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Z znanjem do zvezd 

 
 
 
 
 
 
 

VZGOJNI NAČRT 
 

 
Osnovne šole Marije Vere 

 
 

Vizija šole 
 

Učenci, delavci šole in starši 
vzajemno gradimo varno in spodbudno okolje 

v zanimivi in kakovostni šoli. 
 
 

Poslanstvo šole 
 

Medsebojni odnosi so spoštljivi in iskreni. 
Učencem posredujemo znanje s sodobnim, kakovostnim in inovativnim pristopom in 
jih vzgajamo za ţivljenje. Z različnimi aktivnostmi razvijamo učence v samostojne, 

uspešne, kritične in zadovoljne osebnosti. Spodbujamo potrebo po aktivnosti in 
zdravem ţivljenju. 
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Sestavni deli vzgojnega načrta šole: 
 

1. Temeljne vrednote in vzgojna načela 
2. Vzgojne dejavnosti (proaktivne, preventivne dejavnosti in svetovanje 

ter usmerjenje učencev) 
3. Pohvale, priznanja in nagrade 
4. Vzgojni ukrepi in postopki 
5. Sodelovanje s starši 

 
 
Z vzgojnim načrtom bomo določili načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot 
v osnovni šoli (2. člen Zakona o OŠ) ob upoštevanju potreb in interesov učencev  in 
širšega okolja. Pri oblikovanju vzgojnega načrta sodelujemo vsi strokovni delavci 
šole, učenci in starši. 
 
Vzgojni načrt je del letnega delovnega načrta šole. Temelji na ciljih osnovne šole in je 
oblikovan na osnovi vizije in poslanstva šole. 
 

1. TEMELJNE VREDNOTE IN VZGOJNA NAČELA 
 
Temeljne vrednote in vzgojna načela bomo povzeli v skladu s konceptom vizije naše 
šole. 
 
Naše vrednote: 
 
Iskrenost in spoštljivost 
Smo pošteni in zaupljivi, priznavamo drugačnost in iščemo skupne poti. 
 
Znanje 
Smo ustvarjalni in vedoţeljni. Sprejemamo novosti in aktivno sodelujemo v 
slovenskem in mednarodnem prostoru. 
 
Odgovornost in doslednost 
Učenci so zanesljivi in odgovorni. Zaposleni so predani  delu in stroki. 
 
Strpnost 
Sprejemamo drugačnost v najširšem smislu. 
 
Sodelovanje 
Med seboj se povezujemo učenci, učitelji in starši, povezujemo se tudi z zunanjimi 
institucijami. 
 
Empatija 
Vţivljamo se v doţivljanje drugega. 
 
Pomoč v stiski 
Pripravljeni smo priskočiti na pomoč sočloveku. 
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Upoštevanje pravil 
Upoštevamo šolska in druga pravila, ki so pomembna za kvalitetno ţivljenje in delo 
šole. 
 
Vzgojna načela: 
 

- Zagotavljanje varnega in spodbudnega šolskega okolja, v katerem se bodo 
učenci počutili varne in sprejete  in bodo dosegali čim boljše doseţke v 
skladu s svojimi zmoţnostmi. 

- Spodbujanje vţivljanja posameznika v skupino. Obvladovanje ustreznih 
veščin komunikacije in sodelovanja, da posameznik lahko dela v skupini in 
prispeva k njeni in lastni osebnostni rasti. 

- Organiziranje vzgojno-izobraţevalnega dela na način, ki bo upošteval 
celovit in vsestranski razvoj učenca in obenem spoštoval otrokovo 
individualnost in podpiral ustvarjalnost. 

- Načelo vzgojne ustreznosti predvideva izvajanje vzgojne dejavnosti 
primerno razvojni stopnji. 

- Vzajemno sodelovanje, odnos: delavci šole – starši – učenci. 
 
