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1. UVOD  
PREDSTAVITEV ŠOLE 
 
VIZIJA 
Na naši šoli bomo spoštljivi, pošteni in iskreni drug do drugega.   
Cenili in razvijali bomo delavnost, strokovnost in odgovornost.   
Z dobro komunikacijo med šolo, domom in krajem bomo neprestano gradili kulturo dobre skupnosti.    
 
VREDNOTE 
Spoštovanje, odgovornost, poštenost, prijateljstvo, strokovnost, delovne navade, prijaznost in zaupanje smo 
na naši šoli postavili kot temelje vzgoje in medsebojnih odnosov. 
 
KONTEKST 
V preteklosti je šola nosila ime Osnovna šola Kamnik 1, leta 1964 pa so jo z odlokom  preimenovali v OŠ Frana 
Albrehta. Šola s ponosom nosi ime rojaka Kamničana Frana Albrehta.  
Osnovna šola Frana Albrehta je imela pomembno poslanstvo v prvih petdesetih letih njenega delovanja. V 
svoje okrilje je sprejela kar štiri podružnične šole, pred ustanovitvijo Osnovne šole Marije Vere je vzgajala in 
izobraževala preko 1300 učencev, matična šolska stavba je nudila prostore kamniški gimnaziji, sodelovala je 
pri gradnji športne dvorane, prav tako kot danes pa se je tudi v preteklosti neprestano soočala s prostorsko 
stisko kljub maksimalnemu izkoriščanju razpoložljivih notranjih prostorov kot tudi zunanjih površin. 
Šola s svojimi štirimi podružničnimi šolami v Mekinjah, Nevljah, Tunjicah in na Vranji Peči pokriva sedem 
krajevnih skupnosti v občini Kamnik. Letos bo v vseh petih šolskih stavbah preko osemsto učencev. Tudi 
zaradi tega smo največja osnovna šola v občini Kamnik.  
Šola je prisotna v lokalnem okolju z različnimi dejavnostmi: revija pevskih zborov, sodelovanje z drugimi 
zavodi, v okviru projekta Popestrimo šolo sodelujemo z matično knjižnico Franceta Balantiča in drugo. 
Osnovna šola Frana Albrehta je prvič  prejela naziv Kulturna šola septembra 2013, v letu 2016 pa je naziv 
prejela že drugič. S tem so deležniki v procesu vzgoje in izobraževanja dokazali, da sta znanje in ustvarjalnost 
temeljni vrednoti, ki ju v sklopu številnih šolskih in obšolskih dejavnosti izkazuje nadpovprečno aktivno 
kulturno udejstvovanje učencev, njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev. 
Veliko pozornost namenimo vsakoletni osrednji šolski prireditvi z bogatim kulturni programom v mesecu 
maju, kjer poleg kulturne prireditve učenci in starši obiskovalcem na šolskem sejmu predstavijo likovne in 
tehnične izdelke, zbrana sredstva pa namenijo šolskemu skladu. Staršem predstavimo nekatere projekte in 
dejavnosti, druženje pa pogosto zaključimo z različnimi športnimi dogodki. 
Veliko pozornost namenjamo socialni in drugi klimi med učenci ter zaposlenimi. Učenci aktivno sodelujejo v 
šolskem parlamentu. Prav tako neprestano vzpostavljamo in vzpodbujamo sodelovalno skupnost. 
 
Vizija, razvojni načrt šole in prioritetne dejavnosti so naravnani in spodbujajo k sodelovanju, pogovoru o 
učenju, spodbujanju učenja in ustvarjanju razmer zanj. Strokovnost, sproščena komunikacija, metode in 
oblike dela, ki temeljijo na lastnem doživljanju in izkušnjah, sodelovalna in demokratična kultura šole so cilji, 
h katerim smo usmerjeni. 
Razvojno načrtovanje je v šoli proces, v katerem šola na temelju analize stanja načrtuje izboljševanje lastne 
kakovosti, uspešneje in učinkoviteje organizira svoj program razvoja in sprememb.   
Naloga vodstva šole je kakovostno vodenje procesa razvojnega načrtovanja tako, da postane priložnost za 
ozaveščanje in soočanje individualnih pedagoško - didaktičnih predstav in individualnih vrednot, pa tudi za 
usklajevanje in morebitno spreminjanje le - teh v medsebojnem dialogu in v soočanju z nacionalnimi 
smernicami. Razvojni načrt, pripravljen v soglasju z vsemi deležniki, služi kot okvir in usmeritev članom 
šolske skupnosti pri nenehnem izboljševanju lastne prakse in pri medsebojni podpori za izboljšanje kakovosti 
poučevanja in učenja na institucionalni ravni. 
Glavni namen razvojnega načrtovanja je izboljševati kakovost učenja in poučevanja z uspešnim vodenjem 
inovacij in sprememb.  

http://spreminjamsolo.si/?post_type=pojmovnik#198
http://spreminjamsolo.si/?post_type=pojmovnik#199
http://spreminjamsolo.si/?post_type=pojmovnik#199
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Na šoli smo razvojno načrtovanje začeli s procesom oblikovanja poslanstva in vizije šole, z vključitvijo vseh 
šolskih deležnikov, ki je potekal v obliki razprav/anket o skupnem namenu in skupni predstavi prihodnosti, 
vzporedno z realistično oceno trenutnega stanja.  
Samoevalvacijo smo pričeli uporabljati kot sodelovalen, reflektiven proces, v katerega so vključeni vsi. 
Pomembno je bilo vzpodbujati in hkrati vztrajati, da so bili strokovni delavci pripravljeni in opolnomočeni na 
sistematično refleksijo, torej delovanja v smeri doseganja skupnih ciljev.  
 
