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Svet zavoda Osnovne Sole lvana Cankarja Vrhnika, Lo5ca 1, Vrhnika je v skladu s 60, d dlenom Zakona o
OsnovniSoli(Uradni list RS, 3t.10212007)na 14, rednisejidne, 1,6,2010, sprejelVzgojni nadrt.
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VZGoJNI NAERT OS ryNXN CANKARJA VRIINIKA

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni Soli (Uradni list RS, 51. 10212007) opredeli vzgojno
delovanje Sole v 60.c clenu. Vzgojno delovanje Sole je opredeljeno kot strokovno delo Sole, ki se izvaja v
skladu s pravili stroke, Zakonom o 0S in na njegovi podlagi izdanimi predpisi in akti Sole.

Z vzgojnim nacrtom (60,d clen Zakona o osnovi Soli) Sota dolodi nadine doseganja in uresnicevanja ciljev in
vrednot 2, clena Zakona o OS (Uradni list RS, 5t. 102/2007) ob upoStevanju potreb in interesov ucencev ter
posebnosti Sir5ega okolja. Vzgojni nacrt vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja Sole s
starSi ter njihovo vkljudevanje v uresnicevanje vzgojnega nacrta.

Z vzgojnim nacrtom bomo dolodili nadine doseganja in uresnidevanja ciljev in vrednot osnovno5olskega
izobraZevan jaiz2. dlena Zakona o OS, zlasti tistih, ki se nanaSajo na vzgojo. To pa so:

omogodanje osebnostnegarazvqa ucenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vkljucno z
razvojem njegove pozitivne samopodobe;
vzgajanje in izobraZevanjeza trajnostni razvoj in za dejavno vkljudevanje v demokraticno druZbo, kar
vkljucuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in
drugih kultur, naravnega in dru2benega okolja, prihodnjih generacij;
razvijanje zavesti o drZavni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi
kulturni in naravni dedi5dini ter spodbujanje dzavljanske odgovornosti;
vzgajanje za obde kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;
vzgajanje za spo5tovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugacnosti in medsebojno strpnost, za
spo5tovanje dlovekovih pravic in temeljnih svoboScin;

Vzgojni nadrt omogoda sodelovanje in skupno odgovornost pedago5kih delavcev, udencev, star5ev in
lokalne skupnosti.



VIZIJA

)NaSa Sola je kvalitetna, patudi prijaznain tepo urejena.lelimo, dabiotroci, zaposlenirn sfarSi radihodiliv
Solo, da bi se v Soli dobro poiutili in veliko naudili. Sola naj uience in ostale udelehence vzgojno -
izobra1evalnega procesa spodbuja za pridobivanje znanja in sprefnosf i za spoznavanje samih sebe, pripravi
najjih na sodelovanje z drugimi ljudmi in pravilen odnos do okolja in naSega planeta,<

VZGOJNI NAERT OS TVAN,q. CANKARJA VRHNIKA

PODLAGAVZGOJNEGA DELOVANJA SOLE. VREDNOTE IN VZGOJNA NACELA

Vrednote so 2ivljenjske smernice, etidna nacela, ki vodijo posameznika in opredeljujejo, kajje pomembno, kaj
se splada in je vredno truda. Pri Stevilnih dibmah pomagajo sprejeti dobro odloditev.
lzpostavili smo tiste, ki smo jih izbrali vsi, ki se srecujemo v Soli. Urejene so po rangu, kombiniranem med
vsemi vpra5animi skupinami- uditelji, udenci in star5i.
lzbrane vrednote bodo vodilo uditeljem, udencem in starSem ob sprejemanju vedjih in manjSih
odloditev:

4
I medseboino soo5tovanie
z odgovornost
? spo5tliivost do druqacnosti
4 poStenie
6 pozitiven odnos do 2ivljenja in

okolia
o sodelovanje
I nenasilie (fizidno in osihicno)
8 zauoanie

Zgoraj na5tete vrednote usmerjajo nadela naSega delovanja. Ta nacela so:

Nadelo vzajemnega spoStovanja
Vsi udele2enci vzgojno-izobra2evalnega procesa bomo drug drugemu izkazovali spo5tljivost v duhu strpnosti
do razlicnosti in spo5tovanja dlovekovih pravic.