 

2. VZGOJNE DEJAVNOSTI ŠOLE 
 
2.1 Proaktivne, preventivne dejavnosti 
 
Šola bo šolsko delo in ţivljenje organizirala tako, da se bodo otroci v šoli počutili 
varne, da bodo pri šolskem delu zavzeti in ustvarjalni, da bodo prevzeli odgovornost 
za svoje vedenje in sprejemali omejitve, ki jih postavlja ţivljenje v skupnosti. 
Ker je oddelek razreda osnovna socialna skupina v šoli, bomo posebno pozornost 
namenili oblikovanju dobrih medsebojnih odnosov, spoštovanju in upoštevanju 
različnosti. 
Poudarjali in nagrajevali bomo zgledno vedenje učencev, zato bomo o takem 
vedenju vodili pogovore. 
 
Izvajali bomo preventivne dejavnosti za preprečevanje zasvojenosti, nasilništva in 
drugih odklonskih pojavov. 
Tematsko usmerjene vzgojne dejavnosti šole bomo organizirali v okvirih ur oddelčnih 
skupnosti, dni dejavnosti, interesnih dejavnosti ali kot posebne šolske projekte 
(Zdrava šola, EKO-šola, tekmovanja ...). 
Teme, ki jim bomo posvetili posebno pozornost, so: odnosi z vrstniki, razvijanje 
socialnih veščin, med vrstniško nasilje, nenasilno reševanje problemov, zdrav slog 
ţivljenja (prehrana, gibanje), pozitivna samopodoba, med vrstniška pomoč, 
sprejemanje drugačnosti, spoštovanje starejših, medgeneracijsko sodelovanje. 
 
Pozornost bomo namenili razvijanju vrednot, sprejemanju odgovornosti za svoje 
vedenje in kritično vrednotenje lastnega vedenja in vedenja vrstnikov. 
 
Spodbujali bomo vrstniško pomoč in solidarnost v konkretnih šolskih situacijah in s 
tem krepili socialni čut in občutek za sočloveka v stiski. 
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Šola bo spodbujala oblike sodelovanja in vključevanja staršev v ţivljenje in delo šole. 
Šola bo vsako leto organizirala prireditve (dan odprtih vrat, novoletni koncert ...), na 
katerih bodo lahko starši in krajani spoznavali delo in doseţke šole in njenih učencev 
in se posredno vključevali v nekatere skupnostne dejavnosti šole (delavnice, 
razstave, izleti, dnevi dejavnosti…). 
 
Posebna in vsakodnevna usmeritev šole bo povečan osebni nadzor učiteljev na 
mestih, kjer je pojavnost nezaţelenih oblik vedenja verjetnejša. 
 
 
2.2 Svetovanje in usmerjanje 
 
Svetovanje in usmerjanje je namenjeno učencem, posredno pa tudi njihovim 
staršem, pri reševanju njihovih lastnih problemov, ki so povezani z njihovim 
razvojem, šolskim delom ter odnosi z vrstniki in odraslimi, razvijanju samopodobe in 
prevzemanju odgovornosti za svoja dejanja. 
 
Cilj svetovanja in usmerjanja so, da se učenci učijo: 

- oblikovati lastne cilje in strategije za njihovo uresničevanje; 
- organizirati lastno delo za večjo učinkovitost; 
- razmišljati in presojati o svojih vedenjih in ravnanjih drugih ljudi; 
- spremljati svojo uspešnost; 
- prevzemati odgovornost in sprejemati posledice svojih dejanj; 
- empatije; 
- konstruktivno reševati probleme in konflikte; 
- razumeti vzroke za neustrezna vedenja pri sebi in drugih; 
- ustrezno ravnati v situacijah, v katerih je prisoten stres, strah, čustvena 

napetost, doţivljanje neuspeha; 
- razvijati pozitivno samopodobo. 

