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Vzgojni načrt (VN) Osnovne šole Gradec je pripravljala skupina strokovnih delavcev v šolskem 
letu 2021/2022. 
VN so od 22. avgusta 2022 dalje obravnavali strokovni delavci v okviru sestankov strokovnih 
aktivov. 
Učiteljski zbor je podal pozitivno mnenje k dokumentu v četrtek, 15. 9. 2022. 
VN je bil predstavljen na roditeljskih sestankih v 1. polovici septembra 2022 in bil 
posredovan predstavnikom sveta staršev v petek, 16. 9. 2022. 
Svet staršev Osnovne šole Gradec je podal mnenje o tem dokumentu na seji v četrtek, 22. 9. 
2022. 

VN je na predlog ravnatelja sprejel svet šole v četrtek, 29. 9. 2022. 

  



 

 

2 
 

 

Kazalo vsebine 
 

1 TEMELJNE VREDNOTE IN VZGOJNA NAČELA ...................................................................... 3 

2 PREVENTIVNE VZGOJNE DEJAVNOSTI……………………………………………………………………………. 4 

3 SVETOVANJE…………………………………………………………………………………………………………………. 5 

a. Učitelj in razrednik .......................................................................................................... 5 

b. Svetovalna služba ............................................................................................................ 5 

c. Petstopenjski model pomoči učencu .............................................................................. 6 

d. Dodatna strokovna pomoč .............................................................................................. 7 

e. Nadarjeni učenci .............................................................................................................. 7 

4 POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE………………………….……………………………………….……………...9 

a. Pohvale ............................................................................................................................ 9 

b. Priznanja ........................................................................................................................ 10 

5 STATUSI NA OŠ GRADEC………………………………………………………………………………………………. 12 

a. Status športnika oziroma mladega umetnika ............................................................... 12 

b. Status OŠ Gradec ........................................................................................................... 14 

c. Status bralca .................................................................................................................. 14 

6 IZBIRNI PREDMETI……………………………………………………………………………………………………….. 15 

a. Neobvezni izbirni predmeti ........................................................................................... 15 

b. Izbirni predmeti ............................................................................................................. 15 

7 PRAVILNIK O POPRAVNIH IZPITIH………………………………………………………………………………… 16 

8 PROTOKOLI RAVNANJA OB SPREMENJENIH ZDRAVSTVENIH STANJIH UČENCEV ............ 20 

a. Protokol ravnanja v primeru slabega počutja/bolezni .................................................. 20 

b. Protokol ravnanja v primeru poškodbe......................................................................... 20 

c. Protokol ravnanja v primeru znane alergijske reakcije na pik žuželke ......................... 20 

d. Protokol ravnanja v primeru znane alergijske reakcije na hrano ................................. 21 

e. Protokol ravnanja v primeru nihanja krvnega sladkorja ............................................... 21 

f. Protokol ravnanja v primeru epileptičnega napada ...................................................... 21 

g. Protokol ravnanja v primeru paničnega napada ........................................................... 22 

 

  



 

 

3 
 

1 TEMELJNE VREDNOTE IN VZGOJNA NAČELA 

 

Osnovna šola 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. Zavedamo se, da je to skupna pot, pot odgovornih učiteljev, učencev in staršev.  
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2 PREVENTIVNE VZGOJNE DEJAVNOSTI 

 Oblikovanje oddelčnih dogovorov o temeljnih vrednotah skupnega življenja in načinih 

ravnanja ter sodelovanje pri oblikovanju pravil šolskega reda (razmišljanje v skupinah 

na začetku šolskega leta, izdelava pravil na plakatih, ki so obešeni v razredu ali na 

hodniku);  

 aktivno vključevanje učencev v načrtovanje, izvajanje, vrednotenje učenja in dela v 

skladu z njihovimi zmožnostmi (npr. določanje meril uspešnosti pred ocenjevanjem 

znanja ali na začetku učne enote …);  

 organiziranje aktivnega preživljanja časa učencev pred in po pouku ali med odmori 

