
slika zastave• Priznanje Blaža Kumerdeja
Kulturna šola leta 2010
Certifikat kakovosti
Nagrada Občine Črenšovci

Raziskovalna šola
Eko šola
Zdrava šola
UNESCO šola

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI

VODENJE ZA UČENJE



184 učencev, 26 učencev Romov, 
vrtec 88 otrok
54 zaposlenih
200 let šolstva v Črenšovcih
40 let vrtca

VIZIJA: 
Z znanjem in odgovornim ravnanjem 
gradimo varno in ustvarjalno šolo.



PRIORITETE



ZNANJE

zastavljanje visokih ciljev za vse učence
aktivne metode učenja
dejavnost učenje učenja
medpredmetno sodelovanje



PROJEKTI

Formativno spremljanje
Drugi tuji jezik
Fleksibilni predmetnik
Bralna pismenost
UVRVI

Dvig socialnega 
in kulturnega 
kapitala



FORMATIVNO SPREMLJANJE ZNANJA
• na naši šoli poteka že 6. leto



Učitelji - predavatelji na seminarjih ZRSŠ, tudi za Didaktiko ocenjevanja znanja, 
mednarodna konferenca v Ljubljani, Tržnica znanja, za učitelje iz Italije; 
bralna pismenost v regiji, državi; predstavitev dobre prakse za tuje obiske na šoli; 
predavatelji na mednarodnem simpoziju v Črenšovcih …

Vodenje strokovnih skupin za natečaje, aktivni udeleženci in organizatorji občinskih 
prireditev, priprava raznih nastopov in projektov…
Vodje 6 študijskih skupin; 2 pomočnika glavnega ocenjevalca pri NPZ …



drugačne oblike dela, 
ki spodbujajo miselno 
aktivnost in 
samostojnost, 
divergentno mišljenje, 
reševanje problemov 
(bralne učne 
strategije)



spodbudno, prijazno in urejeno učno okolje, 
kjer je vsak učenec deležen pomoči in podpore;
individualizirani načrti za vsakega učenca, IP za 
spodbujanje branja …



ODGOVORNOST

do učenja
do domačega dela
do vedenja
do okolja



Učne pogodbe – kazalnik: 98% 
podpisanih pogodb 



Spremljanje domačega dela – akcijski načrt
AKTIVNOST NOSILEC SODELAVCI ROK REALIZACIJA

Posnetek stanja. tim za oblikovanje 
VN, učitelji

učitelji, učenci, 
starši

oktober 2012 anketni 
vprašalnik, 
sestanki

Pogodba o opravljanju 
domačega dela.

tim za oblikovanje 
VN

učitelji, učenci, 
starši

november 2012 sestavljanje 
pogodbe, iskanje 
rešitev

Priprava koledarčka domačega 
dela.

razredni in 
predmetni učitelji

svetovalna služba, 
učenci, učitelji

september 2012 urejanje 
koledarčka, 
skupno 
postavljanje 
kriterijev

Razredne ure na temo: domače 
delo.

razredniki, učenci svetovalna služba, 
razredniki

celo šolsko leto iskanje rešitev, 
predlogi, 
načrtovanje dela

Srečanje za starše po triletjih, 
učenje in domače delo.

ravnateljica, 
svetovalna služba

svetovalna služba, 
učitelji

februar 2013 predstavitev 
problemov

Medgeneracijska učna pomoč. učitelji strokovni delavci 
šole

celo šolsko leto okrogla miza, 
predstavitev 
problemov

Učenje učenja. šolska svetovalna 
služba

Strokovni delavci 
šole, zunanji 
strokovnjaki

celo šolsko leto delavnice

Nabiralnik anonimnih pisem. tim za oblikovanje  
VN

Strokovni delavci 
šole

celo šolsko leto zbiranje mnenj na 
temo 

Tutorstvo starejših učencev 
mlajšim – učna pomoč mlajšim 
in med vrstniki.

tim za oblikovanje  
VN, svetovalna 
služba, razredniki

Strokovni delavci 
šole, učno boljši 
učenci

celo šolsko leto prostovoljno delo, 
medoddelčno
sodelovanje



Zagotavljanje 
ničelne tolerance do 
nasilja

Priznanje za 
humanega učenca

Kazalnik: število 
podeljenih priznanj 
(2011/2012 – 17)



VARNOST

Ničelna toleranca do nasilja

Sodelovanje med 
učenci

1. in 9. razreda



Tudi učenci Romi v vlogi učitelja v vrtcu –
medvrstniško sodelovanje – odprta učna klima, 

enake možnosti vsem in za vse.



Romski pomočnik kot vez med šolo in družino



Medgeneracijsko sodelovanje – prostovoljstvo 
učencev 8. razreda v projektu Z drugačnim 

vodenjem do boljše klime v razredu



USTVARJALNOST



Nagrajenci 

Nagrajenca mednarodnega 
likovnega  natečaja LIONS 

kluba Lendava



Prvo mesto na 
državnem 
kuharskem 
tekmovanju za 
ZLATO 
KUHALNICO 



Neformalna 
srečanja s 
starši in 
učenci –
bralna 
pismenost





Festival talentov – za tiste, ki zmorejo več
Preventivni programi – urjenje veščin za 
nenasilno reševanje konfliktov – kazalnik: 
sodelovalna kultura



OB DRŽAVNEM 
PRAZNIKU

Z
A

D
O
M
O
V
I
N
O



Govorilne ure za učence - 301 učencev
Govorilne ure za starše - 538 staršev
Izvedene aktivne metode in oblike dela pri 
pouku - 52, 27 % ur (12% več)
Število medpredmetnih povezav – 79 ur (za 
50% več)
Opravljene domače naloge – 82,52% (za 
2,5% boljše)
Višji rezultati NPZ (slovenščina, kemija)
Število izrečenih opominov – 0
Obisk učne pomoči učencem Romom – 50%
Za 24% več učencev osvojilo bralno značko
Večja je uporaba BUS



PRIORITETE v šol. letu 2012/2013:
1. nadaljnja uporaba BUS, 
2. uporaba knjižnega jezika in analiza učnega pogovora.
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