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Letošnje prednostno področje v uresničevanju vzgojnega načrta je bilo izboljšanje discipline in 
upoštevanje šolskega reda na vseh segmentih učno- vzgojnih dejavnosti. Vsa lanskoletna izboljšanja 
na področju kulture prehranjevanja smo letos ohranili in jih še nadgrajujemo z dopolnitvijo šolskih 
pravil. Poudarek smo dali zdravemu prehranjevanju in kulturnemu vedenju na dnevih dejavnosti ter 
omejili uporabo mobilnih telefonov. 
Izboljšali smo učinkovitost dežurstva s povečanjem števila dežurnih učiteljev na predmetni stopnji in 
podaljšanim časom dežurstva na razredni stopnji. Opazno se je izboljšala kultura vedenja na 
prireditvah, kjer je obvezna prisotnost razrednika in sorazrednika, na razredni stopnji pa tudi učitelja 
podaljšanega bivanja. Pripravili smo predloge plakatov zaželenih vedenj v prostorih šole. Naš cilj je še 
naprej razvijanje delovnih navad, oz. izboljšanje rednosti opravljanja domačih nalog učencev. Na tem 
področju ni bilo opaznega napredka, zato v prihodnjem šolskem letu načrtujemo nova motivacijska 
sredstva za dosego teh ciljev. 

 
VZGOJNE DEJAVNOSTI 

Pri načrtovanju dejavnosti in delu smo upoštevali 12 ciljev 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. 
Vzgojni načrt smo dopolnili s ukrepom: V primeru, da učenec vztrajno moti pouk, mora zapustiti 
učilnico in v tajništvu počakati starše, ki morajo priti ponj v šolo. Ta ukrep se je v letošnjem letu 
izvajal, učinkovitost pa je bila odvisna od reakcije staršev. 
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  9 vzgojnih opominov in 1 
zamrznitev statusa športnika, (v preteklem šolskem letu pa je bil izrečen 1 vzgojni opomin in 1 
zamrznitev statusa športnika). V obravnavi v svetovalni službi je bilo 86 otrok od 1. do 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 delavcev 
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• izostajanje od pouka 

• čustvene stiske 

• pomoč pri vključevanju med vrstnike 

• uničevanje tuje lastnine 

• neusvojene 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: s strani Policije 
preventiva – obveščanje  učencev o mladosti brez drog z zgibankama Mladost brez drog in Skupaj 
proti izsiljevanju in drugimi oblikami nasilja, Filternet – varna raba interneta, iskanje informacij o SŠ, 
Center za družinsko terapijo Kamnik (večer za starše): Kaj nam otrok sporoča s svojim vedenjem? Moj 
otrok, moje ogledalo, Albert Mrgole – e-komunikacija s starši (za učence), dan dejavnosti: Vse o tebi, 
Glasbeno gledališče Alenke Vidrih-dramske delavnice o odprti in neovirani komunikaciji (za učence), 
Neodvisen.si – nariši nov dan (za učence, starše, učitelje), delavnice O2 za vsakega.   

Pri reševanju težav smo sodelovali tudi z zunanjimi institucijami: Center za socialno delo Kamnik, 
Domžale in Moste, klinična psihologinja  ZD Kamnik, Policija Kamnik,  Zavod za šolstvo, Krizni center 
za mlade Ljubljana, Pediatrična bolnišnica Ljubljana – bolnišnična šola, ZD Kamnik. 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

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

Še vedno opažamo nizko udeležbo staršev na različnih predavanjih in roditeljskih sestankih, povečuje 
pa se komunikacija po e-pošti. 

 

PREDNOSTNO PODROČJE ZA ŠOLSKO LETO 2012/13 

Na podlagi ugotovitev notranje presoje  bo v šol. letu 2012/13  naša prioritetna naloga nadaljevanje z 
delom na področju izboljšanja discipline in upoštevanju šolskega reda. 

Predlagamo dopolnitev Vzgojnega načrta: V primeru, da učenec vztrajno moti pouk, mora zapustiti 
učilnico in v tajništvu počakati starše, ki morajo priti ponj v šolo. 

 

Pripravil in uredil: Tim za spremljanje in izvajanje vzgojnega načrta 

 

Kamnik, junij 2012 
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