POVEZAVA Z DOSEDANJIMI IZKUŠNJAMI                
● Kultura in tradicija. 
● Sodelovalna kultura. Sodelovanje z vsemi deležniki, še posebej s starši. 
● Distribuirano vodenje 
● Šola odličnosti, ne povprečnosti. 
● Pomembna je fleksibilnost. Šolski sistem jo mora podpirati. 
● Pojem kakovosti v kontekstu strokovnosti, empatičnosti, kompetenc, širine, sodelovanja. 
● Različni interesi in pogledi na kakovost z vidika učiteljev, staršev, lokalne skupnosti – ocenjevanje potreb 

učencev in skupnosti – odgovornost javnosti. 
● Interpretacija in uresničitev vizije. 
● Izraziti pričakovanja tako, da jih je mogoče meriti. 
● Zgodba šole se razvija iz kakovosti dialoga, ki se odvija v razredu, zbornici, na formalnih sestankih in 

drugih pomembnih pogovorih, ki potekajo na različnih nivojih z različnimi udeleženci/deležniki. 
● Izboljšanje se odvija, ko je v središču učenje, ko je v šoli prisotna kultura učenja in ko so ravnatelji in višji 

vodje glavni učenci. 
● Ohranjati šolo mobilno v svojem notranjem življenju je bistvo samoevalvacije, nenehnega postopka 

razmisleka, ki postane impliciten v načinu, kako ljudje razmišljajo in govorijo o svojem delu. 
● Premik paradigme od pasivne in podrejene vloge k aktivni vlogi, v kateri so učitelji osnovno gibalo 

samoevalvacije. 
 
 

2. PREDNOSTNA PODROČJA KAKOVOSTI 
IZBRANI PREDNOSTNI CILJI 
 
Skladno s pridobljenimi podatki ankete med strokovnimi delavci šole, so izbrana naslednja prednostna 
področja: 
- Vertikalno in horizontalno povezovanje,  
- Učenje učenja (učenje in poučevanje - kurikularni cilj), 
- Strpnost, spoštljivost, odnosi med učenci (klima in kultura - stališča, vrednote). 
 
USMERITVE    

● Dejavnosti za dosego prioritetnih ciljev Učenje učenja in Strpnost, spoštljivost, odnosi med učenci, 
bomo za naslednje triletje načrtovali v okviru strokovnih aktivov (Načrt izboljšav 2016-19). 

● Strokovni aktivi bodo imeli možnost korekcije že izdelanega triletnega načrta izboljšav glede na 
njihove ugotovitve iz preteklih let. 

● Strokovne aktive bomo spodbujali k povezovanju samoevalvacije z drugimi projekti (EKO šola, 
Kulturna šola), dejavnostmi (vzgojni načrt, otroški parlament) na šolski ali razredni ravni.  

● Vzpodbujali bomo medsebojno izmenjavo izkušenj in znanj (primeri dobrih praks). 
● Vzpodbudili in organizirali bomo individualna ter skupinska izobraževanja. 
● Vzpodbujali bomo spremljanje pouka: ravnatelj, strokovni aktivi, drugi strokovni delavci.



              

3. EVALVACIJA TRILETNEGA NAČRTA IZBOLJŠAV ZA ŠOLSKO LETO 2018/19   

(evalvacije strokovnih aktivov) 
 

STROKOVNI AKTIV UČITELJIC 1. RAZREDA 

PREDNOSTNO PODROČJE/C-1 UČENJE UČENJA 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA Učenje bralnih strategij, priprava na samostojno delo. 

OVREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH 

CILJEV 

ČASOVNI TRAK: Učenci so po poslušanju samostojno obnovili zgodbo 

ob nizu sličic. Sličice so nizali v obliki časovnega traku. Ob tem so 

uporabljali časovne izraze najprej, potem, nazadnje. To dejavnost smo 

izvedli trikrat v šolskem letu. Pri prvi in drugi izvedbi je bilo potrebno 

učence spodbujati in usmerjati pri postavljanju časovnega traku in 

obnavljanju zgodbe. Zadnji časovni trak so vsi učenci samostojno 

naredili in brez pomoči obnovili zgodbo. Večina učencev je ob tem 

uporabila dovolj bogat besedni zaklad za to starostno stopnjo. Eno 

šolsko uro smo izvedli v sodelovanju s knjižničarko (KIZ). Nekaj 

učencev pa ima na tem področju primanjkljaje in smo staršem 

svetovali, kako naj otroku pomagajo bogatiti besedni zaklad (branje 

knjig, razlaga besed). 

KAJ VAM JE POSEBEJ USPELO Večja samostojnost, boljša samopodoba, bogatejši besedni zaklad 

učencev. 