 
Usmerjanje in svetovanje  se izvaja v okviru ur oddelčne skupnosti, pogovornih ur, ob 
sprotnem reševanju problemov in drugih priloţnostih. Izvajajo ga strokovni delavci in 
sodelavci šole. Svetovanje in usmerjanje, povezano z reševanjem individualnih ali 
skupinskih problemov otrok in mladostnikov, izvajajo za to usposobljeni strokovni 
delavci. Učitelji svetujejo tudi staršem. 
 
 
ZGLED 
 
Pri vzgoji so najpomembnejši zgledi, ki jih dajejo učencem vsi zaposleni na šoli, v 
vsakem svojem delovanju in dejanju. Ne gre le za izraţanje različnih vrednot, za 
poučevanje, prepričevanje ali preprečevanje, temveč je najpomembnejše ravnanje. 
Temeljno je, da zgled v prvi vrsti ni beseda, temveč dejanje. 
 
Bonton za učence 
 
V šoli 
 

- Zjutraj v šoli pozdravimo sošolce in delavce šole. DOBRO JUTRO je 
primeren pozdrav za delavce šole, sošolce lahko pozdravimo tudi drugače. 
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- Vse delavce vikam in ogovorim z gospo oz. gospodom. 
- Vedemo se umirjeno, prijazno in čakamo na pouk. 
- K pouku prihajamo redno in pravočasno. Če se nam zgodi, da zamudimo, 

se opravičimo in tiho, brez hrupa, sedemo v svojo klop in začnemo slediti 
pouku, manjkajočo snov napišemo kasneje. 

- Če pozabimo domačo nalogo, stopimo do učiteljice ali učitelja in z besedo 
OPROSTITE, danes sem pozabil domačo nalogo, začnemo pogovor. 
Nalogo napišemo do naslednje ure. V pogovoru z učiteljico ali učiteljem 
uporabljamo besede PROSIM, HVALA, OPROSTITE, IZVOLITE. 

- Med poukom pozorno poslušamo in aktivno sodelujemo. Če ţelimo 
učiteljico ali učitelja kaj vprašati, dvignemo roko in mirno čakamo, da nas 
pokliče. 

- K pouku prinašamo vse potrebne pripomočke. Če se nam zgodi, da kaj 
pozabimo, prosimo sošolca, da nam tisto stvar posodi, da lahko 
sodelujemo pri pouku. 

- Med seboj prijazno in spoštljivo komuniciramo. 
 
Med odmorom 
 
Po hodniku nikoli ne tečemo, temveč mirno hodimo, kot je primerno za notranje 
prostore tovrstne ustanove. Hodimo po desni strani. 
 
Med malico 
 
Malico pojemo v jedilnici ali v razredu za mizo. 
Uporabljamo pogrinjke in serviete. 
Mizo si pred in po malico pospravimo in pobrišemo. 
 
Pri mizi v jedilnici 
 
Jedilnica je eden najmirnejših prostorov v šoli, namenjen zgolj prehranjevanju. 
Vsak učenec ima pravico, da v kulturnem okolju poje svoj obrok, te pravice ne 
omejuje drugemu. 
V jedilnici jemo tako, kot narekuje bonton. 
Naš odnos do hrane je spoštljiv. 
Jemo tiho, z zaprtimi usti in se nikoli glasno ne pogovarjamo. 
Do kuhinjskega osebja se spoštljivo vedemo, prav tako se vede tudi osebje in deţurni 
učitelji. 
Kadar nismo lačni oz. nimamo v jedilnici malice ali kosila, tja ne vstopamo. 
 
