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UVOD
Evalvacija je proces, v katerem ugotavljamo, do kolik5ne mere in na kakSen nadin smo dosegli

zastavljene cilje. lzvajamo jo, da bi ovrednotili in dolodili vrednost, kakovost, uporabnost,
uainkovitost ali pomembnost tistega, kar evalviramo, ter identificirali potrebne izboljiave.
Letno poroiilo o samoevalvaciji lole za Solsko leto 2019/2020je nastalo na osnovi procesa, ki
ga ie vei let izvajamo v skladu z navodili strokovnjakov Sole za ravnatelje v okviru
izobraievanja Usposabljanje za uvedbo sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti
vzgojno-izobraieva lnih organizacij. V letu 2012 smo izvedli tudi zunanjo evalvacijo
strokovnjakov 5ole za ravnatelje, ki je potrdila naia prizadevanja na tem podrotju. Zunanji
evalvatorji so ugotovili, da je proces zastavljen in izpeljan v skladu s pritakovanji oz. jih je celo
presegel.

PREDSTAVITEV SOLE
Osnovna Sola Toneta eufarja Maribor je ena izmed dvajsetih osnovnih 5ol Mestne obiine
Maribor. Leii v mestni ietrti Pobreije, kjer v njeni neposredni bliiini stojita 5e dve osnovni 5oli.
Osnovna Sola Toneta eufarja stoji na tem mestu ie 120 let. Pouievanje in vzgajanje imata na
ioli dolgo tradicijo, kar pomeni veliko izkuienj in znanja, ki smo jih uspeino predali mnogim
generaci.fam mariborskih otrok. V lolskem letu 2019 /2O2O je bilo na Soli 421 udencev,
poutevalo jih je 45 strokovnih delavcev, skupaj pa je za njih skrbelo okoli 60 zaposlenih. Pouk
poteka v dveh stavbah, povezanih z novim veznim delom.Sola ima zelo lepo in prostorno
okolico, ki je prav tako v celoti obnovljena in kjer se nahajajo: igriSte za mlaj5e ufence na
travnatih povrlinah, igrilEe za rokomet in nogomet, igriSie za koiarko, dve igrilii za odbojko,
ki se lahko spremenita tudi v igrilii za tenis. tekalko stezo - 100 m, skok v daljino, igriSii za
odbojko na mivki ter parkiri5ia za zaposlene in starie. V letih 2014-2016 smo s sredstvi
Mestne obiine Maribor izvedli dolgo priiakovano investicijo, dozidavo novega veznega trakta,

kjer smo pridobili prepotrebne prostore fiedilnico, kuhinjo, veinamenski prostor, tri
garderobne prostore, novo knjiinico in multimedijsko uiilnico) ter celotno obnovo telovadnice
s pripadajoaimi prostori in zunanjimi sportnimi ter drugimi povriinami.

Na Soli se trudimo uaencem privzgojiti osnovne in nujne vrednote, kot so odgovornost in
spoltovanje samih sebe ter drugih, in okolja, v katerem iivimo. Uiencem se trudimo podati
tudi potrebno znanje ter kompetence za nadaljevanje iolanja in dosego ciljev, ki so sijih zadali.
V ta namen posebej poudarjamo izobraievanje zaposlenih in vkljuievanje uiencev v mnoge
iolske ter obiolske dejavnosti na Solskem, driavnem in mednarodnem nivoju. Prav tako se
zavedamo, da je potrebno krepiti komunikacijo in medsebojno sodelovanje med zaposlenimi,
uaenci in starii. Teiave in nesoglasja poskuiamo reievati sproti, na konstruktiven naiin, z
veliko mero razumevanja, vendar z zavedanjem, da lahko samo z dobrim delom, s trudom in
poitenostjo dosegamo Zelene rezultate. Tega ielimo nautiti tudi naie udence.

Ko imamo uiitelji jasno predstavo
samozavestnejii, bolj motivirani za

o tem, kakino 5olo ielimo v

prihodnosti, smo
delo in uspeinejii. zairtamo si cilje, laije nairtu.lemo pot

do njihove uresniiitve in autimo varno prihodnost, saj so upoitevana naia mnenja, ielje ter
potrebe.
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POTEK SAMOEVATVACIJE

3.1

PREDSTAVITEV OBRAVNAVANEGA PREDNOSTNEGA PODROOA

V Letnem delovnem naartu iole za Solsko leto 2019/2020 smo na osnovi Razvojnega nairta
2O75-2O2O, Letnega poroiila o samoevalvaciji lole za Solsko leto 2018/2019 ter analize dela v
5olskem letu 201812079 za iolsko leto 2019/2020 doloiili naslednja prednostna podroija:

o

razvijanje vrednot pri uiencih, s poudarkom na razvoju odgovornosti do
Solskega dela

.

poskus Uvajanje tujega .iezika

v

obveznem programu

in

preizkuianje

koncepta raz!irjenega programa v osnovni ioli
Z nalogo Formativno spremljanje bomo kot Sola nadaljevali v razvojnem projektu Zavoda za
Solstvo Slovenije.

Razvijanje vrednot - odgovornosti do 5olskega dela: V iolskem letu 2019/20 smo za
prednostno nalogo izbrali Razvijanje vrednot - odgovornosti do Solskega dela s ciljem, da bi
bili uienci odgovorni do samih sebe, do ljudi v okolici, do materialnih dobrin in nasploh postali
samostojni in odgovorni za svoje Solsko delo. V prednostno nalogo je bila vkljudena:

odgovornost do opravljanja domaiih nalog in prinaianja pripomoikov, odgovornost do
lastnine (Solske in svoje) in odgovornost za svoje zdravje.
Hkrati smo pri prednostni nalogi ohranjali nekatere elemente tem prejSnjih let, in sicer:

.
.
.
.
.

bonton(pozdravljanje,prehranjevanje);
medvrstniika pomoi (pomoi soSolcev, pomoi starejiih uiencev, pomoa uiencem
- tujcem);
zbiralne akcije (zbiranje starega papirja, zamaikov, zvezkov...);
iistilne akcije (Zelena straia, urejanje uiilnic);
sodelovanje z Domom Danice Vogrinec, domom Soniek, Zavodom Naprej in
Rehabilitacijskim centrom Soia ter z Dru5tvom upokojencev (obisk in priprava
ku lturnega programa).

