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Pripravili: ravnateljica Z. Milič in šolski razvojni tim za kakovost v sestavi: 
B. Morato, T. Uršič, Z. Matović, D. Bogdanov, V. Prunk, B. Sotošek 
Mrovlje, D. Žugelj, M. Mehora Lavrič 
 
 
 
 
Struktura samoevalvacijskega poročila temelji na določilih 49. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) (Ur. l. št. 16/07-uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09-popr. 65Š/09-popr.20/11, 40/12-ZUJF, 
57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46716, 49716, -popr. in 25/17-ZVaj) in na zasnovi in 
spremljavi uvedbe sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-
izobraževalnih organizacij. 
 

I. PREDSTAVITEV ŠOLE 

 
Osnovna šola Cirila Kosmača Piran ima sedež na Oljčni poti 24, v Piranu. Na matični 
šoli je bilo v letu 2018/19 vpisanih 181 učencev, na podružnici Portorož pa 56 
učencev. Imeli smo 14 oddelkov razredov in 4 skupine podaljšanega bivanja, skupaj 
18 oddelkov. 
 
 
OBLIKOVANJE POSLANSTVA IN VIZIJA NAŠE ŠOLE IN VREDNOT 

 
IZJAVA O POSLANSTVU 

 
Mladega človeka učimo sprejemati, dajati, sodelovati, odgovarjati za svoja dejanja in 
sobivati v skupnosti, ki ji pripada ter ga učimo, da bo aktivno vpet v svet, ki ga 
obdaja. 
 
Pri učencih razvijamo pripadnost šoli z delom, ki spodbuja k uresničevanju skupnih 
ciljev. 
Učence učimo kakovostno delati skupaj z drugimi za svoje dobro in za dobro drugih. 
 
Učitelji smo s svojim delom in vedenjem spodbuda učencem, ki s pozitivnostjo in 
odgovornostjo sledijo svojim ciljem. 
 

VIZIJA 
 
Smo šola, ki uči, da bomo vedeli, znali delati, znali živeti skupaj in znali 
biti.  
 
Da bomo vedeli: 
Smo UNESCO šola in naš temeljni cilj je vzgoja za medkulturno učenje. Mladega 
človeka učimo temeljnega in vseživljenjskega učenja, učimo ga strpnosti in 
sodelovanja, skrbeti  za okolje in prostor ter sobivati v skupnosti, ki ji pripada. 
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Znali delati: 
Vsi opravljamo svoje delo z odgovornostjo, doslednostjo, znanje je za nas vrednota. 
 
 
Znali živeti skupaj: 
Medsebojno spoštovanje, zaupanje, odgovornost in doslednost so osnova za dobre 
odnose in osnovni pogoj za uspešno opravljanje vzgojno izobraževalnega dela. 
 
 
 
 
Znali biti: 
Pomembno je, da gradimo na zaupanju, občutku varnosti, ob tem pa upoštevamo 
učenčevo individualnost in enkratnost ter da vsem učencem omogočimo celovit 
osebnostni razvoj v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi. 
Vzgajamo mladega človeka v duhu zavedanja varovanja naravne in kulturne 
dediščine. 

 
VREDNOTE 

 
V postopku oblikovanja vzgojnega načrta smo skupaj z učenci in starši izbrali sledeče 
vrednote: spoštovanje, odgovornost, pozitivna samopodoba, solidarnost in 
prostovoljstvo. 
 
V akcijskem načrtu udejanjanja prednostnih nalog za šolsko leto 2017/18 smo si 
zastavili tri pomembne cilje, ki smo jim načrtno sledili in jih evalvirali, in sicer: 
 
 
 
 
 
1. CILJ –  Povečati funkcionalno pismenost (bralno pismenost), 

 
2. CILJ – Izvajanje računalniškega opismenjevanja po vertikali od 1. do    
                 9. razreda,  

            
3. CILJ – Dvig kakovosti znanja skozi dejavnosti 
 
4. CILJ – Izpeljava pouka v športnih oddelkih 
 
5. CILJ – Vzgojno delovanje šole 
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1. CILJ – POVEČATI FUNKCIONALNO PISMENOST (BRALNO PISMENOST) 
 
 I. POTEK  
 
 Razredna stopnja 
Dejavnosti, ki so potekale skozi celo šolsko leto na razredni stopnji od 1. do 5. 
razreda na področju motivacije, bralnega razumevanja in funkcionalnega branja 
 
