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Uvod
Vizija šole
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 odgovornih učencev, učiteljev in staršev.
Na osnovi vizije šole je oblikovan Vzgojni načrt, ki učencem pa tudi staršem
nudi priložnost za intenzivnejše vključevanje v oblikovanje kulture šole.
Predstavlja vzpodbudo za večje zaupanje, medsebojno povezanost,
sodelovanje, dogovarjanje, prevzemanje odgovornosti ter spoštovanje
odgovornosti drugega.
Vloga in namen vzgojnega načrta
 Nuditi učencu vsestransko podporo (glede na njegove osebnostne
lastnosti posebnosti) pri vzgoji v odgovornega, poštenega, strpnega,
samozavestnega in ustvarjalnega državljana.
 Skrbeti za varno in prijetno okolje.
 Organizirati takšne dejavnosti, ki bodo večale učenčevo odgovornost,
samospoštovanje ter spoštovanje pravil naše šole.
Cilji osnovnošolskega izobraževanja
 Omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi
sposobnostmi in interesi.
 Razvijanje pozitivne učenčeve samopodobe.
 Pomoč pri razumevanju samega sebe in sveta, ki ga obdaja (umeščanje
sebe v širše družbeno okolje).
 Dopolnjevanje vzgoje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki
izvirajo iz evropske tradicije.
 Pomoč pri vzgoji za sodelovanje, sprejemanje drugačnosti, medsebojne
strpnosti, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
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Vrednote
Vrednote, na katerih temelji vzgojno delovanje šole, so:
 disciplina,
 svoboda,
 varnost,
 spoštovanje,
 enakopravnost,
 strpnost,
 zaupanje,
 sprejetost,
 pripadnost,
 odgovornost,
 poštenost,
 prijateljstvo,
 empatija,
 samozavest.
Načela delovanja naše šole:
 Načelo ustvarjanja pozitivnega okolja.
 Načelo ustvarjanja pogojev za optimalni razvoj.
 Načelo zagotavljanja varnosti.
 Načelo zagotavljanja pravičnosti.
 Načelo zagotavljanja enakopravnosti.
 Načelo upoštevanja različnosti.
Glede na vrednote in načela delovanja naše šola vzpodbuja vzgojne
dejavnosti za:
 vzpodbujanje ustvarjalnosti;
 razvijanje občutka odgovornosti (upoštevanje šolskih pravil), varnosti,
empatije, senzibilnosti, tolerance, strpnosti, spoštovanja, sprejetosti,
lastne vrednosti in zaupanja;
 oblikovanje pozitivnega vedenja z zgledom (konkretne dejavnosti:
razgovori, svetovalno delo - nudenje pomoči pri razreševanju stisk in
konfliktov, usmerjanje v inštitucije, ki nudijo pomoč … , pogovor ob
zgodbah, dogodkih;
 razvijanje pozitivne šolske klime skozi konkretne dejavnosti: šolske
prireditve, bonton ;
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Šolska pravila
- Šolska pravila veljajo v šoli, na zunanjih površinah šole, na vseh
ekskurzijah, prireditvah in ostalih dejavnostih, ki jih organizira šola.
- V šoli in na vseh dejavnostih, ki jih organizira šola, veljajo pravila
oblačenja. Učenci morajo biti oblečeni v zgornji in spodnji del oblačil
primerne/spodobne dolžine.
- Učenci se ob prihodu v šolo ob garderobnih omaricah preobujejo v šolske
copate.
- Začetek pouka je ob 8.00.
- Ob zvonjenju morajo biti učenci v učilnicah. Učenec, ki zamudi začetek
ure, potrka, pristopi k učitelju, se opraviči in svojo zamudo pojasni.
- Ob prihodu učitelja v učilnico učenci vstanejo, se umirijo in se z učiteljem
kulturno pozdravijo.
- Učenci med poukom upoštevajo vsa učiteljeva navodila in z ničemer ne
motijo dela sošolcev in učiteljev. Med poukom ne uživajo hrane (razen v
primeru zdravstvenih težav).
