
VIZIJA, CILJI IN PREDNOSTNE NALOGE ŠOLE 

 

Vizija 

Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice (v nadaljevanju OŠ Toneta Čufarja Jesenice) je 

usmerjena v doseganje temeljnih vrednot sodobne šole: skrbeti za posameznika in njegov 

razvoj, skrbeti za enake možnosti izobraževanja in doseganje znanja, gojiti spoštovanje, 

strpnost in zaupanje med udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa in biti odprti v lokalni 

skupnosti.  

 

Cilji 

Osnovni cilj je kakovostno delo z učenci, da bodo pridobljeno znanje in veščine praktično 

uporabili v življenju. Učencem bomo nudili vse možnosti, da bodo pri svojem delu 

samostojni, ustvarjalni in vztrajni. Pomembno nam je, da so učenci pri usvajanju znanj 

sproščeni, samozavestni, objektivni in kritični. 

Učencem želimo biti  mentorji, da bodo znali sami priti do želenih  spoznanj z najnovejšimi 

metodami in oblikami dela. Naše delo bo prepleteno z dobro voljo in z uspehi vsakega 

posameznika. 

Učencem bomo ponudili zanimiv, aktiven pouk z različnimi metodami dela in čim več 

možnosti za pridobivanje znanja in ga usmeriti v različne dejavnosti. 

Nadaljevali bomo s kakovostnim delom z nadarjenimi učenci in skupaj z njimi pripravili 

programe za doseganje zastavljenih ciljev.  

Oblikovali bomo vzpodbudno okolje in vzpostavili dobre pogoje za delo – tako za učence kot 

tudi za vse zaposlene. 

 

Prednostne naloge šole v šolskem letu 2021/2022 

Prednostne naloge šole v šolskem letu 2021/2022 

Dve prednostni nalogi iz lanskega šolskega leta smo prenesli tudi v letošnje leto, in sicer:  

• okrepiti znanje učencev s področja računalniškega znanja, potrebnega za 

posodobljeno delo v šoli ali na daljavo (v sklopu tehničnega dneva računalniško 

opismenjevanje in spletne učilnice) ter   

• bralno pismenost (v sklopu dolgoletnega šolskega projekta Knjiga z mano šiba). 

 

 



Kot glavno prednostno nalogo pa smo izbrali sledečo: 

 Krepiti spoštljiv odnos do sebe, drugih in sveta okrog sebe.  

Le-to bomo uresničevali v sklopu dveh projektov, enega na razredni stopnji in drugega na 

predmetni stopnji. S tem želimo krepiti spoštljive medsebojne odnose ter odgovornost do 

drugih in sebe. 

 


