Naša šola je v letu 2009/2010 ob prvem občinskem prazniku
postala tudi dobitnica posebne nagrade Občine Črenšovci za
posebne dosežke na vzgojno-izobraževalnem področju in za
promocijo kraja na državnem in mednarodnem nivoju.
Januarja 2011 pa smo na šoli in v vrtcu uspešno opravili zunanjo
presojo kakovosti, ki jo je opravil slovenski Inštitut za kakovost in
meroslovje ter si tako pridobili certifikat kakovosti po modelu
Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja.

Tretji festival talentov za Pomursko regijo
Četrti mednarodni simpozij na temo
Avtonomija učitelja med možnostmi, izzivi in priložnostmi,
kjer so se predstavili otroci iz vrtca

Še naprej želimo ostati v toku dogajanja, izobraževati in
vzgajati predvsem dobre in srečne ljudi. Zadajali si bomo
visoke cilje, ob tem pa učencem omogočali podporo in
pomoč pri premagovanju težav.

Vemo, da živimo v okolju, ki tukajšnjim ljudem in s tem tudi
našim učencem v ekonomskem in socialnem pogledu ne
more nuditi vsega, kar bi si želeli, zato pa se vsi zaposleni
trudimo, da je šola tista, ki to okolje lahko čim bolj vzgojno,
kulturno in izobrazbeno obogati in s tem ustvarja dodano
vrednost okolju in tej pokrajini.

Prešernov gaj z lesenimi skulpturami,
nastalimi na dveh mednarodnih kiparskih kolonijah

Izdaja: Zavod svete družine Črenšovci
Vsebine: mag. Marija Horvat, Zdenko Temlin
Oblikovanje: www.veveve.si

Mlade bomo tudi v bodoče opremljali s trajnim in uporabnim
znanjem za življenje, ne bomo pozabili na vzgojne vsebine,
preventivno delo, kritično razmišljanje o naši komunikaciji,
sožitju generacij, humanitarno in prostovoljno delo, pomoč,
življenje v skupnosti in spoštovanje sebe, drugih, okolja in
svoje domovine.

Ker je danes znanje največje bogastvo, ki odpira vrata v svet, se
trudimo, da bi znanje postalo vrednota, za katero bi se učenci in
tudi zaposleni maksimalno potrudili. Rezultati NPZ, ki učencem,
staršem in strokovnim delavcem ponujajo spremljanje kakovosti
dela in dajejo povratno informacijo, so za našo šolo ugodni.
Učenci naše šole dosegajo rezultate nad slovenskim povprečjem
in dosegajo priznanja za odličnost z doseženimi vsemi možnimi
točkami tako v 6. kot v 9. razredu. Tudi povratne informacije dijakov
in profesorjev na srednjih šolah, kjer naši učenci nadaljujejo
šolanje, so pohvalne in mnogokrat so učenci iz našega šolskega
okoliša merilo uspešnosti tudi v gimnazijskih programih. Veseli
smo, da je veliko naših učencev tudi diplomantov na slovenskih
fakultetah in priznanih strokovnjakov z akademskimi nazivi. Želimo
si, da bi takšne rezultate znali obdržati, da bi ohranili kulturo in
vrednote, ki so v Črenšovcih že od nekdaj doma.

Ob igrišču za šolo se nahaja šolski park,
v katerem je tudi učilnica v naravi
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Po doslej znanih podatkih naj bi bil začetek šole v Črenšovcih
povezan z ustanovitvijo župnije v Črenšovcih, kjer naj bi ob
cerkvi nastala tudi rimokatoliška šola. Na podlagi znanih
dejstev se začetek delovanja šole v Črenšovcih postavlja
med 1807 in 1809.