(prostovoljno delo, tekmovanja, športne dejavnosti, kvizi, šolski radio, plakati …);  

 izvajanje razvojnih, inovacijskih in drugih projektov šole in vključevanje v širše, tudi 

mednarodne projekte kot odlične priložnosti za poglobljeno vzgojno delo na mnogih 

področjih;  

 sistematično načrtovanje in izvajanje razrednih ur ter drugih preventivnih dejavnosti 

s poudarkom na temah o medsebojnih odnosih in čustvovanju (npr. socialne igre in 

zgodbe, delavnice, vaje, igre vlog, osebni pogovori, dnevi dejavnosti, projekti …);  

 razvijanje socialnih veščin, skrb za ustrezno komuniciranje, sodelovalno učenje, 

organiziranje prostovoljnega dela, vrstniške pomoči in medgeneracijskega sožitja;  

 poudarjanje zglednega vedenja učencev, pogovarjanje o takem vedenju, stik z ljudmi 

z visoko etiko in razvito ustvarjalnostjo;  

 obravnavanje različnih življenjskih problemov vrstnikov in odraslih in usmerjanje za 

uspešno reševanje problemov;  

 navajanje na procese samovrednotenja, samonadzora, vzpodbujanje zavedanja 

svobode in odgovornosti za posledice lastnega vedenja; 

 vrstniško svetovanje in posredovanje, načrtovanje časa za pogovore;  

 izvajanje dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše in lokalno skupnost 

(sejmi, druženje s starši itd.);  

 načrtno, sistematično in redno vzajemno sodelovanje s starši in vključevanje staršev v 

življenje in delo šole, organiziranje izobraževanj za starše, izvajanje tematskih srečanj 

s starši, govorilnih ur za starše ali oddelčnih sestankov staršev in učiteljev; 

 nadzor na določenih krajih in v določenem času (dežurstvo pred in po pouku, med 

odmori itd.);  

 odzivnost in pravočasnost pri reševanju problemov, njihovo načrtno reševanje; 

 druge dejavnosti, ki jih načrtuje in izvaja šola. 
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3 SVETOVANJE  

V svetovanje so po potrebi vključeni učenci, starši in strokovni delavci šole. Obravnava učencev 

poteka v soglasju s starši, razen kadar so zaznani znaki vzgojnega in/ali zdravstvenega in/ali 

razvojnega neustreznega napredovanja učenca. Pri tem so lahko vključene tudi pristojne 

zunanje institucije. Dolžnost staršev je redno sodelovanje s šolo in s tem izvajanje starševske 

skrbi.  

a. UČITELJ IN RAZREDNIK  

Pri ravnanju ob kršitvah pravil se upošteva načelo postopnosti reagiranja. 

Učitelj rešuje problem z učencem, po potrebi tudi s starši: opozorilo, ustno opominjanje, 

pogovor in  dogovor (učitelj učenca opozori na kršitev pravil, na njegovo odgovornost za 

dejanje in posledice le-tega ter se z njim dogovori za drugačno ravnanje v prihodnje oz. 

poravnavo škode, kjer je to možno). 

Sodelovanje razrednika pri obravnavi problema (če se kršitve ponavljajo oz. stopnjujejo in 

učenec ne upošteva dogovora z učiteljem). Potrebno je vzdrževati redne, vnaprej 

dogovorjene stike z učencem, učiteljem in starši za spremljanje napredka.  

Sodelovanje svetovalne službe (če se kršitve ponavljajo oz. stopnjujejo in učenec ne 

upošteva dogovora z učiteljem, razrednikom in starši). Potrebno je izvesti svetovalni pogovor 

in vzdrževati redne, vnaprej dogovorjene stike z učencem, učiteljem, razrednikom in starši za 

spremljanje napredka.   

Sodelovanje vodstva šole (če se kršitve ponavljajo oz. stopnjujejo in učenec ne upošteva 

dogovora z učiteljem, razrednikom, svetovalno službo in starši).   

Vključitev zunanjih institucij v reševanje problematike (Center za socialno delo, Policija, 

Svetovalni center za otroke in mladostnike …). 

b. SVETOVALNA SLUŽBA 

Šolska svetovalna služba nudi svetovanje in pomoč učencem in staršem v primeru: 

 učnih težav,  

 osebnih stisk,  

 socialno-ekonomskih stisk in  

 karierne orientacije. 

