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Dilema – Zakaj?

- zakonodaja, predpisi, administracija

- zahteve deležnikov (učenci, starši, sodelavci, 
lokalna skupnost, država….)

- omejena sredstva

- dvom,  nesigurnost

- želje (osebne, drugih)

- možnosti
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Pojma
INOVATIVNOST - lastnost, 
značilnost inovativnega; 
oziroma nanašajoč se na 
(bistveno) izboljšanje, 
izpopolnitev, uvedbo česa 
novega (SSKJ)

USTVARJALNOST -lastnost, 
značilnost ustvarjalnega 
oziroma  nanašajoč se na 
ustvarjanje - s svojo 
dejavnostjo delati, da kaj 
nastane (SSKJ)
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Na kratko o nas

- Lega 
https://www.google.si/maps/place/Osnovna+%C5%A1ola+Fokovci/@46.1861947,15.6
539304,8z/data=!4m5!3m4!1s0x476f3b6ba0a29c13:0x6cf81733ea51f001!8m2!3d46.
7320095!4d16.2684352?hl=sl

- Nazivi 
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https://www.google.si/maps/place/Osnovna+%C5%A1ola+Fokovci/@46.1861947,15.6539304,8z/data=!4m5!3m4!1s0x476f3b6ba0a29c13:0x6cf81733ea51f001!8m2!3d46.7320095!4d16.2684352?hl=sl


Vizija,  poslanstvo in vrednote
- »V uspešno šolo za življenje ob zadovoljstvu vseh 
udeležencev!« 

- »Poslanstvo naše šole je izobraževanje in pripravljanje učencev 
na življenjske izzive.«

- ZNANJE, SPOŠTOVANJE, STRPNOST, DELAVNOST IN 
POŠTENOST.

- Cilji: 

- izboljšati bralno razumevanje,

- spodbujati učenje in spoznavanje drugih jezikov in kultur,  

- izvajati notranjo diferenciacijo za doseganje čim boljših 
rezultatov . 
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Na kratko o nas

- 78 učencev (5 oddelkov)

- 10 strokovnih delavcev, 6 administrativno –
tehničnih

- dopolnjevanje delovne obveze – 7 šol

- šolski okoliš 10 vasi

- okolje 
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Izzivi

- Staranje prebivalstva (odseljevanje mladih, 
nizka stopnja natalitete)

- Gospodarsko nerazvito območje 

- Apatičnost in pomanjkanje podjetnosti med 
prebivalstvom

- Nespodbudno okolje za otroke (starši)

- Upadanje števila učencev v zadnjih 10 letih (iz 
120 na 78)
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Vprašanja, ki se mi porajajo?

- Kako naj spodbudim kolege h kakšnemu novemu 
projektu; uvajanju novosti v pouk?

- Ali nimajo že tako preveč dela?

- Jim imam pravico nalagati še dodatne dejavnosti?

- Kaj je zame pomembno – uspeh, prepoznavnost 
šole, zadovoljstvo staršev, učencev, sodelavcev ali 
morda zadovoljstvo širše javnosti? 

- Kako naj dosežem zadovoljstvo vseh in ali je to sploh 
mogoče?
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Odgovori, ki se ponujajo

- Mi smo tu predvsem in v prvi vrsti zaradi otrok, ki 
jim moramo nuditi maksimalno, kar lahko 

- Upad števila otrok v šoli – prednosti in slabosti

- Ohranitev delovnih mest – spodbuda tudi učiteljem 
za maksimalno angažiranost

- S postopnimi in majhnimi koraki do izboljšav na 
prioritetnih področjih – sodelovanje vseh (izbira, AN, 
evalvacija)
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Uspehi
Šol. leto 2010/11

Število učencev – 115

Število strok. delavcev – 14

Število projektov – 8 

Bronasta priznanja – 84

Srebrna pr. (obm.) - 3

Srebrna pr. (drž.) – 3

Raziskovalna naloga - 1

Šol. leto 2016/17

Število učencev – 78

Število strok. delavcev – 10

Število projektov – 11

Bronasta priznanja – 89

Srebrna pr. (obm.) – 6

Srebrna pr. (drž.) – 12

Zlata pr. (drž.) – 4

Raziskovalne naloge - 3
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Projekti v šolskem letu 2017/18

- OPK, PVU, VIO

- ZŽS

- JEŠT

- OBJEM

- Memo šola

- Parent`s Corner

- Dediščina gre v šole

- Šport špas – DDGTG

- Mladim se dogaja 

- V pričakovanju praznikov…..
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Sem ustvarjalna, če

- Spodbujam nove, sodobne, drugačne oblike 
pouka (medpredmetno povezovanje, 
projektne oblike dela, pouk v učilnici na 
prostem, formativno spremljanje, ….)

- Spodbujam učitelje, da preizkušajo nove 
stvari

- Spodbujam medsebojno izmenjavo izkušenj, 
znanj, dobrih praks tudi izven zavoda?
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