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1. UVOD

Razvojni nairt OS Toneta tufarja Maribor predstavlja dokument, v katerem so
zapisane prednostne naloge na pedagoskem in vzgojnem podroiju ter na podroiju
urejanja Solskega prostora, ki jih bomo razvijali in jih ielimo dosedi v letih od 20212026.

nairt predstavlja sploine smernice razvoja O5 Toneta eufarja Maribor in je
nastal s sistematitnim pristopom, ki vodi h kakovosti pouievanja in vzgoje naiih
udencev z dobrim sodelovanjem med zaposlenimi, z uienci, s star5i ter z lokalno
Razvo.ini

sku

pn

ostjo.

2. KRATKA PREDSTAVITEV

SOTE

Osnovna Sola Toneta eufarja Maribor je ena od 20 osnovnih 5ol Mestne obiine
Maribor. Leii v mestni aetrti Pobreije, kjer v njeni neposredni bliiini stojita 5e dve
osnovni !oli. Poutevanje in vzgajanje na Soli imata dolgo tradicijo, kar pomeni veliko
izku5enj in znanja, ki smo jih uspeino predali mnogim generacijam mariborskih otrok.
Trenutno je na 5oli 449 uiencev, ki jih pouiuje 54 strokovnih delavcev, skupaj pa za
njih skrbi 71 delavcev. Pouk poteka v dveh stavbah, ki sta od 1. septembra 2015
povezani z novim modernim veznim traktom, ki vsebuje novo kuhinjo, jedilnico,
veinamenski prostor, garderobne prostore, multimedijsko uiilnico in prostorno
knjiznico. V celoti je bila obnovljena tudi telovadnica z vsemi pripadajoeimi prostori.
Sola ima zelo lepo in prostrano okolico, kjer se nahajajo igriiie za mlajie uience na
travnatih povriinah, iportna igriiia ter parkiriSia za zaposlene in starie. Okolica je bila
v celoti obnovljena.

Na Soli se trudimo naSim uiencem privzgojiti osnovne in nujne vrednote, kot so
odgovornost in spostovanje sebe, drugih ter okolja, v katerem iivimo. Uiencem ielimo
podati potrebno znanje in kompetence za nadaljevanje Solanja in dosego ciljev, ki so si
jih zadali. Velik poudarek zato namenjamo izobraievanju zaposlenih ter vkljuievanju
uEencev v mnoge iolske in obSolske dejavnosti na iolskem, obtinskem, driavnem in
mednarodnem nivoju. Prav tako se zavedamo, da je potrebno krepiti komunikacijo in
medsebojno sodelovanje med zaposlenimi, utenci in starii. Teiave in konflikte
poskuiamo reievati sproti na konstruktiven naiin z veliko mero razumevanja, vendar
z zavedan.lem, da lahko samo z dobrim delom, trudom in poStenostjo dosegamo ielene
rezultat€. Tega ielimo nauiiti tudi naie udence.

3. V|ZUA 50LE

Ko imamo uiitelji jasno predstavo o tem, kaklno Solo ielimo v prihodnosti, smo
samozavestnej5i, bolj motivirani za delo in uspelnejii. Zairtamo si cilje, laije
nairtujemo pot do njihove uresniiitve in iutimo varno prihodnost, saj so upostevana
naia mnenja, ielje ter potrebe.
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Odlotili smo se, da bomo tudi v naslednjih petih let uresniievali vizijo:
>Vsak Cufar ima svoje moano podrotje, razvijajmo ga.(

Zaposleni na OS Toneta eufarja v Mariboru smo mnenja, da je vsak otrok poseben.
Vsak otrok ima podroije, ki ga posebej zanima. ee uspe to podrotje najti in ga razvijati,
dosegati dobre rezultate, je zadovoljnejii, samozavestnejii in tako uspeinejii tudi na
ostalih podroajih. S takinimi otroki bomo laije dosegali cilje, ki smo sijih zadali v nalem
razvojnem naartu.

4. IZHODISIA ZA PRIPRAVO RAZVOJNEGA NACRTA

lzhodiiia

za pripravo razvojnega

nairta 05 Toneta eufarja Maribor predstavljajo:

. zakonski predpisi, ki urejajo iivljenje in delo osnovnih 5ol v Sloveniji;
o sodobni trendi razvoja vzgoje in izobraievanja;
o pritakovanja strokovne in 5irse javnosti;
. nairt investicij in investicijskega vzdrievanja Mestne obdine Maribor za
o
.

naslednjih nekaj leq
pregled rezultatov dela v projektih v preteklih petih letih;
analize rezultatov anket uiiteljev, starsev in ufencev v preteklih letih.