Kako biti prijateljski  z vsemi 
 
Ţalosten in tih otrok morda ne ţeli biti sam. Stopi k njemu, pogovarjaj se z njim. 
Mogoče si ţeli prijatelja. 
Ne hvali se s svojo močjo ali hitrostjo, še posebej ne pred otroki, ki so bolni ali ne 
zmorejo toliko kot ti. 
Bodi potrpeţljiv do otrok, ki so nemirni in se ne morejo za dalj časa posvetiti eni 
nalogi. Pomagaj jim pri šolskem delu. 
Nekateri otroci se teţje učijo. Ne posmehuj se jim in jih ne kliči z grdimi besedami, 
raje jim pomagaj. 
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Kino, gledališče, galerija ali muzej 
 
V dvoranah naj bo vedno tišina, še posebej to velja za gledališče in opero. Z 
govorjenjem in hrupom motimo nastopajoče in tudi druge gledalce, ki si ţelijo v miru 
spremljati predstavo, brez naših pripomb ali opazk. 
Vnašanje kakršne koli hrane in pijače v gledališko dvorano ni primerno, tudi če gre 
samo za bonbone. 

 
Bonton za učitelje, zaposlene 

 
Vzgojitelji, učitelji in ostali zaposleni smo na svojem delovnem mestu vzgled otrokom, 
mladostnikom, staršem in širši javnosti. Zato je še toliko pomembnejše, da se 
zavedamo svoje vloge in v skladu s pravili bontona tudi ravnamo. 

 
Učitelj otrokom in mladostnikom po svojih močeh omogoča, spodbuja oz. ponuja: 

- varnost in sprejetost, 
- pomoč pri učenju, 
- oporo in svetovanje v stiskah ter teţavah, 
- primerno pozornost, spoštovanje, vljudnost in ustreţljivost, prijazen odnos, 
- skrbi za pozitivno klimo v skupini, 
- socialno, motivacijsko in emocionalno rast vsakega posameznika, 
- moţnosti/aktivnosti za ustvarjalnost in kreativnost, 
- zdravo ţivljenje brez odvisnosti, 
- humane in kulturne medosebne odnose, 
- jih pohvali, na ustrezen način pokaţe na njihove napake, ki škodujejo njim 

samim ali celotni (razredni skupnosti) skupini, 
- prisluhne in posluša, 
- ima sposobnost empatije ob problemu ali teţavi otroka/mladostnika, 
- vedno upošteva razvojne in individualne posebnosti posameznega otroka 

in mladostnika. 
 

Učitelj: 
- vzpostavi in ohrani vljudne in spoštljive odnose s sodelavci, 
- odločno izraţa in zastopa svoja (premišljena) stališča in pričakovanja, pri 

tem pa ohranja toleranco do različnosti, 
- je sodelovalen, 
- skrbi za lastno psihofizično kondicijo, 
- skrbi za stalno strokovno izpopolnjevanje, 
- skrbno izbira metode dela in načine vodenja učno-vzgojnega procesa. 

 
 
Bonton za starše 
 
Kot starš bom poskrbel, 
 

- da bo otrok  redno prihajal k pouku, 
- da bo otrok čist in urejen, 
- da bo otrok imel v torbi le potrebne šolske potrebščine in copate, 
- da bo otrok imel napisane domače vaje, 
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- da bo otrok redno opravil morebitne druge zadolţitve za pouk, 
 

- da bom šolo o odsotnosti otroka od pouka obvestil še isti dan ali 
najkasneje naslednji dan, 

- da se bom redno zanimal za delo otroka v šoli, 
- da se bom redno udeleţeval  roditeljskih sestankov in govorilnih ur, 
- da bom sodeloval pri dejavnostih, ki povezujejo domače in šolsko delo ter 

so v prid mojemu otroku. 
 
 

3. POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE 
 
Pohvale, priznanja in nagrade se učencem podeljujejo na podlagi internega 
pravilnika šole. 
 
 

4. VZGOJNI UKREPI IN POSTOPKI 
 
Restitucija – povrnitev, poravnava škode 
 
Škoda, ki jo povzroči učenec, je lahko na etičnem, čustvenem, socialnem in 
materialnem področju. Poravnave so smiselno povezane s povzročeno škodo. 
Restitucija omogoča ustvarjalno soočanje z napakami, ki so na ta način tudi 
priloţnost za učenje novih vedenj in popravo napak. V nasprotju s kaznovanjem 
poudarja pozitivno reševanje problemov. 
 
