
RAZVOJNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE SVETI JURIJ 2020- 2025 
 

Razvojni načrt je dokument, ki prikazuje razvojno usmerjenost Osnovne šole Sveti Jurij za 

obdobje 2020 do 2025. 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. POSLANSTVO, VIZIJA ŠOLE in TEMELJNE VREDNOTE NAŠE ŠOLE 

3.1 POSLANSTVO ŠOLE 

Naše poslanstvo je spodbujati vse učence v skladu z njihovimi sposobnostmi in potenciali, da 

pridobijo znanje in vseživljenjske kompetence za čim uspešnejšo vključitev v sodobno 

družbo.  

3.2 VIZIJA ŠOLE 

Z inovativni učenjem razvijamo kompetence za življenje v sodobni družbi.  

3.3 TEMELJNE VREDNOTE ŠOLE 

• znanje, 

• skrb za zdravje in okolje, 

• razvijanje vseživljenjskih kompetenc, 

• aktivno državljanstvo.  

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 2020 je bila opravljena analiza dosedanjega razvojnega načrta šole s predlogi 

za naprej – anketni vprašalnik za starše šolskih otrok; 

 

• Februarja 2020 smo opravili SPIN ANALIZO na pedagoški konferenci strokovnih 

delavcev šole (24.2.2020) z namenom ugotovitve stanja. kje se šola trenutno nahaja, 

katere so prednosti, slabosti, ovire in možnosti trenutnega delovanja; 

 



• Analiza anketnega vprašalnika za starše otrok s posebnimi potrebami meseca junija 

2020; 

 

• Analiza anketnega vprašalnika za učence o pouku na daljavo meseca aprila 2020; 

 

• Analiza vprašalnika za strokovne delavce o digitalnih kompetencah;  

• Kot izhodišče so bile upoštevane tudi ugotovitve rednih letnih hospitacij ter letnih 

razgovorov delavcev šole z ravnateljem; 

• Analiza vprašalnika Zadovoljstvo staršev z delom in življenjem OŠ Sveti Jurij v 

šolskem letu 2018/19.  

 

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 in razvijanju bralno učnih strategih. Dodali smo 

še področje razvoja IKT kompetenc pri učiteljih in učencih ter področje zdrav življenjski slog. 

Tudi starši so z izvedenimi aktivnostmi in dejavnostmi RN bili zadovoljni in tako kot strokovni 

delavci šole predlagajo, da se posebna pozornost nameni skrbi za zdrav način življenja.  

 

5. PRIORITETE  2020– 2025 

STRUKTURNA RAVEN (Organizacija dela in življenja v šoli; prostor in materiali). 

PRIORITETA OPERATIVNI CILJI 

1. Opremiti podstrešno etažo, na šoli 

zagotoviti večnamenske prostore za 

dejavnosti pouka, senzorična soba za otroke 

s PP.  

2. Ureditev šolskega vrta * 

3. Ureditev zunanjega šolskega igrišča * 

Nabava kinestetičnih miz in stolov, umestitev 

učilnice. 

Ureditev projektne dokumentacije za 

ureditev podstrešne etaže, zaključek ureditve 

podstrešne etaže in otvoritev 

podstrešne  etaže 

 

Ureditev šolske učilnice v naravi, otvoritev 

zunanje učilnice -vrta 

 

Zaključek ureditve zunanjega šolskega 

igrišča. 

Nabava računalniške opreme Prenosni računalniki, tablični računalniki in 

računalniška oprema po potrebi 

*Opomba: Realizacija zastavljenih prioritet je odvisna od lastnih sredstev šole, sredstev 

financerja in morebitnih sredstev pridobljenih iz razpisanih evropskih projektov.  

 



 

POSREDNA RAVEN  

PRIORITETA OPERATIVNI CILJI 

 

Razvoj kompetenc IKT (e-kompetenten 

učitelj in e-kompetenten učenec) 

Strokovni delavci nadgradijo svoje znanje o 

uporabi računalniških orodij za komunikacijo 

in VIZ delo. 

Smiselna in varna uporaba IKT za učence  in 

strokovne delavce.  

Sledenje novitetam.  

 

Inovativna pedagoška praksa 

Strokovni delavci nadgradijo svoje znanje, 

metodiko in didaktiko na področju VIZ dela 

(poudarek na VIZ delu z otroci iz ranljivih 

skupin).  

Razvijanje bralno učnih strategij, dvigniti 

raven bralne pismenosti. 

Pri učencih spodbuditi interes za branje in 

knjižna gradiva. 

 

Zdrav življenjski slog 

Ozavestiti učence o pomenu zdravega načina 

življenja, pomenu gibanja, prehrane, 

preživljanje prostega časa. 

Ozavestiti učence o pomenu in skrbi za 

duševno zdravje.  

Ozavestiti učence o pomenu in skrbi za 

duševno zdravje. 

Vzgajati učence za okoljsko odgovornost in 

učinkovito rabo naravnih virov. 

 

PROCESNA RAVEN (Izvajanje vzgojno izobraževalnega dela v šoli) 

PRIORITETA OPERATIVNI CILJI 

Dvigniti doseženo kvaliteto vzgojno-

izobraževalnega dela in si prizadevati za 

uvajanje inovativnih pedagoških pristopov. 

Vključevanje v delo inovativne pedagoške 

pristope (formativno spremljanje …)  

Individualizacija vzgojno-izobraževalnega 

dela z otroci iz ranljivih skupin (nižji SES, 

OPP, otroci priseljenci,  Romi …) 



Razvoj kompetenc IKT (e-kompetenten 

učenec) 

Učenci nadgradijo svoje znanje o uporabi 

računalniških orodij za komunikacijo in VIZ 

delo.  

 

Člani tima za pripravo Razvojnega načrta OŠ Sveti Jurij: 

- Andreja Sraka, pedagoginja - vodja tima za pripravo RN, 

- Aleksander Mencigar, ravnatelj – član, 

- Drago Šafer, pomočnik ravnatelja – član 

- Anita Fartek, psihologinja – član 

- Klementina Kosednar Ceiger,  defektologinja- član 

- Suzana Kuzmič, učiteljica razrednega pouka – član, 

- Suzana Ficko Matko, učiteljica razrednega pouka – član. 

- Klavdija Gomboc, učiteljica razrednega pouka - član 

- Mateja Klement, učiteljica glasbene umetnosti – član 

- Andreja Burina, učiteljica razrednega pouka –član  

- Bojana Škaper Mertelj, učiteljica fizike – član 

 

Izmed izbranih prioritet bomo za vsako šolsko leto v letnem delovnem načrtu šole za 

posamezno šolsko leto opredelili prednostne naloge. Za izbrane prednostne naloge bomo v 

akcijskem načrtu tekočega šolskega leta opredelili dejavnosti in aktivnosti, s pomočjo katerih 

jih bomo razvijali.    

 

Pripravila: Andreja Sraka skupaj s timom za pripravo RN OŠ Sveti Jurij 


