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KRATKA EVALVACIJA PROGRAMA RAZVOJA 

 OŠ Antona Šibelja-Stjenka KOMEN v obdobju 2009-2012 

 

1. V okviru cilja Izboljševanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa s 

pomočjo sodobnih pristopov pri učenju in poučevanju ter poudarkom na 

diferenciaciji in individualizaciji smo izvedli naslednje planirane aktivnosti: 

- -izobraževanje UZ (Delo z nadarjenimi učenci, BrainGym, e-šolstvo,….),  

- -spodbujanje samoizobraževanja, 

- -vključitev v izobraževanje in izvajanje fleksibilnega predmetnika, 

- nadaljevanje usposabljanja v okviru projekta PUSDVIZ na področju 

Socialnih in državljanskih kompetenc, 

                                                                               neplanirane aktivnosti 

- vključitev v izobraževanje UZ na temo Učenje učenja 

2. V okviru cilja Promoviranje zdravja v najširšem smislu  smo izvajali aktivnosti v 

projektu Zdrave in eko šole (izvajanje razrednih podprojektov), omogočili 

učencem vključitev v različne športne aktivnosti (izbirni predmeti, gimnastika, 

republiški projekt Zdrav življenjski slog), razširili ponudbo interesnih dejavnosti: 

vrtnarstvo, čebelarstvo, šah, kamnoseštvo,… 

3. V okviru cilja Izvajanje dogovorjenih aktivnosti za izboljšanje kvalitete učno-

vzgojne prakse in posledično rezultatov na NPZ-jih smo izvajali aktivnosti za 

povečanje motivacije učencev za branje ter razvijanje bralnega razumevanja pri 

vseh predmetih (poletna bralna značka, bralni nahrbtnik, bralni večeri, razstave). 

Na ta način smo realizirali omenjeni cilj (več v :Poročila o samoevalvaciji šole, 

Letna poročila o uresničitvi LDN, analize NPZ) 

4. V okviru cilja Izvajanje aktivnosti v  zvezi z Usposabljanjem za uvedbo 

sistema ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnih 

organizacij (učenec zna brati, pisati in se ustno izražati v slovenskem jeziku, 

učenec upošteva postavljena pravila, učenec je odgovoren za lastna dejanja) smo: 

- se vključili v izobraževanje ožjega tima v okviru Šole za ravnatelje, 

- na omenjeno temo izvajali delavnice na sestankih UZ, 

- opravljali analize stanja v zvezi s kvaliteto ter načrtovali aktivnosti za   

- izboljšanje posameznih segmentov, 

-  po dveletnem izobraževanju za samoevalvacijo se je ravnateljica vključila 

v usposabljanje za zunanje evalvatorje, 

5. V okviru cilja Poglobljeno izvajanje aktivnosti v zvezi z razredništvom v 

okviru inovacijskega projekta (poudarek na iskanju drugačnih, pestrih oblik 

sodelovanja s starši in okoljem smo : 

- izvajali delavnice s starši in starimi starši, 

- smeleje uvajali starše kot izvajalce posameznih aktivnosti (interesne 

dejavnosti, učne ure,…), 
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- izvajali dogovorjene aktivnosti (pogovorne ure za učence, individualne 

letne razgovore z vsemi učenci, razširili predmetnik za 0,5 ure na račun 

razredne ure,…), izvajali projekt Kulturnih 10,… 

6. V okviru cilja Sodelovanje v mednarodnih projektih-e twinning sta anglistki 

izvajali krajše projekte na določeno temo, kot nadgradnjo pa je ena izmed 

njiju dve leti zapored organizirala izmenjavo cca 30 učencev v Franciji in 

gostovanje francoskih učencev v Komnu. 

        7. V okviru cilja Izvajanje aktivnosti v zvezi s pridobitvijo priznanja odličnosti 

je šola  po uspešni prijavi na ZKO Slovenije pridobila naziv Kulturna šola (2009) 

in nato še priznanje odličnosti na glasbenem področju (2010).  

        8. V okviru cilja Izvajanje aktivnosti v okviru projekta Ekošole, Kras v očeh 

otrok ter Zdrave šole smo izvajali aktivnosti za ohranitev eko zastave,  v okviru 

eko projekta pa se je ekipa naše šole kot regijski zmagovalec udeležila 

zaključne tekmovalne prireditve v Ljubljani. 