Nadelo proaktivnega delovanja
Na vseh podrodjih na5ega delovanja bomo usmerjeni k oblikovanju ugodne klime za Solsko delo. Dovzetni
bomo za potrebe in interese udencev, trudili se jih bomo prepoznavati in spoStovati. Usmerjeni bomo k
upo5tevanju celovitosti in posebnosti vsakega posameznika, Prav tako bomo ucence usmerjali, da se tudi
sami, na do sebe in do drugih spo5tljiv nadin, naudijo odgovorno poskrbeti zase in za zadovoljevanje svojih
potreb in interesov.

Nadelo pozitivne naravnanosti
Trudili se bomo za vsako situacijo najti optimalno re5itev, Skupaj s star5i bomo vzgajali udence v pozitivnem
odnosu do sveta, jih usmerjali k pozitivni naravnanostido samega sebe, soljudi in okolja.

Nadelo aktivnega sodelovanja udencev
Udencem bomo omogodili aktivno sodelovanje v odlocanju o Zivljenju in delu Sole v skladu z letnim delovnim
nadrtom Sole, katerega delje tudi vzgojni nadrt. Presoja in upo5tevanje njihovih mnenj je odvisna od njihove
starosti in zrelosti.
Vsaka oddelcna skupnost ima predstavnika v Solski skupnosti, v okviru razrednih ur in Solske skupnosti pa
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ucenci predlagajo spremembe, izboljSave in izpostavljajo probleme, kijih je potrebno re5iti.

Nadelo usklajenega vzgojnega delovanja star5ev in Sole
Trudili se bomo uskladiti vzgojna prizadevanja in pristop starSev in Sole. Pri tem se zavedamo posebnosti
star5evske vloge, saj je ucinkovita drZa star5ev uravnoteZena med podporo Soli in za5cito otroka. Nadine in
oblike sodelovanja s starSi bomo sprotidopolnjevaliskupajs star3i

Nadelo vzpodbujanja samonadzora in samodiscipline
Upo5tevali bomo postopnost pri razvijanju lastne odgovornosti in samodiscipline udencev, upo5tevaje njihovo
razvojno stopnjo in zrelost.

Nadelo odzivnosti in pravodasnosti pri reSevanju problemov
Pri re5evanju problemov se bomo odzivali hitro, premi5ljeno in pri kompleksnejSih problemih v sodelovanju s
svetovalno slu2bo in starSi.

Nadelo osebnega zgleda
V vsem svojem delovanju se bomo zavedali, da vzgoja k vrednotam poteka preko osebne vpletenosti
vzgojitelja, uditelja, preko iskrenega stika z udencem in predvsem preko dejanj in ne toliko preko besed. Vsi
zaposleni se bomo trudili bitis svojim ravnanjem pozitiven zgled in tako usmerjali udence k 5e bolj5im nacinom
delovanja.

4. VZGOJNE DEJAVNOSTI

4. 1 PREVENTIVNE IN PROAKTIVNE DEJAVNOSTI
Preventivne in proaktivne dejavnosti oblikujejo Solsko okolje, kije varno, ustvarjalno in iniciativno. Temeljijo na
kakovostnem organiziranju ucnega procesa, udenja, vzajemnem spo5tovanju, odgovornosti in spo5tljivih
medsebojnih odnosih.

Sola bo vsako leto nadrtovala razlidne dejavnosti, ki bodo ustvarjale zgoral opisano Solsko okolje. Te
dejavnosti bodo izvajane v okviru pouka, razrednih ur, interesnih dejavnosti, dnevov dejavnosti in projektov.

a) Kakovost udnega procesa
V ucni proces bomo vkljucevali uporabo IKT (informacijsko komunikacijske tehnologije) ter se
v najvedji moZni meri posluZevali oblik dela, ki omogodajo aktivno vkljudevanje udencev ob
upo5tevanju ind ividualnih znadilnosti udenca.
Spodbujali bomo medpredmetno povezovanje in se vkljudevali v projekte na naclonalni in
mednarodni ravni.
Skrbeli bomo za kakovostno strokovno izpopolnjevanje uditeljev s podrodja re5evanja
problemov, vodenja skupin, mediacije...
lzvajali razlicne dejavnosti, ki povezujejo ucence, star5e, delavce Sole in lokalno skupnost.

b) Oblikovanje dogovorov v okviru oddelcne skupnosti

Znotraj oddelcnih skupnosti bomo sprejemali pravila oddelka, ki izhajajo iz pravil Solskega reda in
vzpodbujajo medsebojno povezanost, vrstni5ko sodelovanje in pomod. Razredne ure bodo premiSljeno
nadrtovane in tematsko zasnovane. Posebej pozorno se bomo posvetili temam, kot so:

Nenasilje.
Udenje udenja.
Prepredevanje odvisnosti.
Skrb za zdravo Zivljenje in ohranjanje okolja.
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Razvijanje socialnih ve5cin in znotraj tega ucence navajali na proces samovrednotenja,
samokontrole in sprejemanja odgovornosti. Razredniki bodo ucence spodbujali k medvrstni5ki
pomoci in k delovanju za skupno dobro.

c) Organizacija vodenja in upravljanjarazreda
Oblikovali bomo jasna oddeldna pravila in zadoliitve. Vztrajali bomo pri prevzemanju odgovornosti za
posledice dolodenih dejanj.

Razredne ure bomo posvetili temam, kot so:
socialne-interaktivne igre,
nenasilno re5evanje konfl iktov,
razredne ure nekoliko drugade,
tutorstvo,
prijazni razredi, prijazni udenci,
eko-Sola, Zdraua Sole ....,
razlidni sistemi sodelovanja s star5i,
sodelovalno udenje, timsko delo,
restitucija,
prostovoljstvo,
rdedi kri2,
ucna pomoc.

Skrbeli bomo za ustrezno komunikacijo med udenci, starSi in 5olo.

Organizirali tematska sredanja za starie in sestanke oddeldne skupnosti.

Povedali bomo nadzor na dolocenih krajih ob dolodenem casu (odmori, zunanje povriine, das pred in po
pouku, malica, kosilo),

d) Za uspe5no in prizadevno delo bomo ucencu ali skupini udencev izrekali in podeljevali pohvale,
priznanja in nagrade:

za uspe5no delo v Soli,
za Sportne doseZke,
za doseZke na (Solskih, regijskih, dzavnih) tekmovanj izznanja posameznih predmetov,
za pomoc so5olcem,
za prostovoljna koristna dela,
za izjemen napredek udenca na udno-vzgojnem podrodju,
za najbolj5i razred-brez vpisov v dnevnik, brez neopravidenih ur, brez vzgojnih opominov, aktiven pri
razlidnih Solskih dejavnostih .,.
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4.2 KONKRETNE VZGOJNE DEJAVNOSTI

SVETOVANJE
Svetovanje je usmerjena strokovna dejavnost Sole, ki jo z ucencem (in star5i) lahko izvajajo ucitelji, svetovalna
sluZba in vodstvo Sole (v tem vrstnem redu),
Udenec je dolZan obiskati osebni svetovalni pogovor in star5i so dol2ni sodelovati v svetovalnem procesu.
Vsak pogovor z udencem lahko vsebuje elemente svetovanja, deprav obidajno razumemo svetovanje kot
pomod pri re5evanju problemov, ali kot eno od pomodi udencu, ki se znajde v teiavah glede razvoja, dela,
razvijanja samopresoje, prevzemanju in razvijanju odgovornosti za lastne odlocitve in ravnanja, spremljanju
svojega dela v Soli, organizaciji lastnega dela za vedjo udinkovitost, ,..

Svetovanje je pogovor med strokovnim delavcem in ucencem oz. udenci, v primerih:
ko se pojavijo Sibkosti ali teZave v otrokovem funkcioniranju v Soli ali pri odnosih z vrstniki,
ko se pojavi enkratna aliobdasna kr5itev pravil Solskega reda,
ko ucenec sam izrazi Zeljo po pogovoru.

Svetovanje ucencem bomo izvajali:
pri urah rednega pouka (v okviru pouka ali na razrednih urah),
po pouku (pogovorne ure uciteljev, Solska svetovalna sluZba),
ob sprotnem re5evanju problemov in konfliktov,
ob drugih prilo2nostih.

TeZili bomo k temu, da bi svetovanje predvsem imelo cilj ucenca uciti strategij in nadinov, ki mu bodo v pomod
v osebnostni rasti in razvoju.