- Dežurni učenec poskrbi za čistočo, v dogovoru z učiteljem pripravi in
pospravi pripomočke za pouk, sporoči odsotnost sošolcev ter po končani
uri pobriše tablo. Če dežurnih učencev ni, za te zadolžitve skrbijo ostali
učenci. Učenci smeti ločeno odlagajo v koše.
- Po končani uri učenci mirno zapustijo učilnico.
- Pri uri športa oz. v telovadnici so učenci oblečeni in obuti v športno
opremo.
- Med odmori se učenci mirno pripravijo na pouk ali na malico.
- Pred uživanjem hrane si učenci umijejo roke, skrbijo za kulturno
prehranjevanje in spoštljiv odnos do hrane. Pri malici uporabljajo svoje
prtičke iz blaga.
- Po pouku gredo učenci takoj domov, na kosilo, v OPB ali v prostor, kjer
čakajo na šolski prevoz ali naslednjo šolsko uro.
- Učenci ne smejo brez dovoljenja in spremstva strokovnega delavca šole
zapuščati šolskega poslopja v času pouka ali kakršnega koli vzgojnoizobraževalnega procesa ali oblike varstva. O svoji nameri morajo
obvestiti strokovnega delavca šole, ki o odsotnosti obvesti starše.
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- Do drugih učencev, učiteljev in ostalih zaposlenih na šoli ter obiskovalcev
šole morajo biti učenci strpni in prijazni.
- V šoli in na vseh dejavnostih, ki jih organizira šola, so učenci dolžni skrbeti
za lastno varnost in varnost drugih. Prav tako so dolžni skrbeti za šolski
inventar, vso ostalo skupno imetje in lastnino vsakega posameznika. O
vsaki nastali škodi, kraji ali nasilju so učenci dolžni obvestiti strokovnega
delavca šole.
- Povzročeno škodo na šolski lastnini, lastnini ostalih učencev ali
zaposlenih morajo učenci v dogovoru s starši povrniti.
- Učenci morajo biti na šolskih prevozih pravilno pripeti z varnostnim
pasom in upoštevati vsa voznikova navodila.
- V šoli in na vseh dejavnostih, ki jih organizira šola, je prepovedana
uporaba elektronskih naprav. Če učenec napravo kljub temu uporablja,
mu jo učitelj začasno vzame. Otrokovi starši lahko napravo prevzamejo v
tajništvu šole. Po učiteljevi presoji se te naprave začasno dovoli v
izobraževalne namene. Za povzročeno škodo šola ne odgovarja.
- Prepovedano je goljufanje pri ocenjevanjih znanja.
- V šolo in na vse dejavnosti, ki jih organizira šola, je prepovedano
prinašanje, preprodajanje ali uporabljanje pirotehničnih ali drugih
nevarnih predmetov, sredstev ter snovi.
- Prepovedano je kajenje in preprodajanje cigaret, pitje in preprodajanje
alkohola, energijskih pijač in kave, uživanje in preprodajanje drog ter
napeljevanje drugih učencev k takemu dejanju.
- V šoli in na vseh dejavnostih, ki jih organizira šola, je prepovedano
kakršno koli nasilje.
- Prepovedano je uničevanje in vsebinsko spreminjanje obvestil razrednika
in drugih organov šole.
- Prepovedano je ponarejanje podpisov staršev.
- Prepovedano je popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo.
- Učenci se morajo na uradne dokumente šole podpisati z imenom in
priimkom.
- Prepovedano je uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje
podatkov in podpisov v uradnih dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola.
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- Prepovedano je snemanje in objavljanje fotografij ali posnetkov učencev,
učiteljev, drugih delavcev ali obiskovalcev šole na spletu ali v drugih
medijih brez njihovega dovoljenja.
- Kršitve šolskih pravil bomo obravnavali v skladu z Vzgojnim načrtom šole.
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Kršitve šolskih pravil
Lažje kršitve:

