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I. UVOD 
 
Razvojni načrt OŠ Pohorskega odreda predstavlja dokument, v katerem so načrtovani cilji in prednostne naloge, ki jih želimo na vzgojno izobraževalnem  
področju doseči v našem zavodu. Predstavlja cilje, kazalnike in spremljavo na dolgoročni ravni ter je nastal na osnovi kratkoročnega načrtovanja vzgojno 
izobraževalnega  dela  (letnih  priprav  vseh  predmetnih  področij  od  1.  do  9.  razreda)  in  z  dobrim  sodelovanjem  med  vsemi  udeleženci  v  procesu  (učitelji, 
učenci, starši in lokalno skupnostjo). 
 

1. OPRAVLJENA ANALIZA STANJA NA OSNOVI SAMOEVALVACIJSKIH VPRAŠALNIKOV 
 

V  zavodu  smo  vsi  učitelji  opravili  analize  stanja  na  osnovi  vprašalnikov  v  manjših  skupinah  (razširjeni  strokovni  aktivi)  in  predstavili  dobre  in  šibke 
kompetence na konferenci vsem zaposlenim. 
Ugotovitve analize stanja so: 
 
Močna področja: 

o Uporaba bralno učnih strategij (BUS) pri pouku in razvijanje bralne pismenosti. 
o Kakovostno delo z učenci s posebnimi potrebami. 
o Vključevanje različnih metod dela v pouk. 

 
Šibka področja: 

 Aktivno šolanje na daljavo (uporaba različnih računalniških orodij). 
 Delo z nadarjenimi učenci. 
 Vzgoja otrok za varnost na internetu in aktivne vzgojne dejavnosti. 

 
 

2. VIZIJA ŠOLE 
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II. PRIORITETE OŠ POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA ZA OBDOBJE 2021/2025 
 

PRIORITETA CILJI KDO? KAKO? KAZALNIKI SPREMLJAVA, 
EVALVACIJA 

 
Aktivno šolanje na 
daljavo. 
 

 
Pravilna in učinkovita uporaba 
različnih računalniških orodij za 
kvalitetno izvajanje pouka na 
daljavo. 

 
Vsi učitelji, 
računalničarja in 
vodstvo šole (vsi 
strokovni delavci). 

 
Izobraževanje vseh 
učiteljev. 
Sodelovanje med 
učitelji in razredniki 
(timsko delo). 
Organizacija 
izobraževanja, 
poskusi v praksi, 
delo v vseh triadah. 
 
Čas: do 2022 (po 
potrebi še dlje) 
 

 
Uporaba različnih 
računalniških orodij 
(teamsi, zoom, orodja 
za pripravo delovnih 
listov, križank …) in 
njihova 
implementacija v pouk 
na daljavo. 

 
Vodstvo šole, 
računalničarja 
 
 
Srečanja v aktivih in 
samoevalvacija dela, 
medsebojno učenje v 
praksi. 

 
Delo z nadarjenimi 
učenci. 
 

 
Seznaniti se z različnimi 
metodami in oblikami za delo z 
nadarjenimi učenci, poiskati 
načine za spodbujanje 
nadarjenih učencev, da bodo 
nadgrajevali njihova močna in 
tudi šibkejša področja. 

 
Vsi strokovni delavci 
zavoda. 

 
Izvajanje timskega 
dela, sodelovanje 
med učitelji različnih 
predmetnih področij 
od 4. do 9. razreda. 
 
 
 
 
 
 
Čas: od 2021 do  
2025. 

 
Spoznati primere 
dobre prakse, se 
aktivno izobraževati na 
tem področju v 
zavodu, na seminarjih, 
v študijskih skupinah 
ter razvijati timsko 
delo. 

 
Vsi učitelji, vodje 
strokovnih aktivov, 
vodstvo šole. 
Sodelovanje učiteljev 
in vodstva šole pri 
evalvaciji dela z 
nadarjenimi.  
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PRIORITETA CILJI KDO? KAKO? KAZALNIKI SPREMLJAVA, 
EVALVACIJA 

 
Vzgajati otroke  za 
varno in odgovorno 
rabo interneta in 
druge vzgojne 
dejavnosti. 
 
 
 
Projekt Stop nasilju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt Pogum 
 

 
Seznaniti vse učence z 
nevarnostmi, ki so povezane z 
lahkomiselno rabo interneta. 
Učence spoznati s pastmi 
interneta in družabnih omrežij.  
 