Temeljna načela restitucije so: 
Poravnava je smiselno povezana s povzročeno psihološko, socialno ali materialno 
škodo. 
Zahteva odločitev in napor tistega, ki je škodo povzročil. 
Oškodovanec jo sprejme kot primerno nadomestilo povzročene škode. 
Spodbuja pozitivno vedenje, ne obrambnih vedenj kot kritika in kazen, ter poudarja 
vrednote. 
Ni kaznovalca, učenec ustvarjalno rešuje problem. 
 
Če je učencem dovoljeno napraviti in popravljati napake, je večja verjetnost, da bodo 
pripravljeni spreminjati vedenje, laţje bodo razumeli napake drugih in kot odrasli ne 
bodo avtoritarno kaznovali. 
 
Okoliščine povzročene škode ugotavljajo: učitelj, svetovalna delavka, ravnateljica. 
 
V nekaterih izjemnih primerih je  glede na okoliščine kljub sočasno izvedeni restituciji 
učencu lahko izrečen tudi formalni vzgojni opomin. 
 
Mediacija 
 
Mediacija je postopek, v katerem se osebe, ki so v sporu, ob pomoči tretje osebe 
(mediatorja) pogovorijo ter ugotovijo, kje so točke njihovega spora, si izmenjajo 
stališča, izrazijo svoja mnenja, ideje, teţave in strahove ter skušajo najti rešitev, ki bo 
ustrezala obema udeleţenima v sporu. V mediaciji sprejmeta sprti strani sami 
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odgovornost za razrešitev nastalega konflikta. Proces mediacije vodi in usmerja 
mediator, ki je zaupna, nevtralna oseba (strokovni delavec šole) in je ustrezno 
teoretično in praktično usposobljen. 
 
Individualiziran vzgojni načrt 
 

Šola za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, najkasneje v desetih 
delovnih dneh od izrečenega opomina pripravi individualizirani vzgojni načrt, v 
katerem opredeli konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in vzgojne ukrepe, ki jih bo 
izvajala. 

Za učenca, ki se prešola na drugo šolo, individualizirani vzgojni načrt pripravi ta 
šola. 

Pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta lahko sodelujejo tudi starši 
učenca. 

Šola spremlja izvajanje individualiziranega vzgojnega načrta. 
 
VZGOJNI UKREPI 

 
Vzgojni ukrepi obsegajo posledice kršitev pravil šole. 
Uporabljajo se lahko: 

- če trenutna situacija narekuje naglo ukrepanje (nevarnost, posredovanje v 
pretepu, zaščita imetja ipd.); 

- če učenci zavračajo sodelovanje pri reševanju problemov in so bile 
predhodno izvedene druge vzgojne dejavnosti (svetovanje, pogovor s 
presojo, restitucija, mediacija itd.); 

- kadar učenci niso pripravljeni upoštevati potreb in pravic drugih ali 
ponavljajo kršitve pravil šolskega reda in dogovorov. 

 
Vzgojni ukrepi učencem pomagajo spoznavati njihove obveznosti do drugih ljudi in 
pomen pravil v druţbeni skupnosti. Izvajanje teh ukrepov je povezano z nudenjem 
podpore in vodenjem učenca, iskanjem moţnosti in priloţnosti za učenje in 
spremembo neustreznega vedenja. Pri tem sodelujejo učenec, starši in strokovni 
delavci šole. Vzgojni ukrepi so namenjeni zaščiti pravic, vzdrţevanju pravil in 
dogovorov ter upoštevanju obveznosti. 
 
Šola izvede vzgojni ukrep na podlagi strokovne odločitve, ki je lahko individualna 
(strokovni delavec šole) ali skupinska (oddelčni učiteljski zbor, učiteljski zbor). 
 
O izreku oz. izbiri vzgojnega ukrepa mora učenca in starše obvestiti razrednik ali po 
potrebi razrednik v sodelovanju s svetovalno sluţbo in ravnateljico šole. 
 
