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UVOD                                                                    

 
»Tako preprosto se je potopiti v sivo povprečje, med množico ljudi, ki vzorno 
izpolnjujejo ukaze drugih, ki razmišljajo s tujo glavo, ki so nevoščljivi, nezadovoljni, 
neprijazni, vzvišeni. 
In kako izjemno težko in zahtevno je v tej množici biti odličen v razmišljanju, pokončni 
drži, lepem obnašanju in vsakodnevnem vedenju…« 

Naša skupna zaveza naj bo – biti močni in vztrajni na poti k odličnosti. 
/ravnateljica v Knjigi z velikim srcem/ 

 
Smernice interne »Bele knjige« so zasnovane na izhodiščih Načrta razvoja šole, ki  
zajema časovno opredelitev v letih 2016 - 2021, z nekaterimi cilji, ki so trajnostno 
zastavljeni in se bodo nadaljevali tudi po letu 2021.  
 
Načrt razvoja šole je osnova za nadaljnje načrtovanje - iz njega izhajajo letni delovni 
načrti. Zakon o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Ur. l. 16/2007- UPB 5 ; Ur. l. 
36/2008) v 48. členu določa pristojnost Sveta šole, da sprejme program razvoja šole. 
Upoštevali smo slovensko zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja, na 
področju kulture in sociale, zdravja in varnosti ter zakonodajo na finančnem področju. 
Prav tako smo upoštevali tudi priporočila Sveta Evrope, priporočila Evropske Komisije. 
In vse to nas je vodilo pri oblikovanju osebnih prednostnih nalog v Beli knjigi. 
 

Iz skoraj vsakega otroka lahko naredimo odgovornega državljana ter srečnega 
človeka, ki bo znal poskrbeti zase, bo koristen širši skupnosti in bo znal ter želel 
osrečevati tudi druge. Nekdo je rekel, da je dober učitelj kipar otroške duše in se 
verjetno ni zavedal, kako blizu je resnici. 
Dober učitelj iz dneva v dan oblikuje otroško dušo s svojim znanjem, izkušnjami, 
vrednotami, navdušenjem, odnosom do otroka, do svojega predmeta in dela, s 
karizmo, pojavnostjo, z zgledom. Otroci nas opazujejo, posnemajo, občudujejo, 
kritično vrednotijo in prav zaradi slednjega je »kiparjenje« duše tako zahtevno početje. 
Da bomo lahko v prihodnosti dobri kiparji otroških duš, se moramo tudi mi spreminjati, 
rasti, izboljševati. In s postavljenimi prednostnimi usmeritvami, ki smo si jih na 
osebnem in profesionalnem nivoju zastavili v »Naši interni Beli knjigi«, bomo zagotovo 
hitreje napredovali in uspešneje dosegali zastavljene cilje. Naša interna Bela knjiga bo 
vodnik k osebni in profesionalni rasti vsakega izmed nas. V pomoč pa nam bodo 
zapisane vrednote šole, prednostne naloge, vizija, evropske kompetence… 
 

Verjamem, da smo naredili velik korak v smeri izboljšav in da bomo čez nekaj let lahko 
opazovali naše ustvarjene »umetnine« - mlade ljudi, ki bodo oblikovali boljše pogoje 
za življenje vseh nas. 
    

 
 



 

2 
 

POVZETEK USMERITEV LDN ZA ŠOLSKO LETO 2017- 2018 -2019 

UČNO PODROČJE: 

 izvajanje programa po posodobljenih Učnih načrtih po vertikali in po 
posameznih predmetnih področjih 

 kakovostno izvajanje ur pouka s principi novih spoznanj in znanj strokovnih 
delavcev – FIT pedagogika /sodobne metode in pristopi, učenje v gibanju – 
nesedečih položajih, samostojno raziskovanje učencev pri pouku, uporaba vseh 
virov moči, ki jih imajo na razpolago…./, učenje na osnovi novih spoznanj 
nevroznanosti /strokovni delavci imajo možnost pridobiti najnovejša znanja z 
izobraževanji/ 

 obogatitev ur pouka z »nešolskimi« dejavnostmi, s katerimi učencem približamo 
življenje, znajdenje v življenju, strategije, s katerimi so bolj uspešni ter jih bodo 
potrebovali v prihodnosti 

 formativno spremljanje individualnih dosežkov učencev /spremljanje učiteljev 
ter samovrednotenje učencev/, zbiranje dokazov, ki potrjujejo uspešnost 
poučevanja in učenja 

 temeljna naloga strokovnih delavcev je, učence naučiti UČITI SE, jim pomagati 
najti primerne načine in pristope k učenju glede na osebnostne lastnosti, 
delovne navade, zmožnosti, sposobnosti…. 

 poudarek bo tudi na razvoju različnih zmožnosti pri učencih – pomembne za 
prihodnost 

 učenje v okviru dnevov dejavnosti, pouka drugače, projektov – obogatitev 
razvoja zmožnosti učencev - vključene v redni učni program, ki jih Učni načrti 
niso predvideli 

 učenci se učijo sprejeti odgovornost za lastne rezultate in dosežke /poleg 
učitelja so sami največji in najpomembnejši vir za napredovanje/ 

 

VZGOJNO PODROČJE: 

 prenova Pravil Šolskega reda in Vzgojnega načrta 

 dosledno odzivanje na neprimerno vedenje učencev: žalitve kogarkoli; 
nespoštovanja do ljudi, hrane, dobrin v šoli;  

 dosledno odzivanje v primerih nasilja vseh vrst /psihičnega, fizičnega, 
zastraševanje po socialnih omrežjih 

 dosledno zagotavljanje varnega učnega okolja v razredu /red, delovna 
disciplina, ne-motenje pouka…/ 

 

