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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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1. UVOD  
 

PREDSTAVITEV ŠOLE 
Šola s svojimi štirimi podružničnimi šolami v Mekinjah, Nevljah, Tunjicah in na Vranji Peči pokriva sedem 
krajevnih skupnosti v občini Kamnik. Do izgradnje nove šole imamo v Župnišču Kamnik začasno locirane 
učence 4. r in 5. r matične šole, saj je prostorska stiska na matični šoli prevelika za namestitev vseh 
učencev. Skupaj smo največja osnovna šola v občini Kamnik, saj je v vseh šolskih stavbah vsako leto 
preko osemsto učencev.  
Znanje in ustvarjalnost sta temeljni vrednoti, ki ju v sklopu številnih šolskih in obšolskih dejavnosti 
izkazuje aktivno udejstvovanje učencev, njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev. 
Vizija, razvojni načrt šole in prioritetne dejavnosti so naravnani na spodbujanje k sodelovanju, pogovoru 
o učenju, spodbujanju učenja in ustvarjanju razmer zanj. Strokovnost, sproščena komunikacija, 
sodelovalna in demokratična kultura šole so cilji, h katerim smo usmerjeni. Prav tako neprestano 
vzpostavljamo in vzpodbujamo sodelovalno skupnost. 

 
  PRAKSE, DEJANJA, KOMPETENCE, IZKUŠNJE 
● Kultura in tradicija 
● Šola odličnosti 
● Sodelovalna kultura 
● Distribuirano vodenje 
● Uresničevanje potreb učencev 
● Uresničevanje vizije 
● Merljiva pričakovanja 
● Odgovornost javnosti 
● Pluralnost interesov in pogledov na kakovost 
● Učitelji kot osnovno gibalo samoevalvacije 
 

VREDNOTE 
Spoštovanje, odgovornost, poštenost, prijateljstvo, strokovnost, delovne navade, prijaznost in zaupanje 
smo na naši šoli postavili kot temelje vzgoje in medsebojnih odnosov. 
 
 

2. PREDNOSTNA PODROČJA KAKOVOSTI 
 

USMERITVE TER PREDNOSTNA CILJA   
V triletnem obdobju 2019–2022 uresničujemo cilje, ki so povezani z aktivnostmi nekaterih delovnih 
skupin: 
1. Izpopolniti kompetence učenje učenja, tudi v smislu medpredmetnega in vertikalnega povezovanja. 
2. Vzgajati in usmerjati učence k strpnosti in spoštljivosti. 
 

NAČRTOVANJE 
V dokument Letni delovni načrt šole so delovne skupine podrobneje zapisale svoje usmeritve za delo. 
Evalvacija doseganja zastavljenih ciljev posamezne delovne skupine je sestavni del evalvacije kakovosti 
dela na ravni šole.  
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3. EVALVACIJE IZBRANIH DELOVNIH SKUPIN 
 

Delovne skupine za bralno pismenost, vzgojni načrt, formativno spremljanje pouka, medpredmetno in 
vertikalno povezovanje, so preko svojih načrtovanih dejavnosti usmerjale in vodile celotni kolektiv k 
uresničevanju zastavljenih ciljev na ravni šole. Glede na zelo specifično situacijo v povezavi z epidemijo 
Covid-19 ter posledično v določenem časovnem obdobju neizvajanje pouka neposredno v šoli, nekaterih 
planiranih dejavnosti nismo uspeli realizirati. 
 

➢ DELOVNA SKUPINA ZA BRALNO PISMENOST 
Člani:  Irena Milivojevič Kotnik (vodja), Barbara Spruk Golob, Petra Zupanc, Andreja Modrijan, Simona 
Podboršek, Marija Ropas, Danila Hrovat, Špela Kosmatin, Nataša Logar Andič. 
 
Poročilo o delu 

PREDNOSTNO PODROČJE/Cilj-1:  
Izpopolniti kompetence učenje učenja, tudi v smislu vertikalnega povezovanja  

Realizirane dejavnosti 
Delovna skupina je ugotavljala bralno motivacijo 
pri učencih. Izvedli smo obsežni anketi (eno za 
razredno in drugo za predmetno stopnjo), 
obdelali in analizirali rezultate ankete ter jih na 
pedagoški konferenci maja 2022 predstavili 
učiteljskemu zboru. 

Uspešnost izvedenih posameznih dejavnosti 
(konkretno ovrednotenje doseženih ciljev) 

Ugotovili smo, da bralna motivacija pri učencih z leti 
šolanja upada. V nadaljevanju smo začeli s pripravami 
na aktivnosti v šolskem letu 2022/23, ko bo 
spodbujanje bralne motivacije ena od prednostnih 
nalog šole. 

 
Potek izvedbe (kdaj in na kakšen način so 
bile dejavnosti izvedene) 

Cilji v povezavi z bralno pismenostjo smo dosegli s 
pomočjo ur knjižnično informacijskega znanja, ki jih 
izvajata knjižničarki v sodelovanju z učitelji ter učitelji 
v okviru rednega pouka.  