MOTIVACIJA ZA BRANJE 

- bralna značka, domače branje, bralni izziv in šolska tekmovanja 
- obiski Mestne knjižnice Piran in navajanje na redno obiskovanje šolske 

knjižnice 
- bralne minute oz. bralni zajtrk večkrat tedensko 
- razredna knjižnica leposlovja in otroških revij (tudi v tujih jezikih), bralni 

kotiček 
- vzpodbujanje staršev, da svojim otrokom berejo v maternem jeziku 
- ozaveščanje staršev o pomembnosti vsakodnevnega branja in branja za lahko 

noč 
- učiteljevo branje knjige v nadaljevanjih 
- prebiranje pravljice med urami likovne vzgoje, ko učenci ustvarjajo 
- izdelava stripa, nato branje teh stripov vrtčevskim otrokom 
- izdelava plakata o svoji najljubši knjigi  
- reklama za knjigo, učenec učencu priporoči dobro knjigo 
- branje celotnih umetnostnih besedil in ne le odlomkov 
- branje zgodb učitelja v tujem jeziku 
- sodelovanje učencev 2. triade v projektu Naša mala knjižnica 

 
 
 

 

 
 
 
 
Avtorski stripi portoroških učencev 
Učenci podružnične šole so izdelali 
stripe in povabili vrtčevske otroke na 
obisk. 
Foto: Svetlana Bogatinov 
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Šolarji ponosno sledijo branju svojih 
stripov, vrtčevski otroci pa vedoželjno 
poslušajo nove zgodbe. 
Foto: Svetlana Bogatinov  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Mladi gostje si ogledujejo stripe od blizu 
in se pogovarjajo o slišanih zgodbah. 
Foto: Svetlana Bogatinov 

 
 
BRALNO RAZUMEVANJE 

- branje z razumevanjem, odgovarjanje po prebranem 
- prebiranje otroških revij ter enciklopedij in leksikonov, predstavitev zanimivosti 
- spoznavanje različnih strategij za samostojno učenje iz učbenika 
- orientacija v kazalih  
- izdelava miselnih vzorcev  
- škatla manj znanih besed 
- izdelava lastne knjige 
- igranje besednih iger, bogatenje besedišča 
- raznoliko poustvarjanje na temo umetnostnih besedil 
- razčlembe umetnostnih in neumetnostnih besedil 

 
 
FUNKCIONALNO BRANJE 

- branje preprostih skic in zemljevidov, reševanje matematičnih problemov ob 
simbolnem – grafičnem zapisu/branje podatkov 

- stalna uporaba piktogramov/nebesednih sporočil 
- razlaga pojmov - uporaba definicij (kako oblikujemo definicije) 
- spoznavanje strategij za samostojno obravnavo neznanih besedil 
- uvajanje bralnih strategij (miselni vzorci, Paukova strategija, dodajanje 

naslova, iskanje ključnih besed, oblikovanje vprašanj) 
- odkrivanje lastnega tipa učenja (barvni naslovi in zapisi) 
- navajanje na hitro branje in iskanje ustrezne informacije, branje prikazov 
- ustvarjanje sebi ustreznih povzetkov iz izbrane učne snovi, ki so jih učenci 

lahko uporabljali pri preverjanju ali ocenjevanju znanja 
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- reševanje preizkusa znanja ob uporabi učbenikov, delovnih zvezkov in lastnih 
zapisov 

- stopnice do znanja, kasneje so tudi sami sestavljali različne vrste vprašanj, 
odgovori pa so morali biti preverljivi v učbeniku 

- pisanje zgodb, pravljic in pesmi ter tvorjenje bogatih povedi 
- dosledno popravljanje slovničnih napak pri pisnem in ustnem sporočanju 

 
 
Tudi v letošnjem šolskem letu smo učitelji namenili veliko pozornosti in dejavnosti 
motivaciji za branje. Opažamo, da izginjajo navade branja otrokom pred spanjem. 
Učenci redkeje samodejno posegajo po knjigah, zelo dobro pa se odzivajo na 
pobudo, kar pomeni, da učitelji vsakodnevno poskrbimo za motivacijo za branje 
znotraj pouka in z dodatnimi dejavnostmi. V letošnjem letu so se učenci pomerili v 
bralnem izzivu in vsi, ki so ga uspešno zaključili so si za nagrado ogledali izbrani film 
v kinoteki.  
 
V 1. in 2. razredu učitelji več poudarka namenjajo motivaciji za branje, v 2. in 3. 
razredu bralnemu razumevanju, v 4. in 5. razredu pa so dejavnosti namenjene 
predvsem razvijanju funkcionalne pismenosti.  
 
