
 

NAČRT RAZVOJA 2022-27, verzija 2 (oktober 2022) 

Področje: Odpravljanje posledic šolanja na daljavo 

Želeni cilj: Vzpostavitev odgovornega odnosa do šole in šolskega dela 

Koordinator: ravnatelj 

 

Naloge:  

2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 

Šolski parlament na temo 

duš. zdravja. 

Obnovitev šolskih pravil s 

poudarkom na vrednotah. 

Oblikovanje novega 

Vzgojnega načrta in Pravil 

hišnega reda 

Neformalna srečanja 

zaposlenih. 

Druženje ob športu. 

Strokovne ekskurzije.  

Nadgrajevanje digitalnih 

kompetenc učiteljev in 

učencev, ki so jih v času 

dela na daljavo pridobili. 

Dosledno upoštevanje 

šolskih pravil. 

Izvesti del pouka v naravi 

Medvrstniška pomoč. 

Spodbujanje sodelovalnega 

učenja. 

Tutorstvo starejših učencev 

mlajšim učencem. 

Utrjevanje in zavedanje 

dobrih delovnih navad 

učencev prek pogovora in 

delavnic 

 

 

 

  



 

NAČRT RAZVOJA 2022-27, verzija 2 (oktober 2022) 

Področje: Delo s priseljenci/begunci 

Želeni cilj: Uspešna integracija učencev tujcev v učni proces 

Koordinator: svetovalna služba 

 

Naloge: 

2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 

Oblikovati koncept dela 

na naši šoli. 

Individualni načrti in 

aktivnosti za priseljence. 

Učenje slovenščine v šoli 

in izven šole. 

Priključitev k projektu 

Passage in izobraževanje  

Oblikovati protokole, 

etape dela in ocenjevanje. 

Oblikovanje gradiv za 

pouk 

Izobraževanje 

MEPI – prostovoljno delo 

učencev s 

priseljenci/begunci. 

Oblikovanje gradiv za 

pouk - širitev  

  

Oblikovanje gradiv za 

pouk - širitev  

MEPI 

Oblikovanje gradiv za 

pouk - širitev 

MEPI  

  



 

NAČRT RAZVOJA 2022-27, verzija 2 (oktober 2022) 

Področje: Poklicno usmerjanje 

Želeni cilj: Seznanitev učencev s poklicnimi možnostmi in jim omogočiti lažje odločanje za nadaljnje šolanje  

Koordinator: svetovalna služba 

 

Naloge: 

2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 

Predstavitev šol. sistema 

v Sloveniji. 

Informacije na spletu. 

Seznanitev s pogoji vpisa. 

Učenci pripravijo 

predstavitev bodočih 

poklicev. 

Seznanitev z informativni 

dnevi že v 8. razredu.  

Informacije o vpisu v 

srednjo šolo že konec 8. 

razreda.   

Informiranje staršev o 

tematskih sejmih.  

Obiskovati poklicne in 

tehnične šole 

Povabiti starše in bivše 

učence na predstavitev 

različnih šol in poklicev. 

Učenci pripravijo 

predstavitev bodočih 

poklicev.  

Izvajanje vprašalnikov, 

individualni razgovori in 

svetovanja z učenci.  

Učenci pripravijo 

predstavitev bodočih 

poklicev.  

Predstavitev podjetij. 

Karierni dan. 

Učenci pripravijo 

predstavitev bodočih 

poklicev. 

Nadgradnja programa.  

Povečanje števila 

sodelujočih. 

Evalvacija. 

 

  



 

NAČRT RAZVOJA 2022-27, verzija 2 (oktober 2022) 

Področje: Delo z vedoželjnimi učenci 

Želeni cilj: Ponuditi dodatna znanja za razvijanje potencialov, spodbuditi ustvarjalnost ter samostojnost in odgovornost pri delu 

Koordinator: ravnatelj  

 

Naloge:  

2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 

Oblikovati koncept dela z 

vedoželjnimi. 

Spodbuditi učence za bolj 

množično udeležbo na 

tekmovanjih. 

Spodbujati k 

samostojnemu 

raziskovanju. 

Pripraviti popoldanske 

aktivnosti iz različnih 

področij 

Povabiti zunanje izvajalce.  

Raziskovalne naloge  - 

mentorji pripravijo 

privlačne teme. 

Organizacija “nadarjenih 

popoldnevov”, kjer 

učenec predstavi svojo 

močno področje. 

  

Udeležba na 

popoldanskih aktivnostih 

iz določenega področja. 

Učenci samoevalvirajo 

svoje rezultate. Vodijo 

mapo dosežkov in jo 

dopolnjujejo iz razreda v 

razred. 

Vikend tabori (dodatne 

dejavnosti za učence). 

  

 

 

 