PROJEKTI – PODPORA RAZVOJU ZMOŽNOSTI PRI UČENCIH 

 gibanje Rastoča knjiga – koledar Rastoče knjige 

 Model državljanskih kompetenc 

 Kompetence podjetnosti – Pogum /5-letni razvojni projekt/ - razvojna šola na 
tem področju 
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 Youth start – mednarodni projekt 

 Erasmus+ - mednarodni projekt 

 FIT pedagogika – izobraževanje vseh strokovnih delavcev 

 Karierni razvoj ravnatelja, zaposlenih – transfer strategij do učencev 
 

ODNOSI NA VSEH RAVNEH 

 dosledno urejanje odnosov med zaposlenimi /do vodstva, med zaposlenimi – 
več spoštovanja drug drugega, odpravljanje načrtnega razdvajanja zaposlenih, 
ki tvorijo dva tabora – eni so za napredek in razvoj, drugi ne podpirajo napredka, 
kar nas kot celoten kolektiv odvrača od doseganja skupnih ciljev – kakovostni 
pouk in dejavnosti za učence/ 

 odgovorno urejanje odnosov med učenci in zaposlenimi, med starši in 
zaposlenimi 

 dosledno reagiranje na neprimeren odnos /vseh deležnikov do šole kot 
institucije z ugledom/ 

 

MATERIALNO STANJE 

 redno in sistematično vzdrževanje pridobljenega materialnega stanja stavbe, 
tehnologije, učnih pripomočkov, urejenih zunanjih površin … 

 vztrajno in sistematično argumentiranje do financerja – obnova še 
neobnovljenih delov šole /prizidki/ 

 vsak učenec, vsak zaposleni na šoli, zunanji uporabniki šole - so dolžni skrbeti 
za higieno, varovati lastnino, da ne pride do poškodb.  

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM   

 redno sodelovanje z okoljem: MOC, MIZŠ, ZRSŠ, ŠR, PF, kulturne in športne 
ustanove, zavodi, društva, posamezniki, ki plemenitijo učno-vzgojni proces in 
zagotavljajo, ali dobre pogoje delovanja šole ali ponujajo bogatitev aktualnih 
vsebin. 

 

STROKOVNA RAST ZAPOSLENIH 

 izobraževanja: pravna zaščita zaposlenih, FIT pedagogika, vloga razrednika, 
posamezna strokovna področja, kakovost v vzgoji in izobraževanju 

 redne notranje in zunanja presoja kakovosti v vzgoji in izobraževanju 

 izobraževalne pedagoške konference, ki obravnavajo pomembna tematska 
področja kot: načrtovanje kariere, vodenje oddelka, delo z učenci z različnimi 
težavami… 
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KAZALNIKI KAKOVOSTI  

 spremljava uspešnosti naših devetošolcev v 1. letnikih srednjih šol /učna 
uspešnost 

 število uspešno odpravljenih vzgojnih težav po oddelkih 
 

40- LETNICA OSNOVNE ŠOLE LAVA 

 obeležitev obletnice z osrednjim dogodkom za vabljene goste, za starše in 
krajane, za učence 

 obeležitev obletnice z več manjšimi dogodki skozi vse šolsko leto  2017-2018  
 

POSLANSTVO ŠOLE 
 

Naše poslanstvo je, da z vzgojno izobraževalnim delovanjem omogočamo učencem 
doseganje ciljev osnovne šole s poudarkom na strateško pomembnih ciljih za obdobje 
2016 – 2021 ter nenehno izboljševanje in odpravljanje kritičnih točk: 

 izboljšati medosebno komunikacijo in odnose – na vseh ravneh  

 izboljšati bralno pismenost in funkcionalna znanja ob zaključku devetletne 
osnovne šole 

 formativno spremljanje učencev na vseh področjih ter aktivna vloga učencev – 
samovrednotenje, samoregulacija 

 učence naučiti medsebojne pomoči, solidarnosti, humanitarnosti in prostovoljstva  

 spremeniti odnos do lastnega zdravja, zdravega načina prehranjevanja in 
aktivnega preživljanja prostega časa 

 naučiti jih osnov lepega vedenja: pozdravljanje, opravičevanje, naslavljanje, 
zahvala – kulturnega obnašanja 

 sistematično razvijati cilje iz Modela državljanskih kompetenc, ki je osnova za 
razvoj vrednot, spoštovanje države, njenih simbolov, biti odgovoren učenec, 
državljan, Evropejec ter odgovoren soustvarjalec družbe s poudarkom na 
razvoju socialnih kompetenc.  

 
 

VIZIJA  DELAVCEV  OŠ  LAVA 

Vizija naše šole ostaja nespremenjena zadnjih nekaj let. Po tehtnih argumentih smo 
ugotovili, da je vizija šole sicer splošna, a hkrati so v njej zajete vse najpomembnejše 
aktivnosti, ki šolo vodijo v razvoj. Vizija je: »Z roko v roki strnimo krog pod krošnjo 
znanja za 21. stoletje«. 

VREDNOTE ŠOLE 
 

Naši temeljni vrednoti sta: 

 trajno znanje 

 prijazne besede: pozdravi, prosim, hvala, oprostite, izvolite, potrebujete pomoč, 
lep dan želim…. 
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Ostale vrednote naše šole:  

 znanje in kompetence vseživljenjskega učenja 

 spoštovanje: samospoštovanje in medsebojno spoštovanje 

 delovne navade in odgovornost 

 poštenost in iskrenost 

 varovanje okolja in lastnine 

 domovina in aktivno državljanstvo 

 strpnost, toleranca in enakovrednost 
 

PREDNOSTNE NALOGE ŠOLE 

 Formativno spremljanje napredka učencev – poudarek na aktivnem postavljanju 
vprašanj /raziskovalna vprašanja, vprašanja na višjih ravneh, ki podpirajo kritično 
razmišljanje, primerjanje, sklepanje…./ ter samoregulacija učencev. 

 Odgovornost za učne rezultate in dejanja /odgovornost za učne rezultate sprejmejo  
učenci – dosegajo jih s pomočjo strokovnih delavcev, vodstva in posredno staršev/. 

