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1. PREDSTAVITEV ŠOLE  
 
 
Osnovna šola Hajdina je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Hajdina. 

Zavod kot osnovno dejavnost opravlja javno službo na področju predšolske vzgoje in 

osnovnošolskega izobraževanja po javno veljavnem vzgojno-izobraževalnem programu, ki je 

sprejet na način in po postopku določenem z zakonom. Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka 

od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Enota Vrtca pri OŠ Hajdina izvaja vzgojno-varstveno 

delo za predšolske otroke od 11. meseca starosti do vstopa v osnovno šolo.  

 

Na šoli se trudimo, da bi učenci razvili pozitivne vrednote, kot so odgovornost, spoštovanje do 

sebe, drugih in okolja in jim podati potrebno znanje za nadaljevanje šolanja. V ta namen 

spodbujamo izobraževanje zaposlenih in vključevanje učencev v različne dejavnosti na šolskem, 

državnem in mednarodnem nivoju. Za uspešnost dela v šoli pa sta potrebni dobra komunikacija 

in sodelovanje med zaposlenimi, učenci in starši, zato si prizadevamo, da bi bili pri tem čim bolj 

uspešni. 

 
 

2. PREDNOSTNE NALOGE   
 
 
V šolskem letu 2021/22 smo si kot prednostno področje zadali naslednje naloge: 

▪ senzibilnost pri delu z učenci s čustveno-vedenjskimi težavami, 

▪ učenje na prostem, 

▪ izbor vsebin pri urah obveznega programa in RaP, ki sledijo učnemu načrtu a hkrati 

razvijajo vseživljenjska znanja, prečne veščine, podjetnost in inovativnost, 

▪ trajnostni razvoj, 

▪ sodelovanje z okoljem - HAJNINSKA TRŽNICA (ob dnevu šole). 

 
Na pedagoški konferenci 23. 8. 2021 so bili imenovani člani tima za samoevalvacijo OŠ Hajdina 

za šolsko leto 2021/2022, ki so ga sestavljali Tatjana Lukovnjak (vodja tima), Tea Horvat, Marija 

Meklav in Tamara Kerman. 
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3. UČENJE NA PROSTEM 
 
V šolskem letu 2021/22 je v okviru projekta Erasmus+ “Z roko v roki za zeleno prihodnost” zaživela 

učilnica na prostem. Učitelji so učilnico uporabljali pri vseh predmetih (MAT, SLO, LUM, ŠPO, DRU, 

GUM, NAR …), v glavnem pri ponavljanju in utrjevanju učne snovi, pa tudi pri obravnavi nove snovi 

ter za poustvarjalne aktivnosti. 

 

Za namen evalvacije učenja na prostem kot ene od prednostnih nalog, ki smo si jih zadali v šolskem 

letu 2021/22, smo učitelje naše šole anketirali glede vključevanja pouka na prostem pri rednemu 

izvajanju pouka. 

 

Učenje na prostem je bilo zastopano po celotni vertikali od 1. do 9. razreda. 

 

Učilnico na prostem so učitelji uporabljali pogosto; nekateri so jo uporabljali večkrat tedensko 

(28,6 %), drugi enkrat mesečno (28,6 %), spet nekateri pa večkrat mesečno (21,4 %). Ostali so jo 

uporabljali zgolj nekajkrat letno (14,2 %), najmanj učiteljev pa jo je uporabljalo enkrat tedensko 

(7,1 %). 

 
Slika 1: Uporaba učilnice na prostem v šolskem letu 2021/22 

 
Učitelji navajajo, da so učenje na prostem izvajali pri: 

• utrjevanju snovi, 

• ponavljanju snovi, 

• preverjanju znanja, 

• obravnavi nove učne snovi (npr. geometrijski pojmi pri matematiki), 

• branju v naravi, dvigu bralnih navad učencev,  

• gibalnih vajah, 

• urjenju prečnih veščin, 

• medpredmetnem povezovanju, 

• povezavi z vsakdanjim življenjem (šola, dom, poklici, okolje …), 

• poustvarjanju in ustvarjanju, 
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• špotnih aktivnostih, 

• v skladu z učnim načrtom, 

• urjenju spretnostih, 

• poznavanju in razumevanju lokacije in prostorov, 

• uporabi znanja v konkretni situaciji in okolju. 

