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SLOVENSKA   MREŽA   ZDRAVIH   ŠOL 
 

Program izvajanja in spremljanja projekta Zdrave šole za šolsko leto 2012/13 
 

                              

Naziv ustanove: OŠ Šentjanž pri Dravogradu                                                   Kraj: Šentjanž pri Dravogradu     Evalvacija  

                          

ZAP. 
ŠT. 

IME NALOGE 
 

OVREDNOTENJE 
(ocena od 1 do 5 za 

uspešnost izvedene naloge 

glede na zastavljene cilje) 

KAKŠNE SPREMEMBE 
STE OPAZILI? (Pri 
informiranosti, znanju, 
vrednotah, samopodobi, 
spretnostih, vedenju učencev, 
sodelovanju, v širšem okolju 
...) Poskušajte utemeljiti 
oceno. 

KAKO STE 
EVALVIRALI 
USPEŠNOST 
NALOGE? (metode, 
instrumenti) 

KDO JE 
SODELOVAL PRI 
EVALVACIJI? 

KAKO NAPREJ?  
1.Nadaljevanje 
naloge/projekta (v   
naslednjem obdobju, 
šol. letu) 
2. Opustitev naloge 
3. Zaključek naloge 
4. Dopolnitev naloge  
5. Uporaba 
pridobljenega znanja 
za druge podobne 
naloge  
6. Drugo: 

1.  ZBIRALNE AKCIJE 

odpadne kartuše 

star papir 

mobilniki 

plastični zamaški 

prazne baterije 

električni aparati 

stara oblačila 

 

LOČEVANJE ODPADKOV 

5 Zbiralne akcije so na šoli že 

utečene  dejavnosti, zato se 

zabojniki posameznih 

odpadnih predmetov hitro 

polnijo. Skozi šolsko leto se 

odločimo tudi za druge 

zbiralne akcije, ki so 

razpisane. 

 

- štetje zabojnikov 

- pregledi košev 

- pohvala za 

zbiranje 

- 5. mesto na 

tekmovanju šol v 

zbiranju 

električnih 

aparatov 

- učitelji 

- čistilke 

- ravnateljica 

- zunanji sodelavci 

1 

2. DRUŽENJE S STAREJŠIMI 
 

5 Skozi šolsko leto smo redno 

obiskovali oskrbovance doma 

sv. Eme ali  jih povabili na 

razne prireditve, ki so se 

dogajale na šoli, npr, 

Kramarski sejem, nastop 

Pihalnega orkestra Šentjanž. 

Med učenci in starostniki se 

pletejo sproščene  in 

- pogovor  - mentorji 

- ravnateljica 

1 



2 

 

prijateljske vezi. 

3. OBELEŽITEV POSEBNIH 

DNI V LETU 

 

 

 

 

4 Skozi leto smo z različnimi 

dejavnostmi obeležili posebni 

dan: 

- Svetovni dan hrane 

- Svetovni dan diabetesa 

- Evropski dan zmanjšanja 

odpadkov 

- Svetovni dan aidsa 

- Svetovni dan voda 

- Materinski dan 

- Mednarodni dan RK 

- Dan Evrope 

- pogovor 

- odziv učencev 

- učenci 

- delavci šole 

4 

4. RODITELJSKI SESTANKI  

- Preprečevanje ušivosti 

- Ustvarjalna vzgoja 

 

5 V uvodnem roditeljskem 

sestanku smo starše opozorili 

na pojav ušivosti v šoli in o 

tem, kako preprečiti in 

odpraviti uši. 

- štetje udeležencev 

- pogovor 

- ravnateljica 

- učitelji 

- starši in krajani 

1 

5. IZOBRAŽEVANJE ZA 

UČITELJE IN DELAVCE 

ŠOLE 

- Preprečevanje ušivosti 

- Ustvarjalna vzgoja 

 

5 Na šolah so uši ves čas 

prisotne, zato je prav, da tudi 

učitelji vemo, kako ravnati v 

teh primerih. 