 
Predmetna stopnja 
 
MOTIVACIJA ZA BRANJE 

- bralna značka (čtivo po izbiri), domače branje (nov nabor literature, predvsem 
knjige sodobnejših avtorjev in knjige s tematiko iz življenja današnjih 
najstnikov) 

- pogovor o knjigah 
- izdelava reklame ali prepovedi za prebrano knjigo 
- branje težjih umetnostnih del pri pouku, npr. Cankarjevih črtic iz nabora 

domačega branja  
- branje besedila iz šolskega berila po želji učencev 
- branje pravljice vrtčevskim otrokom 
- uvedba nove interesne dejavnosti bralno-debatni krožek na pobudo 

osnovnošolke – krožek se je takoj »prijel«  
- sodelovanje 6-šolcev v projektu Naša mala knjižnica 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Čakanje na bralno-debatni krožek 
(Ob 7.20 na šolskem hodniku) 
Foto: Zorica Matović 
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Učenec Martin Peter 
Škraba na obisku v 
vrtcu Mornarček, kjer 
je otrokom prebral 
pravljico o zajčkovem 
zajtrku. 
(Foto: Zorica Matović) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Zaključni kviz projekta Naša mala 
knjižnica (Foto: Zorica Matović) 
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Učenci 2. triade, ki so sodelovali v projektu Naša mala knjižnica in šoli priigrali novo 
knjigo. 
 
                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nagrade so tako deležni vsi učenci! 
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Zlati bralci z Obale so se udeležili prireditve, ki jo je zanje organiziralo Društvo Bralna 
značka Slovenije. Letos smo imeli le tri zlate bralce, a se trend bralcev tekmovalcev 
dviguje. 
(Foto: Mojka Mehora Lavrič) 
 
BRALNO RAZUMEVANJE 

- dramatizacija prebranih besedil (zgodb, pesmi, odlomkov iz dramskih del) 
- učenci, preberejo različno literaturo in poročajo o prebranem gradivu 
- učenec-učitelj – učenec je snov moral najprej predelati, da jo je posredoval 

vrstnikom ali mlajšim učencem 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Obravnava domačega branja – 
literarno poustvarjanje, 
izdelava lastne slikanice. 
Foto: Zorica Matović 
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FUNKCIONALNO BRANJE 

- izdelava stvari po pisnih navodilih – od receptov do origamijev in podobno; 
opis poti, opis iger 

- branje in preučevanje neverbalnih sporočil v učbenikih  
 
 
 
 
 
Učenci so zbirali informacije o 
igrah, ki so jih odrasli igrali 
nekoč. Nato smo igre 
preizkušali tudi med poukom 
ali med odmori. 
(Foto: Zorica Matović) 

 
 
 
 
II. REZULTATI 
 
Tudi letošnji vprašalnik o dejavnostih za razvoj bralne pismenosti po predmetih je po 
kazal, da se učenci spopadajo s samostojnim delom z neznanim besedilom pri vseh 
predmetih. Odgovori na vprašanja so skoraj identični kot lani. 
Najbolj so bili zaskrbljeni šestošolci, ki so se s takim vprašalnikom srečali prvič. 
Ustavili so se ob vprašanju, ali so letos prebrali več KNJIG kot lani. Pojasnili so, da so 
prebrali manj naslovov, da pa so letošnje knjige veliko daljše in da zato ne morejo 
reči, da so prebrali manj.  
Njihovo skrb je vzbudilo tudi vprašanje, če se letos lažje učijo iz učbenikov (tj. 
pisnega vira iz učbenika) kot lani, kajti spoznali so, da jim je to včasih težko. Po 
pogovoru so uvideli, da to velja predvsem za ZGO in NAR. Ugotovili so tudi, da je 
snov v učbenikih za ta predmeta napisana s strokovnimi izrazi in da je to tisto, kar 
jim včasih otežuje razumevanje snovi in pomnjenje pomembnega. 
 
III. UGOTOVITVE 
 
Novi parametri spremljanja za novo šolsko leto 
 
Kar se 6-šolcev tiče, je to prva generacija učencev, v kateri so bralno značko opravili 
vsi fantje! Od letos dalje bom merila tudi delež učencev, ki tekmujejo v bralni znački. 
Prav ta generacija nakazuje dvig deleža učencev bralcev za zabavo, zato bi rada 
ugotovila, če gre za trend ali le za naključno odstopanje. 
Odkar je za domače branje ponujen drugačen, širši nabor knjig, predvsem tudi takih, 
ki govorijo o zgodbah in junakih, v katerih se naši učenci lažje najdejo, opažam upad 
števila učencev, ki obveznega čtiva ne preberejo pravočasno, in pri teh učencih 
opažam porast števila posameznikov, ki naknadno preberejo dodatno določeno čtivo.  
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Z naslednjim šolskim letom bom začela meriti tudi število (ne)prebranih domačih 
branj. Letos so z njim imeli težave samo 7-šolci. Pogovor je pokazal, da jim ne 
ustreza obvestilo o datumih domačega branja na začetku šolskega leta za celo leto 
vnaprej. Povedali so, da bi raje več sprotnega obveščanja o tem, kdaj bo obravnava 
prebranega  
 
 
čtiva. Njihovo opazko bom upoštevala in tako ugotovila, če gre dejansko za rešljivo 
težavo ali samo za priročen izgovor. 
 