 
Pri učenju na prostem so učitelji kot prednosti pouka na prostem izpostavili večjo motivacijo, dvig 

razpoloženja, sprostitveno vlogo in podobno. Učenje na prostem po njihovem mnenju izboljša 

počutje učencev in v primerjavi s poukom v učilnici zmanjša obseg motenj pozornosti. Učenci se 

pri pouku na prostem lažje povežejo med seboj, krepijo in razvijajo prečne veščine. Pouk na 

prostem ni monoton, veliko je gibanja na svežem zraku, saj poteka na različnih lokacijah v okolici 

šole. Učenci so v stiku z naravnim okoljem, naravnimi materiali, pridobljeno znanje uporabljajo v 

praksi in konkretnih situacijah. Učenje na prostem deluje spodbudno, saj je pouk drugačen kot v 

klasični učilnici. Tudi na prostem lahko učitelji realiziramo večino zastavljenih učnih ciljev, ki so v 

skladu z učnim načrtom. Izkustveno učenje omogoča učencem realno, pozitivno izkušnjo; učenci 

si pri učenju na prostem bolj zapomnijo učne vsebine ter hitreje in lažje prikličejo podatke iz 

spomina. 

 

Pri pouku na prostem smo poleg ciljev, zapisanih v učnem načrtu, uresničevali še cilje trajnostnega 

razvoja in medpredmetnega sodelovanja, pri tem pa krepili socialne kompetence in timsko delo. 

 

V anketnem vprašalniku smo učitelje povprašali tudi o usposobljenosti glede izvajanja učenja na 

prostem. Več kot polovica učiteljev (64,3 %) trdi, da so dokaj usposobljeni za učenje na prostem 

medtem ko je 35,7 % učiteljev je presodilo, da je slabše usposobljenih. Spodbudno je, da noben 

učitelj ni mnenja, da ni usposobljen za poučevanje na prostem. Prav tako se nihče ni opredelil kot 

zelo usposobljenega za novo obliko poučevanja. 

 

 

 
Slika 2: Usposobljenost učiteljev za učenje na prostem v šolskem letu 2021/22 
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Tako učenci kot učitelji v splošnem ugotavljajo, da učenje na prostem dobro vpliva na počutje in 

delovno klimo ter dviguje motivacijo. 

 

Učitelji se strinjajo, da je bila izvedba učenja na prostem dobro načrtovana, izvedena ter podprta 

s strani vodstva šole. Prav tako menijo (85,8 %), da bi uporaba učilnic na prostem morala postati 

del učnega načrta. 

 
Slika 3: Mnenje učiteljev učilnice na prostem kot del učnega načrta 

 
Tako učitelji kot učenci v učenju na prostem vidijo v glavnem prednosti; oboji navajajo boljšo 

motivacijo, večjo sproščenost in ustvarjalnost, pa tudi dvig socialnih veščin, boljšo delovno klimo 

in dobro počutje. 

 

S pomočjo anketnega vprašalnika smo tudi učence vprašali o učenju na prostem. Sporočili so, da 

je bilo učenje na prostem zastopano pri vseh predmetih; največ ga je bilo pri športu, matematiki, 

slovenščini in tujem jeziku. 

 

 
Slika 4: Učenje na prostem pri posameznih predmetih 
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Učenci so se pri učenju na prostem zelo dobro počutili. 48, 4 % jih navaja, da kar odlično, 45,2 % 

pa dobro. 

 
Slika 5: Počutje učencev pri učenju na prostem 

 
Prav tako so učenci zaznali, da je pouk na prostem bolj zanimiv (79 % učencev). Pri pouku na 

prostem so se dobro počutili, želijo si ga še več. 

