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Cilj resnične vzgoje ni le usmerjanje ljudi, da počnejo prave stvari, ampak da uživajo v njih; 

ne le da postanejo delavni, ampak da vzljubijo delo; ne le, da postanejo učeni, ampak da 

vzljubijo znanje; ne le, da postanejo čisti, ampak da vzljubijo čistost; ne le, da postanejo 

pravični, ampak da zahrepenijo po pravici.    (John Ruskin) 

 

Vzgoja – pojem, ki nas spremlja vse življenje, zavedno ali nezavedno.  

Šola ni le prostor, kjer poučujemo otroke, temveč tudi prostor, kjer vzgajamo.  

Izhodišče vzgojnega delovanja šole predstavljajo cilji, ki so zapisani v 2. členu Zakona o 

osnovni šoli. Z vzgojnim načrtom  šola določi načine doseganja teh ciljev. Vzgojni načrt naše 

šole je nastal na osnovi oblikovanja vizije šole in vključuje vrednote, ki so v skladu s pravili 

stroke, zakoni, predpisi in akti šole. Podpira uresničevanje tretjega in četrtega Delorsovega 

stebra izobraževanja (učiti se biti in učiti se živeti v skupnosti). Nastal je ob skupnem 

načrtovanju strokovnih delavcev šole, učencev in staršev.  

 

Vsebino vzgojnega načrta OŠ Rada Robiča Limbuš sestavljajo: 

1. Temeljne vrednote in vzgojna načela 

2. Vzgojne dejavnosti 

3. Vzgojni ukrepi in opomini 

4. Akcijski načrt za šolsko leto 2009/2010 

 

 

1. TEMELJNE VREDNOTE IN VZGOJNA NAČELA 

 

Podlaga temeljnim vrednotam naše šole so tiste, zapisane v ciljih izobraževanja  (2. člen 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli). 

 

Nadalje izhajajo iz vizije naše šole: 

MAVRICO NAŠE ŠOLE BOMO OBARVALI Z ZNANJEM, STROKOVNOSTJO, 

USTVARJALNOSTJO, ODGOVORNOSTJO, SPOŠTLJIVOSTJO IN 

STRPNOSTJO. NAJ ZAŽARI! 

 

V šolskem letu 2007/2008 smo na šoli izvedli anketo o vzgojnem delovanju šole med 

starši, učenci in učitelji. Z njo smo preverili obstoječe stanje na šoli.  

 

Starši so v anketi izpostavili: 

- s šolskimi pravili so dobro seznanjeni,  

- obstoječi vzgoji ukrepi v šoli so dokaj učinkoviti,  

- pri učinkovitosti upoštevanja šolskih pravil je  pomembna doslednost  

učiteljev, usklajeno vzgojno delovanje učiteljev ter podpora staršev pri 

izrekanju ukrepov, 

- učitelji  so še premalo dosledni pri vzgojnem ravnanju,  

- starši se doma z otrokom pogovarjajo o kršitvah in  sodelujejo s šolo pri 

reševanju vzgojnih težav, 

- sodelovanje s šolo ocenjujejo kot dobro,  

- pri učiteljih najbolj cenijo naslednje lastnosti: pravičnost, poštenost, 

doslednost, optimizem, odgovornost, skrb za vsakega posameznika, strpnost, 

- pri otrocih bi želeli razviti delovne navade, poštenost, spoštovanje do drugih 

oz.  medsebojno spoštovanje, prijateljstvo, medsebojno sodelovanje, 

odgovornost, strpnost in optimizem.  
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Učenci so v anketi izpostavili:  

- večina učencev je s šolskimi pravili seznanjena, 

- večina otrok se z obstoječimi pravili strinja, 

- pravila jim zagotavljajo varnost,  

- obstoječi vzgojni ukrepi v šoli so dokaj učinkoviti,  

- menijo, da bi ob kršitvah pravil bilo delo na dvorišču, v knjižnici ali odvzem 

ugodnosti primerna kazen, 

- kot kazen predlagajo tudi pomoč mlajšim učencem, čiščenje učilnice, razreda, 

odvzem odmora, dodatno učenje, ostajanje v šoli po pouku, 

- pohvale in priznanja so zanje pomembna, uvedli bi različne vrste nagrad in 

pohval, 

- sodelovanje njihovih staršev s šolo je dobro, 

- pri učiteljih najbolj cenijo naslednje lastnosti: pravičnost, poštenost, zaupanje, 

humor, sprejemanje drugih, 

- v šoli bi jim  boljše počutje omogočilo več medsebojnega spoštovanja, 

prijateljstva, iskrenosti, poštenosti, 

- razviti bi želeli  delovne navade, poštenost, spoštovanje  drugih oz.  

medsebojno spoštovanje in odgovorno vedenje.  