MOREBITNE POSEBNOSTI / 

  

PREDNOSTNO PODROČJE/ C-2 STRPNOST, SPOŠTLJIVOST, ODNOSI MED UČENCI 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA Vljudni učenci (uporaba vljudnostnih izrazov), samostojno reševanje 

sporov brez pomoči učitelja. 

OVREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH 

CILJEV 

V pogovoru uporablja ustrezne vljudnostne izraze (prošnja, zahvala, 

opravičilo). Učence smo vsakodnevno (pri vstopu v razred, 

razdeljevanju malice, šolskih pripomočkov, pri reševanju sporov…) 

spodbujale pri uporabi vljudnostnih izrazov in k samostojnemu 

reševanju sporov. 

Spremljanje, spodbujanje in usmerjanje samostojnega reševanja 

sporov. Pri reševanju sporov še vedno potrebujejo usmerjanje 

učitelja. Vsi  učenci poznajo pomen vljudnostih izrazov. Večina 

učencev jih samostojno uporablja v pogovoru vsakdanjem življenju, 

nekatere pa je potrebno na to opozoriti in usmerjati pri uporabi. 

KAJ VAM JE POSEBEJ USPELO Učenci se že medsebojno spodbujajo pri uporabi vljudnostnih izrazov. 

MOREBITNE POSEBNOSTI / 
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 STROKOVNI AKTIV UČITELJIC 2. RAZREDA 

PREDNOSTNO PODROČJE/C-1 UČENJE UČENJA 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA Učenje bralno učnih strategij (ribja kost, pojmovna mreža v obliki 

dlani). 

OVREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH 

CILJEV 

Samostojen zapis vsaj petih protipomenk/ sopomenk/ nadpomenk v 

obliki ribje kosti  ali dlani. 

KAJ VAM JE POSEBEJ USPELO Večina učencev je samostojno uporabljala obe novi bralno učni 

strategiji. 

MOREBITNE POSEBNOSTI Obe strategiji smo izvajali individualno, v paru in skupinsko. Učenci 

so najraje delali v paru. 

  

PREDNOSTNO PODROČJE/ C-2 STRPNOST, SPOŠTLJIVOST, ODNOSI MED UČENCI 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA Izvedba projekta Mi med seboj ter Korak k sončku. 

OVREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH 

CILJEV 

Označevanje upoštevanja razrednih vrednot (razredni seznam). 

KAJ VAM JE POSEBEJ USPELO Medsebojno opozarjanje na upoštevanje razrednih vrednot. 

MOREBITNE POSEBNOSTI Izboljšanje razredne klime. 

  

  

  STROKOVNI AKTIV UČITELJIC 3. RAZREDA 

PREDNOSTNO PODROČJE/C-1 UČENJE UČENJA 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA Sledenje, razumevanje in upoštevanje pisnih navodil. 

OVREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH 

CILJEV 

Zastavljene cilje smo preverjali dvakrat letno pri MAT in SLJ. Pri MAT 

smo preverjali, kako učenci sledijo strategiji reševanja besedilnih 

nalog, pri SLJ pa kako uspešni so pri iskanju podatkov v besedilih. 

Večina učencev je dosegla zastavljene cilje. 

KAJ VAM JE POSEBEJ USPELO Učenci so se začeli zavedati pomena branja z razumevanjem.  

MOREBITNE POSEBNOSTI Učencem z disleksijo so bile naučene strategije v veliko pomoč. 
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PREDNOSTNO PODROČJE/ C-2 STRPNOST, SPOŠTLJIVOST, ODNOSI MED UČENCI 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA Celoletno spodbujanje otrok k primernemu obnašanju - TRUDIM SE. 

OVREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH 

CILJEV 

S spodbujanjem oz. spremljanjem primernega obnašanja je pri 

večini učencev opazen napredek. 

KAJ VAM JE POSEBEJ USPELO Učenci so znali druge pohvaliti in ne tožariti (3.b). 

MOREBITNE POSEBNOSTI Nagrada (bonus ugodnosti) je otrokom veliko pomenila. 

  

  

STROKOVNI AKTIV UČITELJIC 4. RAZREDA 

PREDNOSTNO PODROČJE/C-1 UČENJE UČENJA 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA Miselni vzorci, pojmovne mreže, izpiski ključnih besed, Paukova 

strategija, učbeniki. 

OVREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH 

CILJEV 

Učenci so preko pouka, KIZ, razrednih ur spoznavali učne strategije. 

Njihovo razumevanje in uporabo so predstavili pri predmetu DRU in 

NIT. Razumevanje osvojenih strategij se je pokazalo pri 

samostojnemu delu miselnih vzorcev ter plakatov, nekoliko manj 

učencev je osvojilo tehniko iskanja ključnih besed. 

KAJ VAM JE POSEBEJ USPELO Učenci so sami posegali po različnih učnih strategijah in jih 

uporabljali pri učenju. 

MOREBITNE POSEBNOSTI / 

  

PREDNOSTNO PODROČJE/ C-2 STRPNOST, SPOŠTLJIVOST, ODNOSI MED UČENCI 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA Izvajanje socialnih iger v okviru razrednih ur, vrednotenje lastnih in  

sošolčevih dosežkov (govorni nastopi, likovni izdelki). Reševanje 

sprotne problematike ob  konfliktnih situacijah na strpen in spoštljiv 

način. 

OVREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH 

CILJEV 

Učenci so napredovali pri objektivnem vrednotenju sošolčevih in 

lastnih izdelkov. Kritično, na podlagi določenih kriterijev, so v večini 

uspešno vrednotili govorne nastope sošolcev ter predlagali 

izboljšave. 

Deloma je bil napredek opazen tudi pri reševanju konfliktov, saj so 

se učenci velikokrat sami rešili konflikt, opazen je bil tudi delež 

učencev, ki so pri reševanju konfliktov uporabili strategije za 

reševanje konfliktov, ki smo jih obravnavali pri predmetu DRU in 

razrednih urah. Še vedno pa za reševanje konfliktov večina 

potrebuje vsaj delno pomoč odraslega. 
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KAJ VAM JE POSEBEJ USPELO Učenci so kakovostneje reševali medsebojne konflikte, kritično 

vrednotili svoje in sošolčeve dejavnosti in pokazali več strpnosti v 

posameznih situacijah. 

MOREBITNE POSEBNOSTI / 

 

 

 

 STROKOVNI AKTIV UČITELJIC 5. RAZREDA 

PREDNOSTNO PODROČJE/C-1 UČENJE UČENJA 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA Euller-Vennov diagram, Paukova strategija, učbeniki, IKT 

tehnologija. 

OVREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH 

CILJEV 

Učenci so preko pouka, KIZ, razrednih ur spoznavali posamezne 

bralno učne strategije, način in uporabo IKT tehnologije. Njihovo 

razumevanje in uporabo so predstavili pri predmetu DRU, SLJ, MAT 

in NIT. Delež učencev, ki so uspešno usvojili Paukovo strategijo je bil 

nekoliko nižji ( prib. 70% ) v primerjavi z deležem učencev, ki so 

uspešno usvojili Euller-Vennov diagram ( prib. 90% ). 

KAJ VAM JE POSEBEJ USPELO Učenci so sami posegali po različnih bralnih učnih strategijah in jih 

uporabljali pri učenju. 

MOREBITNE POSEBNOSTI / 

  

PREDNOSTNO PODROČJE/ C-2 STRPNOST, SPOŠTLJIVOST, ODNOSI MED UČENCI 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA Izvajanje socialnih iger v okviru razrednih ur, vrednotenje lastnih in 

sošolčevih dosežkov (govorni nastopi, likovni izdelki). Reševanje 

sprotne problematike ob konfliktnih situacijah na strpen in spoštljiv 

način. 

OVREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH 

CILJEV 

Učenci so na osnovi dejavnosti v večji meri dosegli zastavljene cilje. 

Največji napredek je bil opazen pri vrednotenju lastnih in sošolčevih 

dosežkov, s pomočjo kriterijev, ki so jih oblikovali samostojno ob 

usmerjanju učitelja. Reševanja konfliktnih situacij so se lotevali 

sami, vendar so pogosto potrebovali pomoč odraslega. 

KAJ VAM JE POSEBEJ USPELO Učenci so kakovostneje reševali medsebojne konflikte, bolj kritično 

vrednotili svoje in sošolčeve dejavnosti, izdelke, predstavitve… 

MOREBITNE POSEBNOSTI / 
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STROKOVNI AKTIV UČITELJEV ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA 

PREDNOSTNO PODROČJE/C-1 UČENJE UČENJA 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA Uresničevanje različnih strategij pri delu domačih nalog (načrtovanje 

časa, pomoč pri ureditvi mize in prostora, glasba v prostoru…). 

OVREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH 

CILJEV 

Doseganja ciljev smo se lotili na razne načine glede na starost in 

sposobnosti učencev. Na začetku je bilo potrebno učence spodbujati 

in usmerjati pri ureditvi prostora, pravilnem sedenju in načrtovanju 

časa. Postopoma so učenci postajali samostojnejši in 

samozavestnejši. Opazili smo večjo motiviranost in veselje otrok ob 

uspešno opravljenem delu 

KAJ VAM JE POSEBEJ USPELO Vzpostaviti dinamiko pomoči posamezniku. Učenci so se začeli 

medsebojno spodbujati ter upoštevati pravilo, da se samostojno 

delo uspešneje izvaja ob ustvarjalnem miru. 

MOREBITNE POSEBNOSTI Medsebojna vrstniška pomoč ob domačem delu. 

  

PREDNOSTNO PODROČJE/ C-2 STRPNOST, SPOŠTLJIVOST, ODNOSI MED UČENCI 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA Socialne igre. 

OVREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH 

CILJEV 

Cilj je bil učenje, spodbujanje veščin ter ustrezno reševanje 

konfliktnih situacij. Učenci so pri reševanju sporov potrebovali 

usmerjanje učitelja. Učence smo opozarjali na uporabo vljudnostnih 

izrazov in izogibanju neprimernih besed. Glede na starost učencev 

usvajajo socialne veščine.    

KAJ VAM JE POSEBEJ USPELO Posamezni učenci so uspeli nadgraditi odnos, tako da so sklenili 

pogodbo o medsebojnem odnosu. Odnosi med učenci so se 

postopoma okrepili. Učenci so postali samozavestnejši in 

samostojnejši pri reševanju sporov. 

