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Vzgojni
načrtšoleizhajaizciljevOŠinjedelLDNšole.
Vključuje vrednote, zapisane v obstoječi zakonodaji RS in dokumentih, usklajenih na nivoju
EU. Vključuje tudi vizijo in poslanstvo naše šole kot šole, prijazne učencem, mladostnikom,
staršem in učiteljem. Cilj naše šole so srečni, zadovoljni in uspešni učenci in mladostniki. S
strokovnim, ustvarjalnim in timskim delom bomo izbrali pravo pot, da bodo naši otroci in
mladostniki
zveseljeminradovednostjozrlivprihodnosttersponosomstopalivživljenje.
Vzgoja in izobraževanje morata omogočiti vsakemu človeku, da sam rešuje svoje probleme,
oblikuje
svojeodločitveinnosisvojoodgovornost.
Vzgojni
načrtsmodelavcišoleoblikovalivsodelovanjusstaršiinučenci.
Na osnovi delavnic in anketnih vprašanj smo učitelji skupaj s starši in učenci naredili analizo
stanja vzgojnega delovanja šole in se odločili, da bomo izboljšali komunikacijo med učenci in
učitelji.
Velikpoudarekbomonamenilitudikulturnemuprehranjevanju.
Z
vzgojnim
načrtomželimovkomunikacijimedučenciinučiteljidoseči:
▪ uporaboustreznihbesed(nekletvic)
▪ pozdravljanjevsehdelavcevnašoli
▪ ustrezno poimenovanje vseh zaposlenih na šoli – ustrezno nazivanje (vikanje,
učitelj/učiteljica,gospod/gospa)
▪ ustreznopoimenovanjevsehgostovvšoli(starši,zunanjisodelavci,...)
▪ strpnostdodrugačnosti
Pri
kulturnemprehranjevanjuželimopriučencihdoseči:
▪ primerno,pravilnoinkulturnouživanjehrane
▪ upoštevanjepravilvedenjavjedilnici
▪ uživanjeraznovrstne,zdrave
inuravnoteženehranezazdravrazvojotrok
▪ spoznavanjehigienskihnavad
predinpoobroku
Vzgojni
načrtvsebuje:
1. temeljnevrednote
− spoštovanječlovekovihinotrokovihpravic
− prevzemanjeodgovornostiinrazvijanjepozitivnesamopodobe
− skrbnoinspoštljivoravnanjezživoinneživonaravo
− sprejemanje drugačnosti; odgovornost za medsebojne odnose, mir in sožitje;
vrednotenje svoje uspešnosti pri doseganju ciljev, reševanju lastnih problemov in
problemovskupnosti
− sprejemanjeposledicsvojihdejanj
− medsebojnapomoč,sodelovanjeinsolidarnost

2.
vzgojna
načela
− načelo oblikovanja okolja za optimalno življenje in delo na šoli v fizičnem,
psiho-socialneminduhovnemsmislu
− načela ravnanja: vključevanja in strpnosti; sodelovanja; skupnega reševanja
težav; dogovarjanja; zavzetosti za vsakega posameznika; spodbujanja k odličnosti
posameznikovinodnosov
− načelozaupanjazzagotavljanjemvarnosti
3.
vzajemnosodelovalniodnossstarši
− delavci šole, učenci in starši razvijajo vzajemno sodelovalni odnos na vzgojnem
področju
− vzajemno sodelujejo pri oblikovanju življenja in dela na šoli (načrtovanje
vzgojno-izobraževalnih dejavnosti; oblikovanje vzgojnega koncepta šole;
oblikovanje akcij za izvajanje preventivnih vzgojnih dejavnosti; svetovanje in
usmerjanje;restitucije;
povrnitevškode;izvajanjevzgojnihukrepov...)
− starši se vključujejo v reševanje problemov, ki jih imajo njihovi otroci ali kadar
njihoviotrocikršijopravilašole–kodeksravnanja.
4.
vzgojno
dejavnostšole
− proaktivne vzgojne dejavnosti (oblikujejo šolsko okolje, v katerem se učenci
počutijo varne, sprejete, so uspešni, ustvarjalni, iniciativni, svobodni z
upoštevanjemomejitev,kijihpostavljaskupnost)
− svetovanje in usmerjanje (izvajajo ju strokovni delavci in sodelavci šole - v
okviruoddelčnihskupnosti,pogovornihur,obsprotnemreševanjuproblemov)
− pogovorne urice za učence (pred ali po pouku bomo učencem po dogovoru
nameniličaszaosebnipogovor,dodatnorazlagoalinasvet)
5.
vzgojne
postopkeinukrepe
− restitucija (postopek poravnave povzročene škode z delom ali kako drugače – v
nasprotjuskaznovanjempoudarjapozitivnoreševanjeproblemov)
− vzgojni ukrepi (uporabljajo se, kadar učenci niso pripravljeni sodelovati pri
reševanju problemov in so bile predhodno izvedene vse druge vzgojne dejavnosti –
pri tem sodelujejo učenec, starši in strokovni delavci šole, ki skupaj oblikujejo
predlogezarešitev
6.
zaporedjeukrepov:
− opozoriloučiteljamotečemuučencu
− učiteljmotečegaučencapresede,čeobstajajoprostorskemožnosti
− učitelj zapiše motečega učenca in opiše dogodek in preda zapis razredniku
(vključisesvetovalnaslužba,ravnatelj…)
− asistenca še enega strokovnega delavca pri učencu, če obstajajo kadrovske
možnosti
− izločitev motečega učenca iz skupine (Učenec je pod nadzorom strokovnega
delavca. Razrednik starše še isti dan seznani z ukrepom. V primeru osebne žalitve
učitelja ali grožnje učitelju le ta takoj izreče ukrep izločitve (vsi predhodni ukrepi
sepreskočijo).Izločitevseizvajaindividualnogledenaučenca.)