OSEBNI SVETOVALNI POGOVOR
Osebni svetovalni pogovor je lahko pomembno vzgojno sredstvo. Udenec s pomodjo odrasle osebe laZe
presodi svoje potrebe in motive za svoja dejanja, la2e predvidi posledice lastnega vedenja. Skupaj
najdeta drugadne, sprejemljive oblike vedenja, ki jih bo lahko ucenec uporabil v nadaljnjih podobnih
situacijah. Skleneta dogovor, kjer opredelita cilje, odgovornost in morebitne izjeme.
V primerih, ko strokovni delavec presodi, da ucenec potrebuje dalj dasa trajajoce spremljanje, usmerjanje in
svetovanje v okviru Sole, predlaga star5em sodelovanje s Solsko svetovalno sluibo,

KORISTNO DELO
Koristno delo je pomod pri urejanju ucilnic, zbiralnih akcijah, pomoc pri selitvah inventarja, ci5cenje v okolici
Sole, di5denjezaradi povzrodenega nereda, priprava prireditvenega prostora in pospravljanje po prireditvah in
druga obdasna dela.
Koristno delo opravlja udenec vedno izven pouka, v popoldanskem casu ali med pocitnicami,
StarSi so o opravljanju koristnega dela obve5deni.

MEDIACIJA IN RESTITUCIJA
Restitucija je metoda poravnave povzrodene Skode. Pri tem ne gre v prvi vrsti za materialno Skodo, deprav
tudi ta ni izvzeta, pad pa v vedji meri za Skodo, ki jo udenci povzrodijo na etidnem, socialnem in
psiholoikem podrodju.
V mediaciji prevzamejo udele2enci odgovornost za reSitev nastalega konflikta, Mediacija pomaga pri
vzpostavljanju odnosov medsebojnega zaupanja in spo5tovanja. Ce je udencem dovoljeno napraviti in
popravljati napake, je vedja verjetnost, da bodo pripravljeni spreminjati vedenje, da bodo izgrajevali pozitivno
samopodobo in samospo5tovanje, da bodo laZje razumeli napake drugih in razvijali svojo strpnost.
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Temeljna nacela mediacije in restitucije so:
za udenca sta mediacija in restitucija prostovoljna, ponujena mo2nost. Lahko se odlodi ali pa ne, da bo
sku5al re5evati spor ali odpraviti posledice svojih neustreznih dejanj na ta nadin;
mediacija in restitucija sta priloZnosti za udenje novih vzorcev vedenja in popravo napak;
spodbujata pozitivno vedenje in poudarjata vrednote; ne spodbujata obrambnega vedenja, kar storita
kritika in kaznovanje;
zahtevata odloditev in napor ucenca;
ni kaznovalca, udenci ustvarjalno re5ujejo spor ali problem;
vpletene strani sprejmejo re5itev problema oziroma nadomestilo povzrodene Skode.

5. VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPI
Vzgojne ukrepe Sola uporabi, ko prihaja do te2jih ali ponavljajodih kr5itev, pred tem pa so bile uporabljene prel
omenjene vzgojne dejavnosti (svetovanje, pogovor, restitucija ...).

Vzgojni ukrepi pred vzgojnim opominom:
povedan nadzor nad udencem;
redna sredanja s svetovalnim delavcem, o demer se vodijo zapisniki;
vabilo star5em na razgovor v raz5irjeni skupini (svetovalna sluZba, razrednik, ravnatelj)
prepoved vstopanja, zadrheuanja in uporaba dolodenih Solskih prostorov izven pouka;
ukinitev nekaterih ali vseh pravic, ki so vezane na pridobljene statuse udenca (zamznitev ali odvzem
statusa kulturnika ali Sportnika);
kadar udenec s svojim vedenjem onemogoda izvajanje pouka, lahko ucitelj odredi, da udenec zapusti
ucilnico oziroma prostor,
prepoved udeleZbe pri dolodeni dejavnosti,
drugi ukrepi, za katere ugotovi razrednik, svetovalna sluZba in drugi strokovni organi, da so za ucenca
koristne.

Kadar ucenec krSi dolZnosti in odgovornosti dolocene z zakonom, drugimi predpisi, akti Sole, se ucencu lahko
izrede vzgojni opomin, kot opredeljuje Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni 5oli.
Sola pred izrekom vzgojnega opomina uporabi ukrepe, dolodene z vzgojnim nadrtom in pravili Solskega reda.

6. SODELOVANJE S STARSI

Star5i so osnovni nosilci vzgoje in socializacije svojega otroka in le tesno medsebojno sodelovanje star5ev,
uditeljev in udencev lahko privede do optimalnih rezultatov v procesu pridobivanja znanja in razvoja ucnih ter
delovnih navad.
Partnersko sodelovanje med Solo in star5i mora temeljiti na:

skupni odgovornosti za razvq otroka,
medsebojnem spo5tovanju z odprtim dialogom,
skupnih ciljih, pravicah in dolZnostih,
delitvi odgovornosti za udno-vzgojni uspeh.

