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1. POVZETEK SAMOEVALVACIJE V ŠOLSKEM LETU 2016/17 

 

Zadnje šolsko leto, na katerega se navezuje samoevalvacijsko ali organizacijsko poročilo, 

so zaznamovali dosežki in uspehi učencev, projekti, v katere je bila šola vključena, 

sodelovanje z okoljem, sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo in šport in z Zavodom za 

šolstvo, sodelovanje s šolami, ki delujejo v medobčinskem merilu občin Ormož, Sv. Tomaž in 

Središče ob Dravi.  

2. METODOLOŠKI  OKVIR 

Samoevalvacijo smo izvedli na osnovi rezultatov, ki smo jih pridobili: 

 s spremljanjem učnega uspeha po posameznih razredih in predmetih 

 s spremljanjem in poročanjem o izvajanju posameznih projektov, kjer smo 

rezultate izvedenih projektov primerjali z zastavljenimi cilji za vsak projekt  

 s spremljanjem in analiziranjem realizacije pouka po predmetih 

 s spremljanjem in analiziranjem rezultatov NPZ 

 s spremljanjem in analiziranjem rezultatov tekmovanj 

 s spremljanjem in analiziranjem raznih srečanjih učencev na nivojih občine ali 

višje 

 s spremljanjem in analiziranjem organizacije tekmovanj 

 s spremljanjem in analiziranjem organizacije kulturnih in športnih prireditev 

 s spremljanjem in analiziranjem vzgojnih ukrepov 

 po drugih metodoloških prijemih 

 

3. DOSEŽKI  UČENCEV 

3.1. Učni uspeh 

Doseganje dobrega učnega uspeha vseh učencev je še naprej ena od prioritetnih nalog šole. 

V šolskem letu 2016/17 so vsi učenci izdelali razrede. Uspeh šole je bil torej 100 %.  

3.2. Realizacija pouka 

3.2.1.  Realizacija pouka pri splošnih predmetih 

 

Realizacija pouka pri splošnih predmetih je bila 100,8 %.  Pod še dovoljenim spodnjim 

pragom 95% ni bila realizacija ur pri nobenem predmetu. Najnižja realizacija je bila 99,1 % 

kar kaže na zgledno uravnavanje ur po posameznih predmetih in dobro organizacijo dni 

dejavnosti. Najvišjo realizacijo, ki dosega skoraj 103 % zasledimo pri geografiji. Realizacija 

je prikazana v  spodnji tabeli in na grafu.  

 

Preglednica 1: Realizacija ur  po splošnih predmetih za šolsko leto 2016/17 

Z. ŠT. PREDMET % 
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1.  slo 99,9 

2.  mat 100,3 

3.  angl 99,9 

4.  lum 99,9 

5.  gum 99,8 

6.  spo 99,7 

7.  dru 99,1 

8.  nit 101,0 

9.  špo 99,9 

10.  tit 99,5 

11.  gos 102,9 

12.  geo 102,3 

13.  zgo 101,6 

14.  kem 102,0 

15.  fiz 102,9 

16.  DKE 102,9 

17.  nar 99,6 

18.  bio 101,2 

 sum 100,8 
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3.2.2  Realizacija pouka pri izbirnih predmetih 

V šolskem letu 2016/17 smo izvajali 15 izbirnih predmetov. V spodnji tabeli so našteti 

izbirni predmeti, ki smo jih izvajali. Iz tabele je razviden odstotek realizacije ur. Najnižja 

realizacija je 97,1 odstotna. Povprečna realizacija ur izbirnih predmetov je 101,6 % .  

 

Zap. št. Izbirni predmet 
Realizacija v 

% 

1.  Gledališki klub 100,0 

2.  Obdelava gradiv: les 102,9 

3.  Sonce, Luna, Zemlja 97,1 

4.  Šport za sprostitev 100,0 

5.  Daljnogledi in planeti 100,0 

6.  Likovno snovanje 1 97,1 

7.  Likovno snovanje 2 100,0 

8.  Sodobna priprava hrane 105,7 

9.  Izbrani šport-nogomet 106,3 

10.  Šport za zdravje 102,9 

11.  Likovno snovanje 3 100,0 

12.  Elektrotehnika 106,3 

13.  Multimedija 100,0 
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14.  Matematične delavnice 7 100,0 

15.  Glasbeni projekt 106,3 

 SKUPAJ 101,6 

 

 

 

 
 

3.2.3  Realizacija ur  pri dopolnilnem in dodatnem pouku 

 

V šolskem letu 2016/17  smo izvajali tudi dopolnilni in dodatni pouk v različnih razredih 

in pri različnih predmetih. Realizacija ur pri dopolnilnem in dodatnem pouku je 101,9 %.   