 
Ideje za nove dejavnosti  
 
Bralno-debatni krožek 
Letos smo sredi šolskega leta začeli izvajati bralno-debatni krožek. Pobudo zanj je 
dala osmošolka, ki je videla dodano vrednost obravnave domačih branj v tem, da 
smo zgodbe literarnih junakov skozi pogovor preslikali na življenje vseh nas (učencev 
in učiteljev, otrok in staršev, sosedov, prijateljev …), in tako uvideli smoter branja 
tudi, ko je šlo za leposlovna dela. Dogovorili smo se za nekaj poskusnih srečanj. 
Sestajali smo se preduro in se povezali s šolsko kuhinjo. Vsak učenec je prinesel 
svojo šalico, kuharji pa so nam pripravili vrč čaja. Tako smo ob neformalnem klepetu 
v sproščenem vzdušju premlevali dejanja literarnih junakov. K debati so bili 
povabljeni tako učenci, ki so prebrali kako knjigo, ki se jih je dotaknila, kakor tudi 
taki, ki radi poslušajo zgodbe ali ki niso imeli ideje, kaj bi prebrali za bralno značko. 
Izkazalo se je, da so mnogi določene knjige prebrali šele ali še enkrat po debati, torej 
ko so že poznali zgodbo. 
Zaradi močnega zanimanja nekaterih učencev za tako dejavnost nameravam krožek 
ponuditi tudi v naslednjem šolskem letu. 
 
Naša mala knjižnica 
Letos smo prvič sodelovali v projektu Naša mala knjižnica. Ta vseslovenski projekt 
pokriva veliko različnih področij in načinov izvajanja dejavnosti za dvig motivacije 
branja za zabavo, hkrati pa ponuja tudi dejavnosti za spodbujanje literarnega 
ustvarjanja in poustvarjanja. Ob pristopu k projektu je šola prejela 100 
»ustvarjalnikov«, ki jih je možno uporabiti za nagrade otrokom ali za uporabo za 
dodatne bralne dejavnosti za učence 2. triade v naslednjem/naslednjih šolskih letih.
     
      
Projekt se obnavlja in veča vsako šolsko leto. Veljalo bi premisliti, ali bi se mu 
pridružili tudi v naslednjem šolskem letu. 
 
Rovka Črkolovka 
Predstavnici mestne knjižnice Piran sta knjižničarki in učiteljici SLJ na predmetni 
stopnji predstavili poskusni projekt Rovka Črkolovka, ki je zasnovan z namenom, da 
bi vplivali na motivacijo za branje večjega števila učencev. S projektom so bile 
seznanjene tudi učiteljice letošnjih 4. in 5. razredov. Glede na upad zanimanja za 
branje se nam zdi primerna skupina za poskusno sodelovanju v projektu generacija 
letošnjih petošolcev. 
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Dejavnosti med poukom 
Iz pogovora z učenci predmetne stopnje je razvidno, da učitelji vseh predmetov še 
vedno vsaj nekaj ur pouka oblikujejo tako, da učenci sami predelajo določeno snov iz 
učbenika in da si izdelajo izpiske/zapiske po dogovorjeni bralno-učni strategiji. 
Izkazalo se je, da marsikdaj katerega od terminov ne razumejo, a si ne vzamejo 
časa, da bi preučili njegov pomen, zato si posledično nekatere trditve ali snovi težje 
zapomnijo. Take dejavnosti nameravamo ohraniti, jih bomo nadgradili s tem, da 
bomo učencem med takimi urami dali na razpolago dostop do elektronskega slovarja, 
da bodo lahko preverili pomen nove besede, hkrati pa se bodo urili tudi v rabi SSKJ. 
 
Z novim šolskim letom bomo začeli uporabljati googlov dokument v oblaku, kamor 
bomo zapisovali primere dejavnosti iz lastne dobre prakse, ki bodo uporabni za dvig 
bralne motivacije in funkcionalne opismenjenosti. Dokument bo lahko sooblikoval in 
uporabljal kdorkoli od učiteljev. 
 