        8. V okviru cilja Seznanitev UZ z Glasserjevo teorijo izbire ter motivacija za 

izobraževanje in uvajanje elementov Dobre šole smo na šoli izpeljali začetni 

predstavitveni seminar za vse strokovne delavce, 13 strokovnih delavcev in 

ravnateljica pa so opravili tudi celoletno 1. stopnjo začetnega intenzivnega 

treninga iz teorije izbire. 

        9.  V okviru cilja Vključitev v večstranska šolska  partnerstva Comenius smo 

izpeljali vse predvidene aktivnosti v okviru 1. leta sicer dveletnega projekta  na 

temo Otrokove pravice v Evropi. 

        10. V okviru cilja Vključitev v Shemo šolskega sadja je učencem sadje na voljo 

najmanj 2x tedensko, navadno pa kar vsak dan. 

      

  Med planiranimi investicijami nam je uspelo realizirati: 

- namestiti zunanje žaluzije po celi šoli in v trim kabinetu, 

- namestiti notranje žaluzije v knjižnici v Štanjelu, 

- delno sanirati pomanjkljivosti v zvezi z ogrevanjem v Komnu, 

- namestiti alu zaščitno kapo na zidu terase, sanirati in prepleskati zunanje 

stene terase, 

- zamenjati računalnike v računalniki s prenosniki, 

- urediti dokumentacijo za šolsko igrišče v Štanjelu, 

- obnoviti tla, zamenjati zavese in predelati balkonska vrata v knjižnici v 

Komnu, 

- urediti otroško igrišče – igrala, kamnita podloga, pralne plošče v Komnu, 

- nabaviti 7 interaktivnih tabel (planirane 3), 

- namestiti računalniško omrežje v Štanjelu, 

- delno pripraviti dokumentacijo za predelavo kuhinje in sanacijo WC jev za 

učence v Komnu 

 

Izvedli smo še nekaj neplaniranih investicij: 
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 - uredili računalniško učilnico – parket in oprema, 

- sanirali parket in na novo uredili 4 učilnice (2. , 3. razred, GVZ, NAR), 

- dokupili nekaj mizic za VNP v Komnu, 

- uredili učilnico 6. razreda v Štanjelu kot gospodinjsko učilnico, 

- namestili računalnike in projektorje v vse učilnice, 

 

Neraalizirane so ostale naloge, ki so terjale večja finančna sredstva s strani 

ustanoviteljice:  

- ureditev lastniških razmerij in nakup zemljišča ob šoli, ki ga šola že koristi, 

- izdelava športnega igrišča (Štanjel), 

- iskanje možnosti za pridobitev in izdelavo novih parkirnih mest ob šoli 

(Komen), 

- nabava prenosnikov za učitelje 

 

V letu 2010 je bil izveden nadzor javnih financ v javnem zavodu- OŠ Komen za 

leto 2009 s strani medobčinske revizorke. 

 

UVOD 

 

Zakon o organizaciji vzgoje in izobraževanja ( Ur. l. 16/2007- UPB 5 ;  Ur. l. 

36/2008 in spremembe) v  48. členu določa pristojnost Sveta šole, da sprejme 

program razvoja šole. 

 

Program razvoja šole vsebuje okvirne cilje, ki podpirajo vizijo, poslanstvo, 

vrednote, vzgojna načela in vključuje strategije za doseganje le-teh. V času  

nepredvidljivih in nenadnih sprememb program razvoja vzpodbuja trajnostni 

razvoj in razvijanje različnih spretnosti in znanj, ki nudijo možnosti za 

osebnostni razvoj ter preživetje.  

 

IZHODIŠČE 

 

Izhodišče razvojnega načrta osnovne šole Antona Šibelja-Stjenka Komen 

predstavljajo: 

 Ugotovitve evalvacije Programa razvoja OŠ za obdobje 2009-2012 

• Zakonski predpisi, ki urejajo življenje in delo OŠ v Republiki Sloveniji 

• Spoznanja sodobnih edukacijskih ved 

• Kadrovske, prostorske in finančne zmožnosti naše šole 

• Pričakovanja strokovne in zainteresirane (širše) javnosti 

• Opravljena analiza stanja (starši, strokovni delavci) 

• Vizija šole 

 

