Osnovna šola Škofljica, Klanec 5, 1291 Škofljica

Predstavitev zavoda Osnovna šola Škofljica
Osnovna šola Škofljica je skupaj s podružnicama v Želimljem in na Lavrici
edina vzgojno-izobraževalna ustanova v Občini Škofljica, ki izvaja
osnovnošolski program. Za Občino Škofljica je značilno, da se število
prebivalstva skokovito povečuje, saj šteje že več kot 11.000
prebivalcev. To pomeni, da je tudi v zavod Osnovna šola Škofljica
vpisanih vsako leto več učencev. Če smo imeli še leta 2010 vpisanih 842
učencev, pa se je sedaj številka zavidljivo povečala. Tako v šolskem letu
2020/21 izobražujemo 1300 učencev v 55 oddelkih, kar nas uvršča med
pet največjih osnovnih šol v Sloveniji. Na OŠ Škofljica se vrti 874 učencev,
na PŠ Lavrica 407 ter na PŠ Želimlje 19 učencev. Gotovo pa bodo v
septembru še kakšne spremembe.
Učenci so radovedni, a radoživi in razposajeni, zato jih privlači pisani svet
svobode. Kljub vsemu jih poskušamo učiti in vzgajati, naučiti in pripraviti
za vpis v srednje šole in za vsakdanje življenje z izvajanjem osnovnega in
razširjenega programa osnovne šole. Pri tem smo bolj ali manj uspešni.
Ker pa smo prepričani, da se v učencih skrivajo mnoge sposobnosti, jih
poskušamo usmerjati, da lahko pokažejo svoje talente tudi na drugih
področjih, kot so glasba, likovno in literarno ustvarjanje, ples in folklora,
fotografija in šport …
Gotovo pa bo letošnje šolsko leto drugačno, saj smo še vedno močno vpeti
v skupno skrb za ohranjanje zdravja in za preprečevanje okužbe s
koronavirusom. Zelo se bomo trudili, da bomo smiselno upoštevali
priporočila NIJZ, a se je potrebno zavedati, da sta vendarle naši osnovni
dejavnosti vzgoja in izobraževanje, da imamo določene predmetnike ter
programe, ki jih je potrebno izvesti, ter da sodelujemo in delamo z otroki.
Skrbi nas zanje, vsi so dragoceni, poskrbeli bomo za njihovo zdravje, toda
včasih so njihove misli drugačne in težko sprejemajo vsa naša navodila in
se ravnajo po njih.
Zavedamo se, da se posameznikova samopodoba oblikuje in kleše
počasi, skozi neuspehe in potrditve, skozi znanje in ustvarjanje, zato bomo
še naprej iskali priložnosti, da se bo vsak posameznik na šoli lahko umestil
v razgibano šolsko podobo, ki se nam vsem še dolgo vtisne v spomin. Naj
bo tudi to šolsko leto uspešno.
Roman Brunšek, ravnatelj
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