        

2. CILJ - IZVAJANJE RAČUNALNIŠKEGA OPISMENJEVANJA PO 
VERTIKALI OD 1. DO 9. RAZREDA 

 

I. POTEK 
 
1. Predstavitev obravnavanega področja 

 

Temeljni namen računalniškega opismenjevanja je nadaljevanje spodbujanja 

učiteljev za uporabo IKT opreme pri pouku in izvajanje pouka v računalniški 

učilnici. Z učitelji na začetku šolskega leta naredimo načrte za izvedbo ur 

računalniškega opismenjevanja v računalniški učilnici. 

Prednostna naloga računalniškega opismenjevanja je, da učenci pridobijo osnovne 

veščine za delo z računalnikom, ki ga potrebujejo pri šolskem delu in vsakdanjem 

življenju. Učenci se naučijo tudi samostojnega iskanja potrebnih informacij in 

podatkov na svetovnem spletu, ter njihovo obdelavo in reševanje problemov. 

Računalniško opismenjevanje se izvaja v vseh razredih. 

 C ilji rač unalni škega o pismenj evanja:  

1. Spoznavanje osnovnih računalniških naprav (1. - 9. razred) 

2. Uporaba tipkovnice in miške (1. - 2. razred) 

3. Varna raba računalnika v okolju operacijskega sistema in na spletu (1. - 

9. razred) 

4. Spoznavanje okolja MS Windows (5. - 9. razred) 

5. Spoznavanje aplikacij MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, slikar, … (1. - 

9. razred) 

6. Uporaba internetnih storitev in e-gradiv (4. - 9. razred) 
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7. Spletni bonton (4. - 9. razred) 

II. REALIZACIJA 

Ovrednotenje doseganja zastavljenih ciljev 

1. Izvedba zastavljenih ciljev računalniškega opismenjevanja 

Načrtovano je bilo, da se izvede skupaj v celem letu 88 ur računalniškega 

opismenjevanja.  

 Pregled realiziranih ur ob koncu šolskega leta  

V prvi triadi je bilo načrtovanih 29 ur računalniškega opisovanja za usvojitev 

veščin: osnovno rokovanje z računalniško opremo, shranjevanje podatkov, 

urejanje besedil v MS Word-u in delo z aplikacijo Slikar. Realiziranih je bilo 23 ur, 

tako je bila v prvi triadi realizacija 79,3 %. 

V drugi triadi je bilo načrtovanih 26 ur računalniškega opismenjevanja za 

nadgraditev dela z MS Word-om, usvojitev dela s programom MS PowerPoint, MS 

Excel, pošiljanje 

e-pošte, iskanje gradiv na internetu ter uporaba drugih uporabnih aplikacij. 

Realiziranih je bilo 16 ur, torej je bila v drugi triadi realizacija 61,5 %. 

V tretji triadi je bilo načrtovanih 33 ur računalniškega opismenjevanja za 

uporabo izobraževalnih aplikacij na internetu in iskanje gradiv ter izdelavo 

projektnih nalog. Realiziranih je bilo 27 ur, kar pomeni 81,8 % realizacijo ur. 

V celem šolskem letu 2018/2019 je bilo realiziranih nekaj načrtovanih ur 

računalniškega opismenjevanja in izvedenih je bilo 66 ur od 88 ur, kar pomeni v 

celoti 75 % realizacijo. 
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Učenci so bili navdušeni in motivirani nad delom z računalniškimi programi in 

ustvarjanjem ter so usvojili nove veščine, ki izboljšajo njihovo izobraževanje. 

 
III. USMERITVE 

Računalniško opismenjevanje se spremlja na šoli že sedmo leto in je v vseh triadah s 

strani učencev lepo sprejeto. Za naslednje šolsko leto predlagam, da učitelji v svojih 

letnih pripravah na pouk načrtujejo učne vsebine in dejavnosti, ki jih bodo izvedli v 

računalniški učilnici, pri tem pa ne predimenzionirajo števila ur in premislijo o 

smotrnosti vsebin. Dodatno naj tudi okvirno v načrt zabeležijo, kdaj bodo 

potrebovali strokovno pomoč računalnikarja. V računalniškem centru se bo pripravil 

seznam za vpise rezervacij računalniške učilnice in izvedbo aktivnosti. 

 
 

3. CILJ – DVIG KAKOVOSTI ZNANJA SKOZI DEJAVNOSTI 
 
I. POTEK 

 
1. Dvig odgovornosti učencev 

 
Tudi letos smo usmerili veliko več pozornosti uspešnim učencem, in sicer s pohvalami 
osebno od učitelja in po šolskem zvočniku s strani ravnateljice, z objavo na spletni 
strani … Prav tako ravnateljica podeli srebrna in zlata priznanja na slavnostni 
zaključni prireditvi To smo mi; vsako leto natisnemo zgibanko To smo mi8 
Še vedno pa mora vsak učitelj dosledno slediti cilju, da je učenje in vse obveznosti, ki 
iz tega izhajajo odgovornost učenca. 
 
