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I.

UVOD

Vzgojni načrt je dokument, ki je izdelan v sodelovanju s starši in učenci ter nam pomaga pri
doseganju vzgojnih ciljev.
Zakonska podlaga
Vzgojni načrt je oblikovan na podlagi:
- Zakona o osnovni šoli,
- Učnih načrtov za posamezne predmete,
- Obvestil Ministrstva za šolstvo in šport,
- Pravil šole.
Pomen vzgojnega načrta
-Spodbuja delovanje šole na ravni odnosov in vzpostavlja pozitivno klimo med vsemi
vključenimi,
-je dogovor o enotnem vzgojnem delovanju vseh udeležencev v procesu vzgoje,
-je dogovor za premišljeno, organizirano ciljno naravnano delovanje šole in vsakega
zaposlenega v njej,
-zagotavlja avtonomno odločanje in upoštevanje pravil glede na delo in življenje šole ter
sodelovanje z okoljem,
-omogoča enotno delovanje in enoten pogled na ključne vzgojne ukrepe,
- je vnaprejšnji dogovor med zaposlenimi, starši in učenci.
Vizija
Vzgojni načrt je oblikovan na osnovi vizije in poslanstva OŠ Gorišnica.
Z vzgojnim načrtom zagotavljamo nenehen proces izboljševanja kakovosti bivanja in počutja
v šoli in tako sledimo vrednotam ter viziji šole. Z njim skrbimo za kvaliteto odnosov, ki so
pogoj za učinkovito pridobivanje različnih znanj, spretnosti in veščin učencev ter za njihov
zdrav osebnostni razvoj.
Vzgojni načrt je nastal na osnovi analize stanja vzgojnega dela na šoli. Uresničevali ga bomo
v skladu s pravili stroke, s sprejetimi zakoni, na podlagi izdanih predpisov in aktov šole ter
učnimi načrti.
Izhodišče vzgojnega delovanja predstavlja 2. člen Zakona o osnovni šoli, v katerem so
podrobno predstavljeni cilji osnovnošolskega izobraževanja.
Oblikovan je na sprejetih dogovorih med zaposlenimi, učenci in starši, ki so tudi odgovorni za
njegovo uresničevanje.
Vzgojni načrt je del Letnega delovnega načrta šole.
Obseg vzgojnega načrta:
 temeljne vrednote in vzgojna načela,
 vzajemno sodelovalni odnos s starši,
 vzgojne dejavnosti ( proaktivne oz. preventivne dejavnosti in svetovanje ter
usmerjanje učencev),
 vzgojne postopke,
 vzgojne ukrepe.
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II.

ANALIZA STANJA IN
VZGOJNEGA NAČRTA

PODATKI

ZA

OBLIKOVANJE

Analiza stanja je nastala na osnovi anket in opažanj staršev, učencev in zaposlenih.
Pomembne ugotovitve vseh udeleženih:
Večina staršev, učencev in učiteljev ugotavlja, da odgovorne osebe na šoli na reševanje
vzgojnih problemov reagirajo dovolj hitro in uspešno.
Močna področja: spodbudno delovno okolje, sodelovanje šole s starši, sprotno zaznavanje in
reševanje problemov.
Šibka področja: premalo medsebojnega spoštovanja, nedoslednost upoštevanja Hišnega reda.

III.

TEMELJNE VREDNOTE IN VZGOJNA NAČELA

Temeljne vrednote in vzgojna načela bomo povzeli v skladu s konceptom vizije naše šole.
Skupaj s starši skrbimo za osebnostno rast učencev v spodbudnem okolju.
OSEBNOSTNA RAST pomeni, da:
 postanemo bolj zreli in odgovorni,
 se izboljšujemo in rastemo,
 postajamo samozavestni in razvijamo moralne vrednote,
 skrbimo za čustva,
 se trudimo pri usvajanju znanja,
 smo vedoželjni,
 sprejemamo drugačne.
SPODBUDNO OKOLJE za nas pomeni, da:
 nas delavci šole vzpodbujajo pri našem delu, da lahko sledimo svojim življenjskim
ciljem,
 si med seboj pomagamo,
 smo prijazni drug z drugim,
 je varno in zdravo,
 so učilnice, šola in njena okolica lepo urejeni,
 uživamo zdravo hrano,
 nas starši vzpodbujajo in vzajemno sodelujejo z delavci šole.
Na šoli smo ugotavljali vrednote pri učencih, starših in delavcih šole. Najpomembnejše
skupne vrednote, ki smo jih sprejeli in jih bomo kot prioriteto izpostavili v tem in naslednjih
šolskih letih, se bodo nanašala na:



SPOŠTOVANJE: medsebojno spoštovanje je pogoj za uspešnost pri doseganju naših
ciljev, zato se medsebojno poslušamo, smo strpni drug do drugega, priznavamo in
sprejemamo drugačnost, se medsebojno vzpodbujamo in skupaj iščemo rešitve.
ODGOVORNOST, ki jo izkazujejo učenci s svojo vztrajnostjo, potrpežljivostjo,
izpolnjevanjem svojih dolžnosti in upoštevanjem šolskega reda; učitelji, ki jo
izkazujejo s svojo strokovnostjo, ustvarjalnostjo, pravičnostjo, omogočanjem
zdravega okolja, doslednostjo in spoštljivostjo in starši, ki jo izkazujejo s svojo
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skrbnostjo, sodelovanjem s šolo, vzpodbujanjem otroka in spremljanjem njegovega
razvoja.


ZNANJE, ki nam odpira pot od enega do drugega, kar nam omogoča, da skupaj
razvijamo ustvarjalnost, vedoželjnost, uspešnost, aktivnost in uporabnost znanja.

Vrednote pomagajo posamezniku uravnavati njegove odnose s samim seboj, z drugimi in z
družbo. Načini uresničevanja vrednot izražajo osebno zavzetost delavcev šole, učencev in
staršev.
So podlaga ustvarjanja kulture v šoli, podlaga različnim dejavnostim, pravilom in načinom
reševanja težav in sporov. Procese dela z vrednotami prilagajamo starosti učencev. Vrednote
je potrebno doživljati v konkretnih situacijah vsakdanjega življenja. Izredno pomembna je
pozitivna socialna klima in zaupanje med učenci in učitelji.
Šola vzgaja za vrednote z vsakodnevnimi praksami, z različnimi dejavnostmi, ki spodbujajo
prevzemanje odgovornosti za svoje življenje, v okviru projektov, ur oddelčnih skupnosti, dni
dejavnosti in ob drugih priložnostih.
Vzgoja temelji na naslednjih načelih:
Načelo oblikovanja optimalnega življenjskega, učnega in vzgojnega okolja v
fizičnem, psihološkem, socialnem in duhovnem smislu.
Načelo strpnosti in sodelovanja.
Vsem učencem moramo zagotoviti možnosti za optimalen razvoj njihovih potencialov,
sposobnosti in pri tem upoštevati individualne razlike.
Načelo skupnega reševanja težav, dogovarjanje.
Načelo zavzetosti za vsakega posameznika, iskanje posameznikove odličnosti in
odnosov.
Načelo zaupanja in zagotavljanja varnosti.
Pomembno je, da vsi ustvarjamo okolje, kjer se počutimo varne in kjer vlada
medsebojno zaupanje. Le v takih pogojih lahko napredujemo, smo uspešni in
zadovoljni.

IV.

VZAJEMNO SODELOVALNI ODNOS S STARŠI

Strokovni delavci šole, učenci in starši razvijajo vzajemno-sodelovalni odnos na
vzgojnem področju. Vzajemno sodelujejo pri oblikovanju življenja in dela šole, različnih
vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, oblikovanju vzgojnega koncepta šole, oblikovanju
akcij za izvajanje preventivnih vzgojnih dejavnosti, svetovanju in usmerjanju,
povrnitvah škod (npr. restitucija).
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V.

VGOJNE DEJAVNOSTI ŠOLE
1. Pogovor

Osnova vzgojnega delovanja je pogovor:
- z učencem in učiteljem ali strokovnim delavcem,
- z učencem, starši in učiteljem ali strokovnim delavcem,
- s skupino učencev in celotno oddelčno skupnostjo.
V pogovor se lahko vključuje šolska svetovalna služba in vodstvo šole – odvisno od tematike
pogovora.

