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1. IDENTIFIKACIJA RAZVOJNEGA NAČRTA 
 
Razvojni načrt je dokument, ki prikazuje usmerjenost Osnovne šole Frana Albrehta v obdobju od 
šolskega leta 2021/2022 do 2025/2026. 
Pri oblikovanju vsebine razvojnega načrta je sodelovala delovna skupina za kakovost, ki 
predstavlja vodstvo šole, strokovne delavce šole, starše ter učence. 
Program razvoja šole pomeni izboljševati delo šole na izbranih področjih, predvsem pri učenju in 
poučevanju ter učnih dosežkih. Poudarek je na samoevalvaciji. 
 
Razvojni načrt je bil predstavljen in obravnavan na zboru strokovnih delavcev 30. 8. 2021, 
na seji sveta staršev 28. 9. 2021, predstavljen, obravnavan in sprejet pa je bil na seji Sveta 
Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik, 30. 9. 2021. 
 
 

2. VODILO RAZVOJNEMU NAČRTU 
 

A. Zakonski predpisi. 
B. Spoznanja sodobnih edukacijskih ved. 
C. Kadrovske, prostorske in finančne zmožnosti šole. 
D. Anketa na petih področjih kakovosti, februar 2021: 

a. Učenje in poučevanje.  
b. Klima in kultura.  
c. Profesionalni razvoj.  
d. Vodenje in organizacija.  
e. Sodelovanje z deležniki.  

E. Vizija, poslanstvo in vrednote Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. 
F. Vzgojni načrt šole. 
G. Ravnateljev program za vodenje šole, april 2020. 

  
 

3. VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE 
 
Vizija delovanja šole je usmerjena na tako organizacijsko strukturo šole, ki omogoča  
komunikacijo in sodelovanje vseh, ki so vključeni v vzgojno – izobraževalni proces.  

 
 
3.1. VIZIJA OSNOVNE ŠOLE FRANA ALBREHTA KAMNIK 
 
Na naši šoli smo spoštljivi, pošteni in iskreni drug do drugega. Cenimo in 
razvijamo delavnost, strokovnost in odgovornost. Z dobro komunikacijo med šolo, 
domom in krajem neprestano gradimo kulturo dobre skupnosti.  
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3.2. POSLANSTVO ŠOLE 
 

A. Pomagati učencem, da si bodo ustvarili boljše življenje ter se bodo počutili sposobne, 
usposobljene in ljubljene. 

B. Pedagogom pomagati ustvariti šolo, ki bo učencem nudila pozornost, varnost. 
C. Spodbuditi pedagoge, da bodo odkrivali neomejene zmožnosti in prebujali lastno 

odličnost. 
D. Kakovost šole ne more preseči kakovosti njenih učiteljev.1 
E. Edini način za izboljšanje rezultatov je izboljšanje poučevanja. 

 
 

3.3. VREDNOTE2 
 
Spoštljivost/spoštovanje, poštenost, odgovornost, zaupanje, iskrenost, delavnost, 
strokovnost, strpnost, odnosi med učenci. 
 

4. KRATKA PREDSTAVITEV OŠ FRANA ALBREHTA KAMNIK 
 
Ustanovitelj zavoda je Občina Kamnik. Šola deluje na petih lokacijah: matična šola v Kamniku in 
podružnične šole v Mekinjah, v Nevljah, v Tunjicah in na Vranji Peči.  
V preteklosti je šola nosila ime Osnovna šola Kamnik 1, leta 1964 pa so jo z odlokom 
preimenovali v OŠ Frana Albrehta Kamnik. Šola s ponosom nosi ime rojaka Kamničana Frana 
Albrehta.  
 
Osnovna šola Frana Albrehta je imela pomembno poslanstvo v prvih petdesetih letih svojega 
delovanja. Pod 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 je v vseh petih šolskih stavbah preko osemsto 
učencev. Tudi zaradi tega smo največja osnovna šola v občini Kamnik.  
Šola je z različnimi projekti, dejavnostmi in drugimi aktivnostmi prisotna v lokalnem, državnem ter 
mednarodnem okolju. 
 
Osnovna šola Frana Albrehta je prvič prejela naziv Kulturna šola septembra 2013, v letu 2016 je 
naziv prejela drugič, letos – v mesecu juniju – pa je naziv prejela že tretjič. Tudi 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. 
 