Močna področja (prednosti in priložnosti): 
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-notranji dejavniki:  

               prednosti:- zanimivo dogajanje na šoli, ki razbija vsakodnevno rutino,  

                               - kritičnost in samokritičnost pri učencih (sprejemanje    

                                 odgovornosti), 

- sodelovanje med učitelji-timsko delo, 

- šolski projekti, 

- izobraževanje celotnega učiteljskega zbora, 

- natančno spremljanje kršitev učencev, 

- fleksibilni predmetnik, 

- prepoznavnost v okolju, 

- sodelovanje na tekmovanjih, 

- individualno delo z učenci, 

                 priložnosti: - sodelovanje v mednarodnih projektih, 

- vključitev v shemo šolskega sadja, 

- širok izbor interesnih dejavnosti, 

- sodelovanje z ožjim in širšim okoljem, 

- pomoč in sodelovanje z društvi pri šolskih projektih, 

Vzgoja temelji na naslednjih načelih proaktivnega delovanja: 

 načelo oblikovanja okolja za optimalno življenje in delo v šoli v fizičnem, 

psiho-socialnem in duhovnem smislu (primerna oprema, strokovnost, 

uporaba raznovrstnih oblik in metod dela, premišljeno uvajanje novosti, 

zagotavljanje varnosti in zaupnosti, razvijanje pripadnosti skupini, oddelku, 

šoli,…, 

 načelo personalizacije (omogočiti vsakemu učencu optimalen razvoj glede 

na dane potenciale ob upoštevanju podpore iz okolja, zavzetosti za vsakega 

posameznika, spodbujanja k odličnosti posameznikov in odnosov), 

 načelo sodelovanja, vključevanja in strpnosti, skupnega reševanja 

problemov (doslednost v izvajanju dogovorjenih postopkov, delitev 

odgovornosti glede na strokovne in druge pristojnosti,…), 

 načelo odgovornosti slehernega zaposlenega, učenca in starša, 

 načelo pozitivne naravnanosti (senzibiliziranje posameznikov, da opazijo in 

ovrednotijo napredek, doprinos h kvaliteti vzgojno-izobraževalnega dela, 

zaupanje, da obstajajo rešitve problemov,…). 
Osnovno načelo vsega vzgojnega delovanja je dober osebni zgled vseh 

zaposlenih, spoštovanje sprejetih dogovorov in doslednost v reagiranju na vseh 

nivojih. 

 

VREDNOTE 

 

Na šoli si prizadevamo razvijati naslednje  vrednote: 

1. prijateljstvo, 

2. medsebojno spoštovanje, 
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3. upoštevanje pravil lepega vedenja, 

4. medsebojno sodelovanje, 

5. poštenje, 

6. odgovornost, 

7. strpnost in sprejemanje drugačnosti, 

8. sprejemanje samega sebe, 

9. drugo: solidarnost, samostojnost, varnost, skrb za okolje,…. 

VIZIJA IN CILJI ŠOLE 

 

V zdravem okolju, ob podpori staršev in skupnosti pomagamo razvijati 

vedoželjne, strpne, odgovorne mladostnike, pripravljene na izzive prihodnosti. 

 

Vizija, ki smo jo sooblikovali učenci, učitelji in starši je moto, ki mu šola sledi v 

vseh učno-vzgojnih prizadevanjih.     

Vizija je tako smerokaz na poti  k odličnosti, to je k instituciji: 

- ki učencem nudi varno, zdravo in spodbudno šolsko okolje, 

- ki učencem daje znanja, primerljiva z znanji vrstnikov po domovini in tujini,  

- ki razvija motivacijo za učenje pri vsakem posamezniku in ustvarja pogoje za 

razvijanje individualnih potencialov mladih, 

- ki mlade usposablja za prilagajanje na  življenje hitrih sprememb in omejenih 

naravnih virov, 

- ki mladim pomaga ozaveščati vrednote spoštovanja, strpnosti, sodelovanja, 

narodnega ponosa, 

- ki je strokovno, razvojno naravnana, komunikativna: odprta za pobude iz 

okolja  in hkrati krepko usidrana v svoje okolje. 

