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Na osnovi 48. ilena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja (Ur. l. RS, \1. 16107
uradno preii5ieno besedilo, 36/08, 58109, 64/09 popr., 65/09 popt., 20/Ll, 40/12 - ZUIF, 57112

-

-

-

/15,46/16, 49/76 - popr.,25/t7 -Zvaj,l23/2L, t72/2Lin 2O7l2t;v nadaljevanju ZOFVI), in
60.d tlena Zakona o osnovni Soli (Ur. L RS,5t.8105UPB3, !02107,707 /10, 87l].L,4O|L?-Z']JF, 63/L3 in
46/L6-ZOtYl-l; v nadaljevanju ZOsn) je svet iole na predlog ravnatelja na 3. redni seji dne 28. 9. 2022

ZPCP-2D,47

s

prejel

VZGOJNI NAERT
1

UVOD

Sploine dolotbe
Z vzgoinim natrtom so dolodeni naiini doseganja in uresnidevanja ciljev in vrednot iz 2. tlena tega ZOsn,
ob upostevanju potreb in interesov uiencev ter posebnosti iirSega okolja.
5ola mora varovati utence pred nadlegovanjem, trpinaenjem, zatiranjem, diskriminaciio, nagovarjanjem
k dejaniem, ki so v nasprotju z zakonom in splosno sprejetimi civilizacijskimi normami, in pred tem, da bi
jih namerno poniievali drugi uienci, delavci 5ole in druge osebe, kivstopalo v Solski prostor.
Starsi morajo po svojih moteh skrbeti za solanje in strokovno izobrazbo svojih otrok glede na niihove
sposobnosti, nagnjenja in ielje (1. totka 137. ilena DruZinskega zakonika - Ur. l. RS, 5t. L5/17,2U18 zNOrg, 22/t9, 57119

-

ZMatR-C in 200/20

-

ZOOMTVI).

Ufenec in njegovi starsi lahko pisno podajo ugovor razredniku ali 5olski svetovalni sluibi ali ravnatel.iu
glede vzgojnega delovanja 5ole. ee uienec ali star;i v 30 dneh ne dobijo pisnega odgovora oziroma te z
njim niso zadovoljni, lahko da.jo predlog za in;pekciiski nadzor.
Vzgojni naErt dolota

.
.
.
o

Naiine za doseganie in uresniaevanje ciljev in vrednot osnovno5olskega izobraievanja, ki so
doloteni v Zakonu o osnovni soli, z upostevanjem potreb in interesov utencev ter posebnosti
Siriega okolja;
vzgoine deiavnosti;

oblike vzajemnega sodelovanja Sole s starii in njihovo vkliuaevanje v uresniaevanje vzBojnega
nairta, s katerim Sola razvija varno in spodbudno okolje,
uresnidevanje in spremljanie vzgojnega nairta.

Pomen vzgojnega natrta
Z vzgojnim natrtom sola podrobneje opredeljuje in usmerja vzgojno delovanje na podroijih razvijania
tistih vrednot, ki so bile kot prednostne ugotovljene v analizi stanja vzgojnega delovanja v loli.
Vzgojni naart je dogovor o enotnem, ciljno naravnanem in organiziranem vzgojnem delovanju vseh
udeleiencev v procesu vzgoje, kl ga oblikujejo delavci Sole v sodelovaniu s starii in uaenci.
Vzgojni naartje dokument, ki se na osnovi spremljave in evalvacije dopolnjuje, nadgrajuje, spreminja.

Poslanstvo in vizija
Zakonska podlaga

Vzgojni naart temelji na pravnih osnovah, kijih dolodajo:

.
.
.
.
o

Konvenci.ia o otrokovih pravicah,

Bela knjiga o vzgoji in izobra:evanju v Republiki Sloveniii,
Ustava Republike Slovenije,

zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra;evanja (v nadaljevanju:ZOFVI),
Zakon o osnovni Soli (v nadaljevanju: ZOsn),
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priporotila o natinih oblikovanja in uresniaevania vzgojnega naarta

2

DOSEGANJA iN URESNI.EVANJA CIUEV iN VREDNOT

2.t

Varno in spodbudno okolie za doseganie ciljev

5ola razviia varno in spodbudno okolje za uresniaevanje ciljev in vrednot tako, da:

.

organizira vzgojno-izobraievalno delo na naiin, ko bo upoiteval celovit in vsestranski razvoj
uaenca in obenem spoitoval otrokovo individualnost ter podpiral ustvarjalnost;