- motenje pouka ali drugih oblik vzgojno-izobraževalnega procesa
(motenje drugih učencev, delavcev šole ali zunanjih izvajalcev),
- zamujanje k uram pouka ali drugim oblikam vzgojno-izobraževalnega
dela,
- občasni neopravičeni izostanki do 12 ur oziroma strnjeni neopravičeni
izostanki do 18 ur,
- odklanjanje sodelovanja pri urejanju šole ali šolske okolice ter
odklanjanje sodelovanja povsod, kjer se izvaja vzgojno-izobraževalni
proces,
- malomarno opravljanje ali neopravljanje nalog pri dogovorjenih oblikah
dežurstva,
- malomarno ravnanje s šolsko lastnino, lastnino drugih učencev ali
delavcev šole,
- skrivanje tuje lastnine,
- prodajanje predmetov med učenci brez dovoljenja ravnatelja,
- kršenje pravil oblačenja,
- nespoštljiv odnos do hrane,
- pitje energijskih pijač ali kave ali napeljevanje drugih učencev k takemu
dejanju na površinah šole, na šolskih prireditvah, izletih ali pri drugih
oblikah vzgojno-izobraževalnega procesa.

Težje kršitve:

- ponavljajoče se lažje kršitve,
- goljufanje pri ocenjevanju znanja,
- neprimerno obnašanje do učencev, delavcev ali obiskovalcev šole (npr.
naslavljanje z neprimernimi izrazi),
- občasni neopravičeni izostanki nad 12 ur oziroma strnjeni neopravičeni
izostanki nad 18 ur,
- kajenje, prodajanje, dajanje ali uživanje alkohola oziroma drog ali
napeljevanje drugih učencev k takemu dejanju v šolskih prostorih, na
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zunanjih površinah šole, na šolskih prireditvah, izletih ali pri drugih
oblikah vzgojno-izobraževalnega procesa,
uporabljanje, posedovanje ali preprodajanje pirotehničnih ali drugih
nevarnih predmetov oziroma sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole,
šolskih prireditvah, izletih ali pri drugih oblikah vzgojno-izobraževalnega
procesa,
poškodovanje ali uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari, izdelkov
in opreme drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,
kraja,
ponarejanje podpisov staršev,
popravljanje ali vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo,
uničevanje ali vsebinsko spreminjanje obvestil razrednika ali drugih
organov šole,
uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov ali podpisov v
uradnih dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola,
ponarejanje podatkov v ocenjenih pisnih preizkusih znanja,
zapuščanje šolskega poslopja v času pouka ali zapuščanje kakršnega koli
vzgojno-izobraževalnega procesa ali oblike varstva brez dovoljenja
strokovnega delavca šole,
kakršnokoli nasilje (fizično, psihično, verbalno, spolno, prikrito ali
posredno nasilje, izsiljevanje, ustrahovanje ali grožnje) nad učencem,
učiteljem, delavcem ali obiskovalcem šole ter nagovarjanje na takšno
dejanje,
ogrožanje življenja ali zdravja učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,
blatenje ugleda šole (ustno, pisno, osebno, na spletu ali v drugih
medijih),
snemanje ali objavljanje fotografij ali posnetkov o učencih, učiteljih,
drugih delavcih ali obiskovalcih šole na spletu ali v drugih medijih brez
njihovega dovoljenja.
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Vzgojno delovanje in vzgojni postopki
Naš vzgojni postopek je sestavljen iz šestih korakov. Pri lažjih kršitvah si koraki
sledijo, upošteva se načelo postopnosti, pri težjih kršitvah pa strokovni delavec
ali tim strokovnih delavcev presodi, na katerem koraku se bo vzgojni postopek
začel.

1. KORAK: USTNO OPOZORILO
Ob kršenju šolskih pravil strokovni delavec učenca opozori na neprimerno
vedenje. Vsi zaposleni na šoli morajo odreagirati. Če opozorilo ne zaleže,
strokovni delavec presodi, kdaj je potrebno narediti naslednji korak.

2. KORAK: POGOVOR
SVETOVALNO SLUŽBO

Z

UČITELJEM,

RAZREDNIKOM

IN/ALI

ŠOLSKO

Pogovor mora strokovni delavec načrtovati tako, da ima dovolj časa in da lahko
nemoteno izvede pogovor z vsemi udeleženimi pri kršitvi oz. dogodku.
Strokovni delavec zabeleži kršitev in se dogovori z učencem za možnost
popravljanja le-te, zabeleži tudi, ali je kršitev popravljena ali ne. Učitelj o
pogovoru praviloma obvesti razrednika ali pa ga, če se prekrški ponavljajo, prosi
za pomoč. Za pomoč lahko prosi tudi šolsko svetovalno službo. Razrednik
spremlja število nepopravljenih kršitev in o tem obvešča starše. Na pogovor
lahko strokovni delavec šole povabi tudi starše. Pred naslednjim korakom
razrednik obvesti starše o vzgojnem postopanju šole.

