
Svet staršev OŠ Vič – junij 2022 - poročilo ravnatelja 

 

Na dan 25. 5. 2022,  je bilo na šoli 1006 učencev. 

TELEFONSKE ŠTEVILKE RAVNATELJA IN POMOČNIC RAVNATELJA  

V nujnih primerih lahko starši/skrbniki pokličete na telefonske številke ravnatelja in pomočnic 

ravnatelja.  

Ravnatelj Sašo Vlah 031 771 536 

Pomočnica Zdenka Hosta 041 223 923 

Pomočnica Irena Grlica 041 221 611  

VZGOJNA PROBLEMATIKA 

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 do 25. 5. 2022, izrečenih 20 vzgojnih opominov. 

Kljub temu, pozivam vse starše, da morebitne zaznane kršitve sproti prijavijo. 

 

DELOVNI ZVEZKI IN OSTALA UČNA GRADIVA 

Po 14. členu Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov Svet staršev poda pisno soglasje k 

skupni nabavni ceni kompleta delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezni razred. 

Učencem prvega triletja vsa učna gradiva kupi in plača šola s sredstvi učbeniškega sklada, zato 

cena teh gradiv ni predmet potrditve. 

V šolskem letu 2022/23 bo skupna nabavna cena delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv od 

4. do 9. razreda 493,80 EUR, skupaj z gradivi za TIT in NIT, kar pomeni, da je cena nižja za  

5,26  EURA kot v letošnjem šolskem letu.  

  

ŠOLE V NARAVI IN TABORI ZA UČENCE IN TABOR ZA NADARJENE UČENCE 

V letošnjem šolskem letu smo izpeljali vse načrtovane tabore skladno z LDN. Ostajajo samo še 

tabori za učence drugih razredov, kateri bodo izpeljani od 30. maja naprej.  

Učenci od 5. do 9. razreda Osnovne šole Vič, bodo imeli tabor za nadarjene od 3. 6.  do 5. 6. 

2022, v CŠOD OE Cerkno. 

 

PLAVALNI TEČAJ – DODATNI TERMINI  

  

V mesecu maju 2022 smo dodatno izpeljali plavalni tečaj za učence četrtih razredov, saj je bilo 

v času rednega dela plavalnega tečaja veliko učencev zaradi epidemije odsotnih in se tako tečaja 

niso mogli udeležiti.  

 

ŠTEVILO UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2022/23 

Trenutno predvideno število učencev v naslednjem šolskem letu je 1024. Tako bodo v 

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



oddelek 3. razreda. Na Abramovi ostaja sedanji 2. b oddelek.  

 

TEKMOVANJA V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU 

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

tekmovanja. Zaradi epidemije pa nismo mogli izpeljati tekmovanja, ki so bila določena s 

šolskim koledarjem.  

Šolsko tekmovanje iz francoščine (6 učencev) 

Šolsko tekmovanje v znanju Vesele šole (22 učencev) 

Tekmovanje iz fizike (34 učencev) 

Angleška bralna značka - EPI READING BADGE (159 učencev) 

Matematično tekmovanje (18 učencev se je uvrstilo na državno tekmovanje) 

Cankarjevo tekmovanje - Mehurčki za I. triadno 

Regijsko tekmovanje iz znanja zgodovine  (11 učencev) 

Področno tekmovanje iz fizike (7 učencev) 

Državno tekmovanje iz znanja kemije (16 učencev) 

Državno tekmovanje iz francoščine, OŠ Trzin (1 učenka) 

Državno tekmovanje iz fizike (2 učenca) 

Državno tekmovanje Vesela šola (8 učencev) 

Regijsko tekmovanje iz znanja konstruktorstva in tehnologije obdelav gradiv (7 učencev). 

 

Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj 

Ljubljana, 1. 6. 2022 

 

 

  

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

 