.
.

vzpostavi iim veijo skladnost vzgojnih dejavnikov 5olske in druiinske vzgoje;
zagotovi varno in spodbudno 5olsko okolje, v katerem se bodo poautili sprejete in varne in bodo
dosegali

.
.

iim boljie

doseZke v skladu s svojimi zmoinostmi;

spodbuja vkljuaenost posameznika v skupino;

spodbuja obvladovanje ustreznih vesfin komunikacije in sodelovanja, da posameznik lahko dela
v skupini in prispeva k n.ieni in lastni osebnostni rasti;

.
.
2.2

izvaja vzgojne dejavnosti, primerne razvojni stopnji;
razvUa sodelovalni odnos med delavci 5ole,

starii in uaenci.

Doseganje in uresniaevanje vrednot

5ola razvija:

o

.
o
.

iiveti v skupnosti in eden z drugim; zorenje v skupnosti in za
skupnost; sprejemanje povezanosti in soodvisnosti; sodelovanje in preseganie individualizma,
egoizma, narcizma; zaprtost v osebne, druiinske in narodne meje; spoznavanje samega sebe in
Sirjen.ie svojih zmoinosti, ustvarjalnosti, svobode in identitete; sprejemanje sebe in skrb zase,
tako da bi :iveliv ravnoteiju, vedrini, miru in bi uspeino reievali svoje probleme;
lokalne vrednote: ohranjanie naravne dedildine (diSienje okolja, skrb za Solski vrt, roie, iivali
Solske vrednote: uaenie, da bi znali

pozimi...).

nacionalne vrednote: negovanje maternega iezika, biti odgovoren driavljan, poznavan.ie
slovenske kulture in zgodovine, spo5tovanje kulturne dedi5tine, ipd.;

univerralne vrednote: enakopravnost, pravianost, iloveiko dostojanstvo, nediskriminiranost,
odgovornost, medsebojna odvisnost, solidarnost, uien.le ilovekovih pravic ipd.;

Sola bo posebno pozornost posvetila ))prebujanju< naslednjih vrednot pri uaencih:

.

.

.

SPOSTOVAN|E je pogoj za uspe!nost pri doseganiu ciljev, zato se medsebojno posluiamo, smo strpni

drug do drugega, priznavamo in spreiemamo drugaanost, se medsebojno vzpodbujamo in skupaj
iiaemo reSitve. Pri tem pa je potrebno spoitovati tudi bonton, ki se kaie v spostovanju norm, ki veljaio
pri medsebojnem komuniciranju, druienju, v odnosih ter primernem ravnanju v vsakdanjih situacijah.
ZNANIE nam omogoda razvijanre ustvarjalnosti, vedoieljnosti, uspeinosti. Uaitelji ustvarjaio
spodbudne pogoje za utenje, uiencem strokovno posreduiejo znanja potrebna za niihovo nadaljnjo
iivljenjsko pot, pri tem pa upoitevajo vzgojo kot sestavni del izobraievalnega procesa. Uiitelji
pomagajo uiencem, da posredovana znan.ia aim bolje usvojijo in znajo nova spoznanja uporabiti v
razlitnih novih situacijah. Udenci imajo dolinost sproti opravljati uane obveznosti in sodelovati pri
pouku.

s svojim odnosom do uienja, vztrajnostjo, ustvarjalnostio,
dolinosti in upoitevan.iem Solskega reda. Zaposleni jo izkazujejo s svojo

ODGOVORNOSf izkazuiejo uaenci

izpolnjevanjem svojih

strokovnostjo, ustvarjalnostjo, praviinostjo, potrpeiliivostjo, moralno in etiano drio, z zagotavljanjem
enakopravnosti vseh uaencev in stariev, z omogotanjem zdravega okolja in z doslednostjo izvajanja

.
.
.

vseh spre.ietlh dogovorov. Starsi svojo odgovornost izkazujejo s svoio skrbnostjo, s sodelovan.iem s
5olo, z vzpodbujaniem otroka in spremljanjem njegovega razvoja.
SKRB ZA OKOUE in odgovornost do narave izkazujemo v razlidnih aktivnostih. Pozorni smo na aistofo,
urejenost skupnih Solskih prostorov, na varino ravnanje s papirjem, hrano, energiio...
SOLIDARNOST, POMO( DRUGTM se kaie v pripravljenosti vsakega udeleienca v vzgojno -

izobraievalnem procesu, da pomaga drugemu (otroku, uaencu, uiitelju, stariu), ko to pomoi
potrebuje. Spodbujati in graditi moramo iut za solidarnost, humanost in razumevanje stiske drugih.
DRUZENJE, ki temelji na prej naitetih vrednotah razvija vesaine, ki bodo uaencem v pomoa tudi pri
stikih z ljudmi vprihodnosti.

