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VZGOJNI KONCEPT JAVNE ŠOLE 
 

Ob pripravi vzgojnega koncepta na moremo mimo treh pomembnih dokumentov, ki 

vsak posebej naddoločajo vzgojni načrt posamezne šole. To so človekove pravice: 

vrednote, svoboščine, enakost vseh kot nosilcev pravic in dolžnosti ter sobivanja. 

Resolucija o evropski dimenziji vzgoje in izobraževanja, 1989, jasno določa 

konsenzualne vrednote: demokracija, človeško dostojanstvo, svoboda, spoštovanje 

človekovih pravic, strpnost, enakost, spoštovanje zakona, družbena pravičnost, 

solidarnost, odgovornost, lojalnost, sodelovanje, participacija ter duhovni, moralni, 

kulturni, mentalni in fizični razvoj. In nenazadnje so pri oblikovanju vzgojnega 

načrta vodili cilji vzgoje: avtonomna, kritična in odgovorna osebnost. 

 

 

ZAKONODAJNA IZHODIŠČA 

 
Vzgojne dejavnosti šole opredeljuje zakonodaja vezana na izvajanje vzgojno 

izobraževalnega procesa v osnovni šoli, še posebej Zakon o osnovni šoli v svojem 60. 

d členu. Tam je zapisano: 

 Vzgojne dejavnosti so proaktivne in preventivne dejavnosti, svetovanje, 

usmerjanje ter druge dejavnosti (pohvale, priznanja, nagrade, vrste vzgojnih 

ukrepov in podobno), s katerimi šola razvija varno in spodbudno okolje za 

doseganje ciljev iz 2. člena tega zakona. 

 Proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti šole izhajajo iz njenega 

poslanstva, vizije ciljev osnovne šole, vrednot, ki jim bo šola v določenem 

časovnem obdobju namenjala posebno pozornost in potrebe okolja.  

 Šole so pri načrtovanju in izvajanju vzgojnih dejavnosti ter pri svetovanju in 

usmerjanju učencev povsem strokovno avtonomne.  

Vzgojni načrt OŠ Bičevje je nastal na osnovi členov 60. d,  60. e in  31. e  Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona osnovni šoli  (Ur. l. RS, št. 1002/2007) in je 

sestavni del Letnega delovnega načrta OŠ Bičevje. 
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VZGOJNI NAČRT  
 

Sestavni deli vzgojnega načrta so: 

Vzgojna načela in temeljne vrednote 

Vzajemno sodelovalni odnos s starši 

Vzgojne dejavnosti: 

               proaktivne dejavnosti, 

               svetovanje in usmerjanje učencev, 

     pohvale, priznanja in nagrade 

       ter vzgojni  postopki. 

 
 NAČELA 
Vzgojni načrt je zasnovan in izpeljan iz sklopa vrednot (opredeljenih v Unescovem 

dokumentu), ki jih učenci, starši in učitelji prepoznavamo in doživljamo kot 

pomembne in jih zato želimo kot del tradicije prenašati naprej – z zgledom in 

drugimi pristopi delovati tako, da bi jih otroci ponotranjili.  

 

 VREDNOTE 
Med njimi smo učitelji, učenci in starši izpostavili naslednje vrednote: 

 spoštovanje ljudi, žive in nežive narave, 

 strpnost, 

 pozitiven odnos do znanja in dela, 

 odgovornost, 

 dobra samopodoba. 

Te vrednote so postale vodilo za oblikovanje načel vzgojnega načrta, ki jih želimo 

uresničevati v vzgojno-izobraževalnem procesu, zavedajoč se, da vzgoja ni ločena 

od izobraževanja. Poteka kontinuirano, v prepletu z njim, prilagojeno in primerno 

razvojni stopnji otroka.  

Z doslednostjo, vztrajnostjo, medsebojnim sodelovanjem in spoštljivim odnosom do 

vseh bomo razvijali dobre medsebojne odnose in klimo za pozitivne spremembe v 

šoli. 

 

 VZAJEMNO SODELOVALNI ODNOS S STARŠI 
Dolžnost staršev je, da se seznanijo s pravili šolskega reda in vzgojnim načrtom. 

Skrbijo za ustrezen nadzor otrok pred in po izvajanju šolskih dejavnosti. Jasno 

pokažejo in povedo svojim otrokom, da se strinjajo s pravili šolskega reda in 

vzgojnim načrtom šole ter nasprotujejo njihovim kršitvam. 
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Starši sodelujejo s šolo preko: 

 govorilnih ur, 

 telefonskih pogovorov in obveščanja preko elektronske pošte, 

 roditeljskih sestankov (delovnega značaja ali tematski), 

 oblikovanja razrednih pravil in ukrepanju ob neupoštevanju le te, 

 skupnega cilja, da se na šoli vsi dobro počutimo, 

 skupnih srečanj, izven pouka (pikniki, delavnice, prireditve ...). 

 

Starši se vključijo v razreševanje vzgojnih težav preko: 

 aktivnega sodelovanja z učiteljem, razrednikom ali šolsko svetovalno službo, 

 sprotnega obveščanja o vzgojnih težavah učenca, 

 sodelovanja pri restituciji in njenem nadzoru, 

 podpore pri dodeljeni kazni. 