 

 
Slika 6: Zanimivost pouka na prostem 

 
Z učenjem na prostem bomo zagotovo nadaljevali v naslednjem šolskem letu; postal bo naša 

stalnica. O načinih učenja na prostem in vseh predlogih učenja na prostem smo bili učitelji 

seznanjeni na študijskih skupinah pri vseh predmetnih področjih. 

 

4. IZBOR VSEBIN OBVEZNEGA PROGRAMA IN RaP-a 
 

V šolskem letu 2021/22 je naša šola pristopila k poskusu razširjenega programa osnovne šole v 

celoti, katerega vsebinski nosilec je Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 



8 
 

Razširjen program pomeni priložnost, kako učence naučiti preživljati prosti čas kakovostno, pri 

čemer smo v šoli ponudili vsebine, ki so izhajale iz treh področij:  

1. Gibanje za zdravje in dobro psihično in fizično počutje (področje A). 

2. Kultura in tradicija (področje B) 

3. Vsebine iz življenja in dela osnovne šole (področje C).  

 

Nov koncept razširjenega programa zajema nekatere dejavnosti, ki smo jih doslej poznali kot: 

• neobvezne izbirne predmete (umetnost, šport, nemščina), 

• neobvezni izbirni predmet tuji jezik v 1. razredu, 

• interesne dejavnosti, 

• pevski zbor, 

• dopolnilni pouk, 

• dodatni pouk, 

• individualno in skupinsko pomoč, 

• podaljšano bivanje, 

• jutranje varstvo, 

• kolesarski izpit. 

 

Dejavnosti RaP smo načrtovali pred in po rednem pouku. Spodnja tabela prikazuje dejavnosti v 

okviru nosilnih področij Rap-a v šol.l. 2021/2022: 

Področje - A Področje - B Področje - C 

GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO 
PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE 

Sklopi področja:  

• Gibanje 

• Hrana in prehranjevanje 

• Zdravje in varnost 

KULTURA IN TRADICIJA 
Sklopi področja: 

• Kultura, umetnost in 
dediščina. 

• Kultura sobivanja 

• Tuji jeziki 

VSEBINE IZ ŽIVLJENJA IN DELA 
OSNOVNE ŠOLE 
Sklopi področja: 

• Samostojno in sodelovalno učenje.  

• Igra in samostojno načrtovanje 
prostega časa. 

• Medvrstniško, medgeneracijsko in 
mednarodno sodelovanje 

• Rekreativni odmori 

• Gibanje 1. –9. razred 

• Športni dnevi 

• NIP šport 

• Rokomet 

• Hrana in prehranjevanje, vem 
kaj jem 

• Mali šef 

• Vsebine zdravja (ZŠ)  

• Okolje in trajnostni razvoj 

• Cici zbor 

• Otroški pevski zbor 

• Mladinski pevski zbor 

• Plesni izziv 

• Obvezni 1. tuji jezik –1. 
razred 

• Obvezni 2. tuji jezik –7. 
razred 

• NIP angleščina 

• NIP nemščina 

• Šolska skupnost in parlament 

• Zmorem več 

• Raziskujem  

• Obletnica šole(dan šole) 

• Aktivni počitek igra in samostojno 
načrtovanje prostega časa  

• Države Evrope 

• Mladi čebelarji 

• Priprava na tekmovanja 

• Delo z učenci tujci 

Aktivnosti RaP-a so zelo dobro zaživele. Pestrost ponudbe vsebin-programa je bila zelo široka.  
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Koncept, ki je bil nastavljen za to šolsko leto, je bil naš prvi, zato verjamemo da se bomo naslednje 

šolsko leto še bolje organizirali. Učitelji so bili z izvedbo poskusa v večini zadovoljni. Ob koncu 

šolskega leta so na strokovnem aktivu podali svoja mnenja ter konstruktivne kritike, ki jih bomo 

uporabili pri načrtovanju v naslednjem šolskem letu. V šolskem letu 2022/23 se bo izvedla tudi 

anketa za starše, kjer bodo podali mnenje glede ponudbe in izvedbe razširjenega programa.  

