
 

(projekt Crocoos v letih 2015 – 2017)



šolsko leto

št. izpisanih 

dijakov

št. črtanih 

dijakov skupaj št. št. vpisanih dijakov odstotek izpisanih

izpisani

PTI

2014/15 13 15 28 481 2,70 % (10)

2013/14 30 13 43 480 6,25 % (6)

2012/13 18 10 28 482 3,73 % (4)

2011/12 15 14 29 511 2,94 % (12)

2010/11 32 11 43 552 5,79 % (17)

SKUPAJ 108 63 171 2.506 4,31 % 49

2015/16 13 12 25 538 2,41%



izdelava smernic za delo 

razrednika na ravni šole
povečanje sodelovanja dijakov

 izdelava dokumenta smernice 

za razrednika

 Sestanki z razredniki

 Konference: minute za boljše 

odnose

 Usposabljanje za zaposlene in 

nakup literature

 Prvi šolski dan malo drugače

 Osebni izobraževalni načrt

 Zamenjava vlog

 Ureditev prijetnih prostorov

 Izpeljava  vzgojnega projekta za 

podporo ranljivim skupinam - film

 Šolski ekovrt

 Spodbujanje 100% uspeha 

oddelkov ob koncu šolskega leta 

z nagrado v obliki začetne 

ekskurzije z razrednikom



 Dodatna ura matematike

 Predmet učenje učenja

 Razredne ure v urniku

 Premik začetka pouka

 Oin-i



• Izbira razrednika – ravnateljica

• Prvi roditeljski sestanek – prvi letniki



 Smernice za razrednike

 Redni mesečni sestanki (poročanje, dogovor, spremljanje, 

aktivnosti, določitev nosilca, oin)

o Evidenca opravljenih razgovorov razrednikov

 Razgovori dijakov pri svetovalni službi

 OIN

Sistem zgodnjega opozarjanja za 

preprečevanje zgodnjega opuščanja 

šolanja



Obiskovanje DSP

Ekskurzija za 100% razred

Analiza ob koncu šolskega leta



 Sistem bomo dodali v LDN

 Posamezne aktivnosti posamezni nosilci – šolska 

svetovalna doda v svoj LDN – enako tudi dodatne 

aktivnosti, ki bodo trajne (projektni teden, prvi šolski dan, 

izobraževanje za učitelje)

 Pridobili smo dokument: smernice za razrednike, obrazec za 

razrednike za spremljanje dijakov, vodenje razgovorov in 

OIN

 Ravnateljica: podpora, izobraževanje, finance za ekskurzijo
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 Učinkovite strategije sporazumevanja za 

učitelje/mentorje,

 Anketa o udejstvovanju, motiviranosti in prepričanjih 

dijakov – vprašalnik o odnosih med vrstniki,

 Orodje za identifikacijo dijakov v stiski.



 Vključeni so dijaki prvih letnikov programa SSI, pri 

katerih so se opazili znaki stiske,

 Na podlagi rezultatov uporabljenih orodij ter po pogovoru 

s svetovalno delavko, so dijaki povabljeni v projekt,

 V projektu sodeluje 16 dijakov,

 Projekt je bil izveden v času projektnega tedna v aprilu 

2016.



Anketno vprašanje: 

 Kaj jim je bilo najbolj všeč?

- druženje, novi prijatelji, zanimivost.

 Kaj lahko šola še stori, da bi čim več dijakov uspešno 

zaključilo šolanje?

- več predavanj na to temo,

- več takšnih projektnih tednov,

- redni pogovori s svetovalno delavko,

- dobri odnosi z učitelji,

- manjši oddelki (15-20 dijakov v razredu).



 Velika želja za sodelovanje nepovabljenih dijakov,

 Ideja o nadaljevanju dela v obliki krožka,

 Potreba po večji organiziranosti pozitivnega skupinskega 

dela.



 Udeležba na filmskem festivalu otrok in mladine 

Koroške,

 Sodelovalo je 12 osnovnih in srednjih šol,

 Osvojena nagrada: 1. filmskega oskarja otrok in mladine

 Nagrada Srednje šole - dodelitev prostora za studio