 
1 Mac Kinsey, Europan School Heads Asociation 
2 Anketa – področja kakovosti, april 2021: Tako pri učiteljih kot starših je na prvem mestu spoštovanje, sledi mu poštenost. Sledijo odgovornost in 
zaupanje. 

 



 5 

Veliko pozornost smo do leta 2019 namenjali  vsakoletni osrednješolski prireditvi z bogatim 
kulturnim programom v mesecu maju, kjer so poleg kulturne prireditve učenci in starši 
obiskovalcem na šolskem sejmu predstavili likovne in tehnične izdelke, zbrana sredstva pa 
namenili šolskemu skladu. Staršem smo predstavili nekatere projekte in dejavnosti, druženje pa 
pogosto zaključili 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 spodbujamo 
sodelovalnost med vsemi deležniki. 
 
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. 
 
 

5. STRATEGIJA VODENJA 
 

Vodenje za učenje. Model pedagoškega vodenja opredeljen s tremi kategorijami:  
➢ oblikovanje in preverjanje poslanstva šole,  
➢ menedžment pedagoškega procesa,  
➢ spodbujanje pozitivne šolske klime. 

 
 

5.1. RAZLAGA STRATEGIJE 
Pedagoško vodenje ni samo delo z ljudmi, pač pa zagotavljanje pogojev za izvajanje poučevanja 
in učenja ter uspešno načrtovanje, tudi načrtovanje razvoja sodelavcev. Pomemben pogoj za 
uspešno učenje je urejeno okolje, ki ga mora nekdo učinkovito in dobro »menedžirati«. 
Strategija je podprta: 

• S prizadevanjem za psihosocialni kontekst medosebnih odnosov, izogibanjem principom 
nesocialne sodobne družbe, podpiranjem medosebnih odnosov, ki so najpomembnejši 
dejavnik kvalitete življenja, skrbjo za povečevanje zaupanja ljudi. 

• S kontekstualnim in sodelovalnim vodenjem, vključevanjem deležnikov v razprave in 
soodločanjem in s tem ustvarjanjem priložnosti za krepitev izboljšav na vseh področjih.  

• S spremljanjem in predstavljanjem praks uspešnega vodenja šole, kjer je učenje nenehno 
v središču. Soustvarjanjem inovativnih učnih okolij. Pogovori o učenju bodo pomemben 
del oblik in metod sodelovanja.  

• S proaktivnim odnosom do okolja, umetnosti in kulture, spodbujanjem ustrezne kulturne 
vzgoje, ustvarjalnosti mladih na raznolikih umetnostnih področjih; tudi na vseh petih 
lokacijah bodo vse naše šole še naprej žarišče kulturnih programov v lokalnem okolju z 
namenom promocije ustvarjalnosti in povezovanja. 

• S podporo štirim »jezikom«. V bližnji prihodnosti bo moral vsak posameznik, vsaka 
skupnost ali narod govoriti štiri jezike, materin jezik – slovenščina, angleški jezik, ki je že 
postal lingua franca, računalniški jezik – internet, vodenje robotov, umetno inteligenco ter 
jezik USTVARJALNOSTI. Slednji je podlaga znanosti, umetnosti, gospodarstvu, 
inovativnosti v šolstvu ter s tem napredku. 
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5.2. SAMOVREDNOTENJE ČLANOV KOLEKTIVA 
 

Izmed petih dejavnikov oz elementov samovrednotenja (varnost, identiteta, pripadnost, 
smiselnost, sposobnost) si bomo prizadevali in vložili dodatne napore predvsem na področju 
krepitve VARNOSTI, kar predstavlja osnovno izhodišče pri graditvi dobrih in spodbudnih 
medsebojnih odnosov. 
 

5.3. VARNOST 
Štirje glavni koraki:  

➢ določeni postopki in osnovna pričakovanja,  
➢ ustvarjanje pozitivnega ozračja,  
➢ sodelovanje pri delu,  
➢ graditev zaupanja. 

