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SPREJEM VZGOJNEGA NAČRTA 

Pri oblikovanju posodobljenega vzgojnega načrta so sodelovali učenci, učitelji in starši. 

Dokument je bil sprejet na seji Sveta šole v Ljubljani, dne 28. 9. 2021. 

 

Vodja delovne skupine za pripravo vzgojnega načrta: 

• Marjan Gorup, ravnatelj Osnovne šole Prežihovega Voranca 

• Olgica Košorok, učiteljica slovenščine 

• Marjetka Zorec, predsednica Sveta šole 

• Andreja Terčelj, predsednica Sveta staršev 

 

 

OPREDELITEV POJMOV 

1. Učenec je spolno nevtralen izraz za udeleženca ali udeleženko v učnem procesu, ki 

obiskuje pouk na Osnovni šoli Prežihovega Voranca. 

2. Mlajši učenec je učenec, ki še ni dopolnil 14 let in kazensko ni odgovoren za najtežje 

kršitve. 

3. Starejši učenec je učenec, ki je že dopolnil 14 let in je kazensko odgovoren za najtežje 

kršitve. 

4. Čistilec, hišnik, knjižničar, ravnatelj, razrednik, strokovni delavec šole in učitelj je spolno 

nevtralen izraz za moško in žensko osebo. 

OPOMBA 

V času trajanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) se Vzgojni načrt Osnovne šole 

Prežihovega Voranca usklajuje z aktualnimi navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
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1 Vizija šole 
Smo vzgojno-izobraževalna ustanova, ki z znanjem in s sodelovanjem skrbi za zdravo in 

ustvarjalno življenje in spodbuja razvoj kvalitetnih medsebojnih odnosov z ničelno toleranco 

do kakršnih koli oblik nasilja. 

2 Izhodišče 
Vzgojni načrt je dokument, s katerim šola določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in 

vrednot iz 2. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI–L) ob upoštevanju 

potreb in interesov učencev ter posebnosti širšega okolja. Vsem, ki se izobražujejo, so 

zaposleni ali so s šolo povezani, nalaga odgovornost uresničevanja navedenih vrednot in 

ciljev. To pomeni, da so v ta proces zajeti vsi strokovni delavci šole, učenci, starši, drugi 

zaposleni v šoli, lokalna skupnost in vsi obiskovalci šole. 

3 Poslanstvo 
Poslanstvo naše šole je, da enakovredno razvija tako vzgojno kot izobraževalno raven. 

Zakonska podlaga: 

• Zakon o osnovni šoli (ZOsn), 

• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), 

• Konvencija o otrokovih pravicah. 

4 Vrednote 
Vrednote, ki jih razvijamo, so: 

• delavnost (učitelji jo spodbujajo z različnimi zadolžitvami in nalogami, z razlago, s 

pojasnjevanjem, z zgledom in s pozitivnim odnosom do dela; učenci jo uresničujejo z 

vlaganjem napora in časa v delo in učenje), 

• odgovornost (učitelji jo izkazujejo s svojo strokovnostjo, z ustvarjalnostjo, s pravičnostjo, z 

zagotavljanjem zdravega okolja, z doslednostjo in s spoštljivostjo do učencev ter 

sodelovanjem in odkritostjo do staršev; učenci jo izkazujejo z izpolnjevanjem svojih 
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dolžnosti in z upoštevanjem šolskega in hišnega reda ter s prevzemanjem odgovornosti za 

svoje vedenje, ravnanje in dosežene rezultate), 

• pomoč sočloveku, 

• poštenost, 

• resnicoljubnost, 

• sodelovanje (vključuje vrednote dobrih medosebnih odnosov; v ospredju teh sta strpnost 

in spoštovanje različnosti; naš cilj je povečevanje števila učencev, učiteljev in staršev, ki 

sodelujejo v posameznih dejavnostih, dogodkih in projektih, ki jih organizira šola), 

• spoštovanje (pedagoški delavci, tehnično osebje, učenci, starši in drugi obiskovalci šole ga 

spodbujajo s spoštljivimi medsebojnimi odnosi, z gojenjem spoštljive medosebne 

komunikacije, s spoštovanjem osnovnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin; strpnost 

razvijamo s sprejemanjem in spoštovanjem razlik v medosebnih odnosih), 

• ekološka ozaveščenost, 

• prostovoljstvo, 

• ozaveščanje in spodbujanje k humanitarni dejavnosti, 

• znanje (učencem omogočamo pridobitev kvalitetnih znanj, ki jih predpisuje osnovnošolski 

program in nadstandardni program – interesne dejavnosti, tekmovanja, raziskovalne 

naloge, natečaji, obisk zunanjih kulturnih in izobraževalnih ustanov, tabori, ekskurzije …) 

in 

• zdravje (zanj skrbimo na formalnem in neformalnem nivoju, s skrbjo za varnost rekvizitov 

v telovadnici, s pestro ponudbo športa in rekreacije za vse učence, z različnimi načini 

reševanja konfliktov v šoli, s povečevanjem občutka varnosti v šoli in z različnimi oblikami 

pomoči učencem s težavami). 

