KLJUČNE UGOTOVITVE O DELU ZDRAVIH ŠOL
V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 – PLAKAT
Število ZŠ v SMZŠ in delež
ZŠ, ki so poročale o nalogah

Število učencev, dijakov
in učiteljev vključenih v naloge

28525 dijakov

122541 učencev

398 ZŠ
2600 SŠ učiteljev

14241 OŠ učiteljev
323 OŠ
62 SŠ

3 zavodi

Rdeča nit in prepletanje vsebin
šolskem letu 2020/2021

10
dijaških
domov

Infografika 4: Najpogostejša
področjanalog
izvedenih
ter najpogostejši izvajalci nalog in ciljna populacija
Najpogostejša
področja izvedenih
ter nalog
najpogostejši
izvajalci nalog in ciljna populacija

DUŠEVNO
ZDRAVJE

TELESNA
DEJAVNOST

vseh nalog namenjenih
učencem in dijakom

COVID-19
nalog izvedli
učitelji

programov/vsebin in šolskih programov

Število izvedenih NIJZ programov/vsebin
in šolskih programov

ZDRAVA
PREHRANA
1142 nalog
šolski programi

Infografika 8: Sestava in dejavnost timov ZŠ

2719 nalog
7 nalog / šolo

1577 nalog
NIJZ programi/vsebine

Infografika 6: Srečevanje timov ZŠ v šolskem letu

Sestava in dejavnost timov ZŠ
35 % timov:
vodja tima z nekaj sodelavci

Sestava
timov ZŠ

Srečevanje timov ZŠ
v šolskem letu

2x -5x letno
ali večkrat
timov ZŠ se srečuje

41 % timov:
notranji člani tima ZŠ

samostojnem dokumentu

23 % timov:
tudi zunanji člani tima ZŠ

1 % timov:
ni aktiven

Šolska politika zdravja zapisana v letnem, vzgojnem
delovnem načrtu ali v samostojnem dokumentu
letni delovni načrt
ali samostojni
dokument
šolska politika
zdravja

Kaj prispeva
k uspešnosti nalog?

življenjske
vsebine

vključenost nalog
v kurikul,
uporabna gradiva

podpora vodstva
dobro načrtovanje
in organizacija

izbor
vsebin
in način
izvedbe

boljša
ozaveščenost
učiteljev

usposobljeni
sodelavci

boljše
sodelovanje,
novo znanje, UČINKI NALOG
spretnosti, navade
učencev/dijakov

boljša
povezanost
s starši,
lokalno
skupnostjo
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več časa,
kontinuirano
izvajanje

motivacija otrok
in mladostnikov,
inovativni pristopi

KAJ ŠE?

prilagoditve
zaradi
covida-19

obvezne vsebine
v kurikulu,
gradiva

»SMZŠ je ena izmed ključnih,
ki se še posebej posveča
dvigu kvalitete življenja v šoli.«

Vir:
o delu
Zdravih
šol v šolskem
letu 2020/2021
Vir:Poročilo
Poročilo
o delu
Zdravih
šol v šolskem
letu 2020/2021
www.nijz.si/,
www.nijz.si/sl/slovenska-mreza-zdravih-sol
www.nijz.si/, www.nijz.si/sl/slovenska-mreza-zdravih-sol

»Učitelj vsak dan podpira in
»SMZŠ
je ena
izmed ključnih,
spodbuja
učence
k zdravemu
kinačinu
se še posebej
posveča dvigu
življenja.«
kvalitete življenja v šoli.«

»Učitelj vsak dan podpira in