 

V primeru, da se starši ne vključujejo v vzgojno izobraževalno dejavnost šole, 

so: 

 opozorjeni na njihove dolžnosti in posledice, 

 pisno vabljeni s strani razrednika in šolske svetovalne službe na razgovor, 

 pisno vabljeni na timski sestanek z razrednikom, šolsko svetovalno službo in 

ravnateljem, 

 vključene bodo tudi druge potrebne inštitucije (CSD, policija...). 

 

VZGOJNE DEJAVNOSTI ŠOLE 

 
PROAKTIVNE IN PREVENTIVNE VZGOJNE DEJAVNOSTI  

Osnovni cilj pri oblikovanju in izvajanju proaktivnih in preventivnih vzgojnih 

dejavnosti je oblikovanje okolja, v katerem učenci uspešno zadovoljujejo temeljne 

telesne, duševne, socialne in duhovne potrebe, razvijajo samostojnost in pozitivno 

samopodobo, pridobijo čut za spoštovanje, odgovornost in strpnost, se počutijo 

varne in prispevajo k varnosti na šoli ter ob tem v spodbudni klimi pridobivajo 

raznolika znanja.  

Pri svojem vzgojno-izobraževalnem delu bomo izhajali iz neločljive medsebojne 

povezanosti vzgoje in izobraževanja; pri njem nas bosta vodila upoštevanje 
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postopnosti razvoja mladega človeka in spoštovanje individualnosti posameznega 

učenca. 

 Kakovostno znanje bomo dosegali z upoštevanjem različnosti učencev in z uporabo 

različnih poti, ki do znanja vodijo. Na razvojnem področju bomo zato še naprej 

sodelovali s fakultetami in drugimi zunanjimi ustanovami, katerih sodelovanje nas 

bogati. 

 Med izobraževalnim procesom bomo učencem zagotavljali kakovostne informacije 

in učinkovito vodenje pri usvajanju znanja. 

 Navajali jih bomo na samostojno usvajanje znanja, na ustvarjalno reševanje 

problemov in na postopno vrednotenje usvojenega lastnega znanja. 

Krepili bomo vedoželjnost učencev in posebno pozornost posvečali njihovim močnim 

področjem. 

Aktivno jih bomo vključevali v načrtovanje dela. 

Ob težavah v vzgojno-izobraževalnem procesu jim bomo težave pomagali preseči. 

Oblike in metode dela ter organizacijo pouka bomo skušali zasnovati tako, da bo čim 

več učencev  lahko s svojim tempom in s svojim učnim stilom  usvojilo čim več 

znanja. 

Usvojeno znanje in veščine bodo učenci preskušali na tekmovanjih in jih uporabili pri 

projektih in raziskovalnih nalogah, v katerih bodo sodelovali.  

Podpirali bomo  sodelovanje učencev v mednarodnih projektih, kar omogoča 

medkulturne stike in poglablja razumevanje in sprejemanje kulturnih razlik. 

Pri učencih bomo vzpodbujali zdrav življenjski slog: podpirali bomo njihove športne 

dejavnosti, vzgajali jih bomo za zdrav odnos do lastnega telesa in varno spolnost ter 

za zadovoljno življenje brez odvisnosti. 

Vzpodbujali bomo ekološko ozaveščenost  učencev in  njihovo okolju in 

tranjnostnemu razvoju naklonjeno ravnanje. 

  

Razvijanje socialnih veščin in vzpostavljanje pozitivnih medsebojnih odnosov 

bomo skušali doseči na vseh nivojih: 

 v okviru oddelka pri pouku in ostalih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih; 

 na ravni celotne šole; s posvečanjem posebne  pozornosti kakovostnim 

medsebojnim odnosom med učenci, učitelji in ostalimi delavci šole ter s 

poglabljanjem partnerskega odnosa med šolo in starši. 

 

 

Medsebojne odnose med udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa bomo 

sistematično razvijali: 

 učitelji, delavci šole in starši z dobrim zgledom; 
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 z razvijanjem socialnih veščin učencev (učinkovita nenasilna komunikacija, 

ravnanje v konfliktnih situacijah, pomoč vrstnikom, vrstniška mediacija); 

 z razvijanjem spoštovanja do drugih in drugačnih; 

 s krepitvijo pozitivne samopodobe učencev; 

 z razvijanjem sposobnosti za kritično in samokritično presojanje ravnanj in 

za sprejemanje odgovornosti za svoje ravnanje;  

 proaktivno je naravnana tudi obravnava kršitev pravil šole in hišnega reda;  

 s projektnimi nalogami in skupinskim delom  bomo učence navajali na 

prevzemanje individualne odgovornosti v skupini; 

 s sistematičnim vključevanjem staršev v življenje in delo šole. 

  

 

PREDNOSTNE PROAKTIVNE DEJAVNOSTI ŠOLE 

 v šol. letu 2011/12 in 2012/13 

 Oddelek:  - tematsko zasnovane razredne ure, 

                           - problemsko zasnovane razredne ure, 

                            - nenasilna komunikacija, 

                            - tematsko ali problemsko zastavljeni roditeljski  

                              sestanki.                  

 Šola:        - govorilne ure za učence,     

                   - delovanje v idejni zasnovi projekta Povej, 

                            - vključevanje v projekte za osebnostno rast in razvoj   

                               otrok in mladostnikov. 

