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Ob koncu šol. leta smo v okviru vzgojnega načrta pripravili evalvacijo le-tega. Podatke smo 
pridobili s pomočjo: 

• vprašalnika za učitelje 

• vprašalnika za učence 

• poročila svetovalne službe 

• poročil mentorjev šolskih projektov. 

 

1. TEMELJNE VREDNOTE  

Ker smo si kot prioritetni cilj vzgojnega načrta v tem šolskem letu zadali kulturno 
prehranjevanje, so naši učenci 1., 2. in 3. triade izpolnili na začetku in ob koncu šolskega leta 
vprašalnik o kulturi prehranjevanja. Analiza je pokazala, da smo na področju prehranjevanja 
dosegli zastavljene cilje. Večina učencev je odgovorila, da se je kultura prehranjevanja na 
splošno izboljšala. 

V okviru razrednih ur so učitelji in učiteljice obravnavali teme, kot so sodelovanje, spoštovanje, 
medsebojna pomoč, sočutje in obvladovanje čustev (jeze). 

 

2. 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, 
ginekologinja ga. Meglič, predstavnica Območnega združenja RK Kamnik ga. Lidija Zagorc, dr. 
Špela Štupar, predavateljica Sanja Lončar. 

Poleg projekta Zdrava šola so na šoli potekali še projekti  EKO šola,  Spodbujajmo nekajenje in 
Pozitivno samovrednotenje otrok.  Zastavljeni cilji projektov so doseženi.  

 

3. 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.  

4. VZGOJNI UKREPI IN POSTOPKI 
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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  8 vzgojnih opominov. V obravnavi v svetovalni 
službi  je bilo približno 36 otrok, od 1 – 9. razreda. Vanje je bilo včasih potrebno vključiti starše, 
pri najtežjih pa tudi zunanje institucije.  

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: zavod 
Varna pot, policijska postaja Kamnik, mladinsko združenje Brez izgovora, Makedonsko 
kulturno društvo sv. Ciril in Metod, društvo Knofljica. 

Pri reševanju težav smo sodelovali tudi z zunanjimi institucijami:  Center za socialno delo 
Kamnik, psihologinja  ZD Kamnik,  Zavod za šolstvo, Svetovalni center za otroke, mladostnike 
in starše. 

 

5. SODELOVANJE S STARŠI 

Učiteljice in učitelji so najpogosteje komunicirali s starši na govorilnih urah, z razgovori po 
telefonu, na roditeljskih sestankih, preko individualnih pogovorov.  Povprečen obisk na 
popoldanskih govorilnih urah je 40%, na roditeljskih sestankih pa 69%. 

 

 

6. PREDNOSTNO PODROČJE ZA ŠOLSKO LETO 2010/11 
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Na podlagi ugotovljenega stanja tudi za prihodnje šolsko  leto predlagamo prednostno področje 
KULTURA PREHRANJEVANA, saj je delo na tem področju dolgotrajen proces, ki pripelje do še 
vidnejšega napredka in željenih ciljev. 

Pripravil in uredil :Tim za spremljanje in izvajanje vzgojnega načrta 

Kamnik, maj 2010 
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