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1 VLOGA IN IZHODIŠČA VZGOJNEGA NAČRTA 

1. 1 Vloga in namen vzgojnega načrta sta: 

– vzgojiti  učence in učenke glede na njihove osebnostne lastnosti in sposobnosti 
v odgovorne, poštene, enakopravne, strpne, samozavestne, solidarne in 
ustvarjalne posameznike, ki bodo prepoznavni v slovenskem in evropskem 
prostoru,  

– enakovredno upoštevati pomen vzgoje in izobraţevanja,  
– skrbeti za dobro klimo,  
– zagotoviti celovito in sistematično vzgojno delo,  
– povečati sodelovanje, pripadnost skupnosti in odgovornost učencev, staršev, 

strokovnih delavcev in lokalnega okolja,  
– vključiti učence, starše, strokovne delavce, vodstvo in vse delavce šole v 

načrtovanje vzgojnega procesa. 

1. 2 Izhodišča za oblikovanje vzgojnega načrta so: 

– zakonska osnova,  
– cilji osnovnošolskega izobraževanja, 
– tretji in četrti Delorsov steber izobraţevanja, 
– vizija šole,  

– letni delovni načrt šole,  

– predlogi strokovnih delavcev šole, učencev, staršev in predstavnikov 
lokalne skupnosti.  

 

1. 2. 1 Zakonska osnova vzgojnega načrta izhaja iz naslednjih   dokumentov: 

 
– Konvencija o otrokovih pravicah (sprejela Generalna skupščina OZN leta 1989), 
– Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji (izdalo MŠŠ, leta 

1995), 
– Izhodišča kurikularne prenove (pripravil NKS, leta 1997), 
– ZOFVI, 2. člen (cilji vzgoje in izobraţevanja),  
– ZOŠ, 2. člen  (cilji OŠ). 

 

 

1. 2. 2 Cilji osnovnošolskega izobraževanja so: 

 

– zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu; 

– spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, 
duhovnega in  socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih 
zakonitosti; 

– omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi 
in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe; 

– pridobivanje zmoţnosti za nadaljnjo izobraţevalno in poklicno pot s poudarkom 
na usposobljenosti za vseţivljenjsko učenje; 

– vzgajanje in izobraţevanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v 
demokratično druţbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do 
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sebe,   svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in 
druţbenega okolja  prihodnjih generacij; 

– razvijanje zavesti o drţavni pripadnosti in narodni identiteti, razvijanje vedenja 
o zgodovini  Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje 
drţavljanske odgovornosti; 

– vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske 
tradicije; 

– vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in 
medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin; 

– razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, 
matematičnem, informacijskem, druţboslovnem in umetnostnem področju; 

– razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v 
slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa 
tudi v italijanskem in madţarskem jeziku; 

– razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih; 

– razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične 
moči presojanja; 

– doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja; 

– razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doţivljanje 
umetniških del ter za izraţanje na različnih umetniških področjih; 

– razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, 
inovativnosti in ustvarjalnosti učenca. 

 
 

1. 2. 3  Štirje Delorsovi stebri izobraževanja  

 
1. steber:  Učiti se, da bi vedeli. Ta  steber poudarja razvoj vedenja, 
ustvarjalnega, kritičnega, samostojnega, izvirnega mišljenja. Učenje za 
doseganje ciljev tega področja srečamo v naši šoli najpogosteje. 
 
2. steber: Učiti se, da bi znali delati. Steber je povezan z znanji, 
potrebnimi za ustvarjanje materialnih dobrin, izvajanje storitev, 
gospodarsko rast in razvoj, blagostanje, zasluţek. Ţal so neravnovesja na 
tem področju pogosto povezana s pretirano tekmovalnostjo, velikimi 
razlikami v razvoju, konflikti, uničevanjem okolja in izčrpavanjem virov.  
 