 Strpnost v medosebni komunikaciji, spoštovanje bontona – preventivno delovanje 
in dosledno odzivanje v primerih psihičnega in fizičnega nasilja na vseh ravneh.   

Zavezuje nas Bralno opismenjevanje – BOP: branje z razumevanjem, pismenost, 
funkcionalna pismenost na vseh področjih in pri vseh predmetih ter udejanjanje 
Modela državljanskih kompetenc in 8 krogov odličnosti.  
 

KLJUČNE KOMPETENCE: 

 Sporazumevanje v maternem jeziku: pospešeno bralno opismenjevanje učencev 
ter izvajanje bralno opismenjevalnega projekta po vertikali od prvega do devetega 
razreda – z upoštevanjem pri vseh predmetih   

 Sporazumevanje v tujih jezikih: zgodnje poučevanje angleščine v 2. razredu in 
poučevanje drugega tujega jezika – nemščine /v 7. razredih ponovno le kot izbirni 
predmet/ 

 Matematične kompetence ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji: 
možnost tekmovanj iz znanja ter številne nadstandardne aktivnosti, ki omogočajo 
razvoj teh kompetenc 

 Digitalna pismenost: IKT – sodobna tehnologija ter uporaba le – te pri pouku pri 
različnih predmetnih področjih 

 Učenje učenja - za sposobnost vseživljenjskega učenja in trajnostni razvoj: zato 
smo vsi strokovni delavci zaključili izobraževalni program Učenje učenja v okviru 
Šole za ravnatelje – v letošnjem šolskem letu bomo pridobljena znanja obnovili na 
pedagoških konferencah 

 Socialne in državljanske kompetence: bonton, obeležitev dnevov in 
praznikov, medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo, medsebojna pomoč, 
humanitarno delovanje 

 Samoiniciativnost in podjetnost: krožki UPI in poklicna dejavnost  

 Kulturna zavest in izražanje: številne kulturne prireditve in nadstandardni 
programi, ki omogočajo razvoj teh kompetenc 
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KOMPETENČNI MODEL PRIHODNOSTI – NADALJEVANJE 
USMERITVE 

 Pouka ne gradimo na predmetih – posameznih predmetnih področjih 

 Pouk gradimo na kompetencah učiteljev in učencev 

 Nujno je izobraževanje celotnega kolektiva in ne samo posameznika 

UČNE STRATEGIJE 

 Učitelj ima razvita ustrezna pojmovanja učenja in je ustrezno usposobljen. 

 Učenec je aktiven, avtonomen, samoregulativen. 

 Potek pouka: prava vprašanja (široka, izzivalna, jasna), čas za razmislek, 
problemski pouk (avtentični problemi), učenje z raziskovanjem, spodbujanje 
kritičnega razmisleka. 

 Komunikacija: dobri odnosi, diskusija, dialog, jezik sprejemanja. 

 Povratna informacija: hitra, konkretna, pozitivni jezik, ustrezna, razumljiva, 
čustvena, vplivna (spodbuja učenje). 

 Pohvala/kritika: na dejanja (proces) ne na osebo, individualna, realna, spodbuja 
vztrajnost, trud. 

 Preverjanje in ocenjevanje: vključeno v poučevanje in učenje, raznoliko: testi, 
plakati, poročanja, ustno, opisno…, pogosto odprt tip vprašanj, samoocenjevanje in 
ocenjevanje vrstnikov. 

SEDEM NAČEL VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA – PODPORA 
VEČJI AKTIVNOSTI UČENCEV PRI POUKU  

 
Tudi v šolskem letu 2017 – 2018 nas bo vodilo 7 načel pedagoške prakse, ki jih je 
ZRSŠ strnil v celovito podporo in podpirajo evropske kompetence, ki bi jih naj učenci 
usvojili tekom vzgojno izobraževalnega procesa. Kompetence temeljijo na povečani 
vključenosti in aktivnosti učencev, povečani samoregulaciji in spremljanju lastnih 
dosežkov, na razumevanju strategij učenja in vrednotenju lastnega dela, kar se zelo 
ujema z našimi prednostnimi nalogami šole.  

1. načelo 
Učno okolje prepoznava učence kot ključne udeležence – spodbuja njihovo aktivno 
udeležbo (učenje kot individualno konstruiranje znanja), zavzetost za učenje, razvija 
razumevanje lastne dejavnosti pri učenju (samoregulacija učenja). 
 
2. načelo 
Učno okolje temelji na socialni naravi učenja  in aktivno spodbuja dobro organizirano 
sodelovalno učenje  
(interakcija v procesu individualnega konstruiranja znanja)  
3. načelo 
Učno okolje, ki je naravnano na motivacijo učencev in ključno vlogo čustev pri učnih 
dosežkih (povezanost čustev in mišljenja, zavedanje učiteljev o tem, razvoj veščin za 
uravnavanje čustev). 
4. načelo 



 

7 
 

V učnem okolju je velika občutljivost za individualne razlike med učenci, ki se nahajajo 

v njem in različnost  njihovega predznanja. Izziv: upoštevanje razlik ob hkratni 

zagotovitvi sodelovalnega učenja. 

5. načelo  

Učno okolje razvija programe, ki od vseh zahtevajo trdo delo in jim predstavljajo izziv 

brez pretirane obremenitve. Vsakega učenca dvigniti nekoliko nad to, kar sam misli, 

da je sposoben. 

6. načelo 
Učno okolje deluje na podlagi jasnih pričakovanj in uporablja strategije vrednotenja, ki 
so skladne s temi pričakovanji, poudarek je na formativnih povratnih informacijah, ki 
podpirajo učenje. Formativno vrednotenje predstavlja osrednjo značilnost učnega 
okolja 21. stoletja 
7. načelo 
Učno okolje močno spodbuja „horizontalno povezanost“ med posameznimi področji 
znanja in predmeti kot tudi med skupnostjo in širšim svetom (kompleksne strukture 
znanja so izgrajene s pomočjo hierarhične organizacije osnovnih koščkov znanja in so 
prenosljive – transfer). Pomembno je pospeševati medsebojno oplajanje med 
formalnimi učnimi okolji in neformalnimi učnimi priložnostmi ( družina). 