2.3
Pri

Aktivnosti za razvoj kompetenc utiteljev, uiencev, stariev

uiiteljih bomo z razlitnimi aktivnostmi sku5ali razvijati naslednje kompetence:

.
o
.
o
.
.
.

razvijanje strpnosti, spoitljivosti in optimizma;
razvijanje strokovnosti in odgovornosti;
delo

z

otroki s austvenimi in vedenjskimi motnjami;

delo

z

nadarjenimi utenci;

spostovanje in upostevanje razlianosti uaencev;
profesionalen in odkrit odnos

s starSi,

spodbuianje medsebojne komunikacije starsev in vkljuEevanje starsev v razliine aktivnosti sole
(sre6anja, predstave).

Pri udencih bomo z razlitnimi aktivnostmi skuiali razviiati naslednje kompetence:

.

ozavelaenost glede lastnih iibkih in motnih podroaii, lastnih prednosti in omejitev ter njihovo
spreiemanje;

.
o
o
o
.
.
.

vesaine socialne komunikacije z drugimiv Solskem, domaiem in

iirlem okolju;

prepoznavanje smisla poznavania sebe in drugih;
razvijanje obautka pripadnosti razredu in Soli;
razvijanje obiutka odgovornosti do sebe in drugih;
ozavesaenost glede razliinih obiaajev in kultur, drugadnih tipov druZin ter iivljenjskih stilov;

razvijanje odnosa do narave, ozavesdan.,e pomena zdrave prehrane in fiziine aktivnosti;

spoitovanje do uaiteljev, stariev in starejlih oseb.

Pri star5ih bomo z razliinimi aktivnostmi sku!ali razvijati/doseai:

.
.
o
.
o

3

ozaveiienost glede primanjkljajev, ovir oziroma moteni otroka in njegovih posebnih potreb;
strategrje razvijanja samostojnosti pri otroku;
priznavanje uiitelieve strokovnosti, znanja in pedagoskih izkuienj;
boli5o vkljuienost v iivljenje in delo !ole;

podporo 5oli pri vzgojnem delovanju otrok.

VZGOJNE DEJAVNOSTI

Vzgo.ine dejavnosti, s katerimi Sola razvija varno in spodbudno okolje za doseganje ciljev iz 2. alena ZOsn,

so sestavina celovite kulture Sole in se odraiajo v vsakodnevni 5olski praksi kot pomembni de.javniki, in
sicer:
4

.
.
.
.

kakovost pouka,
naaini spremljan.ia napredka uaencev in naaini ocenjevanra znania,

vzgojni in komunikacuski stili,
usklajenost dela pedagoikih delavcev, itd.

V nadaljevanju so opredelieni proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti ter svetovanja in usmerjanja

uiencev, kijih bo 5ola izvajala in upoitevala pri evalviranju vzgojnega naarta.

3.1

Proaktivne in preventivne vzgojne deiavnosti

Proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti izhajajo iz poslanstva in vizije, vrednot in cil.lev osnovne iole
ter potreb utencev in okolja.
z njimi sola oblikuje Solsko okolje, v katerem se uienci poiutijo varne in spreiete, v katerem so uspeini,
ustvarjalni, iniciativni ter svobodni, z upo5tevanjem omejitev, ki jih postavl.ia okolje. Program proaktivnih
in preventivnih de.iavnostije priloga LDN.
Proaktivne dejavnosti za utence:

.

razvijan.ie ugodne socialne klime, obtutka varnosti, zaupanja in spreietosti pri urah oddeline

skupnosti;

.
.
.

reievanje pereiih vpralanj in iskanje razlifnih poti za najugodnejSo resitev skupaj

z

razrednikom;

navaianre na procese samovrednotenja, samokontrole, vzpodbujanje zavedanja svobode in
odgovornosti za posledice lastnega vedenja;
razvijanje socialnih ve5tin, skrb za ustrezno komuniciranje, sodelovalno uaenie, organiziranje
prostovol.inega dela, vrstniSke pomoii in medgeneracijskega soiitia,

r

oblikovanje oddeltnih dogovorov o temeljnih vrednotah skupnega iivljenja in naainih ravnanja
ter sodelovanje pri oblikovanju pravil !olskega reda;

