
                              

VZGOJNI NAČRT
OSNOVNE ŠOLE I 
MURSKA SOBOTA



I. UVOD

Vzgojni načrt OŠ I Murska Sobota je nastal v skladu z 2.čl. ZOŠ, 60 e in 60 d člen 
ZOŠ (Ur.l.št. 102/2007)

Vzgojni načrt  temelji na viziji in sprejetih vrednotah OŠ I

VIZIJA:
V prijetno urejeni šoli,
polni medsebojnega spoštovanja,razumevanja in iskrenosti,
ustvariti pogoje za pridobivanje kvalitetnega in uporabnega znanja.

VREDNOTE:

V ospredje smo postavili skupne vrednote OŠ I;

znanje doslednost              odgovornost

strpnost spoštovanje

iskrenost ustvarjalnost

       zaupanje             zdravje

Celotno delovanje šole mora biti v skladu s temi vrednotami.

POSLANSTVO NAŠE ŠOLE JE: 

 vsem učencem zagotoviti kvalitetno in uporabno znanje, upoštevajoč pri tem 
sposobnosti, oziroma značilnosti vsakega posameznika;

 spodbujati pri učencih ustvarjalnost, kritičnost, samostojnost in druge 
osebnostne lastnosti, pomembne za razvoj posameznika;

 jih opremiti z vseživljenjskimi znanji, ki jim bodo vodilo na njihov nadaljnji 
izobraževalni poti i v življenju nasploh;

 razvijati pri učencih socialne veščine, predvsem sposobnost komuniciranja na 
vseh ravneh in v različnih situacijah ter možnost sodelovanja in delovanja v 
skupini;

 spoštovati edinstvenost in neponovljivost vsakogar.

II.
PODATKI PRIDOBLJENI ZA OBLIKOVANJE VZGOJNEGA NAČRTA

Vzgojni načrt smo oblikovali v sodelovanju z učitelji, starši in učenci, s katerimi šola 
razvija varno in spodbudno okolje za doseganje ciljev, ki smo jih navedli v vzgojnem 
načrtu. Na podlagi tega je nastala vizija in vrednote šole, ki jih je potrebno doživljati v 
konkretnih situacijah vsakdanjega življenja in jih zmeraj znova aktualizirati. Tako se 
bosta razvila pozitivna klima in zaupanje med učenci in učitelji ter starši.



III.
RAZVRŠČANJE PRIORITET
V šolskem letu 2009/2010 bosta prioritetni nalogi OŠ I MS: DOSLEDNOST IN 

         SPOŠTOVANJE
IV.
VREDNOTE, NA KATERIH TEMELJI VZGOJNO DELOVANJE NAŠE SO:
znanje,odgovornost, strpnost, spoštovanje, iskrenost, ustvarjalnost,
razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, demokratičnost, razvijati 
nadarjenost, spoštovati drugačnost (učenci s PP).

V.
NAČELA, PO KATERIH BOMO VZGOJNO DELOVALI

 Načelo spoštovanja učencev in vzajemnega spoštovanja
      To načelo ščiti otrokovo človeško dostojanstvo in edinstvenost ter 
      neponovljivost posameznika.
 Načelo omogočanja aktivnega sodelovanja učencev

To načelo omogoča otrokovo pravico do lastnega mnenja v skladu z njegovo 
starostjo, pri tem aktivno sodeluje pri šolski skupnosti učencev, učenci 
zavestno sprejemajo pravila, jih pomagajo oblikovati in s tem vzpostavljajo 
osebno odgovornost do pravil, prav tako pri razrednih urah, sodelovanju na 
roditeljskih sestankih.

 Načelo proaktivnega in preventivnega delovanja 
Temelji na pozitivni klimi vseh oseb v VIZ – procesu, kakovostnem učnem 
procesu in kvalitetnem delu v oddelčnih skupnostih, gradi pozitivno 
samopodobo učenca, hkrati pa v vzgajati v duhu solidarnosti in medsebojne 
pomoči. 