Strokovni delavci šole se s starši pogovorijo o kršitvi pravil, posledicah in moţnih 
načinih reševanja teţav. V primeru, da so strokovni delavci šole vzgojni ukrep za 
učenca ţe določili, staršem predstavijo obliko in trajanje vzgojnega ukrepa, razloge 
za izbiro le-tega ter načine, s katerimi bodo preverili, kako je ukrep učinkoval na 
učenca. 
 
V kolikor starši odklonijo razgovor, odklonitev ne zadrţi uporabe vzgojnega ukrepa. 
Vzgojni ukrep je za učenca in njegove starše obvezujoč in ga morajo upoštevati. 
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Vzgojni ukrepi so lahko: 
 
Ukinitev nekaterih pravic oz. ugodnosti 
Šola lahko učencu začasno oz. trajno ukine pravice, povezane s pridobljenimi statusi 
učencev ali posamezne ugodnosti, ki jih učencem nudi izven predpisanih dejavnosti 
in standardov. Učenci naj bi z omenjenim ukrepom dobili sporočilo, da posamezne 
ugodnosti in privilegiji niso samoumevni, temveč se je zanje potrebno potruditi ter 
upravičenost do le-teh dokazati s socialno sprejemljivim, odgovornim ravnanjem. 
 
Zadržanje na razgovoru v zvezi z reševanjem problemov po oz. med poukom 
Zadrţanje na razgovoru po pouku poteka z vednostjo staršev. Zadrţanje na 
razgovoru med poukom poteka v dogovoru z učiteljem predmeta, ki ga ima učenec v 
času zadrţanja na urniku. Razgovor z učencem med oz. po pouku lahko opravi 
strokovni delavec, ki je opazil kršitev učenca, razrednik, šolski svetovalni delavec ali 
ravnateljica. 

 
Razgovor je namenjen skupni analizi učenčevega vedenja. Na razgovoru strokovni 
delavec učencu pomaga pri presojanju lastnega vedenja z vidika učinkovitosti in 
etične sprejemljivosti, pri ugotavljanju pozitivnih in negativnih posledic njegovih 
ravnanj zanj in za druge. Ponudi mu pomoč pri iskanju uspešnih in socialno 
sprejemljivih vedènj, s katerimi bo učenec lahko na primeren način zadovoljil svoje 
potrebe in interese, ter pri načrtovanju potrebnih sprememb. 
 
Dodatno spremstvo učenca oz. organizacija nadomestne vzgojno 
izobraževalne aktivnosti v primerih izvajanja pedagoškega procesa izven 
prostorov šole 
V kolikor domnevamo, da  otrok/mladostnik pri izvajanju določene aktivnosti izven 
prostorov šole (naravoslovni, športni dnevi, šola v naravi …) ogroţa svojo varnost oz. 
varnost drugih otrok/mladostnikov, lahko šola: 
za učenca  zagotovi dodatnega strokovnega delavca/spremljevalca, ki skrbi za 
varnost otrok/mladostnikov; 
o problemu obvesti starše otroka/mladostnika z vzgojnimi teţavami in jih pozove, da 
se skupaj z njim udeleţijo aktivnosti; 
za učenca, ki ogroţa svojo varnost oz. varnost drugih, organizira nadomestni 
vzgojno-izobraţevalni proces na šoli. 
Pred izvedbo omenjenega vzgojnega ukrepa z ukrepom obvezno seznanimo starše 
učenca. Za dvomljive primere in primere, ki zajemajo daljše časovno obdobje ali 
zadevajo več strokovnih delavcev  oz. otrok/mladostnikov, se odločitev o uporabi 
vzgojnega ukrepa sprejme timsko. 

