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Uvod

5tirle stebri izobraievanja:
. Uditi se, da bi vedeli.
. Uditi se, da bi znali delati.
o Uditi se, da bi znali iiveti v skupnosti.
o Uditi se, da bi znali biti in iiveti s seboj. (Delors, 1996)

Olji osnovnoiolskega izobraZevanja, ki so opredeljeni v 2. ilenu Zakona o osnovni
ioli:

. zagotavljanje kakovostne splo5ne izobrazbe vsemu prebivalstvu,
spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, iustvenega, moralnega,
duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upo5tevanjem razvojnih
za kon itosti;

o omogoianje osebnostnega razvoja utenca v skladu z njegovimi
sposobnostmi in interesi, vkljuino z razvojem njegove pozitivne samopodobe;

o pridobivanje zmoinosti za nadaljnjo izobraievalno in poklicno pots
poudarkom na usposobljenosti za vseiivljenjsko udenje;

. vzgajanje in izobraievanje za trajnostni razvoj in za dejavno vkljutevanje v
demokratiino druibo, kar vkljuiuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do
sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in
druibenega okolja, prihodnjih generacij;

o razvijanje zavesti o driavni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o
zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dedi5dini ter spodbujanje
drZavljanske odgovornosti;

o vzgajanje za obte kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske
trad icije;

o vzgajanje za spoitovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugainosti in
medsebojno strpnost, za spostovanje dlovekovih pravic in temeljnih
svobo5iin;

. razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-
tehnidnem, matematiinem, informacijskem, druiboslovnem in umetnostnem
podrotju;

o razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporoianje v
slovenskem jeziku, na obmodjih, ki so opredeljena kot narodnostno me5ana, pa

tudi v italijanskem in madiarskem jeziku;

o razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;

. razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritiine moti
presojanja;

. doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;
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razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doiivljanje
umetniSkih del ter za izraianje na razliinih umetni5kih podrodjih;

razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v uiinkovito akcijo,
inovativnosti in ustvarja lnosti udenca.

Vzgojni nairt vsebuje:
o okvir pravic in dolinosti ter vzgojnih ukrepov
. dogovor o skupnih vrednotah, ki veljajo za vse uditelje in uience
. dogovor o enotnem vzgojnem delovanju utiteljev in stariev
. dogovor o vedenju uiencev ter ravnanju uiiteljev in stariev

Z vzgojnim nairtom Sola doloci:

Nadine doseganja in uresnidevanja ciljev in vrednot, ki jih bomo dosegali z upoitevanjem potreb
in interesov utencev, uditeljev in stariev ter upo5tevanjem posebnosti Sir5ega okolja, kar izhaja
iz prej navedenih ciljev osnovnoSolskega izobraievanja.

Vzgojne dejavnosti
o proaktivne in preventivne dejavnosti
o svetovanje in usmerja n je_

Vzgojni postopki

a

Vzgojni ukrepi

Administrativne sankcije

a vzgoJnr opomrnr
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o povraiilo Skode - restitucija_

Oblike sodelovanja s starii



Pri vzgoji za vrednote bomo v 5oli upoitevali njene razliine nivoje.

Kognitivni nivo; vrednote naj uienci spoznavajo, zato starsi in utitelji predstavl.jajo in

utemel.jujejo pomen in smisel vsake vrednote

Dolivljojski nivo: udenci se izkustveno uiijo iutiti posledice svojega ravnanja za druge
in naravno okolje, tako razvijajo empatijo in skrben in odgovoren odnos do naravnega
okolja

Motivacijski niyo. vrednote so v polnem smislu razumljene in osebno sprejete, ko

zaano dejavno vplivati na odloaitve in delovanje, zato je pomembno spodbujati
ravnanje v skladu z vrednotami (v konkretnih vzgojnih situacijah, v okviru organiziranih
dejavnosti udencev, v akcijah v lokalnem okolju)

Odnosninivo: podlaga vzgoje za vrednote je medsebojno zaupanje udencev, delavcev
Sole in stariev. Vrednote doiivimo in uresniaujemo v odnosih. Pri tem je pomemben
zgled, kajti veliko udenja poteka preko imitacije. Ko starii in uditelji delujejo v skladu s

svojo osebno lestvico vrednot, udence najbolj prepriiajo o pomenu vrednot

a

a

a

a

Metodiini nivo: iola lahko uporablja razliine metode, priloinosti in situacije za

razvijanje kritidnega miSljenja, moralnega presojanja in iuta osebne odgovornosti.