 

  

SVETOVANJE IN USMERJANJE 

Svetovanje in usmerjanje potekata po presoji v okviru osebnih svetovalnih 

pogovorov, ur oddelčnih skupnosti, v času govorilnih ur za učence, ob sprotnem 

reševanju sporov in kršitev ter ob drugih priložnostih, ki zahtevajo svetovanje in 

usmerjanje.  

Vsak učenec si ima med delavci šole pravico izbrati svojega zaupnika. 

 Občutek varnosti se krepi tudi z jasnimi in znanimi pravili, pri uresničevanju 

katerih delavci šole upoštevajo načelo doslednosti. 

 Učenci aktivno sodelujemo pri procesih odločanja o šolskem življenju s 

pomočjo sistemov šolske skupnosti in šolskega parlamenta. 

 Potrebo po gibanju in sprostitvi zadovoljujemo z nadzorovanimi odmori. 

 Se vključujemo v različne interne projekte, projekte z zunanjimi izvajalci in 

mednarodne projekte, s pomočjo katerih učenci širijo svoja obzorja in so 
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deležni vsebinsko usmerjenega in metodično alternativnega izobraževanja 

kot odlične priložnosti za poglobljeno vzgojno delo na mnogih področjih. 

 Oblikujejo se oddelčni dogovori o temeljnih vrednotah skupnega življenja in 

načinih ravnanja ter sodelovanje pri oblikovanju pravil šolskega reda. 

 Sistematično se načrtujejo in izvajajo razredne ure. 

 Razvijamo socialne veščine in skrb za ustrezno komuniciranje. 

 Spodbujamo sodelovalno učenje. 

 Poudarjamo zgledno vedenje učencev ter se o takem vedenju pogovarjamo. 

 Učitelji organiziramo posebne govorilne ure za učence. 

Na ravni posameznika je pomembno svetovanje. Učenec se ob tem uči: 

 oblikovati lastne cilje in strategije za njihovo uresničevanje, 

 spremljati svojo uspešnost, 

 razmišljati in presojati o svojih vedenjih in ravnanjih drugih, 

 prevzemati odgovornost in sprejemati posledice svojih dejanj, 

 razumeti vzroke za neustrezna vedenja pri sebi in drugih, 

 reševati probleme in konflikte, 

 ustrezno ravnati v situacijah, v katerih je prisoten stres, strah, tesnoba, 

jeza, žalost, občutek sramu ali krivde, konflikt, doživljanje neuspehov, … 

 razvijati realno in pozitivno samopodobo in samospoštovanje. 

 

Svetovanje izvajamo tudi pri reševanju problemov, kot posledico nespoštovanja 

drugih ter kršitev šolskih pravil. Pri tem je pomembno ustvarjanje kulture, v kateri 

se konflikti uporabljajo za krepitev sporazumevanja in iskanja kompromisov, kulture 

medsebojnega sporazumevanja in poslušanja. 

Svetovanje lahko poteka v obliki individualnih svetovalnih razgovorov z učitelji, 

svetovalno službo ali vodstvom službe. 

 

 

POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE (18. do 21. člen PPDUOŠ) 
Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo 

pohvale, priznanja in nagrade. Pohvale so lahko ustne ali pisne. 

Pohvale, priznanja in nagrade zanje predlagajo: 

 oddelčne skupnosti in skupnost učencev šole, 

 razrednik, 

 drugi strokovni delavci šole, 

  mentorji dejavnosti, 

 ravnatelj, 

  starši.    
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Pohvale  
Ustne pohvale se izrekajo učencu ali več učencem, kadar se izkažejo s 

prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti. 

  

Pisne pohvale podeljujeta razrednik ali mentor dejavnosti za aktivnost, ki traja celo 

šolsko leto. 

Razrednik podeljuje pisne pohvale za prizadevno delo v oddelčni skupnosti ali za 

individualno napredovanje posameznega učenca. Mentor podeljuje pisne pohvale za 

prizadevno delo pri interesnih ali drugih dejavnostih. 

Pisne pohvale se podeljujejo za: 

 prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih ter 

drugih dejavnostih šole,  

 bistveno izboljšanje učnega uspeha v primerjavi s preteklim šolskim letom, 

 doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih in srečanjih učencev z  

različnih področij znanja in delovanja, 

 posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti ali skupnosti 

učencev šole, 

 nudenje pomoči tistim, ki pomoč potrebujejo, 

 aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih dejavnosti in 

prireditev, pomembnih za delo šole. 

  

Pisne pohvale se lahko podelijo tudi skupini učencev. Skupinske pisne pohvale 

podeljuje ravnatelj šole. 

  

Priznanja 

Priznanja podeljuje učencem ravnatelj šole in sicer za dosežke, ki so pomembni za 

celotno šolo, ali znatno prispevajo k ugledu šole v širši skupnosti. 

Priznanja se izrekajo za: 

 večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu, 

 doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih učencev, ki so 

organizirana za območje celotne države, 

 večletno prizadevno sodelovanje in doseganje vidnih rezultatov pri interesnih 

in drugih dejavnostih, 

  večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev šole ali 

šolskem parlamentu. 

 

Nagrade 
Učenci, ki prejmejo priznanje, so lahko tudi nagrajeni. 
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Vrsto nagrade za posameznega učenca določi ravnatelj v sodelovanju z razrednikom 

oziroma mentorjem. Praviloma so nagrade knjige ali pripomočki, ki jih učenec lahko 

uporablja pri pouku ali drugih dejavnostih šole. 