.

organiziranje aktivnega preiivljan.ia iasa utencev pred in po pouku ali med odmori ( prostovoljno
delo, tekmovanja, !portne dejavnosti, kvizi,5olski radio, plakati ...);

.

nairtno in sistematiano izvajanre preventivnih dejavnosti za prepreievanja

zasvojenosti,

nasilnistva, spolnih zlorab in drugih odklonskih pojavov (razredne ure, osebni pogovori, dnevi
dejavnosti,...);

.
.

sistematitno obravnavanie pravil vedenja v okviru 5olskega reda;
povezovanje in sodelovanje z zunanjimi-okoliskimi ustanovami, kot so: vrtec, dom starejiih
obaanov;

o

sodelovanje z zunanjimi nevladnimi organizaci.iami, ki v 5oli delujejo na osnovi prostovoljnega
dela;

.
o
.

resevanje medvrstniskih konfliktov z vkljuievanjem v proces mediacije;

obravnavanie razlitnih :ivljenjskih problemovvrstnikov;
izvajanje deiavnosti, ki povezujeio uience, delavce Sole, starse in lokalno skupnost.

Proaktivne dejavnosti uaiteljev:

.
.
.
o

spoznavanje okoli5iin, v katerih se pojavljajo za lolo znaiilni problemi;

odzivnost in pravoiasnost pri reievanju problemov, njihovo natrtno reievanje;

poveianje nadzora na dolotenih kraiih in v dolotenem iasu (odmori, ias po pouku, zunanje
povriine iole...);
poudarjanje in nagrajevan.ie zglednega vedenja utencev;
5

.
.
.

izobra;evan.ie za mediatorje;

vkljuaevanje v supervizijska sreaanja;
usposabljanje za delo z begunci in miBranti;

Proaktivne dejavnosti za starse:

.

spodbujanje vseh oblik povezovanja, sodelovanja in vkljuievanja starlev v iivljenje in delo Sole
(govorilne ure, roditeljski sestanki, delovanje v svetu stariev, ...);

.
.

tematske delavnice ali predavanja zunanjih predavateljev;
neformalne oblike sodelovanja s star5i (razredne delavnice, prireditve za starie, medgeneracijsko
sodelovanje pri pouku, dan odprtih vrat iole, ipd.);

Sola bo vsaj enkrat na leto na svetu starsev obravnavala tipiine vzgojne probleme na posameznih
razvojnih stopnjah in se skupaj s star5i odlotala za na.,primernejse oblike dela, ki bi uiencem pomagala
probleme preseii in reliti.
Sola bo vsako leto organizirala prireditve in oblike dela, na katerih bodo lahko sta15i in krajani spoznavali
delo in doseike Sole in njenih uiencev.
Vsakodnevna usmeritev lole bo namenjena veijemu nadzoru uaiteliev na mestih, kjer je pojavnost
nezaielenih oblik vedenja verjetnejia.

3.2

Svetovanje, usmerjanje in sporazumno reievanje medsebojnih problemov in sporov
Svetovanje se izvaja pri reievanju problemov, ki so posledica nespoStovanja drugih ter krlitev iolskih
pravil.
Posebne oblike svetovanja in sporazumnega reievanja medsebojnih problemov in sporov so:

.
.
o

osebni svetovalni pogovori,
vzpodbu.ianie samovrednoten.ia ali samopreso.ie ter

mediacija in restitucija.

Svetovanje
Svetovanje se lahko izvaja v okviru ur oddeltnih skupnosti, med pogovori z uienci v aasu govorilnih ur za
starSe in uaence, ob sprotnem reSevanju problemov in ob drugih priloinostih.
Svetovanje in usmerjen.ie je namenjeno udencem in posredno njihovim starsem pri resevan.iu njihovih

lastnih problemov, ki so povezani:

.
o
.
.

z razvojem uaenca,

!olskim delom,
z

odnosi

z

vrstniki in odraslimi,

z razvijanjem samopodobe in prevzeman.iem odgovornosti.

Usmerjanje in svetovanje lahko poteka:

o
o

v iasu iolskih obveznosti (ure oddeldne skupnosti) ali
v dasu izven urnika (pogovorne ure utiteljev, Solska svetovalna sluiba).