 

Zap. št. kratica Realizacija 

v % 

1.  DD7-slj 100,0 

2.  DP7-tja 97,1 

3.  DD8-kem 100,0 

4.  DD8-mat 100,0 

5.  DP8-kem 105,0 

6.  DP7-slj 100,0 

7.  DP7-mat 100,0 

8.  DP9-kem 140,0 

 SKUPAJ 105,3 
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3.2.4  Realizacija ur  pri interesnih dejavnostih 

 

V šolskem letu 2016/17 smo izvajali naslednje interesne dejavnosti in dosegli naslednjo 

realizacijo: 

 

 

Velika Nedelja  

angleščina 113,3 

nogomet 100,0 

fizik 100,0 

logična pošast 100,0 

logika 100,0 

likovni krožek 97,1 

razvedrilna matematika 100,0 

rokomet 104,2 

daljinsko vodeni avtomobili 97,1 

šport 106,7 
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tamburaški krožek 97,1 

badminton 110,0 

znanje o sladkorni bolezni 113,3 

naravoslovje-kresnička 106,7 

vesela šola 110,0 

rdeči križ 106,7 

dramski krožek 100,0 

kolesarski krožek 102,5 

računalniški krožek 100,0 

folklora 113,3 

angleščina 113,3 

Cici vesela šola 93,3 

športni krožek 110,0 

Skupaj 103,1 

  

Podgorci  

Cici VŠ 100,0 

Odrska ustvarjalnost 100,0 

Šport 106,7 

vrtnarski krožek 96,7 

znanje za tekmovanje 113,3 

Radijsko vodeni avtomobili 97,1 

Računalniški krožek 108,3 

kolesarski krožek 100,0 

športni krožek 100,0 

vesela šola 100,0 

Skupaj 102,9 
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3.3. Rezultati NPZ 

Analiza rezultatov NPZ, maj 2017, 6. razred 

 

V šolskem letu 2016/17 so učenci OŠ Velika Nedelja pisali NPZ pri predmetih slovenski 

jezik, matematika in tuj jezik –angleščino. Vseh učencev v 6. razredu je 26. NPZ je opravljalo 

vseh 26 učencev iz matematike in slovenščine ter 25 učencev iz angleškega jezika.  

 

Analiza dosežkov  

 

Vsebinsko analizo so opravili učitelji posameznih predmetov skupaj z učenci. Podrobnejšo 

analizo so opravili v strokovnih aktivih. Vsebinska kvalitativna analiza bo osnova za delo v 

prihodnjem šolskem letu. 

Primerjava z državnimi rezultati 

Naredili smo primerjavo med dosežki naših učencev in državnim povprečjem po posameznih 

predmetih. Pri slovenščini so bili dosežki dve odstotni točki pod republiškim povprečjem, pri 

matematiki dve točki in pod nad povprečjem, pri angleščini pa šest odstotnih točk pod 

republiškim povprečjem. 

 

TABELA1: Primerjava dosežkov naših učencev z državnim povprečjem 

 

 % VN % RS MVN MSLO  z CR 

SLO 49,7 51,5 24,85 25,74 -0,89 -0,07 47 

MAT 51,9 49,3 25,96 24,64 1,32 0,07 53 

TJA  49,5 57,2 23,76 27,48 -3,72 -0,15 44 

 

Po posameznih predmetih smo ugotavljali korelacijsko povezavo med ocenami in rezultati na 

NPZ. Ta je za slovenščino relativno nizka (0,42), medtem, ko je  povezava pri matematiki in 

angleščini višja (0,69, 0,77). Sklepamo lahko, da pri matematiki in angleščini tako šolske 

ocene kot NPZ-ji večinoma merijo isto znanje.  