Priznanja in nagrade podeljuje ravnatelj ob zaključku šolskega leta na slovesen 

način. 

  VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPI 

Mediacija  

Mediacija je način mirnega in dogovornega reševanja konfliktov. Mediacija je 

postopek, v katerem se posameznika, ki sta v sporu, ob pomoči tretje osebe 

(vrstnika, razrednika, učitelja, svetovalnega delavca) pogovorita in ugotovita, zakaj 

se je konflikt med njima pojavil. Po tem izmenjata stališča, ideje, težave, strahove 

in druga čustva ter poskušata najti rešitev, ki bo sprejemljiva za oba. V mediaciji 

oba prevzameta odgovornost za razrešitev konflikta. Mediacija jima omogoča 

ponovno vzpostavitev odnosa medsebojnega zaupanja in spoštovanja. Nepristranski 

mediator ne svetuje, ne sodi in ne sprejema nikakršnih odločitev. 

 

Restitucija  

Kadar učenec povzroči škodo, se lahko odloči za metodo poravnavo povzročene 

škode (restitucijo). Pri tem bo s strani šolskih delavcev poleg nasveta glede 

materialne poravnave deležen predvsem usmeritve v samopresojo in poravnavo na 

etičnem, socialnem in psihološkem področju. Tako mu bo omogočeno ustvarjalno 

soočanje z napakami in dobil bo priložnost za učenje novih, ustreznejših vedenj. 

Npr. če je učenec poškodoval šolsko imovino, ga lahko vprašamo, kaj bi bil 

pripravljen storiti za boljšo materialno urejenost šole. Če se je škoda zgodila na 

področju medosebnih odnosov, lahko premisli, kako bi lahko prispeval k boljšim 

medsebojnim odnosom  v skupnosti. Kakovostna mediacija in restitucija sta 

priložnost za učenje in za spreminjanje samopodobe učencev. Učenec vpleten v spor 

ne ostaja le v sporu, pač pa razvija svoje sposobnosti in spretnosti reševanja 

konfliktov. Če pri izvajanju mediacije in restitucije manjkajo svoboda izbire, 

prevzemanje odgovornosti, učenje o sebi ter spreminjanje samopodobe učenca, je 

to le izvajanje posledic kršitev pravic drugih ali sprejetih pravil. 

Ko ima učenec večje vedenjske oz. disciplinske težave, razrednik v reševanje le-teh 

poleg učenca vključi še starše in šolsko svetovalno služno. 

 

Vzgojni ukrepi  

Vzgojno ukrepanje je posledica neupoštevanja šolskih pravil in ga šolski delavci 

uporabljamo, ko želimo zagotoviti optimalne pogoje za uresničevanje ciljev 
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osnovnošolskega izobraževanja v skladu z veljavno zakonodajo in vzgojnimi načeli 

šole. Uporabljamo jih takrat, kadar učenci niso pripravljeni sodelovati pri reševanju 

problemov in so bile predhodno izvedene vse druge vzgojne dejavnosti. Učencem 

tudi na tak način pomagamo spoznavati njihove obveznosti do drugih ljudi in pomen 

pravil v širši družbi. Izvajanje vzgojnih ukrepov povezujemo s podporo in vodenjem 

učenca, iskanjem možnosti in priložnosti za spremembo neustreznega vedenja. Pri 

tem sodelujemo učenec, starši in strokovni delavci šole in skupaj oblikujemo 

predloge za rešitev. 

 

Vzgojne ukrepe uporabimo v primerih, ko:  

 je potrebno takojšnje ukrepanje (ogrožanje varnosti in zdravja učencev ali/in 

delavcev šole, zaščita lastnine ipd.); 

 učenec ne izpolnjuje svojih šolskih obveznosti; 

 učenec ne upošteva pravic in potreb drugih, 

 učenec zavrača tvorno sodelovanje pri reševanju problemov in so bile 

predhodno že izvedene druge vzgojne dejavnosti. 

 

 

Za kršitve šolskih pravil veljajo naslednja vedenja učencev: 

 

LAŽJE KRŠITVE 

 ne spoštujem pravic drugih učencev in delavcev šole in nimam spoštljivega in 

strpnega odnosa do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične 

pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola; 

 pouka in drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti ne obiskujem redno in 

točno; 

 ne izpolnjujem svoje učne in drugih šolskih obveznosti; 

 oviram in motim delo učencev in delavcev šole; 

 v šoli in izven šole ne skrbim za lastno zdravje in varnost ter ogrožam zdravje 

in varnost ter osebnostne integritete drugih učencev in delavcev šole; 

 ne spoštujem in ne upoštevam pravil šolskega reda; 

 ne ravnam odgovorno in ne varujem premoženja šole in lastnine učencev ter 

delavcev šole; 

 namerno poškodujem premoženje šole in lastnino učencev ter delavcev šole; 

 se ne vedem spoštljivo do drugih; 

 ne sodelujem pri urejanju šole in šolske okolice, kot se dogovorimo v oddelčni 

skupnosti ali skupnosti učencev šole; 

 ne sodelujem pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev. 
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TEŽJE KRŠITVE 

 ponavljajoče se neizpolnjevanje dolžnosti; 

 občasni neopravičeni izostanki nad 8 ur oziroma strnjeni neopravičeni 

izostanki nad  12 ur;  

 uporabljam, prinašam, posedujem, ponujam, prodajam, uživam ali sem pod 

vplivom nedovoljene substance v šoli, na zunanjih površinah šole ali na dnevih 

dejavnosti, šolskih ekskurzijah ter drugih organiziranih oblikah vzgojno-

izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole; 

 izsiljujem druge učence ali delavce šole;  

 namerno poškodujem in uničujem šolsko opremo, zgradbo ter stvari in opremo 

drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole; 

 odtujim / ukradem lastnino šole, drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev 