5. SMERNTCE RAZVOJA V tETtH 2021-2026

5.1. UREJANJE IN POSODOBITEV SOLSKEGA PROSTORA
Kot je napisano

ie v uvodu, ima naia iola dolgo tradicijo. lz tega izhaja tudi razgibana
razporeditev prostorov, ki so se skozi leta dogra.ievali in posodabljali; 5e posebej v
zadnjih letih, ko smo celovito obnovili starejSo lolsko zgradbo, dozidali novi veznitrakt
ter v celoti obnovili Solsko telovadnico. Urejanje in posodobitev iolskih prostorovje v
veiini finandna naloga MOM. V skladu z naErti mestne obiine in moinostmi
financiranja, kijih ima Sola v naslednjih petih letih, naErtujemo naslednje investicije (l),
investicijska vzdrievanja (lV) in posodobitve na Soli (P):

5olsko leto

Vrsta

Naiin
financiranja

. Delna obnova oken na

IV

MOM

P

Mrz5,sro2o2o,
MOM

IV

5ola

novem delu 5ole

o
.
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.
o
o

Energetska obnova novejse
iolske zgradbe
Zasaditev drevesnih vrst

Raziiritev Solskega vrta

. spretnostna pot - poligon
. Ureditev in poveianje
Stevila parkiriii za kolesa in
motorie

o Delna obnova oken

.

s

potrebami tn
finaninimi zmoZnostmi
Raziiritev in posodobitev
uiiln ice na prostem
Energetska prenova novej5e
5olske zgradbe

o
.

.
2023124
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I
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P

MIZ5, MOM
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Kolesa rnica
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s
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-
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P

MlZ5, Solski sklad
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o Raiunalniika oprema v
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e
o

Oplesk hodnikov

-

potrebi
RatunalniSka oprema
skladu s potrebami
finaninimi zmoinostmi

po

in

IV

iola

P

MlZ5, 5olski sklad

Uresniaitev veaine zgoraj navedenih predlogov je odvisna predvsem od finaninega
stanja 5ole, MOM in MlZ5. Zaradi tega je nemogoie 100% zagotoviti uresniiitev vsega
natrtovanega. Vsi zaposleni, predvsem pa vodstveni delavci, se bomo trudili
nairtovano uresniiiti v iim veiji meri. Vsako leto bomo skrbeli tudi za posodabljanje
uiil in uinih pripomotkov v skladu s finaninimi sredstvi, ki jih za ta namen dobimo z
Mtzs.

Natanineje bodo vlaganja v urejanje in posodobitev iolskega prostora opredeljena
posamezno leto v finaninem nairtu !ole.

za

5.2. PEDAGOSKO PODROAE

Delo strokovnih delavcev na pedagoikem podroaju je najpomembnejii segment
njihovega dela. Zato je osnovna naloga strokovnega delavca, da svoje delo v razredu
opravlja odgovorno, zanesljivo, v skladu z uinimi naarti ter sodobnimi pedagoikimi
spoznanji in smernicami. Da je lahko delo strokovnih delavce dobro, pa moramo na Soli
postaviti smernice razvoja ter doloiiti podroija in kompetence, kijih bomo v naslednjih
letih ie posebej razvijali.
Na osnovi raziskav in spoznanj v preteklih petih letih smo doloaili kompetence, ki jih

bomo prednostno razvijali pri uaiteljih in uiencih v naslednjih petih letih.

5.2.1. Podrotja razvoja kompetenc pri strokovnih delavcih in uiencih
DVIG DIGITATNIH KOMPETENC

Digitalna kompetenca je ena od osmih kompetenc vseiivljenjskega uienja in je
bistvena za vkljuienost v na5o vedno bolj digitalizirano skupnost. Pa vendar,
mednarodne raziskave in stroka opozarjajo, da veliko ljudi teh kompetenc nima.
Digitalna kompetenca je sestavljena iz naslednjih podroiij:
1. lnformaciie: identificirati, najti, predelati, shraniti, organizirati in analizirati digitalno

informacijo, vrednotiti relevantnost in namen.

2, Komunikaciia: komunicirati v digitalnem okolju, izmenjevati vsebine s pomoijo
spletnih orodij, povezovati in sodelovati z drugimi s pomoijo digitalnih orodij, delovati
in sodelovati v skupnostih ter omreijih, medkulturno zavedanje.
3. Ustvarianie vsebin: ustvarjati in urejati nove vsebine (od urejanja besedil do slik in
videa); integrirati in ponovno predelati prejlnje znanje ter vsebine; ustvariti kreativne
izdelke, medijske vsebine in programirati; uporabiti in spoitovati avtorske pravice.
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4. Varnost:

osebna zaidita, varovanje podatkov, varovanje digitalne identitete,

varnostni ukrepi, varna in smiselna raba.