 

V sklopu tega sodeluje tudi z zunanjimi institucijami. Sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri  

načrtovanju, spremljanju, evalvaciji in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Sodelovanje 
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poteka v sklopu pouka, razrednih ur, individualne obravnave, timskih in kriznih sestankov, 

učiteljskih zborov itd. 

 

Cilji svetovalnega dela so:  

 učinkovito organizirati učenčevo šolsko in domače delo,  

 spremljati delo in uspešnost učenca, 

 razmišljati, presojati in vrednotiti lastno vedenje in ravnanje drugih, 

 prevzemati odgovornost za lastno ravnanje,  

 znati vživeti se v doživljanje drugega,  

 poiskati in razumeti vzroke za neprimerno vedenje pri sebi in drugih,  

 konstruktivno reševati probleme in konflikte,  

 znati obvladovati stres, strah, frustracije, apatičnost, tesnobo, žalost, občutke sramu 

ali krivde itd. 

 razvijati pozitivno samopodobo in samospoštovanje,  

 oblikovati, postaviti in dosegati cilje na učnem in osebnem področju.  

 

Svetovanje in usmerjanje izvajajo vsi strokovni delavci in sodelavci šole, posebno vlogo pa 

imajo svetovalni delavci šole.  

c. PETSTOPENJSKI MODEL POMOČI UČENCU   

Kontinuirano delo z učenci lahko opredelimo znotraj petih korakov pomoči:  

1. Opazovanje in pomoč učitelja pri pouku (dopolnilni pouk, pomoč v podaljšanem bivanju) 

Na prvi stopnji pomoč nudi učitelj/razrednik, ki učenca redno spremlja/poučuje. Z 

upoštevanjem dobre poučevalne prakse in otrokovih težav zagotavlja ustrezne časovne, 

metodične in prostorske prilagoditve, uporablja primerne pripomočke ipd. Učenca po 

potrebi usmeri na dopolnilni pouk. 

Po začetnem obdobju opazovanja o ugotovitvah obvesti starše in jih pozove k aktivni 

vključitvi v kompenzacijo oz. preprečevanje nadaljnjih težav.  

2. Opazovanje in pomoč šolske svetovalne službe 

Če učencu učiteljeva pomoč ne zadošča, se v proces pomoči vključi šolska svetovalna služba, 

z namenom globljega prepoznavanja težav, ovir ter motenj učenca in aktivnega načrtovanja 

pomoči. Skupaj z vpletenimi analizira ustreznost dosedanjih postopanj in prilagodi oz. 

dopolni ustrezne načine dela z učencem.  

3. Dodatna individualna in skupinska pomoč 

Kadar so težave kljub pomoči učitelja in pomoči šolske svetovalne službe še vedno prisotne, 

se učenca vključi v individualno in skupinsko pomoč. Šolska svetovalna služba v sodelovanju z 

učitelji/razrednikom, starši in učencem pripravi izvirni delovni projekt pomoči  (obrazec 
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IDPP). V njem opredeli močna področja, primanjkljaje, ovire, motnje, interese in prilagoditve 

pri pouku in ocenjevanju znanja.  

4. Mnenje in pomoč zunanje ustanove 

V kolikor težave niso odpravljene oz. ustrezno kompenzirane, se učencu in staršem svetuje 

pridobitev mnenja in pomoči zunanje ustanove. Strokovnjaki (psiholog, specialni pedagog in 

drugi profili strokovnjakov) izvedejo z otrokom poglobljeno diagnostično ocenjevanje in 

podajo svoje mnenje o vrsti in obsegu njegovih težav (napišejo strokovno poročilo). Starši 

poročilo o pregledu posredujejo razredniku ali svetovalni službi. 