Poskus Uvajanje tujega jezika v obveznem

programu in preizku5anje koncepta raziirjenega

programa v osnovni 5oli (v nadaljevanju poskus RaP)

je ena izmed 19 osnovnih 5ol v Sloveniji, ki so s sklepom MlZ5 izbrane za izvajanje
poskusa Rap v celoti. Poskus obsega:
NaSa Sola

3

a

uvajanje prve8a tujega jezika kot obveznega predmeta v 1. razredu;

a

uvajanje drugega tujega jezika kot obveznega predmeta v 7., 8. in 9. razredu;

a

uvajanje in preizkuSanje izvedbenih modelov razlirjenega programa in v okviru
tega naslednje vsebinske sklope:

.
.
.

Gibanje in zdravje za dobro psihofiziino poiutje
Kultura in tradicija
Vsebine iz iivljenja in dela osnovne Sole

preizkuianje modelov raziirjenega programa;

priprava

in

preizkuianje modela programskega financiranja raz!irjenega

proSrama.

je

proces stalnega spremljanja, opazovanja, pregledovanja in
vrednotenja, ki ga izvajamo z namenom, da uiitelj prilagaja svoje pouaevanje in daje uiencem
povratne informacije o njihovem uienju. Temelji na zbiranju dokazov, s katerimi preverjamo
razumevanje uiencev, in jasnih kriterijih za vrednotenje uanih doseikov (Judith Dodge,

Formativno spremljanje

25Quick Formative Assessment for Differentiated Classroom, Scholastic, NY, 2009). Raziskave
na tem podroiju v preteklih letih kaiejo, da lahko s pomoijo formativneta spremljanja zelo

izboljiamo rezultate pri utenju, predvsem pa uienca nauiimo, kako s pomodjo poznavanja
ciljev udenja, sprotne povratne informacije in zmoinosti samoevalvacije svojega dela sam vodi
svo.j proces

uienja in postaja soodgovoren za svoje rezultate.

Kljutni elementi formativnega spremljanja so nairtovanje ciljev, dolotanje kriterijev
uspeha, proces uienja kot bistveni del pouka, uporaba orodij/strategij za podporo
uienju, povratne informacije, dokazila o razumevanju, vrstni5ko vrednotenje,
samovrednotenje, refleksije utiteljev in uiencev.
Solskih letih smo v pouk na naii Soli sistematiano uvajali elemente
formativnega spremljanja (izobraievanje, spremljava). Opaiamo, da so posamezni elementi

V preteklih treh

pri veiini uEiteljev ie zelo dobro vpeljani, vendar manjka ie celostna vkljuienost vseh
elementov, zato smo se odloiili, da v okviru te razvojne naloge poi5iemo model, s pomoijo
katerega bi FS v celoti uvedli tako v pouk kot v druge oblike dela na ioli.
FS

Na

ioli so bile oblikovane delovne skupine, ki so odgovorne za naartovanje dejavnosti ter

organizacijo in evalviranje izvajanja naartovanih dejavnosti. Vse natrtovane dejavnosti so
morali strokovni delavci vkljuaiti v svoje letne delovne nadrte dela (pouk, oddeline skupnosti).

Prednostne naloge smo udejanjali in razvijali v skladu s cilji:
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PREDNOSTNO PODROOE

e

ctut
Razvijanje odgovornosti do Solskega dela in

prina!anja pripomoikov.
Razvijanie vrednot pri uEen€ih,

poudarkom na

s

ra2voju

odgovornosti do Solskega dela

o
o

Razvijanje odgovornosti do iolske in svoje lastnine.
Razvijanje samostojnosti in odgovornosti za svoje

zdravje.

o

Razvijanje

auta za

medsebojno pomoi,

samodisciplino, samostojno uCenje.

o
o
Poskus RaP

o
.
.
.
.

Razvoina naloga

- formativno

spremljanle

o

organizacija razsirjenega programa

v

skladu

s

kurikularnim dokumentom (KD).
Pridobivanje potrebnega znanja za delo v skladu z
novim konceptom.
Oblikovanje letne priprave v skladu s cilji poskusa in
KD.

Kakovostno izvajanjedejavnosti.
Preverjanje, ali so vse dejavnosti ustrezno zastopane
in po potrebi sprememba dejavnosti.
Priorava smernic za prihodnie leto.

PouEevanje z uporabo vseh elementov FS s
poudarkom na dolodenem elementu (vsak uiitelj si
doloii, pri katerem elementu bo 5e pridobival dodatna
znanja in mu posveial posebno pozornost, preizkuial
razliine naiine vkljutevanja ).
Spodbujanje, nairtovanje, spremljanje in vrednotenje
vkljuienosti viSjih taksonomskih stopenj, utenje veSiin

kritianega mi5ljenja (argumentiranje, delo

z

viri,

raziskovanje), sodelovanja, komuniciran.ia

in

ustvarjalnosti.

3.2

NAERTOVANJE, TZVEDBA IN SPREMUAVA DOSEGANJA ZASTAVUENIH
CIUEV
Doseganje ciljev smo nairtovali na pedago5kih konferencah in delavnicah na ravni 5ole, na
sestankih delovnih skupin za posamezne prednostne naloge, na ravni aktivov ter vsak
posameznik zase v letnih delovnih naartih za posamezne predmete oz. oddeline skupnosti.