1. triletie:

PRIJATEUSTVO

VARNOST

RED, KULTURNO OBNASANJE

2, triletie:
PRUATEUSTVO

ZNANJE

MEDSEBOJNA POMO.

3. triletie:

PRUATEUSTVO

MEDSEBOJNA POMO.

POSTENOST
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Vrednote na;e iole

Vred note utencev:



lzpostavljene vrednote pri star5ih (rangirane):

STRPNOST, SPREJEMANJE DRUGIH IN DRUGA.NIH, POSTENJE, PRAVI'NOST,

SVOBODA, PRIJATEUSTVO, ZAUPANJE, UUBEZEN, SODELOVANJE IN SKUPNO

RESEVANJE TEZAV, DELoVNE NAVADE, ZNANJE, ODGOVORNOST (DO DELA, DRUGIH),

PREVZEMANJE ODGOVORNOSTI, VZfu EMNO SPOSTOVANJE,

SPODBUJANJE K RAZLI.NOSTI POSAMEZNIKA, SKRB ZA ZDRAVO ZIVUTI.IJT-STRA ZN

ZDRAVO OKOUE, KOM UN IKATIVNOST, SAMOIN ICIATIVNOST

Vizija naie iole

Spo5tujemo sebe in druge, bodimo strpni, sprejmimo drugaEnost, skrbimo za znanje,
krepimo medsebojno pomoi in bodimo varna 5ola.

Vzgojne dejavnosti iole - naiela vzgojnih dejavnosti in vzgojnega delovanja

Na 5oli spo5tujemo temeljno natelo Konvencije o otrokovih pravicah, ki doloda

minimalne standarde v zvezi s spoitovanjem otrokovega dloveSkega dostojanstva.
Konvencija ne prepoveduje le poniZujodega telesnega ali psihiinega kaznovanja,
temved zahteva, daje pri vzgoji in vzpostavljanju discipline treba spoitovati otrokovo
dloveSko dostojanstvo.

Naaelo omosodania akt ivneea sod elova n ia uiencev

Temelj tega nadela je prav tako Konvencija o otrokovih pravicah, ki v 12. ilenu doloda, da

driave podpisnice jamiijo otroku, ki je sposoben izoblikovati lastno mnenje, pravico do
prostega izraZanja mnenj o vsem, kar je v zvezi z otrokom; o tehtnosti izraienih mnenj pa se

presoja v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo.
Uienci so na na5i Soli organizirani v 5olsko skupnost udencev. V vsakem oddelku udenci
izberejo po dva predstavnika v Solsko skupnost uiencev.Solska skupnost utencev ima redna
sreianja, na katerih utenci aktivno sodelujejo s predlogi, vpraianji, sodelujejo pri nadrtovanju
in odlodanju o pomembnih vpraSanjih skupnega iivljenja in dela na 5oli.
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lzpostavljene vrednote pri strokovnih delavcih :

SPOSTOVANJE (VSI DO VSEH), SPREJEMANJE ODGOVORNOSTI, STRPNOST,

VARNOST

Nadelo spo5tovania udencev in vzaiemnepa soo5tovania



Proaktivno in preventivno vzgojno delovanje zajemata ved temeljnih podrodij.

Prvo se nanaia na vzpostavljanje prijetne, sproidene in spodbudne razredne klime, ki temelji
na pozitivnih medosebnih odnosih zaupanja med vsemi osebami vzgojno-izobraieva lnega
procesa. Obsega tudi utiteljevo skrb za uience, ki se kaie v dovzetnosti za njihove potrebe in
interese, upoitevanju individualnih prednosti in pomanjkljivosti posameznih udencev, uporabi
raznovrstnih aktivnosti, v spodbujanju dialoga in razvijanju socialnih veSdin, spremljanju udnega
napredka in vedenja vsakega posameznika, zanimanju za podutje, razpoloienje, pripravljenosti
na Solsko delo in sodelovanju, pozornosti ob morebitnih aktualnih kriznih (npr. Druiinskih
konfliktih, razvezah, hospitalizaciji stariev, boleznih, smrtih, zlorabah, itd.) in kritianih
iivljenjskih situacijah (npr. izbira nadaljnjega 5olanja, itd.).