3. steber: Učiti se, da bi znali živeti v skupnosti in eden z drugim. 
Področje izpostavlja humani razvoj, kar pomeni, da je dobrobit človeka 
(človeštva) merilo stvari, usmerjenost v trajnostni razvoj pa izraţa skrb za 
okolje in prihodnost. Zato je potrebno  sprejemanje povezanosti in 
soodvisnosti,  sodelovanje, preseganje individualizma, egoizma, narcizma, 
zaprtosti v osebne, druţinske in narodne meje. Zorenje v skupnosti in za 
skupnost, za osebno in planetarno celovitost. 
 
4. steber: Učiti se, da bi znali biti in živeti s seboj. Ta steber opozarja 
na pomen  spoznavanja samega sebe in širjenje svojih zmoţnosti, 
ustvarjalnosti, svobode in identitete. Učenci naj bi se naučili sprejemati 
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sebe in skrbeti zase tako, da bi ţiveli v ravnoteţju, vedrini, miru in bi 
uspešno reševali svoje probleme. Ţivljenjska uspešnost je namreč v veliki 
meri povezana z našim samozavedanjem ter odnosi z drugimi ljudmi. 

 
 
V vzgojnem načrtu podpiramo tretji in četrti Delorsov steber 
izobraževanja: 
 

– Učiti se, da bi znali živeti v skupnosti in drug z drugim, 
– Učiti se, da bi znali biti in živeti sami s seboj. 

 
 
 

1. 2. 4  Vizija šole 

 
Vzgojni načrt je oblikovan na osnovi vizije šole, ki se glasi: OŠ Gradec zagotavlja 
kakovosten vzgojno-izobraževalni proces, varno okolje, prijetno in 
ustvarjalno ozračje, možnosti za uveljavljanje posameznika, kar  ob 
sodelovanju vseh udeležencev omogoča prepoznavnost šole in 
primerljivost v slovenskem in evropskem prostoru. OŠ Gradec je šola 
zadovoljnih učiteljev, učencev in staršev.  
 
 
Vzgojni načrt je priloţnost za intenzivnejše vključevanje staršev in učencev v 
oblikovanje kulture šole. Je spodbuda k večji medsebojni povezanosti, dogovarjanju  
in prevzemanju skupnih  odgovornosti. 
 
Vzgojni načrt smo oblikovali s sodelovanjem učiteljev, staršev in učencev preko 
delavnic, anketnega vprašalnika, spletne strani. Delavnice so bile organizirane v 
okviru skupnih govorilnih ur, v okviru razrednih ur, preko šolske skupnosti. S podatki, 
ki smo jih pridobili, smo oblikovali vsebine v vzgojnem načrtu, ki jih bomo 
uresničevali v skladu  z Letnim delovnim načrtom. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  VSEBINA VZGOJNEGA NAČRTA 
 
Vsebina vzgojnega načrta   temelji na: 
 

– vrednotah,  na katerih temelji vzgojno delovanje šole, 
– načelih, 
– vzgojnih dejavnostih, 
– vzgojnih postopkih,  
– vzgojnih ukrepih, 
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– nadaljnjih moţnostih vključevanja staršev pri spremljanju in spreminjanju 
vzgojnega načrta, 

– nadaljnjih moţnostih vključevanja učencev pri spremljanju in spreminjanju 
vzgojnega načrta, 

– spremljanju izvajanja vzgojnega načrta. 

 

2. 1 Vrednote,  na katerih temelji vzgojno delovanje šole so: 

 
– varnost, spoštovanje, enakopravnost, strpnost, zaupanje, sprejetost, 

pripadnost, domoljubje, 
– odgovornost, poštenost, 
– solidarnost, prijateljstvo, 
– znanje in delo, 
– empatija, 
– skrb za zdravje, okolje, 
– druţina, ljubezen, 
– ustvarjalnost, samozavest. 

 

2. 2 Načela 

  
Šola deluje po: 

– načelu odgovornega opravljanja dolţnosti in odgovornega uveljavljanja pravic; 
– načelu osebnega zgleda; 
– načelu vseţivljenjskega učenja; 
– načelu ustvarjanja pozitivne klime in pogojev za optimalni razvoj; 
– načelu zagotavljanja varnosti in pravičnosti; 
– načelu upoštevanja različnosti. 