PREDNOSTNA NATOGA

Razvijanie vrednot pri
uiencih s poudarkom na
razvoju odgovornosti do
Solskega dela

VODJA DETOVNE
SKUPINE

Ctlwt oetovne sxuptug
Marjana Cafuta, Lili Kolarii, Aleksandra
Mirkanovid, Mateja Ajdif, Lucija Celcer,

Valerija Domajnko

Sara Menard, Karina Perger, Silvia Prelog,

Anita Ragolit, Bojana Stoier, Marko
Pongraaia, Nata5a Tomaiid, Gregor
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Smolar, Mlhelca Nedoh, lnes Stajan in
Zanet Cehner

Poskus RaP

Razvoina naloga

Urika Bertoncel.i, Nina Stramli6, Joiica
5pec, David Cuder, Goran Kolednik,

Spela Drstveniek
Ziva Podbeviek

-

Rosanda Cuder, Mojca Riedl, Danijel Sic,
Eva Rauil

Spela Drstveniek

Andreja Ferk, Alenka Josipovii Ma5ek,

Andreia Lieiniak

Nata5a Klis. Mateia Lorber, Petra Vrtaria

formativno sDremlianie

Dejavnosti na ravni 5ole, roki za izvedbo in merila za ugotavljanje uspeinosti doseganja
posameznega cilja so razvidni iz akcijskih natrtov za vsako prednostno nalogo.
3.2.1 Razvijanie vrednot

-

odgovornosti do Solskega dela

Akcijski nairt
Evalvaciia (kdai,

cirii

Dejavnosti

Kdo

Kda,

Merila

kdo, na kakien

naiin)
(porodila)
rv

odgovornost do

Razredniki,

iolske8a dela

Vse leto

ob

Poroaila

razrednikov

Razviranie vrednot pri
uaenclh s poudarkom

Uaitelj dosledno

Opravljanie
domaEih nalog

Uaitelji,

ali imajo
Vse leto

stanje

ucenec ntma

tabela

eAsistenta.
ucenec ntma
Razvilania iuta za

medsebojno pomoa,
samodisciplino,

Prinaianje iolskih

potrebiiin in

Uditelji,
Vse leto

pripomoEkov

samostoino utenie,

pomot pri uieniu
soiolcu.

tabela

pripravljeno preko eAsistenta.
Redno prinafanje
Uaitelj vodi

kliuiev
garderobnih
omaric

Uaitelji

Vse

leto

pogovor -tema
na RU.

fema RU.
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Ozave5tanje
uEencev o:

rednem prinasanju
kljuiev garderobnih
omaric.
Odgovornost do

lastnine

Deiurni ufenci

Vsi delavci

iole,

Vse leto

f. in 2.

preverjanje
urejenosti

uaitelji

Konec

deiurni

ocenJevarnetd

uiilnice

ucencr,

obdobja

ucenct

Odgovornost do

)je lastnine
skrb za osebno
higieno in
ure.ienost skupnih

6portnih
garderobnih
prostorov

alieko

Poroianie
deiurnega utenca

predstavniki

ufitelju.

zadnji zapu5dajo Nadzor uaitelja in

utilnico in

sporoEanje

preveriio njeno

morebitnih

ureienost.

nepravilnosti.

Urelenost svoje
garderobe in

Poroianje
deiurnega uienca.

skupne iportne

Nadzor utitelja in

garderobe
preveri deiurni

sporoianje
morebitnih

ueenec, ki

nepravilnosti.

odhaja zadnji.
Uaitelji,

uienci

Razrednik/uEitelj

leto

Razrednik/uaitelj nenapovedano
pregleda
z uienci

(zlaganje oblaiil

nenapovedano

garderobne

pri preoblaaeniu !
iportno opremo)
skrb za lastno
garderobno
omarico

pregleda in

omarice in jih

oceni urejenost
garderobnih

ocen

r

omaric trikrat

Na.ilepie urejena
garderobna

letno.

omarica v razredu
bo nagrajena.

Uaitelii na RU
vodijo teme:

Uaitelji naartuiejo

- zdrava

teme o zdravi
prehrani, o pomenu

prehrana
Vse leto

Odgovornost
zdravje

Ueitelji,
utenci

teme po8ovorov

- pomen gibanja gibanja in
- skodljivosti

ikodljivostih

(kajenje, pasti

kaienja, spletnih

spleta ...)

pasti

Oktober 201.9 Uaenci na

NA RU

sami sestaviio

sestava programa

...

RU

UCenec si na RU

program telesne izdela lasten
program telesne
aktivnosti,

telesne aktivnosti
samoevalvacija

delavnice o zdravi
prehrani
Vodja
prehrane

)anuat

2O2O

v katerega bodo aktivnosti.

Dragica
Jurku5ek

gibanja in natela aktivnosti, v katero
svoje prehrane, beleii svoje gibalne

Vse leto

beleiili svoie

ob koncu 1.

aktivnosti.

ocenjevalnega

Uienec opravi

obdobja in ob

samoevalvacijo. koncu iolskega leta
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ucenec opravi
lzpeljava

samoevalvacijo.

naravoslovnega

lzpel.iava

dne o skrbi za

naravoslovnega

zdravje

dne v mesecu
ian uarju.

Delavnice

Delavnice so

pripravivodra

predvidene

za

Solske prehrane posamezne

Dragica Jurkuiek razrede, v katerih

bodo udenci
izvedeli nekaj vef o
oznaaevanju iivil in

pripravili
zelenjavno-sadni

napitek.
Ufencem (1. do

Minuta za zdravie
- za utence od 1. do
5. razreda

Deiurni
uaitelji,

Vse leto

Uaitelii,

5. razred)

Razrednidarka

se omogoii, da

vsako uro nameni

vsako uro v

aas

razredu

razgibavanje

nameniio ias

uiencev.

minuti

za

minutiza

uienci

gibanje.

Uiitelj

v skladu

z

urnikom

- za uience od 6. do
9. razreda

Uiencem (6. do

posameznemu

9. razred) se

razredu omo8oai,

omogoai, da se

da se uaenci

vsak dan enkrat

razgibajo.

razgibajo.
Uaencem od 1.

do 3. razreda se
omogoai v 2.

odmoru, da se
razgibajo in

Aktivni odmori

sprostijo na

- za uEence od 1. do

Solskih hodnikih.

3. razreda

UEencem od 4.

Deiurni
uaitelji

Uiitelji
- za utence od 4. do Ufenci
9. razreda

do 9. razreda se
Vse leto

Nadzorni uiitelj
spreml.ia aktivnost

uiencev.

omogoai, da se v

odmoru, ko
nimajo malice,
na Solskem

igriSiu giba.io.

Nadzorni uiitelj
spremlja aktivnost
uiencev.

zadolieni uaenci
pripravijo sklop
razgibalnih vaj v

aktivnem
odmoru.
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Vodja

zeleni dan v mesecu

Vse leto

prehrane
Dragica
JurkoSek

Uienci,
Vpisovanie v tabelo
zadol;eni
dobrih del

Uiencem se
pripravi

meseano

zelenjavni obrok. zelenjavni obrok.