5. Resevanie oroblemov: ugotoviti digitalne potrebe in vire, sprejemati utemeljene
odlotitve o na.iprimernejiem digitalnem orodju glede na namen in potrebe, reievati
konceptualne probleme s pomoijo digitalnih orodij, kreativno uporabljati tehnologijo,
reievati tehniine probleme, nadgrajevati svoje kompetence in kompetence drugih.
Vseh pet kompetenc smo na doloien naiin razvijali ie v preteklih petih letih. V prvem
letu RN bomo pregledali, kakino je stanje na podrotju digitalnih kompetenc pri uiencih
in strokovnih delavcih. Naredili bomo naart, kako digitalne kompetence razvijali v
naslednjih Stirih letih.

UCNA OKOUA ZA 21. STOTETJE

V Solskem letu 2020/21se je naSa Sola vkljuiila v razvojno nalogo Ustvarjanje udnih
okolji za 21. stoletje. Naloga bo trajala do septembra 2023. Podprta je s strani ZRSS.
Cilji razvojne naloge:

o
.
.
.
.

praksa, ki upoiteva individualne potrebe, posebnosti, zmoinosti itd. uEenca;
Siri spoznanja o dobri praksi in uiinkih formativnega spremljanja;
vkljuiuje uEence v sooblikovanje vzgojno-izobraievalnega procesa;

spodbujamedsebojnosodelovanje;
zagotavlja spodbudno uEno okolje.

Razvojna naloga je naravnana tudi na profesionalni razvoj strokovnih delavcev:

UCIEU UCITEUU

UCTTEU

ee ielimo spremeniti svojo prakso, potem se uiimo skupaj z otroki, tako da:
razmi5ljamo o VIZ procesu, ki ga izvajamo, kako bi ga lahko
spremenili/izboljiali/naredili bolj privlainega, razpravljamo, se posvetujemo,
izmenjujemo izku5nje in nadrtujemo skupaj s kolegi, skrbimo za osebno dobrobit.
RAZVUANJE VREONOT- POUDAREK NA RAZVOJU ODGOVORNOSTI

Odgovornost je zelo 5irok pojem, je ena od vrednot in glavnih ciljev vzgoje, ki si ga
zastavliajo uiitelji, vzgojitelji in starii.Zelimo, da bi bil otrok odgovoren do samega
sebe, do ljudi v okolici, do materialnih dobrin ter druibe nasploh. Odgovornost ni
lastnost, ki nam je prirojena, ampak jo pridobimo z vzgojo. Zdi se, da otroci prevzemajo
vse manj odgovornosti, da se odgovornost, ki naj bi jo prevzeli otroci in mladostniki,
vse preveikrat prenaia na starie in druge odrasle osebe. Odgovornost namrei od
iloveka terja trud, odrekanje, disciplino, postenost, lojalnost idr. V Solskem letu
2O2U22 se bomo posvetili prednostni nalogi razvijanje vrednot - odgovornost do
Solskega dela s ciljem, da uienci postanejo odgovorni za svoje iolsko delo.
V prednostno nalogo bo vkljuiena:
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.
.
.

odgovornost do domaiih nalog in prinaianje pripomoikov;
odgovornosti do lastnine (svoje in iolske);
odgovornost za svoje zdravje (prehrana, gibanje, tistoia).

Hkrati bomo pri prednostni nalogi ohranjali nekatere elemente lanskih tem, in sicer:

.
o
o
o
o

bonton(pozdravljanje,prehrana);
medvrstniSka pomoi (pomoi soSolcev, pomoi starejSih udencev, pomot
uiencem - tujcem);
zbiralne akcije (zbiranje starega papirja, zama5kov, zvezkov, oblaiil ...);
distilne akcije (iiiienje okolice !ole, urejanje utilnic);
sodelovanje z domom Danice Vogrinec, domom Sontek, Zavodom Naprej in z
Dru5tvom upokojencev (obisk in priprava kulturnega programa).

naslednjih letih bomo v na5e pedagoiko delo aktivno vkljuievali trajnostno
mobilnost, samooskrbo in skrb za okolje.

