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Evalvacija vzgojnega načrta za šolsko leto 2015/16 

 

Letošnje prednostno področje v uresničevanju vzgojnega načrta je bila organizacija in izvedba 
aktivnega odmora za učence in omejitev uporabe mobilnih telefonov v času bivanja na šoli.  
V skladu s tem smo pripravili načrt izvedbe aktivnega odmora in pripadajoča dodatna dežurstva 
učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Učenci so imeli v času aktivnega odmora možnost izbirati med 
bivanjem v telovadnici, v knjižnici in na šolskem dvorišču. Posamezni učenci, ki so sami želeli pa so v 
dogovoru s svetovalno službo in učiteljicami lahko med glavnim odmorom, čas ustvarjalno preživeli z 
najmlajšimi v 1. in 2. razredu.  
Skozi celotno šolsko leto smo izvajali tudi drugo prednostno nalogo povezano z uporabo mobilnih 
telefonov. Učenci morajo imeti v času bivanja na šoli telefone izključene in pospravljene v torbi. V 
primeru odvzema  je učitelj napravo odnesel v tajništvo, kjer so jo starši lahko prevzeli. V letošnjem 
šolskem letu je bilo odvzetih 21 telefonov, lansko leto, ko ukrepa še nismo izvajali 16. Obe prednostni 
nalogi bomo izvajali tudi v prihodnjem šolskem letu. 

 
 

VZGOJNE DEJAVNOSTI 

Pri načrtovanju dejavnosti in delu smo upoštevali cilje Evropske mreže zdravih šol. Glavna naloga 
vseh ciljev je skrbeti za vsestranski psihofizični razvoj 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, Medgeneracijsko druženje, 
izvedenih je bilo tudi več preventivnih delavnic, ki so jih izvajali zunanji sodelavci na področju varne 
rabe interneta, uporabe prepovedanih drog, kajenja, motenj hranjenja. Sodelovali smo z Safe.si, 
Družinskim gledališčem Kolenc, gospodom Domnom Božeglavom, kriminalistom Alešem Bartolom, 
Mladinsko zvezo brez izgovora, MISSS in Svetovalnico MUZA. 
 
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, restitucijo, individualno delo in učenje izven razreda. V primeru, ko je učenec 
vztrajno motil pouk, so starši odpeljali otroka domov. Učinkovitost ukrepa je bila odvisna od reakcije 
staršev. 
V tem šolskem letu je učiteljski zbor izrekel 21 vzgojnih opominov ( 2013/14- 16, 2012/13- 9) od tega 
2x drugi vzgojni opomin. Opomini so bili izrečeni zaradi neopravičenega izostajanja, neprimernega 
odnos do učiteljev, dela, onemogočanje pouka, fizičnega nasilja, poškodbe šolske imovine.  
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V obravnavi v svetovalni službi je bilo 59 otrok od 1. do 9. razreda. Vanje je bilo včasih potrebno 
vključiti starše, pri najtežjih primerih pa tudi zunanje institucije.  
 
Najpogostejše težave, ki smo jih reševali so bile: 

- reševanje konfliktov med učenci 
- učne težave učencev (organizacija učne pomoči s strani upokojene učiteljice, vloge za DSP) 
- motenje pouka;  nespoštljivo vedenje do učiteljev in drugih strokovnih delavce 
- izostajanje od pouka (predvsem neopravičeno); dnevno javljanje v svetovalni službi 
- čustvene stiske (situacija doma, šolski neuspeh, trema…) 
- pomoč pri vključevanju med vrstniki 
- neosvojene socialne veščine  
- pretepi med sošolci , 
- izsiljevanje,  
- prepiranje, grde besede. 

 

Pri individualnem delu z učenci je bilo seveda zelo pomembno dobro sodelovanje s starši. V 
zahtevnejših primerih smo sodelovali z  zunanjimi institucijami in sicer: CSD Kamnik, Domžale, ZD 
Kamnik, psihologinjo, Svetovalnim centrom za otroke mladostnike in starše Ljubljana, MŠŠ, Zavodom 
za šolstvo, sodiščem, policijo. 

 
Med šolskim letom je bilo izvedenih več preventivnih dejavnosti v obliki različnih delavnic,           
predavanj in socialnih iger. Izvajalci teh dejavnosti so bili učitelji, svetovalna delavka in zunanji 
sodelavci.    

SODELOVANJE S STARŠI 

Učiteljice in učitelji so najpogosteje komunicirali s starši na govorilnih urah, z razgovori po telefonu, z 
elektronsko pošto, na roditeljskih sestankih, preko individualnih pogovorov. 

Še vedno opažamo nizko udeležbo staršev na različnih roditeljskih sestankih in predavanjih, kljub 
temu, da smo na pobudo Sveta staršev na predavanju organizirali varstvo otrok. 

PREDNOSTNO PODROČJE ZA ŠOLSKO LETO 2015/16 

V šol. letu 2015/16 bo naša prioritetna naloga: zmanjšanje števila (ne)opravičenih ur. 

Tim za prihodnje šolsko leto predlaga dopolnitev vzgojnega načrta na strani 11 (vzgojni opomini), kjer 
se bomo poenotili glede ukrepanja v primeru neopravičenih ur. 

Predlog: V primeru 6 neopravičenih ur se učencu izreče vzgojni opomin.  

 

Pripravil in uredil: Tim za spremljanje in izvajanje vzgojnega načrta 

Kamnik, maj 2015 
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