MOREBITNE POSEBNOSTI Razmišljanje posameznikov ob konfliktu. Vsem ni uspelo kljub 

vloženemu trudu, kar nam je  vzpodbuda za delo vnaprej. 
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STROKOVNI AKTIV UČITELJIC SLOVENŠČINE 

PREDNOSTNO PODROČJE/C-1 UČENJE UČENJA 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA Tehniški dan: POKLICI. 

OVREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH 

CILJEV 

Učenci razmišljajo o svoji prihodnosti (medsebojni intervjuji, pisanje 

opisa …). Cilji so bili doseženi, saj so učenci dobili informacije, ki so 

jih usmerile k razmišljanju o njihovi nadaljnji poklicni poti. 

Učiteljice, ki smo sodelovale na tehniškem dnevu, smo z izvedbo, 

svojim prispevkom in odzivi učencev zelo zadovoljne. 

KAJ VAM JE POSEBEJ USPELO / 

MOREBITNE POSEBNOSTI / 

  

PREDNOSTNO PODROČJE/ C-2 STRPNOST, SPOŠTLJIVOST, ODNOSI MED UČENCI 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA Priprava učencev na kulturne prireditve (primerno obnašanje, da ne 

ploskamo, ko se odpoje ali odigra himna …). 

OVREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH 

CILJEV 

Učenci se na kulturnih prireditvah obnašajo zelo primerno. 

KAJ VAM JE POSEBEJ USPELO / 

MOREBITNE POSEBNOSTI / 

 

 

 

 STROKOVNI AKTIV UČITELJEV MATEMATIKE 

PREDNOSTNO PODROČJE/C-1 UČENJE UČENJA 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA  

 

 

                 Smo pridružene k naravoslovnemu aktivu. 
OVREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH 

CILJEV 

KAJ VAM JE POSEBEJ USPELO 

MOREBITNE POSEBNOSTI 
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 STROKOVNI AKTIV UČITELJIC TUJEGA JEZIKA 

PREDNOSTNO PODROČJE/C-1 UČENJE UČENJA 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA Učence smo navajale na uporabo učnih pripomočkov in gradiv 

(učbenika, slovarjev, spleta ...). 

Dele učnih ur smo namenile učenju posameznih veščin učenja tujih 

jezikov (delu z besedilom, izdelavi lastnega slovarčka in kartončkov s 

slovnico, povezavi z drugimi jeziki ...). 

Staršem učencev 1. in 2. razreda smo na dveh roditeljskih sestankih 

predstavile strategije zgodnjega učenja tujega jezika. 

OVREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH 

CILJEV 

Učenci samostojno uporabljajo slovarje, samostojno  izdelajo svoj 

slovarček,  izdelajo si pripomočke za učenje besedila in slovnice, 

staršem učencev 1. VIO smo predstavile strategije zgodnjega učenja 

tujega jezika. Staršem bodočim prvošolcev je bila posredovana 

zloženka z omenjeno vsebino. 

KAJ VAM JE POSEBEJ USPELO Učenci samostojno uporabljajo učne pripomočke in poustvarjajo 

vsebine, ki so bile obravnavane pri pouku. 

MOREBITNE POSEBNOSTI Pomanjkanje slovarjev na podružnicah. 

  

PREDNOSTNO PODROČJE/ C-2 STRPNOST, SPOŠTLJIVOST, ODNOSI MED UČENCI 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA Uporaba prilagojenih besedil (proza in poezija) in vizualne podpore 

(video) za ozaveščanje in širjenje strpnosti in spoštljivosti; z 

različnimi dejavnostmi bomo vzpodbujale navezovanje pozitivnih 

odnosov (npr. socialne igre, skupinsko delo, družabne igre …). 

OVREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH 

CILJEV 

Pri pouku smo uporabljale različna prilagojena učna besedila, pesmi 

in gradiva za ozaveščanje in širjenje strpnosti in spoštljivosti. Z 

različnimi dejavnostmi smo vzpodbujale navezovanje pozitivnih 

odnosov. 

KAJ VAM JE POSEBEJ USPELO Tovrstne dejavnosti povežejo razred – skupino. 

MOREBITNE POSEBNOSTI Aktivnosti so lahko uspešne, če sodelujejo tudi starši. 

  

 

STROKOVNI AKTIV DRUŽBOSLOVJA 

PREDNOSTNO PODROČJE/C-1 UČENJE UČENJA 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA Usmerjanje in spodbujanje učencev k samostojnemu delu (plakat, 

letak, predstavitve, seminarske, raziskovalne naloge ipd.). Dele 

učnih ur smo namenili poznavanju učenčevih učnih stilov in 

bralnih strategij. 
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OVREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH 

CILJEV 

Učenci uporabljajo različne bralne strategije, s katerimi znajo 

primerjati podobnosti in razlike, ločiti pomembne od 

nepomembnih informacij ter poiskati vzroke in posledice ravnanj.  

KAJ VAM JE POSEBEJ USPELO / 

MOREBITNE POSEBNOSTI / 

  

PREDNOSTNO PODROČJE/ C-2 STRPNOST, SPOŠTLJIVOST, ODNOSI MED UČENCI 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA Krepitev dobrih medsebojnih odnosov, strpnosti in sprejemanja 

drugačnosti. Vključevanje vsebin pri pouku, tematskih dnevih in 

kulturnem dnevu religije in kulture. 

OVREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH 

CILJEV 

Vsebine so spodbudile učence k primerjanju kultur in religij ter 

prispevale k duhovnem razvoju učencev. 

KAJ VAM JE POSEBEJ USPELO Kulturni dan Religije in kulture.  

MOREBITNE POSEBNOSTI / 

 

 

STROKOVNI AKTIV NARAVOSLOVJA 

PREDNOSTNO PODROČJE/C-1 UČENJE UČENJA 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA Učenec uporablja ustrezno bralno strategijo za usvajanje novih 

učnih vsebin. 

OVREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH 

CILJEV 

Učenci so uporabljali različne bralne strategije, kjer so se učili s 

pomočjo učbenika, učencem predstavljali teme, ki so jih sami 

raziskovali, izvajanje praktičnih del po samostojnem branju 

navodil. 

Vsi učenci 6. razreda znajo zapisati kuharski recept s postopkom. 

Večina učencev 7. razreda zna pripraviti predstavitev živali in jo 

predstaviti.  

Večina učencev 8. razreda zna zapisati laboratorijsko poročilo 

eksperimentalne vaje. 

Večina učencev 9. razreda zna pripraviti predstavitev izbrane 

vsebine. 

KAJ VAM JE POSEBEJ USPELO Učenci so urili veščino pisanja naravoslovnega poročila, poročila 

tehnološkega postopka, kuharskih receptov s postopkom. 

Naravoslovni dan Merjenje. 

MOREBITNE POSEBNOSTI / 

  

 



12 
 

PREDNOSTNO PODROČJE/ C-2 STRPNOST, SPOŠTLJIVOST, ODNOSI MED UČENCI 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA Merjenje zadovoljstva učencev pri delu v dvojicah in skupinah. 

OVREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH 

CILJEV 

Večina učencev rada raziskuje v skupinah, kjer opravljajo praktično 

delo ali raziskujejo nove vsebine. Učenci bi si želeli  več časa za 

delo v skupinah, več praktičnega dela. 

KAJ VAM JE POSEBEJ USPELO Organizacija Tabora radovednih. 

MOREBITNE POSEBNOSTI Nekateri učenci pa vseeno raje delajo individualno, včasih jih pri 

takšnem delu moti hrup. 

  

 

STROKOVNI AKTIV UČITELJEV ŠPORTA 

PREDNOSTNO PODROČJE/C-1 UČENJE UČENJA 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA Učenje samoopazovanja, vizualizacije, reševanje problemskih 

nalog. 

OVREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH 

CILJEV 

V tem šolskem letu smo na nekaterih rednih urah športa, dali večji 

poudarek na aktivnejši vključitvi učencev pri samoopazovanju 

izvedbe motoričnih nalog (vadba tehnike) in tudi doseganju 

konkretnih rezultatov (dosežkov). Preko pogovorov, razlag in 

demonstracij smo želeli, da učenci sami prepoznajo svoje 

pomanjkljivosti pri izvedbi, jih ustrezno besedno opišejo, 

načrtujejo njihovo izboljšanje ter posledično tudi izboljšajo svoje 

osebne rezultate. 

Učenci višjih razredov (8. in 9.r) so bili to v veliki večini sposobni 

narediti samostojno, delno tudi ob pomoči in usmerjanju učitelja. 

Znali so podati smiselne povratne informacije učitelju.  

KAJ VAM JE POSEBEJ USPELO  / 

MOREBITNE POSEBNOSTI Ob tovrstnem delu je bilo opaziti večjo resnost in motiviranost za 

delo predvsem takrat, ko so učenci opravljali določene naloge 

povezane z ocenjevanjem. Sicer je bila motivacija za samostojno 

delo oz. storilnost dosti manjša. 

  

PREDNOSTNO PODROČJE/ C-2 STRPNOST, SPOŠTLJIVOST, ODNOSI MED UČENCI 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA Spoznavanje pravil kulturnega dialoga, fair playa. 

OVREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH 

CILJEV 

Na večini ur preko celega šolskega leta (predvsem pri igrah z žogo) 

smo učence načrtno seznanjali in opominjali na pravila športnega 

vedenja. Namen je bil, da učenci ponotranjijo ta pravila, ter jih med 

igro tudi samostojno upoštevajo. Velika večina učencev je preko 

celega šolskega leta (pri pouku športa in športnih dnevih), znali na 

ustrezen način izraziti svoje potrebe, mnenje, ustrezno sprejemati 

športne uspehe in neuspehe ter upoštevati pravila športnih iger. Za 
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dosego tega cilja smo učitelji športa potrebovali veliko mero 

doslednosti, vložene energije in časa, občasno tudi na račun 

nepopolne realizacije predvidene vsebine na posamezni uri. 

KAJ VAM JE POSEBEJ USPELO Pri izvedbi športnih dni (med razredno tekmovanje v igrah z žogo) 

nam je ta zastavljeni cilj dobro uspelo realizirati. Na vseh štirih 

tovrstnih šp. dnevih ni prišlo do neustreznega športnega vedenja. 

