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RAZVOJNI NAČRT  OŠ JOŽETA MOŠKRIČA, LJUBLJANA 
2016– 2021 
 
UVOD 
Razvojni načrt naše šole predstavlja izhodiščni dokument v katerem smo oblikovali okvirne cilje, ki jih želimo 
doseči v petletnem obdobju. Oblikovani so na osnovi: 
 

 Vizije in poslanstva 

 Predlogov učencev, zaposlenih in staršev. 

 Usklajevanja z ustanoviteljem in lokalno skupnostjo. 

 Dosedanjih rezultatov šole. 

 

Letne cilje bomo vsako leto sproti oblikovali z Letnim delovnim načrtom. 
Realizacijo bomo spremljali sprotno (ob ocenjevalnih obdobjih) in na koncu šolskega in poslovnega leta in o njem 
poročali v Letnem poročilu. 

 
 

Simona Kralj 
Ravnateljica 

Ljubljana, 3. 10. 2016 
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VIZIJA, VREDNOTE IN POSLANSTVO NAŠE ŠOLE 
SOS (SPOŠTOVANJE, ODGOVORNOST, STRPNOST) ZA VARNO ŠOLO POLNO ZNANJA. 
 
To vizijo smo oblikovali skupaj, ker nas usmerja v naše skupne vrednote: 

 spoštovanje, 

 odgovornost, 

 strpnost, 

 varnost,  

 znanje, 

 vztrajnost, 

 pripadnost, 

 dobri medsebojni odnosi, 

 ekološko odgovornost do narave. 

 
 
Ko se odločamo za prioritete, se vedno ravnamo po zapisanih vrednotah. Postavljamo jih v ospredje kot 
izhodišče pri odločanju. 
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IZJAVA O POSLANSTVU NAŠE ŠOLE 

 
1. S kvalitetnim poukom in pestrimi učnimi metodami zagotavljamo visok nivo znanja in zdrav osebnostni razvoj  
    učencev. 
 
2. Velik poudarek dajemo izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju strokovnih delavcev. 
     
3. Sprejemamo strokovne odločitve. Prisluhniti znamo učencem in njihovim staršem. 
    Ustvarjamo prijazno okolje in gradimo odnose na temeljih zaupanja drug drugemu..  
    Naši delavci spoštujejo in vzpodbujajo učence pri njihovem delu.. 
 
4. Iščemo različne poti za aktivno vključevanje staršev v delo na šoli. 
    Le skupni cilji staršev, učencev in učiteljev vodijo k uspehu nas vseh. 
 
5. S široko ponudbo različnih dejavnosti omogočamo, da se učenci potrjujejo  
    na vseh področjih. 
 
6. Spoštujemo človeške vrednote in dostojanstvo drugih ljudi. 
 
7. Spoštujemo naravo. Skrbimo za  njeno ohranjanje. 
 
8. Uresničujemo vzgojni načrt šole. 
 
9. Dvigali bomo kvaliteto vzgojno-izobraževalnih dela s kvalitetnim delom z nadarjenimi učenci in  učenci s posebnimi potrebami ter  
    s tem  dvigovali tudi motivacijo za delo preko raziskovalnih dejavnosti, dodatnega pouka…   

 
 
 
 
 

 



OŠ JOŽETA MOŠKRIČA, Jarška cesta 34, 1000 Ljubljana 

 
 

1. CILJI – UČENCI 

Št. 
cilja 

Cilji Izhodišče za 
postavitev cilja 

Merljivost Primerjalni rezultat 
2015-16 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

1.1 100% prehodnost 
učencev v višji razred in 
doseganje rezultatov 
NPZ v okviru državnega 
povprečja (+/- 5%) 

Letne priprave % uspeha 
 
 
% uspešnosti +/- 
državnega 
povprečja 

Učni uspeh: 
97,34% 
 
NPZ 6R:+2,25% 
 
NPZ 9R: -7,84% 

     

1.2 Povečati število 
narejenih domačih nalog 

Letne priprave 
Evidenca v dnevniku 
oddelkov 

Preverjanje DN  
Število 
neopravljenih DN 

 
/ 

     