Drugo podrotje preventivnega delovanja je povezano s kakovostjo utnega procesa, z uporabo
uanih metod, ki upo5tevajo razvojne sposobnosti uiencev, jim omogotajo aktivno sodelovanje
in tako prepredujejo, da bi bili vkljudeni v manj ustvarjalne aktivnosti in doiivljali trajnejle
neuspehe.

Tretje podroije preventivnega delovanja se povezuje z dejavnostmi, ki se nana5ajo na

organizacijo, vodenje in upravljanje razreda. Pri tem je zelo pomembno delo z oddelinimi
skupnostmi udencev.

Naielo izhaja iz dejstva, da starSi nosijo pomemben delei odgovornosti za otrokov razvoj in
napredek, zato je sodelovanje s starSi nujno.
Strokovni delavci na ioli in starii so v partnerskem odnosu, kjer imata obe strani svoje

odgovornosti in pravice. V vzgojnem nadrtu naSe Sole ielimo poudariti
odgovornost stariev za sodelovanje s iolo in aktivno spremljanje ter vodenje svojega otroka.
Uiitelj ima profesionalen in odkrit odnos s star5i. Poskrbeti mora, da stariem poda vse

osnovne informacije glede uine snovi, organizacije dela in posebnosti otroka. Razredniki in

ostali strokovni delavci Sole pravodasno obve5aajo starie ter morebitne teiave reSujejo hitro
in naErtno.

V primeru pridakovanj starSev, ki niso v skladu s strokovnimi vzgojnimi nafeli 5ole, se seveda

Sola ne sme podrediti druiini, ampak mora poskuSati star5e s strokovnimi utemeljitvami
pridobiti za sodelovanje. Pomembno je svetovalna pomod starSem v vzgojnih zadevah in redno
informiranje starlev o vedenju njihovih otrok. V posameznih primerih naj Sola starie usmeri v

ustrezne svetovalne instituci.ie.

Pri vzgoji, ki temelji na proaktivnem delovanju, so najpomembnejli zgledi, ki jih dajejo
udencem vsi zaposleni na loli v vsakem svojem delovanju in dejanju. Star5i pa so otrokom prvi

in nepogre5ljivi zgled. Ne gre v prvi vrsti za besede, za izraianie razlitnih vrednot, za

pouievanje, prepritevanje ali prepretevanje, temvea je najpomembnejie ravnanje. Temeljno
je, da zgled v prvi vrsti ni beseda, temvet dejanje. Zato je pomembno, da vsi zaposleni in star5i
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Nadelo proaktivnega oziroma preventivnesa delovania

Naielo sodelovania s star5i in usklaienosti oristopa Sole in stariev

Nadelo oseb nega zsled a



presojajo svoja ravnanja z vidika vrednot in konkretnih vrednostnih usmeritev.

Proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti izhajajo iz poslanstva, vizije, vrednot in ciljev
osnovne 5ole ter potreb udencev in okolja.

Na na5i Soli si bomo prizadevali za ruzvoj temeljnih telesnih, duievnih, socialnih in duhovnih
potreb udencev ter razvijanje njihove pozitivne samopodobe, samostojnosti in odgovornosti.
To bomo skuiali zagotoviti s pomodjo spodnjih dejavnosti.

Razvijanje ugodne socialne klime, obiutka varnosti, zaupanja in sprejetosti, izvajanje
dejavnosti, ki postavljajo v ospredje medsebojno povezanost in sodelovanje v
uspe5nost naravnane utede se skupnosti.

Oblikovanje oddeldnih dogovorov o temeljnih vrednotah skupnega iivljenja in nafinih
ravnanja ter sodelovanja pri oblikovanju pravil Solskega reda.