3. KORAK: SKLIC ODDELČNEGA UČITELJSKEGA ZBORA ALI ZBORA RAZREDNIKOV
UČITELJEV PODRUŽNIČNE ŠOLE
Po potrebi se skliče oddelčni učiteljski zbor z namenom pogovora o okoliščinah
dogodka in posvetovanja o vzgojnem delovanju oz. reševanju problematike.
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4. KORAK: POGOVOR PRI RAVNATELJU
Ravnatelj razišče okoliščine in se pogovori z vsemi vpletenimi. Na razgovor
povabi starše ter učenca in po svoji presoji tudi razrednika, učitelja in/ali šolsko
svetovalno službo. Starše in učenca obvesti o tem, da je to zadnja možnost za
učenca, da popravi svoje vedenje pred uvedbo pisnega vzgojnega opomina.
Skupaj se dogovorijo, kje, kdaj, kako in kdo bo preveril izvajanje dogovora.
Dogovor mora vsebovati jasen in konkreten cilj, ki se ga tudi zapiše.

5. KORAK: SODELOVANJE S CENTROM ZA SOCIALNO DELO, POLICIJO OZ.
OSTALIMI PRISTOJNIMI USTANOVAMI
Po potrebi in v skladu z zakonodajo se vključi pristojne službe (posvetovanje in
timsko sodelovanje pri reševanju problematike). Ta korak se lahko preskoči ali
pa hkrati izvedemo tudi 6. korak.

6. KORAK: NADALJEVANJE POSTOPKA VZGOJNEGA UKREPANJA V SKLADU S
PRAVILNIKOM O VZGOJNIH OPOMINIH V OŠ
Če s pomočjo pogovorov in vzgojnih ukrepov učenec ne doseže skupaj
oblikovanega cilja, bomo postopek nadaljevali v skladu s Pravilnikom o vzgojnih
opominih v osnovni šoli.
Če se učenec vabilu na pogovor ne odzove, vzgojni postopek nadaljujemo z
naslednjim korakom. Če starši odklonijo pogovor ali podpis vzgojnega ukrepa,
odklonitev ne zadrži vzgojnega ukrepa. Vzgojni ukrep je za učenca in starše
obvezujoč in ga morajo upoštevati.
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Preventivne vzgojne dejavnosti
S preventivnimi vzgojnimi dejavnostmi oblikujemo šolsko okolje, v katerem se
učenci počutijo varne in sprejete. Na OŠ Gradec h kvalitetnejšemu sobivanju
pripomorejo naslednje oblike preventivnih vzgojnih dejavnosti:

- učence vključujemo v načrtovanje, izvajanje, vrednotenje učenja in dela v
skladu z njihovimi zmožnostmi,
- šola sodeluje v projektih, ki razvijajo in spodbujajo vzgojne dejavnosti,
- šola spodbuja razvoj socialnih veščin in skrbi za ustrezno komunikacijo,
- učitelji v ospredje postavljajo vzorno vedenje učencev oziroma se z njimi
pogovarjajo o ustreznem vedenju,
- oddelki znotraj razrednih ur oblikujejo dogovore o temeljnih vrednotah
skupnega življenja in načinih ravnanja,
- učitelji nudijo različne oblike pogovorov z učenci (npr. pogovorne minute
v času dopoldanskih govorilnih ur učitelja),
- v okviru dni dejavnosti se izvajajo vzgojne dejavnosti, ki povezujejo
učence, delavce šole, starše in lokalno skupnost,
- šola organizira in izvaja preventivne dejavnosti za preprečevanje
zasvojenosti, nasilja, spolnih zlorab in drugih oblik neprimernega
vedenja,
- šola organizira nadzor na določenih krajih in v določenem času (odmori,
hodniki, jedilnica, avtobusna postaja, učilnice ...).