1.3 Povečevanje razmerja 
med pohvalami in 

pripombami v korist 
pohval 
Povečanje javnih pohval 

Vzgojni načrt  
Evidenca v dnevniku 

oddelkov 
Pohvale po ozvočenju 
Šolska priznanja 

% pohval/pripomb 
v dnevniku 

 
Število javnih 
pohval, MC 
priznanj 

Pohv./prip.: 
 
40%/60% 
 
Javne pohvale: / 
MC priznanja: 4 

     

1.4 Povečanje bralne 
pismenosti in 
vključenosti učencev v 
bralne projekte 
 

Letno poročilo o LDN 
Letne priprave na 
pouk SLO in tujih 
jezikov 

število osvojenih 
bralnih značk 
(SLO, TJ) 
število 
tekmovalcev za 
Cankarjevo 
priznanje 

Št. SLO: 261 
 
Št. TJ: 253 
 
Št. tekmovalcev: 49 

 

     

1.5 Vsak otrok  obiskuje 
vsaj eno interesno 
dejavnost 

LDN 
Evidenca v dnevniku 
oddelkov 

% učencev, ki so 
obiskovali vsaj 
eno ID 

 
54% 
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2. CILJI – STROKOVNI DELAVCI 

Št. cilja Cilji Izhodišče za 
postavitev cilja 

Merljivost Primerjalni rezultat 
2015-16 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

2.1 Graditev lastne karierne 

poti, izobraževanje v 
interesu posameznika 

Letna poročila 

strokovnih aktivov 

Število učiteljev, ki 

so se udeležili vsaj 
enega 
izobraževanja 

 
 
29 

     

2.2 Dosledno ukrepanje 
učiteljev ob prekrških 
učencev 

Vzgojni načrt 
Zapisniki sestankov 
UZ 

Število vzgojnih 
ukrepov 

Vzgojni opomini: 27 
 
Zaseženi GSM: 19 

     

2.3 Pohvale strokovnih 
delavcev 

Šolska priznanja Število MC 
priznanj 

17      

2.4 Napredovanje delavcev  LDN,  
Letno poročilo 

Število 
posameznih 
nazivov 

Mentor: 12 
Svetovalec: 30 
Svetnik: 4 

     

2.5 Medsebojne hospitacije Poročila strokovnih 
aktivov 

Število 
medsebojnih 
hospitacij 

 
/ 

     

 
3. CILJI – STARŠI 

Št. cilja Cilji Izhodišče za 
postavitev cilja 

Merljivost Primerjalni rezultat 
2015-16 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

3.1 Povečanje udeležbe 
staršev na GU in RS  
 
Povečanje obiska 
predavanj za starše 

Letno poročilo O LDN 
 
 

% udeležbe 
 
 
Število 
udeležencev 

GU: 21% 
 
RS: 64% 
 
/ 

     

3.2 Iskanje sponzorjev in 
dodatnih sredstev za 
obogatitev dejavnosti v 
šoli 

Svet staršev 
Šolski sklad 

Število donatorjev 
 
Donirana sredstva 
v € 

1 
 
 
887 € 

     

3.3 Povečati prispevke v 
šolskem skladu 

Poročilo Šolskega 
sklada 

Zbrana sredstva   
v € 

2.867,00      

3.4 Sodelovanje s šolo v 
različnih projektih 

Vzgojni načrt Število šolskih 
priznanj 

3      

3.5 Zadovoljstvo staršev z 
delom šole 

Svet staršev Povprečna ocena /      
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4. CILJI -  PROSTORSKI POGOJI 

Št. 
Cilja 

Cilji Izhodišče za 
postavitev cilja 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

4.1 Šola je sodobno 
in kvalitetno 
opremljena 
 

Proračun MOL, MŠŠ      

4.2 Primerna IKT 
opremljenost šole 
 
 

Finančni načrt šole, 
MŠŠ 

     

4.3 Šola ima ustrezne 
zunanje površine  
 
 

Proračun MOL, MŠŠ      

 