5. Postopek usmerjanja (pridobitev odločbe) in usmeritev v program s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo (DSP) 

Starši lahko sami oz. v sodelovanju s šolo sprožijo postopek usmerjanja, tako da izpolnijo 

obrazec Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja. Šola lahko začne postopek usmerjanja tudi 

sama. Ob pričetku postopka se predloži vsa potrebna dokumentacija, med drugim tudi 

strokovno poročilo zunanje ustanove, kjer je bilo izvedeno diagnostično ocenjevanje. Šolska 

svetovalna služba v sodelovanju z izvajalci individualne in skupinske pomoči ter učiteljskim 

zborom pripravi poročilo o učencu in opravi pogovor z njim. 

V primeru težav, ki zahtevajo takojšnjo obravnavo, se 4. korak pomoči izjemoma lahko 

preskoči.  

d. DODATNA STROKOVNA POMOČ 

Po prejemu odločbe in strokovnega mnenja šola v 30 dneh začne z izvajanjem dodatne 

strokovne pomoči – DSP. Za učenca se pripravi individualizirani program dela – IP, v katerem 

se opredeli njegova močna področja, področja ovir, težav in motenj, določijo se prilagoditve 

pri pouku in ocenjevanju znanja ter načrtuje cilje dela. 

e. NADARJENI UČENCI 

Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali 

izjemne dosežke na posameznih področjih učenja, umetnosti ali športa. Šola tem učencem 

zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje, tako da jim prilagodi vsebine, metode 

in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in 

skupinske pomoči ter druge oblike dela (11. člen ZOsn). 

Postopek evidentiranja in identifikacije nadarjenih učencev poteka v 5. razredu oz. v višjih 

razredih po naslednjih korakih: 
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1. evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni; 

Poteka na osnovi različnih kriterijev (učni uspeh, dosežki, učiteljevo mnenje, tekmovanja, 

hobiji, mnenje šolske svetovalne službe, mnenje staršev). V skupino evidentiranih so izbrani 

učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih kriterijev. Evidenco vodi šolska svetovalna 

služba. 

2. identificiranje nadarjenih učencev; 

Zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje naslednja 

merila: ocena učiteljev, test sposobnosti in test ustvarjalnosti. Test sposobnosti in 

ustvarjalnosti izvede in ovrednoti šolski psiholog. Ugotovitev o tem, da je učenec nadarjen, 

se sprejme na sestanku razrednega učiteljskega zbora, na katerem sodelujeta šolska 

svetovalna služba in koordinator za delo z nadarjenimi, če ta ni šolski svetovalni delavec. 

3. seznanitev in mnenje staršev; 

Je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba v sodelovanju z razrednikom 

seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega, in pridobi tudi njihovo mnenje 

o otroku. 

Za učence, ki zaradi različnih vzrokov pri postopku odkrivanja niso bili obravnavani, se 

postopek izvede v naslednjem šolskem letu.    

4. vodenje in program dela z nadarjenimi učenci. 

Odkrite nadarjene učence se v soglasju s starši tekoče spremlja. Vsako leto učencem šolska 

svetovalna služba vroči individualizirani program za nadarjene učence (obrazec INDEP).  V 

INDEP-u učenci opredelijo področja dela in načine izražanja svoje nadarjenosti (tekmovanja, 

dogodki, raziskovalne naloge ipd.) ter pridobijo podpise mentorjev. Izpolnjen obrazec je 

učenec dolžan vrniti razredniku do dogovorjenega roka. Vse vrnjene obrazce šolska 

svetovalna služba hrani v osebni mapi učenca.  
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4 POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE 

Učenci lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo pohvale, priznanja in nagrade. 

Pohvale, priznanja in nagrade predlagajo: razrednik, drugi strokovni delavci šole, učenci, 

mentorji dejavnosti, ravnatelj. 

a. POHVALE  

Se podeljujejo za: 

 prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih ter 

drugih dejavnostih šole,  

 bistveno izboljšanje učnega uspeha ali vedenja v primerjavi s preteklim šolskim 

letom,  

 posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti učencev,  

 izjemen odnos do učencev, delavcev šole in drugih odraslih ter nudenje pomoči 

tistim, ki jo potrebujejo.  

Pohvale so lahko ustne (pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti) ali pisne.  

 

 

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 razrednemu učiteljskemu zboru.  

 

4. člen 

Učenec je dolžan spoštovati vse dolžnosti, določene z Vzgojnim načrtom šole.  