 

TABELA2: Korelacije med ocenami in rezultati NPZ 

 

SLO    

  ocena NPZ 

ocena   0,42 

   

MAT    

  ocena NPZ 

ocena   0,69 

   

TJA    

  ocena NPZ 

ocena   0,77 

 

TABELA1: Primerjava dosežkov naših učencev z državnim povprečjem 
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6.r 

16/17 
slo mat tja 

VN 49,7 51,9 49,5 

RS 51,5 49,3 57,2 

razlika -1,8 2,6 -7,7 

 

 

 

 

 

 

NPZ povprečje 

treh predmetov 
6.R (%) 

Slovenija  52,7 

Vel. Nedelja 50,4 

razlika -2,3 
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Analiza rezultatov NPZ, maj 2017, 9. razred 

 

V šolskem letu 2016/17, so učenci OŠ Velika Nedelja pisali NPZ pri predmetih slovenski 

jezik, matematika in šport. NPZ je pisalo vseh 27 učencev 9. razreda. 

 

Analiza dosežkov  

 

Vsebinsko analizo so opravili učitelji posameznih predmetov skupaj z učenci. Podrobnejšo 

analizo so opravili v strokovnih aktivih. Vsebinska kvalitativna analiza bo osnova za delo v 

prihodnjem šolskem letu. 

Primerjava z državnimi rezultati 

Naredili smo primerjavo med dosežki naših učencev in državnim povprečjem po posameznih 

predmetih. Dosežki učencev so pri slovenščini približno šest odstotnih točki pod republiškim 

povprečjem, pri matematiki tri odstotne točke nad republiškim povprečjem, pri športu pa so 

popolnoma izenačeni z republiškim povprečjem. 

 

TABELA1: Primerjava dosežkov naših učencev z republiškim povprečjem 

 

 % VN % RS MVN MSLO  z CR 

SLO 40,9 46,4 24,35 27,83 -3,48 -0,34 37 

MAT 61,3 58,2 30,65 29,12 1,53 0,10 54 

ŠPO 64,3 64,3 29,58 29,57 0,01 0,00 50 

 

Po posameznih predmetih smo ugotavljali korelacijsko povezavo med ocenami in rezultati na 

NPZ. Ta je najvišja pri matematiki (0,85), nekoliko nižja in kljub temu pomembna pa pri 

slovenskem jeziku (0,76), povezava pa je zelo nizka pri športu (0,28). Rezultati kažejo, da 

NPZ in šolske ocene pri slovenskem jeziku in matematiki v veliki meri odražajo isto znanje. 
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Popolnoma drugačna slika je pri športu kar gotovo kaže na to, da je dosežek na NPZ (teorija) 

rezultat drugega, drugačnega znanja kot pri urah športa. 

 

TABELA2: Korelacije med ocenami in rezultati NPZ 

 

SLO    

  ocena NPZ 

ocena   0,76 

   

MAT    

  ocena NPZ 

ocena   0,85 

   

ŠPO    

  ocena NPZ 

ocena   0,28 

 

 

  slo mat špo 

VN 40,9 61,3 64,3 

RS 46,4 58,2 64,3 

razlika -5,5 3,1 0 
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NPZ povprečje 

treh predmetov 
9.R (%) 

Slovenija 56,3 

Vel. Nedelja 55,5 

razlika -0,8 

 

 
 

Deveti razred  

Primerjava povprečja vseh treh predmetov na NPZ z državnimi rezultati po letih: 

 

skupno 

povprečje 
VN (%) RS (%) razlika 

5/6 48,2 60,8 -12,6 

6/7 43,2 54,3 -11 

7/8 44,5 56,7 -12,2 

8/9 52 56,6 -4,7 

9/10 44,5 49,2 -4,7 

10/11 54,7 57,2 -2,5 

11/12 56,2 58,1 -1,9 

12/13 57,2 57,2 0 

13/14 56,2 52 4,2 

14/15 74,2 61 13,2 

15/16 56,4 56 +0,4 

16/17 55,5 56,3 -0,8 
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3.4. Prisotnost učencev pri pouku  

V šolskem letu 2016/17 smo sproti spremljali prisotnost učencev pri pouku. Odsotnost so 

razredniki opravičevali na osnovi opravičil staršev oziroma šolskega zdravnika.  