Izboljšave za šolsko leto 2017-2018 /nadaljevanje iz preteklih let/ 

1. Analiza pisnega preizkusa 

 Po pisnem preizkusu vsak učitelj naredi kratko pisno analizo in jo odda ravnateljici. 

Iz analize morajo biti razvidni doseženi cilji in šibka področja ter vzroki za morebitne 

slabše rezultate. Analiza je za učitelja pomembna za nadaljnje odpravljanje 

pomanjkljivosti.  

2. Analiza učnega uspeha 

 Vsak učitelj pripravi ob zaključku ocenjevalnega obdobja analizo učnega uspeha 

po posameznih predmetih – ocene, povprečje in primerjava z izhodiščnim stanjem. 

To analizo odda ravnateljici. 

3. Analiza tekmovanj  

 Vsak učitelj ob zaključku šolskega leta pripravi analizo doseženih rezultatov na 

tekmovanjih – povratna informacija glede uspešnosti izvajanja dodatnega pouka. 

4. Vključevanje učencev v organizacijo dni dejavnosti 

 Učence bomo vključevali v organizacijo dni dejavnosti, interesnih dejavnosti, in 

določenih projektov na nivoju načrtovanja ter evalvacije – kaj so se naučili, kako 

so bili zadovoljni, kaj bi spremenili, konkretni predlogi za izboljšave. 

5. Redno obveščanje staršev o ocenah 

 Ob zaključku meseca bodo razredniki v pisni obliki seznanili starše z ocenami 

njihovih otrok. 

6. Primerjalna analiza NPZ 
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 Učitelji predmetov pri katerih se izvaja NPZ opravijo primerjalno analizo doseženih 

rezultatov in ocen učencev – na osnovi te, pripravijo operativni plan dejavnosti za 

naslednje šolsko leto. 

7. Primerjalna analiza dosežkov dijakov v srednjih šolah: s soglasjem staršev 
bomo spremljali uspešnost naših bivših učencev in dosežen učni uspeh. Dogovor 
smo sprejeli v soglasju s srednjimi šolami. 

Model državljanskih kompetenc – Zavod RS za šolstvo, v okviru katerega 

bomo uresničevali 10 evropskih vrednotnih področij. 
 
Predstavljamo deset vrednotnih področij ali vrednotnih domen – vsaka vključuje več 

reprezentativnih vrednot: 

1. Humanost – svoboda, ljubezen, človeško dostojanstvo, strpnost, dobrota, 
prijaznost, osebna rast, optimizem, napredek.. 

2. Modrost – resnica, miselna odprtost, razumnost, perspektiva, odgovornost, 
ljubezen do učenja in znanja, zmernost… 

3. Življenje, narava, zdravje – spoštovanje življenja, spoštovanje narave in okolja, 
zdravje… 

4. Skrb za sočloveka – vzajemno spoštovanje, enakopravnost spolov, partnerstvo, 
skrb za otroke, starejše in ljudi s posebnimi potrebami, medgeneracijska 
harmonija, solidarnost… 

5. Pravičnost – spoštovanje zakonov, enakopravnost, nepristranost, človekove 
pravice, enakost pred zakonom, varnost, aktivno državljanstvo…  

6. Univerzalizem – mir, enakost, kulturni pluralizem, spoštovanje različnosti in 
drugačnosti, skromnost, odpuščanje…. 

7. Integralnost – poštenost, pogum, vztrajnost, vitalnost, skupna odgovornost, 
samodisciplina… 

8. Delo, kreativnost – radovednost, miselna kritičnost, odličnost, podjetništvo, 
delovna etika, participacija, organizacijsko državljanstvo, ekonomska finančna 
odgovornost, samodisciplina…. 

9. Tradicija – spoštovanje tradicije, spoštovanje staršev in družine, lojalnost, 
domoljubje, marljivost, olika…. 

10. Kultura – spoštovanje lepote, umetnost in kultura, svetovni nazor/vera, 
spoštovanje vzgoje in drugih pridobitev človeške civilizacije… 

 

BELA KNJIGA (2011) 
 
Za strokovne delavce je Bela knjiga še vedno temeljni dokument, ki nas vodi pri 
načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela. Izbrali smo temeljne cilje, ki nas zavezujejo 
za kakovostno načrtovanje VIZ procesa, izvajanje pouka in ostalih dejavnosti za 
učence, evalvacijo opravljenega dela, posodabljanje učno-vzgojnega procesa, 
pravično ocenjevanje…. Strokovni delavci moramo zagotavljati temeljne pogoje, da 
bodo učenci lahko uresničevali cilje, ki so zapisani v Beli knjigi.    
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CILJI BELE KNJIGE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 

 

 Človekove pravice in dolžnosti:  
zavezujejo k spoštovanju dostojanstva vsakega posameznika ter k spoštovanju 
pluralnosti kultur – spodbujanje razumevanja, strpnosti, prijateljstva med vsemi; 
uresničevanje človekovih pravic zahteva zagotavljanje kakovosti vzgojno – 
izobraževalnega sistema na vseh ravneh. 

 Avtonomija:   
oblikovanje samostojnega, razmišljujočega in odgovornega posameznika, ki se opira 
na kakovostno pridobljeno znanje in socialne ter druge spretnosti – temeljni cilj vzgoje 
in izobraževanja; avtonomnost šole in vrtca spodbuja spremljanje in zagotavljanje 
kakovosti šolskega dela 

 Pravičnost: 
Zagotavljanje vsakomur enakega obsega brezplačnega izobraževanja, omogočanje 
individualizacije šolskega sistema in pouka – ki vsakomur omogoča enake možnosti 
za pridobitev kakovostne izobrazbe, inkluzije otrok s posebnimi potrebami; zahteva 
enako, nepristransko in proporcionalno obravnavo učencev pri ocenjevanju znanja, 
nagrajevanju in kaznovanju…. 