2. Letni razgovori z zaposlenimi 
 
Pri načrtovanju letnih razgovorov sem upoštevala sledeča izhodišča: 

 Da je pogovor na naši šoli trden most med zaposlenimi, učenci in starši; 
 da je razgovor pregled preteklosti, sedanjosti in načrt za prihodnost; 
 da zaposlenim omogoča, da izboljšajo svojo delovno uspešnost in kakovost 

dela, da skrbijo za svoj profesionalni razvoj; 
 da ravnatelj na podlagi razgovorov spozna svoje sodelavce, jih usmerja in 

spodbuja. 
Opredelila sem cilje, ki bi ji želela doseči med učitelji: 

 spodbujati samoevalvacijo, 
 spodbujati timsko delo, 
 spodbujati medsebojno učenje, 
 uvajati sodelovanje po načelu »kritično prijateljstvo« kot način dela, 
 uvajati medpredmetno povezovanje na različnih ravneh šole, 
 razviti kulturo povratnih informacij, 
 doseči trajnost izboljšave. 
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Spremljava učiteljevega administrativnega dela: 
 pregled letnih priprav na pouk in druge dejavnosti, 
 spremljanje dnevnih priprav, 
 spremljanje dela strokovnih aktivov (zapisniki), načrt in evalvacija 

medpredmetnega načrtovanja, 
 spremljanje in vodenje dnevnikov in redovalnic,  programov za nadarjene, 

športnih kartonov idr. 
 
NAČRT SPREMLJAVE POUKA 

NAČRTOVANJE REALIZACIJA 

AVGUST, SEPTEMBER ,OKTOBER –  
 
Sestanek strokovnih aktivov; 
usklajevanje dela znotraj aktiva; 
predstavitev vprašalnika 

 
Na pedagoški konferenci 

  

NOVEMBER, DECEMBER, JANUAR, 
FEBRUAR, MAREC -  izvajanje in vodenje 
razgovorov; hospitacije za 
novozaposlene 

Izpeljava letnih razgovorov in hospitacije 
pri novozaposlenih 

APRIL – pregled realizacije dela 
strokovnih aktivov; spremljava dela v 
podaljšanem bivanju; spremljava 
pedagoškega dela v knjižnici 

 
 Sestanki aktivov 

MAJ – sestanki po aktivih in načrtovanje 
dela za novo šolsko leto; poročila in 
pregled dejavnosti za tekoče šolsko leto 

 
Sproti 

JUNIJ – pregled in dopolnitev plana za 
prihodnje šolsko leto po strokovnih 
aktivih; načrtovanje in priprava za novo 
šolsko leto; 
poročila in analiza dela v šolskem letu 
2018/19 

 
Pedagoška konferenca 

 
 

3. Skupnost učencev šole 
 
V šolskem letu 2018/19 smo posebno pozornost namenili vsebinam:  

 Šolstvo in šolski sistem (odnosi v šoli, vrednote, Naj-učenec, Stopimo v 
čevlje učitelja, Kje pa tebe čevelj žuli – Tajni problemi), 

 Šola za življenje (Semena sprememb, kultura pogovora, trajnostni 
razvoj), 

 Otroški parlament v Ljubljani: predstavnik OŠ občine Piran je bil Maksim 
Sinkovič Korošec. 

 

Skozi vse šolsko leto je tudi letos zelo dobro potekala  povezava med razrednimi 
skupnostmi, SUŠ in učiteljskim zborom. Učenci so na razrednih urah debatirali o 
različnih vprašanjih, ki so jih nato predstavniki SUŠ predstavili na sestanku, mentorici 
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pa na pedagoški konferenci. Skupina je bila zelo aktivna in iz sestanka v sestanek 
bolj konstruktivno kritična. Težave, na katere so opozarjali učenci so bile pogosto 
vezane na medsebojne odnose, okoljske težave  ter na šolsko malico, bile so tudi 
pohvale in predlogi za izboljšave. Pogosto uporabljene metode so bile interakcijske 
igre, debata v manjših skupinah ter okrogla miza.  
Med letom smo razmišljali o tem, kako učenci vidijo šolo: kaj jim je všeč, kaj bi 
spremenili, kako bi lahko vplivali na boljše odnose med vrstniki; kakšnega učitelja bi 
si želeli, kakšen naj bi bil naj-učenec, o čem bi se radi pogovarjali na razrednih urah, 
kako bi se počutili v čevljih učitelja … 
Šolo za življenje smo udejanjali skozi delavnice projekta Semena sprememb (učenje 
za in skozi življenje, inovativna družba, zaupanje, kakovostno življenje, identiteta in 
trajnostni razvoj). Z dejavnostmi bomo nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu. 
Tudi letos smo posebno skrb namenili kriterijem za izbor naj-učenca razreda. Učenci 
so v razredni skupnosti prevetrili kriterije, ponovno pregledali točkovanje le-teh ter 
utemeljitve njihovega pomena. Prav tako je pregledal kriterije tudi učiteljski zbor. 
Kriteriji so razdeljeni v dve skupini: storilnostno usmerjeni, kamor spada učni uspeh, 
domače naloge, delo pri pouku, tekmovanja, ter etične, ki se dotikajo solidarnosti, 
prijaznosti in potrpežljivosti. 