 

Zastavljene cilje bomo realizirali z aktivnostmi, ki bodo prilagojene starostni 

stopnji otrok in usklajene s potrebami in okoliščinami: 

 

1) Varno, zdravo in spodbudno šolsko okolje 

- urejanje šolskih prostorov in okolice šole, 

- ustvarjanje prijetnega vzdušja v šolskih prostorih, 

- izvajanje dejavnosti v okviru eko šole, zdrave šole, kulturne šole 

2) Znanja, primerljiva z znanji vrstnikov po domovini in tujini 

- iskati možnosti in načine medpredmetnega povezovanja in osmišljanja 

šolskega znanja, 

- posredovano znanje iz različnih strok prenesti v življenje, jih smiselno 

povezati med seboj, 

- prebujati, razvijati in izoblikovati ustvarjalnost in samostojno reševanje 

nalog s pomočjo raznolikih učnih procesov, 

- izboljšati bralno pismenost in motivacijo za branje. 

3) Motivacija za učenje pri vsakem posamezniku, pogoji za razvijanje 
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     individualnih  potencialov mladih     

- izvajati raznoliko učno prakso z uporabo sodobnih didaktičnih pristopov, 

- uresničevanje koncepta dela z nadarjenimi (dodatni pouk, interesne 

dejavnosti, tekmovanja, natečaji, projekti, raziskovalne naloge, 

delavnice…..), 

- izvajanje individualiziranih programov, potrebne prilagoditve, javna dela, 

dopolnilni pouk…), 

- individualizacija in diferenciacija v okviru pouka, domačih nalog…. 

4) Prilagajanje mladih na  življenje hitrih sprememb in omejenih naravnih 

virov 

- razvijanje pozitivne samopodobe učencev z razvijanjem močnih področij, 

- ponudba obogatitvenih programov z različnih področij (šport, kamnoseštvo, 

vrtnarstvo, čebelarstvo, natečaji…), 

- aktivno pristopati k varovanju okolja in skrbi za trajnostni razvoj, 

- aktivnosti za konstruktivno reševanje problemov, konfliktov, spoprijemanje 

s stresom. 

5) Ozaveščanje vrednot spoštovanja, strpnosti, sodelovanja, narodnega 

    ponosa 

- upoštevati šolska  pravila za uresničitev izobraževalnih ciljev  in za 

doseganje vrednot: strpnosti, spoštovanja, solidarnosti, odgovornosti, 

- razvijanje kulture sporazumevanja (pozdravljanje in naslavljanje),  

- sprejem prvošolcev v šolsko skupnost, 

- oblikovati  kritično odprtost do družbenega okolja z upoštevanjem pravice 

do drugačnosti, 

- sodelovanje z invalidno mladino, 

- sodelovanje z vrtcem in šolami v domovini in zamejstvu  

- postavljati določene zahteve v skladu z letnimi pripravami in vzgojnimi 

plani razrednikov z namenom razvijanja samostojnosti, neodvisnosti in 

interesov mladih, 

- vzpostavljati  ustrezno kulturo sobivanja z  dobrimi  medsebojni odnosi,  

- spodbujanje domovinske in narodne pripadnosti 

6) Strokovno, razvojno naravnana in komunikativna ustanova, odprta za 

pobude iz okolja  in hkrati krepko usidrana v svoje okolje 

- s stalnim strokovnim spopolnjevanjem skrbeti za profesionalizacijo  

     lastnega dela, 

- sodelovanje pri aktivnostih, ki jih ponujajo ustanove, društva, institucije…, 

- šolska skupnost in šolski parlament pomagata pri sooblikovanju življenja in 

dejavnosti na šoli,  

- poklicna vzgoja, 

- v okviru inovacijskega projekta okrepiti vlogo in pomen timskega dela, 

- izkoristiti možnosti in priložnosti za aktiven pristop k sooblikovanju 

kulturnega, športnega in sploh družabnega življenja v kraju in občini,  
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- ustvarjati možnosti in pogoje za aktivno sodelovanje staršev in občanov v 

šoli,  

- krepiti medgeneracijsko sodelovanje z ozaveščanjem pomena prenosa 

znanja  in izkušenj ,..… 

 

PROJEKCIJA GIBANJA ŠTEVILA UČENCEV IN PREDVIDENO ŠTEVILO 

ODDELKOV  
 

Število učencev 
šol. leto Komen  Štanjel Skupaj 

2012/2013 205 60 265 

2013/2014 205 64 269 

2014/2015 211 67 278 

2015/2016 216 69 285 

2016/2017 225 70 295 

 

Komen 
       razred 

šol. l. 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 št. 

odd. 