 

Spodnja preglednica prikazuje obisk učencev pri pouku izražen v odstotkih.  

 

 Oddelek 
Obisk pri pouku 

(%) 

1.  1.a 97,8 

2.  1.b 98,2 

3.  1.c 97,7 

4.  2.a 97,2 

5.  2.b 96,2 

6.  3.a 98,0 

7.  3.b 98,6 

8.  4.a 97,7 

9.  4.b 97,8 

10.  5.a 97,7 

11.  5.b 98,0 

12.  6.a 97,0 

13.  7.a 93,2 

14.  7.b 96,0 

15.  8.a 97,4 

16.  8.b 94,6 

17.  9.a 94,0 

 SUM 96,9 
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3.5. Vzgojni ukrepi  

V šolskem letu 2016/17 smo sproti spremljali disciplino in obnašanje učencev pri pouku 

in splošno pri vseh aktivnostih, ki so se izvajale v okviru šole. Zbirali pa smo tudi informacije 

o obnašanju učencev izven šole. Sledili smo usmeritvam, ki so zapisane v vzgojnem načrtu in 

ukrepali v skladu z njimi.  

V šolskem letu 2016/17 je razredni učiteljski zbor podelil 3  vzgojne opomine.  

3.6. Projekti  

V šolskem letu 2016/17 smo izvedli več projektov in sicer:  

 

Zap. št. Ime projekta 

1.  Uvajanje drugega tujega jezika 

2.  Rastem s knjigo 

3.  Policist Leon svetuje 

4.  Čitanje ne poznaje granice/Branje ne pozna meja 

5.  Shema šolskega mleka 

6.  Shema šolskega sadja 

7.  Tradicionalni slovenski zajtrk 

8.  Zdrava šola 
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Zap. št. Ime projekta 

9.  Zlati sonček 

10.  Gledališki projekt - 9.r 

11.  6. poletni koncert učencev - Šolski musical - Kresniček 

12.  Dan Evrope 

13.  Nadstandardna ekskurzija v London 

14.  RoboCopJunior 

 

3.7. Tekmovanja   

Učenci šole so se pod mentorstvom učiteljev udeležili več tekmovanj v znanju in drugih 

spretnostih. Iz spodnje preglednice  so razvidni rezultati.  

 

tekmovanja s področja 

ZNANJA 
BRONASTA SREBRNA ZLATA SKUPAJ 

angleščina 6 0 0 6 

angleščina-Bookworms 0 0 0 0 

angleščina-iatefl 0 0 0 0 

Proteusovo, biologija 3 0 0 3 

fizika 4 0 0 4 

kemija 3 0 0 3 

matematika-kenguru 33 1 0 34 

matematika-kenguru-Pdg 9 1 0 10 

Cankarjevo-Podgorci 3 0 0 3 

Naravoslovje-kresnička 34 0 0 34 

računalništvo, bober 23 0 0 23 

razvedrilna matematika 16 3 0 19 

rdeči križ 0 0 0 0 

slovenščina-Cankarjevo 24 1 0 25 

vesela šola 0 0 0 0 

zgodovina 4 1 0 5 

zgodovinski kviz 0 3 6 9 

zlata kuhalnica 3 0 0 3 

znanje o sladkorni bolezni 6 2 0 8 
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logika 43 0 0 43 

Raziskovalna naloga 0 2 0 2 

RoboCupJunior-državno 0 0 0 0 

astronomija 0 0 0 0 

Nemščina 0 0 0 0 

logična pošast 31 48 0 79 

SKUPAJ 245 62 6 313 

 

 

 

 

tekmovanja s področja 

TEHNIKE 3. mesto 2. mesto 1. mesto skupaj 

SKUPAJ 1 2 2 5 

tehnika-regijsko 1 1 1 3 

tehnika-državno 0 1 1 2 

 

 

 

 

tekmovanja s področja 

ŠPORTA 3. mesto 2. mesto 1. mesto skupaj 

SKUPAJ 7 1 3 11 

medobčinski kros 2 0 2 4 

atletika-medobčinsko 5 0 1 6 

atletika-področno 0 1 0 1 

rokomet 0 0 0 0 

 

tekmovanja s področja 

ŠPORTA 3. mesto 2. mesto 1. mesto skupaj 

SKUPAJ 7 1 3 11 

medobčinski kros 2 0 2 4 

atletika-medobčinsko 5 0 1 6 

atletika-področno 0 1 0 1 

 