Alternativni vzgojni ukrepi
- Pisanje lista z naslovom Razmišljanje o dogodku,
- dodatne zadolžitve izven pouka v šoli in izven nje:
o za učence prve triade: starši otroku preberejo zgodbo z vzgojno
tematiko, otrok pa jo predstavi oz. obnovi pri pouku,
o za učence druge triade: učenec opravi svojo zadolžitev, npr.
pripravi plakat, brez pomoči staršev ter to predstavi sošolcem,
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o za učence tretje triade: učenec pripravi plakat, ga predstavi na
razredni uri in na jutranjem sestanku učiteljskemu zboru,
premestitev učenca, ki moti pouk, iz oddelka ali učne skupine do konca
šolske ure (tam pod nadzorom drugega učitelja ali delavca v svetovalni
službi opravi šolske zadolžitve; učitelj, ki je uporabil ukrep, se po uri ali po
pouku pogovori z učencem),
začasna ali stalna premestitev učenca v drug oddelek ali učno skupino po
odločitvi učiteljskega zbora,
poravnava škodljivih posledic ravnanja – restitucija (na primer: pomoč
hišniku, pomoč čistilkam, pomoč v kuhinji, praznjenje košev z odpadki,
pomoč pri urejanju šole, pomoč pri urejanju razredov, pomoč učiteljem
pri dnevih dejavnosti, izdelava plakata ali predstavitev določene teme v
razredu, pomoč drugim učencem, pomoč učitelju pri zbiralnih akcijah,
pomoč v knjižnici),
mediacija,
strokovna obravnava v šoli ali izven nje,
zadržanje na razgovoru z vednostjo staršev (pred, med, po pouku),
vključevanje staršev v aktivnosti (CŠOD, šola v naravi, dnevi dejavnosti
ipd.), pri katerih učenec z neprimernim vedenjem ogroža sebe ali druge,
ukinitev nekaterih pravic, ki so pridobljene s statusom učenca, ali
ukinitev nekaterih ugodnosti,
podaljšano dežurstvo učenca,
poravnava oziroma popravilo nastale materialne škode,
začasen odvzem naprav oz. predmetov, s katerimi učenec moti pouk ali
ogroža lastno varnost ali varnost drugih,
starši odpeljejo motečega učenca iz šole, šole v naravi ali od drugih oblik
vzgojno-izobraževalnega procesa,
začasna ali stalna izključitev učenca iz OPB-ja.
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Svetovanje
Namenjeno je učencem in njihovim staršem pri reševanju lastnih problemov,
povezanih z njihovim razvojem, šolskim delom, odnosi z vrstniki in odraslimi,
razvijanjem samopodobe in prevzemanjem odgovornosti za svoja dejanja.
Cilji svetovanja so:
- učinkovito organiziranje dela (šolskega in domačega),
- razmišljanje in presojanje o svojem vedenju in ravnanju ter vedenju in
ravnanju drugih z vidika etične sprejemljivosti in z vidika posledic
vedenja,
- razumevanje vzrokov neustreznega vedenja pri sebi in drugih,
- razvoj čustvene zrelosti,
- razvoj empatije,
- razvoj strategij za konstruktivno soočanje in reševanje s konflikti in
problemi,
- pomoč pri učenju (tehnike učenja, motivacija, organizacija učne pomoči
...),
- razvijanje realne in pozitivne samopodobe.
Svetovanje se izvaja v okviru ur oddelčne skupnosti, pred poukom in po njem, v
povezavi z vsebinami posameznih predmetnih področij, v času govorilnih ur, ob
sprotnem reševanju problemov in drugih priložnostih. Izvajajo ga učitelji,
svetovalna služba in vodstvo šole. Poteka v obliki osebnega pogovora ali
timskega sestanka.
V primeru, da strokovni delavec presodi, da otrok potrebuje dalj časa trajajoče
spremljanje in svetovanje v okviru šole, se lahko s starši dogovori za termine, v
katerih ta proces poteka.
Če strokovni delavec presodi, da se pri otroku pojavljajo težave in oblike
vedenja, ki presegajo zmožnosti in kompetence šolske obravnave, staršem
predlaga obravnavo v zunanjih strokovnih institucijah.

14

Ravnanje ob zaznavi nasilja
Učitelj se v primeru zaznave nasilja po potrebi oziroma po svoji presoji obrne na
šolsko svetovalno službo.
Udeležencem v konfliktnih situacijah (žrtvam, povzročiteljem, opazovalcem) je
potrebno nuditi možnost pogovora z učiteljem, ki je bil pri situaciji prisoten, ali
z razrednikom. Po učiteljevi presoji se v pogovore vključi še starše, šolsko
svetovalno službo in ravnatelja.
Žrtvam so strokovni delavci dolžni zagotoviti varnost in zaščito, tako da
oblikujejo jasne posledice za povzročitelje nasilja. Učenci, ki so žrtve nasilja,
potrebujejo močne in pozitivne odnose z vrstniki in odraslimi ter pomoč pri
premagovanju stisk, povezanih z nasiljem. Razrednik v sodelovanju s svetovalno
službo žrtvam nasilja pomaga pri izboljšanju učenčeve samopodobe.
Povzročiteljem nasilja moramo pomagati pri razumevanju nastale situacije,
uvidu, prevzemu odgovornosti in pri iskanju možnih rešitev za popravo posledic
nastalega konflikta. Razrednik v sodelovanju z učencem, starši in šolsko
svetovalno službo oblikuje načrt dela, v katerem so opredeljeni postopki in
načini za učenje strategij konstruktivnega reševanja konfliktnih situacij ter
ukrepi (opravičilo, restitucija, prijava na policijo) za popravo posledic nastalega
konflikta.
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Delo z nadarjenimi učenci
Za nadarjene učence organiziramo:
-