šole; 

 popravim in vpišem ocene v šolsko dokumentacijo; 

 uničim uradni dokument ter ponaredim podatke in podpis v uradnih 

dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola; 

 grobo verbalno napadem učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo; 

 fizično napadem učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo; 

 ogrožam življenje in zdravje učencev in delavcev šole; 

 spolno nadlegujem učence ali delavce šole.  
 

Vzgojno ukrepanje ni kaznovanje učenca, temveč je proaktivno naravnano. 

Učencu pomaga spoznavati njegove odgovornosti do drugih ljudi in pomen pravil v 

družbeni skupnosti. V procesu izvajanja je učenec deležen zaščite pravic in 

podpore ter vodenja s strani šole.  

 

Ustvarjanje pozitivne delovne klime in medsebojnih odnosov na šoli je nenehen 

proces, ki vse prisotne na šoli zavezuje k odgovornemu ravnanju in prizadevanju 

po zmanjševanju intenzivnosti in pogostnosti konfliktnih situacij. Učence na 

ustrezno ravnanje navajamo z lastnim zgledom in z usmerjanjem k samorefleksiji 

in prevzemanju odgovornosti za nesprejemljiva vedenja. Spodbujamo jih h 

konstruktivnemu reševanju problemov in iskanju izvirnih rešitev. 
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KAKO UČENEC RAVNAM, KO SE  ZNAJDEM V KONFLIKTNI SITUACIJI 

 
ZAMUDIL SEM K POUKU. - Tiho potrkam, pristopim k učitelju, 

pozdravim in se vljudno opravičim; 

- tiho sedem na svoje mesto. 

UPORABLJAM MOBITEL ALI DRUGO 

ELEKTRONSKO  OPREMO. 

- Izklopim napravo; 

- aparat izročim učitelju. 

PRIHAJAM K POUKU NEPRIPRAVLJEN (NE 

PRINAŠAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN, NE 

PRINAŠAM DOMAČIH NALOG). 

- Pred poukom/uro stopim do učitelja, se 

mu opravičim, navedem opravičljiv razlog; 

- napišem domače naloge, jih naslednji dan 

pokažem učitelju ali pokažem prepisano 

snov; 

- učitelj moje delo zabeleži; 

- udeležim se pogovora z 

učizeljem/razrednikom in presodim 

ustreznost svojega vedenja; 

- ob ponavljajočem prekršku obvestim 

starše, enako stori tudi učitelj. 

BREZ DOVOLJENJA ZAPUSTIM UČILNICO. - Dobim neopravičeno uro; 

- udeležim se pogovora z 

učiteljem/razrednikom in presodim 

ustreznost svojega vedenja; 

- obvestim starše; 

- starše obvesti tudi učitelj. 

NEPRIMERNO RAVNAM S HRANO (SE Z 

NJO OBMETAVAM, JO ODTUJIM 

SOŠOLCU),  

NISEM POSPRAVIL ZA SEBOJ. 

 

- Počistim za seboj in za sošolci; 

- se opravičim; 

- po pouku počistim jedilnico; 

- en teden pomagam pri praznjenju pladnjev 

in 

počistim jedilnico; 

- udeležim se pogovora z 

učiteljem/razrednikom in presodim 

ustreznost svojega vedenja; 

- ob ponavljajočem prekršku obvestim 

starše in 

za določen čas nisem več upravičen do 

šolske 

prehrane. 

POGOSTO ZAMUJAM POUK IN S TEM 

VEDNO ZNOVA ZMOTIM UČNI PROCES. 

- Dobim neopravičeno uro; 

- odidem v varstvo učencev, ki nimajo prve 
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Z MOTEČIM DEJANJEM ZMOTIM POUK,  

SEM GLASEN. 

ure in uro nadoknadim po pouku; 

- ob ponavljajočem prekršku obvestim 

starše, enako stori tudi učitelj; 

- preneham z motečim vedenjem; 

- se opravičim učitelju in sošolcem; 

- naprej sledim pouku, ne spodbujam in ne 

podpiram motečega vedenja ostalih; 

- po pouku nadoknadim zamujeno snov; 

- udeležim se pogovora z 

učiteljem/razrednikom in presodim 

ustreznost svojega vedenja; 

- na zahtevo učitelja obvestim razrednika 

in starše, da sem motil pouk. 

S SVOJIM VEDENJEM POKAŽEM 

NESPOŠTLJIV ODNOS DO VRSTNIKOV 

(JIH ŽALIM, IZKLJUČUJEM IZ DRUŽBE, 

IZRAŽAM NESTRPNOST DO POREKLA, 

ETIČNE PRIPADNOSTI, VEROIZPOVEDI, 

RASE ALI SPOLA). 