 

5.4. UČITELJEVE KOMPETENCE  
Nista dovolj samo znanje in sposobnosti. Potrebna je želja, da hočeš nekaj narediti. Seznam 
kompetenc nikoli ne more biti dokončen. Učiteljev profesionalizem nameravamo graditi na 
podmenah:  

➢ spodbujanje globljega kognitivnega učenja,  
➢ zaveza nenehnemu strokovnemu razvoju,  
➢ timsko delo in delo v skupinah,  
➢ oblikovanje partnerstev s starši,  
➢ razvijanje sposobnosti tveganja in spreminjanja,  
➢ vzpostavljanje zaupanja v ljudi in procese. 

 
6. RAZVOJNI NAČRT V POVEZAVI Z DOKUMENTI 
 

• Letni delovni načrt. 

• Realizacija Letnega delovnega načrta. 

• Triletni načrt izboljšav. 

• Evalvacija triletnega načrta izboljšav. 

• Poslovno poročilo. 

• Finančni načrt. 

• Kadrovska problematika in kadrovski načrt. 

• Ankete 2021. 

• Profesionalni razvoj. 

• Spremljanje pouka. 
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7. DOSEDANJA KAKOVOST DELA NA OŠ FRANA ALBREHTA NA 
PETIH PODROČJIH KAKOVOSTI – UGOTOVITVE IN CILJI, februar 2021 

 
Anketa o kakovosti na OŠ Frana Albrehta je bila pripravljena v sodelovanju z vsemi strokovnimi 
delavci, starši in učenci in izvedena februarja 2021.  
 
7.1. UČENJE IN POUČEVANJE 
7.1.1. Učenci 
Uspešno izvajamo: 
Formativno spremljanje pouka – podajanje povratnih informacij, aktivnosti med poukom, 
preverjanje znanja, poznavanje kriterijev uspešnosti, delo v skupinah. Bralne učne strategije – 
spodbujanje branja. Gibanje za namen sprostitve. Drugo – jasno podajanje navodil in ohranjanje 
pozornosti. 
 
Priložnosti za izboljšave: 
Formativno spremljanje pouka – povezovanje učnih vsebin z življenjem in delom, delo v 
skupinah ter medsebojno učenje. Bralne učne strategije – spodbujanje branja. Gibanje za namen 
učenja. Informacijska tehnologija – seznanjanje z varno rabo računalnika in spleta. Drugo – 
domače naloge za ponovitev snovi, spodbujanje sprotnega učenja, medpredmetno povezovanje, 
diferenciacija in individualizacija, skrb za boljšo organizacijo dela. 
 
 
7.1.2. Strokovni delavci 
Uspešno izvajamo: 
Formativno spremljanje pouka – preverjanje predznanja, podajanje povratnih informacij. Drugo – 
medpredmetno povezovanje, skrb za boljšo organizacijo dela, uporaba konkretnega materiala in 
ponazoritev. 
 
Priložnosti za izboljšave: 
Formativno spremljanje pouka – poznavanje namenov/kriterijev učenja in samovrednotenje. 
Bralne učne strategije – načrtno učenje in uporaba bralno učnih strategij. Drugo – diferenciacija 
domačih nalog. 
 
 
7.1.3. Načrtovane aktivnosti 
Pogovori o učenju 
Učim se in vzgajam za informacijsko tehnologijo 
Spremembe, ki smo jih naredili pri pouku, podprto s skupino Bridge in skupino KLJUČ 
Mednarodni projekti KLJUČ in ATS STEM 
 
 
7.2. KLIMA IN KULTURA 
7.2.1. Učenci 
4. in 5. RAZRED  
Najvišja stopnja strinjanja je s trditvijo, da se učitelji trudijo, da vsem omogočijo enake pogoje za 
delo, da se večina v razredu trudi, da dobro opravi svoje delo in da se med seboj dobro poznajo. 
Učenci po večini radi prihajajo v razred. Najmanj pa je takih, ki se strinjajo s tem, da se v razredu 
veliko prepirajo, da določeni sošolci delajo po svoje, da se v njihovem razredu ne da delati zaradi 
motečih sošolcev, ne strinjajo se niti s tem, da nekateri v razredu želijo dobro le sebi.  
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6. do 8.RAZRED 
Učenci od 6. do 8. razreda se po večini s trditvami strinjajo. Pri večini trditev so se strinjali v 
deležu od 73 do 79%. Najvišja stopnja strinjanja je s tem, da ko potrebuješ pomoč, se lahko 
obrneš na sošolce, kar 83%. Kar 79% jih meni, da je v razredu sklenjenih veliko prijateljstev in da 
je lahko najti skupino sošolcev za skupno delo. Povedo, da imamo jasna šolska pravila in da si 
učitelji vzamejo čas, da se sproti pogovorijo o težavah.  
Najmanj strinjanja je s trditvijo, da je je razred dobro organiziran, da si prizadevajo, da 
nesoglasja rešujejo mirno, da se spoštujejo in da imajo učitelji do vseh učencev enak odnos.  
 