 

5. člen 

Pri podelitvi pohvale se upošteva:  

 prizadevnost in vestnost pri šolskem delu (prizadevnost ni pogojena z uspehom);  

 primerno vedenje in lep odnos do sošolcev, učiteljev in drugih delavcev šole;   

 celoletno aktivno sodelovanje v razredu in šolski skupnosti;   
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 večkratna pomoč sošolcem;   

 aktivno celoletno sodelovanje na katerem koli področju izven obveznega pouka, ki 

doprinaša k boljšemu počutju in delu na šoli;   

 sodelovanje na predstavitvah šole staršem in kraju;   

 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 dve bronasti 

priznanji; 

- za učence od 6. do 9. razreda: sodelovanje na tekmovanjih znanja (ki so organizirana 

za območje cele države), na katerih je dosegel vsaj eno srebrno ali zlato priznanje.   

  

Pravilnik je bil sprejet v šolskem letu 2018/2019 in velja do preklica.  

b. PRIZNANJA  

Priznanja se izrekajo za večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu 

ter za doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih učencev, ki so organizirana na 

državnem nivoju.  

 

Učencu, ki je prejel priznanje, se lahko podeli tudi nagrada. Vrsto nagrade za posameznega 

učenca določi ravnatelj v sodelovanju z razrednikom oziroma mentorjem. Praviloma so 

nagrade knjige ali pripomočki, ki jih učenec lahko uporablja pri pouku ali drugih dejavnostih 

šole. 

 

PRAVILNIK O PODELITVI PRIZNANJ OŠ GRADEC 

 

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 razrednemu učiteljskemu zboru.  

 

3. člen 

Pri dodelitvi priznanja se upošteva:  

 prizadevnost in vestnost pri šolskem delu skozi vsa leta šolanja;  

 primerno vedenje in lep odnos do sošolcev, učiteljev in ostalih delavcev šole;  

 večletno aktivno sodelovanje v razredu in šolski skupnosti te šolskem parlamentu;  
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 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); 

ali 

- doseženi vsaj dve srebrni ali eno zlato priznanje na tekmovanjih znanja, ki so 

organizirana za območje celotne države.  

  

Pravilnik je bil sprejet v šolskem letu 2018/2019 in velja do preklica. 
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5 STATUSI NA OŠ GRADEC 

Na Osnovni šoli Gradec učencem prilagajamo obveznosti na različne načine in zato lahko 

učenci pridobijo 3 različne statuse: 

1. status športnika oziroma mladega umetnik, 

2. status OŠ Gradec, 

3. status bralca. 

Prvi pogoji za pridobitev kateregakoli statusa so, da učenec: 

 ne izostaja neopravičeno od pouka in mu ni bil izrečen vzgojni ukrep, 

 spoštuje Vzgojni načrt Osnovne šole Gradec ter 

 vestno in redno opravlja šolske obveznosti (domače naloge ipd.). 

a. STATUS ŠPORTNIKA OZIROMA MLADEGA UMETNIKA 

Skladno z vsebino okrožnice MIZŠ, št. 6030-2/2018/29, z dne 19. 10. 2018 so prilagoditev 

deležni tisti športniki, ki IZKAZANO NE MOREJO sproti opravljati šolskih obveznosti zaradi 

DALJŠIH odsotnosti od pouka ali OBSEŽNEGA trenažnega procesa v obdobju priprav na 

tekmovanja. 

Status učenca športnika lahko pridobi učenec, ki je: 

 star najmanj 12 let, 

 vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov in 

 ima s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez potrjen nastop 

na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema. 

Status učenca mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki je: 

 star najmanj 12 let, 

 vpisan na glasbeno šolo oz. drug javno veljavni program s področja kulture, ali član 

društva, ki je registrirano pri Plesni zvezi Slovenije in 

 ima uradno potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema. 

 

Pri odločanju o dodelitvi statusa športnika/mladega umetnika se upošteva obseg trenažnih 

obveznosti, priprav na tekmovanja oziroma nastope, ki se lahko bistveno razlikujejo pri 

posameznih športnih panogah in kulturnih udejstvovanjih.  