Ob zaietku Solskega leta bodo uienci vseh oddelkov predstaviliter oblikovali in zapisali
Solske in oddeldne cilje, dogovore, doseike oddelka in pohvale.

a

Aktivno vkljudevanje udencev v nadrtovanje, izvajanje, vrednotenje udenja in dela v
skladu z njihovimi zmoinostmi in s tem njihovo navajanje k procesom

sa movred notenja, samokontrole, vzpodbujanja zavedanja svobode in odgovornosti za

posledice lastn ega vedenja.
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Naiela strokovne avtonomiie, usklaienosti vzgoinih deiavnikov in doslednosti

Naielo strokovne avtonomije 5ol izhaja iz Solske zakonodaje, ki dopu5da !olam, da same

oblikujejo vzgojne nadrte, izberejo vrednote ter vzgojne cilje, ki jim bodo v okviru zakonskih

dolodil v dolodenem obdobju namenile posebno pozornost. Pri tem lahko Sole v najveiji meri

upoltevajo znatilnosti in posebnosti iole ter njenega okolja. Avtonomno oblikovanje vzgojnega

nairta omogota, da v procesu njegovega oblikovanja vse interesne skupine (delavci 5ole, starii,
uienci, lokalno okolje) izrazijo svoje potrebe, interese in stalisaa in se medsebojno usklajujejo
na podrodjih, ki jih vzgojni nairt zajema. Ta mo:nost lahko pomembno vpliva na stopnjo
kondnega soglasja o vzgojnem delu 5ole.

Usklajenost vzgojnih de.lavnikov se nanaia na posebno skrb Sole za enotnost vzgojnega
delovanja delavcev 5ole, star5ev in drugih vzgojnih dejavnikov v okolju (klubi, druitva, kulturne
ustanove, verske skupnosti, zasebniki ...).
Doslednost je pogoj oblikovanja varnega in predvidljivega psihosocialnega okolja.

Vzgojne dejavnosti naie iole
Proaktivne in preventivne vzgoine deiavnosti



Organiziranje aktivnega preiivljanja dasa udencev pred in po pouku.

lzvajanje razvojnih in drugih projektov 5ole
mednarodne projekte.

tn vkljudevanje v 5irie, driavne in

Razvijanje socialnih veStin, skrb za ustrezno komuniciranje, sodelovalno uaenje,
organiziranje prostovoljnega dela, vrstniike pomoii in medgeneracijskega soiitja.
Ob zadetku Solskega leta bodo udenci posameznega oddelka organizirali in razvijali
medsebojno udno pomod. Pri tem jih bodo v pomoi pri realizaciji razredniki, uaitelji in
sta r5i.

Obravnavanje razliinih iivljenjskih problemov vrstnikov .

Pri razrednih urah bomo nekaj tasa namenili tudi medsebojnim pogovorom in
posku5ali s skupnim iskanjem reiitev s strani sovrstnikov pomagati utencem, ki se

znajdejo v teiavah. Skrb bo namenjena tudi uiencem s posebnimi potrebami, ki bo

vkljudevala aktivnost in tut za drugadnost ostalih ufencev.

lzvajanje dejavnosti, ki povezujejo uience, delavce 5ole, star5e in lokalno skupnost.

Vkl.ludevanje starSev v iivljenje in delo !ole, organiziranje Sole za star5e, izvajanje
sredanj s starli ali oddeltnih sestankov s star5i in uditelji.

Naartno in sistematidno izvajanje preventivnih dejavnosti za prepredevanja

zasvojenosti, nasilnistva, spolnih zlorab in drugih odklonskih pojavov (razredne ure,

osebni pogovori, dnevi dejavnosti, projekti ...).

Spoznavanje okoli5din, v katerih se pojavljajo za Solo znadilni problemi, s spoznavanjem
s staliSEi in predlogi vseh udeleienih.

Svetovanie in sporazumno reievani e medseboinih Droblemov in sporov

a

a

a

a

a

a

a

a

I

Udenci drugega in tretjega triletja bodo v zaietku lolskega leta zapisali svoje udne cilje
in oblikovali nairt Solskega in domaiega dela. Uienci bodo svoje cilje in nadrt med
!olskim letom spremljali in dopolnjevali. Pri tem jih bodo vodili starSi, razrednik in
uditelji.

o Povetanje nadzora na doloienih krajih in v dolotenem dasu (odmori, das po pouku,

zunanje povr5ine !ole ... ).

