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Na podlagi 60. d. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 81/06, 102/07 in 107/10) je svet  

Centra za sluh in govor Maribor na predlog ravnatelja OE Osnovna šola in vrtec, na seji dne 

25. 02. 2015 sprejel  

 

 

VZGOJNI NAČRT  

programa šole OE Osnovna šola in vrtec  

Centra za sluh in govor Maribor 

 

 

Vzgojni načrt je del letnega delovnega načrta šole. Z njim določa načine doseganja in 

uresničevanja  temeljnih ciljev in vrednot ob upoštevanju potreb in interesov učencev ter 

specifik šolskega in lokalnega okolja. O uresničevanju vzgojnega načrta ravnatelj najmanj 

enkrat letno poroča svetu staršev in svetu šole. Poročilo je sestavni del letne samoevalvacije 

šole. 

 

1. UVOD:  

 

1.1 Pomen vzgojnega načrta: 

Z vzgojnim načrtom šola podrobneje opredeljuje in usmerja vzgojno delovanje na področjih 

razvijanja tistih vrednot, ki so bila kot prednostna ugotovljena v analizi stanja vzgojnega 

delovanja v šol. letu 2013/2014. Je dogovor o enotnem, ciljno naravnanem in organiziranem  

vzgojnem delovanju vseh udeležencev v procesu vzgoje. Oblikujejo ga delavci šole v 

sodelovanju s starši in učenci. Vzgojni načrt je dokument, ki se na osnovi spremljave in 

evalvacije dopolnjuje, nadgrajuje, spreminja. 

  

1.2 Vizija OE šola in vrtec CSGM:  
Podlaga vzgojnemu načrtu je vizija šole, ki vsebuje temeljne vrednote, značilne za našo šolo 

in je bila oblikovana v šolskem letu 2013/2014. Vizijo smo oblikovali na podlagi izvedene 

raziskave o stanju naše šole na področju vrednot, ki jih uresničujemo. Sodelovali so strokovni 

delavci šole, starši in učenci. Posamezne podatke za oblikovanje vzgojnega načrta smo 

pridobili tudi na tematskih skupnih sestankih strokovnih delavcev CSGM, v internih delovnih 

skupinah, na razrednih urah in roditeljskih sestankih ter na izobraževanjih, ki so se jih 

udeležili delavci šole. 

 

Vizija: 

Gradimo visoko stopnjo odgovornosti do znanja, medsebojnega spoštovanja in ustvarjalnega 

delovnega vzdušja. 

 

 

1.3 Zakonska osnova vzgojnega načrta 

 Konvencija o otrokovih pravicah (OZN,  sprejela Generalna skupščina, 1989) 

 Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki  Sloveniji (izdalo Ministrstvo za 

šolstvo in šport, 1995) 

 Zakon o osnovni šoli 

 Priporočila MŠŠ o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta  (izdalo 

Ministrstvo za šolstvo in šport, 2008). 
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2. Izsledki podatkov in analiza stanja  

 

 

2.1 Samoocenjevalna lestvica kompetenc učiteljev 

 

V šolskem letu 2013/14 smo strokovni delavci šole pod vodstvom ZRSŠ izdelali 

samoocenjevalno lestvico kompetenc učiteljev in prišli do naslednjih ugotovitev: 

 

 da so prednosti in kompetence strokovnih delavcev na področju vzgoje: 

strokovnost; prepoznavanje otrokovih posebnih potreb in prilagajanje njihovim 

razvojnim posebnostim ter učinkovito timsko sodelovanje z drugimi strokovnjaki; 

poznavanje in uporaba različnih metod in pristopov pri poučevanju in individualizaciji 

pouka ob upoštevanju sodobnih spoznanj; pozitiven odnos do učencev.  

 

 da so izzivi za strokovne delavce na področju vzgoje: nepoznavanje ustreznih 

strategij za soočanje z neprimernim vedenjem, agresivnostjo in konflikti v skupinah, 

sploh glede naraščajoče populacije otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami na 

CSGM. 

 

Ob tem je iz razgovorov na sestankih, izobraževanjih in drugih srečanjih razvidno tudi to, da 

se učitelji pri svojem delu soočajo tudi z občutki nemoči ter visoko ravnijo stresa in 

izgorelosti.  