MOREBITNE POSEBNOSTI  / 

  

 

 STROKOVNI AKTIV IZVAJALK DSP 

PREDNOSTNO PODROČJE/C-1 UČENJE UČENJA 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA Ugotavljanje učnega stila posameznega učenca. Učiti učenca, kako 

izrabiti prednosti prevladujočega stila učenja. 

OVREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH 

CILJEV 

Ko smo ugotovile prevladujoči učni stil posameznega učenca, smo 

ure dodatne strokovne pomoči načrtovale tako, da smo učencu 

predstavljale tehnike učenja primerne njegovemu učnemu stilu. 

Učence smo seznanjale s posebnostmi/prednostmi njihovega 

prevladujočega učnega stila in iskale načine, da bo pri doseganju 

ciljev čimbolj uspešen. Ugotovile smo, da so le nekateri učenci ob 

pomoči naučenih tehnik lažje usvojili določena znanja - predvsem pri 

učencih, katerih prevladujoči učni stil je bil  kinestetični, saj jim je 

bilo omogočeno gibanje med delom v šoli in doma. Pri večini 

učencev pa kljub temu ni prišlo do bistvenega izboljšanja, zaradi 

nizke motivacije in premalo spodbud s strani vseh deležnikov.   

KAJ VAM JE POSEBEJ USPELO / 

MOREBITNE POSEBNOSTI / 

  

 

PREDNOSTNO PODROČJE/ C-2 STRPNOST, SPOŠTLJIVOST, ODNOSI MED UČENCI 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA Sprotno sodelovanje in obveščanje strokovnih in svetovalnih 

delavcev ter staršev o funkcioniranju učenca v šoli. Priprava in 

izvedba delavnic na dnevih dejavnosti. Vključitev k RU in dnevom 

dejavnosti, kadar je to smiselno. Trudili smo se, da je bila naša 

strpnost in spoštljivost zgled učencem pri njihovih ravnanjih. 

OVREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH 

CILJEV 

Sprotno sodelovanje s strokovnimi in svetovalnimi delavci ter starši - 

ponekod dnevno, večinoma pa tedensko ali mesečno. Zaradi 

dobrega sodelovanja s starši in ostalimi deležniki nam je uspelo 

prešolati štiri učence v njim ustreznejši program. To nam je uspelo 

predvsem zaradi dobre komunikacije med nami, učitelji, starši in 
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učenci in zaradi dobrega sodelovanja ter spoštljivega odnosa do 

vseh deležnikov. 

Izvedli smo delavnice na KD Bonton, TD Odraščanje, ND Medsebojni 

odnosi, ND Jaz in ti. Pogosto smo se vključevale v razred, razredne 

ure ali spremljale učence na dnevih dejavnosti.  S svojo strpnostjo in 

spoštljivostjo smo bile zgled učencem. Organizirale smo Noč v šoli za 

učence z DSP in spodbujale druženje učencev z DSP v senzorni sobi 

(igralnica). Na ta način smo krepile strpnost, spoštljivost in socialne 

veščine med učenci.  

Na Noči v šoli so se med učenci, ki se med seboj niso najbolje 

razumeli stkale prijateljske vezi katere smo opazile tudi kasneje (v 

igralnici, na hodniku). Opazile smo manj nespoštljivega vedenja med 

seboj. 

KAJ VAM JE POSEBEJ USPELO Druženje učencev v senzorni sobi (igralnica), izvedba dogodka Noč v 

šoli. 

MOREBITNE POSEBNOSTI / 

 

 

 STROKOVNI AKTIV SVETOVALNIH DELAVK 

PREDNOSTNO PODROČJE/C-1 UČENJE UČENJA 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA Na ravni aktiva zaradi večjih kadrovskih sprememb nismo izvajali 

dejavnosti. 

 

PREDNOSTNO PODROČJE/ C-2 STRPNOST, SPOŠTLJIVOST, ODNOSI MED UČENCI 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA Na ravni aktiva zaradi večjih kadrovskih sprememb nismo izvajali 

dejavnosti. 

 

 

STROKOVNI AKTIV ŠOLSKIH KNJIŽNIČARK 

PREDNOSTNO PODROČJE/C-1 UČENJE UČENJA 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA Učenje citiranja in navajanje virov z učenci 7. razreda 

OVREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH 
CILJEV 

V okviru izvajanja KIZ - knjižnično informacijskega znanja 
knjižničarka v sodelovanju s predmetnimi učitelji učence nauči 
pravilnega citiranja in navajanja virov. Učenci izdelajo seminarsko 
nalogo in pri izdelavi morajo upoštevati pravila citiranja. 
Doseganje zastavljenih ciljev smo ovrednotili tako, da smo preverili 
kolikšen delež učencev je pravila pravilno uporabilo v praksi. 

KAJ VAM JE POSEBEJ USPELO Ob pregledovanju seminarskih nalog učencev, ki jih sicer pregleda 
in oceni predmetni učitelj, smo ugotovili, da je bil delež učencev, ki 
so pravilno citirali in navedli vire, visok (okoli 80%). 