 
 
Učence navajati na medsebojno 
sodelovanje,  na pravilno 
medosebno komunikacijo in 
spodbujati medvrstniško pomoč. 
 
 
 
 
 
 
Razvijanje podjetnostne 
kompetence. 
 
 
 
 
 

 
Vsi strokovni delavci 
zavoda, zunanji 
sodelavci s 
svetovanjem, starši 
in drugi, saj z dobrim 
vzgledom 
postavljamo vzorce 
vedenja otrokom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vsi strokovni delavci, 
učenci. 

 
Seznaniti starše, 
otroke in strokovne 
delavce na 
roditeljskih sestanki 
in delavnicah z 
nevarnostmi 
interneta in primeri 
dobre prakse za 
razvijanje življenjskih 
vrednot v 
medsebojnih 
odnosih 
(sodelovanje staršev, 
otrok in učiteljev).   
 
 
 
 
Pri pouku razvijamo 
veščine 
podjetnostne 
kompetence. 
 
 
 
Čas: od 2016 do 
2023. 
 
 
 

 
Organizirati 
predavanja za starše in 
otroke v okviru 
roditeljskih sestankov 
(skupnih in razrednih), 
ponuditi izobraževanje 
za otroke v okviru 
razrednih ur in vzgajati 
z lastnim vzgledom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V okviru pouka 
spodbujamo 
ustvarjalnost, 
kreativnost, razvijamo 
finančno pismenost. 

 
Načrtovanje, izvajanje 
in spremljava izvedenih 
nalog s poudarkom na 
vzgajanju (roditeljski 
sestanki, razredne ure, 
delavnice). 
 
Računalničar, vsi 
učitelji (razredniki), 
ŠSS, vodstvo šole, 
starši. 
 
 
 
 
 
 
 
Razvojni tim. 
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PRIORITETA CILJI KDO? KAKO? KAZALNIKI SPREMLJAVA, 
EVALVACIJA 

Investicijsko 
vzdrževanje PŠ 
Zgornja  Ložnica. 

 

Obnova učilnic in drugih 
prostorov šole glede na potrebe. 

Občina Slovenska 
Bistrica, MIZŠ RS, KS 
Zgornja Ložnica. 

 Srednjeročni plan do 
leta 2025. 

Ravnateljica šole, 
ravnateljica  vrtca, 
predsednik KS Zgornja 
Ložnica, Občina 
Slovenska Bistrica, 
MIZŠ RS, Svet zavoda. 

Investicijsko 
vzdrževanje matične 
šole. 

 

 

 

 

Zamenjava stavbnega pohištva v 
vseh prostorih matične šole. 

 

 

 

Obnova strojev v kuhinji matične 
šole (pomivalni stroj, termični 
blok). 

Občina Slovenska 
Bistrica. 

Občina Slovenska 
Bistrica, MIZŠ RS.  

 

 
Občina Slovenska 
Bistrica, OŠ 
Pohorskega odreda 
Slovenska Bistrica 

Iz virov Občine 
Slovenska Bistrica. 

Srednjeročni plan do 
2025. 

 

 

 

Občina Slovenska 
Bistrica, ravnateljica, 
Svet zavoda 

 

 

Občina Slovenska 
Bistrica, ravnateljica, 
vodja šolske prehrane. 
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PREDNOSTNE NALOGE LDN PO RAZVOJNEM NAČRTU ZA OBDOBJE 2021/2025 
 
1. Spodbujati varno uporabo interneta in drugih računalniških orodij za kakovostno delo na daljavo v času izrednih razmer. 
2. Razvijati medsebojne odnose in spodbujati sodelovalno delo med vsemi sodelujočimi v procesu vzgoje in izobraževanja z razvijanjem vrednot, ki gradijo 

dobre odnose med vrstniki in med generacijami.  
3. Razvijati in nadgrajevati veščine podjetnostnih kompotenc, spodbujati ustvarjalnost in kreativnost na vseh izobraževalnih področjih. 
4. Spodbujati nadarjene učence k nadgrajevanju svojih močnih področij, k vedoželjnosti in praktični uporabi usvojenega znanja. 
5. Spodbujati kakovostno delo za izbrano področje in iskati načine za spodbujanje inovativnega dela na področju vzgoje in poučevanja. 
 
Razvojni načrt je bil sprejet na 2. redni seji Sveta Zavoda, 30. 9. 2022 
 
Strokovni tim za pripravo razvojnega načrta: 
Primož Rajh 
Simona Sobotič  
Marija Predikaka 
Tadeja Pregl 
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