2. Svetovanje in usmerjanje
Svetovanje in usmerjanje je namenjeno učencem, posredno pa tudi njihovim staršem, pri
reševanju njihovih problemov, ki so povezani:
- z razvojem učenca,
- s šolskim delom,
- z odnosi med vrstniki in odraslimi,
- z razvijanjem samopodobe in prevzemanjem odgovornosti.
Usmerjanje in svetovanje lahko poteka:
- v času šolskih obveznosti po dogovoru ali
- pred in po pouku, v času pogovornih in prostih ur oziroma po dogovoru s starši.
Cilji svetovanja in usmerjanja učencev so:
- oblikovanje lastnih ciljev in načinov uresničevanja,
- učinkovitejša organizacija šolskega in domačega dela,
- spremljanje dela in napredka,
- razmišljanja in vrednotenja svojega vedenja in ravnanja do drugih,
- prevzemanje odgovornosti za svoje ravnanje,
- sprejemanje drugačnosti posameznika,
- nenasilno, konstruktivno reševanje problemov ...
V primerih, ko strokovni delavec presodi, da otrok potrebuje dalj časa trajajoče spremljanje,
usmerjanje in svetovanje v okviru šole, se v soglasju s starši v svetovalni službi odpre osebna
mapa za učenca, ki potrebuje pomoč in svetovanje.
V primeru, da se pri učencu pojavljajo težave in oblike vedenja, ki jih obravnava v šoli ne
more omiliti, izboljšati ali odpraviti, bomo staršem predlagali obravnavo v zunanjih
ustanovah.
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3. Proaktivne preventivne dejavnosti
Vzgojne dejavnosti oblikujejo šolsko okolje tako, da:
- se učenci počutijo varne, sprejete,
- so pri šolskem delu motivirani, zavzeti, ustvarjalni in
- prevzemajo odgovornost za svoje vedenje in sprejemajo omejitve, ki jih
postavlja življenje v skupnosti.
Šola je avtonomna pri načrtovanju in izvajanju proaktivnih vzgojnih dejavnosti, ki temeljijo
na oblikovanju okolja, v katerem bodo učenci uspešno zadovoljevali temeljne telesne,
duševne, čustvene in socialne potrebe in razvijali svojo samostojnost in odgovornost.
Ker je oddelek razreda osnovna socialna skupina v šoli, bomo posebno pozornost
namenili :
- oblikovanju in razvijanju dobrih medsebojnih odnosov s spodbujanjem
ugodne socialne klime. Vsaka oddelčna skupnost bo sprejela pravila oddelka,
ki bodo izhajala iz pravil šolskega reda in ki bodo spodbujala medsebojno
povezanost in sodelovanje, gradila na občutku varnosti, zaupanju in
sprejetosti.
- oblikovanju dobrih medosebnih odnosov,
- solidarnosti in skrbi za vrstnike,
- spoštovanju in upoštevanju različnosti,
- reševanju problemov v oddelčnih skupnostih,
- razvijanju moralnih vrednot,
-sprejemanju odgovornosti za svoje vedenje in
- vrednotenju lastnega vedenja in vedenja vrstnikov.
Razrednik skrbno spremlja razred in dogajanja med učenci in se odziva na probleme oddelčne
skupnosti ali posameznikov v razredu. Pri tem upošteva razvojno stopnjo učencev, posebnosti
posameznih učencev in okoliščin dogajanja. Pri reševanju težjih problemov vključimo
svetovalno službo in po potrebi vodstvo šole.
Spodbujalo se bo razvijanje socialnih veščin, vrstniško sodelovanje in pomoč.
Tematsko usmerjene vzgojne dejavnosti šole se bodo organizirale v okviru ur oddelčne
skupnosti, dnevov dejavnosti, dnevu šole, na taborih, izletih, ekskurzijah, ob obiskovanju
kulturnih prireditev, v okviru šolske skupnosti (šolski parlament), interesnih dejavnostih ali
tudi v okviru šolskih projektov.
Šola načrtuje in izvaja vzgojne dejavnosti na ravni šole, na ravni posameznih razredov ali
oddelkov in ko je potrebno, tudi na ravni posameznih učencev.
Vsako šolsko leto načrtujemo prednostne preventivne dejavnosti za učence, v katere
vključujemo tudi zunanje sodelavce: vzgoja za zdravje in zobna preventiva preko Družinske
in pediatrične ambulante Šolman v Ptuju in Zasebne zobozdravstvene ambulante v Gorišnici
(Zlatko Sok, dr. stomatologije.), preventivne dejavnosti na področju odraščanja, preventivne
dejavnosti povezane preko policije, Centra za socialno delo Ptuj, Centra interesnih dejavnosti
Ptuj ...
Preventivne dejavnosti za starše izvajamo preko predavanj ali delavnic za starše z delavci šole
in zunanjimi sodelavci.
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VI.

VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPANJE

Pohvale, priznanja, nagrade
Pomemben element vzgojnega delovanja šole so pohvale učencem. Za uspešno in prizadevno
delo v šoli učenci ali skupine učencev prejmejo pohvale (ustne ali pisne), priznanja in
nagrade.
Restitucija
Restitucija je oblika vzgojnega ukrepanja, ki omogoča učencu, ki je s svojim ravnanjem
povzročil materialno ali moralno škodo drugemu, skupini ali šoli, da to popravi. Učenec se v
postopku restitucije sooči s posledicami svojega ravnanja, sprejme odgovornost za takšno
ravnanje in poišče načine, s katerimi svojo napako popravi oziroma se z oškodovancem
dogovori za načine poravnave. V nasprotju s kaznovanjem poudarja pozitivno reševanje
problemov.
Temeljna načela restitucije:
- Poravnava je smiselno povezana s povzročeno psihološko, socialno ali materialno
škodo.
- Zahteva odločitev in napor ter razmišljanje tistega, ki je škodo povzročil.
- Oškodovanec obliko poravnave sprejme kot primerno nadomestilo povzročene
škode.
- Spodbuja pozitivno vedenje, ne obrambnih vedenj kot kritika in kazen, ter poudarja
vrednote.
-Učenec ustvarjalno rešuje problem.
Povzročitelj škode se mora potruditi, da poišče rešitev, ki jo oškodovanec sprejme kot
primerno nadomestilo povzročene škode. Restitucijo lahko predlagajo učenci, starši ali
strokovni delavci. Strokovni delavci spodbujajo, usmerjajo in spremljajo proces restitucije v
sodelovanju s starši. O načinu spremljave učinkovitosti restitucije se dogovorijo vsi udeleženi
v skladu z načelom individualizacije. Razrednik glede na okoliščine seznani o izrečenem
vzgojnem ukrepu oddelčno skupnost.
Administrativni vzgojni opomini
Izrekanje vzgojnih opominov v osnovni šoli je urejeno v skladu s 60. f členom (vzgojni
opomini) Zakona o osnovni šoli (Ul RS, št. 87/11, 40/12).

VII.

OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI

V LDN šole so določene oblike, koledar in urniki komuniciranja s starši.
Individualne oblike dela s starši so:
- govorilne ure: razgovori z razrednikom ali drugim učiteljem,
- razgovori s svetovalno delavko,
- razgovori z ravnateljem.

8

Skupinske oblike dela s starši so:
- roditeljski sestanki (informativni in izobraževalni),
- okrogle mize,
- delavnice,
- družabna srečanja.
V primeru nujnega obveščanja staršev so zadolženi:
- razredniki in vsi ostali strokovni delavci,
- v izjemnih primerih tajnica in ostali delavci šole.
Svet staršev
Za organizirano uresničevanje interesov staršev deluje na šoli Svet staršev. Sestavljajo ga po
en predstavnik staršev iz oddelčne skupnosti, ki je izvoljen na 1. roditeljskem sestanku v
začetku novega šolskega leta.
Sodelovanje s straši je dokumentirano v zapisnikih oddelčnih roditeljskih sestankov in poročil
razrednikov.
Zadovoljstvo staršev je eden od naših temeljnih ciljev, zato ga spremljamo in merimo. Za
merjenje njihovega zadovoljstva uporabljamo: ankete, pogovore in zapise pohval in pritožb,
ki jih hranimo v pisarni svetovalne delavke.

VIII.

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

Šola v pravilih šolskega reda natančneje opredeli:
• dolžnosti in odgovornosti učencev,
• načine zagotavljanja varnosti,
• pravila obnašanja in ravnanja,
• določi vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil,
• organiziranost učencev,
• opravičevanje odsotnosti ter
• sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev.

IX.

URESNIČEVANJE IN SPREMLJANJE

Predloge za izboljševanje vzgojnega dela na šoli zbiramo na osnovi sprotnega spremljanja
dela v oddelčnih skupnostih in pri ostalih udeležencih vzgojno-izobraževalnega procesa.
Svet zavoda OŠ Gorišnica je na svoji 1. seji v šolskem letu 2010/2011 obravnaval in sprejel
predlagan Vzgojni načrt OŠ Gorišnica.
Dne 1. 9. 2014 je bil pregledan Vzgojni načrt. V veljavi bo tudi v šolskem letu 2014/2015.
Dne 1. 9. 2015 je bil pregledan Vzgojni načrt. V veljavi bo tudi v šolskem letu 2015/2016.
Dne 1. 9. 2016 je bil pregledan Vzgojni načrt. V veljavi bo tudi v šolskem letu 2016/2017.
Dne 1. 9. 2017 je bil pregledan Vzgojni načrt. V veljavi bo tudi v šolskem letu 2017/2018.
Dne 1. 9. 2018 je bil pregledan Vzgojni načrt. V veljavi bo tudi v šolskem letu 2018/2019.

Ravnatelj
Milan Šilak
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