 Na Osnovni šoli Gradec učence, ki pridobijo status športnika/mladega umetnika, 

glede na prilagoditve razvrstimo v dve skupini: 
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STATUS športnika/mladega umetnika A: 

V tej skupini so učenci, ki: 

 tekmujejo na državnih in mednarodnih tekmovanjih, 

 izvajajo trenažni proces vsaj 4-krat tedensko in imajo med vikendom tekmovanje, 

 izvajajo trenažne procese v krajih, ki so izven občine oziroma sosednje občine 

njihovega stalnega prebivališča (zaradi česar vožnja do kraja trenažnega procesa 

vzame znaten del časa), 

 imajo več (registriranih, veljavnih) obšolskih dejavnosti (šport, glasbena šola), znaten 

del obšolskega časa namenjajo registriranim/veljavnim dejavnostim, zaradi česar 

IZKAZANO ne morejo sproti opravljati šolskih obveznosti ter 

 so zgled ostalim učencem pri pouku, predvsem športa/umetnosti. 

 

Prilagoditve pri statusu A – Učenec: 

 je upravičen do napovedanega ustnega ocenjevanja znanja tekom celega šolskega 

leta, 

 po potrebi in v dogovoru z učiteljem lahko določi datum pisnega ocenjevanja znanja, 

v kolikor je zaradi tekmovanja/trenažnega procesa odsoten na datum napovedanega 

pisnega ocenjevanja znanja, 

 je opravičen do odsotnosti od pouka na dan tekmovanja, 

 je lahko opravičen do morebitne (daljše) odsotnosti zaradi tekmovanj ali priprav na 

tekmovanja. 

 

STATUS športnika/mladega umetnika B: 

V tej skupini so učenci, ki: 

 tekmujejo v različnih ligaških tekmovanjih, 

 izvajajo trenažne procese znotraj občine stalnega prebivališča ali v sosednji občini 

(zaradi česar vožnja do kraja trenažnega procesa ne vzame znatnega dela časa), 

 izvajajo trenažni proces 4-krat tedensko ali manj in imajo med vikendom tekmovanje 

ter 

 so zgled ostalim učencem pri pouku, predvsem športa/umetnosti. 

 

Prilagoditve pri statusu B – Učenec: 

 je upravičen do napovedanega ustnega ocenjevanja zgolj izjemoma, v času 

intenzivnejših priprav na državno tekmovanje ali tekmovanje v tujini, ki poteka v času 

pouka, 

 v primeru povečane tedenske obremenitve (tekma, ki poteka izven kraja izvajanja 

trenažnega procesa, zaradi česar se učenec ne more ustrezno pripraviti na pouk 
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naslednjega šolskega dne) je učenec naslednji dan upravičen od ustnega ocenjevanja 

znanja, 

 je upravičen do odsotnosti od pouka na dan tekmovanja, 

 je lahko upravičen do morebitne (daljše) odsotnosti zaradi tekmovanj ali priprav na 

tekmovanja. 

b. STATUS OŠ GRADEC 

Učiteljski zbor (UZ) Osnovne šole Gradec podeljuje svojim učencem, ki veliko prostega časa 

namenjajo aktivnostim Osnovne šole Gradec in močno prispevajo k njeni prepoznavnosti, 

poseben status, imenovan Status OŠ Gradec. 

Status lahko pridobi: 

 učenec, ki aktivno sodeluje v interesnih dejavnostih in projektih šole; v času, ki ga 

predlaga mentor ali razrednik. 

Status OŠ Gradec omogoča, da: 

 učenec izjemoma opravičeno izostane od pouka z namenom izpolnjevanja aktivnosti 

OŠ Gradec, ki niso vezane na pouk; izostanek potrdi mentor in o tem obvesti 

razrednika ter UZ, 

 učenec v dogovoru z učiteljem določi datum ustnega ocenjevanja znanja, 

 učenec lahko izboljšuje že pridobljeno pisno oceno znanja, če s pridobljeno oceno ni 

zadovoljen. 