7.2.2. Strokovni delavci 
Vloge in naloge zaposlenih so natančno opredeljene, vloge v delovnih skupinah so dobro 
usklajene s posameznikovim znanjem in spretnostmi. 
Komuniciranje: za pogovor z vodstvom šole imajo vedno dovolj priložnosti, pravočasno so 
obveščeni in pravočasno informirani. 
Odnosi so ocenjeni najvišje, pri delu si pomagajo in se podpirajo, vodstvu pa zaupajo. 
Predanost in morala: Najvišje je bila ocenjena predanost in odgovornost pri delu, temu pa je 
sledila pripadnost šoli. 
Nagrajevanje in motiviranje: Najvišja stopnja strinjanja je s trditvijo, da mi je delo, ki ga 
opravljam, v zadovoljstvo.  Najnižja stopnja strinjanja je s trditvijo, da smo deležni pohvale in 
priznanja za opravljeno delo. 
Načrtovanje in odločanje: Najbolj se strinjajo s tem, da dobivajo zadolžitve, ki ustrezajo 
poklicnemu področju in da so odgovorni za tiste stvari, na katere lahko vplivajo. Delno pa se 
strinjajo s tem, da so vključeni v načrtovanje dela šole.  
Inovativnost: Najvišji delež strinjanja je s trditvijo, da na šoli cenimo inovativnost ter da se kot 
šola dobro odzivamo na inovacije. Najmanj strinjanja je bilo s trditvijo, da pri svojem delu stalno 
iščemo in uporabljamo nove, inovativne načine izvajanja dejavnosti. Nove ideje, zamisli pa so pri 
sodelavcih slabše sprejete kot pri vodstvu. 
Zagotavljanje kakovosti: Pri tej točki smo dosegli izredno visoko stopnjo strinjanja. S trditvijo, 
da si med seboj pomagamo, da bi bili čim boljši se strinjamo skoraj 100%. 
 
7.2.3. Starši  
Večina staršev je  izredno dobro ocenila šolo. Močno strinjanje so izrazili v vseh trditvah, vezanih 
na sodelovanje z učitelji in vodstvom šole. Najbolj izrazito je zadovoljstvo staršev z učitelji. 
Izpostavljajo prijaznost šolskega osebja in zaupanje šolskemu osebju ter vodstvu. Po mnenju 
staršev pa imamo priložnosti za izboljšanje še pri sodelovanju in dialogu z njimi  ter upoštevanju 
njihovih predlogov.  
 
 
7.3. PROFESIONALNI RAZVOJ 
 
7.3.1. Strokovni delavci 
Samoizobraževanje.  
Ko se pojavi potreba, posežejo po strokovni literaturi. Izobraževalne vsebine najdejo tudi na 
spletu in TV. Pridobljeno znanje uporabijo v razredu. Smiselno se jim zdi, da je uporabna 
literatura zbrana na enem mestu.   
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Medsebojno učenje  
Vrednost vidijo v medsebojnih hospitacijah, saj radi spremljajo primere dobrih praks. Vsi 
anketiranci so pripravljeni deliti primere dobrih praks s sodelavci.   
Priložnost za izboljšanje sodelovanja vidijo v načrtovanju medsebojnih hospitacij v okviru aktiva. 
Kljub izraženim pomislekom je kolege možno povabiti na hospitacijo, ne glede na pričakovanost 
odziva.  
 