 

Na CSGM zaznavamo nekatere prednosti, pa tudi šibkosti, ki vplivajo na vzgojni proces, ker 

so vezane na značilnosti naših učencev, staršev in na druge dejavnike: 

 

Prednosti naših UČENCEV na področju vzgoje se nanašajo na pridobljene izkušnje z 

različnimi oblikami motenj in drugačnostjo; večja je tolerantnost in strpnost do drugačnosti. 

Izzivi za učence na področju vzgoje pa so vezani predvsem na: 

- težave v komunikaciji, 

- šibkejše socialne veščine, 

- nižjo samopodobo na različnih področjih (predvsem učnem in socialnem področju), 

- nižji socialno ekonomski status (SES), 

      - različno izražene kognitivne sposobnosti, 

- zdravstvene in druge težave, 

- naraščajoče število otrok iz etničnih manjšin,  

- naraščajoče število otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

 

Prednosti STARŠEV na področju vzgoje so večja seznanjenost z različnimi vzgojnimi in 

drugimi pristopi, izzivi na področju vzgoje pa so vezani predvsem na drugačnost in posebne 

potrebe otroka; sprejemanje otrokove motnje in drugih težav; stigmatizacijo s strani širšega 

okolja; bojazni in nedorečenostjo glede otrokove prihodnosti in pravic. 

 

DRUGE prednosti OE OŠ in vrtca CSGM so majhne skupine in več možnosti za 

individualno delo; posledična večja seznanjenost z otrokovimi težavami, disciplinskimi 

problemi, ipd.; večja povezanost in bolj intenzivno delo s starši, izzivi OE OŠ in vrtca 

CSGM pa so vezani na vedno večjo prostorsko stisko in naraščajoče število otrok s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami.  
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2.2 Etika in vrednote  

 

Za ustrezen osebnostni razvoj, učinkovito vzgojo in izobraževanje otrok je pomembno 

ustrezno oblikovanje sistema vrednot, zato OE OŠ in vrtec CSGM od leta 2013 v okviru 

Inštituta za etiko in vrednote sodeluje pri projektu z naslovom »Etika in vrednote«. Namen 

raziskave »Etika in vrednote v vzgojno-izobraževalnem (VIZ) procesu« je spremljanje 

izraženosti in uresničenosti temeljnih etičnih načel in vrednotnih področij v VIZ procesu v 

posamezni ustanovi. Na podlagi poročila o zaznavanju stanja na področju etike in vrednot za 

našo šolo in vrtec smo prišli do zanimivih izsledkov: 

 

 skupni indeks etike in vrednot je za OŠ CSGM višji od skupnega indeksa za slovenske 

osnovne šole. Indeks po oceni zaposlenih je nižji od slovenskega povprečja, indeks po 

oceni staršev je nekoliko višji od slovenskega povprečja, indeks po oceni učencev pa 

je izrazito večji od slovenskega povprečja. Zaposleni na CSGM so torej bolj kritični 

od učencev in staršev pri ocenjevanju večine vrednostnih domen. Prav tako so bolj 

kritični od ostalih delavcev v VIZ po slovenskih osnovnih šolah.  

 po oceni zaposlenih, učencev in staršev so za OŠ CSGM značilne nekoliko bolj 

izražene vrednote SKRB ZA SOČLOVEKA (vzajemno spoštovanje; enakopravnost 

spolov; partnerstvo; skrb za otroke, starejše in osebe s posebnimi potrebami; družinska 

sreča; harmonija med generacijami; solidarnost), UNIVERZALIZEM (mir, enakost, 

kulturni pluralizem, spoštovanje različnosti in drugačnosti; skromnost; odpuščanje) ter 

DELO IN USTVARJALNOST (radovednost; kritično mišljenje; odličnost; 

podjetništvo; delovna etika; participacija; organizacijsko državljanstvo; zanesljivost; 

skrb za okolje). Starši so razen tega izpostavili še vrednoto HUMANOST, učenci pa 

tudi ZNANJE IN MODROST ter PRAVIČNOST.  

 po oceni zaposlenih, učencev in staršev so za OŠ CSGM nekoliko manj izražene 

vrednote INTEGRITETA (poštenost, pogum, vztrajnost, vitalnost, skupna 

odgovornost), TRADICIJA (spoštovanje tradicije; spoštovanje staršev in družine; 

lojalnost; domoljubje; marljivost; olika) ter ŽIVLJENJE, NARAVA IN ZDRAVJE 

(spoštovanje človeškega življenja, spoštovanje življenja živali, spoštovanje narave in 

okolja, zdravje). Starši so kot nekoliko manj izražene ocenili še vrednote ZNANJE IN 

MODROST ter INTEGRITETO (čeprav še vseeno visoke vrednosti), učenci pa 

HUMANOST (spoštovanje dostojanstva vsakega učenca, puščanje svobode učencem, 

prijaznost učiteljev do učencev, dobra volja in optimizem učitelja itd.).    

