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Glede na analizo uresničevanja vzgojnega načrta v šol. letu 2009/10 in pozitivne odzive, izkušnje, 

napredek in uspehe v izboljšanju kulture prehranjevanja, smo v tem šol. želeli naša skupna 

prizadevanja še nadgraditi. Možnosti drugačnega, boljšega odnosa do tega področja smo videli 

predvsem v vzgojnih nalogah v nižjih razredih. 

 Med malico smo v vseh oddelkih tudi s podporo staršev, doslednostjo in veliko angažiranostjo 

učiteljev, dosegli višjo raven prehranjevanja ( manj ostankov, ločevanje odpadkov, manj izbirčnosti 

med učenci,  pogrinjki, prtički, umivanje rok in uporaba pribora, tihi in mirni pogovori med jedjo…) 

V primerjavi s  preteklim letom  smo bili manj zadovoljni s spremembami v času kosila. Objektivna 

ovira na tej poti je bil predvsem nov projekt » Zdrav življenjski slog«. Bil je izjemno dobro sprejet in 

koristen, vendar je nekako porušil dnevno rutino v jedilnici. V prihodnjem letu bomo temu posvetili 

dodatno pozornost.  

 

        VZGOJNE DEJAVNOSTI 

Pri načrtovanju dejavnosti in delu smo upoštevali 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol. Glavna naloga 

vseh ciljev je skrbeti za vsestranski psihofizični razvoja učencev in razvijanje pozitivnih medsebojnih 

odnosov med učenci, učitelji, starši v povezavi z zunanjimi institucijami. 

V tem šolskem letu so se odvijale različne tematsko usmerjene vzgojne dejavnosti, ki smo jih izvajali v 

projektu zdrava šola, različni projekti za spodbujanje zdravega načina življenja, ter dejavnosti za 

obogatitev prostega časa. Izvajalci so bili učenci, učitelji, vodstvo šole, svetovalna delavka, šolska 

kuhinja, diplomirana medicinska sestra Milena Cerar iz ZD Kamnik. 

Poleg projekta Zdrava šola so na šoli potekali še projekti  EKO šola in  Spodbujajmo nekajenje.  

Zastavljeni cilji projektov so doseženi.  

 

POHVALE PRIZNANJA IN NAGRADE 

Po prvem ocenjevalnem obdobju je bilo s strani učiteljev največ otrok pohvaljenih za pomoč sošolcu-

sošolki, za zanesljivost in odgovornost  ter pozitiven odnos do šolskega dela.  

VZGOJNI UKREPI IN POSTOPKI 

Učitelji so v skladu z vzgojnim načrtom uporabili naslednje vzgojne ukrepe: zadrževanje na razgovoru, 

pogostejši kontakti s starši in začasni odvzem naprav in predmetov, s katerimi učenec moti pouk in 

ogroža ostale in sebe. 

 V tem šolskem letu  je učiteljski zbor izrekel  1 vzgojni opomin in 1 zamrznitev statusa športnika. V 

obravnavi v svetovalni službi  je bilo 70 otrok, od 1 do 9. razreda. Vanje je bilo včasih potrebno 

vključiti starše, pri najtežjih pa tudi zunanje institucije.  

 



Evalvacija vzgojnega načrta za šolsko leto 2010/11 

 

3 

Pogoste težave, ki smo jih reševali so bile: 

• reševanje konfliktov med učenci 

• reševanje učnih težav 

• motenje pouka, nespoštljivo vedenje do učiteljev in drugih strokovnih delavcev 

• izostajanje od pouka 

• čustvene stiske 

• pomoč pri vključevanju med vrstnike 

• težave pri vstopu v 1. razred 

• kraje 

• neosvojene socialne veščine. 

Med šolskim letom je bilo izvedenih več preventivnih dejavnosti v obliki različnih delavnic,           

predavanj in socialnih iger. Izvajalci teh dejavnosti so bili učitelji in zunanji sodelavci: mladinsko 

združenje Brez izgovora, društvo Knofljica, dr. Zoran Milivojević: tri starševske veščine, Združenje 

DrogArt: mit ali resnica, Društvo Mihec: varna raba interneta. 

Pri reševanju težav smo sodelovali tudi z zunanjimi institucijami:  Center za socialno delo Kamnik in 

Moste, psihologinja  ZD Kamnik,  Zavod za šolstvo, Krizni center za mlade Ljubljana, pediatrična 

bolnišnica Ljubljana- bolnišnična šola. 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

Učiteljice in učitelji so najpogosteje komunicirali s starši na govorilnih urah, z razgovori po telefonu, 

na roditeljskih sestankih, preko individualnih pogovorov. 

Opažamo upad obiska staršev na različnih predavanjih in porast komunikacije s pomočjo e-pošte. 

 

PREDNOSTNO PODROČJE ZA ŠOLSKO LETO 2011/12 

V tem šolskem letu smo si se v okviru vzgojnega načrta zadali novo prioritetno nalogo z delovnim 

naslovom »Izboljšanje discipline in upoštevanje šolskega reda«. 

Na podlagi analize vprašalnikov za razrednike in ostale učitelje, smo prepoznali pomanjkljivosti na 

tem področju.  

Strokovna skupina za pripravo in izvedbo vzgojnega načrta je zato pripravila nekatera izhodišča za 

pozitivne spremembe. 
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Možnost izboljšanja smo med drugim videli v posebnih priporočilih zaželenih vedenj pri vseh učencih.  

V aktivnem sodelovanju z vsemi strokovnimi aktivi, smo izbrali sledeča priporočila, ki bodo izobešena 

v različnih prostorih šole: 

Garderoba 

V ŠOLSKI TORBI SO OSEBNE STVARI IN INFORMACIJE. LEPO RAVNAJ S TORBO 

 

Razred 

NA ZAČETKU POUKA/URE VSTANEMO IN POZDRAVIMO 

PRI POUKU SODELUJEMO IN POSLUŠAMO 

SKRBIMO ZA RED IN ČISTOČO V UČILNICI 

K POUKU PRINAŠAMO VSE POTREBNE PRIPOMOČKE 

K POUKU PRIHAJAMO PRIPRAVLJENI 

 

Hodnik 

SLIŠIMO TE, TUDI ČE NE KRIČIŠ 

HODNIK                                HODIŠ 

KLOP                                      SEDIŠ 

IGRIŠČE                                 TEČEŠ      

PO HODNIKU MIRNO HODIMO 

POZDRAVLJAMO DRUG DRUGEGA 

K POUKU PRIHAJAMO TOČNO   

 

Pripravil in uredil: Tim za spremljanje in izvajanje vzgojnega načrta 

Kamnik, maj 2011 

 

 