 Kakovost 
Kakovosten šolski sistem mora pri pouku, pri izvajanju dejavnosti otrok in pri odnosu 
do otrok – učencev, upoštevati tudi njihove temeljne potrebe kot: potreba po varnosti, 
sprejetosti, sodelovanju, samospoštovanju…. 
Razvijanje zmožnosti za vseživljenjsko učenje, stalni osebni in strokovni razvoj:   
•    razvijanje zmožnosti za učenje in pridobivanje znanja 
•    spodbujanje vsakega posameznika k nadaljnjemu izobraževanju 
•   zagotavljanje pogojev za doseganje odličnosti pri posameznikih, ki so nadarjeni na 
različnih področjih…. 
•  zagotavljanje sodelovanja med vzgojno - izobraževalnimi inštitucijami in širšim 
okoljem: društva, lokalna skupnost…. 
 
Ena izmed nalog šole je: pri vsakem učencu sistematično razvija kritično mišljenje, 
zavest o pomembnosti znanja, razvoja, sposobnost – učenje učenja, učne – delovne 
navade, vztrajnost, odgovornost do dela….       
 
Vzgojno delovanje  
 
Razvoj in delo na vzgojnem področju je opredeljeno v Vzgojnem načrtu OŠ Lava ter je 
del Razvojnega načrta. V dokumentu so že opredeljena prednostna področja na 
vzgojnem področju.  

Pri učencih bomo trajnostno odpravljali vsakršno agresivno vedenje ali poškodovanje 
skupne šolske lastnine, preprečevali neželene oblike medosebnih odnosov: žaljenje, 
šikaniranje, podcenjevanje sošolcev, nesramnost do sošolcev ter odraslih..  

V naslednjih letih bomo vsebine in dejavnosti gradili s pomočjo 8 - ih krogov odličnosti.  
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8 krogov osebne odličnosti je skupek močnih življenjskih vrednot in načel, po 

katerih živijo uspešni ljudje.  

Kaj loči odlične ljudi od povprečnih? Odlične ljudi odlikuje predvsem to, kako živijo 8 

pomembnih vrednot, ki jih imenujemo 8 krogov do osebne odličnosti, ki lahko 

prerastejo v 8 življenjskih veščin in načel. Vabimo vas na skupno popotovanje k 

odličnosti, ki smo jo zastavili preteklo leto z Rastočo knjigo.     

  
Odgovornost za lastna dejanja. Predanost pri uresničevanju lastnih 

ciljev. 

  
Pozitiven odnos do dela, časa, sebe in 

drugih – »To je to!« 
Uravnoteženost v življenju. 

  
Napake vodijo k uspehu ali kako se 

lahko učimo iz svojih napak. 
Integriteta ali kako usklajujemo svoje 

vedenje s svojimi vrednotami. 

  
Govori z dobrim namenom. Fleksibilnost v tem, da smo pripravljeni 

poskusiti različne načine, da bi prišli do 
svojega cilja. 
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Še vedno pa bomo sledili izhodiščem preteklih šolskih let - ničelna toleranca do 
nasilja, saj smo bili tudi v preteklem šolskem letu priča kar nekaj primerov slabega in 
negativnega ravnanja otrok do drugih sošolcev - bili so žaljivi, grdo so jih izločili iz 
svoje sredine, se psihično izživljali nad njimi, se izogibali reševanju nastalih konfliktnih 
situacij, niso bili pripravljeni sprejeti odgovornosti za svoja negativna dejanja.   

Strateškim ciljem bomo sledili tudi s podporo ciljev Rastoče knjige. 

 
IN KAKO BOMO VEDELI, DA SMO USPEŠNI? 
  
Evalvacijo bomo spremljali polletno: ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja, ob 
koncu šolskega leta pa bo podrobnejša evalvacija sestavni del Kvalitativne analize 
pedagoškega dela.      

 
 

PREDNOSTNE NALOGE STROKOVNIH DELAVCEV 
 
Strokovna naloga vseh strokovnih delavcev je: izboljšanje komunikacije in pretok 

informacij v vseh smereh. Iz tabele pa so razvidne prednostne naloge, ki smo si jih 

zastavili na osebnostnem, vzgojnem nivoju.   
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Priimek Ime VZGOJNA NALOGA TRIJE TEMELJNI CILJI NAČIN IZVEDBE (KAKO?) EVALVACIJA 

ANDERLIČ Nataša UPORABA 8 

KROGOV 

ODLIČNOSTI  

sprejemanje 

odgovornosti   

- prevzemanje 
odgovornosti za 
lastne rezultate, 
odločitve  in dejanja  

- strpnost v dejanjih 
- iskanje različnih 

rešitev za morebitne 
težave  

- obravnava teme 

odgovornosti  pri 

razrednih urah, 

-uporaba 8 krogov 

odličnosti pri pouku, 

 

analiza anket, 

iskanje rešitev skupaj z učenci 

in starši, 

 skupna evalvacija napredka  

 

BICSKEY Kaja strpnost in prijaznost v 

medosebni 

komunikaciji, dobro 

sodelovanje z učitelji, 

učenci in starši 

- učence naučiti   

  strpnosti/ vzdržati se  

  prehitrega reagiranja, 

- navaditi jih, da oni prvi   

   pozdravijo starejše in  

   ne obratno, 

- pridobiti zaupanje  

   učencev z vedno  

   “odprtimi” vrati za  

   pogovor ... 

lasten zgled in odprta 

komunikacija z vsemi 

deležniki 

analiza anket o zadovoljstvu 

učiteljev, učencev in staršev 

ČATAR Mateja Potrpežljivost, 

medsebojno 

spoštovanje, strpnost, 

- Navajanje se na 

umirjeno čakanje v 

koloni, pri malici, pri 

učiteljevi pomoči, 

športu…. 