 

3. Cilji vzgojnega načrta 

 

Za doseganje vizije šole in vizije vzgojnega načrta bomo ohranjali tiste vrednote in 

kompetence, ki so izražene in so za naše šolsko okolje pomembne, usmerjali pa se bomo 

predvsem k dodatnemu razvijanju tistih vrednot, ki v zgornjem poročilu niso bile tako 

izražene:   

 integriteta - razvijanje poštenosti in odgovornosti pri učencih, učiteljih in starših; 

 tradicija – obujanje in vzpostavljanje večje tradicije šole in vrtca; 

 skrb za življenje, naravo in zdravje v šolskem in širšem okolju;  

 humanost - vplivanje na večji optimizem in manjšo kritičnost učitelja; puščanje 

svobode učencem. 

 

Pri učiteljih bomo z različnimi aktivnostmi skušali razvijati naslednje kompetence:  

 delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (ČVM); 

 učinkovito obvladovanje stresa ter razvijanje optimizma.  
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Pri učencih bomo z različnimi aktivnostmi skušali razvijati naslednje kompetence:  

 ozaveščenost glede lastnih šibkih in močnih področij, lastnih prednosti in omejitev ter 

njihovo sprejemanje; ozaveščenost glede izražanja različnih motenj, primanjkljajev oz. 

ovir pri drugih otrocih in mladostnikih; glede različnih običajev in kultur, drugačnih 

tipov družin ter življenjskih stilov; 

 veščine socialne komunikacije z drugimi v šolskem, domačem in širšem okolju; 

 prepoznavanje smisla poznavanja sebe in drugih; 

 razvijanje občutka pripadnosti razredu in šoli; 

 razvijanje občutka odgovornosti do sebe in drugih; 

 razvijanje odnosa do narave, ozaveščanje pomena zdrave prehrane in fizične 

aktivnosti. 

 

Pri starših bomo z različnimi aktivnostmi skušali razvijati: 

 ozaveščenost glede primanjkljajev, ovir oz. motenj otroka in njegovih posebnih 

potreb; 

 strategije razvijanja samostojnosti pri otroku. 

 

3.1 Proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti šole 

 

Za uresničevanje nalog iz vzgojnega načrta bomo izvajali vzgojne dejavnosti. 

 

 Jasna šolska pravila: v razrednih skupnostih se ob začetku leta predstavijo pravila, ki 

izhajajo iz Pravil šolskega reda. Pravila razreda so splošna in veljajo za vso šolo ter 

specifična in veljajo za posamezni razred. Pravila se obesijo na vidno mesto v razredu, 

po potrebi se skupaj z razrednikom, svetovalnim delavcem ali ravnateljem ponovno 

obnovijo. Učence sproti opozarjamo vsi delavci šole. Pravila se nanašajo na varnost in 

gibanje po šoli, na medsebojne odnose z vrstniki in učitelji, na izpolnjevanje 

obveznosti in upoštevanje navodil.    

 Varno šolsko okolje: zaradi prostorske stiske in vedno večjega števila otrok v vrtcu in 

šoli je potrebno dejavnosti organizirati tako, da se čimbolj izognemo gneči in 

možnostim za moteče vedenje. To bomo skušali zagotoviti z organizacijo malice v 

dveh delih, uravnavanjem prihodov in odhodov iz garderobe, nadzorom učiteljev med 

odmori in pri prehajanju med učilnicami.   

