RAZVOJNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE SVETI JURIJ 2015 - 2020
Razvojni načrt je dokument, ki prikazuje razvojno usmerjenost Osnovne šole Sveti Jurij za obdobje 2015/2020. Pri oblikovanju so sodelovali delavci šole,
učenci in starši učencev.
1. IZHODIŠČA RAZVOJNEGA NAČRTA OSNOVNE ŠOLE SVETI JURIJ
Izhodišče razvojnega načrta Osnovne šole Sveti Jurij predstavljajo:

• Zakonski predpisi, ki urejajo življenje in delo OŠ v Republiki Sloveniji;
• Spoznanja sodobnih edukacijskih ved;
• Kadrovske, prostorske in finančne zmožnosti šole;
• Opravljena analiza stanja;
• Vizija šole in njeno poslanstvo ob spoštovanju za nas pomembnih vrednot.

2. CILJI OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA:
Cilji osnovnošolskega izobraževanja so (2. člen ZOsn):
– zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;
– spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;
– omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;
– pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;
– vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do
sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij;

– razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje
državljanske odgovornosti;
– vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;
– vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
– razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;
– razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v
italijanskem in madžarskem jeziku;
– razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;
– razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja;
– doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;
– razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih;
– razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učenca.

3. VIZIJA IN POSLANSTVO ŠOLE
3.1 VIZIJA ŠOLE
Z vseživljenskim učenjem do zadovoljstva in uspeha v sodobni prepoznavni šoli, odprti za ideje in znanje.
3.2 POSLANSTVO ŠOLE
Naše poslanstvo je razvijati radovedne, kritične, odgovorne posameznike, ki znajo sprejemati drugačnost in gradijo dobre medsebojne odnose.
4. ANALIZA STANJA
4. 1 PODROČJA ANALIZE
Področja analize so obsegala naslednje elemente življenja in dela v šoli:





Organizacija dela in življenja OŠ Sveti Jurij,
redni program vzgojno izobraževalnega dela,
razširjeni program vzgojno izobraževalnega dela,
zadovoljstvo staršev z delom šole.

4.2 METODE IN INSTRUMENTI
Analiza stanja je bila opravljena v več korakih in z različnimi merskimi instrumenti.

• Januarja 2015 analiza dosedanjega razvojnega načrta šole s predlogi za naprej – anketni vprašalnik za starše šolskih otrok,
• Februarja 2015 smo opravili SPIN ANALIZO na pedagoški konferenci strokovnih delavcev šole (26.2.2015) z namenom ugotovitve stanja kje se šola
trenutno nahaja, katere so prednosti, slabosti, ovire in možnosti trenutnega delovanja;

• Marca 2015 je bila opravljena analiza dosedanjega razvojnega načrta šole (za obdobje 2010 – 2015);
• Kot izhodišče so bile upoštevane tudi ugotovitve rednih letnih hospitacij ter letnih razgovorov delavcev šole z ravnateljem;
• Analiza dosežkov NPZ;
• Junij 2015 analiza anketnega vprašalnika Zadovoljstvo staršev z delom šole š.l. 2014/2015.
4.3 UGOTOVITVE PO ANALIZI STANJA
Starši in strokovni delavci šole so bili zadovoljni z izvedenimi aktivnostmi razvojnega načrta. Na podlagi opravljene analize stanja so strokovni delavci mnenja,
da je potrebno še naprej posvečati posebno pozornost bralni pismenosti. Dodali smo še področje trajnostnega razvoja na vseh njegovih področjih, področje
kulture in umetnosti ter na predlog staršev še področje športa.
5. PRIORITETE 2015 – 2020

•
•
•
•

Razvijanje bralne pismenosti in bralne motivacije,
razvijanje čuta za kulturo in umetnost,
trajnostni razvoj s poudarkom na varstvu okolja (ekologija, naravoslovje in tehnika),
vzgoji za zdrav način življenja.

6. CILJI RAZVOJNEGA NAČRTA 2015 – 2020.
Cilji razvojnega načrta izhajajo iz Zakona o osnovni šoli s poudarkom na izbranih prioritetah.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pri učencih spodbuditi interes za branje in knjižna gradiva.
Dvigniti raven bralne pismenosti učencev (razumevanja prebranega in hitrost branja)
Vzgajati učence za okoljsko odgovornost in učinkovito rabo naravnih virov.
Pri učencih spodbuditi interes za področje naravoslovja in tehnike.
Ozavestiti učence o pomenu zdravega načina življenja, pomenu gibanja, prehrane, preživljanje prostega časa.
Seznaniti in omogočiti učencem konkretne izkušnje v različnih kulturno umetniških dejavnostih (glasba, likovna umetnost, književnost, gledališče) in
privzgajati primeren odnos do kulture in umetnosti.

Člani tima za pripravo Razvojnega načrta:
- Andreja Sraka, pedagoginja - vodja tima za pripravo RN,
- Aleksander Mencigar, ravnatelj – član,
- Drago Šafer, pomočnik ravnatelja – član,
- Martina Lebar, učiteljica predmetnega pouka – član,
- Andreja Burina, učiteljica razrednega pouka – član,
- Marjeta Madjar, učiteljica razrednega pouka – član,
- Liljana Hajdinjak Zelko, učiteljica predmetnega pouka – član,
- Andreja Ošlaj, knjižničarka – član,
- Suzana Ficko Matko, učiteljica razrednega pouka – član.
Tim za pripravo RN bo na podlagi vsakoletne evalvacije in zastavljenih prioritet pripravil akcijski načrt za posamezno šolsko leto.
Razvojni načrt OŠ Sveti Jurij za obdobje 2015-2020 so potrdili strokovni delavci šole na konferenci, dne 21. 9. 2015. Svet zavoda je Razvojni načrt OŠ Sveti
Jurij za omenjeno obdobje potrdil, dne 23. 9. 2015.
Predsednica Sveta zavoda:
Liljana Hajdinjak Zelko

Ravnatelj:
Aleksander Mencigar, mag. manag., prof.