 

 

       Učitelji so v anketi izpostavili: 

- večina učiteljev se  z obstoječimi pravili strinja, vendar bi jih bilo potrebno 

dopolniti, 

- za učinkovito vzgojno delovanje šole so pravila potrebna,  

- učinkovitost trenutnih vzgojnih ukrepov ni zadovoljiva, 

- za upoštevanja šolskih pravil je  pomembna doslednost  učiteljev, usklajeno 

vzgojno delovanje učiteljev ter podpora staršev pri izrekanju ukrepov, 

- učitelji  so še premalo dosledni pri vzgojnem ravnanju, 

- pohvale in priznanja so v šoli pomembna, potrebno je oblikovati kriterije za 

pohvale, 

- sodelovanje s starši ocenjujejo kot dobro,  

- pri učiteljih so pomembne naslednje lastnosti: doslednost , pravičnost, 

strpnost,optimizem, odgovornost, 

- pri učencih bi želeli razviti delovne navade, spoštovanje  drugih oz.  

medsebojno spoštovanje, poštenost. 

 

Tako smo na osnovi analize  obstoječega stanja na šoli opredelili vrednote, ki jim bomo v 

prihodnjem časovnem obdobju namenili posebno pozornost: 

 

DELOVNE NAVADE 

MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE 

PRAVIČNOST 

 

V šolskem letu 2009/2010 bomo posebno pozornost namenili delovnim navadam. 

Za to smo se odločili, ker opažamo, da učenci v šolo velikokrat ne prinašajo opravljenih 

domačih nalog, v šoli ne sodelujejo pri pouku, ne skrbijo za svoje šolske potrebščine in 

osebne stvari, prav tako njihov odnos do urejenega okolja ni najboljši. Ugotavljamo, da 

nekateri učenci tudi v domačem okolju ne razvijajo dovolj delovnih navad.   
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Zato smo si postavili vprašanje: Kako razviti delovne navade pri učencih skozi različna 

starostna obdobja? Odgovore smo iskali skupaj z učenci in starši. Za uresničevanje te 

vrednote je opredeljen akcijski načrt dela, ki je sestavni del vzgojnega načrta. 

 

Pri vzgojnem delovanju bomo uresničevali naslednja načela: 

- načelo medsebojnega spoštovanja, 

- načelo omogočanja aktivnega sodelovanja učencev, 

- načelo preventivnega delovanja, s katerim želimo vzpostaviti varno, zaupno in 

spodbudno okolje za optimalen učni in osebni razvoj učencev, 

- načelo odgovornosti in upoštevanja medsebojnih pravil in dogovorov, 

- načelo sodelovanja s starši, 

- načelo vzpodbujanja samonadzora in samodiscipline, 

- načelo strokovne avtonomije, usklajenosti in doslednosti, 

- načelo osebnega zgleda. 

 

 

2. VZGOJNE DEJAVNOSTI 

 

Na šoli si bomo v skladu s temeljnimi cilji in vrednotami izobraževanja prizadevali 

oblikovati okolje, v katerem bodo učenci lahko uspešno zadovoljevali svoje temeljne 

potrebe po varnosti, sprejetosti, spoštovanju, svobodi, gibanju in sprostitvi,  potrebe po 

pridobivanju znanja in doseganju uspeha, ob tem razvijali samostojnost in pozitivno 

samopodobo ter si pridobili čut za odgovornost. 

  

a. proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti 

 

Te dejavnosti bomo načrtovali v okviru šole kot celote pa tudi na ravni triad oz. 

posameznih razredov in oddelkov. Vključene bodo v letni delovni načrt šole ter v načrt 

posameznih oddelkov.  

 

V okviru proaktivnih in preventivnih vzgojnih dejavnosti bomo skrbeli za: 

 

- kvaliteten pouk, 

- sprejemanje drugačnosti in strpnost ter zagotavljanje pogojev za inkluzijo 

otrok s posebnimi potrebami, 

- razvijanje socialnih veščin in  skrb za ustrezno medsebojno komunikacijo, 

- medvrstniško pomoč, 

- oblikovanje razrednih pravil, 

- organiziranje aktivnega preživljanja prostega časa (interesne dejavnosti, 

delavnice ZPM, tekmovanja, ŠKL, različne tečajne oblike ...), 

- izvajanje različnih projektov na šoli, 

- sistematično načrtovanje in izvajanje ur oddelčne skupnosti, 

- bralno kulturo učencev, 

- učenje uspešnega reševanja konfliktov, 

- navajanje na procese samovrednotenja, samokontrole, sprejemanja lastne 

odgovornosti, 

- vključevanje staršev v življenje in delo šole, 

- izvajanje dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše (formalna in 

neformalna druženja), 

- izvajanje tematskih srečanj s starši (predavanja in delavnice za starše), 



 5 

- izvajanje dejavnosti za preprečevanje zasvojenosti (naravoslovni dnevi, 

predavanja zunanjih strokovnjakov, razredne ure), 

- izvajanje dejavnosti za preprečevanje nasilja (ničelna toleranca, dnevi 

dejavnosti, razredne ure), 

- spodbujanje spoznavanja lastnih sposobnosti, osebnostnih značilnosti, 

interesov in delovnih navad, 

- zdrav način življenja, 

- spoznavanje in razvijanje nadarjenosti in celostni razvoj učencev, 

- iskanje močnih področji pri vsakem otroku z možnostjo doseganja uspehov. 

