
JUNIJ  2018  AKCIJSKI NAČRT   

 

Na področju ZNANJE IN SPRETNOSTI smo si zadali cilj:  Krepiti medosebne veščine dijakov (komuniciranje in sodelovanje). 

 

Cilji 
izboljšav 
2018/19 
(kaj želimo 
izboljšati?) 

Prednostni cilji 
2018/19 

Dejavnosti 
(kako bomo 
dosegli kar 
načrtujemo?) 

Merila in opisniki 
(kako bomo 
vedeli, da smo 
načrtovano 
dosegli) 

Nosilec 
dejavnosti 

Roki za izvedbo 
dejavnosti 

Potrebni viri 

 
 
 

BONTON – RDEČA NIT 
ŠOLSKEGA LETA 

ZGLED smo profesorji, 
plakati po šoli, pravila 
obnašanja kot VIZIJA 
šole 
 
 

Kulturno vedenje 
dijakov, medosebno 
spoštovanje, 
upoštevanje pozitivne 
komunikacije 

VSI ZAPOSLENI, 
razredniki na RU, prof.. 
pri urah 

celo šol.leto, prve 
razredne ure, kulturne 
prireditve, ekskurzije 

- Zapisana 
pravila 

- Zunanji 
predavatelji 

- Filmi, 
dok.oddaje 

 
 
 
 

VIDEO PREDSTAVITVE 
dobre/slabe komunikacije 
(npr.tema mobilni telefon) 

Igra vlog, snemanje, 
montaža, predvajanje 
(vsak razred svoj 1 min 
film) 

SAM IZDELEK 
JASNO SPOROČILO – 
NAGRADA 

RAZREDNIK + DIJAKI 
ODDELKA 

Projektni dnevi, kulturni 
dan, informativni 
dan…predstavitve 

- Dijaki 
- Telefon 
- Kamera 
- računalnik  

 SPOŠTLJIVA KOMUNIKACIJA 1. razredna ura+prva 
pogovorna ura 
predstavitev teme tudi 
staršem! 
ZGLED IN profesionalen 
odnos 

Evalvacijska anketa 
( marec 2019 ) 

Učitelji Celo leto  

 

 



JUNIJ  2018  AKCIJSKI NAČRT 

 

Na področju STALIŠČA, VREDNOSTE IN ODNOSI smo si zadali cilj: Razvijati družbeno odgovornost, odgovornost do okolja in do sebe. 

 

Cilji izboljšav 
2018/19 
(kaj želimo 
izboljšati?) 

Prednostni cilji 
2018/19 

Dejavnosti 
(kako bomo 
dosegli kar 
načrtujemo?) 

Merila in opisniki 
(kako bomo 
vedeli, da smo 
načrtovano 
dosegli) 

Nosilec 
dejavnosti 

Roki za izvedbo 
dejavnosti 

Potrebni viri 

 
 
 

MEDVRSTNIŠKA POMOČ - 
učna pomoč, prostovoljstvo 

Pomoč z organizacijo 
prostora( ureditev 
prostora hodnik pri 
dvigalu v zadnjem 
nadstropju), 
predstavitev 
prostovoljstva 

Dijaki se sami 
povezujejo in 
organizirajo za pomoč, 
povratna informacija 
.dijakov 

Razredniki , v povezavi s 
svetovalno službo, 
vzgojitelji 

Celo šolsko leto - Urejen prostor 
- seznam dijakov 

za nudenje 
pomoči 

 
 
 

PROJKETNI DNEVI O OKOLJU, 
ZAVRŽENI HRANI, 
OBNAŠANJU 
 
Sodelovanje z lokalno 
skupnostjo! 

- Delavnice  
- Predstavitve 

dijakov 
- Predavanja 
- Zbiralne akcije 
- Humanitarne 

akcije 
- Povezava z 

občino ( napisi 
po ulici) 

- -čistilna akcija 
šole 

- Vprašalniki - Ravnateljica z 
mentorji 

- dijaki 

Celo šolsko leto - Literatura 
- prostor 

 


