
2. SESTANEX SVETA STARSEV, T4.2. 2OL7 PRITOGA K TOCKI 4

Uspeino konaano 1. ocenievalno obdobie, poudarek na uaeniu in pridobivaniu znania.

Rezultati ob 1. ocenjevalnem obdobju (31.1.2017):

o 1. - 3. razredi - LOOYo

o 4.a razred (1 uienec ocenjen negativno) - 95,5%
. 4.b razred - LOOYI

o 4.c razred - lOOo/o

o 5.a razred (1 uienec neocenjen) - 95,8%
o 5. b razred - 10O%

o 5.c razred - (2 u6enca ocenjena negativno) - 92%
o 6. a razred (2 uienca ocenjena negativno) - 90%
o 6.b razred (2 udenca ocenjena negativno) - 89,5%
o 6.c razred - lOOo/"

o 7 .a razred - 7@Yo

o 7.b razred - 10O%

o 7.c razred - LOOYI

o 8.a razred (4 uienci ocenjeni negativno) - 83,3%
. 8.b razred (1 uienec ocenjen negativno) - 95,8%
. 9.a razred (2 utenca ocenjena negativno)- 92.6%
o 9.b razred (4 udenci ocenjeni negativno) - 83,3%

Vzgojnih ukrepov malo (1 vzgojni opomin), veiinoma zadostujejo ie pogovori z

uienci...

Potek pouka: poteka v skladu z uinim natrtom, zastavljeni cilji so bili realizirani,
kakor tudi vse ostale dejavnosti, (Obisk Mariborskega gledalilia in ogled
predstave Gledaliiie od A do Z in Celjskega gledaliSia ter predstave Slepar v
krilu.) lzvedba nadstandardnega programa (iole v naravi), roditeljskih
sestankov z gosti (Simona Levc - vzgajamo samostojne in odgovorne otroke) in
ostalo...

Odlidni doseiki na5ih uiencev na tekmovanjih iz znanja in iportnega podroija

Poudarek na formativnem spremljanju znanja uiencev in uvajanja razliinih
bralno - udnih strategij.

lzvedba dobrodelnega boiidno - novoletnega koncerta v Kulturnem domu v
Hoiah (odliina izvedba in velik obisk - zahvala uiencem in mentorici gospe Maji
Paulia ter vsem uiiteljem).

INFORMACIJE RAVNATEUA:

SKUPAJ: 9d86%



Nadaljevanje prolekta Razvoja digitalnih komp€tenc - (tehnolo8ije se ne
smemo beti, moramo se jo nauaiti pravilno uporabljati in pri tem ne pretiravati).

Tudi v vrtcu Hoie in Rogoza izvajanje programa poteka po zastavljenem natrtu (velik
obisk stariev in ostalih na prireditvah, ki so jih pripravile vzgojiteljice in pomoinice skupaj
z otroki).

Na vseh podroijih in ob vseh problemih, ki so naia stalnica, iSiemo najboljie reSitve,
probleme reiujemo strpno z razumevanjem, prisluhnemo vsakomur in teiave poskuiamo
re5iti v dobrobit vsakega posameznika in na5e druibe.
Skupaj iiiemo najboljie reiitve ... (udenci - uiitelji - starsi - lokalna skupnost)

o RAZNO

Namestitev novih garderobnih omaric za vse utence od 4. do 9. razreda.
Vpis v 1. razred v Solskem letu 2OL7 /2078, predvidena 2 oddelka v Hodah in l oddelek v
Reki.

lzvedba driavnega Cankarjevega tekmovanja na naii 05 v Hoiah - sobota, 11.03.2017.
Eko dan ni zaman - sobota, 2 2. april2Ol7 . (Eko - zdrava - Sportna sola)
Koraki za korakce - sobota 27. maj2O!7. (Gibalnica)

lzbor fotografa za fotografiranje oddelkov.
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Vkljuteni v Stevilne projekte, v tem 5olskem letu tudi v projekt Zdrava iola.
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