Navajanje na 

spoštovanje 

medsebojnih različnosti 

in upoštevanje le teh  

sproti med poukom, 

raznimi dejavnostmi in 

aktivnostmi 

 sprotna, s sončki 
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GODUNC Tjaša  Spoštovanje 

bontona, kulturno 

obnašanje 

-učiti učence pravila 

bontona in kulturnega 

obnašanja 

-učiti učence upoštevati 

pravila bontona in 

kulturnega vedenja v 

praksi  

-gradnja na korektnih 

medosebnih odnosih 

-pozitiven zgled 

-oblikovanje rutin 

- sprotno opozarjanje 

učencev ob 

neprimernem vedenju 

-po potrebi razgovori z 

učenci 

-obveščanje staršev, 

razrednikov,  šolske 

svetovalne službe  

- sprotne zabeležke na obrazec 

za spremljavo učenca pri pouku 

in drugih dejavnostih 

-pisna analiza ob koncu šol. 

leta 

GOLOB Sanja  strpnost v 

medsebojni 

komunikaciji in 

spoštovanje 

različnosti 

  z lastnim zgledom, s 

pogovorom, s sprotnim 

reševanjem konfliktov, 

z EFT-jem, govori z 

dobrim namenoma, 

pod črto nad črto 

 vsakdnevno sprotno 

spremljanje  

GOLOUH Andreja  ASERTIVNA 

KOMUNIKACIJA 

- učence naučiti strpnosti, 

uvidevnosti, spoštovanja 

razlik 

-z lastnim zgledom učiti 

načina komuniciranja 

Z lastnim zgledom, igro 

vlog, sprotnim 

reševanjem konfliktov,  

govori z dobrim 

namenom,  

 sprotna, vsakodnevna. 



 

14 
 

HROVAT Polona BONTON - 

poznavanje  in 

upoštevanje 

-učiti otroke pravilnega 

ravnanja ob različnih 

aktivnostih 

-iskanje rešitev za za 
morebitne težave  
 
- učiti z lastnim zgledom.  

POGOVOR, ZGLED, 

OBLIKOVANJE 

SKUPNIH 

DOGOVOROV, 

IZDELAVA 

PLAKATOV, 

vsakodnevno 

opozarjanje na pravila 

sprotna, vsakodnevna. 

 

KARNER Benjamin  spoštovanje, strpnost Vzpostaviti kulturo 

medsebojnega 

spoštovanja v učilnici. 

Se poslušamo 

Navajanje na strpnost pri 

praktičnem delu v 

učilnici. 

Navajanje na strpnost pri 

uporabi skupnih 

pripomočkov. 

 Z zgledom,  

pogovorom pri pouku 

vsakodnevno 

KASTELIC Zdenka  bonton, strpnost, 

odgovornost 

-učence navaditi na 

strpnost 

-naučijo se pravilno 

naslavljati zaposlene, 

vikati, pozdravljati 

-se navadijo biti 

odgovorni  

 pogovor, opozarjanje, 

zgled učitelja ob igranju 

vlog 

 sprotno preverjanje 



 

15 
 

KODRE Urh  Medsebojno 

spoštovanje in 

zaupanje 

-spodbujam sodelovanje 

-spodbujam strpnost 

-spodbujam dialog 

 s svojim zgledom  po vzdušju v razredu 

KOLŠEK Polona  Strpnost v 

medosebni 

komunikaciji 

- naučiti se poslušati 

drug drugega 

- naučiti učence 

sprejemati mnenje 

drugega   

- (se nanaša na zgornjo 

alinejo) znati utemeljiti 

svoje pogled (če je 

drugačen od drugih) 

-Debata - za in proti/ 

zavzemanje strani 

 - Aktivnosti na temo 

kroga “govori z dobrim 

namenom,  

- oblikovanje skupnih 

dogovorov ob začetku 

pouka 

 sprotna 

KOPRIVA Marko  vzpodbujanje 

sprejemanja 

odgovornosti in 

upoštevanje 

dogovorjenih pravil.   

- bolj odgovorno in 

uspešno delo  

- zmanjšanje števila 

kršitev dogovorov  

 Sprotne aktivnosti pri 

zaznavi problemov 

(opozorila, razgovori, 

sprejemanje 

dogovorov, predlogi 

učencev za izboljšave, 

spremljanje dogovorov, 

ob neuspešnem 

delovanju  - spremeniti 

način delovanja). 

 Spremljanje števila zaznanih  

in uspešno odpravljenih težav. 

KOŠIR Natalija  Strpnost in prijetna 

klima po načelih 

pozitivne discipline. 

- prevzemanje 

odgovornosti za lastna 

dejanja, odločitve, 

napredek  

- strpnost v dejanjih 

 Oblikovanje rutin, igre 

vlog, zapisi dogovorov, 

uporaba jezika žiraf - 

načini nenasilne 

komunikacije. 