Vizijo in vrednote pri našem vzgojnem delu uresničujemo tako, da: 

• učence spodbujamo, da se zavedajo svoje svobode in svojih pravic ter omejitev v izbiranju 

vedenja in svojih dolžnosti, 

• učence seznanjamo s pomenom in z razumevanjem pojma nasilje, pri čemer oblikujejo 

oddelčna pravila in tudi posledice nespoštovanja le-teh, 

• šola izvaja več dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše in lokalno skupnost 

ter sočasno pomenijo načrtno in sistematično vključevanje staršev v življenje in delo šole, 

npr. novoletni bazar, družinski planinski pohod, dobrodelni teden, različne zbiralne akcije. 
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5 Načela 
Naš vzgojni načrt in vzgojno delovanje šole bosta temeljila na: 

• načelu oblikovanja okolja za optimalno življenje in delo v šoli v fizičnem, psihosocialnem in 

duševnem smislu, 

• načelih ravnanja: vključevanja in strpnosti, sodelovanja, skupnega reševanja težav, 

dogovarjanja, zavzetosti za vsakega posameznika, spodbujanja k odličnosti posameznikov 

in odnosov, 

• načelu zaupanja z zagotavljanjem varnosti, 

• načelu individualizacije (pri izrekanju vzgojnih ukrepov obravnavamo vsakega učenca kot 

posameznika s svojimi posebnostmi; upoštevajoč to, odločamo o obliki predlaganega 

ukrepa, da bi zagotovili njegovo največjo učinkovitost), 

• načelu doslednosti in poenotenosti ravnanj (vsi strokovni delavci smo zavezani, da 

reagiramo na vsakršno ravnanje, ki pomeni kršitev pravil šolskega reda, hkrati pa moramo 

ukrepati po vnaprej dogovorjenem in sprejetem postopku), 

• načelu pozitivne naravnanosti (pri izrekanju vzgojnih ukrepov in pri vzgojnem delovanju 

nasploh ločujemo osebnost učenca od njegovega vedenja: vedenje lahko opredelimo kot 

nesprejemljivo, ob tem pa skrbimo, da učenec razvija svoje samospoštovanje ter svojo 

osebnostno zrelost in odgovornost), 

• načelu dobrobiti učenca (v vseh svojih izobraževalnih in vzgojnih dejavnostih smo vsi 

delavci šole zavezani v prvi vrsti, da poskrbimo za dobrobit učencev in se moramo izogibati 

vsakršnih ravnanj, ki bi učencem lahko kakor koli škodovale). 
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6 Sodelovanje šole s starši 
Starši nosijo pomemben delež odgovornosti za otrokov razvoj in napredek, zato je sodelovanje 

s starši nujno. Šola in družina imata številne priložnosti, da razvijeta dobro partnerstvo, ki se 

izraža v graditvi medsebojnega zaupanja, sodelovanja in spoštovanja. Starši in otroci se pri 

tem morajo zavedati razvojnih mejnikov na področju odraščanja in samostojnosti. 

Starši spoznavajo svojega otroka v odnosih z drugimi otroki in odraslimi, spoznavajo, kako 

otrok funkcionira v novih situacijah, spoznavajo in razumejo otrokov razvoj, spoznavajo učitelje 

v neformalnih oblikah sodelovanja, spoznavajo šolsko delo, vse to pa lahko sodelovanje s šolo 

samo še okrepi. 

6.1 Oblike sodelovanja  
Formalne oblike sodelovanja so: 

• roditeljski sestanki, 

• pogovorne ure, 

• predavanja za starše, 

• razgovori in delavnice za starše. 

Neformalne oblike sodelovanja so: 

• dan odprtih vrat, 

• sodelovanje staršev na proslavah in prireditvah šole, 

• sodelovanje ob dnevih dejavnosti (novoletni bazar, delavnice), 

• sodelovanje na interesnih dejavnostih, ki jih izvajajo zunanji sodelavci in jih omogoča šola. 