V tabelo dobrih del

del

se vpisuje

tabelo

medvrstniSka

dobrih del

pomoa,2biralne
akcije in iistilne

U15ka

Zelena straia za
posamezne razrede, Bertoncelj,

Podpis uiitelja,
ki opravi z

uiiteljem na

deiurni
uienci/eko

doloaen datum

predstavniki,

z

oaistijo okolico naie
5ole.

za uaence pripravi

Tabela dobrih

za

vpisovanje v

kjer uienci

Enkrat meseano se

enkrat

uienci zeleno
straio.

akcire.

Pregled tabele s

podpisi uaiteljev na
koncu 5olskega
leta.

ueitelji,
uaenci

3.2.2 Pokus RaP

Akcijski nairt
cilii

Organizirati razSirien
program v skladu z

kurikularnim
dokumentom (KD)

Seznanitev stariev
in pridobitev
soglasij,

priprava dejavnosti,
izbira dejavnosti

(uienci),
izdelava modela

xdai

xdo

Deiavnosti

Merila

Ravnateljica,

strokovnitim,
uienci,

Maj-september

DA/N

E

starSi

RaP,

izdelava urnika
LP

Oblikovati letne
priprave v skladu

s

cilji

poskusa in KD

Uaitelji pripravijo
letne priprave v

Tim zSRs,

skladu s KD

pouEujejo

uiitelji,

September,

ki
RaP

oktober

re v skladu s

cilii in
dejavnostmi,
opredeUenimi v
KD

V dejavnosti RaP

vnesti elemente F5.
Uaenec si na zaletku

lol. l. postavi dva
individualna cilia na

podroiiih, kljih
pokriva RaP, postavi
kriteriie za
spremlianle ter trikrat
letno preveri
dosetanje zastavljenih

Uaitel.ii RAP,
Naart in beleienie

razredniki,
dlani 5olskega

tima za RaP

Oktober 2019 do
junij 2020

Poroeilo ob koncu

ocenjevalnih
obdobij

ciljev.
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Kakovostno izvaiati

deiavnosti

Sprotna priprava in
izvajanje dejavnosti
v skladu s KD

Pregledamo
dejavnosti in se

Preveriti, ali so vse
deiavnosti ustrezno
zastopane in iih po

potrebi spremeniti

pogovorimo o

potrebnih
spremembah,
pripravimo kratek
vprasalnik za starie

Dejavnosti,
Uaitelji, ki

pouaujejo

Vse 50lsko leto

RaP

izvedene v skladu
cilji in

s

RavnateUica,

strokovni tim,
ueitelji,

Januar-februar

DA/NE

April-iunij

lzdelan naErt za
naslednje 5olsko

uaenci,
starSi

in uience

Priprava smernic za

prihodnie leto

Analiza poskusa na
osnovi vpraialnikov
in spremliave dela

Ravnateliica,

strokovnitim
uaitelji,

leto

zRsS

3.2.3 Formativno spremljanje

Akcijski naErt

ciIi

Dejavnosti

Kdo

Kdai

Merila

tvalvacija (kdal,
kdo, na kakien

naiinl
Poroiilo in
lzobraievanje o
novo zaposlene
uaitelje.

Zunanji
izvajalec

oktober
2019

elani

utitelj si izber€

predstavitev
primerov dobre

FS za

prakse znotraj

Solskega

Oktober

tima,
uaitelji

2019

sodelovanje na
izobraievanru

Predstavljeni

primeri dobre
prakse

prakse na

strokovnih
aktivih
Sprotna povratna

nformacija na
delavnici

dolodi element
FS, ki ga

akcljski naIrt,
ga skozi 5olsko leto

ieli izboljlati

Clani

in nadgraditi ter izdela iolskega
akcijski nairt za
tima,
dosego izboljiave
uaitelji

in pridobiva
kompetentnosti
Uiitelji v skupinah po
hospitirajo in

Ufitelji v
skupini,
Ravnateljica,
alani tima

Oelavnica za uaitelje
prakse znotraj

Oktober
2019

elementa

od
oktobra
2019 do
aprila

2020

Llant

Februar

lolskega
tima,

2020,

ter nadgradnja ueitelji

Akciiski naart za
razvijanje
posameznega

marec

2020

1. ocenjevalnega

FS

zpolnjen
nstrument za

Razgovor po

tpremUavo
hospitacij

hospitaciji

Predstavl.ieni

Sprotna povratna

primeri dobre

nformacija na

prakse in

(spremenjen)

delavnici
Poroeilo ob koncu

akciiski naart za

iolskesa leta
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osebnega akcijskega

razvijanje

nairta

poSameznega

elementa
Delavnica za uaitelje evalvacija
individualnih akcijskih

nadrtov
Naartovanie dela za

FS

Analiza

individualnih

dlani
Solskega

,uni.i-juli.t

nairtov v

tima,

2020

sodelovaniu
kritianimi

uiitelji

s

priiatelji.

naprej

Sprotna povratna
informaciia na
delavnici
Poroiilo ob koncu
50lskega leta

V dejavnosti RaP-a

vnesti elemente

FS

Udenec si na zaaetku
iol. l. postavi dva

individualna cil.ia na
podroejih, kiiih
pokriva RaP,
postavijo kriterije za
spremljanje ter trikrat
na leto preverijo

od

Uaitelji RAP,
razredniki,

oktobra
2019 do

ilani Solskega
tima RaP

Poroiilo ob koncu

Nairt in beleienje ocen.ievalnih
obdobij

JUnUa

2020

doseganje

zastavljenih ciljev

Clani Solskega tima

uaitelj naartuje
vkljuaenost vpraianj
viijih taksonomskih
stopenj, uaenje

alani

pri pouku spodbulajo,

vesiin kritiinega

50lskega tima

natrtuieio, spremliajo

miSljenja,
sodelovanja,

No nivoju lolskego

timo rozvojne ndloge:

in vrednotiio
vkljuaenost vpraiani
viiiih taksonomskih

I

loa

loktobr"
l3o1?
IJ U

o"

Poroailo na
sestanku Solskega
in beleienje
tima ob koncu

ocenjevalnih
obdobij

NUA

laozo

komuniciranja in
ustvarjalnosti v pouk

stopeni, uaenie

veiiin kritiinega
miSljenia

(artumentiranie, delo
z viri, raziskovanie..,),
sodelovania,

od
Medsebojne
hospitacije znotraj
Solskega tima

oktobra
tima 2019 do

lzpolnjen
instrument
spremljavo
hospitacij

za

Razgovor po

hospitaciji

komunicirania in
ustvarialnosti
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REZUTTATI SAMOEVALVACUE IN USMERITVE

4.7

OVREDNOTENJE DOSEGANJA ZASTAVUENIH CIUEV

4.1.1

Razviianje vrednot

-

s poudarkom na razvoju odgovornosti do Solskega dela

Analiza pregleda dejavnosti, ki smo jih naartovali za leto 2O79/2O.