vikend za nadarjene,
nadstandardne ekskurzije,
tekmovanja,
dodatni pouk,
diferenciacijo pri pouku,
interesne dejavnosti.

Od nadarjenih učencev pričakujemo:
-

udejstvovanje na področjih, na katerih so bili prepoznani za nadarjene,
sodelovanje na tekmovanjih,
sodelovanje oziroma pomoč pri organizaciji šolskih prireditev,
sodelovanje v okviru šolske skupnosti,
medvrstniško pomoč ali pomoč mlajšim učencem,
prostovoljno delo v OPB (za nadarjene oziroma za tiste, ki to želijo),
vključevanje v krožke,
sooblikovanje svojega programa z učiteljem,
opravljanje dodatnih nalog in zanimanje oz. samoinciativno dodatno
delo.

Po postopku evidentiranja in identifikacije nadarjenega učenca šolska
svetovalna služba o vseh postopkih in aktivnostih obvesti razrednika.
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Pravilnik o podelitvi pohval OŠ Gradec
Ravnatelj OŠ Gradec na podlagi 60. č in 60. d 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-K) izdaja

PRAVILNIK O PODELITVI POHVAL OŠ GRADEC
1. člen
Pohvala OŠ Gradec se podeljuje enkrat letno ob zaključku šolskega leta.
2. člen
Na razred se podelijo največ tri pohvale, izjemoma se jih podeli tudi več.
3. člen
Predloge z utemeljitvami za posameznega učenca pripravi razrednik ali
učitelj, ki obrazloži svoj predlog na konferenci oddelčnemu učiteljskemu
zboru.
4. člen
Učenec je dolžan spoštovati vse dolžnosti, določene z Vzgojnim načrtom
šole.
5. člen
Za podelitev pohvale se upošteva (vsaj tri postavke):
 prizadevnost in vestnost pri šolskem delu (prizadevnost ni pogojena z
uspehom);
 vzorno vedenje in spoštljiv odnos do sošolcev, učiteljev in drugih
delavcev šole;
 celoletno aktivno sodelovanje v razredu ali šolski skupnosti;
 celoletna pomoč sošolcem;
 aktivno celoletno sodelovanje na katerem koli področju izven obveznega
pouka, ki doprinaša k boljšemu počutju in delu na šoli;
 sodelovanje na prireditvah;
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 drugo (utemeljitve posameznih učiteljev predmeta ali dejavnosti).
ali
- za učence do vključno 5. razreda: sodelovanje na tekmovanjih znanja (ki
so organizirana za območje cele države), na katerih je dosegel vsaj tri
bronasta priznanja;
- za učence od 6. do 9. razreda: sodelovanje na tekmovanjih znanja (ki so
organizirana za območje cele države), na katerih je dosegel vsaj dve
srebrni ali eno zlato priznanje.
Pravilnik je bil sprejet v šolskem letu 2018/19 in velja do preklica.
Ravnatelj: Damjan Štrus
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Pravilnik o podelitvi priznanj OŠ Gradec za učence 9. razreda
Ravnatelj OŠ Gradec na podlagi 60. č in 60. d 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-K) izdaja