2012/2013 23 19 23 15 16 23 25 31 30 11 

2013/2014 21 23 19 23 15 16 32 25 31 11 

2014/2015 28 21 23 19 23 15 25 32 25 10 

2015/2016 19 28 21 23 19 23 25 25 32 10 

2016/2017 24 19 28 21 23 19 38 25 25 10 

 

Štanjel 

       razred 

šol. l. 

1. 2 3 4 5 6 št. 

odd. 

2012/2013 11 6 15 10 9 9 4 

2013/2014 13 11 6 15 10 9 4 

2014/2015 12 13 11 6 15 10 5 

2015/2016 11 12 13 11 6 15 5 

2016/2017 16 11 12 13 11 6 5 

 

KADROVANJE 

Zaposlovanje in kadrovska politika se bo izvajala v prihodnjih letih v okviru 

potrjene sistemizacije delovnih mest  

Tudi v bodoče želimo učencem podružnične šole omogočiti enake učne pogoje kot 

jih imajo vrstniki v Komnu in drugod po Sloveniji, zato bomo še naprej 

ustanoviteljico prosili za financiranje programa  ločenega  izvajanja pouka v 

kombiniranih oddelkih v 2. triletju. 

Pogodbe za določen čas bomo sklepali  zaradi nadomeščanj ali zaradi začasno 

povečanega obsega dela.  

Še naprej bomo kandidirali na razpise Zavoda za zaposlovanje za izvajanje javnih 

del v programu učne pomoči. 
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Učitelje, ki zasedajo delovna mesta, za katera nimajo ustrezne izobrazbe, bomo 

spodbujali k doizobraževanju, saj bodo po letu 2015 neustrezni za poučevanje. 
 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 

Preko vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj in dejavno  vključevanje v 

demokratično družbo, omogočamo globlje poznavanje in odgovoren odnos do 

sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in 

družbenega okolja ter prihodnjih generacij.  

 

Prioritete na področju 

 

kaj kako šol. leto 

 Izboljševanje kakovosti vzgojno-

izobraževalnega procesa s pomočjo 

sodobnih pristopov pri učenju in 

poučevanju ter poudarkom na 

diferenciaciji in individualizaciji.  

-izobraževanje UZ 

(Preverjanje in ocenjevanje 

znanja) 

-spodbujanje 

samoizobraževanja, 

 - nadaljevanje usposabljanja 

v okviru projekta PUSDVIZ 

na področju Učenje učenja, 

- vključevanje v inovacijske 

projekte 

 

stalna 

naloga 

 Učenje in poučevanje 

- Izboljšati sposobnost pisanja, 

branja in ustnega izražanja v 

slovenskem jeziku. 

- V dialogu in timskem sodelovanju 

vseh deležnikov VI odkrivati 

znanstvena spoznanja, biti do 

njih kritičen in inovativen 

- Izobraževanje UZ 

Učinkovite bralne 

strategije, 

letni akcijski načrti 
Razvijanje kritičnega 

mišljenja  

letni akcijski načrti 
 

 

2012/13 

 

 

2013/14 

 Klima in kultura 

-Spodbuditi razvoj socialnih kompetenc 

in povečati odgovornost za lastna 

dejanja. 

- Vključitev v inovacijski 

projekt  

- timski pristop 

- Nadaljevanje inovacijskega 

projekta 

- Personalizacija VI dela 

(vsak učenec ima 

individualiziran osebni plan) 

-V varstvu vozačev izvajati 

učne ure 

2012/2013 

 

2012/2013 

 

 

do 2017 

 

 

 

do 2015 

 Promoviranje zdravja v najširšem 

smislu   
        

-izvajanje razrednih 

podprojektov, 

 

stalna 
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- omogočiti učencem 

vključitev v različne športne 

aktivnosti, 

- ohranjati ponudbo 

interesnih dejavnosti: 

vrtnarstvo, čebelarstvo, šah, 

naloga 

 

 Izvajanje aktivnosti v  zvezi z 

ugotavljanjem in zagotavljanjem 

kakovosti vzgojno-izobraževalnih 

organizacij  

-razširiti tim za 

samoevalvacijo 

2012/2013 

 