Pri uiencih smo razvijali odgovornost do lolskega dela (tj. opravljanja domaiih nalog,
prina5anja Solskih potrebiiin, prina5anja kljuiev garderobnih omaric ter odgovornosti do
zdravja). Analiza je pokazala, da je veiina uiencev opravljala domaie naloge. Pri nekaterih
je bilo potrebno seznaniti starie, da udenci ne opravljajo nalog, kar je bilo veaina uspelno,
pri nekaterih stariih pa informacija o neopravljenih nalogah ni bila uiinkovita in jih niso
opravljali niti po opozorilu. Hkrati uaitelji ugotavljajo, da je veiina uiencev prinaSala kljuie
garderobnih omaric in se je stanje ob koncu zelo izboljialo.
Pri utencih smo spodbujali sprostitev med odmori na iolskem igriiiu ali telovadnici.
Analiza je pokazala, da so imeli uienci zelo radi aktivne odmore, kjer so se lahko sprostili
in gibali na Solskem igriSiu. Najveikrat so igrali nogomet, koiarko ali se sprehajali.

Pri utencih smo razvijali in spodbujali

iut

za medsebojno pomoi, skrb za okolje in
spodbujali sodelovanje oz. tekmovanje v razliinih zbiralnih akcijah.
V sklopu oddelinih skupnosti so utenci izdelalitabele dobrih del, kamor so vpisovalidobra
dela uiencev na podrotju medvrstniSke pomoii, zbiralnih akcij ter urejenosti
okolja/razreda (vloga eko predstavnikov posameznih razredov). Ze prejSnja leta so
pokazala, da je tabela dobrih del dobra motivacija in spodbuda za pomoi soiolcem ter pri
zbiranju razliinih stva ri (papirju, zama5kih ...).
V sklopu oddelinih skupnosti smo izvajali tematske razredne ure in nairtovane d€javnosti
na temo zdrave prehrane, pomenu gibanja ter 5kodljivosti kajenja.
Na nairtovani datum smo izvajali Zeleno straio, iistilno akcijo okolice iole ter redno
iilienje in urejanje svojega razreda. Zelena straia se je izvajala le v doloienih razredih do
15. marca, kasneje zaradi dela na daljavo tega ved nismo izva.lali.

Oddali smo poroaila ob koncu
skupnih dokumentih Uaitelji

.

-

f.

in 2. ocenjevalnega obdobja (vsa porotila so zbrana v

v Office 365).

Zatadi zaprtja 5ol nekatere nairtovane dejavnosti niso bile izpeljane: uiiteljevi
nenapovedani pregledi garderobnih omaric uEencev; program uienieve telesne aktivnosti

in njihovo beleienje; samoevalvacija telesne aktivnosti utenca; Zelena straia za uience
(od 15. marca dalje).
Analiza pregleda dejavnosti na daljavo.

72

iasu zaprtja Solzaradi korona virusa Covid 19 so uiitelji preko spletnega okolja Teams
vsakodnevno nalagali navodila za opravljanje lolskega dela. Uaitelji so preverjali,
pregledali in podali povratno informacijo udencem za opravljeno delo. Analiza je
V

pokazala, da je vetina uiencev prevzela odgovornost do iolskega dela na daljavo in

sproti nalagala dokazila o opravljenih nalogah. Pri utencih 1. VIO so pri nalaganju
dokazov pomagali starii.
V iasu ponovne vrnitve v Sole so uienci pokazali veliko mero odgovornosti do svojega

zdravja in zdravja svojih soSolcev, saj so si redno umivali roke in jih razkuievali. Na
hodnikih so vzdrievali razdaljo ter upoitevali vse predpisane varnostne ukrepe. Tudi v
tasu odmorov so uienci 3. VIO uporabljali zaliitne maske, ostali udenci pa so bili
pozorni na razdaljo.
Pri pouku so odgovorno opravljali svoje naloge, saj pri iolskem delu starii do konca
Solskega leta niso imeli vpogleda v delo svojih otrok.

Prav tako so odgovorno skrbeli za urejenost Solskih potrebSain in Solske torbe.

4.1.2

Poskus RaP

organizirali raziirjen program v skladu z kurikularnim
dokumentom. Dejavnosti, ki smo jih izvajali, so bile ustrezno zastopane. Prav tako smo po

V iolskem letu 2019/20 smo

pogovoru z uienci, izbirne torkove dejavnosti prilagodili glede na interes uiencev. V dejavnosti
smo utitelji vnesli elemente formativnega spremljanja. Z uaenci smo skupaj oblikovali cilje in
kriterije ter jih tudi ob koncu sklopov/ur ovrednotili. Letne priprave smo oblikovali v skladu s

cilji poskusa in kurikularnega dokumenta ter jih oddali v aplikacijo MlZ5. Ob koncu Solskega
leta smo v strokovnem timu pripravili smernice za naslednje Solsko leto.
Analiza pregleda dejavnosti, ki smo jih nairtovali za leto 2O79/2O

1.

Cilj: Organizirati raziirjen program v skladu s kurikularnim dokumentom.

Maj 2019-avgust 2019: lzdelava modela in priprava dejavnosti, predstavitev stariem
in uiencem ter prijava na dejavnosti. V skladu s prijavami seje izdelal urnik raziirjenega

programa za 5olsko leto 2019/20.

2.

Cilj: Oblikovati letne priprave v skladu s cilji poskusa in KD.

Uiitelji so v skladu z navodili

ZRSS

in cilji kurikularnega dokumenta izdelali letne

priprave. Letne priprave so bile oblikovane po vzorcu, ki so ga oblikovali na ZRSS.