PRAVILNIK O PODELITVI PRIZNANJ OŠ GRADEC ZA UČENCE 9. RAZREDA
1. člen
Priznanje OŠ Gradec se podeljuje ob zaključku obveznega šolanja v osnovni šoli
učencem, ki so upoštevali pravila Vzgojnega načrta šole.
2. člen
Predloge z utemeljitvami za posameznega učenca pripravi razrednik ali učitelj,
ki obrazloži svoj predlog na konferenci oddelčnemu učiteljskemu zboru.
3. člen
Za dodelitev priznanja se upošteva (vsaj štiri postavke):
 prizadevnost in vestnost pri šolskem delu vsa leta šolanja;
 vzorno vedenje in spoštljiv odnos do sošolcev, učiteljev in ostalih
delavcev šole vsa leta šolanja;
 večletno aktivno sodelovanje v razredu in šolski skupnosti ter šolskem
parlamentu;
 večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri interesnih in
drugih dejavnostih;
 večletno sodelovanje na šolskih prireditvah;
 vsaj dve pohvali OŠ Gradec s predmetne stopnje;
 drugo (utemeljitve posameznih učiteljev predmeta ali dejavnosti)
 za doseženi vsaj dve srebrni ali eno zlato priznanje na tekmovanjih
znanja, ki so organizirana za območje celotne države.
4. člen
Učencu, ki v generaciji dosega izjemne dosežke s področja:
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 odnosa do sošolcev, učiteljev, ostalih delavcev šole in šolskega dela;
 udeležbe na tekmovanjih in doseženih priznanjih ter
 sodelovanja na šolskih prireditvah,
se po sklepu učiteljskega zbora podeli Zlato priznanje OŠ Gradec.

Pravilnik je bil sprejet v šolskem letu 2018/19 in velja do preklica.

Ravnatelj: Damjan Štrus
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Razmišljanje o dogodku
1. Kaj se je zgodilo? Kako si ti videl/a situacijo? Natančno opiši celoten
dogodek.

2. Ali kaj po tvojem mnenju ni bilo v redu? Ali se čutiš odgovornega in
zakaj?

3. Kako boš to popravil/a? Kakšni so tvoji predlogi za rešitev situacije?

Ime in priimek, razred:

Podpis:
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Pisni predlog razrednika za izrek vzgojnega opomina
Za učenca __________________________ iz __________ razreda predlagam
izrek vzgojnega opomina zaradi kršenja šolskih pravil.
OBRAZLOŽITEV:

Datum:_______________

Predlagatelj: ________________
Podpis:____________________
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Osnovna šola Gradec
Bevkova 3
1270 Litija
ime in sedež šole

Obvestilo o vzgojnem opominu
Učenki/učencu

,

rojeni /rojenemu

,

(ime in priimek)

ki v šolskem letu

(datum rojstva)

razred, je bil v skladu s 60. f členom Zakona o osnovni šoli

obiskuje

(Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K)

izrečen

vzgojni opomin.
(prvi, drugi, tretji)

Obrazložitev:
1.

Učenka/učenec je dne

kršila/kršil
(navesti pravni akt – zakon, akt šole..)

Opis kršitve:

2.

Pisni predlog za izrek vzgojnega opomina je bil podan razredniku dne

3.

Razrednik je dne

4.

Razrednik je učiteljskemu zboru dne

5.

Učiteljski zbor je učenki/učencu dne

.

opravil razgovor z učenko/učencem in starši/

.

podal pisni obrazložen predlog za izrek vzgojnega opomina.
za kršitev iz 1. točke izrekel

opomin.
(prvi, drugi, tretji)

Šola lahko v skladu s 54. členom Zakona o osnovni šoli učenko/učenca po izrečenem tretjem vzgojnem opominu
prešola na drugo šolo brez soglasja staršev.
6.

Pred izrekom vzgojnega opomina je šola uporabila naslednje ukrepe, določene z vzgojnim načrtom in
pravili šolskega reda:

Evidenčna številka:

Kraj in datum:
Pečat

Ravnatelj:
Dva izvoda obvestila izročena učenki/učencu dne

.

Damjan Štrus
Podpisan izvod vrnjen dne

Šola učenki/učencu izroči dva izvoda obvestila o vzgojnem opominu.
Podpisan izvod obvestila šola vloži v mapo vzgojnih opominov.

-------------------------------------------------------------------Podpisana/podpisani

potrjujem prejem obvestila o vzgojnem opominu.
(starši/zakoniti zastopnik otroka)

Datum:

Podpis staršev:

Učenka/učenec vrne šoli en izvod s podpisom staršev.
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.

