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Vsebinsko poročilo OŠ Franceta Prešerna Kranj o delu v projektu ESS 

Do višje kakovosti s samoevalvacijo 
 
 
 

Skupaj z OŠ Franceta Prešerna iz Maribora, Črenšovcev in Ribnice ter OŠ Cirila 
Kosmača iz Pirana , OŠ Milojke Štrukelj iz Nove Gorice in  OŠ Miška  Kranjca iz 
Velike Polane smo začeli delo v projektu ESS Do višje kakovosti s samoevalvacijo. 
 
V sredo 19. maja smo na šoli vzpostavili projektni tim, ki ga sestavljajo vodja projekta 
Suzana Geršak, koordinator projekta Andrej Žbogar in člani Dijana Korošec, Alfonz 
Potočnik in Aleš Žitnik. 
 
Dne, 25. aprila 2006 ob 15. uri smo na OŠ Franceta Prešerna v Mariboru, kjer projekt 
tudi koordinirajo imeli uvodni sestanek, na katerem smo se postavili smernice dela v 
projektu in postavili finančni in delovni načrt za prvo obdobje. Dogovorili smo se tudi 
za izobraževanje na temo Metodologija sestavljanja vprašalnikov. 
Postavitev spletne strani so zaupali naši šoli. Spletno stran projekta je pripravil g. 
Aleš Žitnik dne, 3. maja 2006. 
 
V četrtek, 4. maja 2006 smo na seminar z naslovom Sestava anketnega vprašalnika 
in obdelava anket, ki ga je vodila dr. Branka Čagran odšli trije iz projektnega tima: 
Žbogar, Žitnik in Geršak. NA seminarju smo se seznanili z osnovami sestave 
vprašalnikov in s programom za analizo vprašalnikov SPSS. 
 
V petek, 6. maja smo na šoli imeli pedagoško konferenco, kjer smo projekt predstavili 
vsem pedagoškim delavcem na šoli. Po predstavitvi projekta smo imeli seminar, ki ga 
je izvedel SIQ. Prvo temo Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja je izvedla 
mag. Marinka Dodič. Druga tema je bila Pot do večje kakovosti, hitra in počasna 
PDCA zanka kakovosti. Predavateljica je bila Bernarda Dolničar. 
Po obeh predstavitvah, smo imeli krajši razgovor z obema predavateljicama. Učitelji 
so jima zastavili kar nekaj vprašanj, na katere sta z veseljem odgovorili. 
Po seminarju smo izvedli SWOT metodo trenutnem stanju na naši šoli. Učitelji so 
odgovarjali na štiri vprašanja, kje vidijo prednosti, pomanjkljivosti, izzive in nevarnosti 
pri delu na šoli. 
 
Dne, 15. maja 2006 smo anketo SWOT obdelali, rezultate pa bomo predstavili 
kolektivu v mesecu juniju. 
 
Glede na rezultate SWOT analize, smo nabavili v tem mesecu tudi naslednjo 
strokovno literaturo: Supervizija – proces razvoja… , Modeli in oblike supervizije in 
Metode in tehnike supervizije, ter Načrtovanje in vodenje kariere, Misliti samostojno, 
Šola zmore več, Samopodoba šole in refleksija.Knjige smo dobili na šolo 23. maja 
2006. 
 
V Kranju, 29.5.2006 Vodja projekta

Suzana Geršak
 