 Učenje temeljnih šolskih, družbenih in drugih vrednot: učence bomo z različnimi 

aktivnostmi opozarjali in navajali na: 

- ustrezen odnos do znanja ter razvijanje notranje motivacije pri učencih za 

pridobivanje znanja (razgovori na pogovornih urah, poklicna orientacija, doslednost 

delavcev šole in staršev, da vztrajajo pri izpolnjevanju obveznosti otrok, ipd.); 

- učenje kvalitetnega preživljanja prostega časa učencev (ponudba popoldanskih 

aktivnosti, pomoč pri plačilu udeležbe na teh aktivnostih socialno ogroženim, 

povezovanje z organizatorji prostočasnih oz. izvenšolskih dejavnostih v učenčevem 

domačem okolju, predvsem v smislu pojasnitve njegovih posebnih potreb, usmerjanje in 

informiranje otrok ter staršev o ustvarjalnih delavnicah, ki so organizirane v njihovem 

kraju bivanja, pogovori z učenci o zdravem in kvalitetnem preživljanju časa, osveščanje o 

pomenu preživljanja prostega časa na svežem zraku ipd.);  

- sprejemanje drugačnosti in krepljenje socialne komunikacije pri otrocih in odraslih 

(uvajanje družbeno-koristnega dela za učence zadnje triade - pomoč mlajšim učencem pri 

učenju in urjenju drugih spretnosti, pomoč delavcem šole za razvijanje odgovornosti, 

ozaveščanje posebnih potreb; razgovori in dejavnosti na razrednih urah, skupinah za 

poklicno orientacijo, skupinah za socialne spretnosti, posameznih predmetih (npr. pri 

predmetu državljanska kultura in etika), o drugačnosti in enakopravnosti, različnih 
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motnjah in posebnih potrebah ter kako se to kaže v vsakdanjem življenju; organizacija 

predavanj na temo drugačnosti ipd.); 

- skrb za življenje in zdravje (uvajanje in učenje otrok o sprostitvenih/meditativnih 

tehnikah in jogi za ozaveščanje sebe, svojega telesa in čustev; učenje sprostitvenih tehnik 

za učitelje; povečevanje pomena zdrave prehrane in fizične aktivnosti s predavanji za 

otroke in starše, razgovori na razrednih urah, telovadba in gibalne aktivnosti še bolj 

intenzivno vpete v pouk, športna srečanja z učenci sorodnih in drugih ustanov; 

spodbujanje aktivnih odmorov med poukom; ipd.); 

- razvijanje tradicije šole (vzdrževanje in pripisovanje večjega pomena - z obvestili, e-

pošto, slikami in komentarji na spletni strani ter facebook strani in z že ustaljenimi 

dogodki, ki so značilni samo za naš vrtec in šolo (kostanjev piknik in piknik ob koncu 

šolskega leta, pikniki za MAS, polžev vsadek in  tematske letne delavnice ob praznikih) 

ter uvajanje novih tradicij (predlogi so: tradicionalno srečanje treh centrov, organizacija 

srečanja naših učencev z okoliškimi večinskimi šolami, tradicionalno srečanje staršev, 

morda tudi kakšno srečanje, kjer otroci predstavijo prednosti svojih posebnih potreb) za 

razvijanje večjega občutka pripadnosti šoli. 

 Medsebojno povezovanje in povezovanje s širšo okolico (športna srečanja, srečanja 

otrok z enakimi posebnimi potrebami, skupine za starše, sorojence in učence, likovne 

kolonije in razstave) 

 

3.2 Vzgojni postopki in ukrepi 

 

Vzgojni postopki obsegajo posledice kršitev pravil šole. Uporabljajo se, kadar učenci niso 

pripravljeni sodelovati pri reševanju problemov in so bile predhodno izvedene vse druge 

vzgojne dejavnosti. Učencem pomagajo spoznavati njihove obveznosti do drugih ljudi in 

pomen pravil v družbeni skupnosti. Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano z nudenjem 

podpore in vodenjem učenca, iskanjem možnosti in priložnosti za spremembo neustreznega 

vedenja. Pri tem sodelujejo učenec, starši in strokovni delavci šole, ki skupaj oblikujejo 

predloge za rešitev.  

 

Vzgojni ukrepi 

 Razgovori pri razredniku, svetovalni službi in  ravnatelju, po pouku, v zvezi z 

reševanjem problemov.  

 Odvzem predmetov, ki ne sodijo v šolo in njihovo vračilo v roke staršem. 

 Zaradi kršitev pravil šole je možna ukinitev nekaterih pravic, pridobljenih s 

statusi učencev, ugodnosti, ki jih šola nudi učencem izven obveznega 

programa OŠ. 

 Povečan nadzor nad učencem. 