- Razložim, zakaj sem tako ravnal; 

- udeležim se pogovora z 

učiteljem/razrednikom in presodim 

ustreznost svojega vedenja; 

- pripravim referat na temo prekrška in ga 

predstavim na naslednji razredni uri in se 

hkrati javno opravičim; 

- razmislim, kako bom ravnal v prihodnje. 

ALI  

- Preberem knjigo ali si ogledam film s 

primerno socialno tematiko in jo predstavim 

na naslednji razredni uri in se hkrati javno 

opravičim; 

- udeležim se pogovora z 

učiteljem/razrednikom in presodim 

ustreznost svojega vedenja; 

 - ob ponavljajočem prekršku obvestim 

starše, enako stori učitelj. 

KLJUB VEČKRATNIM OPOZORILOM IN 

RAZGOVORU ŠE VEDNO S PRETEPI 

REŠUJEM KONFLIKTE, SEM FIZIČNO 

NASILEN. 

- Se opravičim; 

- sprejmem ukrepe , ki sledijo teži 

prekrška; 

- pripravim plakat na temo ustreznega 

reševanja konfliktov in se opravičim žrtvi; 

- udeležim se pogovora z 

učiteljem/razrednikom in presodim 
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ustreznost svojega vedenja; 

- o prekršku obvestim starše; 

- z oškodovanim se dogovorim, kako se mu 

lahko oddolžim; 

- poda se prijava policiji. 

NESPOŠTLJIVO SE VEDEM DO 

ZAPOSLENIH (MOTIM NJIHOVO DELO, 

NAMERNO OTEŽUJEM NJIHOVO DELO, 

VPADAM V BESEDO, ODGOVARJAM, 

POVZDIGUJEM GLAS, IGNORIRAM 

OPOZORILA). 

- Se opravičim; 

- takoj preneham s takim vedenjem; 

- drugič dvignem roko; 

- pozorno poslušam (pustim govorca, da 

dokonča govor); 

 

- udeležim se pogovora z 

učiteljem/razrednikom in presodim 

ustreznost svojega vedenja; 

- sprejmem ukrepe, ki sledijo teži prekrška. 

NAMERNO POŠKODUJEM ALI UNIČIM 

ŠOLSKO LASTNINO. 

 

- Obvestim razrednika; 

- prevzamem odgovornost za povzročeno 

škodo; 

- za škodo, ki jo lahko popravim sam, 

poskrbim za material in popravim; 

- udeležim se pogovora z 

učiteljem/razrednikom in presodim 

ustreznost svojega vedenja; 

- razrednik obvesti starše; 

- škodo popravim skupaj s hišnikom. 

- za večjo škodo starši poravnajo stroške 

popravila, oziroma opravim določeno število 

ur družbeno koristnega dela, ki je v skladu s 

povzročeno škodo (po pouku). 

POSEŽEM  V ŠOLSKO DOKUMENTACIJO IN 

POPRAVIM OCENO V REDOVALNICI ALI 

REZULTAT NA ŽE OVREDNOTENEM 

PREIZKUSU ZNANJA. 

- Udeležim se pogovora z 

učiteljem/razrednikom in presodim 

ustreznost svojega vedenja; 

- obvestim starše; 

- vzgojni opomin. 

 

PONAREDIM PODPIS STARŠEV. - Udeležim se pogovora z 

učiteljem/razrednikom in presodim 

ustreznost svojega vedenja; 
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- obvestim starše; 

- vzgojni opomin. 

SKRIJEM / VZAMEM / UKRADEM 

LASTNINO VRSTNIKA/ŠOLE. 

- Priznam storjeno dejanje; 

- vrnem ali nadomestim ukradeno; 

- oškodovancu se opravičim; 

- opravičim se tudi vsem ostalim vpletenim; 

- udeležim se pogovora z 

učiteljem/razrednikom in presodim 

ustreznost svojega vedenja; 

- o prekršku obvestim razrednika in starše; 

- sprejmem ukrepe, ki sledijo teži prekrška; 

- poda se prijava na policijo (glede na težo 

prekrška). 

SPOLNO SEM NADLEGOVAL 

VRSTNIKA/VRSTNICO. 

- Udeležim se pogovora z 

učiteljem/razrednikom in svetovalno službo 

in presodim ustreznost svojega vedenja; 

- skupaj z učiteljem obvestim starše;  

- vzgojni opomin; 

- obvesti se Center za socialno delo in 

policijo. 

NEKDO ME FIZIČNO ALI PSIHIČNO 

NADLEGUJE 

- Udeležim se pogovora z 

učiteljem/razrednikom in svetovalno službo 

in presodim ustreznost svojega vedenja; 

- takoj povem učitelju /-ici ali osebi, ki ji 

zaupam, če ne morem rešiti težav; 

- s pomočjo odraslih poskušamo najti za vse 

sprejemljivo rešitev; 

- obvesti se starše vseh vpletenih. 

IMEL SEM NEDOVOLJENE SNOVI/ 

PREDMETE.  

- Nedovoljene snovi/predmete izročim 

učitelju; 

- prekršek priznam; 

- udeležim se pogovora z 

učiteljem/razrednikom in svetovalno službo 

in presodim ustreznost svojega vedenja; 

- obvestim starše; 

- vsi vpleteni se dogovorijo za nadaljnje 

ukrepe (sprejmem ukrepe, ki sledijo teži 

prekrška); 
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-poda se prijava na policijo. 