 

dečki, letnik 2004 in mlajši 1. mesto medobčinsko 

dečki, letnik 2004 in mlajši 2. mesto področno 
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deklice, letnik 2002 in mlajše 2. mesto, medobčinsko 

deklice, letnik 2002 in mlajše 2. mesto, področno 

deklice, letnik 2002 in mlajše 2. mesto, državno četrtfinale 

deklice, letnik 2004 in mlajše 2. mesto, medobčinsko 

 

 

Primerjava rezultatov po letih  

 

Tudi skupno število osvojenih priznaj se iz leta v leto veča. Vedno več učencev uspemo 

navdušiti za sodelovanje na tekmovanjih, kar posledično prinaša več priznanj.  

 

Število priznanj s področja 

znanja 
10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

Število priznanj s področja 

znanja 
152 170 180 203 254 287 313 
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3.8. Fleksibilni predmetnik 

V fleksibilni predmetnik so bili zajeti naslednji predmeti: 

predmet razred 
se poučuje v 

obdobju 

geografija 9. 1. 

biologija 9. 2. 

biologija 8. 1. 

geografija 8. 2. 

glasbena umetnost 9. 1. 

likovna umetnost 9. 2. 

glasbena umetnost 8. 1. 

DKE 8. 2. 

likovno snovanje 3 9. 1. 

likovno snovanje 1 7. 2. 

 

3.9. Meškova bralna značka  

Učenci so od septembra naprej brali knjige, ki so bile določene za posamezen razred. Na 

zaključni prireditvi so učenci, ki so značko osvojili, dobili nagrado v obliki prostega dne brez 

pouka.  

3.10.  Razredni izpiti 

Trije učenci ki se šolajo na domu,  so v maju, juniju in avgustu opravljali razredne izpite. 

Vsi trije so izpite opravili uspešno in dosegli pozitivni učni uspeh, oziroma možnost vpisa v 

višji razred. 

3.11. Šola v naravi 

Izvedli smo vse štiri predvidene šole v naravi in sicer:  

kraj razred 
št. 

učencev 
od do nastanitev v 

Kočevje 4. 25 12.9.2016 16.9.2016 CŠOD, Dom Jurček 

Debeli Rtič, 

Ankaran 
5. 41 12.6. 2017 16.6. 2017 

Mladinski dom 

Rdečega križa 

Slovenije 

Mežica 7. 34 9.1. 2017 13.1. 2017 CŠOD, Dom Peca 

Fara 9. 26 10.5. 2017 12.5. 2017 CŠOD, Dom Fara 
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3.12. Počitniško varstvo  

Po zaključku pouka  smo organizirali počitniško varstvo za učence od 1. do vključno 5. 

razreda. Prijavljenih je bilo 17 otrok iz obeh šol. Varstvo je potekalo od 5.30 do 16. ure v 

prostorih OŠ Velika Nedelja. Učence so spremljale učiteljice razrednega in predmetnega 

pouka.  

3.13. Drugo  

Tudi letos  smo organizirali področno tekmovanje mladih tehnikov. 

Izpeljali smo tudi tečaj plavanja za učence 1. in 3. razreda ter ure športa v pokritem 

bazenu v ormoški gimnaziji.  

Prav tako smo uspešno izpeljali kolesarski izpit za učence 5. razreda. 

Z učenci smo izvajali tudi ure knjižničnega informacijskega znanja (KIZ) v okviru 

medpredmetnih povezav od 1. do 9. razreda. 

4. POUK  KOT  PROCES 

V okviru pouka kot procesa smo preverjali dojemanje učencev s samim potekom pouka, 

preverjanje in ocenjevanje ter individualizacijo in diferenciacijo pri pouku. Ravnatelj je 

opravljal spremljanje pouka.  

5. IZOBRAŽEVANJE  STROKOVNIH  DELAVCEV 

V okviru finančnih možnosti so se strokovni delavci permanentno izobraževali. 