3.

Cilj: Vzpostaviti formativno spremljanje uiencev v RaP.
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V

dejavnosti raziirjenega programa

so uaitelji vnesli

elemente formativnega

spremljanja. Uienec si je na zadetku Solskega leta postavil dva individualna cilja na

podroijih, kijih pokriva

RaP,

kriterije za spremljanje ter trikrat letnopreveril doseganje

zastavljenih ciljev. Ta cilj smo dosegli le delno zaradi dela na daljavo.
Prav tako smo z uienci sproti skupaj oblikovali cilje

in kriterije ter jih tudi ob koncu

sklopov/ur pregledali.

Cilj: Kakovostno izvajati dejavnosti.

V Solskem letu 2O79/2O smo se odloiili, da bomo poskusili z drugainim modelom
izvajanja raziirjenega programa. Med obema glavnima odmoroma smo vse uience od

4. do 9. razreda vkljuiili v rekreativni odmor, ki smo ga izvajali trikrat tedensko. Pri

prejinjem podalj5anem bivanju smo prav tako trikrat tedensko izvajali izbirne
dejavnosti. Ob torkih so uienci lahko izbirali vsak teden drugo dejavnost, v sredo in
aetrtek pa so obiskovali dejavnost, ki so sijo izbrali na zaietku leta. Torkove dejavnosti
smo tudi, glede na interes uiencev, zamenjali. Pri prejinjem dopolnilnem in dodatnem

pouku smo skuiali
ob iskova li v

iim veikrat organizirati pouk tako, da so uienci te

heterogenih

dejavnosti

sku p ina h.

Cilj: Preveriti ali so vse dejavnosti ustrezno zastopane in po potrebi spremeniti
dejavnosti.
Pri pripravi dejavnosti smo pokuiali iimbolj enakomerno razporediti dejavnosti v vse

tri stebre. Najbolj so bile obiskane dejavnosti iz prvega stebra, in sicer iz podroija
gibanja ter prehrane (5port, ples, kuhanje ...).

6.

Priprava smernic za naslednje leto.
V skladu z analizami, ki smo jih izvedli marca in maja pri uiencih in strokovnih delavcih,

smo pripravili smernice (dejavnosti in model) za iolsko leto 2O2O/2t. Ponudili smo vei

dejavnosti iz podroiij, ki so se izkazale za najbolj zanimiva, ter urnike za uience od 1.
do 5. razreda pripravili tako, da imajo utenci domaio nalogo vedno moinost opraviti v

5oli. Vse izbirne >interesne< dejavnosti se bodo izvajale v iasu od 14.40 do 15.30.
Dejavnosti so bile kljub pozni uri zelo dobro obiskane. Pravtako smo naredili nairt, na

kakien naiin bomo izvajali raziirjen program v primeru iolanja na daljavo.

t4

4.1.3 Formativnospremljanje
V Solskem letu 2019/20 smo v sodelovanju z ZRSS in skrbnikoma pristopili k razvojni nalogi,

z

namenom odpraviti morebitne vrzeli pri udejanjanju posameznih elementov formativnega
spremljanja, upoltevati naiela vkljuiujoie iole ter pridobljeno znanje in izkulnje Siriti v
kolektiv naie 5ole. Vkljuiujoia !ola s formativnim spremljanjem odpira prostor za pribliievanje

vsakemu posameznemu ufencu, saj nekateri naiini iivljenja, socialno-ekonomski status,
vedno vei posebnih potreb, nerazumevanje drugainosti tako pri uiencih kot stariih in
premajhna empatiinost strokovnih delavcev, lahko vodi do socialne izkljuienosti uiencev.
V razvojni nalogi smo si prizadevali doseti, da bi vsak ufitelj vsaj pri enem predmetu v enem

razredu vse leto dosledno vkljuieval vse elemente formativnega spremljanja ter da bi
prepoznali iim vei socialno nevkljuienih ali izkljuienih udencev, jim pomagali pri postavitvi
cilja in nadrta za dosego boljle vkljuienosti. Znotraj Solskega tima razvojne naloge
formativnega spremljanja smo ilani !olskega tima pri pouku spodbujali, nairtovali, spremljali

in vrednotili vkljuienost vpraianj visjih taksonomskih stopenj, udenje veiiin kritianega
miSljenja (a rgu mentiranje, delo z viri, raziskovanje ...), sodelovanja, komuniciranja in
ustvarja lnosti.

Analiza pregleda dejavnosti, ki smo jih nairtovali za leto 2OL9/2O.

zaaetku iolskega leta smo za novo zaposlene uaitelje organi2irali in izvedli
izobraieva nle o formativnem spremljanju.
Za strokovne delavce smo izvedli delavnico. Pred delavnico je vsak uaitelj doloail
element formativnega spremljanja, ki bi ga ielel izboljiati in nadgraditi. Na osnovi
izbranega elementa so bili uiitelji razdeljeni v skupine. Na delavnici za uiitelje smo
uaitelji znotraj skupin predstavili primere iz prakse.

V

Vsak uiitelj je zase izdelal akcijski natrt za dosego izboljiave pri posameznem
elementu.
elani razvojne skupine smo nairtovali vkljuienost vpraianj viSjih taksonomskih
stopenj, uienje veiiin kritiinega miSljenja, sodelovanja, komuniciranja in
ustvarja lnosti v pouk.
V mesecu decembru smo izvedli izobraievanje in mreZenje z

uiitelji mariborskih

5ol, ki

so bili vkljuieni v razvojno nalogo formativnega spremljanja.

V okviru poskusa Raz5irjen program smo zaieli pripravljati OsnovnoSolsko mapo
doseikov - portfolio, preko katerega bi formativno spremljali uienieve doseike
zastavljenih ciljev na razlidnih podroijih (znanje, ve56ine, interesi ...). V drugem
ocenjevalnem obdobju smo ieleli mapo preizkusiti z nekaj uienci. Zal nam to zaradi
izrednih razmer ni uspelo.