Načini informiranja staršev: 

• ustno na roditeljskih sestankih in pogovornih urah, 

• pisno (starši se morajo vsaj enkrat na tri mesece udeležiti pogovornih ur; v kolikor starši 

tega ne izpolnjujejo, jih razrednik lahko po telefonu, elektronski pošti ali s priporočeno pošto 

povabi na pogovorno uro) in 

• po telefonu (za nujne primere, ko je otrok telesno ali učno ogrožen). 
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6.2 Dolžnosti šole in staršev 
Dolžnosti šole so: 

• obveščati starše o dogajanju v šoli v okviru formalnih oblik sodelovanja, 

• strokovni delavec se lahko odloči za pogostejše sodelovanje izven formalnih oblik 

sodelovanja, če se starši angažirajo v enaki meri in izpolnijo vse dogovorjene obveznosti, 

• predstaviti staršem petstopenjski program pomoči v primeru učnih težav otroka (pomoč v 

oddelku, dopolnilni pouk, skupinska učna pomoč, pomoč zunanjih institucij, dodatna 

strokovna pomoč) in ponudi ustrezne izobraževalne programe (prešolanje na drugo redno 

osnovno šolo, osnovno šolo s prilagojenim programom, vzgojni zavod, projektno šolo …), 

• omogočati sodelovanje staršev pri oblikovanju letnega delovnega načrta in vzgojnega 

načrta šole. 

Dolžnosti staršev so: 

• vpisati otroka v šolo in ga vključiti v vzgojno-izobraževalni proces, 

• zagotavljati, da njihov otrok redno obiskuje pouk v okviru obveznega programa in izpolnjuje 

obveznosti in naloge, določene z akti osnovne šole, 

• skrbeti za telesni, spoznavni, čustveni, moralni in socialni razvoj svojega otroka, 

• navajati otroka na samostojnost, zato se od otroka poslovijo pred vrati šole,  

• sporočati šoli odsotnost otroka in jo v zakonito določenem časovnem roku opravičijo v pisni 

obliki na listu A4-formata ali obvestijo po elektronski pošti, v primeru zlorabe opravičil po 

elektronski pošti elektronska opravičila ne veljajo več, 

• se aktivno vključevati v reševanje vzgojnih in učnih težav svojega otroka, 

• sodelovati pri oblikovanju letnega delovnega načrta in vzgojnega načrta šole, 

• vključevati se v strokovne organe šole in dajejo svoje predloge in utemeljena mnenja in na 

tak način prispevajo k napredku in razvoju šole. 
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7 Vzgojne dejavnosti 
Vzgojni načrt se bo uresničeval skozi in s pomočjo različnih vzgojnih in drugih dejavnosti. 

Zaposleni so dolžni storiti vse, da zagotovijo izvajanje tega vzgojnega načrta in poskrbijo za 

varnost v šolskem prostoru. 

Vodstvo šole zagotovi materialne in organizacijske pogoje za izvajanje vzgojnega načrta. 

Šolska svetovalna služba: 

• organizira in izvaja dejavnosti za krepitev vrednot iz vzgojnega načrta, 

• svetuje učencem, staršem in sodelavcem pri reševanju vzgojne in učne problematike 

in 

• sodeluje pri nekaterih vzgojnih postopkih, ki jih vodijo razredniki. 

Učenci na sestankih šolske skupnosti razpravljajo o: 

• načinih za uresničevanje vzgojnega načrta šole in 

• ukrepih za preprečevanje kršitev in predlagajo možne rešitve. 

Starši podpirajo postopke, ki so usmerjeni v izvajanje tega vzgojnega načrta in pri tem tudi 

sodelujejo. 

7.1 Proaktivne in preventivne dejavnosti 
Oblikovalo se bo okolje, v katerem bodo učenci uspešno zadovoljevali temeljne telesne, 

duševne in socialne potrebe, razvijali samostojnost in pozitivno samopodobo ter pridobivali čut 

za odgovornost. 

Proaktivne in preventivne dejavnosti izhajajo iz vizije, poslanstva, vrednot in načel osnovne 

šole ter potreb zaposlenih, učencev in okolja. 

7.2 Svetovanje in usmerjanje 
Svetovanje in usmerjanje je namenjeno učencem pri reševanju težav v povezavi s šolskim 

delom, odnosih z drugimi, razvijanju samokontrole in prevzemanju odgovornosti za svoja 

ravnanja. Svetovanje in usmerjanje spodbuja razvoj pozitivne samopodobe, samokontrole in 

ugodnega počutja ter razvija odgovornost za lastna ravnanja. Sem spadajo: razgovori 
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učenca/učencev s šolsko svetovalno službo, z učiteljem, razrednikom in ravnateljem. Po 

potrebi se bo sodelovalo tudi z zunanjimi institucijami. 