− V primeru, da pride do izločitve, se je potrebno za zadnji ukrep dogovoriti in
pridobiti soglasje staršev (razrednik, svetovalna služba, ravnatelj). Ko imamo
sklenjendogovor,šelelahkoizvajamoukrep:
▪ V primeru, da ponovno pride do motečega vedenja, ki zahteva ukrepanje
poizločitvi,sepokličestarše,kiučencaprevzamejoinodpeljejo
domov.
▪ V primeru ponavljajočega se ukrepanja po zadnji točki, učiteljski zbor
predlagaučencazaprešolanje.
7.
stopnjevanjevzgojnihukrepovzaradineopravičeneodsotnostiučenca
➢ 1neopravičenauraali
1dan-opozorilo
➢ 3neopravičeneure-pisnoopozoriloinobvestilostaršem
➢ 6 neopravičenih ur (ne v enem dnevu) – razrednik pripravi vzgojni načrt za
učenca
➢ 30neopravičenih-vzgojniopomin,kiseizrečevskladuzzakonom
− vzgojni opomin (učencu se izreče vzgojni opomin, kadar krši dolžnosti in
odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi in akti šole – ko vzgojne
dejavnostioz.vzgojniukrepiobpredhodnihkršitvahnisodoseglinamena)

Vrsteindoločanjevzgojnihopominovpodrobnejepredpišeminister.
8.
pohvale
učencemzavzornovedenje
Učniuspehnimerilo!
Pohvale
in
nagradebodoučenciprejemalivokviruprojektaFrajermeseca.
Kriteriji
za
izrekanjepohvalso:
1. POZDRAVLJANJE (pozdravlja sošolce in vse zaposlene na šoli ter se spoštljivo in vljudno
vede do sošolcev, vrstnikov, učiteljev, delavcev šole; ne samo v prostorih šole, ampak
tudi
izvennjih)
2. ODGOVORNOST (do samega sebe, sošolcev, delavcev šole, staršev, do okolja; spoštuje
in lepo ravna s svojimi stvarmi, stvarmi drugih in šolsko lastnino; spoštuje pravila
hišnega reda; opravlja dolžnosti dežurnega učenca; redno prihaja k pouku ter opravlja
domačeindrugeobveznosti)
3. LEPE
MISLIINŽELJE(ustrezno
čestitainvoščiobrazličnihpriložnostih)
4. PRIJATELJSTVO (ima tovariški odnos do sošolcev in pomaga tistim, ki pomoč
potrebujejo;sodelujepriigri;čestitasošolcuinznaprenestiporaz)
5. STRPNOST(sprejemamedsebojnorazličnost;spoštujedruge;preprečujenasilništvo)

6.
ODNOSDOHRANE(primernoinkulturnouživahrano;spoštujepravilav

jedilnici)
Vzgojni načrt naj bi vseboval tudi proaktivne in preventivne dejavnosti, kar pomeni, da
ravnamo
v
skladuzlastnimiciljiinvrednotami.Oblikeproaktivnihdejavnostisolahko:
●

razvijanjeugodnesocialneklime,

●

●
●
●
●

izvajanje dejavnosti, ki postavljajo v ospredje medsebojno povezanost,
sodelovanje in odvisnost ter povezujejo učence, delavce šole, starše in lokalno
skupnost,
jasnoopredeljenarazrednapravila
oblikovanje oddelčnih in šolskih dogovorov o temeljnih vrednotah skupnega
življenja,
sistematično zbiranje podatkov o okoliščinah, v katerih se pojavljajo za šolo
značilniproblemi,
povečanjenadzorana
določenihkrajihvdoločenemčasu

Z namenom spodbujanja učencev k bolj sprejemljivemu vedenju, bomo tudi letos nadaljevali
s
projektom“Frajermeseca”oziroma“Frajerleta”.
Projekt
bomoizpeljalivokviruvzgojneganačrtainproaktivnihdejavnosti.
Proaktivne dejavnosti bomo izvajali v obliki veščin meseca. Izhajali bomo iz naših skupnih
vrednot in upoštevali vzgojna načela. Vse dejavnosti so načrtovane v skladu z zgoraj naštetimi
postavkami.
Dejavnosti
bomoizpeljalipriurahoddelčneskupnosti,prisocialnemučenjuinvčasu
OPB.
Vsak razred nameni dejavnosti eno razredno uro. Na izbrano temo v mesecu se z učenci o njej
pogovarjamoinustvarjamoizdelke.
Na
koncu
mesecaizberemofrajerje
mesecainjihnagradimospraktičnonagrado.
Frajerji
letazadnjišolskidanprejmejopriznanjeinpraktičnonagrado.
Evalvacijo
vzgojneganačrtabomoopravljalirednonaaktivihinpedagoškihkonferencah,
na
katerih
bodorazrednikiinmentorjiporočaliouresničevanjuciljevvzgojneganačrta.
Na
podlagi
vzgojneganačrtašoleso
narejenapravilašolskegareda.SprejmejihSvet
šole
na
predlog
ravnateljaterspredhodnopridobljenimmnenjemučiteljskegazborainSveta
staršev.
…………………………………………………………………………………………………..
Vzgojni
načrtsmonaosnovievalvacije,anketnihrezultatovindopolnitevlanskoletnega
načrta
oblikovalivokvirurazvojnegatima.
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