Znanja, ki jih pridobijo na strokovnih izobraževanjih, katerih se udeležujejo, jim koristijo pri delu. 
Izpostavili so izobraževanja s področja IKT – ja ter področja učenja in poučevanja, zato se želijo 
na teh področjih še opolnomočiti. Zaradi udeležbe na izobraževanjih, so začeli uporabljati 
elemente formativnega spremljanja pouka, izboljšala se je komunikacija, retorika. V pouk so 
vključili več gibanja, uporabljajo bralno učne strategije, IKT orodja, individualizirajo. Dajejo velik 
pomen motivaciji. Oviro v dodatnem izobraževanju vidijo v pomanjkanju časa in višini kotizacije.   
 
7.3.2. Starši 
Če bi se morali odločiti za vrsto izobraževanja, bi se odločili za predavanje v obliki spletnega 
izobraževanja. Delavnice in pogovora v manjši skupini se večina ne bi udeležila. 
 
7.4. VODENJE IN ORGANIZACIJA 
7.4.1. Strokovni delavci 
Distribucija vodenja na šoli je dobra, saj ima večina strokovnih delavcev izkušnjo z vodenjem. Na 
področju vodenja in organizacija si želijo podpore, predvsem v obliki pogovorov z drugimi vodji.  
Dogovorov in rokov se držijo, če je potrebno delovne skupine in strokovni aktivi med seboj 
sodelujejo. Komunikacija s starši, sodelavci in učenci poteka po različnih komunikacijskih kanalih 
in poteka uspešno. 
 
7.5. SODELOVANJE Z DELEŽNIKI 
7.5.1. Strokovni delavci 
S starši dobro sodelujemo. Z njimi iščemo priložnosti za sodelovanje. Tudi sodelovanje v okviru 
aktiva in  oddelčnega učiteljskega zbora je strokovno in so z njim zadovoljni. Ravno tako iščejo 
priložnosti, da izboljšajo komunikacijo s sodelavci. Sodelovanje želijo okrepiti z lokalno 
skupnostjo. Želijo si sodelovanja z drugimi šolami. 
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8. RAZVOJNE VSEBINE/PODROČJA 
 
RAZVOJNE 
VSEBINE/PODROČJA 

NOSILCI OPOMBE/RAZLAGA/AKTIVNOSTI 
CILJI 

SKRB ZA 
KOMUNIKACIJO 

Vsi zaposleni Napovedana strokovna srečanja. 
Redni sestanki z vsemi deležniki. 
Izredni, nenapovedani pogovori z vsemi deležniki. 
Neformalni pogovori z vsemi deležniki. 

SODELOVANJE Z 
OKOLJEM 

Ravnatelj, 
strokovni 
delavci. 
 
 
 

Sodelovali z večino dosedanjih zunaj šolskih 
partnerjev. 
Vključevali se bomo v nekatere že utečene vsebine 
in projekte, prav tako pa v nove vsebine.  
Povezovanje z drugimi šolami v Sloveniji in širše.  
NAČIN VKLJUČEVANJA: Individualno, preko 
šolskih, razrednih in oddelčnih projektov. 
DRUGO: Tako kot v letih pred korono bomo 
podeljevali Priznanja OŠ Frana Albrehta Kamnik 
pomembnim zunanjim partnerjem oz deležnikom. 

TRŽENJE IN DRUGE 
POSLOVNE MOŽNOSTI 

Ravnatelj. Tekoče vzdrževanje objektov: matična šola, 
podružnične šole, športna dvorana, šolska 
stanovanja. 
Večja energetska učinkovitost: sanacija 
posameznih kotlovnic – zelena energija, drugi 
energetski ukrepi. 
Racionalizacija poslovanja: revidiranje obstoječih 
pogodb in drugih stroškov, spremljanje in 
vzpostavljanje notranjih kontrolnih okolij. 

ORGANIZACIJA DELA - 
STRUKTURIRANOST 
VODENJA, distributivno 
vodenje. 

Ravnatelj, 
pomočnika 
ravnatelja. 

Kontinuiteta dela vodstvene ekipe. 
Razdelitev vodstvenih del in nalog upoštevaje število 
vodstvenih delavcev, količino dela, vsebino 
vodstvenih nalog in velikost šole. 
Delovne skupine, timi (razvojni), odbori, druge 
skupine. 

SAMOEVALVACIJA3 – 
PREDNOSTNA 
PODROČJA 

Skupina za 
kakovost. 
Strokovni 
aktivi. 