V prihodnjem šolskem letu, ki bo ponovno še v preizkušanju, bodo nekatere vsebine, kot so 

dopolnim svoje znanje slovenščine, matematike in angleščine, potekale v času pouka, sočasno, da 

bodo učenci lahko glede na svoje potrebe izbrali tisto, kar potrebujejo. Prav tako bo med redni 

pouk vključenih več športnih vsebin in neobvezni tuji jezik. 

5. TRAJNOSTNI RAZVOJ 
 

5.1. Trajnostna mobilnost 

V šolskem letu 2021/2022 smo dvakrat izvedli tradicionalni mobilni teden. Namen predhodno 

izvedenega projekta je bil spodbuditi osnovnošolce, da v šolo prihajajo na trajnosten način (peš, 

s kolesom, s skiroji, z javnimi prevoznimi sredstvi …) in da razmišljajo, se izobražujejo oz. so aktivni 

v smeri trajnostne mobilnosti. Aktivnost se je izvajala v vsakem vremenu. Trajnostno mobilnost v 

prvem delu smo izvajali v času tedna evropske mobilnosti od 20. 9. do 24. 9. 2021, drugi del pa v 

času od 19. 4. 2022 do 22. 4. 2022. V času tedna mobilnosti smo se odpovedali šolskemu avtobusu. 

 

Slika 7: Utrinki tedna mobilnosti v šolskem letu 2021/22 

To aktivnost bomo prav tako izvajali v naslednjem šolskem letu. 
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5.2 Zbiranje starega papirja  

 

Zbiranje starega papirja ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Na OŠ Hajdina to tradicijo vestno 

ohranjamo in tako krepimo okoljsko zavest o pomembnosti ločenega zbiranja odpadkov tako 

učencev kot staršev in občanov. Akcijo zbiranja starega papirja smo v šolskem letu 2021/22 izvedli 

trikrat. Prva je potekala v mesecu septembru, od 27. 9. 2021 do 30. 9. 2021. Drugo akcijo smo 

izvedli v mesecu aprilu, od 12. 4. 2022 do 14. 4. 2022. V obeh omenjenih akcijah so bila zbrana 

sredstva namenjena šolskemu skladu. Največ starega papirja so v sklad prispevali devetošolci. V 

mesecu juniju (21. in 22. 6. 2022), smo na pobudo staršev izvedli še tretjo zbiralno akcijo starega 

papirja, ki pa je bila za razliko od prejšnjih namenska. Zbrana sredstva so bila namenjena šolski 

knjižnici za nakup novih knjig. Zavedamo se, da je branje ena najpomembnejših veščin za otrokov 

kognitivni razvoj, zato je potrebno poskrbeti, da se učencem ponudi čim širši nabor knjig. 

 

Slika 8: Akcije zbiranje starega papirja v šolskem letu 2021/22 

V letošnjem šolskem letu 2021/22 so devetošolci v mesecu juniju kot novost izvedli akcijo zbiranja 

pločevink. Zbrana sredstva so porabili za sofinanciranje svoje valete. 
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5.3 GO-GAR-GO+ 
 

Učenci OŠ Hjdina so bili vključeni v še en projekt Erasmus+ - GO CAR GO PLUS, ki ga je organizirala 

Strojna šola, Šolski center Ptuj v sodelovanju štirih držav. Učenci OŠ Hajdina so ob zaključku 

projekta predstavili svoje električno vozilo, gokart, ki so ga poimenovali TALUMINKA. Ime je dobil 

po bidonu za vodo, ki ga je vsem učencem podarilo podjetje Talum. Tako bidoni kot gokart 

Taluminka so bili izdelani iz recikliranega aluminija, kar je učencem bilo v navdih. 