Zaradi izrednih razmer nam ni uspelo izvesti medsebojnih hospitacij, ki smo jih
nameravali izvesti v drugem ocenjevalnem obdobju. Pripravili smo protokol za izvedbo
hospitacij in naredili nairt za izvedbo.
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-

Prav tako po 1. ocenjevalnem obdobju nismo naredili evalvacije
posameznih akcijskih nairtov uiiteljev.

in

nadgradnje

Analiza dejavnosti na daljavo.
1. VtO

Pri ufenju na daljavo so bili nameni in kriteriji uspeinosti v pomoi predvsem starlem, ki so

vedeli, kaj mora otrok znati. Dejavnosti so bile zastavljene tako, da so uienci pridobivali
izkuinje/znanje na razlidne natine (interaktivno, konkretno, pisno, gibalno, posnete video
razlage). Prav tako smo za vsako nalogo sproti podajali

iztrpno povratno informacijo. Pokazalo

je, da so utenci ob pomoii star;ev vzorno opravljali dnevne zadoliitve, vendar pa je bilo ob
povratku v Solo njihovo znanje Sibkejie in neutrjeno.

se

2. VrO

Pri pouku na daljavo

je

bila uiencem najbolj

v

pomoi povratna informacija in

samovrednotenje. Pred preverjanjem znanja so bili uiencem v pomoi kriteriji uspesnosti. Za
uiitelje so se najbolj uporabni pokazali dokazi o uienju, saj so ob pregledu dokazov dobili
povratno informacijo, kako so uienci pri svojem delu uspelni oz. kje 5e potrebujejo pomoi in
dodatno razlago.
3. VIO

Pri pouku na daljavo se je najbolj obneslo delo s kriteriji uspeinosti, saj uaenci ob njih res
postanejo pozornejii na to, da boljie resijo zastavljeno nalogo in bolj natanino berejo
navodila, pri ocenjevanju pa sluiijo temu, da je le-to bolj transparentno, sajjasno sledi skupno

dogovorjenim/oblikovanim kriterijem, medvrstnisko vrednotenje in samovrednotenje, v
smislu zagotavljanja napredka pri uienju in ozaveiEanju lastnih napak ter iskanju novah poti za
uienje (izboljievanje) ter povratna informacija uiitelja, ki je najveikrat ustna, pisna pa po
navadi pred ocenjevanji (npr. iolske naloge).
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4.2

USMERIWE ZA NASTEDNJE SOLSKO LETO

4.2.1

Razvijanje vrednot

- odtovornost do iolskega

dela

V iolskem letu 2020/27 bomo s prednostno nalogo Razvijanje vrednot

-

odgovornost do

5olskega dela nadaljevali.

4.2.2

Poskus RaP

v !olskem letu 2o2olzt bomo nadaljevali z vsemi cilji, ki smo

jih zastavili v iolskem letu
2019/2O. Poudarek bomo namenili razvoju preinih veSiin (ustvarjalnost in kritiino miSljenje)
ter izdelavi portfolio map za uience prvih razredov.

4. 2.

3

si

Formativno spremljanje

V novem Solskem letu IO2O/ZL smo si zastavili novo prednostno nalogo Uiinkovite metode in

oblike dela za uienje na daljavo,

v

katero bo kot pomembna komponenta vkljuieno
poutevanje po naielu formativnega spremljanja. Prav tako bomo sodelovali v novi razvojni
nalogi Ustvarjanje uinih okolij za 21. stoletje, ki predstavlja nadaljevanje razvojne naloge
formativno spremljanje. V okviru te naloge bomo uiitelji v svoje razrede uvajali izbrane
strategije formativnega spremljanja. v namen razvojne naloge bomo oblikovali tim uaiteljev,
ki se bo udeleieval delovnrh sredanj s skrbnikom ZRSi.

Pripravile in zapisale:

Andreja Ljeinjak, Valerija Domajnko, Ziva Podbeviek

Lektorira la:

Aleksandra Mirkanovii

Mnenje uaiteljskega zbora podano dne:

2L.9.2020

Mnenje Sveta stariev podano dne:

28.9.2020

Svet Sole potrdil Letno

poroiilo

o samoevalvaciji

iole

za Solsko leto

2019/20:

Predsed nica Sveta zavoda:

Andreja Ferk

\
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V. d. ravnateljice:
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Almira Lipnik
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PRILOGE
Priloga

1

PROTOKOT ZA OPAZOVANJE UCNE URE-1

Elementi formativnega spremljania pri pouku
Uro izvaia:
Razred:

Predmet:
Datum:
Opazuje:
Predmet se pouEuje fleksibilno:
NAVODILO:

Uienci so aktivno vkljuieni v uini proces:
r glede na predznanje in interes, ob povratni
i informaciji uiitelja, znotraj doloienega
okvira postavijo svo.ie cil.ie,
sodelujejo pri nairtovanju dejavnosti in
uinih korakov za doseganje ciljev,

sodelujejo pri oblikovanju kriterijev
uspeinosti,
lahko predstavljajo znanje na naiin, ki ga

vrednotijo svoje doseike po izdelanih
kriterijih/dajejo povratno informacijo

UEitelj spodbuja razmiSljanje uEencev:
dejavnosti zahtevajo razliane miselne
procese (razumevanje, sklepanje,
argumentiranje, ... vpraianja so odprta,

.
.

NE

in zobeleiite

ELEMENTI FORMATIVNEGA SPREMUANJA

o

DA

povratne informacije izhajajo/temeljijo na
opredeljenih kriterijih uspeinosti in uience
k izbolilevaniu dela/doseganiu ci

KAKO SE JE TO VIDELO?

LETNO POROaTLO O SAMOEVALVACUT SOLE ZA SOLSKO LETO 2Ot9/2O

o

3.

dokazi o procesu udenja in znanja so
raznoliki in se zbirajo v mapi doseikov
(e-portfolio),

Uienci so drug drugemu vir uEenja/ pouievanja:

.

o

o
o

vkljuaeni so v skupne razprave,

uiitelj v razlidnih ufnih oblikah in metodah
dela (npr. delo v dvojicah, reciproino in
sodelovalno uienje, ...) uiencem omogoda
uienje drug od drugega,
drug za drugega oblikujejo naloge in
vpra!anja,
presojajo doseike drug drugega in si dajejo
povratne informacije,

DA/NE/NI

DRUGA OPAZANJA:

REI.EVANTNO

DIFERENCIACIJA, INDIVIOUATIZACUA:
4.

o
.
o

utenci posebnimi potrebami
nadarjeni uienci
udenci tujci

SPTOSEN VTIS

5.

o

klima v razredu, sodelovanje

.

drugo
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KAKO SE JE TO VIDEI.O?