INDIVIDUALIZIRAN VZGOJNI NAČRT
Ime in priimek učenca:
_______________________________________________________________

Razred:
____________________________

Razrednik:
__________________________________________________

Šolsko leto:
________________________
Obdobje izvajanja in spremljanja načrta:
__________________________________________

Osnovna šola Gradec, Bevkova ulica 3, 1270 Litija
Tel.: 01/8973-300
DŠ: 42070651, MŠ: 5689155
spletna stran: http://www.osgradec.si
e-mail: tajnistvo@osgradec.si
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A) Povzetki iz Vzgojnega načrta OŠ Gradec
Vzgojni načrt je priložnost za intenzivnejše vključevanje staršev in učencev v
oblikovanje kulture šole. Je spodbuda k večji medsebojni povezanosti,
dogovarjanju in prevzemanju skupnih odgovornosti.
Vloga in namen vzgojnega načrta sta:
 vzgojiti učenca glede na njegove osebnostne lastnosti in sposobnosti v
odgovornega, poštenega, strpnega, samozavestnega in ustvarjalnega
posameznika,
 skrbeti za dobro klimo,
 povečati odgovornost učenca.
Cilji osnovnošolskega izobraževanja so:
 omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi
sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne
samopodobe,
 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.
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 odgovornih učencev,
učiteljev in staršev.
Vrednote, na katerih temelji vzgojno delovanje šole, so:
 varnost, spoštovanje, enakopravnost, strpnost, zaupanje, sprejetost,
pripadnost;
 odgovornost, poštenost;
 prijateljstvo;
 empatija;
 samozavest.
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Načela
Šola deluje po:
 načelu ustvarjanja pozitivne klime in pogojev za optimalni razvoj;
 načelu ustvarjanja pozitivnih odnosov in pogojev za celostni razvoj načelu
zagotavljanja varnosti in pravičnosti;
 načelu upoštevanja različnosti.
Vzgojne dejavnosti
Šola spodbuja vzgojne dejavnosti za:
 razvijanje občutka varnosti, empatije in senzibilnosti, tolerance,
strpnosti, spoštovanja;
 vzgajanje k odgovornosti;
 razvijanje občutka sprejetosti, občutka lastne vrednosti in zaupanja,
oblikovanje pozitivnega vedenja z zgledom (konkretne dejavnosti:
priložnostni razgovori, šolsko svetovalno delo (nudenje pomoči pri
razreševanju stisk in konfliktov), pogovor ob zgodbah, dogodkih;
 razvijanje pozitivne šolske klime in kulture (konkretne dejavnosti: šolske
prireditve, bonton).
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, težave in čustva ter skušajo najti rešitev.),
 restitucija (to je poravnava škodljivih posledic ravnanja),
 poravnava oziroma popravilo nastale materialne škode,
 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),
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 vključevanje staršev v aktivnosti (CŠOD, šola v naravi, dnevi dejavnosti
ipd.),
 začasen odvzem naprav oziroma predmetov, s katerimi učenec moti
pouk ali ogroža lastno varnost ali varnost drugih,
 začasna ali stalna premestitev učenca v drug oddelek ali učno skupino po
odločitvi oddelčnega učiteljskega zbora,
 starši odpeljejo motečega učenca iz šole, šole v naravi ali od drugih oblik
vzgojno-izobraževalnega procesa,
 začasna ali stalna izključitev učenca iz OPB-ja.
Vzgojni ukrepi
Možni 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 izobraževalnega dela, ki se izvajajo izven šolskega
prostora;
 zadržanje na razgovoru po pouku v soglasju oz. z vednostjo staršev;
 prijava na policijo (po potrebi).
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B) Vzgojni ukrepi in postopki

Opis problema

Nosilec vzgojne
dejavnosti

Cilji vedenja

Vzgojni ukrepi

Vzgojne
dejavnosti

Vzgojni postopki

Izvajanja načrta
Posledice
dogovora
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C) Evidenca dogovorov, ki so sprejeti na posameznih svetovalnih razgovorih
Datum:

Dogovor:

Podpis učenca:
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D) Evalvacija
Datum:

Evalvacija:
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E) Sprejetje individualiziranega vzgojnega načrta:
Individualiziran

vzgojni

načrt

______________________________

oblikoval/a

razrednik/razredničarka:

v sodelovanju učencem/učenko, starši

in šolsko svetovalno delavko. Načrt se lahko po potrebi spremeni ali dopolni.
Podpis razrednika:________________________________________________
Podpis staršev:___________________________________________________
Podpis učenca: ___________________________________________________
Podpis svetovalne delavke:__________________________________________
Kraj, datum: ______________

Priloga: fotokopija vzgojnega opomina

Osnovna šola Gradec, Bevkova ulica 3, 1270 Litija
Tel.: 01/8973-300
DŠ: 42070651, MŠ: 5689155
spletna stran: http://www.osgradec.si
e-mail: tajnistvo@osgradec.si
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