 
 
 

4. CILJ – IZPELJAVA POUKA V ŠPORTNIH ODDELKIH 

 

I. POTEK 

V program so bili vključeni vsi učenci prvih in drugih razredov matične in podružnične 
šole, razen enega učenca 1. B, ki se šola na domu.  
Delo je potekalo po planu, v vseh štirih oddelkih je bilo realiziranih vseh 35 ur. V 
telovadnici smo pozornost posvečali naravnim oblikam gibanja, atletski abecedi, 
gimnastični abecedi, plesnim igram in igram z žogo. Ena tretjina ur je bila izpeljana 
izven šole v popoldanske času v strnjeni obliki. Izvedli smo drsanje, plavanje v 
bazenu na Bernardinu (v sodelovanju s plavalnim klubom Tinka Tonka), plezanje v 
plezalnem centru v Kopru in jahanje na turistični kmetiji Medljan v Cetorah in pohod.  
 
         II. REZULTATI 
 
Skozi različne dejavnosti smo pri urah športnih uric skušali pozitivno vplivati na 
telesni razvoj otrok in na njihove gibalne in funkcionalne sposobnosti. Učenci so 
nadgrajevali svoja športna znanja in spoznavali nove dejavnosti, s čimer smo jih 
želeli spodbuditi k aktivnemu preživljanju prostega časa. Učili so se sproščenega 
izvajanja naravnih oblik gibanja, zaznavali svoje telo skozi različna gibanja, razvijali 
koordinacijo, moč, gibljivost, ravnotežje, hitrost in vzdržljivost. Urili so se v rokovanju 
z različnimi športnimi pripomočki in postajali spretnejši pri uporabi športnih orodij. 
Prilagajali so se na vodo in se učili osnovnih plavalnih tehnik. Razvijali so pozitiven in 
odgovoren odnos do narave. Poleg tega so preko različnih dejavnosti razvijali svojo 
samozavest in se učili pomagati drug drugemu. 
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        III. USMERITVE 
 
Športne urice so nadstandardni program, ki ga uspešno izvajamo že dve leti. 
Program je prilagojen vsem učencem ne glede na predznanje ter vključuje zelo 
pestre vsebine, od osnovnih tehnik gibanja do spoznavanja različnih športnih panog. 
Zavedamo se, da sodobni čas in način življenja prepogosto ni naklonjen zdravemu 
življenjskemu slogu. Z dodatnim programom športa želimo delno prispevati h 
koristnemu preživljanju prostega časa, da bodo učenci bolj aktivni in da jih nad 
športom morda še bolj navdušimo. 
 
 
                                                                            

5. CILJ - VZGOJNO DELOVANJE ŠOLE 

 

I. POTEK 

 

Dosledno upoštevanje šolskih dokumentov 

Tudi letos smo stremeli  k enotnemu in doslednemu upoštevanju šolskih 

dokumentov. Vsekakor pa smo in bomo še naprej gradili na pozitivni šolski klimi, na 

pohvalah, spodbudah (naj učenci, pohvale po šolskem zvočniku, zloženka To smo mi, 

pohvale ravnatelja).  
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II. REZULTATI 
 
Predavanja in delavnice s preventivno vsebino: 

 V »Tednu otroka« na dan dejavnosti »Povabimo sonce v šolo« smo izpeljali 
elemente vsebin Osem krogov odličnosti. 

 V času Intertedna »Kako čudovit je ta svet« smo znotraj delovnih skupin 
izpeljali vsebine na temo »Mir«. 

 Programirana zdravstvena vzgoja 
 Preventivni program »O2 za vsakega« 
 Krepitev zdravja za vse 
 Vrstniška borza znanj 

 Mediacija 

 Vsebine pri razrednih urah in pri samem pouku 

 Preventivne vsebine so obravnavali tudi v Skupnosti učencev šole (pozitivni 
medsebojni odnosi, vrednote za skupno bivanje in delovanje). 