KOT UČENEC S STATUSOM ŠPORTNIKA ALI 

KULTURNIKA ODKLONIM ZASTOPANJE 

ŠOLE 

-Udeležim se pogovora z 

učiteljem/razrednikom in svetovalno službo 

in presodim ustreznost svojega vedenja; 

- skupaj z učiteljem obvestim starše; 

 - za tekoče koledarsko leto izgubim status. 

 

Upoštevajoč individualnost učenca ter težo kršitve delavci šole izbiramo med 

naslednjimi vzgojnimi ukrepi, o katerih vodimo evidenco: 
 

a) Ko je potrebno takojšnje ukrepanje (ogrožanje varnosti in zdravja učencev 

ali/in delavcev šole, zaščita lastnine ipd.): 

 posredujem in odstranim vzrok nevarnosti (če je možno) in skličem krizni 

tim, ki se odloči o nadaljnjem postopku, ki bo ob vodstvu šole, šolski 

svetovalni službi in starših po potrebi vključeval tudi sodelovanje ustreznih 

drugih inštitucij (Policija, Center za socialno delo ipd.), 

 odprem evidenco in zapis vzgojnega ukrepanja v zvezek vzgojne spremljave, 

 mediacija, 

 poravnava škode, restitucija. 

 

a1) Ko je potrebno takojšnje ukrepanje pri obravnavi nasilja v družini v skladu z 

Zakonom o preprečevanju nasilja v družini: 

Na podlagi 10. člena Zakona o preprečevanju nasilja v družini (v nadaljevanju: 

ZPND) minister pristojen za šolstvo s tem protokolom določa pravila in postopke za 

vzgojno-izobraževalne zavode pri obravnavi nasilja v družini. 

Nasilje v družini je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega 

nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu članu oziroma 

zanemarjanje družinskega člana ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo 

osebno okoliščino žrtve ali povzročiteljice oziroma povzročitelja nasilja. Otrok je 

žrtev nasilja tudi, če je prisoten pri izvajanju nasilja nad drugim družinskim članom, 

ali živi v okolju, kjer se nasilje izvaja. 

 

1. RAVNANJE OB ZAZNAVI NASILJA 

Učitelj/vzgojitelj ali drug delavec VIZ, ki je na otroku opazil spremembe, ki bi 

lahko bile posledice nasilja, ali mu je otrok zaupal, da preživlja nasilje, oziroma ima 

informacijo o nasilju od tretje osebe, oziroma je bil sam priča nasilja, takoj:  

 obvesti o tem svetovalnega delavca VIZ oz. v njegovi odsotnosti vodstvo VIZ, 

 sam ali s svetovalnim delavcem v primeru poškodbe pri fizičnem ali spolnem 

nasilju ali hudi psihični stiski otroka obvesti pristojni CSD oz. izven 
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poslovnega časa interventno službo Centra za socialno delo (v nadaljevanju 

CSD), da poskrbi za ustrezno zdravstveno oskrbo oz. varnost otroka, 

 sam ali s svetovalnim delavcem naredi zapis dogodka, opažanj, pridobljenih 

informacij ali pogovora z otrokom. 

 

 

b) Ko učenec ne izpolnjuje svojih šolskih obveznosti, delavec šole: 

 opozori učenca zaradi neprimernega vedenja in obrazloži kršitev šolskih 

pravil,  

 zahteva spoštovanje šolskih pravil, 

 opozori in seznani učenca, da bo odprl/la evidenco in zapisal/la dogodek v 

zvezek vzgojne spremljave (hkrati odvzamem morebitne moteče predmete), 

 vpiše učenca v zvezek vzgojne spremljave in obrazloži nadaljevanje vzgojnega 

ukrepanja, 

 učencu naloži ukrep samopresoje vedenja z namenom, da z njim preneha,  

 z učencem opravi razgovor, po presoji je prisoten tudi razrednik ali 

svetovalna služba ter obvesti starše, 

 po presoji jih vključi v vzgojni postopek, 

 ukinejo se nekatere pravice, ki so pridobljene s statusi, 

 ukinejo se nekatere pravice, povezane z nadstandardnimi dejavnostmi šole. 

 

c) Ko učenec ne upošteva pravic in potreb drugih (sošolcev, delavcev šole), 

delavec šole: 

 opozori učenca zaradi neprimernega vedenja in obrazloži kršitev šolskih 

pravil, 

 opozori in seznani učenca, da bo odprl/la evidenco in zapisal/la dogodek v 

zvezek vzgojne spremljave (zahteva izročitev  morebitnega  motečega 

predmeta),                                 

 vpiše učenca v zvezek vzgojne spremljave in obrazložim nadaljevanje 

vzgojnega ukrepanja;  

 učencu naloži ukrep samopresoje vedenja z namenom, da z njim preneha,  

 z učencem opravi razgovor, po presoji je prisoten tudi razrednik ali 

svetovalna služba ter obvestim starše, 

 po presoji jih vključi v vzgojni postopek, 

 za določen čas ločen pouk od matične skupine (s spremljavo in pod nadzorom 

učitelja), 

 ukinejo se nekatere pravice, ki so pridobljene s statusi, 

 ukinejo se nekatere pravice, povezne z nadstandardnimi dejavnostmi šole, 

 povečamo nadzor nad učencem v času bivanja v šoli, 
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 obvestimo starše in zahtevamo, da prevzamejo učenca (ko učenec ne zmore 

tvorno sodelovati), 

 premestimo učenca v drug oddelek. 