 
Individualno učenje in delo izven razreda/učne skupine 
Kadar učenec pri pouku onemogoča učenje drugih učencev ali ogroţa varnost sebe 
in drugih, se zanj lahko  organizira  učenje in delo izven učne skupine. Učenec v času 
odstranitve od pouka opravlja delo pod nadzorom strokovnega delavca, ki ga določi 
vodja šole. Učne oz. delovne zadolţitve učencu  določi učitelj, ki se je odločil za 
izvedbo tega ukrepa, vodja šole ali strokovni delavec, ki nadzira učenčevo delo. 
Učitelj, ki se je odločil za ukrep odstranitve od pouka, še isti dan preveri delo učenca, 
se z njim pogovori o vzrokih teţav ter o nadaljnjem sodelovanju. Učencu lahko pri 
reševanju problema, zaradi katerega je bil odstranjen od pouka, pomaga tudi 
strokovni delavec, ki ga nadzira pri delu. 
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Učenje in delo v drugi učni skupini/razredu 
Učenca lahko z vednostjo in v soglasju z vodstvom in učenčevimi starši začasno 
premestimo v drug razred oz. drugo učno skupino. Učitelj, ki se je odločil za omenjeni 
ukrep, učencu pripravi delovne zadolţitve, ki so skladne z vzgojno-izobraţevalnim 
procesom, ki poteka v njegovem matičnem razredu. Učitelj mora za začasno 
premestitev pridobiti tudi soglasje učitelja, ki bo učenca začasno poučeval. 
Posredovati mu mora vsa potrebna navodila za delo z učencem. Učenje v drugi učni 
skupini lahko poteka z namenom: 
zagotavljanja večje varnosti (učenec, ki ogroţa varnost drugih, je premeščen v 
skupino, kjer je manjše število učencev in večji nadzor oz. v skupino, v kateri se 
znajo drugi učenci učinkoviteje postaviti zase, sam pa nima vodilne vloge); 
postavljanje zgleda oz. pridobivanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (učenec s 
teţavami na vzgojnem področju je premeščen v skupino, v kateri učenci v večini 
primerov izkazujejo funkcionalne, socialno sprejemljive oblike vedenja); 
z drugim strokovno utemeljenim namenom. 
 
Pogostejši kontakti s starši in poročanje o učenčevem vedenju v šoli 
Strokovni delavec se lahko v primeru večjih teţav učenca na vedenjskem področju s 
starši dogovori za pogostejše (vsakodnevno, tedensko) medsebojno (osebno, pisno 
ali telefonsko) informiranje. Namen pogostejšega informiranja je povečati vzgojno 
učinkovitost s sprotnim, enotnim, doslednim vzgojnim delovanjem šole in staršev.  
Strokovni delavec, ki organizira tedenske ali dnevne kontakte, o tem obvesti 
razrednika in vodi uradne zaznamke pogovorov. Uradni zaznamki se vloţijo v osebno 
mapo učenca. 
 
Začasni odvzem naprav ali predmetov, s katerimi učenec moti pouk ali ogroža 
lastno varnost in varnost drugih 
Telefonov učenci v času pouka in bivanja v šoli ne potrebujejo. Telefone imajo 
izklopljene in pospravljene v svoji torbi. 
Strokovni delavec šole lahko učencu začasno odvzame napravo ali predmet, s 
katerim učenec ogroţa lastno varnost ali varnost drugih, oz. onemogoča izvedbo 
pouka ali druge vzgojno-izobraţevalne dejavnosti. O takem odvzemu strokovni 
delavec še isti dan obvesti starše učenca in se dogovori, kdaj napravo lahko dvignejo 
pri njem oz. v tajništvu šole v času uradnih ur. Če strokovni delavec odvzeto napravo 
prinese v tajništvo, se ta shrani v ognjevarno omaro skupaj s kratkim zapisom: čigava 
je naprava, kdaj je bila odvzeta, kdo jo je odvzel. 

V kolikor obstaja utemeljena domneva, da je predmet nevaren, šola o tem takoj 
obvesti policijo. 
 