Svetovan.ie in usmerjanje poteka v obliki pogovora med delavcem Sole in:

.
.

utencem (o njegovi iibkosti ali te:avi, odnosu

z

vrstniki in o morebitnih kriitvah Solskega reda),

starii uaenca, ki ima teiave.

Cilii svetovanja in usmerianja so, da se ufenci uEijo in nauiijo:

o

oblikovati lastne cilje in strateBije za njihovo uresniaevanje,
6

.
.
.
o
.
.
.
.

organizirati lastno delo za vetjo uiinkovitost,

r
.

razviiati pozitivno samopodobo in samospostovanje,

spremljati svojo uspesnost,
razmiil.iati in presojati o svojem veden.iu in ravnanjih drugih ljudi,
prevzemati odgovornost in spreiemati posledice svojih deianj,

empatiinega viivljanja v druge,
razumeti vzroke za neustrezna vedenja pri sebi in drugih,

reievati probleme in konflikte,
ustrezno ravnati v situacijah, v katerih so prisotni stres, strah, iustvena napetost, konflikti,
apatiinost, frustraciie, doiivljanje neuspehov, depresija,
dosegati druge cil.ie, ki si.iih zastavijo sami alijih zastavijo 5ola in star5i.

Svetovanje in usmerjanje, povezano z re5evanjem individualnih in skupinskih problemov uiencev, izvajajo
strokovni in svetovalni delavci.
V primerih, ko strokovni delavec presodi, da otrok potrebuie dlje aasa tra.,aioie spremlianje, usmerjanie
in svetovan.ie v okviru 5ole, se s starii dogovori za das, v katerem bo ta proces potekal.
V primerih, ko strokovni delavec presodi, da se pri uiencu pojavljajo teiave in oblike vedenja, kijih Solska
obravnava ne more omiliti, izboljsati ali odpraviti, iola starSem predlaga obravnavo psiho-socialne pomofi
v zunanjih ustanovah.

Osebni svetovalni pogovori
Osebni svetovalni pogovori uaitel.iev, svetovalnih delavcev ali drugih z uienci, 5e posebej
probleme, so izjemno pomembni.

s

tistimi, ki imajo

V pogovoru svetovalec uaencu pomaga pri:

.
o
.

vpogledu v njegove potrebe in motive ravnanj ter v povezanost ravnanj z njihovimi posledicami,
presojanju lastnega vedenja,
ugotavljanju pozitivnih in negativnih posledic njegovih ravnanj zanj in za druge.

Svetovalnemu pogovoru lahko sledi dogovor med uiencem, starli in strokovnim delavcem ali vodstvom
iole. Dogovor opredeljuje cilje, odgovornosti sodelujoiih in morebitne izieme.
Oblike pomoii uiencu so lahko:

.
o
.
.
o
.
.

organizacija pomoii utitelja ali soiolcev pri uaeniu,

natrtno vzpostavljanje doloienih socialnih povezav med uienci,
vkljutevanje v doloaene de.iavnosti,
uvajanje v dolodene funkcije in druge pomembne odgovornosti,

nudenie razliEnih oblik zunanje pomoii,
dogovori

z

uiencem o obtasnih individualnih programih,

zagotavljan.ievarnosti.

V primerih, ko se uienci vedejo neprimerno ali kriijo skupne dogovore in pravice drugih,

utitelj

uaencu

pomaga videti problem in ga spodbudi, da o problemu spregovori in ga re5uje (restitucija, mediacija,
samopreso.ia...).

3.3

Restitucija,mediacija

Restitucija in mediacija sta priloinost za uaen.le in za spreminianje samopodobe udencev.
Postopek restitucije ali mediaciie bo uveden, kadar:

7

.
.
.
.
.

udeleienci spora dvomijo, da so sami sposobni reSiti problem,
so teiave zapletene zaradi moanega iustvenega elementa,

ielimo hitro reiitev spora v korist obeh strani (sprotno re5evanje konfliktov),
:elijo udeleienci izbolj5ati medsebojne odnose,
ieli.io utenci ohraniti zaupnost postopka, izraziti svoja staliSia.