 

2. 3 Vzgojne dejavnosti  

 
Šola vzpodbuja vzgojne  dejavnosti za: 
 

– razvijanje občutka  varnosti, empatije in senzibilnosti, tolerance, strpnosti, 
spoštovanja, solidarnosti, pripadnosti, domoljubja; 

 
– vzgajanje  k odgovornosti in pravičnosti; 

 
– razvijanje občutka  varnosti, sprejetosti, občutka lastne vrednosti in zaupanja, 

oblikovanje pozitivnega vedenja z zgledom; 
 

– razvijanje socialnih in komunikacijskih veščin; 
 
V poštev prihajajo naslednje konkretne dejavnosti: 
 
igra vlog, razredne ure,  deţurstvo učiteljev, individualne govorilne ure za učence, 

priloţnostni razgovori, medsebojna učna pomoč, delavnice nenasilna komunikacija, 

dobrodelne dejavnosti, sodelovanje na prireditvah, udeleţba na tekmovanjih, okrogle 
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mize, mediacija, projekt GG (medsebojna pomoč, srečanja s starejšimi, pomoč v 

OPB, srečanja z ljudmi, ki imajo posebne potrebe), sodelovalno učenje, spodbujanje 

učencev za vključevanje v prostovoljno delo, šolsko svetovalno delo (nudenje pomoči 

pri razreševanju stisk in konfliktov), pohvala in nagrade za dobra dela in uspehe, 

aktivnosti v okviru šolske skupnosti, praznovanje  rojstnih dni in druge dejavnosti, ki 

krepijo občutek pripadnosti, zadolţitve učencev v okviru razredne skupnosti, 

vključevanje v CŠOD, medkulturno povezovanje (Evropa v šoli), pogovor ob zgodbah, 

pravljicah … 

 
 

– skrb za okolje in zdrav način ţivljenja; 
 
Tu prihajajo v poštev naslednje konkretne dejavnosti: 
 
čistilne akcije, akcija zbiranja starega papirja in drugih odpadnih materialov (kartuše, 

baterije), urejanje okolice, ločevanje odpadkov, vključenost šole v mreţo zdravih šol, 

projekt Za zobke skrbim - zdravo ţivim, vključevanje in navajanje učencev na redno 

fizično aktivnost (športne interesne dejavnosti, izvajanje dejavnosti v naravi), sprotno 

vsakodnevno navajanje učencev na red in čistočo, dan brez TV, dan brez sladkarij.  

 
 

– razvijanje pozitivne šolske klime in kulture; 
 
Tu prihajajo v poštev naslednje konkretne dejavnosti: 
 

športne igre, šolske prireditve, projekt Petošolska druţenja, plesi, projekt Mehkejši 

prehod iz vrtca v šolo, deţurstva  učiteljev med odmori in urami čakanja, bonton, 

priporočila osebne urejenosti, sprostitvene dejavnosti, zaupni nabiralnik.  

 
 

– povezovanje učiteljev, učencev in staršev; 
 
Tu prihajajo v poštev naslednje konkretne dejavnosti: 
 
športne igre, vključevanje staršev v različne  dejavnosti šole, vključevanje staršev v 

dejavnosti ob zaključku šolskega leta, roditeljski sestanki, delavnice za učence in 

starše, govorilne  ure, svet staršev. 

 
– vseţivljenjsko učenje.  

 
Tu prihajajo v poštev naslednje konkretne dejavnosti: 
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vzgoja z zgledom, stalno strokovno usposabljanje učiteljev, organizacija delavnic, 
predavanj. 
 
