
SVET ŠOLE, 1. 3. 2021,  
VIZ problematika, informacije in drugo

-----Original Message-----
From: Feri Lainšček <franc_lainscek@t-2.net> 
Sent: Wednesday, February 17, 2021 12:22 AM
To: Rafko Lah <rafko.lah@os-fa.si>
Subject: Feri

Lep pozdrav iz ravnice,

vašo spletno proslavo sem si ogledal od začetka do konca, od začetka do konca mi 
je bila tudi všeč.

Hvala za pozornost in naklonjenost. Prenesite mojo zahvalo tudi vsem učencem, ki 
so sodelovali in jim povejte o mojem navdušenju. Res super.

Upam, da se kmalu vidimo na šoli tudi v živo.

Bodite lepo lepo,

Feri Lainšček



VOŠČIČNICE, 
VOŠČILA, 
PRIREDITVE, JELKA

DRUGAČNA ŠOLA

Avtorica: Tajda Šoštarko, 5. NE

Dober dan ravnatelj naš,

zelo veseli smo obiska mi

in komaj čakamo, 

da nam kaj lepega sporočite VI.

Upamo, da v šole zakorakamo vsak čas,

saj druženje, prijatelje in učitelje,

pogrešamo že ves ta čas.

Šola od doma isto ni,

čeprav učiteljica ves čas nas lepo uči,

a žal na daljavo isto ni.

Trudimo se po najboljših močeh,

da snov predelamo sami, 

a to je kar težko in nam nič ni prav lahko.

Starši in učiteljica so pri tem v veliko nam pomoč,

da z razlago vemo kaj je »point«.

A motivacije že zmanjkuje nam,

saj enak je naš vsakdan.

Korono odženimo že stran,

da vrnemo se zopet v naš vsakdan. 





POPESTRIMO ŠOLO –
PROJEKT V LETU 2020
Sedem tematskih sklopov.
Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti.
Usposabljanje strokovnih delavcev.
Sodelovanje z lokalnimi organizacijami.
Kazalniki rezultatov.



EVALVACIJA POUKA NA DALJAVO
Anketo je izpolnila tretjina staršev in tretjina učencev od 6. do 
9. razreda.
Pogoji za delo.
Obremenitev in težave.
Pohvale.
Predlogi za izboljšavo pouka na daljavo.



ATS STEM – mednarodni projekt
Assessment of Transversal skills on STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics)  – ATS STEM  (Vrednotenje prečnih veščin na STEM področju)

V skladu s filozofijo formativnega spremljanja bomo skupno načrtovali, izvajali, spremljali in 
vrednotili prečne veščine in znanje učencev pri pouku naravoslovja, fizike, biologije, kemije, 
tehnike in tehnologije ter matematike s pomočjo IKT. Ob izbranih prečnih veščinah bomo 
razširjali in poglabljali znanje o sodobnih pristopih poučevanja, spremljanja in vrednotenje 
dejavnosti. Izboljšali bomo svoje digitalne kompetence in digitalne kompetence učencev. 
Izmenjali bomo izkušnje oz. primere prakse s sodelujočimi šolami in med sodelavci. Kot 
razredniki bomo spodbujali samouravnavanje čustev in socialnih veščin pri učencih.



MEDNARODNI PROJEKT
2020 do 2023, Slovenija, Belgija, Nizozemska, Irska

Developing adaptive expertise to foster an effective
learning environment - Z razvijanjem vKLJUČujoče
poučevalne prakse do učinkovitega učnega okolja



STRATEGIJE, ORGANIZACIJA DELA, SODELOVANJE

Vloga kriznega tima, vodstva šole, strokovnih 
aktivov, vodij podružničnih šol.
Drugačen način povezovanja, komuniciranja –
s starši, z učenci, z zaposlenimi.
Vloga IKT skupine.
Zbiranje informacij, evalviranje, dodatna IKT 
izobraževanja.
Sestanki na daljavo – vsi zaposleni, strokovni 
delavci.
Ravnatelj – sestanki z vodji strokovnih aktivov, 
vodenje kriznega tima, vodenje pedagoških 
konferenc, spremljanje pouka na daljavo, 
sestanki z ravnatelji, civilno zaščito, zavodom 
za šolstvo, vodstvom Občine Kamnik, 
predsednico sveta staršev,predsednico sveta 
šole in drugo…



Izdelki učencev naše šole 
na plakatnih mestih v Kamniku



PROBLEMATIKA VPISOVANJA 
BODOČIH PRVOŠOLCEV
„Skupni“ šolski okoliš.
Povečevanje odlogov – komisija za vpis.



POTRESNA PROBLEMATIKA
Poročilo o analizi tehničnega stanja in potresne 
odpornosti konstrukcije OŠ FA, 2003
Pisma staršev in pismo starša v lokalnem časopisu.
Načrtovanje evakuacije za primer potresa.



OBISK  MINISTRICE dr. 
Simone Kustec

Pozdrav učencem – na daljavo.
Informacija o stanju šole.
Informacija o načrtovani gradnji.
Nekdanja učenka šole.



Gradnja šole

Svetnice in svetniki Občine Kamnik so 25. novembra 2020 potrdili investicijsko 
dokumentacijo – investicijski program z naslovom IZGRADNJA NOVE 

OSNOVNE ŠOLE FRANA ALBREHTA KAMNIK S ŠPORTNO DVORANO IN 
ZUNANJO UREDITVIJO – PRVA FAZA. 