Zdajšnja šola je bila svojemu namenu predana 7. 2. 1965. leta.
Ker so vse pomembne šolske pridobitve bile dograjene in svojemu
namenu predane v mesecu februarju, ko praznujemo slovenski
kulturni praznik, je šola dobila ime po največjem slovenskem
pesniku Francetu Prešernu.
Vrtec Črenšovci je začel opravljati svoje poslanstvo 1. 9. 1969.
Šolo je v šolskem letu 2010/2011 obiskovalo 191 učencev, vrtec,
ki je enota naše šole, pa 78 otrok iz Črenšovcev, Žižkov in Trnja.
Skupaj je v zavodu zaposlenih 55 strokovnih, administrativno
tehničnih in javnih delavcev.
VREDNOTE naše šole in vrtca so:
znanje, varnost, odgovornost in ustvarjalnost.
Naše POSLANSTVO je razvijati radovedne, kritične, edinstvene
in neponovljive posameznike s širokim znanjem, ki so odgovorni
do sebe, sočloveka in okolja. Smo vzgojno-izobraževalni zavod,
prepoznaven v domačem in mednarodnem prostoru.
Uresničevanje vizije, poslanstva in vrednot šole je za vse nas
prednostna naloga, ki smo jo določili tudi v razvojnem, vzgojnem
in letnem delovnem načrtu šole in jo spremljamo preko
samoevalvacije vseh aktivnosti, ki potekajo na šoli.
Posebno skrb namenjamo varnosti in varnemu počutju vseh
otrok in zaposlenih.
Za odgovorno ravnanje še posebej načrtno spremljamo
opravljanje šolskega in domačega dela.

Stara šolska zgradba v letih 1865 - 1965

Skrbimo za socialno vključenost, uspešnost in sprejetost
romskih učencev v šoli in okolju, kjer živijo. Na naši šoli
že tradicionalno poteka sodelovanje učencev prvega
in devetega razreda, kjer učenci devetega razreda
nudijo pomoč in zaščitništvo učencem prvega razreda.
Tako uresničujemo vidik prostovoljstva in se učimo
medgeneracijskega sodelovanja.

Za znanje v učni proces uvajamo različne strategije učenja in
poučevanja.

Podelitev državnega priznanja Blaža Kumerdeja,
ki ga ZRSŠ podeljuje za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti

V ta namen izvajamo fleksibilno organizacijo dela in
medpredmetno povezovanje. Zelo odmevno in množično je delo
na področju razvoja didaktike ocenjevanja znanja učencev, kjer
je naša šola regijsko središče za spoznavanje in širjenje dobre
prakse za Pomurje in Prlekijo. V okviru akcijskega raziskovanja
se lotevamo razvojnih in inovacijskih projektov v sodelovanju z
državnimi institucijami doma in v tujini.
V okviru mednarodnih projektov in sodelovanja se povezujemo
s šolami in Univerzami v Evropi, organiziramo mednarodne
kolonije, simpozije, srečanja in tekmovanja. Smo EKO šola in vrtec,
ZDRAVA šola, RAZISKOVALNA šola in KULTURNA šola leta 2010.
Posebne aktivnosti na šoli namenjamo učencem Romom in
njihovim staršem.

Za ustvarjalnost skrbimo s kakovostnim vodenjem učnega in
vzgojnega procesa ter ustvarjamo pogoje dela, ki omogočajo
ustvarjalno delo vseh učencev in zaposlenih.

Že četrto leto nam je na šoli uspelo organizirati mednarodni
simpozij na temo Avtonomija, letos z naslovom Avtonomija
učitelja med izzivi, možnostmi in priložnostmi. Pred tremi
leti smo z organizacijo mednarodnega simpozija obeležili
200-letnico šolstva v Črenšovcih, na podlagi pozitivnih
izkušenj in dobrih odmevov v strokovni javnosti pa smo z
organizacijo mednarodnih simpozijev nadaljevali.

Za prepoznavnost šole v lokalnem, na državnem in mednarodnem
nivoju skrbimo z organizacijo različnih prireditev ter dosežkov na
tekmovanjih, natečajih in razpisih.

Z znanjem in odgovornim ravnanjem gradimo
varno in ustvarjalno šolo.

Učenci devetega razreda so zaščitniki učencem prvega razreda

Na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci smo odprti za nove izzive
in nove priložnosti tako na učnem kot vzgojnem področju.
Lotevamo se projektov in uvajamo spremembe, ki podpirajo naše
vzgojne in razvojne usmeritve.

Letos smo imeli udeležence iz Nemčije, Hrvaške, Madžarske,
Srbije in Slovenije. Tako s teoretičnega kot tudi praktičnega
vidika smo soočili različne poglede, izmenjali izkušnje,
primerjali poglede na avtonomijo pri nas in tudi v tujini.

Urejen šolski park in okolica šole