. Hitro in nadrtno reievanje problemov vseh udeleienih.

Usmerjanje in svetovanje je strokovno naravnana dejavnost iole, ki je namenjena

udencem in posredno tudi njihovim star5em pri relevanju problemov, ki so povezani z

razvojem, odnosi z vrstniki in odraslimi, Solskim delom in prevzemanjem odgovornosti.



Svetovanje in usmerjanje lahko poteka v dasu Solskih obveznosti (ure oddeltne
skupnosti) ali v dasu izven urnika (pogovorne ure uditeljev, iolska svetovalna sluiba, za kar

se bomo dogovarjali s starSi za vsak primer posebej).

Prav tako se bomo o vsebini in ciljih svetovanja in usmerjanja za posameznega uienca
dogovarjali sproti za vsak primer posebej.

V primerih, ko strokovni delavec presodi, da utenec potrebuje dlje dasa trajajote
spremljanje, usmerjanje in svetovanje, bomo skupaj s starii iskali skupne re5itve (v okviru
Sole oziroma po potrebi obravnava v zunanjih institucijah).

Svetovanje in usmerjanje pomaga udencem, da:
o oblikujejo lastne cilje in naiine uresnitevanja
o udinkovito organizirajo svoje Solsko delo
r spremljajo svoje delo in uspesnost
o razmisljajo in presojajo svoje vedenje in ravnanje drugih ljudi
o prevzemajo odgovornost in sprejemajo posledice svojih dejanj
. se znajo vZiveti v druge
. opazujejo lastna obiutja, razmiSljanja in vedenja
. razumejo vzroke za neprimerno vedenje pri sebi in drugih
o uiinkovito reiujejo probleme in konflikte
. znajo ravnati in poskula.io obvladati stres, strah, tustvene napetosti, jezo, apatianost
o razvijajo realno in pozitivno samopodobo in samospo5tovanje

Modra soba

ee uienec moti uditelja in soSolce ter krSi pravico drugih utencev do kvalitetnega pouka,
je lahko za tisto uro umaknjen iz razreda. Pouk nadal.iuje individualno.

Ufitelj poilje enega od uiencev do deiurnega utitelja, ki pospremi motedega uienca.
Uiitelj udencu posreduje naloge, ki naj jih opravi.

Deiurni utitelj:

a

a

a

pospremi udenca na udno mesto (ambulanta, prostor pred knjiinico)
preveri in dopolni individualno utno nalogo za utenca
vpile podatke v evidenco (tabela se nahaja v mapi modre sobe)

v tem iasu ni dolian reievati problema, ki se je zgodil prej

Uteii uditelj

. vpiSe uienca v e-asistenta
o razrednik po5lje obvestilo po e-asistentu star5em
. v primeru, da starii nimajo e-asistenta, razrednik starie obvesti potelefonu
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. se takoj po uri pogovori z udencem o dogodku ali doloti ias za to (pri tem postopa
po protokolu za kr5itve in po potrebi vkljuii svetovalno sluibo)
o pregleda, kako je udenec opravil individualno nalogo

V primeru, da uienec node zapustiti razreda, uaitelj preko deiurnega obvesti svetovalno
sluibo, ki predlaga nadaljnje ukrepe.

iolska restitucija

Restitucija je oblika vzgojnega ukrepanja, ki omogoda udencu, ki je s svojim ravnanjem
povzrotil materialno ali moralno Skodo drugemu, skupini ali ioli, da to popravi. Pri tem ne Bre
v prvi vrsti za materialno 5kodo, ieprav tudi ta ni izvzeta, pad pa v vei.li meri za 5kodo, ki jo
udenci povzroEijo na etianem, socialnem in psiholoikem podroiju.

Pri restituciji naj bo poravnava smiselno povezana s povzroieno etiano, psiholoiko, socialno
ali materialno 5kodo. Udenec se v postopku restitucije soodi s posledicami svojih dejanj,
sprejme odgovornost in poi5de naiine, s katerimi svojo napako popravi in se z o5kodovancem
dogovori za nadin poravnave. Restitucija torej spodbuja konstruktivno vedenje in s tem veijo
verjetnost za spremembe vedenja.