 

b. svetovanje in usmerjanje 

 

Izvaja se z namenom pomoči pri osebnem razvoju učencev, razvijanju njihove 

samopodobe, pri njihovem šolskem delu in prevzemanju odgovornosti za svoja dejanja. 

 

Svetovanje in usmerjanje se bo izvajalo v okviru ur oddelčne skupnosti, pogovornih ur in 

ob sprotnem reševanju problemov. V svetovanje se bodo vključevali razredniki, strokovni 

delavci šole, starši in šolska svetovalna služba, glede na učenca kot posameznika. Po 

potrebi se bodo za učence pripravili tudi individualni vzgojni načrti, ki bodo vsebovali 

cilje, oblike pomoči, odgovornosti in morebitne izjeme.  

 

V procesu svetovanja in usmerjanja bomo skrbeli, da bodo učenci: 

- spoznavali sebe in svoje potrebe, 

- oblikovali lastne cilje ter načrtovali in spremljali svoje delo, 

- razmišljali in presojali o lastnem vedenju in vedenju drugih, 

- prevzemali odgovornost za lastno vedenje, 

- se navajali na procese samoopazovanja in samovrednotenja, 

- razvijali realno pozitivno samopodobo, 

- aktivno iskali ustrezne rešitve. 

 

c.   restitucija 

 

Restitucija je metoda poravnave povzročene škode. Pri tem ne gre v prvi vrsti za 

materialno škodo, čeprav tudi ta ni izvzeta, pač pa v večji meri za škodo, ki jo učenci 

povzročijo na etičnem, socialnem in psihološkem področju. Poravnava mora biti smiselno 

povezana s povzročeno škodo. Kadar učenec ne more poravnati škode neposredno, jo 

lahko nadomesti na področju, na katerem je bila škoda povzročena.  

Restitucija je priložnost za učenje novih vzorcev vedenja in popravo napak. 

 

V  proces vzgoje na šoli bomo v dogovoru z učenci in starši poskušali vpeljevati tudi 

restitucijo.  

 

 

3. VZGOJNI UKREPI  IN OPOMINI 

 

Vzgojni ukrepi so namenjeni zaščiti pravic, vzdrževanju pravil in dogovorov ter 

upoštevanju obveznosti. Kadar učenec ni pripravljen upoštevati pravic in potreb drugih in/ 

ali se kršitve šolskih pravil in dogovorov ponavljajo, se izvedejo vzgojni ukrepi, ki so 

natančno opredeljeni v Pravilih šolskega reda.  
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Vzgojni opomin se lahko izreče učencu, kadar krši dolžnosti in odgovornosti, določene z 

zakonom, drugimi predpisi, akti šole, in ko vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi ob 

predhodnih kršitvah niso dosegli namena.  Vzgojne opomine, način njihovega izvajanja in 

varstvo pravic učencev določi minister, pristojen za šolstvo (Pravilnik o vzgojnih 

opominih v osnovni šoli, Ur. l. RS št. 76/2008). 

 

 

4. POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE 

 

Učencem, ki z dejanji ali uspehi izkazujejo nadpovprečne rezultate na učnem, športnem, 

voditeljskem, umetniškem področju ali pomembno prispevajo h kvalitetnejšemu življenju 

na šoli, šola izreče ali podeli pohvale, priznanja in/ali nagrade. Vrste pohval, priznanj in 

nagrad ter način izbora in podeljevanja podrobneje določajo Pravila šolskega reda.  

 

 

5. AKCIJSKI NAČRT ZA RAZVIJANJE DELOVNIH NAVAD V ŠOLSKEM 

LETU 2009/2010 

 

Je priloga vzgojnega načrta. 

 

 

 

Pri pripravi vzgojnega načrta so sodelovali strokovni delavci šole, učenci in starši. 

 

Tim za oblikovanje vzgojnega načrta so sestavljali naslednji strokovni delavci šole: Jasna Caf, 

prof. razred. pouka, Simona Cvilak, prof. defektologije, Julija Flogie, prof. slovenščine in 

geografije, vodja tima Mojca Kirbiš, univ. dipl. psiholog, Marjeta Križaj, učiteljica biologije 

in kemije, Katica Vezjak, učiteljica razrednega pouka, in ravnatelj Rado Wutej, prof. biologije 

in kemije. 

 

Vzgojni načrt je bil na predlog ravnatelja sprejet na Svetu šole, dne 17. 06. 2009. 

 

O uresničevanju vzgojnega načrta ravnatelj najmanj enkrat letno poroča Svetu staršev in 

Svetu šole.  

 

Vzgojni načrt se lahko dopolnjuje in spreminja glede na potrebe šole.  