Cilji svetovanja in usmerjanja so, da se učenci učijo: 

• oblikovati lastne cilje in strategije za njihovo uresničevanje, 

• organizirati lastno delo za večjo učno učinkovitost, 

• spremljati svojo uspešnost, 

• razmišljati in presojati o svojem vedenju in ravnanju drugih ljudi, 

• razumeti vzroke za neustrezno vedenje pri sebi in drugih, 

• prevzemati odgovornost in sprejemati posledice svojih dejanj, 

• reševati probleme in konflikte, 

• ustrezno ravnati v situacijah, v katerih je prisoten stres, strah, čustvena napetost, 

konflikti, apatičnost, frustracije, doživljanje neuspehov, potrtost …, 

• razvijati realno samopodobo, 

• empatičnega vživljanja v druge in 

• dosegati cilje, ki jih zastavi šola. 

7.3 Vzgojni postopki – restitucija 
Restitucija je metoda poravnave povzročene škode. Poravnava naj bi bila smiselno povezana 

s povzročeno etično, psihološko, socialno ali materialno škodo. Restitucija je oblika dejavnosti, 

ki učenca uči, da se sooči s posledicami svojih ravnanj, sprejme odgovornost in pomaga 

poiskati načine, s katerimi napako popravi.  

Z restitucijo se otroku omogoči, da negativni izkoristek energije usmeri v načrtovanje, kako bo 

napako popravil: 

• v rešitev mora vložiti trud (potreboval bo nekaj časa), 

• poiskati mora rešitev, ki se veže na področje, kjer je naredil napako, in 

• povračilo mora biti iskreno in enakovredno teži prekrška. 
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7.4 Vzgojni ukrepi 
Vzgojni ukrepi so posledice težjih ali ponavljajočih kršitev pravil šole in so način reševanja 

problemov, ki se s tem pojavijo. 

Uporabijo se: 

• če trenutna situacija narekuje naglo ukrepanje (če je ogrožena varnost učenca), 

• če učenci zavračajo sodelovanje pri reševanju problemov in so bile predhodno 

izvedene druge vzgojne dejavnosti (pogovor, svetovanje, restitucija), 

• če učenci niso pripravljeni upoštevati potreb in pravic drugih ali ponavljajo kršitve pravil 

šolskega reda in dogovorov. 

Vzgojni ukrepi so lahko naslednji: 

• zadržanje na razgovoru v zvezi z reševanjem problemov pri pouku, 

• zamrznitev ali odvzem statusa športnika ali umetnika, 

• prepoved udeležbe v nadstandardnih programih šole (npr. prepoved udeležbe na 

šolskem plesu, šolskih ekskurzijah, taborih …) in dnevih dejavnosti v okviru obveznega 

programa (vsebine mora učenec nadoknaditi sam v šoli v prisotnosti strokovnega 

delavca), 

• vključevanje učencev v urejanje šolskih površin in šolskih prostorov, 

• vključevanje učencev v pomoč mlajšim učencem pri učenju, domačih nalogah in igri. 

O vzgojnih ukrepih morajo biti obveščeni starši učenca. O vseh postopkih in ukrepih se vodijo 

zapisi. Vzgojni postopki in ukrepi so podrobneje opredeljeni v Pravilih šolskega reda. 

VZGOJNI OPOMINI – ADMINISTRATIVNE SANKCIJE 

Učencu se lahko izreče vzgojni opomin, kadar krši pravila šolskega reda in ponareja uradne 

listine, določene z zakonom, drugimi predpisi in akti šole in kadar predhodni vzgojni ukrepi niso 

dosegli namena. 

Šola lahko posameznemu učencu izreče vzgojni opomin trikrat v šolskem letu. Ob tretjem 

izrečenem vzgojnem opominu se učenca prešola na drugo šolo brez soglasja staršev. 

Vzgojni ukrepi, izrekanje vzgojnih ukrepov ter sam postopek izrekanja so podrobneje 

opredeljeni v Pravilih šolskega reda. Postopek izrekanja vzgojnih opominov je določen s 60. f 
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členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/96 z vsemi naknadnimi 

dopolnitvami in spremembami tega zakona). 

INDIVIDUALIZIRANI VZGOJNI NAČRT UČENCA 

Šola za učenca, ki potrebuje posebno pozornost in strokovno pomoč, oblikuje individualizirani 

vzgojni načrt učenca. Učenec, starši in strokovni delavci šole sodelujejo pri oblikovanju 

individualiziranega vzgojnega načrta učenca. Ta naj učencu pomaga doseči pozitivne 

spremembe v načinih zadovoljevanja lastnih potreb, upoštevanja potreb in pravic drugih, 

sprememb na področju učenja in vedenja. Pri tem je potrebno upoštevati posebnosti učenca. 

Kadar starši učenca niso pripravljeni sodelovati, oblikuje šola individualizirani vzgojni načrt 

brez njih. 

 