Sodelovali so na študijskih skupinah po predmetnih področjih. Udeleževali so se strokovnih 

srečanj, ki jih je organizirala šola – pedagoške in redovalne konference. Udeleževali so se tudi 

izobraževanj v okviru Zavoda za šolstvo. Sodelovali so v šolskih aktivih in strokovnih 

združenjih.  

6. USMERITVE  ZA  NOVO  ŠOLSKO  LETO 

 izvedbo pouka v obsegu čim bližje sto procentov 

 izvedbo dni dejavnosti v predpisanem obsegu 

 sodelovanje s starši in vključevanje staršev v življenje in delo šole 

 razširitev nabora interesnih dejavnosti 

 izvajanje kulturnih prireditev povprečno na vsaka dva meseca 

 nadaljevanje dobrega sodelovanja z lokalno skupnostjo, društvi in organizacijami 

 nadaljevanje sodelovanja s Centrom za starejše občane 

 nadaljevanje sodelovanja z Zdravstvenim domom Ormož in Ptuj 

 nadaljevanje sodelovanja z ustanoviteljico, občino Ormož 

 nadaljevanje sodelovanja z Ministrstvom za šolstvo in šport 

 nadaljevanje sodelovanja Nacionalnim institutom za javno zdravje (NIJZ) 

 nadaljevanje sodelovanja z Zavodom za šolstvo 

 nadaljevanje sodelovanja v medobčinskem aktivu ravnateljev  

 nadaljevanje sodelovanja strokovnih delavcev v študijskih skupinah in drugih 

strokovnih povezavah 

 nadaljevanje sodelovanja s sosednjimi šolami na strokovnem, športnem, kulturnem 

in drugih področjih 
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 nadaljevanje izvajanja projekta Zdrava šola 

 nadaljevanje izvajanja projekta Rastem s knjigo 

 nadaljevanje izvajanja šolskih gledaliških predstav 

 izvedba nacionalnega preverjanja znanja v šestem in v devetem razredu 

 nadaljevanje izvajanja zajtrka za vse učence, ki to želijo 

 okrepitev dežurstva učiteljev pred poukom, med odmori, med malico, po pouku 

 spremstvo učencev v telovadnico 

 pokritje poučevanja vseh predmetov s strokovnim kadrom z ustrezno izobrazbo 

 organizacija strokovnih aktivov 

 sodelovanje in priprava gradiva za svet staršev in svet šole 

 priprava Publikacije za učence 

 nadaljevanje dela šolskega sklada  

 sodelovanje z organi šolskega, občinskega in republiškega sindikata  

 načrtovanje in izvajanje pedagoških konferenc 

 načrtovanje in izvajanje redovalnih konferenc 

 sprotno spremljanje uspeha učencev 

 priprava na tekmovanja iz znanja ter ostala tekmovanja, srečanja in druženja 

 organizacija in izvedba šolskih tekmovanj za bronasto Vegovo (matematika), 

Cankarjevo (slovenščina), Preglovo (kemija), Proteusovo (biologija), Stefanovo 

(fizika) priznanje in tekmovanj iz zgodovine, nemščine, angleščine, tehnike, logike,  

 organizacija tekmovanj in srečanj na nivoju občine, področja in države v primeru 

uvrstitev naših učencev na te nivoje 

 organizacija državnega tekmovanja mladih tehnikov v mesecu maju 

 sodelovanje na srečanjih v izvedbi JSKD, območna enota Ormož 

 spremljanje javnih razpisov v okviru Ministrstva za šolstvo in šport za nabavo 

opreme in prijava na te razpise 

 posodabljanje IK tehnologije 

 posodabljanje programske in strojne opreme 

 načrtovanje in izvedba plavalnih tečajev 

 načrtovanje in izvedba poletne in zimske šole v naravi 

 organizacija izobraževanj za strokovne delavce v okviru šole in izven nje 

 drugo 

7. ZAKLJUČEK 

Samoevalvacijsko poročilo predstavlja dodatek k Letnemu poročilu. V njem izpostavljamo 

dosežke učencev, njihovo dojemanje šole, dojemanje in zadovoljstvo staršev, razvoj 

zaposlenih in rezultate vodenja. 

Samoevalvacijsko poročilo je nastalo na osnovi poročil strokovnih delavcev in sta ga 

pripravila pomočnik ravnatelja Marjan Škvorc in ravnatelj Anton Žumbar. 

 

 