Poleg preventivnih delavnic za učence smo izpeljali veliko svetovalnih pogovorov s 

posameznimi učenci in timske sestanke s starši. Včasih je bil prisoten na sestanku 

tudi učenec.  

SODELOVANJE Z DRUGIMI INŠTITUCIJAMI 
Pogosto smo sodelovali s Centrom za socialno delo Južna primorska, Enota Piran in s 
Centrom za socialno delo Ljubljana, Enota Bežigrad. Vzroki našega ukrepanja so bili: 
neopravičeni izostanki, nesodelovanje in neodzivnost staršev, sum zanemarjenja pri 
vzgoji in skrbi nad otrokom in sum nasilja v družini. 
V primeru suma zanemarjenosti pri vzgoji in skrbi nad otrokom s strani staršev oz. 
nasilja v družini smo sodelovali s Centrom za socialno delo in s Policijsko upravo 
Koper. 
V primeru neodzivnosti staršev in neopravičenih izostankov od pouka smo obvestili 
tudi Inšpektorat Republike Slo0venije za šolstvo in šport. 
 
NEOPRAVIČENI  IZOSTANKI 
Na usklajevalnih sestankih so razredniki poročali o morebitnih neopravičenih 
izostankih. Pri tem smo upoštevali Pravila šolskega reda in ustrezno ukrepali 
(pogovori razrednika, šolske svetovalne delavke, ravnateljice in timski sestanki). V 
reševanje problematike smo vključili  Center za socialno delo in Inšpektorat 
Republike Slovenije za šolstvo in šport. 
 
VZGOJNI OPOMINI 
Pri vzgojnem delovanju smo upoštevali vzgojne postopke in ukrepe zapisane v 
vzgojnem načrtu šole. 
 
Vzgojni opomini: 
Učiteljski zbor je 3 krat izrekel vzgojni opomin. 
Vzgojni opomini po razredih: 
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 - 6. a: 1 vzgojni opomin 
 - 9. a: 2 vzgojna opomina (2 učenca) 
 
Razrednik je učencu in staršem predstavil pisno obrazložitev predloga za izrek 
vzgojnega opomina. Po izreku vzgojnega opomina je učenec prejel obvestilo o 
vzgojnem opominu. Nato  
je razrednik pripravil individualizirani vzgojni načrt in ga prestavil učencu in staršem. 
Pri tem  
so imeli možnost aktivnega sodelovanja. 
Ob zaključku šolskega leta je razrednik pripravil evalvacijsko poročilo uspešnosti 
individualiziranega vzgojnega načrta.  
Razredničara 6. a ugotavlja, da je učenka dobila vzgojni opomin šele maja meseca in 
da je bil posledično IVN podpisan šele v začetku junija meseca, zato ne more oceniti 
uspešnosti IVN. 
Mati prosi, da šola ne obvesti CSD o dekličinih težavah (18 neopravičenih ur …). 
Dogovor z materjo je, da bomo v prihodnje sodelovali tudi z očetom.  
Razredničarka 9. a ugotavlja, da se je stanje po podpisu individualiziranega 
vzgojnega načrta nekoliko izboljšalo. 
Evalvacijsko poročilo razrednika se hrani v osebni mapi otroka. 
 
Družbeno koristno delo: 
Pri dveh učencih 7.a razreda smo se, zaradi neprimernega obnašanja, odločili za 
osemdnevno družbeno koristno delo na šoli (urejanje okolice). Starši so se z 
odločitvijo strinjali. 
 
PREDAVANJE S PREVENTIVNO VSEBINO ZA STARŠE 
Starševsko vodstvo - skrivnost osebne avtoritete, Nina Babič 
Rdeča luč za starše, Zavod Varna pot Ljubljana 
 
III. USMERITVE 
 
Na podlagi strokovnih sestankov smo naše vzgojno-izobraževalno delo usmerili 
predvsem v preventivne dejavnosti, v razgovore in pogovore z učenci in starši. 
Želimo si namreč, da vzgojnih opominov sploh ne bi  bilo potrebno izrekati. 
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Samoevalvacijsko poročilo je priloga k poročilu o uresničitvi letnega delovnega načrta 
 
za šolsko leto 2018/19 in je  bilo obravnavano na učiteljski konferenci 
 
_____________ , na svetu staršev ______________ , na svetu zavoda 
 
____________ . 
 
 
 
 
Piran, junij 2019                                                      Ravnateljica 
                                                                               Zlata Milič 
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