MOREBITNE POSEBNOSTI / 
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PREDNOSTNO PODROČJE/ C-2 STRPNOST, SPOŠTLJIVOST, ODNOSI MED UČENCI 

DEJAVNOSTI NA RAVNI AKTIVA Izdelava plakata na temo Evropske unije z učenci 3. razreda 

OVREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH 
CILJEV 

V okviru izvajanja KIZ - knjižnično informacijskega znanja 
knjižničarka v sodelovanju z razrednimi učiteljicami učence nauči 
iskanje po virih in izdelavo plakata. Tema plakatov je predstavitev 
posameznih držav EU. Učenci iščejo po knjižnih virih. Pri izdelavi 
plakata smo se posebej usmerili in opazovali sodelovanje in 
odnose med učenci v skupini. 

KAJ VAM JE POSEBEJ USPELO Učenci so dobro izdelali plakate. Bolj kot sama izdelava plakata je 
bilo pomembno sodelovanje in odnosi pri delu. Učenci so si dobro 
znali razporediti naloge in zadolžitve, kot so pisanje, risanje, 
branje, iskanje informacij in predstavitev plakata. Pri nekaterih 
skupinah je bilo potrebno nekaj pomoči in usmerjanja, v večini pa 
so učenci med seboj dobro sodelovali. Ugotovili smo, da je 
najboljše sodelovanje, ko skupina šteje tri člane.    

MOREBITNE POSEBNOSTI / 

  

 

 

4. POVZETKI UGOTOVITEV NEKATERIH AKTIVOV 
  

  C-1: Učenje učenja 

2.R: S tem načinom dela so bili učenci samostojnejši, bolj motivirani za delo in so prevzeli aktivnejšo vlogo v 
procesu učenja. 

4.R: Učenci so se naučili novih strategij učenja ( Paukova strategija)in utrdili že znane. 

5.R: Učenci so se naučili novih strategij učenja ( Euler-Vennov diagram)in utrdili že znane. 

OPB:  Ostalim strokovnim delavcem želimo predstaviti primere dobrih praks: Gibanje pred SU, Vaje za dobro 
držo in prste, Igre za hitre prste. 

TJ: Za učence je pomembno, da jim predstavimo, kako se določeno vsebino tudi naučijo.  

DRUŽ: Učence opremimo z različnimi strategijami in veščinami. 

KNJ: Delež učencev, ki pravilno citirajo, je bil visok (okoli 80%). 
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C-2: Strpnost, spoštljivost, odnosi med učenci 

2.R: Pri večini učencev se je pokazal napredek pri strpnosti, spoštljivosti in medosebnih odnosih. 

4.R: Pri večini učencev se je pokazal napredek v medosebnih odnosih, reševanju konfliktov. 

5.R: Učenci so postali strpnejši in so bolj samostojno reševali medsebojne konflikte. 

TJ: Besedila in različne dejavnosti pozitivno vplivajo na medsebojne odnose.  

NAR: Ostalim strokovnim delavcem želimo predstaviti primere dobrih praks: Organizacijo Tabora 
radovednih. 

KNJ: Učenci 3. razreda so pri izdelavi plakata dobro sodelovali, večina učencev si je v skupini znala dobro 
porazdeliti posamezne zadolžitve, tako da je vsak po svojih zmožnostih prispeval k dobremu skupnemu 
izdelku.  

DRUŽ: Učenci so strpnejši in sprejemajo drugačnost. 

  

 

 5. USMERITVE ZA DELO V PRIHODNJE 

Tim za samoevalvacijo smo v šolskem letu 2015/16 razširili v devet članov, ki bodo nadalje delovali pod nazivom 
Skupina za kakovost. V šolskem letu 2015/16 je skupina pripravila nova izhodišča za ugotavljanje in določanje 
prioritetnih področij ter načine spremljanja. Učenje učenja ter strpnost, spoštljivost in odnosi med učenci, sta 
postala prioritetna cilja, ki jih bomo obdržali tudi v naslednjem triletnem obdobju. Tako bomo v triletnem načrtu  
oz. obdobju 2019-2022, uresničevanje dosedanjih ciljev povezali z aktivnostmi nekaterih delovnih skupin: 
delovne skupine za bralne učne strategije, vzgojni načrt, formativno spremljanje pouka, medpredmetno in 
vertikalno povezovanje. One bodo preko svojih načrtovanih dejavnosti usmerjale, vodile celotni kolektiv k 
uresničevanju zastavljenih ciljev na ravni šole. Pri uresničevanju ciljev bo sodelovala tudi izvajalka projekta 
Popestrimo šolo. Po potrebi bomo k sodelovanju povabili tudi kakšno drugo delovno skupino. Evalvacija 
doseganja zastavljenih ciljev posamezne delovne skupine, bo sestavni del evalvacije kakovosti dela na ravni šole. 
                                                                                                                                                                                                                        

Poročilo so, v sodelovanju s strokovnimi aktivi, pripravili člani skupine za kakovost: Rafko Lah, Anita Rusak 

Kastelic, Zdravko Slevec, Tina Plahutnik, Barbara Spruk Golob, Špela Štular, Špela Kosmatin, Irena Podjed, Danica 

Mati Djuraki. 

 
 
Svet Osnovne šole Frana Albrehta je na seji dne ________________ obravnaval in sprejel Evalvacijo načrta 

izboljšav v šolskem letu 2018/19. 

  

                   

                         Predsednica sveta šole:  

        Monika Jelenc 