Postopek restituciie ali mediacije ni primeren, kadar:

.
.
.
.

gre za hudo nasilje

- fizitno,

spolno,

ena stran ni pripravljena sodelovati,

gre za izogibanje pouku,
gre za hude auswene teiave (bolezen)

Solska restitucija

Restitucija je oblika vzgo.jnega ukrepanja, ki v nasprotiu s kaznovanjem poudarja pozitivno reievan.je
problemov in utencu omogoda, da kritiano razmiSlja o svojem vedenju in o moinosti poprave posledic
svojih nepremiSljenih dejanj.
Kot ukrep je restitucija namen.,ena spremembi uienievega vedenja v pozitivnem smislu, je priloinost za
udenje in spreminjanje samopodobe uienca.
Utenca v procesu restitucije sooaimo s posledicami niegovega ravnanja s ciljem, da sprejme odgovornost
za takino ravnanie in poiiae naaine, s katerimisvojo napako popravi oziroma se z oikodovancem dogovori

naiine poravnave.
Strokovni delavci predvsem spodbujajo, usmerjajo in spremljajo proces restitucije. Ta.je konian, ko
oikodovanec potrdi, da je zadovoljen s poravnavo. Povzrofitelj na iustvenem in miselnem nivoju sprejme
svoje ravnanje kot nekaj, kar je dolian storiti.
za

lolska mediacija
Mediacia ie postopek, v katerem osebe, ki imajo problem ali konflikt, s pomoajo tretje osebe ( posrednika
ali mediatorja) v po8ovoru razkrijeio todke spora ter posku;ajo naiti reiitev, s katero bodo vsi zadovoljni.
Mediator je lahko odrasla oseba, te je ustrezno usposobljena. Mediator prevzema le vlogo posrednika in
ne posega v samo re5evanje problema, aeprav ponudi potrebno pomoa.
Mediaciia izbol.l5uje sploino socialno klimo v 5oli, poveiuje obautek zaupanja in pripadnosti, prijateljstva
in obvladovanja konfliktnih situacij. Sola postane bolj varen in ustvarjalen kra.i. V mediaciji prevzameio
udeleienci odgovornost za re!itev nastalega konflikta.

3.4

Pohvale, priznanja, nagrade

Kadar se uienec ali
ustno pohval.ieni.

vet uiencev

izkaie s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, so lahko

Najveikrat izreiemo neformalne, ustne pohvale, te so del osnovne vzgoine dejavnosti, po navadi so to
povratna sporoiila o vedenju ali delu uaenca ter pohvale v spontanih pogovorih med nami, npr. na
5olskem hodniku, v avli, jedilnici, razredu.
Z njimi ielimo pri uaencih utrjevati ieleno vedenje in dobro iolsko delo ter jih spodbujati k osebnemu
napredku.
Pisne pohvale se podeljujeio za:

o

prizadevnost

ter

doseganje vidnih rezultatov

de.iavnostih 50le, torej pozitiven zgled v oddelku;
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pri pouku, interesnih dejavnostih in

drugih

.
o

prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri ra2lifnih dejavnostih izven pouka;
doseganre vidnih rezultatov na Solskih

iportnih ali drugih tekmovaniih in sredanjih uiencev

z

razlitnih podrofij znania in delovania;

o
.
.

posebej prizadevno in uainkovito delo v oddelini skupnosti ali iolskiskupnosti;

spoitljiv odnos do odraslih in nudenie pomoai tistim, kiio potrebuje.io;
druge razloge, ki jih ravnatelj oziroma ufiteljski zbor iole ali razrednik in mentorji ocenijo kot
primerne za razlog ustne ali pisne pohvale.

Pisne pohvale podeljuje razrednik, lahko na pobudo utiteljskega zbora, ravnatelia, mentorjev in drugih
delavcev 5ole.

Priznanja lole se podeljujejo za:

.
.
.
.

veiletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri 5olskem in izven 5olskem delu;
doseganje vidnih rezultatov na raznih tekmovanjih in sreaanjih, ki so organizirana za obmodje
obtine, regije in celotne driave;
vetletno prizadevno delo v oddeltni skupnosti,5olski skupnosti in iolskem parlamentu;
druge razloge, ki jih ravnatelj oziroma uiitel.iski zbor iole ali razrednik in mentor.ii ocenijo kot
primerne za razlog podelitve priznanja.

Priznanja iole podeljuie ravnateli.
Nagrade se podel.jujejo uiencem v obliki:

o
o
o

3.5

pripomoikov, kijih utenec lahko uporablja pri pouku ali drugih dejavnostih,
kn.iiinih nagrad,
drugih posebnih ugodnosti ali >sladke nagrade<.