 Načelo sodelovanja s starši 
Starši nosijo pomemben in odgovoren delež za otrokov razvoj in napredek. 
Sodelovanje pri govorilnih urah, roditeljskih sestankih, prazničnih srečanjih, 
delavnicah, izobraževanjih, neformalnih srečanjih. 

 Načelo združevanja pravic, odgovornosti in pravil
V vsaki skupnosti se je potrebno dogovoriti in izoblikovati pravila skupnega 
življenja (dolžnosti, pravice, posledice neizpolnjevanja pravil v skladu z 
otrokovo starostjo), kar nam opredeljujejo pravila hišnega reda. Pri tem 
moramo upoštevati temeljne pravice vzajemnega spoštovanja. Šola  bo 
pozorna na priložnosti, v katerih se učenci učijo prevzemanja odgovornosti za 
svoja dejanja.  

 Načelo vzpodbujanja samonadzora in samodiscipline
Pri otrocih moramo zagotoviti vzpodbujanje odgovornosti in samostojnosti. 
Učitelj učencu pomaga uvideti problem njegovega neprimernega vedenja. To 
je vzpodbujanje samodiscipline. Pri tem se poslužujemo pozitivnih povratnih 
sporočil, ki dvigujejo učenčevo pozitivno samopodobo. Delujemo z lastnim 
vzgledom.

 Načelo strokovne avtonomije
Šolam dopušča, da same oblikujejo vzgojni načrt in upošteva značilnosti in 
posebnosti šole ter njenega okolja, preko konferenc, anketnih vprašalnikov, 
roditeljskih sestankov, okroglih miz, dela po aktivih,razrednih urah,  
Poslovnika, ter dosledno upoštevanje HR,…

 Načelo usklajenosti vzgojnih dejavnikov in doslednosti



            Usklajenost vseh dejavnikov zagotavlja enotnost vzgojnega delovanja vseh    
      vzgojni dejavnikov. Pri tem je najpomembnejša doslednost.
 Načelo osebnega vzgleda

Naše ravnanje je najpomembnejši vzgled učencem. Učitelji in vsi zaposleni na 
šoli ter starši s svojo strokovnostjo, doslednostjo in obnašanjem dajejo najlepši 
vzgled.

VI. VZGOJNE DEJAVNOSTI

Proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti izhajajo iz poslanstva, vizije, vrednot in  
ciljev OŠ ter potreb učencev. 
Nekatere od pomembnih potreb učencev so: varnost, sprejetost, uspešnost, 
ustvarjalnost, gibanje in sprostitev.
Vse dejavnosti se izražajo v vsakodnevni šolski praksi.

Primeri proaktivne dejavnosti, ki so v skladu z vizijo, vrednotami in načeli naše šole:
ODGOVORNOST - Oblikovanje varne in uspešno naravnane učeče se skupnosti
Aktivno vključevanje učencev v načrtovanje, izvajanje, vrednotenje učenja in dela v 
skladu z njihovimi zmožnostmi. Poudarjanje vzgleda učencev. Obravnavanje 
problemov in usposabljanje za uspešno reševanje problemov. Navajanje na 
samovrednotenje, samokontrolo in odgovornost za posledice lastnega vedenja. 
Opravljanje nalog in prinašanje potrebščin, zavedanje odgovornosti. 
SPOŠTOVANJE - Oblikovanje oddelčnih dogovorov, ki temeljijo na vrednotah 
skupnega življenja in dela na šoli ter že dogovorjenih pravil šolskega reda. Spoštljiv 
odnos učencev do učiteljev in obratno, upoštevanje pravil lepega vedenja,…
ZDRAVJE - Organiziranje aktivnega preživljanje časa učencev pred in po pouku ter v 
odmorih. Načrtno in sistematično izvajanje preventivnih dejavnosti za preprečevanja 
zasvojenosti nasilništva, spolnih zlorab in drugih odklonskih pojavov. Spodbujanje 
zdravega načina življenja, minuta za zdravje, športni dnevi, interesne dejavnosti, 
spodbujanje zunajšolskih dejavnosti na področju športa,  igra,..
ZNANJE - Izvajanje razvojnih in drugih projektov šole, vključevanje v širše tudi 
mednarodne projekte. Smo e –šola, zdrava šola, eko šola, raziskovalna šola, 
kakovostna šola – učenci imajo možnost poglabljati svoja znanja na različnih 
področjih.
ZAUPANJE – Izvajanje dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše in 
lokalno skupnost. Načrtno vključevanje staršev v življenje in delo šole, organiziranje 
šole za starše, izvajanje skupnih tematskih srečanj  s starši ali srečanj po oddelčnih 
skupnostih. Medsebojno zaupanje tkemo na vseh nivojih medsebojnega sodelovanja.
NAČELO PROAKTIVNEGA DELOVANJA – povečanje nadzora na določenih krajih 