Strokovni delavci restitucijo predvsem spodbujajo, usmerjajo in s spremljajo proces in uiinek
restitucije. Proces uspeine restitucije je kondan, ko oikodovanec potrdi, da je zadovoljen s

poravnavo in ko povzroiitelj na austvenem in miselnem nivoju sprejme posledico

nepremiSljenega ravnanja, s katero je povzroiil 5kodo.

Restitucija je oblika vzgo.jnega delovanja, ki omogoia, da udenci krititno razmilljajo o svojem
vedenju in imajo moZnost popraviti posledice svojih nepremiSljenih dejanj.

Pohvale, nagrade, priznanja

Uienci aktivno sodelujejo pri podeljevanju pohval in nagrad.

S pohvalami, nagradami in priznanji na 5oli najbolj prepritljivo sporoiamo, kaj

cenimo in vzpodbujamo. Z njimi ielimo pri udencih utrjevati ieleno vedenje in dobro Solsko

delo terjih spodbujati k osebnemu napredku. Najvedkrat izreiemo neformalne, ustne pohvale,

te so del osnovne vzgojne dejavnosti, po navadi so to povratna sporoiila o vedenju ali delu
utenca ter pohvale v spontanih pogovorih med nami npr. na Solskem hodniku, v avli, jedilnici,

razredu...

Pohvale in priznania za bomo podelievali za:

o odliine udne rezultate;
. spostljiv odnos do so5olcev in zaposlenih na 5oli, strpnost, nudenjem pomoii

vrstnikom, prostovoljno delo oz. za vse, kar je povezano z delovanjem, skladnim z

vrednotami, zapisanimi v vzgojnem naartu;
. opazen napredek posameznega uaenca na udnem ali vedenjskem podro6ju;
. uspeino delo na umetniSkih, Sportnih, raziskovalnih in drugih podroijih;
o drugih doseikih, ki jih strokovni delavci ocenijo kot primerne za ustno ali pisno

pohvalo.
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Oblike ohval:

sproti: ustna pohvala, pisna pohvala (beleZka),.)avna pohvala (pred razredom, na

oglasn ih tablah)
ob koncu Solskega leta: pisn a-slovesnost dogodka ob podelitvi sprideval in pohval

Druge moZne oblike nagrad: izlet, knjiina nagrada, vstopnica ali obisk kulturne ali

5portne prireditve.

Nagrado ali pohvalo lahko pridobi posamezni uienec, skupina utencev ali oddeldna

sku pnost.

Vzgojni ukrepi

Vzgojni ukrepi so za utence vnaprej znane neprijetne posledice, ki nastopijo, kadar krii.jo
HiSni red ali Pravila 5olskega reda in druge 5olske akte.

Univerzalna posledica kriitve doloienega pravila ne obstaja. V primeru krSitve se pedagoiki
delavec odlodi za ustrezen vzgojni ukrep.

Vzgojni ukrepi so usmerjeni pedagoiko strokovni postopki, ki se uporabijo pri kr5itvah Pravil

Solskega reda, HiSnega reda in drugih 5olskih aktov.
Primeri vzgojnih ukrepov:

. razgovori

. dodatne naloge
o modra soba
o d ruibeno koristna dela
o prilagojeno izvajanje obveznih vsebin ali prepoved udeleibe na neobveznih 5olskih

dejavnostih (valeta, !olska tekmovanja ...)

o finandna poravnava povzrotene materialne Skode
o restitucija

Vzgojni ukrepi so namenjenitemu, da posredno pomagajo udencu spremeniti vedenje.

Sola lahko oblikuje in izvaja tudi druge vzgojne ukrepe, za katere se dogovori uaiteljski
zbor ali pa se zanje odloti vodstvo iole.

Vzgoini ukrep se dokumentira kot:
zapis razredn ika

zapisi strokovnih delavcev
sklepi pedagoikih konferenc
zapis dogovora med Solo in star5i o skupnem ravnanju
zapis udenca o doloienem ravnanju

a

a

a

a

a
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Vzgojni opomini

Vzgojni opomin se udencu izrede, kadar kr5i dolinosti in odgovornosti, dolotene z

zakonom, drugimi predpisi in akti 5ole.