Vzgojni postopki in ukrepi

Vztojne postopke izvajajo strokovni delavci, izhajajot iz vizije, ciljev in vrednot naie iole. lzva.ianje
vzgoinih postopkov je povezano z nuden.lem podpore in vodenjem uiencev, iskanjem moinosti in
priloinosti za spremembo neustreznega vedenja. Vzgojni postopki so lahko: pogovor razrednika, uaitelja,
svetovalnega delavca z udencem, obvestilo starsem, razgovor strokovnega delavca s starsi, Solska
mediacija, postopek izrekanja vzgojnega opomina.

Vztojni ukrepi so posledica kriitev hilnega reda in pravil Solska reda. lzva.iajo najjih enotno vsi utitelji in
naj ravnajo pri tem do vseh uiencev enako. Uporabljajo se, kadar utenci niso pripravl.jeni sodelovati pri
reievanju problemov in so bile predhodno izvedene vse druge vzgojne dejavnosti. lzvaianje vzgojnih
ukrepov je povezano z nudenjem podpore in vodenjem uienca, iskaniem moinosti in priloinosti za
spremembo neustreznega vedenja. Pri tem sodelujejo uaenec, starli in strokovni delavci sole, ki skupaj
oblikujejo predloge za resitev.
Vrste vzgoinih ukrepov so lohko:

.

Svetovalni razgovori utenec

- strokovni delavec -

starsi, kjer se izdela nairt za odpravo

kriitev.

.

Ukinitev nekaterih pravic, ki so povezane s pridobljenimi statusi uiencev ali nadstandardnimi
storitvami Sole (ukinitev pravic vezane s pridobljenimi statusi, neudele:ba v Soli v naravi,
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prepoved obiskovanja obSolske dejavnosti,... torej
predpisanih dejavnosti in standardov)

v

dejavnostih, ki

jih

Sola izvaja izven

Poveaan nadzor nad uiencem, v dasu, ko ni pri pouku in daka na druge dejavnosti. Nadzor je

potreben, te udenec pogosto krii hiini red in pravila Solskega reda.

Zadrianje na razgovoru po pouku: strokovni delavec lahko zadrii uaenca po pouku, v zvezi z
relevanjem nastalih problemov, o Eemer takoj obvesti starse in zaprosi za njihovo privolitev. V
primeru ogroZanja varnosti udencev pa mora strokovni delavec ukrepati nemudoma.
Odstranitev uienca od pouka in drugih vzgolno izobraievalnih dejavnosti je moZna, kadar
udenec s svojim vedenjem onemogoia izvajanje pouka, kljub predhodnim razgovorom,
dogovorom in opozorilom. Cilj odstranitve je vzdrievanje jasno postavljenih mej, sprejemljivega
vedenja in omogodanje resnega sodelovanja udenca in uditelja pri reievanju problema ter
omogotanje nemotenega udenja drugih udencev v oddelku. Udenec v dasu odstranitve opravlja
delo pod nadzorom strokovnega delavca, ki je takrat na razpolago. Strokovni delavec mu lahko
pomaga pri re5evanju problema, zaradi katerega ni pri pouku. V primeru odstranitve udenca od
pouka, mora uEitelj,

kije imel z uiencem konflikt z njim v iim kraj5em iasu, opraviti razgovor in

odstranitvi od pouka uEitelj obvesti uienieve starie.
Dodatno spremstvo ali nadomestni vzgojno izobraievalni proces v Soli organizira 5ola za
uienca, ki z neupoitevanjem navodll ogroia svojo varnost in varnost drugih (dnevi dejavnosti,
iole v naravi, ekskurzije,...).
se dogovoriti o nadaljnjem sodelovanju. O

O uporabi vzgojnega ukrepa Sola obvesti starSe uienca. Z njimi se pogovori o

kriitvi pravil, posledicah in
moinih naEinih reievanja teiav. ee starii odklonijo razgovor, odklonitev ne zadrii uporabe vzgojnega
ukrepa. O vzgojnih ukrepih se vodijo ustrezni zapisi, ki ne vplivajo na vzgojne opomine. Zapise vodi
razrednik oziroma svetovalna sluiba ali oseba, ki vodi obravnavo. Natandnejie protokole izvajanja
vzgojnih ukrepov opredeli Sola za vsak vzgojni ukrep posebej. Protokoli so sestavni del Pravil Solskega
reda. 5ola vodi zapise (razrednik oziroma svetovalna sluiba ali oseba, ki vodi obravnavo) o razlogih za
uporabo vzgojnih ukrepov.