Morebitne posebnosti (pozitivne in/ali 
negativne) 

// 

 

➢ DELOVNA SKUPINA ZA FORMATIVNO SPREMLJANJE POUKA - KLJUČ  
Člani: Anita Rusak Kastelic (vodja), Monika  Jelenc, Ema Vidic Judež, Jana Trebušak, Petra Zupanc, 
Mateja Stare, Barbara Spruk Golob, Jana Razboršek, Špela Kosmatin, Špela Rozman, Mojca Kališnik, 
Rafko Lah. 
  
Poročilo o delu   

PREDNOSTNO PODROČJE/Cilj-1:  
Izpopolniti kompetence učenje učenja, tudi v smislu vertikalnega povezovanja  

Realizirane dejavnosti 
 

- Razredni kriterij za podajanje povratne informacije 
(od 6. do 9. razreda). 

- Predstavitev primerov dobre prakse na      
- pedagoški konferenci 17. 5. 2022.  

Vključeni učitelji smo razvijali različne dejavnosti v 
svojih razredih. 

Uspešnost izvedenih posameznih dejavnosti 
(konkretno ovrednotenje doseženih ciljev) 

Učitelji poročajo, da jim je bil kriterij v pomoč in da 
so z njegovo pomočjo razvijali podajanje povratne 
informacije. 
Krajše predstavitve so imel dober odziv pri 
sodelavcih. 
Primere smo predstavili na moderacijskem 
sestanku z dr. Ado Holcer Brunauer.  

Potek izvedbe (kdaj in na kakšen način so bile 
dejavnosti izvedene) 

Članice delovne skupine smo si svoje primere iz 
razreda predstavljale na rednih srečanjih,  kjer smo 
se druga ob drugi razvijale. Primere smo 
predstavile tudi drugim šolam v projektu, svojim 
sodelavcem in na moderaciji. 

Morebitne posebnosti (pozitivne in/ali 
negativne) 

    // 
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➢ DELOVNA SKUPINA ZA MEDPREDMETNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE  
Člani: Jana Jus (vodja za vertikalno povezovanje PS), Simona Podboršek (vodja za vertikalno povezovanje 
RS), Monika Jelenc (vodja za medpredmetno povezovanje), Mateja Stare, Anamarija Erčulj, Ema Vidic 
Judež, Urška Gostečnik, Darja Habjan, Gabrijela Vrhovnik, Tjaša Gašpar, Metka Bizjak, Tamara Bračič, 
Mateja Jamnik.  
 
Poročilo o delu    

PREDNOSTNO PODROČJE/Cilj-1:  
Izpopolniti kompetence učenje učenja, tudi v smislu vertikalnega povezovanja  

Realizirane dejavnosti 
 
Medpredmetno povezovanje: učenci so imeli v 
zadnjem tednu šolskega leta naravoslovne, 
tehniške in športne dneve. 
 

  Vertikalno povezovanje: od februarja do junija    
  so potekale naslednje aktivnosti:  
  Od 1 do 5. razreda so učenci zbirali in primerjali   
  podatke.  
  Od 6 do 9. razreda so se učenci urili v podajanju  
  povratne informacije pri različnih predmetih.   

Uspešnost izvedenih posameznih dejavnosti 
(konkretno ovrednotenje doseženih ciljev) 

Pri medpredmetnem povezovanju so bili dnevi 
dejavnosti uspešno izvedeni. 
 
 
Vertikalno povezovanje:  

  Od 1 do 3. razreda so učenci zbirali podatek o  
  porabi papirnatih brisačk.  
  4. in 5. razredi so naredili anketo  o priljubljenosti  
  domačih ljubljenčkov.  
  Od 6. do 9. razreda pa so učenci uspešno  urili  
  podajanje in sprejemanje povratne informacije.  
  6. razredi pa so pri naravoslovnem dnevu Plastične  
  vrečke iskali rešitve problema (ozaveščanje o  
  problemu, načrtovanje vrečke za večkratno  
  uporabo).  

 Vse dejavnosti so bile uspešno izvedene.  

Potek izvedbe (kdaj in na kakšen način so bile 
dejavnosti izvedene) 

Medpredmetno povezovanje: aktivnosti so bile 
izvedene v zadnjem tednu pouka (20., 21., 22. 6 
2022). 
Vertikalno povezovanje: aktivnosti so potekale od 
februarja do junija. 
Naravoslovni dan Plastične vrečke je bil izveden v 
mesecu marcu (zbiranje porabe plastičnih vrečk pa 
v februarju).  
Na predmetni stopnji smo spremljali povratno 
informacijo z različnih področij skozi celotno šolsko 
leto. 