Z uspe5nim sodelovanjem 2elimo pri ucencih dosedi:
vi5jo motivacijo za delo,
sprejemanje vrednot, kijih zagovarja Sola,
manj disciplinskih teZav,
odgovornost,
pozitiven odnos do Sole in uditeljev.
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Na Soli se trudimo upo5tevati mnenja in predloge star5ev, ki imajo svoje zastopnike v Svetu starSev.
Nenehno starSe obveSdamo o ocenah, Solskih uspehih in neuspehih in morebitnih disciplinskih te2avah.
Komunikacija s star5i poteka preko ustaljenih nadinov (govorilne ure, roditeljski sestanki, pisna obvestila,
telefon), vse bolj pa tudi preko elektronske po5te in spletnega portala. StarSi se govorilnih ur lahko udeleZijo na
lastno Zeljo ali pa na povabilo strokovnega delavca Sole.
Za bolj udinkovito re5evanje nastalih problemov 2elimo, da star5i upo5tevajo nadelo postopnosti (najprej
poi5dejo zaposlenega, kije problemzaznal, Sele nato razrednika, svetovalno slu2bo alivodstvo).
ObdrZali bomo tudi utedene oblike vkljudevanja starSev v razlicne oblike dela Sole, kot so zbiralne akcije
starega papirja, obiskovanje tematskih predavanj o aktualnih temah, Solskih prireditev, sodelovanje pri
nekaterih interesnih dejavnostih, predstavitev poklicev star5ev na roditeljskih sestankih s tematiko poklicnega
usmer jan ja , , , ) ,

7. URESNICEVANJE IN SPREMLJANJE URESNICEVANJA VZGOJNEGA NACRTA

Za uresnicevanje vzgojnega nacrta so odgovorni vsi zaposleni, udenci in star5i.
Spremljanje uspe5nosti se opravi z evalvacijo, kijo izvedejo nosilci posameznih aktivnosti.

Kazalci uspeinosti Evalvaciio opravi Evalvaciia
Zanimiv (vsebinsko, didakticno in
metodidno) pouk

Ravnatelj Porocanje uciteljev na delovni
konferenci; objava clankov;
hospitiranja; vpra5alnik za udence
oo zimskih ooditnicah.

Dobri ucni rezultati Razrednik Redno pregledovanje ocen in
pogovor z ucenci. Porodilo ob
koncu redovalneqa obdobia.

Sodelovanje ucencev pri vseh
oblikah pouka (domace naloge,
aktivnosti v razredu in pri drugih
dejavnostih, pravodasno oddajanje
proiektnih naloq, ...)

Razrednik in ucitelji Uditelji zapi5ejo v dnevnik,
razrednik naredi analizo.

ManjSe Stevilo kr5itev dolZnosti Razrednik in RUZ Porodilo ob koncu redovalneqa
obdobia

lzobraZevanje uditeljev lKT,
aktivne metode poudevanja,
mediacija, svetovanje, strategije
ucenia. . .

Ravnatelj in pomocnik Porocilo

Manjie Stevilo izredenih vzgojnih
opominov

Razrednik in RUZ Porodilo ob koncu redovalneoa
obdobia

Sodelovanje star5ev na govorilnih
urah, roditeljskih sestankih,
sestankih Sveta starSev,
predavaniih...

Razrednik, svetovalna sluZba,
ravnatelj

Porodilo pripravi koordinator
dejavnosti

Pestre, vsebinsko ustrezne
razredne ure

Ravnatelj Porocanje uditeljev na delovni
konferenci, objava dlankov;
hospitiranja; vpra5alnik za ucence
po zimskih poditnicah.

Delo v Solski skupnosti Mentor Porodilo o problemih, pobudah,
vpra5anjih, ki so jih izpostavili
udenci ter odziv nanie.



vzcoJNI NAdRT oS tvnN.q. cANKARJA vRHNTKA

Vzgojni nadrt bomo strokovni delavci, star5i in ucenci izvalali in spremljali v prihodnjem Solskem letu. Na
podlagispremljave bomo po potrebi sprejemali spremembe in dopolnitve.

Stevilka: 2-2010

Datum: 1. 6. 2010

Predsednica Sveta Sole:

Katarina Kobal
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Vzgojni nadrt OS lvana Cankarja Vrhnika zadne veljati naslednji dan po sprejemu na svetu Sole in se
izobesi na vseh oglasnih deskah zavoda ter se objavi na Solski spletni strani. Uporabljati se zadne s 1.
9.2010.