Formativno spremljanje pouka,  
bralne učne strategije,  
gibanje,  
informacijsko komunikacijska tehnologija. 

PROFESIONALNI 
RAZVOJ 

Ravnatelj, 
skupina za 
kakovost,  
strokovni 

Program profesionalnega razvoja -  izobraževanja bo 
povezan z vsebinami pedagoškega vodenja. Temelj 
oz usmeritve programu izobraževanja bo razvojni 
načrt šole, kadrovske potrebe, kurikulum in 

 
3 V obdobju do konca šolskega leta 2021/2022 bodo delovne skupine za bralno pismenost, 
vzgojni načrt, formativno spremljanje pouka ter medpredmetno in vertikalno povezovanje, preko 
svojih načrtovanih dejavnosti usmerjale in vodile vse strokovne delavce k uresničevanju 
zastavljenih ciljev na ravni šole. Za novo triletno obdobje 2022do 2025 bo potrebno pridobiti 
mnenje strokovnih delavcev o nadaljevanju oz. izbiri novih prioritetnih ciljev, ter pripraviti nov 
triletni načrt izboljšav.   
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aktivi. sistemske norme, spremljanje in razvoj učeče se 
skupnosti, upoštevanje različnih načinov učenja ter 
upoštevanje drugih prioritet osnovne šole Frana 
Albrehta Kamnik. 

SPREMLJANJE POUKA Ravnatelj, 
vodstvo, 
strokovni 
aktivi. 

Hospitacije. Medsebojno spremljanje pouka. 
Sodelovanje v timih, skupinah za izvedbo konkretne 
aktivnosti povezane z učenjem. Izmenjava izkušenj 
(znotraj in zunaj šole). 
Podpora razvoju formativnega spremljanja 
pouka. 
Pogovori o učenju. 

KLIMA ZA BOLJŠE 
DELO, POČUTJE IN 
SPODBUDNO 
SODELOVANJE 

Ravnatelj, 
vsi zaposleni. 

Izobraževanja,  
strokovne ekskurzije, 
promocija zdravja, 
druga neformalna druženja, 
srečanje z upokojenimi kolegi,  
slovo od kolegov, ki se bodo upokojili,  
rojstni dnevi in drugo. 

PROJEKTI Ravnatelj, 
Strokovni 
aktivi, 
Posamezni 
strokovni 
delavci. 

Naravnani v smislu kurikula v povezavi z razrednim 
ali predmetnim področjem, afiniteto in predlogom 
posameznega strokovnega delavca za razvoj 
strokovnih kompetenc ali/in razvoj kurikularnih in 
vrednostnih značilnosti za vzgojo posameznega 
učenca. 
Nivo: šolski, lokalni, regijski, državni, mednarodni. 

PRIREDITVE Vodstvo, 
nosilci 
prireditev. 

Negovanje tradicije odličnih dosedanjih prireditev, ki 
imajo predvsem značilnost vzgajanja za vrsto 
pomembnih vrednot in stališč, povezovanja z vsemi 
udeleženci pedagoškega trikotnika.  

MEDNARODNO 
SODELOVANJE 

Ravnatelj, 
strokovni 
delavci, 
vsi zaposleni. 

Aktivnosti, ki so bile osnova za  integracijo 
projektnega dela v pouk, uporaba IKT, sodelovanje z 
vrstniki, večkulturni dialog, uporaba tujega jezika kot 
sredstva komunikacije, osebnostni razvoj na 
področju strpnosti in tolerance do drugačnosti. 

SODELOVANJE  S 
STARŠI 

Ravnatelj, 
razredniki, 
strokovni 
delavci, vsi 
zaposleni. 

Konstruktivno sodelovanjem s svetom staršev, 
predsednico sveta staršev in vodji posameznih 
oddelčnih skupnosti. Demokratično vključevanje 
staršev v tista področja, kjer kot šola upravičeno 
pričakujemo skrb in zavzetost s strani staršev, zato 
tudi njihovi predlogi in pričakovanja. 

LOKALNA SKUPNOST Ravnatelj, 
strokovni 
delavci – 
nosilci vsebin/ 
projektov. 