 

2. 4 Vzgojni postopki 

  
Vzgojni postopki, na katere se opira šola, so: 
 

– mediacija  (To je postopek, v katerem se osebe, ki imajo problem ali konflikt, 

ob pomoči tretje osebe, posrednika oziroma mediatorja /razrednika, učitelja, 

svetovalne delavke, ravnateljice/  pogovorijo in ugotovijo, kje so točke 

njihovega spora, izrazijo svoja mnenja, ideje, teţave in čustva ter skušajo najti 

rešitev.);   

– svetovanje (učitelja, šolske svetovalne delavke, zunanje institucije); 

– individualni osebni svetovalni pogovor kot oblika pomoči (učenje načinov  

reševanja konflikta); 

– pogovor po stopnjah (Učenec se pogovori z učiteljem in po potrebi v 

nadaljevanju z razrednikom, starši, svetovalno delavko, ravnateljico.); 

– skupne govorilne ure (učenec, učitelj, starši, po potrebi svetovalna delavka); 

– delavnice, pogovor v razredu glede na aktualno dogajanje (v okviru razrednih 

ur…); 

– restitucija – poravnava, povračilo škode, ki omogoča ustvarjalno soočanje z 

napakami in na ta način tudi priloţnost za učenje novih vedenj in popravo 

napak; 

– vključitev v  opravljanje koristnega dela. 

 

2. 5  Vzgojni ukrepi 

 

Moţni so naslednji vzgojni ukrepi: 

– individualizirani vzgojni načrt učenca; 

– učenčevo  vodenje evidence dogovorov; 

– ukinitev nekaterih pravic, ki  izhajajo iz pridobljenih statusov ali so v povezavi 

z nadstandardnimi storitvami šole; 

– povečan nadzor nad učencem v času, ko je v šoli,   ali pri organiziranih oblikah 

vzgojno izobraţevalnega dela, ki se izvajajo izven šolskega prostora; 
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– zadrţanje na razgovoru po pouku v soglasju oz. z vednostjo  staršev; 

– delo izven oddelka, kadar učenec kljub opozorilom, pogovorom, dogovorom 

onemogoča izvajanje pouka (Učenec v času odstranitve opravlja delo pod 

nadzorom. Razrednik o tem obvesti starše.); 

– prisotnost staršev pri določenih aktivnostih, kjer je vedenje njihovega otroka 

ogroţujoče zanj ali za druge (V kolikor se le-te ne more zagotoviti, se za 

učenca organizira oblika aktivnosti, ki je zanj varna.);  

– asistenca učitelja pri motečem učencu v razredu; 

– prijava na policijo (po potrebi); 

– pohvale in nagrade za odgovorno in uspešno delo, vzoren odnos do sošolcev, 

učiteljev, predstavitev šole navzven … 

 

2. 6 Nadaljnje možnosti vključevanja staršev pri spremljanju in 
spreminjanju vzgojnega načrta 

 
Moţni načini sodelovanja staršev  pri spremljanju in spreminjanju vzgojnega načrta 
so: 
 

– izpolnjevanje anketnega vprašalnika, 
– roditeljski sestanek (npr. delavnice), 
– spletna stran (forum), 
– Svet staršev, 
– skupna govorilna ura, 
– dan odprtih vrat. 

 
 

2. 7 Nadaljnje možnosti vključevanja učencev pri spremljanju in 
spreminjanju vzgojnega načrta 

 

Dejavnosti in oblike, pri katerih se lahko učenci aktivo vključijo v  oblikovanje 
vzgojnega načrta, so naslednje: 
 

– razredne ure, 
– pouk etike, 
– delavnice , 
– spletna stran (forum), 
– šolska skupnost, 
– zaupni nabiralnik, 
– anketni vprašalnik, 
– igre  vlog (trenja), 
– okrogla miza. 
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2. 8 Izvajanje in spremljanje  vzgojnega načrta 

 

V začetku šolskega leta vsak učitelj oblikuje program izvajanja vzgojnega 

načrta. 

Evalvacija vzgojnega načrta se izdela  1-krat letno na podlagi evalvacijskega 

vprašalnika, ki ga izpolni vsak učitelj  v juniju. Potrebne spremembe se umestijo  v 

vzgojni načrt v septembru  za tekoče šolsko leto. 
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