Morebitne posebnosti (pozitivne in/ali 
negativne) 

Medpredmetno povezovanje: učitelji, ki so nosilci 
dejavnosti, ugotavljajo, da je zadnji teden zelo 
intenziven (naporen), prinaša pa veliko prednost 
za otroke. 
Pri vertikalnem povezovanju bi bil potreben 
načrtovalni pogovor.  

 
➢ DELOVNA SKUPINA ZA VZGOJNI NAČRT ŠOLE 

Člani: Tina Plahutnik (vodja), Jana Jus, Tjaša Božič, Jana Razboršek, Marija Ropas, Darja Habjan, Monika 
Šimenc Vatovani, Andreja Ortl, Tilen Miklavčič, Urša Drofenik in Aljoša Skubic (predstavnika staršev). 
  
Poročilo o delu  
Skupina je bila v letošnjem š. l. manj aktivna kot običajno, saj je bilo leto 2020/21 zaradi sprememb Pravil 
šolskega reda še posebej intenzivno tudi v poletnem času. Izvedli smo le KD Bonton in se odzivali na 
aktualne potrebe strokovnih delavcev v zvezi z interpretacijo Pravil šolskega reda in Vzgojnega načrta in 
jih usmerjali k ustreznem vzgojnem delovanju v skladu z veljavnimi dokumenti.   
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PREDNOSTNO PODROČJE/Cilj-2:   
Vzgajati in usmerjati učence k strpnosti in spoštljivosti   

Realizirane dejavnosti 
  
KD Bonton (1.–9.r.)   
Izveden v Tednu otroka (sreda, 8. 10. 2021).  
Upoštevanje šolskega cilja (strpnost in 
spoštljivost). 
Upoštevanje predloga staršev (odgovoren odnos 
do sebe, drugih, svojega zdravja, do svoje kulture 
in kultur drugih narodov). 
Delovna skupina je pripravila delavnice, ki so jih v 
razredu izvedli strokovni delavci.  
Sodelovanje z DS Steam. 

Uspešnost izvedenih posameznih dejavnosti 
(konkretno ovrednotenje doseženih ciljev) 

Poročilo KD Bonton:  
Ozavestili so, zakaj so pravila sploh potrebna (v šoli, 
doma, v družbi).  
Ob slikovnem materialu smo ponovili pravila, ki 
veljajo v šoli. Zelo jih je pritegnila delavnica Jezik žiraf 
in volkov, kar so prikazali z igro vlog.  Likovno so 
izrazili ustrezno in neustrezno komunikacijo. Aktivno 
so sodelovali tudi v dejavnosti »živalski pogovor«.  
Pred koncem dneva smo se pogovorili o dnevu in 
izpolnili evalvacijo. Čas smo namenili tudi gibanju in 
igranju. Učenci so bili vodljivi in so aktivno 
sodelovali.  

Potek izvedbe (kdaj in na kakšen način so 
bile dejavnosti izvedene)  

1. in 2. ura: SPLOŠNO O BONTONU IN PRAVILA  
3. in 4. ura: ALI POZNAMO ŠOLSKA PRAVILA (Izbirno: 
Delavnica: Kaj bi bil če bi bil?, delavnica: Jezik žiraf in 
volkov, delavnica: Obvladovanje jeze)  
5. ura: EVALVACIJA  

 Morebitne posebnosti (pozitivne in/ali   
 negativne)  

 // 

 
 

4. USMERITVE ZA DELO V NASLEDNJEM ŠOLSKEM LETU (IZVEDBA IN SPREMLJANJE 

ZASTAVLJENIH CILJEV) 
 
Delovna skupina za kakovost je v šolskem letu 2021/22 preko ankete pridobila mnenja strokovnih 
delavcev, katera področja kakovosti na šoli želimo v naslednjem triletju izboljševati. V ospredje so 
postavili tri novo izbrane cilje, kateri so prepoznani tudi v razvojnem načrtu šole. 
V naslednjem triletnem obdobju 2022–2025 bomo tako uresničevali dva cilja na kognitivnem ter enega 
na konativnem področju. Povezovali jih bomo s cilji oziroma aktivnostmi nekaterih delovnih skupin. Tako 
bodo delovne skupine za bralno pismenost, Fit pedagogiko ter vzgojni načrt, preko svojih načrtovanih 
dejavnosti usmerjale in vodile celotni kolektiv k uresničevanju izbranih zastavljenih ciljev na ravni šole.  

 
 
Poročilo so, v sodelovanju z delovnimi skupinami, pripravili člani ožje skupine za kakovost: 
- Špela Rozman, učiteljica PS, 
- Špela Kosmatin, učiteljica RS,  
- Zdravko Slevec, učitelj PS, pomočnik ravnatelja šole. 
 
  
Svet Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik je na seji dne ________________ obravnaval in sprejel 
Evalvacijo načrta izboljšav za šolsko leto 2021/22. 

  
  

                                 Predsednica sveta šole:
                                                                                                      Monika Jelenc 