Sola najkasneje v desetih dneh za uienca, ki mu.ie bil izreaen vzgojni opomin,
pripravi ind ivid ualizira ni vzgojni naart, v katerem opredeli konkretne vzgojne
de.javnosti, postopke in vzgojne ukrepe, ki jih bo izvajala. Za pripravo
ind ividualiziranega vzgojnega nadrta je odgovoren razrednik, sodelujejo pa tudi drugi
strokovni delavci in staril udenca.

V skrajnem primeru je posledica po treh izreienih vzgojnih opominih preSolanje

uienca v drugo !olo brez soglasja star5ev. Odloditev mora biti s skladu s strokovnimi mnenji
zunanjih sodelujodih institucij (Center za socialno delo, Svetovalni center za mladostnike ...)

Sodelovanje s starii

Strokovni delavci na Soli in starii so v partnerskem odnosu, kjer imata obe strani svoje
odgovornosti in pravice.

Strokovni delavec Sole ima profesionalen in odkrit odnos s starii. Poskrbeti mora, da stariem
poda vse osnovne informacije, ki se nanalajo na potek vzgojno-izobraievalnega procesa,

organizacije dela in morebitne posebnosti uienca.

13

Vzgojni opomin 5ola izrede za kr5itve, ki so bile storjene v dasu pouka, odmorov, na dnevih
dejavnosti in pri drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraieva lne dejavnosti, ki so
opredeljene v:

. Letnem delovnem nadrtu
r HiSnem redu
o Pravilih Solskega reda
o drugih aktih Sole

V posameznem Solskem letu lahko uiencu izrede uditeljski zbor vzgojni opomin najved
trikrat.

o Po izreienem 1. vzgojnem opominu Sola usmeri star5e, da se vkljutijo v izobraievanje
ali strokovno svetovanje na vzgojnem podrodju in jih seznani s posledicami 2.

vzgojnega opomina.
r Po izreienem 2. vzgojnem opominu se Solska svetovalna sluiba poveie z zunanjimi

strokovnimi institucijami (Center za socialno delo, Svetovalni center za otroke in
mladostnike ipd.)

. Sola starSe udenca, ki mu je bil izreien 2. vzgojni opomin v posameznem Solskem letu,
obvesti o tem, da lahko uienca po izretenem 3. vzgojnem opominu pre5ola na drugo
iolo brez soglasja starSev, v skladu s 54. dlenom Zakona o osnovni 5oli.

lnd ividua lizira ni vzeoini nadrt



Obveiianje mora biti pravodasno in sprotno, reSevanje problemov pa dosledno.

Star5e obveiiamo osebno, po telefonu, pisno ali po elektronski poiti in e-asistentu

5ola in starii sodelujejo preko ustal.lenih oblik sodelovanja:
o roditeljski sestanek (po potrebi raziirjen)
. pogovorne ure
. sprotno telefonsko obveiianje ob neizpolnjevanju obveznosti ali

dogodkih
o beleika, obvestilo, e-asistent

izjemnih

Druge oblike sodelovanja med 5olo in starii so razredne prireditve, 5olske prireditve,5ole
za starse, prireditve na lokalni ravni in drugo.

U resn iieva nje i n spre m lja nje

Vzgojni nairt Osnovne Sole Preserje je temeljni dokument za vzgojno-izobraievalno delo. Z

njegovo realizacijo se uresni6uje cilje iz 2. tlena Zakona o osnovni ioli.
7a realizacijo vzgo.inega nadrta so odgovorni vsi delavci Sole.

Naloge se bodo med letom dopolnjevale in usklajevale s sklepi strokovnih organov 5ole ter
okroinicami in navodili Ministrstva za izobraZevanje, znanost in Sport ter Zavoda Republike
Slovenije za Solstvo.

Vzgojni nairt je bil sprejet na 13. Seji Sveta zavoda Osnovne iole Preserje, dne, 30.09.2019

5tevilka: o07 -1/2Ot9/3
Datum:30.09.2019

R rj:

lgo an

14

a
tr