V

FORMATIVNO SPREMUANJE

Je proces stalnega spremljanja, opazovanja, pregledovanja in vrednotenja, ki ga
izvajamo z namenom, da uaitelj prilagaja svoje pouievanje in daje uiencem povratne
informacije o njihovem uienju. Temelji na zbiranju dokazov, s katerimi preverjamo
razumevanje uiencev in jasnih kriterijih za vrednotenje uinih doseikov (Judith Dodge,
25Quick Formative Assessment for Differentiated Classroom, Scholastic, NY, 2009).
Kljuini elementi formativnega spremljanja so natrtovanje ciljev, doloianje kriterijev
uspeha, proces uienja kot bistveni del pouka, uporaba orodi.j/strategij za podporo
udenju, povratne informacije, dokazila o razumevanju, vrstniSko vrednotenje,
samovrednotenje, refleksi,je uiiteljev in udencev.
V naslednjih petih letih bomo nadaljevali z natrtnim vkljuievanjem formativnega
spremljanja v pouk, katerega strategije smo razvijali do sedaj.

nairtnim
delom na podroiju dviga ravni bralne pismenosti in dela z nadarjenimi uienci. Vse
akcije so natantno nairtovane za vsako Solsko leto posebej v okviru letnega delovnega
nairta.
V sklopu kljudnih strategij formativnega spremljanja bomo nadaljevali tudi z

POSKUS UVAJANJE TUJEGA JEZIKA V OBVEZNEM PROGRAMU IN PREIZKUSANJE
KONCEPTA RAZSTRJENEGA PROGRAMA V OSNOVNT SOrr 1V nTIOAUEVANJU POSKUS
RAP}
Na5a

lola je ena izmed 19 osnovnih lol v Sloveniji, ki s sklepom M|ZS od maja 2018 v

celoti izvaja poskus Rap. Le-ta obsega:
r' uvajanje prvega tujega jezika kot obveznega predmeta v 1. razredu;
/ uvajanje drugega tujega jezika kot obveznega predmeta v 7.,8. in 9. razredu;
r' uvajanje in preizkuianje izvedbenih modelov raziirjenega programa in v okviru
le-tega naslednje vsebinske sklope:
. Gibanje in zdravje za dobro psihofiziino poiutje,
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/

.
.

Kultura in tradicija,
Vsebine iz iivljenja in dela osnovne iole;
preizkuian.ie modelov raziirjenega programa, priprava in preizku5anje modela
programskega financiranja raziirjenega programa.

Zaradi epidemiolo3kih razmer v Solskem letu 20/21 so poskus RaP podaljSali do leta
2023.
DVIG DIGITATNIH KOMPETENC

bili izbrani, da sodelujemo v evropskem projektu DviS
digitalnih kompetenc. Uresniievali bomo strategijo evropske politike na podroiju
uporabe IKT pri pouku, in sicer viSje kakovosti in inovativnosti uiiteljev pri uporabi IKT
ter izboljianje merjenja ravni pedago5ke digitalne pismenosti pri uEiteljih, ki bo
primerljivo na evropski ravni. Ob tem ielimo uresniaiti cilje: dvig uporabe IKT pri uienju
in pouievan.iu, vzpostavitev povezave med evropskimi in nacionalnimi strategiiami in
Na javnem razpisu ZRSS smo

uporabljenimi orodji za dosego teh ciljev, krepitev profesionalnega razvoja uaiteliev za
uporabo lKT.

5.2.2. Projekti
Nadaljevali bomo z naslednjimi uspeinimi projekti:

o
o
o
o
o
o
r
.
.
o

EkoSola,

Zdrava !ola,
Solska shema,
Mladi za napredek Maribora (ielimo poveiati Stevilo in kakovost nalogtako, da
bi dosegali odmevnej5e rezultate tudi na driavnem nivoju),
Veier branja,
Tako je bilo nekot,
tabori za nadarjene udence,
priprava nadrta varnih kolesarskih poti,
Kolesarjem prijazna iola,
Mednarodno sodelovanje (Erasmus+, Stalerska steiermark, Erasmus+ KA1
- program mednarodnega sodelovanja na podroiju izobraievanja in
usposabljanja iolskega osebja, Erasmus+ KA226 - HOOP)

-

naslednjem obdobju ielimo uspeino izpeljati 5e mednarodno povezovanje z
osnovnimi Solami (Comenius), kar nam v preteklem petletnem obdobju ni uspelo, ter
okrepiti medgeneracijsko sodelovanje, npr. na podroiju medgeneracijskega

V

raiunalniSkega opismenjevanja.

5.3. VZGOJNO PODROEJE

Razvoj in delo na vzgojnem podroiju je opredeljeno v Vzgojnem nairtu 05 Toneta
eufarja Maribor in je del razvojnega nairta. Tam so 7e opredeljena prednostna
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podroaja. Na osnovi raziskave med uienci, starsi in strokovnimi delavci smo se odloiili,
da bomo v naslednjih petih letih na vzgojnem podrodju nairtno razvijali vrednote
odgovornost, samostojnost, solidarnost in odnos do okolja.

