
         

O  
 K

K  49, 4000 K

SNOVNA ŠOLA

IDRIÈEVA RANJ

FRANCETA PREŠERNA RANJ

              
   

 

Tel.: (04) 20 10 340    fax: (04) 20 10 341     EZR  01252-6030657670    ID SI94256454 
elektronska pošta: info@o-fp.kr.edus.si    internet  http://www.o-fp.kr.edus.si 

 
 

POROČILO – marec 
 
 

V tem obdobju smo imeli 3 sestanke projektnega teama. 
1. sestanek 
3.1. 2007 – na sestanki smo ogovorili o postavljanju vizije in poslanstva šole in se 
dogovorili kdo bo kaj naredil za delavnice na to temo. Geršakovo smo zadolžili za 
pripravo 3 vprašalnikov na temo komunikacije. 
2. sestanek 
1. 2. 2007 
Na sestanku smo se domenili o strategiji dela aktivov na temo vizije in poslanstva šole. 
Pregledali smo tudi vprašalnike, ki jih je sestavila Geršakova in se domenili na kakšen 
način jih bomo razdelili med učence, učitelje in starše. 
3. sestanek 
6. 2. 2007 – Vprašalniki so do roka prišli nazaj. Analizo bo delala Geršakova. Ga. 
Korošec pa bo imela delavnice, na kateri bomo pokomentirali rezultate vprašalnikov in 
potegnili zaključke za nadaljnje delo. 
 
Analiza vprašalnikov je pokazala, da je komunikaciji na šoli dobra.  
 

Čeprav je naš cilj od vsega začetka jasen, smo se odločili, da tudi mi oblikujemo vizijo 
in poslanstvo naše šole. Tako bomo lažje sledili ciljem, ki smo si jih zastavili. 
Delo ni bilo lahko vendar smo skozi številne delavnice prišli do jasne vizije in iz tega 
tudi poslanstva naše šole. 
Tako smo zapisali vizijo: 

Z ODGOVORNOSTJO IN SPOŠTOVANJEM 
BOMO NAŠE POTI TLAKOVALI Z ZNANJEM. 

ODGOVORNOST nam je vsem najpomembnejša vrednota, ki jo izkazujemo:  

UČENCI 
•s svojo vztrajnostjo, potrpežljivostjo, 
•izpolnjevanjem svojih dolžnosti 
•in upoštevanjem šolskega reda;          
ZAPOSLENI 
•s svojo strokovnostjo, 
•ustvarjalnostjo, 
•pravičnostjo, 
•omogočanjem zdravega okolja 
•doslednostjo 
•in spoštljivostjo;          
STARŠI  
s svojo skrbnostjo, 
sodelovanjem s šolo, 
vzpodbujanjem otroka 
in spremljanjem njegovega razvoja. 
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Medsebojno SPOŠTOVANJE je pogoj za uspešnost pri doseganju naših ciljev, zato se 
poslušamo, smo strpni, priznavamo in sprejemamo drugačnost, se vzpodbujamo in 
skupaj iščemo rešitve.          

To nam odpira pot eden do drugega kar nam omogoča, da skupaj razvijamo 
ustvarjalnost, vedoželjnost, uspešnost,  aktivnost in uporabnost ZNANJA. 

 