Prešolanje učenca na drugo šolo 
Če je iz vzgojnih razlogov potrebno, lahko osnovna šola v soglasju ali na zahtevo 
staršev vključi učenca v drugo osnovno šolo, v kolikor le-ta s tem soglaša (54. člen 
ZOŠ, UL RS 81/06 in 102/07). Šola lahko iz vzgojnih razlogov prešola učenca na 
drugo šolo tudi brez soglasja staršev: 

- če so kršitve pravil šole takšne narave, da ogroţajo ţivljenje ali zdravje 
učenca oziroma ţivljenje ali zdravje drugih ali 

- če učenec po treh vzgojnih opominih v istem šolskem letu in kljub izvajanju 
individualiziranega vzgojnega načrta onemogoča nemoteno izvajanje pouka 
ali drugih dejavnosti, ki jih organizira šola. 
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Če se učenca prešola brez soglasja staršev, si šola pred odločitvijo o prešolanju 
učenca na drugo šolo pridobi mnenje centra za socialno delo ter soglasje šole, v 
katero bo učenec prešolan, glede na okoliščine pa tudi mnenje drugih inštitucij. Šola 
staršem vroči odločbo o prešolanju, v kateri navede tudi ime druge šole ter datum 
vključitve v to šolo (54. člen ZOŠ, UL RS 81/06 in 102/07). 

 
 

Vzgojni opomini 
 
Učencem se lahko za neizpolnjevanje obveznosti in za kršitve šolskih pravil izrečejo 
vzgojni opomini, ki so zapisani v Pravilniku o vzgojnih opominih v osnovni šoli (UL 
RS, št. 76/08, uporablja se od 1.9.2009) 

 

 
5. SODELOVANJE S STARŠI 

 
Oblike sodelovanja s starši: 

- roditeljski sestanki 
- govorilne ure 
- individualne ure 
- sodelovanje v svetu šole 
- predavanja in delavnice za starše 
- šolske prireditve 
- obveščanje staršev preko interneta, obvestil, preko oglasne deske 
- dan odprtih vrat 

 
Poleg običajnih oblik sodelovanja bomo spodbujali tudi medsebojno komunikacijo 
staršev in druge aktivnosti (srečanja, praznovanja, predavanja samih staršev ...) v 
okviru oddelčne skupnosti in v okviru šole kot celote. 
 
Starši nosijo pomemben deleţ odgovornosti za otrokov razvoj in napredek, zato je 
sodelovanje s starši nujno. Redno in kvalitetno sodelovanje šole in staršev je 
predpogoj za učinkovito vzgojno dejavnost šole. 
S starši bomo sodelovali tako pri doseganju učno-vzgojnih ciljev kot pri reševanju 
razvojnih in osebnostnih teţav njihovih otrok ali skupin otrok. 
Starše bomo sproti obveščali o osebnostnem razvoju njihovega otroka. V primeru 
učenčevih vedenjskih in drugih teţav povabimo starše na razgovor in skupaj z njimi 
poskušamo najti ustrezno psihosocialno pomoč. 
 
Starše obveščamo o dogodkih, ki zadevajo njihovega otroka na naslednje načine: 

- ustno, po telefonu ali pisno; 
- oblike obveščanja so dogovorjene na roditeljskih sestankih posameznih 

oddelčnih skupnosti; 
- vedno po telefonu, kot nujno obvestilo (starše obvestimo o dogodkih, ki 

zadevajo večjo materialno škodo, poškodbe ali resne kršitve šolskega reda in 
zadevajo njihovega otroka). 

 
 
Vzgojni načrt OŠ Marije Vere je bil sprejet na seji sveta šole dne, 26. 5. 2009. 
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ravnateljica Violeta Vodlan _____________________ 
vodja tima za pripravo VN Helena Sternad ___________________ 
predsednik sveta staršev Rok Kralj ____________________ 
predsednica sveta šole Ema Anderluh Zupet ________________ 
 
 
 

ţig šole 