in v določenem času.  Odzivnost in pravočasnost pri reševanju problemov, ki je hitro 
in načrtno. Organiziramo roditeljske sestanke na želene predloge staršev in učencev 
z vzgojnega področja. Povezanost in dobro sodelovanje učitelj – starši – svetovalna 
služba. Dobro izvajanje dežurstev in dosledno izvajanje le teh.
Pri načelu proaktivnega delovanja smo dali v ospredje medijacijo.
MEDIACIJA je postopek, v katerem se osebe, ki imajo problem ali konflikt, ob pomoči 
tretje osebe – mediatorja, pogovorijo in ugotovijo, kje so točke njihovega 
spora,izrazijo svoja mnenja, ideje, težave in strahove, si izmenjajo stališča ter 
poskušajo najti rešitev, s katero bosta zadovoljna oba udeleženca. 
V mediaciji prevzameta udeleženca sama odgovornost za rešitev nastalega konflikta.
Mediacija ima zato moč, da krepi oz. na novo vzpostavi odnos zaupanja in spoštovanja.



Mediacija v šoli predstavlja način mirnega, konstruktivnega in dogovornega načina 
reševanja konfliktov in sporov med učenci, dijaki, učitelji, starši in drugimi delavci šole 
oz. vzgojne ustanove.
S poslanstvom šole je povezano razvijanje socialnih veščin, skrb za ustrezno 
komuniciranje, sodelovalno učenje, organiziranje prostovoljnega dela, vrstniške 
pomoči in medgeneracijskega sožitja  - projekt Sadeži družbe.

Vsa načela in vrednote ter vzgojne dejavnosti bomo izvajali v okviru pedagoškega 
trikotnika učenec – učitelj (vsi zaposleni na šoli) – starši. To sodelovanje se izvaja pri 
učnih urah, razrednih urah, interesnih dejavnostih, športnih in kulturnih dejavnostih, 
dnevih dejavnosti, pri stikih z zunanjimi institucijami in sodelavci (policija, gasilska 
društva, socialnimi službami, ZZRS, RK, Karitas,.. Pri tem dosledno upoštevamo 
sprejete vrednote in vizijo šole.

VII. KAKO BOMO SPREMLJALI IZVAJANJE VZGOJNEGA NAČRTA
Kdo?
Najmanj enkrat letno ravnateljica poroča Svetu staršev in Svetu šole o izvajanje 
vzgojnega delovanja šole.
Vsi zaposleni s svojim zgledom in dejanji ter starši in učenci.
Kdaj?
Prioritetne naloge se dajo v LDN, evalvacija pa se naredi ob koncu šolskega leta. S 
tem, da so možne dopolnitve in predlogi med šolskim letom.
Predlogi in način umeščanja sprememb so možni tudi med šolskim letom. Vsako leto 
se na novo določi prioriteta vzgojnega delovanja.

VII. SPREJEM VZGOJNEGA NAČRTA

Ožji in širši tim pod vodstvom vodje tima vzgojnega načrta

Dokument je bil  na predlog ravnateljice  sprejet na 14. seji zavoda OŠ I Murska 
Sobota, dne 29.05.2009.

Vodja projektnega tima Ravnateljica zavoda:
za pripravo VN: Tanja Cesnik, prof.ped.in soc.
Jelka Martinuzzi

Predsednica Sveta zavoda
OŠ I Murska Sobota:
Marija Šnurer

Predsednik Sveta staršev
OŠ I Murska Sobota:
Vladimir Pejčič