-

eurlruevt

zErENr xoRArc

eufarjevi zeleni koraki vkljuiujejo dejavnosti ozaveiianja uiencev, zaposlenih in
stariev o odgovornem odnosu do okolja. S pomoijo dolgoletnih projektov (Eko 5ola,
Zdrava Sola,5olska shema, Tradicionalni slovenski zajtrk) bomo tudi v prihodnje
razvijali in nadgrajevali spoitljiv odnos do na5ega !olskega okolja ter lokalno pridelane
hrane. Opaiamo, da smo Sibki na podrotju trajnostne mobilnosti, zato smo si to
podrodje izbrali za vodilno rde6o nit. Z novimi dejavnostmi in pro.iekti, kot so Trajnostna
mobilnost v vrtcih in osnovnih 5olah ter Kolesarjem prijazna 5ola, ielimo spodbuditi
utence, njihove bliinje in zaposlene k pogostejli uporabi peipoti in kolesarskih poti v
5olo. Na ta naain ielimo zmanjiati motorni promet v okolici iole, posleditno tudi
obremenitev okolja.
Projektno delo, s katerim smo v zadnjih letih dosegli precejine pozitivne spremembe v
na5em odnosu do narave, ielimo nadgraditi in razSiriti tudi z mednarodnim
sodelovanjem in izmenjavi izku5enj izven na5ih meja. V razvojnem obdobju petih let
nairtujemo sodelovanje s partnerskimi Solami iz Srbije, Avstrije in Malte. Nova znanja
in primere dobrih praks ielimo pridobiti tudi s sodelovanjem v mednarodnih projektih,
kot so Erasmus+, eTwinning, preko katerih se ielimo povezati predvsem s 5olami drZav
ilanic Evropske unije, ki imajo dobro razvito podroije trajnostne mobilnosti.

Dejavnosti so uvrliene med prednostne naloge vzgojnega podroija, saj odgovoren
odnos do okolja predstavlja pomembno popotnico za prihodnost vseh nas.

5.4. VODENJE
Na

podroiju vodenja bo poudarek na razvijanju naslednjih kompetenc:

o
o
o
.

sodelovanje z okoljem: uainkovita skrb za promocijo iole;
delo z zaposlenimi: spodbujati in omogoiati priloinosti za stalno strokovno
izpopolnjevanje zaposlenih oziroma za njihov profesionalni razvoj ter
spremljati vpliv profesionalnega razvoja zaposlenih na kakovost dela;
vodenje utenja in pouEevanja: ohraniti spremljavo uiiteljevega dela na sedanji
ravni, ie posebej na podroiju pridobivanja kompetenc doloienih v razvojnem
nafrtu Sole;
upravljanje Sole kot organizacije: uainkovito pridobivanje dodatnih
materialnih virov in skrb za urejenost zgradbe in prostorov.

8
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5. ZAKUUCEX

V uresnidevanje prednostnih nalog so vkljuieni vsi strokovni delavci !ole in ostali
zaposleni. Natini, roki in vsebine izvajanja nalog, dogovori in prevzemanje
odgovornosti za opravljeno delo bo podrobneje doloieno z akcijskimi naarti v LDN za
vsako Solsko leto. Zgoraj navedeno bomo spremljali na sestankih strokovnih aktivov in
konferencah uiiteljskega zbora. Letni nairti in spremljava uresniienega bo vsako leto
predstavljena zaposlenim, stariem (roditeljski sestanki in seje Sveta stariev) in seveda
tudi ilanom sveta 5ole.
Naloga vsakega posameznika je, da se vsako leto

ie posebej potrudi in razvija na tistih
podroi.iih, ki smo jih skupaj postavili kot prednostna. ee se bomo tega zavedali kot
posamezniki in kot del velike uieie se organizacije, bomo zadane naloge uspeino
opravljali, naSi uienci pa nas bodo zapu5dali z veliko znanja, dobro samopodobo in
nasmejanimi obrazi.
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Mnenje uiiteljskega zbora podano dne:

It

Mnenje Sveta starSev podano dne:

2s.a . A.q^

Svet Sole potrdil Razvojni nadrt dne:

ls .s . 1o1,1

g . ,,o14

Ravnateljica:

Predsed nica Sveta Sole:

Aleksandra Mirkanovid, prof.

[ ' hnf.*"^.'

Rau5lprof.

<-\

ffi'n flil+^ff
Eva

Vt'*,.,.V
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