Gokart je nastal kot rezultat skupinskega projektnega dela, ki je omogočilo pridobivanje novega 

teoretičnega in praktičnega znanja ter, nenazadnje,  pridobivanje novih doživetij, saj so učenci 

aktivno sodelovali v vseh fazah izdelave, od načrtovanja do končne realizacije. Razvijali so 

sposobnost delovanja v skupini, prevzemanja odgovornosti, sodelovanja in skupnega 

premagovanja izzivov, ki so nedvomno ključni za bodočo uspešno poklicno kariero in nenazadnje 

tudi za življenje. Vse sodelujoče šole so v okviru projekta prejele podvozje in elektro pogon, naloga 

ekip pa je bila, da sestavijo kompozicijo, izdelajo karoserijo in optimizirajo vozilo. 

V omenjenem projektu je sodelovalo več učencev 9. razreda pod mentorstvom učiteljev Iztoka 

Milošiča in Janka Kandriča, pri izdelavi pa so jim svetovali tudi inženirji podjetja Talum. Nastali 

izdelek, Taluminko, so v mesecu maju praktično preizkusili tudi na tekmovanju. Učenci so zmagali 

v slalomski vožnji ter osvojili drugo mesto v krožni vožnji. Naše vozilo je dobilo tudi posebno 

priznanje za uporabo trajnostnih materialov. 

 

 

Slika 9: Taluminka 
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6. SODELOVANJE Z OKOLJEM – HAJDINSKA TRŽNICA 
 

V letošnjem šolskem letu 2021/22 se lahko pohvalimo z uspešno izpeljano dobrodelno prireditvijo 

ob dnevu šole. Učenci in učitelji so se vso šolsko leto pripravljali na dan šole, ki je tokrat prvič 

potekal v sklopu 1. Hajdinske tržnice dobrot in doživetij, skupaj s Turističnim društvom Mitra 

Hajdina. Dogodek je bil izveden 27. 5. 2022 na prireditvenem prostoru pred PSC Hajdina. 

Prireditev je bila v prvi vrsti namenjena medgeneracijskem druženju, sodelovanju in 

dobrodelnemu namenu – prispevku za šolski sklad. Na tržnici so bile številne stojnice, kjer učenci 

(pod vodstvom svojih mentorjev) ponujali svoje izdelke ali izvajali aktivnosti s pomočjo 

promotorjev. Dogodek je bil razdeljen na 4 sklope. Tržnični del je vseboval stojnice, na katerih so 

šolain društva predstavili svoje dejavnosti, in delavnice, kjer so obiskovalci lahko aktivno 

ustvarjali. V animacijski del so bile vključene različne športne in zabavne aktivnosti. Za žejo in 

lakoto pa je poskrbel gostinski del. Dogodek je bil množično obiskan in uspešen.  V prihodnjem 

šolskem letu napovedujemo 2. Hajdinsko tržnico. 

 

Slika 10: Vabilo na 1. Hajdinsko tržnico dobrot in doživetij 
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Hajdina, avgust 2022 

Poročilo pripravila:  

  Tatjana Lukovnjak, vodja tima za samoevalvacijo 

Ravnatelj:  

Mitja Vidovič   

             
ŽIG ŠOLE 

 
 

 

Samoevalvacijsko poročilo se pripravlja na podlagi 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), sprejema pa ga Svet zavoda v skladu  z 48. členom  ZOFVI (Ul. RS 

115/03, 36/08, 64/09- popr. ter 65/09- popr.). 

 
Samoevalvacijsko poročilo je dobilo pozitivno mnenje učiteljskega zbora na 3. pedagoškem 

sestanku, dne 26. 9. 2022. 

 

Samoevalvacijsko poročilo je bilo predstavljeno na 1. seji Sveta staršev, 27. 9. 2022. 

 

Samoevalvacijsko poročilo je bilo potrjeno dne, 28. 9. 2022 na 2. seji Sveta zavoda. 

Št. delovodnika: 6006-5/2022-1 

Predsednik Sveta zavoda:  

Ivan Ogrinc 

 
 


