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Šolam ki izvajajo poskus  »Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta 

razširjenega programa v osnovni šoli«  v celoti 

 

Spoštovana ravnateljica, 

Spoštovani ravnatelj, 

 

V nadaljevanju vam posredujemo nekaj informacij, pomembnih za načrtovanje vašega dela v poskusa 

»Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v 

osnovni šoli«   v tem šolskem letu.  

 

Obveznosti šol v poskusu 

 Oddaja podrobnega izvedbenega načrta poskusa posamezno šolsko leto (Prosimo vas, da 
nam do 30. 9. pošljete vaš podroben izvedbeni načrt poskusa za leto 2022/2023, ki je 
sestavni del LDN  oziroma  LDN za tekoče šolsko leto);  

 Vnos letnih priprav učiteljev za izvajanje dejavnosti razširjenega programa v aplikacijo ZRSŠ1 

 Udeležba na spremljavah in srečanjih ravnateljev in šolskih timov ter sprotna priprava poročil 
o realizaciji izvedbenega načrta, ki jih organizira ZRSŠ; 

 Obvezna priprava vmesnega poročila ravnatelja in šole o izvajanju poskusa za leto 
2022/2023 (junij 2023) in končnega poročila 2023;  

 Pri pripravi poročil, odgovorih na vprašalnike in pri zbiranju podatkov o rezultatih izvajanja 
posameznega dela poskusa ravnatelj vključi strokovne delavce, učence in starše; 

 V tem šolskem letu, ki je zadnje leto poskusa, bomo v evalvacijo vključili tudi starše vaših 
učencev (vprašalniki); 

 Predstavitev izvedbenega modela, izkušenj in dobrih praks na srečanjih ravnateljev v 
Območnih enotah in v mrežah (Tržnica dobrih praks), obisk šol in učni sprehodi (1x letno); 

 Šole, vključene v poskus v celoti v od leta 2018 pripravijo predstavitev svojega modela in 
izkušenj za šole, ki niso vključene v poskus (poskus bo s šolskim letom 2023/2024 ; 

 Udeležba na srečanjih in usposabljanjih. 
 

                                                           
1 Navodila za prijavo v aplikacijo in vnos so priloga  dopisa. 



Napoved srečanj ravnateljev  in vodij šolskega tima 

 četrtek, 6. 10. 2022 

 torek, 8. 11. 2022 

 torek, 17. 1. 2023 

 četrtek, 16. 3. 2023 

 sreda, 17. 5. 2023 

Spremljava izvajanja razširjenega programa  na šolah (učni sprehodi) 

 

 Šole, ki so v poskusu v celoti od 2018 - oktober – november 2022 (hospitacije z razgovorom) 

 Nove šole v poskusu v celoti: januar  2023 
 

Mreženje šol v poskusu 

 

Mreženje bo potekalo na šolah in na Območnih enotah Zavoda RS za šolstvo. 

 Mreženje na šolah bo od oktobra do decembra 2022 ter v januarju 2023. Predstavitev 
modela izvajanja novega koncepta RaP in mreženje bo na šolah, ki izvajajo poskus v celoti od 
začetka. Obveznost  šole je udeležba na vsaj enem srečanju na drugi šoli. 

 

 

Usposabljanja za strokovne delavce  

1. Za učitelje tujega jezika: 

- Za učitelje tujega jezika v obveznem programu in tujega jezika v razširjenem programu na šolah, ki 

izvajajo poskus, bo usposabljanje marca 2023.  

 

2. Za učitelje na šoli 

1. Za namen izboljšanja učnih okolij in poglabljanja formativnega spremljanja, smo pripravili spletni 
seminar S formativnim spremljanjem do učnih okolij 21. stoletja, ki se nahaja v spletni učilnici razvojne 
naloge Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, na povezavi 
https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10639 (ključ za vstop je RNUUO). Seminar vsebuje pet 
sklopov, ki so sestavljeni iz kratkih filmov s pripadajočimi navodili za izvajanje dejavnosti in bo na 
razpolago šolam, vključenim v poskus do decembra 2022.  
Vse podrobnosti o seminarju bodo učitelji izvedeli v prvem filmu seminarja.  
Spletni seminar je obvezen.  

 

Lepo vas pozdravljam in vam želim uspešno šolsko leto. 

mag. Renata Zupanc Grom, 

Vodja poskusa 

 

https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10639