- pogovor - učitelji 

- ravnateljica 

1 

6. ŠPORT ŠPAS 

 

zamenjava 

 

ODBOJKARSKI IN 

NOGOMETNI TURNIR 

5 Zaradi slabega vremene te 

športne prireditve nismo 

mogli izvesti. V zameno smo 

si ob koncu šolskega leta 

priredili nogometni in 

odbojkarski turnir. 

- zadovoljstvo 

učencev 

- učitelji 3 

7. SODELOVANJE NA 

LIKOVNIH IN 

LITERARNIH NATEČAJIH 

5 Sodelovali smo na številnih 

likovnih in literarnih 

natečajih, s katerimi smo še 

dodatno vzpodbujali k 

razmišljanju o svetu okoli nas 

– potres, vode, zdravje, 

invalidi,… 

- prejeli smo 

številne nagrade 

- strokovne 

komisije 

1 

8. RAZREDNI PROJEKTI – 

Vrednote 
 

4 

Vsaka oddelčna skupnost je 

izbrala svojo vrednoto, o 

- pogovor 

- poročila 

- učitelji 

- predstavniki 

1 
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kateri so se pogovarjali in jo 

na svoj način predstavili 

predstavnikom Kluba Zdrave 

sole. 

1.r- – Zdravje 

2.r- – Prijateljstvo 

3.r. – Delo, domače naloge 

4.r. – Drugačni sošolec 

5.r. – Spoštovanje 

6.r. – Prehranjevanje 

7.r. – Družina in prijateljstvo 

8.r. – Hiša vrednot 

9.r. - Strpnost 

Kluba Zdrave 

šole 

9. GREGORJEV TEK 

PRIJATELJSTVA 
0 Zaradi slabega vremene tega 

teka nismo mogli izvesti. V 

zameno smo izvedli čistilno 

akcijo kraja v okviru športne 

vzgoje. 

- pogovor - učitelji 1 

10.  FOTOGRAFSKI NATEČAJ 

- KRUH 
5 Na natečaj se je prijavilo 22 

fotografij, ki jih je ocenila 

strokovna komisija. 

Fotografije so bile 

razstavljene v šoli in za 

krajane na stojnici, kjer smo 

podarjali kruh in v akciji 

Drobtinica. Ob tem smo 

zbirali prostovoljne prispevke 

namenjene za prehrano 

učencev naše sole. 

- ocenitev fotografij 

- razstava 

- nagrada za prva tri 

mesta 

- učitelj likovne 

vzgoje 

- zunanji sodelavec 

– fotograf 

- predstavnica 

učencev 

4 

11. POKAŽI KAJ ZNAŠ 5 Na prireditvi v mesecu 

decembru so učenci pokazali 

svoje talente. Manjkalo ni 

pevskih, plesnih, športnih in 

akrobatskih točk- 

- število prijav - učenci 

- učitelji 

- ravnateljica 

4 
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USPEHI: 

Predstavila vam bom še nekaj  uspešnih in prijetnih akcij, ki smo jih izvedli v tem letu: 

 

1. Pripravili smo prekrasni koncert z zimzelenimi pesmimi za mamice in babice. 

2. Sodelovali smo v humanitarnih dejavnostih: Anina zvezdica (zbiranje hrane), Rdeči križ (prehrambenih izdelkov), Karitas (zbiranje zvezkov), zbiranje 

starih oblačil. 

3. V okolici šole smo dopolnjevali naše vrtičke in izdelali hotel za žuželke. 

4. Se udejstvovali na mnogih športnih prireditvah izvajali aktivnosti Zlatega sončka. 

5. Na različne načine razmišljali o temi odraščanje in pripravili enourno prireditev na to temo. 

6. Sodelovali v projektu Varno s soncem. 

7. Sodelovali pri okraševanju jelke s svojimi željami v Parlamentu. 

 

SKRBI IN OVIRE: 

 

POTREBE PO IZOBRAŽEVANJU: 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PREDLOGI  IN  PRIPOMBE: 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

DATUM  EVALVACIJE: 28.6.2013                                   OBRAZEC IZPOLNIL-A: Vodja tima Zdrave šole Renata SEŠEL 

 