 Zapisi razrednih nalog, plakati 

z rutinami. pisna 4-delna 

opravičila, zapisi dogovorov - 

podpišejo starši in učenci. 
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- iskanje različnih rešitev 

za morebitne težave  

KOŠTOMAJ Ksenija  Odpravljanje 

nestrpnosti med 

učenci. 

o učence  navaditi , da 
niso samo oni vedno 
prvi, 

o učence navaditi, da dajo 
prednost tudi drugim 

o učence navaditi na 
potrpežljivost  

 s sprotnim 

opozarjanjem učencev 

o strpnosti  in vodenje 

razgovorov po potrebi, 

ki jih vpišem v vzgojno 

mapo. 

 samoevalvacija posameznih 

učencev glede strpnosti 

KRSTIČ Igor  Odgovornost, bonton Prevzemanje odg. za 

šolsko delo in 

medsebojne odnose; 

enako velja za 

spoštovanje pravil 

vedenja. 

 na razrednih urah, 

pouk 

 ustna preverba z učenci 

LAVRINC Gabrijela  Bonton, strpnost, 

odgovornost, 

nenasilna 

komunikacija 

-strpnost v komunikaciji 

-spoštovanje drugačnih 

mnenj 

-mediacija 

 pogovor, igre vlog, 

opozarjanje, 

opravičevanje v 

primeru nasilne 

komunikacije, 

prevzemanje 

odgovornosti 

 sprotno spremljanje,  

spremljanje nad/pod črto 

LESJAK Metka  Odgovornost 

učencev, staršev 

- učence spodbuditi k 

razmišljanju, kaj je 

njihova naloga 

- učence spodbujati, da 

opravljajo svoje naloge 

pri vsakdanjem delu v 

knjižnici 

 sprotno spremljanje 
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in prevzamejo 

odgovornost za 

opravljeno 

(neopravljeno) delo 

- starše spomniti na to, 

da so svojim otrokom v 

oporo in ne v orodje za 

delo 

LUPŠE Vesna  bonton, strpnost, 

odgovornost 

- -učence navaditi na 
strpnost, potrpežljivost 

- da učenci postanejo 
odgovorni 

- se naučijo pravilnega 
naslavljanja, vikanja, 
pozdravljanja 

 pogovor, igre vlog, 

opozarjanje 

Sprotno spremljanje  

MARTINŠEK Marjeta  bonton, strpnost, 

odgovornost 

-učence navaditi na 

strpnost 

-naučijo se pravilno 

naslavljati zaposlene, 

vikati, pozdravljati 

-se navadijo biti 

odgovorni  

 pogovor, opozarjanje, 

Zgled učitelja ob 

igranju vlog 

Sprotno spremljanje  

OCVIRK Tjaša - strpnost do 

drugačnih v 

razredu 

- prevzemanje 
odgovornosti za 
lastne rezultate, 
odločitve  in dejanja  

- strpnost v vseh 
dejanjih 

- iskanje različnih 
rešitev 

- sprotni pogovori 
- 8 krogov odličnosti 
- zgled učitelja 
- razredne ure na to 

temo 
- prebiranje knjig o tej 

temi 

- rezultati odnosov med 

sošolci 

- povratna informacija staršev 

- spremljanje napredka pri 

učencih, ki so z odnosom do 

drugačnih imeli več težav 
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OCVIRK-

KARNER 

Vanja Sprejemanje 
odgovornosti za lastne 
dosežke 

- poznati svoje 
sposobnosti, 

- postavljanje realnih ciljev 
posameznika glede na 
predmet in snov, 

- priprava načrta za 
izpolnitev ciljev, 

 Sprotni pogovori, 

preverjanje 

uresničevanja ciljev,  

(ocen, če je komu to 

bolj blizu, a ne vzdrži 

vedno) 

 Preverjanje pri doseženih 

ocenah, lastnem zadovoljstvu, 

samoevalvacija učenca 

 

OZEBEK Nevenka Strpnost, 

odgovornost, bonton 

- učenci se trudijo in 

navajajo na strpnost do 

svojih sošolcev, na 

njihovo drugačnost, 

- učenci sprejemajo in 

prevzemajo odgovornost 

za lastne rezultate, delo 

in vedenje; 

- učenci so vljudni, se 

navajajo na vikanje, 

naslavljanje in 

pozdravljanje, se 

navajajo na kulturno 

obnašanje pri jedi. 

 Igra vlog, opozarjanje, 

sprotno reševanje 

konfliktov 

 Spremljanje nad/pod črto 

POZNIČ Bojan iskanje poti in 

dejavnosti za 

razvijanje empatije in 

s tem čustvene 

inteligence pri učencih 

in učiteljih.  

- krepiti empatijo pri 

učencih in pri sebi 

- pripraviti gradivo za 

učitelje, kot pomoč za 

izvedbo RAU 

- uporabiti gradivo na 

RAU in v okviru pouka 

Priprava gradiva (do 

predvidoma marca). 

Dostopno bo v 

eZbornici. 

Preštel bom koliko dejavnosti 

bom našel v dostopnih virih in 

kako jih bom uspel uspešno 

uporabiti. 
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RATAJC Dušanka  razvijanje spoštljivih 

medosebnih odnosov 

odkriti pogovori z učenci, 

“vzeti si čas” za 

reševanje težav, naučiti 

učence strpnosti in 

spoštovanja 

pozitiven zgled,  

sprotno opozarjanje in 

razgovor z učenci, po  

potrebi skupaj  z učenci 

in starši 

 sprotna evalvacija oz. 

opozarjanje na 

neprimerno vedenje in 

nespoštljiv odnos do sošolcev 

in zaposlenih 

ROZMAN Janja  Spodbujanje 

sprejemanja 

odgovornosti  z 

uporabo pozitivne 

discipline 

- prevzemanje 

odgovornosti za lastne 

rezultate in dejanja  

- strpnost v komunikaciji 

- iskanje različnih rešitev 

za morebitne težave  

Obravnava teme 

odgovornosti  pri 

razrednih urah (video 

posnetki, igre vlog), 

uporaba principov 

pozitivne discipline 

(iskanje rešitev in ne 

kazni, miren pristop pri 

osebnih razgovorih za 

reševanje vzgojne 

problematike 

Iskanje rešitev skupaj z učenci 

in starši, skupna evalvacija 

napredka z učenci pri razrednih 

urah 

 

SENEGAČNIK Ksenija  Bonton, strpna 

komunikacija 

- prevzemanje 

odgovornosti za lastna 

dejanja, odločitve, 

napredek  

- strpnost v dejanjih 

- iskanje različnih rešitev 

za morebitne težave  

 sprotno reševanje 

konfliktov, uporaba 

pozitivne discipline, 8 

krogov odličnosti 

 evalvacija učencev, zapisi 

učenec/starš,  

SENICA Nina Zmanjšati verbalno 

nasilje med učenci s 

pozitivno disciplino in 

- učence naučiti strpnosti 

- naučiti jih reševanja 

konfliktov na miren način 

Izvedba delavnice 

Empatija na razredni 

uri. 