4

OBLI(E SODELOVANJA S STARSI
Delavci 5ole, uienci in star5i oziroma skrbniki razvijajo vzajemno-sodelovalni odnos na vzgojnem podrodju.
Vzajemno sodelujejo pri oblikovanju iivljenja in dela iole, razliinih vzgojno-izobraievalnih dejavnostih,
oblikovanju vzgojnega koncepta Sole, oblikovanju akcij za izvajanje preventivnih vzgojnih dejavnosti,
svetovanju in usmerjanju, povrnitvah 5kod (npr.: restitucija).

Vkljutujejo se v reievanje problemov:

.
o

kijih imajo njihovi otroci ali skupina otrok,
kadar njihovi otroci ali skupina kriijo pravila iolskega reda.

starii oziroma skrbniki ne vkljudujejo v re5evanje problemov, povezanih z
njihovimi otroki ali jih zanemarjajo, 5ola izvede obisk strokovnega delavca na domu s predhodnim
dogovorom stariev. Cilj obiska je sprejetje dogovora o medsebojnem sodelovanju in vzajemnih
odgovornostih.
V reSevanje problemov se lahko vkljuiujejo zunanje institucije: centri za socialno delo, svetovalni centri
in ostale pristojne institucije.
V posameznih primerih, ko se

Sola bo poleg obidajnih oblik (roditeljski sestanki, pogovorne ure) sodelovanja:

.
o

spodbujala medsebojno komunikacijo,
skupaj z njimi odlodala o prioritetnih nalogah,
10

.

starie sproti obveiaala o osebnem razvoju in o stvareh, ki zadevajo njihovega otroka.

V primerih, ko strokovni delavec presodi, da je potreben dalj5i in pogloblien razgovor o otrokovem
vedenju ali teiavah v ioli, starie povabi na razgovor v 5olo. Povabi lahko tudi drugega strokovnega delavca
5ole. V primerih, ko Sola ne more zagotoviti sodelovanja stariev ali oceni, da gre pri posameznih otrocih
za zanemarjanje, bo poiskala pomoi in sodelovanje z drugimi institucijami psihosocialne pomoii5ola bo starie obveiiala o dogodkih, ki zadevajo njihovega otroka:

.
.
o

po telefonu,

po e-poiti ali
po po5ti.

Kot nujno bo starie obvestila o dogodkih, ki zadevajo:

o
.
o

5

po5kodbo njihovega otroka,
povzroditev vedje materialne Skode in

teije kriitve iolskega reda, ki posredno alineposredno zadevajo njihovega otroka,

URESNICEVANJE iN SPREMUANJE

Vzgojni nairt

je temeljni dokument za vzgojno delo osnovne iole. Z njegovo realizacijo bo iola

uresnidevala cilje iz 2. tlena ZOFVI in 2. dlena ZOsn. Za realizacijo vzgojnega natrta so odgovorni vsi delavci

iole.
Predloge za izboljievanje vzgojnega dela na Soli zbiramo na osnovi sprotnega spremljanja dela v oddelinih
skupnostih in pri ostalih udeleiencih vzgojno-izobraievalnega procesa.
Polletne in celoletne evalvacije razrednikov o izvajanju vzgojnega nairta so podlaga za morebitne
dopolnitve in spremembe vzgojnega naarta. Porodilo ravnatelja o uresniievanju vzgojnega naarta je
sestavni del letne evalvacije Sole in predstavljeno na svetu star5ev in svetu zavoda.
Z dnem sprejetja tega vzgojnega nadrta preneha veljati vzgojni naart, sprejet na seji sveta zavoda 28. 9.
2016.
Nosilci posameznih zadoliitev:

o
o

svet iole sprejme vzgojni naart in porotilo o samoevalvaciji Sole;

uditeljski zbor opravlja vzgojno-izobraievalni proces, oblikuje analize in smernice za nadaljnje
delo;

o
.
o

razredniki so odgovorni za vzgojno in ostalo delo v svojem oddelku;

starii sodelujejo pri pripravi in oblikovanju vzgojnega naarta in soustvarjanju 5olske klime;
ravnatelj uresniiuje, spremlja, ugotavlja in zagotavlja kakovost

s samoevalvacijo.

Vzgojni nadrt je bil obravnavan na:

o
.
.

sestanku uaiteljskeBa zbora dne,20.9.2022,
seji sveta stariev dne, 6. 10.2022,
seji sveta iole,2A. 9. 2022

stevilka: 6006-1/202211
V Sentjaniu, dne,7 . 10. 2Q22

Nataia Kreie, prof., ravnateljica
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An& ei PtdiJy p3f ., predredni-k svgta iole
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