LETNO POROCTLO O SAMOEVALVACU SOLE ZA SOLSKO LETO 2019/20

KRITERIJI USPESNOSTT

Ali uEencivedo kdaj bodo v procesu uienja uspelni?

o Vkljuienost uiencev v oblikovanje kriterijev uspeinosti.
. KU so zapisani na tabli, na plakatu na steni.
o KU so zapisani v zvezku.
o KU so zapisani na drsnici.
o KU so predstavljeni besedno, slikovno.
o Razumevanje kriterijev uspe5nosti je preverjeno.
o Drugo.
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LETNO pOROaTLO O SAMOEVALVACTJT iOLE ZA SOLSKO LETO 2OL9l2O

POVRATNE INFORMACIJE
S Eim dokazujem, da:

.

opisne povratne informacije (U-Ue-U-U)omogodajo razmi5ljanje o udenju
in o nadaljnjih korakih v procesu udenja,

. k pisnim izdelkom uiencev so pripisane opisne povratne informacije
.
o

uiitelja/soiolca,
so povratne informacije (ustne in pisne) povezane s kriteriji uspeSnosti
in uinimi doseiki
Uporabljene so razliine oblike, strategije in naiini dajanja Pl (katere,
kateri?).
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LETNO POROaTLO O SAMOEVALVACUT SOLE ZA SOLSKO LEIO 2079/2O

PREVZEMANJE ODGOVORNOSTI ZA PROCESE UEENJA
DOKAZOV O UEENJU IN O REZULTATIH UEENJA

-

ZBIRANJE

lskanje dokazov o prevzemanju odgovornosti in zbiranju dokazov o procesu
uienja in njegovih rezultatih
Dokazi so:
zapisi v zvezku, listovniku o sooblikovanju ciljev uienja, postavljanju

o

lastnih ciljev, iskanju pomena uienja,

o

nairtovanje lastnega procesa uienja na osnovi predhodno preverjenega
predznanja,

o
o
.

zapisani nadrtovani viri uienja, strategije, metode, "pomodniki",
opisne povratne informacije o lastnih procesih uienja,
zapisane povratnih informacij o procesu uienja in doseienih ciljih,

pridobljenih pri so5olcih, uaitelju,

o

zapisano vrednotenje uienja (kako sem bil uspe5en, kaj mije uspelo, kaj

bom naslednjii spremenil, kako sem se podutil v vlogi uienca ...).
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POGOVOR Z UTENC!

.

Kaj se danes

.
o
o

Kako se bo5 udil/a

udii/utite, raziskujeS/raziskujete?
Kdaj in kje bo5 to znanje uporabili? Zakaj naj bi to znal?
Kako bo5 vedel, da si pri udenju uspeSen, uspeina, da je

tvoje

delo

kakovostno?

.

Pogovor o ciliih in doseikih v procesu uienja pri pouku: Kaj in ka ko se bo5
udil, kje lahko poi5iei pomod, kakine vire znanja lahko uporabljaS, >iz desa
se bo5

uiil<

kako bo5,,dokazoval" znanje

-

kaj bo5 znal ob koncu pouka?

Vkljudevanje udencev v izbiro ciljev, vsebin in naiinov dela pri pouku.
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ZBIRANJE DOKAZOV O UPOSTEVANJU PREDZNANJA UEENCEV

.
r

(Kaj vam je ie znano o...? Kaj menite, da vpliva na...? KakSne so va5e

.

izkuinje 2...? Zakaj naj bi to znali, kje bi lahko to znanje uporabili?
Uporaba vizualizacije znanja - orodja, ki to omogotajo (lepljivi listki,

Kako so upostevane izku5nje, predznanje, ideje, mnenja udencev?

koti, galerija predznanja, povej so5olcu ...).

Priloga 2
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POTEK SKUPINSKE HOSPITACIJE

Uiitelji:
Datum:
Element

FS:

1.

osebni 2'

cilji:

3.
4.

1.

Vsak dlan skupine predstavi svoj osebni cilj, kriterije uspeinosti za dosego le-tega,
spremembe, ki jih je za dosego tega cilja vnesel v svoje poufevanje, dokaze za to in
rezultate (V kolikini meri ste ta cilj dosegli?).

2.

Razdelitev dela

:

HOSPITACUA 1

HOSPITACIJA 2

HOSPITACIJA 3

HOSPITACIJA 4

Predmet
Ra z red

3.

Razgovor po hospitacijah:
Na osnovi protokolov za opazovanje bomo izvedli pedagoiki pogovor ter doloEili cilje
za naprej.

hospitirano uro bomo izvedli naslednje korake:
Vsak opazovalec pripravi 2-3 stavke v katerih na osnovi dokazov pohvali
uaitelja - poisae nekaj dobrega - osredotoiite se na opazovani element in
osebni cilj uaitelja.

Za vsako

/
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r'

Vsak individualno zapiSe eno vpraianje, ki spodbudi razmiSljanje (odgovor ne
sme biti DA ali NE) - osredototite se na opazovani element in osebni cil.l

uaitelja.
PRIMERI VPRASANJ:

.

Kateri pristopi v vkljuaevanje postavlianja ciliev in namenov uienja ter osmiil.ianja ciliev
se vam

.
.

najbolie obnesejo?

Kateri pristopi ... prinese.io naiboljse rezultate?
Kako za8otovite, da je upostevano predznanie slehernega uienca pri pridobivanlu noveBa

znanja?

.

Kako zagotovite, se na osnovi ugotovitev preverjanja predznanja, najboljsi uaenec ne

.

V katerih situaciiah in kako pogosto se odloEate, da kljub ugotavljanju predznanja, vsi

dolgodasi?

utenci delajo enako.

/
r'

/

Opazovani uiitelj odgovori na vpraianja.
Ravnatelj vsakega uiitelja posebej vpraia, kaj bo na osnovi postavljenih
vpraianj spremenil v praksi.

Nairtovane spremembe zapi5emo.

lme in priimek

Spremenil bom:
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