 Sprotno spremljanje, 

beleženje in iskanje rešitev 

skupaj z učenci, starši in učitelji 
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graditi spoštljive 

medsebojne odnose 

- naučiti jih spoštovati 

druge 

STERMECKI Tanja  Navajanje učencev 

na kulturno 

obnašanje v jedilnici; 

uporaba pribora pri 

kosilu, obnašanje pri 

mizi, strpnost v 

koloni; pospravljanje 

pladnjev. 

Učenci se v jedilnici 

kulturno obnašajo. 

Učenci pravilno 

uporabljajo pribor. 

Učenci se kulturno 

prehranjujejo. 

 

 Z učenci v OPB 

Vsakodnevno 

opominjanje učencev.  

Vsak učenec zna 

povedati, kako se 

obnašamo in se 

obnašati v skladu z 

dogovorjenimi pravili. 

Ob koncu šolskega leta 

morajo vsi učenci 

pravilno uporabljati 

jedilni pribor. 

 Sprotno spremljanje. Po 

potrebi pogovor s starši. 

ŠTIMULAK Lidija Vzpodbujanje 

sprejemanja 

odgovornosti in 

medsebojne pomoči 

Učence spodbuditi k 

razmišljanju, kaj je 

njihova naloga ter jih 

spodbujati, da opravljajo 

svoje naloge in 

prevzamejo odgovornost 

za svoja dejanja. 

- graditi na medsebojni 

pomoči 

Sprotne aktivnosti med 

poukom in v OPB 

(predlogi učencev, 

sprejemanje 

odgovornosti in 

medsebojne pomoči) 

 Sprotno spremljanje med 

letom. 

ŠERGAN Bojana  Primeren odnos do 

svoje in tuje 

lastnine. 

-učenci se navajajo, da 

skrbijo za svojo 

lastnino; 

Z zgledom, igra vlog, 

opozarjanje na 

pravilno ravnanje.  

Ob koncu tedna pri 

pospravljanju svojih 

predalčkov pregled šolskih 
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-učenci pridobijo 

veščine, kako pravilno 

ravnati s svojo in tujo 

lastnino; 

-učenci vedo, da s 

poštenim delom prideš 

do svoje lastnine. 

potrebščin, pregled škatle z 

najdenimi predmeti, pogovor.  

ŠPEC Aleksander  Uporaba načel 

pozitivne discipline  v 

praksi. 

Trudil se bom  

-za spoštljiv in odločen  

odnos do učencev, ko 

nastopijo težave, 

- da bodo učenci sami 

predlagali rešitve 

problema oz. sodelovali 

pri postavljanju meja 

- da bodo učenci imeli 

občutek pomembnosti in 

pripadnosti. 

Delavnice pri RU in  

uporaba teh načel pri 

reševanju vzgojnih 

problemov. 

 Uspešnost reševanja 

problemov - število rešenih 

problemov. 

Evalvacija učencev 

URBANIJA Sara  8 krogov odličnosti, 

bonton 

- sprejemanje in 

prevzemanje 

odgovornosti za lastne 

rezultate/napake 

- spodbujanje učencev k 

spoštljivemu 

medsebojnemu odnosu 

in strpnosti 

 Sprotni pogovori pri 

pouku/med odmori, 

delavnice, igra vlog. 

 Sprotno spremljanje skozi 

celotno šolsko leto.  
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- navajanje učencev na 

pravila bontona in  

vljudnega izražanja 

VIDENŠEK Aleš  odgovornost, bonton - učenci se trudijo in 

navajajo na strpnost do 

svojih sošolcev, na 

njihovo drugačnost, 

- učenci sprejemajo in 

prevzemajo odgovornost 

za lastne rezultate, delo 

in vedenje; 

iskanje različnih rešitev 

za morebitne težave  

 pri pouku  Sprotno spremljanje med 

letom 

VIDMAR Jasmina  Strpnost, 

odgovornost, bonton 

- učenci se trudijo in 

navajajo na strpnost do 

svojih sošolcev, na 

njihovo drugačnost, 

- učenci sprejemajo in 

prevzemajo odgovornost 

za lastne rezultate, delo 

in vedenje; 

- učenci so vljudni, se 

navajajo na vikanje, 

naslavljanje in 

pozdravljanje, se 

navajajo na kulturno 

obnašanje pri jedi. 

 Igra vlog, opozarjanje  Spremljanje nad/pod črto 
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ZDOLŠEK Katarina   Spoštljiv in prijazen 

odnos drug do 

drugega ter 

spoštovanje različnih 

mnenj. 

-navajanje učencev na 

aktivno poslušanje drug 

drugega 

-spodbujati učence, da 

so  strpni do svojih 

sošolcev tudi, če imajo 

le ti  drugačno mnenje 

-prevzemati odgovornost 

za svoja dejanja 

Vzgojno nalogo bom 

razvijala z lastnim 

zgledom,  pogovori, 

igro vlog, z učili na to 

tematiko.  

 

 Sprotno spremljanje.  

ŽEROVNIK 

  

Alenka  Bonton, strpnost  in 

odgovornost 

-učence navaditi na 

strpnost 

-naučijo se pravilno 

naslavljati zaposlene, 

vikati, pozdravljati 

-se navadijo biti 

odgovorni  

 vsakodnevno  

opominjanje , razgovori 

z učenci, sprotno 

reševanje konfliktov 

 evalvacija z učenci ; sprotno 

spremljanje 

 