 

 

d) Ko učenec zavrača tvorno sodelovanje pri reševanju problemov, čeprav so 

bile predhodno že izvedene druge vzgojne dejavnosti oz. če vzgojno ukrepanje 

ne doseže namena – spremembe učenčevega neustreznega vedenja – mu šola po 

predpisanem postopku izreče 1. vzgojni opomin, učenec pa je v nadaljevanju 

obravnavan v skladu s Pravilnikom o vzgojnih opominih v osnovni šoli (Uradni list RS, 

št. 76/08). 

 

PROAKTIVNE IN PREVENTIVNE DEJAVNOSTI ZA VARNO IN 

SPODBUDNO ŠOLSKO OKOLJE 
Skoraj vsak otrok se v šolskem prostoru občasno znajde v težavah, ki jih takrat 

doživlja kot nerešljive. V takih okoliščinah smo mu strokovni delavci šole dolžni 

pomagati oz. pokazati strategije reševanja nastalih težav. Prvi korak je, da otroka 

usmerimo k osebi, zaradi katere je po njegovem mnenju prišlo do spora ali lastne 

stiske, ali ga napotimo do osebe, ki ji zaupa, lahko do razrednika. Pri tem si ves čas 

prizadevamo vzpostaviti vljudno in odprto komunikacijo, ki ustvarja zaupanje in 

gradi strpnost med udeleženci pogovora. Reševanje težav praviloma poteka v skladu 

z načelom postopnosti in doslednosti, kot je predstavljeno v spodaj zapisanih 

korakih proaktivnih in preventivnih dejavnosti 

 
OD KRŠITVE ŠOLSKIH PRAVIL DO VZGOJNEGA OPOMINA 

KDO REAGIRA? 

 strokovni delavec šole, ki je dogodek opazil, 

 prisotni učitelji (prisotni odrasli). 

Učitelj, ki opazi kršitev, rešuje problem sam, po potrebi vključi  razrednika, z 

učencem opravi razgovor in ustrezno vzgojno ukrepa (mediacija, restitucija in drugi 

ukrepi). V določenih primerih se v reševanje vključijo starši in šolska svetovalna 

služba. 

 

KDAJ REAGIRA? 

 Takoj 

 

KAKO REAGIRA? 

1. Prekine nasilno dejanje: 
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o opozori, 

o izloči nasilne osebe,  

o potolaži žrtev, 

o razgovor in ukrepanje (mediacija, restitucija in drugi ukrepi) 

2. Prekine neprimerno vedenja: 

o pridobi imena vpletenih, 

o ob manjših sporih izpelje pogovor z opravičilom. 

3. Kratka zabeležka razredniku: 

o v zvezek za spremljavo vzgojnega delovanja v oddelku zapiše poročilo o 

kršitvi,  

o ob ponavljajočih se kršitvah redno dokumentira in obvešča starše in 

šolsko svetovalno službo, 

o timsko se dogovori za nadaljnjo vzgojno spremljavo. 

4. Osebna mapa učenca:  

 vanjo se vlagajo individualiziran vzgojni načrt za učenca in vzgojni 

opomini; 

 brez natančno vodenega zvezka vzgojne spremljave se vzgojnega 

opomina ne more izreči. 

5. Vzgojno ukrepanje: 

 prvi vzgojni opomin, 

 priprava individualnega vzgojnega načrta za učenca, 

o drugi vzgojni opomin, 

 obvestilo staršem o možnosti prešolanja učenca brez soglasja 

staršev, 

o tretji vzgojni opomin, 

o prešolanje. 

 

Vsi učitelji smo odgovorni za dosledno izvajanje celotnega postopka vzgojnega 

ukrepanja. 
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ZAKLJUČEK 

 

Izvajanje vzgojnega načrta bomo preverjali z notranjo presojo na pedagoških 

konferencah, sproti bomo odpravljali morebitne težave in iskali nove, ustreznejše 

rešitve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzgojni načrt šole je bil obravnavan in potrjen na 3. seji Sveta staršev dne  

21. 5. 2009. 

Dopolnitve in popravki so bili potrjeni na 3. redni seji Sveta staršev dne  

26. 05. 2011.  

Dopolnitve so bile obravnavane in sprejete na 3. redni seji Sveta staršev, 30. 5. 

2012.  

 

 

Vzgojni načrt šole je bil obravnavan in potrjen   na  4. seji Sveta zavoda dne   

28. 5. 2009. 

Dopolnitve in popravki so bili potrjeni na 1. redni  seji Sveta zavoda dne 28. 9. 2011. 

Dopolnitve in popravki so bili potrjeni na 5. redni seji Sveta zavoda dne 31. 5. 2012. 

Popravek Vzgojnega načrta je bil potrjen na 8. korespondenčni seji Sveta zavoda 

od 21. 6. – 23. 6. 2014. 

 

 

Marija Žabjek                    Miriam Stanonik, prof. 

predsednica Sveta šole                   ravnateljica 