 Sodelovanje v mednarodnih projektih - krajši projekti v angleščini, 

italijanščini in nemščini na 

določeno temo 

Stalna 

naloga 

 

 Izvajanje aktivnosti v zvezi s 

pridobitvijo priznanja Kulturna šola 

-prijava na razpis ZKO 

Slovenije 

šol. leto 

2013/2014 

 Izvajanje aktivnosti v okviru projekta 

Ekošole ter Zdrave šole 

- izvajanje izbranih in 

dogovorjenih aktivnost v 

okviru podprojektov 

 

stalna 

naloga 

 Seznanitev zainteresiranih  z 

Glasserjevo teorijo izbire / 

nadaljevalno usposabljanje ter 

motivacija za izobraževanje in 

uvajanje elementov Dobre šole 

Delavnice za člane 

učiteljskega zbora  

 

šol. leto 

2013/2014 

in dalje 

 Nadaljevanje aktivnosti v projektu 

COMENIUS ter 

  Ponovna vključitev v večstranska 

šolska  partnerstva Comenius 

-izvajanje skupno 

dogovorjenih projektov 

šol. leto 

2011/2013 

2013/2015 

 Ohranitev  Sheme šolskega sadja 

  In vključitev v Shemo šolskega mleka 

- razvijanje zdravih 

prehranjevalnih navad ter 

spodbujanje uživanja  doma 

pridelanega sadja in 

zelenjave ter mleka  

šol. leto 

2012/2013 

 in dalje 

 

 

Vsako izmed navedenih področij bomo v določenih časovnih intervalih spremljali  

in vrednotili z razpoložljivim instrumentarijem, opravili analizo in pripravili  načrt 

za nadaljnje delo.  

 

INVESTICIJSKO VLAGANJE IN VZDRŽEVANJE  

Vodstvo  šole si bo tudi v prihodnje prizadevalo zagotoviti optimalne prostorske 

in materialne pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela. Stalna skrb bo 

namenjena  sprotnemu vzdrževanju šolskih stavb in posameznih prostorov, 

odpravi poškodb, napak in pomanjkljivosti.   
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V skladu z denarnimi zmožnostmi bomo investicije realizirali po naslednjih 

prioritetah: 

Prioritete na področju 

 

Kaj Predvidena sred. kdaj 

 ureditev učilnice za pouk TIT Cca 8000€ 2013 

 zamenjava vrat po celi šoli, Cca 20.000€      2013 

 Izdelava / izgradnja športnega igrišča 

(Štanjel) 

 Leto 2014 

ali 2015 

 Iskanje možnosti za pridobitev in 

izdelavo novih parkirnih mest ob šoli 

(Komen) 

 Stalna 

naloga 

 Priprava dokumentacije za izdelavo 

kuhinje in spremljajočih prostorov 

(Komen)  

 Šol. leto 

2013/2014 

 ureditev nogometnih golov in 

košarkarskih košev na zunanjem 

igrišču, 

 Šol. leto 

1013/14 

 prenova sanitarij ob telovadnici,   2016 

 prenova šolske kuhinje in ureditev WC v 

pritličju 

 2015 

 dodatna ureditev okolice šole (pralne 

plošče ob peskovniku za skok v daljino) 

  

2016 

 vodovodna napeljava v mansardo v 

Štanjelu 

  

2015 

 sanacija centralnega ogrevanja  2014 

 

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja smo močno odvisni od 

sredstev, ki jih v ta namen določi ustanoviteljica, zato bomo omenjene investicije 

realizirali le, če bodo za to namenjena sredstva. 

 

FINANČNO POSLOVANJE 

Naš osnovni cilj je vsako poslovno leto zaključiti s pozitivnim rezultatom in 

gospodariti po načelih dobrega gospodarja.  

V letu 2013 ali 2014 bomo izvedli notranjerevizijski nadzor poslovanja (odvisno 

od sredstev in pogojev medobčinske revizorke). 

 

Razvojni načrt je bil obravnavan na sestanku učiteljskega zbora: 17.12.2012 

Razvojni načrt je bil obravnavan na sestanku Sveta staršev: 18.12.2012 

Razvojni načrt je bil sprejet na sestanku Sveta šole: 14.1.2013. 
 

Št.: 10/2013                                                                                                              Andreja Rustja, prof. 

Komen, 14.10.2013                                                                                     Predsednica Sveta šole    
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