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RAZVOJNI NAČRT OŠ Ivana Tavčarja
za obdobje 2019 – 2024
Razvojni načrt Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas je dokument, v katerem so
člani razvojnega tima (Lucija Tomc, Andreja Uršič, Martin Oblak, Izidor Selak) skupaj z
zaposlenimi strokovnimi delavci oblikovalo strateške cilje, ki jih želimo doseči v obdobju od
leta 2019 do 2024 za osnovnošolsko izobraževanje.
Zaradi sistematičnosti pristopa razvojni načrt vsem pomaga k hitrejšemu doseganju
boljših rezultatov.
Okvirne prioritete smo oblikovali na osnovi vizije in vrednot, sprejetih v našem
vzgojnem načrtu, kjer so naši učenci postavljeni v središče našega delovanja.
Prioritete bomo vsako leto operacionalizirali v letnem delovnem načrtu (LDN) bodisi z
namenskimi projekti, dejavnostmi ali drugimi aktivnostmi.
Realizacijo uresničevanja RN bomo spremljali na sestankih strokovnih delavcev, o ciljih
in doseženih rezultatih bomo poročali v letnem poročilu o delu.

Izhodišča razvojnega načrta so:
-

zakonski predpisi s področja vzgoje in izobraževanja ter sorodnih področij,
kadrovske (kakovost), prostorske in finančne zmožnosti naše šole (MIZŠ, občina,
donatorji),
vizija šole in
analiza stanja.

VIZIJA
OBLIKOVANJE MLADIH V SAMOSTOJNE OSEBNOSTI, KI BODO SPOŠTOVALE
VREDNOTE ŠIRŠE SKUPNOSTI.
POSLANSTVO
Poslanstvo naše šole je vzgojiti učenca, ki je pripravljen za nadaljevanje izobraževanja.
TEMELJNE VREDNOTE
V naši šoli se bomo zavzemali za:
a) spoštovanje; razvijanje spoštljivih odnosov med udeleženci v šoli in vsemi ljudmi
b) poštenost; spodbujanje poštenega ravnanja
c) pravičnost; spodbujanje pravičnega ravnanja
č) odgovornost; razvijanje odgovornosti do sebe, drugih in svoje države

d) doslednost; vztrajanje pri sprejetih pravilih, njihovo upoštevanje in spoštovanje
e) strpnost; sprejemanje in spoštovanje drugačnosti
f) dobro počutje; zagotavljanje pogojev za dobro počutje vseh v šoli
g) znanje; zavedanje, da je znanje ključ do uspeha v življenju
h) zaupanje, iskrenost; graditi zaupanje med učitelji, učenci in starši

I. Učno področje
Prioritete:







Učiti učence sodelovanja, pogovarjanja in poslušanja.
Krepiti bralno in funkcionalno pismenosti.
Učiti učence učinkovitega učenja.
Spodbujati učence, da razvijajo svoja močna področja in različne kompetence.
Spodbujati učence k raziskovalni dejavnosti.

II. Vzgojno področje
Prioritete:











Privzgajati učencem spoštljiv odnos do sebe, drugih in do dela ter prevzemati
odgovornost za svoje delo in vedenje.
Razvijati dobro klimo v razredu, sodelovanje med učenci in oblikovanje
prijateljstev.
Oblikovati pozitivno samopodobo vsakega učenca.
Razvijati dobre odnose učenci – učitelji.
Razvijati socialne veščine in spretnosti.
Krepiti medvrstniško sodelovanje.
Ekološko ozaveščati.
Skrbeti za ohranjanje zdravja.
Skrbeti za kulturno razgledanost in razvijati vrednote.
Razvijati pripadnost šolskemu prostoru in lokalni skupnosti.

Sestavni del razvojnega načrta za to področje je Vzgojni načrt šole, sprejet 1. 9. 2009.

III. Vzdrževalno in investicijsko področje
CILJ

DEJAVNOST


vzdrževanje in obnova IKT opreme

2. Nakup novih šolskih stolov v
učilnicah SLJ1, SLJ2, SLJ3, TJA2,
TJA3, GUM, MAT1, MAT2



v dveh učilnicah na šolsko leto

3. Nakup in montaža klima naprav v
upravnih prostorih matične šole ter v
štirih igralnicah vrtca na Dobravi



2020 do 2022

4. Izgradnja nadstreškov za kolesarnico,
ekološki otok in za službeno vozilo –
vse pri matični šoli



2020 do 2023

5. Ureditev okolice PŠ Lučine



leto 2020-21

1. Uporaba IKT v učnem procesu

Uresničevanje načrtovanih ciljev je povezano s predlogi sveta šole in posledično
sprejemanjem letnih proračunov Občine Gorenja vas - Poljane.

IV. Okoljevarstveno področje
CILJ

DEJAVNOST

1. Vzgajanje za zdrav način življenja v
zdravem okolju
2. Spodbujanje kreativnosti,
inovativnosti in izmenjave idej
3. Učinkovita raba naravnih virov



sodelovanje v projektu Ekošola in
Zdrava šola kot način življenja

4. Varčevanje




ugašanje luči in zapiranje vode
zmanjšanje
količine
uporabe
papirnatih brisač

Sestavni del razvojnega načrta za to področje sta načrta dela za projekta Ekošola in
Zdrava šola kot način življenja.

V. Splošno področje
V letu 2021 bomo praznovali 50 letnico OŠ Ivana Tavčarja in 168 let šolstva v Gorenji
vasi. Oktobra 2019 bo ravnatelj na sestanku učiteljskega zbora imenoval komisijo za pripravo
programa.

VI. Spremljanje dela ter evalvacija
Strokovni delavci, razvojni tim ter ožji in širši kolegij zavoda bomo sproti spremljali
načrtovano delo. Izvajalci dejavnosti bomo letno opazovali in beležili proces in rezultate. Na
rednih srečanjih bomo o svojem delu poročali.
Na koncu šolskega leta bo učiteljski zbor na podlagi individualnih letnih poročil
oblikoval skupno poročilo.
Uspešnost dela bomo ugotavljali po naslednjih kazalcih:
-

število in primeri izvedenih preventivnih vzgojnih dejavnosti,
število in primeri izvedenih svetovanj z usmerjanjem pri reševanju problemov,
količina odpadkov v zabojnikih na ekološkem otoku,
poraba električne energije, vode in papirnatih brisačk,
število pritožb oz. pohval staršev,
povratne informacije s strani učencev in staršev o izvedenih akcijah (letni vprašalniki),
poznavanje in udejanjanje vrline spoštovanje do drugih in do dela,
spremembe v šolski klimi po akcijah na šoli,
rezultati, ki učiteljem nakazujejo, da je prišlo do vidnih sprememb pri spoštljivem odnosu
do šolskega dela,
usvojitev izbranih bralnih učnih strategij.

Predlog razvojnega načrta je bil obravnavan in sprejet na 3. sestanku učiteljskega zbora 24.
septembra 2019. Obravnavan in sprejet je bil na 15. seji sveta zavoda OŠ Ivana Tavčarja
Gorenja vas, 1. oktobra 2019.

Izidor Selak,
ravnatelj