 Kadar  učenec pogosto ogroža varnost, ne upošteva navodil in zato šola ne 

more prevzeti odgovornosti za varnost in izvedbo pedagoškega procesa izven 

prostorov šole (dnevi dejavnosti, tabori, šole v naravi …), šola poskrbi  za 

dodatno spremstvo ali pa se za takega učenca organizira nadomestni vzgojno-

izobraževalni proces v šoli. 

 Odstranitev od pouka: mogoča je, kadar učenec s svojim vedenjem onemogoča 

izvajanje pouka kljub predhodnim opozorilom. Cilj odstranitve je vzdrževanje 

jasno postavljenih meja, sprejemljivega vedenja in omogočanje resnega 

sodelovanja učenca in učitelja pri reševanju problema ter omogočanje 

nemotenega učenja drugih učencev v oddelku. Učenec v času odstranitve 

opravlja delo pod nadzorom strokovnega delavca, ki ga določi ravnatelj. 

Strokovni delavec mu lahko pomaga pri reševanju problema zaradi katerega ni 

pri pouku. V primeru odstranitve učenca od ure pouka mora učitelj z njim 
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opraviti razgovor še isti dan, skupaj pregledata opravljeno delo in se 

dogovorita o nadaljnjem sodelovanju. 

 Ugotovljeno namerno povzročeno materialno škodo mora učenec finančno 

poravnati ali povrniti v prvotno stanje ali opraviti družbeno koristno delo. 

 Oblike družbeno koristnega dela so: pomoč hišniku, čistilkam, učiteljem, 

vrstnikom pri različnih dejavnostih na šoli.  

Šola lahko oblikuje in izvaja tudi druge vzgojne ukrepe. O njih se vodijo ustrezni zapisi. Če 

vzgojne dejavnosti, ki jih izvaja šola v skladu z vzgojnim načrtom ne  dosežejo namena, se 

učencu lahko izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o osnovni šoli. 

 

Individualizirani vzgojni načrt učenca  

Šola za učence, ki potrebujejo posebno pozornost in strokovno pomoč pri uravnavanju 

vedenja, oblikuje individualizirani  vzgojni načrt učenca.   

Ta naj vsebuje: 

 jasen opis problema, 

 jasen opis ciljev učenja in vedenja, 

 načrt ustreznih pomoči učencu in posebnih vzgojnih dejavnosti, 

 strinjanje učenca, staršev in delavcev šole o lastnih nalogah in obveznostih, ki izhajajo 

iz uresničevanja načrta, 

 morebitne izjeme in odstopanja od dogovorjenih pravil, 

 način spremljave izvajanja načrta, 

 posledice uresničevanja oziroma neuresničevanja dogovorjenega.   

Učenec, starši in strokovni delavci šole sodelujejo pri oblikovanju le-tega. Ta naj pomaga 

učencu doseči pozitivne spremembe v načinih zadovoljevanja lastnih potreb, upoštevanja 

potreb in pravic drugih (do nemotenega učenja in dela, varnosti…), sprememb na področju 

učenja in vedenja. Pri tem je potrebno upoštevati posebnosti učenca. Če starši niso 

pripravljeni sodelovati, oblikuje šola individualizirani vzgojni načrt brez njih. 

 

3.3 Pohvale in nagrade  

 

Pohvale, priznanja in nagrade se podeljujejo javno ob koncu šolskega leta najuspešnejšim 

posameznikom.  Mesečno vsaka oddelčna skupnost izbere tudi učenca meseca, njegovo ime 

pa se izpostavi javno in na vidno mesto. Pohvale, priznanja in nagrade predlagajo oddelčne 

skupnosti, skupnost učencev šole, razrednik, drugi strokovni delavci šole, mentorji dejavnosti, 

ravnatelj, starši in jih  podeljujejo strokovni delavci, mentorji in ravnatelj. 

 

Pohvala 

Ustna pohvala: prejme jo učenec ali več učencev za prizadevnost pri enkratni ali kratkotrajni 

aktivnosti. 

Naziv učenec meseca: prejme ga učenec, ki je v tekočem mesecu izpolnil najmanj enega od 

spodaj navedenih kriterijev: 

 

- pozitiven odnos do sošolcev, učiteljev in ostalih delavcev šole, prizadevnost na vseh 

področjih; 

- samoiniciativno in ustvarjalno sodelovanje na različnih področjih; 

- bistveno izboljšan učni uspeh; 

- dosežen vidni rezultat na šolskih tekmovanjih in srečanjih učencev z različnih 

področij; 

- prizadevnost in učinkovitost dela v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole,  

- prostovoljno delo; 

- prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih in drugih 

dejavnostih šole. 
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Priznanje 

Podeljuje ravnatelj učencem šole in sicer za delo oz. dosežek, ki je pomemben za celotno šolo 

ali prispeva k ugledu šole.  

