Svet staršev OŠ Rače, 6. junij 2022.
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Na učno-vzgojnem področju ni večjih posebnosti. Na manjša trenja sprotno odreagiramo. Če je potrebno
izdamo kašen vzgojni ukrep ali opomin. V letošnjem šolskem letu imajo lahko učenci pri predmetih manj
ocen, tako, da ni bilo težav pri pridobivanju ocen.
Bilo je nekaj dolgotrajnejših bolniških odsotnosti, po osem mesečni odsotnosti se je vrnila učiteljica Janja
Pučko in prevzela delo v 5a razredu, po dveh mesecih odsotnosti se je vrnila učiteljica Polona Korošec.
Septembra se vrača svetovalna delavka Severina Pfeifer. Konec junija še učiteljica razrednega pouka
Barbara Rozman.
Marca se je upokojila čistilka v vrtcu Ogrizek Dragica, v šoli se je februarja upokojila kuharica Štefka
Golavšek, v avgustu se upokoji organizatorka vadbe v telovadnici Milica Sovdat. Poiskali smo novo
čistilko in kuharico, v kratkem bo nov razpis za organizatorja vadbe.
Na razpisu za javna dela žal nismo bili uspešni. Občina nam od 1. aprila pa do konca koledarskega leta
financira polovico zaposlitve informatorja. Kombiniramo z polovico zaposlitve spremljevalke v tretjem
razredu.
Dodatno smo zaposlili 45% zaposlitve svetovalne delavke – do 31.8.2023.
V vrtec se je vrnila učiteljica Ina Vesna Črnko, učiteljica Barbara Šimenc odhaja v vrtec v začetku julija.
Septembra se vrača učiteljica matematike in fizike Ana Kajzer, po vsej verjetnosti se poslavlja učiteljica
Julija Šošter.
V 1. razred se vrača ena učiteljica oktobra 2022, druga aprila 2023 – bomo videli kako bo z učiteljicami,
ki ju sedaj nadomeščajo.
Jeseni se bo pričelo zadnje leto poskusa, upamo na vpeljavo, trenutno potekajo priprave na zadnjo leto
Izpeljali smo NPZ v 6. in 9. razredu ter poskusno preverjanje v 3. razredu
Pred poizvedbami smo v 9. razredu pri slovenščini pri 51,6 % (SLO 48,89), matematiki 59,38% (SLO 57,60)
pri angleščini pri 56,96% (Slo 57,28)
Pred tremi leti so bili pri slovenščini 2% nad povprečjem, pri matematiki 1,5 % nad povprečjem, pri
angleščini približno 2,5% nad povprečjem.
V tretjem razredu smo pri obeh predmetih okrog 12% nad slovenskim povprečjem.
Potekajo priprave na valeto – sreda, 15. 6. 2022. Ekskurzije smo zamaknili v zadnji teden pouka v juniju
– 21.6.2022.
Konec junija se prične sanacija toalet za učence, koncem maja se je pobrusil in na novo lakiral parket v
mali telovadnici.
Menjali smo vrata 13. učilnic in kabinetov. Za naslednje leto nam jih ostane še okrog 10.
V vrtcu smo sanirali peskovnike.
Nabavili smo avdio-vizualno opremo za pevski zbor (namenski mikrofoni, mešalna miza in ozvočenje).