Sodelovanje z oddelkom za družbene dejavnosti in 
vodstvom Občine Kamnik. 
Vsebina sodelovanja:  
Razvoj šole in lokalne skupnosti je skupna možnost. 
Umestitev šolskih projektov v vsebine razvoja 
lokalne skupnosti. Sodelovanje z vodstvom Občine 
Kamnik pri pripravah na gradnjo, v času gradnje, v 
času opremljanja nove šolske stavbe ter pri 
prevzemu nove šolske stavbe v upravljanje. 

VZDRŽEVANJE, Ravnatelj, Operativni program je del finančnega načrta zavoda. 
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MATERIALNI IN 
PROSTORSKI POGOJI 

pomočnik 
ravnatelja, 
računovodja. 

Načrtujemo financiranje iz sredstev resornega 
ministrstva, sredstev ustanovitelja, prispevkov 
staršev, donacije, sponzorstva, pa tudi iz drugih 
virov. 
Aktivnosti in sredstva bodo večinoma namenjeni 
izboljšanju bivalnih in delovnih pogojev na matični 
šoli, športni dvorani in podružničnih šolah. 
 

GRADNJA NOVE ŠOLE Ravnatelj. Sodelovanje pri pripravah na gradnjo matične šole.  
Organizacija pouka v času gradnje na šestih 
lokacijah. 
Popis materialnih sredstev na obstoječi matični šoli.  
Sodelovanje v času priprav in/ali izvedbe opremljanja 
nove šolske stavbe.  
Sodelovanje ravnatelja v gradbenem odboru – 
spremljanje gradnje. 
Priprava na selitev v novo šolsko stavbo.  
Selitev. 

AKTIVNOSTI POVEZANE 
S PODRUŽNIČNIMI 
ŠOLAMI 

Ravnatelj, 
vodje 
podružničnih 
šol. 

Zavzemanje za ohranjanje vseh štirih podružničnih 
šol. 
Zavzemanje za izboljšanje energetske učinkovitosti 
na podružničnih šolah. 
Zavzemanje za pripravo učilnice na prostem pri PŠ 
Vranja Peč in PŠ Nevlje. 
Zavzemanje za nakup zemljišča ob šoli PŠ Nevlje. 
Zavzemanje za nadaljevanje sanacije PŠ Vranja 
Peč. 
Učinkovito upravljanje z vsemi štirimi objekti in 
šolskimi vrtovi. 

KADROVSKA 
PROBLEMATIKA 

 Vzdrževanje kontinuitete vodstva šole. Novi razpisi: 
strokovni delavci, tehnični delavci in drugo. 

 
 
 

9. POVZETEK 
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UTEMELJENA 
STALIŠČA 
STROKOVNIH 
AKTIVOV IN 
DELOVNIH 
SKUPIN 
 

 

PROGRAM 
RAVNATELJA 
ZA  VODENJE 
ZAVODA 
OSNOVNE 
ŠOLE FRANA 
ALBREHTA 

Delovne 
skupine, 
odbori, timi 

DELOVNA SKUPINA 
ZA KAKOVOST 
Anketa o področjih 
kakovosti dela na OŠ 
Frana Albrehta 
Kamnik, april 2021. 

RAZVOJNI 
NAČRT 

OSNOVNE ŠOLE 
FRANA 

ALBREHTA 
 

Zakonski predpisi. 
Spoznanja sodobnih 

edukacijskih ved. 
Kadrovske, prostorske in 
finančne zmožnosti šole. 

Vizija, poslanstvo in vrednote. 
Vzgojni načrt šole. 

Ravnateljev program za vodenje 
šole. 

Pet področij kakovosti: 
Učenje in poučevanje. 
Profesionalni razvoj. 
Vodenje in organizacija. 
Sodelovanje z deležniki. 
Klima in kultura. 

 

Svet staršev 
sept 21 

Svet šole – 
sept 21 
 

21/22 

22/23 

23/24 

24/25 

Letni delovni načrt. 
Realizacija Letnega delovnega načrta. 
Triletni načrt izboljšav. 
Evalvacija triletnega načrta izboljšav. 
Poslovno poročilo. 
Finančni načrt. 
Kadrovska problematika in kadrovski 
načrt. 
Ankete 2021. 
Profesionalni razvoj. 
Spremljanje pouka. 25/26 