Priznanje prejme učenec za:  

- večletno prizadevnost in doseganje rezultatov pri šolskem delu; 

- doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih učencev; 

- večkratni izbor za naziv učenca meseca; 

- večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri interesnih in drugih 

dejavnostih; 

- večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev šole ali šolskem 

parlamentu. 

   

Izreka jih ravnatelj ali organizator tekmovanja, podeljujejo pa se javno in na slavnostni način 

ob zaključku ocenjevalnih obdobij. O pohvalah in priznanjih se vodijo ustrezni zapisi.  

 

Nagrada 

Učenci, ki prejmejo priznanje, so lahko tudi nagrajeni. Vrsto nagrade določi ravnatelj v 

sodelovanju z razrednikom oziroma mentorjem. 

 

3.4 Dejavnosti za delavce šole in starše  

 

 Organizirajo se predavanja na temo dela z učenci s ČVM in intervizijska skupina za 

učitelje za obravnavo učencev s ČVM. 

 

6. Sodelovanje staršev pri uresničevanju ciljev vzgojnega načrta 

 

Starši morajo biti enakovreden partner v procesu uresničevanja ciljev vzgojnega načrta. 

Sodelovanje s starši na naši šoli je dobro, vsi pa si želimo, da bi bilo še boljše, zato se bomo 

srečevali ob formalnih oblikah kot so: 

 

 roditeljski sestanki, 

 govorilne ure pri razrednikih in drugih učiteljih, 

 individualni pogovori, 

 svet staršev; 

 

ter se srečevali tudi ob neformalnih: 

 

 organizirane delavnice pred novim letom, 

 aktivno sodelovanje staršev v projektu »Etika in vrednote«, 

 skupni piknik ob koncu šolskega leta, 

 razne prireditve; 

 povečevanje vpetosti staršev v različne šolske aktivnosti (dan odprtih vrat za šolo, 

seminarji in srečanja za starše).  

 

Šola bo: 

 

 starše pravočasno obveščala (ustno, pisno, telefonsko ali po e-pošti) o uvedenih 

vzgojnih ukrepih in 

 povabila starše na pogovor v primerih, ko je potreben  razgovor o otrokovem vedenju 

in funkcioniranju v šoli. 
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7. Spremljanje izvajanja vzgojnega načrta 

 

 Sprotna spremljanja in obveščanja na skupnih sestankih strokovnih delavcev. 

 Razredniki 2x letno podajo pisno poročilo svojih opažanj o uspešnosti načrtovanih 

aktivnosti (kriterij uspešnosti je povečana prisotnost socialno zaželenega vedenja pri 

učencih in /ali zmanjšanje motečih oblik vedenja). 

 Napisana poročila o vseh izvedenih projektih. 

 Poročilo ravnatelja o uresničevanju vzgojnega načrta, ki je sestavni del letne 

evalvacije šole in predstavljeno na svetu staršev in svetu zavoda. 

 

 

Pravice in dolžnosti učencev, učiteljev in staršev, ki so povezane z varnostjo, zdravjem, 

spoštovanjem, strpnostjo, nemotenim izvajanjem pouka in drugih dejavnosti šole, so tudi 

temeljne pravice in dolžnosti  opredeljene v Pravilih šolskega reda. 

 

Predloge za izboljševanje vzgojnega dela na šoli zbiramo na osnovi sprotnega spremljanja 

dela v oddelčnih skupnostih in pri ostalih udeležencih vzgojno-izobraževalnega procesa. 

Polletne in celoletne evalvacije razrednikov o izvajanja vzgojnega načrta so podlaga za 

morebitne dopolnitve in spremembe vzgojnega načrta. 

 

 

Z dnem sprejetja tega vzgojnega načrta preneha veljati vzgojni načrt, sprejet na seji sveta 

zavoda 28. 02. 2011 in 03. 10. 2012.   

 

 

 

Predsednica  sveta zavoda 

     Nataša Kukovec, l. r.  

 

 

 

Št.:        OŠ/MP- 819/2015 

Datum:  26. 02. 2015 

 

 

 


