022 

 

VZGOJNA PROBLEMATIKA 

 

Na dan 31.1.2020,  je bilo na šoli 1003 učencev. 

Skozi celotni vzgojno-izobraževalni proces dajemo velik poudarek 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. 

Do konca meseca januarja 2022, smo 14 učencem izrekli pisne vzgojne opomine. 

 

DELO V ŠOLI V ČASU »EPIDEMIJE« 

 

Zaposlene redno obveščam na jutranjih sestankih, konferencah in preko elektronke pošte z 

vsemi novimi odloki in okrožnicami s strani MIZŠ, priporočili ZRSŠ in NIJZ, glede 

preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni, ocenjevanja učencev – število ocen, karantenskih 

odločb, … 

Trenutni odlok nam narekuje redno samotestiranje učencev v ponedeljek, sredo in petek, razen 

v primeru morebitne potencialne okužbe v oddelkih, ko se učenci in zaposleni testirajo sedem 

dni zapored, vsak dan razen izjem. 

Prav tako o okužbah obveščam vse starše oziroma skrbnike. 

Trenutno smo imamo veliko nadomeščanj, saj zaradi okužb manjka veliko učiteljev. 

Težavo pa imamo tudi s tehničnim kadrom saj za krajši čas ne dobimo nadomeščanja. 

 

TEKMOVANJA 

 

Tekmovanja iz znanja, športa in umetnosti kjer so sodelovali 

učenci OŠ Vič: 

 

Tekmovanja iz znanja 

Šolsko tekmovanje iz znanja logike 

Šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 

Tekmovanje iz znanja biologije za OŠ za Proteusovo priznanje 

Šolsko tekmovanje iz angleščine za 8. razred 

Šolsko tekmovanje v znanju tehnologij  za 8. in 9. razred 

Šolsko tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje 

Šolsko tekmovanje učencev iz znanja zgodovine – OŠ 

Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike 

Šolsko tekmovanje iz znanja geografije 

Šolsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja 



Tekmovanje Bober 

Državno tekmovanje v kolesarstvu 

Tekmovanje iz znanja fizike 

 

 

Športna tekmovanja 

Državno tekmovanje v plavanju 

Državno prvenstvo v akrobatiki  

Državno tekmovanje akrobatika – finale 

 

 

VPIS PRVOŠOLCEV  

 

Od 14. in 18. februarja 2022, je vpis prvošolcev.  

Iz aplikacije Sokol je razvidno, da bomo v prihodnjem šolskem letu imeli 125 prvošolcev, kar 

pomeni pet novih oddelkov.  

 

 

ŠOLE V NARAVI IN TABORI 

 

Do sedaj smo skladno z Letnim delovnim načrtom OŠ Vič izvedli letno šolo v naravi na 

Debelem rtiču za 5. razred, zapoznelo zimsko šolo v naravi v Kranjski Gori za 7. razred, 

zapozneli plavalni tečaj za 4. razred in plavalni tečaj za 3. razred. 

Prav tako smo izpeljali tabore za 3., 8., in 9. razred. 

 

Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj OŠ Vič 

 

 

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