c. STATUS BRALCA 

Pogoji za pridobitev statusa in pravila: 

 status bralca lahko pridobijo učenci predmetne stopnje; 

 s pridobitvijo statusa so učenci vključeni tudi v Bralno značko in so dolžni spoštovati 

vsa pravila, ki urejajo potek Bralne značke; 

 s statusom učenci pridobijo pravico, da si v šolskem letu lahko dvakrat izberejo 

datum ustnega ocenjevanja znanja pri katerem koli predmetu; 

 učenci lahko prvič izkoristijo pravico do napovedanega ustnega ocenjevanja znanja 

po 2 prebranih knjigah, drugič po vseh prebranih knjigah, ki so za posamezni razred 

predpisane za osvojitev bralne značke; 

 učenci pravočasno preberejo predpisane knjige za domače branje ter pri obravnavi 

domačega branja tudi aktivno sodelujejo. 
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6 IZBIRNI PREDMETI 

a. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

Za učence 1. razreda se lahko izvaja pouk iz neobveznega izbirnega predmeta angleščina.  

Šola za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: 

drugega tujega jezika – nemščina, umetnosti, računalništva, športa in tehnike.  

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Ko 

učenec neobvezni izbirni predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do 

konca šolskega leta. 

b. IZBIRNI PREDMETI 

Učenci 7., 8. in 9. razreda morajo poleg obveznih predmetov obiskovati tedensko tudi 2 uri 

izbirnih predmetov. Izjemoma lahko obiskujejo tudi 3 ure, če s tem soglašajo njihovi starši.  

Starši učenca lahko zaprosijo za oprostitev obiskovanja obveznih izbirnih predmetov 

(obrazec A 011: Vloga za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov), če učenec obiskuje 

glasbeno šolo z javno veljavnim programom. Pogoj za oprostitev je fotokopija potrdila o 

vpisu v tekoče šolsko leto. Vlogo in fotokopijo posredujejo ravnatelju, ki izda odločbo o 

oprostitvi obiskovanja obveznih izbirnih predmetov. 
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7 PRAVILNIK O POPRAVNIH IZPITIH 

Na podlagi 68., 70. in 77. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 
107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13, 46/16-ZOFVI-L), 24., 30., 31., 32., 33., 34. in 35. člena 
Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju učencev v osnovni šoli (Uradni list 
RS, št. 73/8, 52/13), 10. člena Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 
61/12, 51/13) in 3.       člena Pravilnika o spremembi Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli 
(Uradni list št. 61/12) izdaja ravnatelj Osnovne šole Gradec, Bevkova ulica 3, 1270 Litija, 
Damjan Štrus naslednja 

 
 

PRAVILA O OPRAVLJANJU POPRAVNIH IZPITOV NA OŠ GRADEC 

 
1. člen 

S temi pravili se ureja način in potek opravljanja popravnih izpitov, možnosti ugovora na 
oceno in način hranjenja dokumentacije o popravnih izpitih. 
 

2. člen 

Če je bil učenec v 7. in 8. razredu ob koncu pouka v danem šolskem letu ocenjen negativno iz 
največ dveh predmetov, učenec opravlja popravni izpit. 
 
Če je bil učenec v 9. razredu ob koncu pouka v danem šolskem letu negativno ocenjen iz 
enega ali več predmetov, lahko opravlja popravne izpite. 
 

3. člen 

Učenec v 7. oziroma 8. razredu lahko opravlja popravni izpit največ dvakrat v šolskem letu. 
 
Učenec v 9. razredu lahko opravlja popravni izpit dvakrat v istem šolskem letu. Če popravnih 
izpitov ne opravi uspešno, jih lahko opravlja še najmanj štirikrat v naslednjem šolskem letu. 
 

4. člen 

Učenec opravlja popravne izpite v rokih, ki jih določi pristojni minister MIZŠ. Na isti dan lahko 
učenec opravlja izpite iz največ dveh predmetov. 
 
Na isti dan lahko učenec opravlja izpit iz največ enega predmeta, če ima popravni izpit pisni 
in ustni del. 
 
Za učenca, ki ima popravni izpit, šola organizira dopolnilni pouk v obsegu najmanj pet (5) 
šolskih ur oz. glede na izredne razmere tudi več ur, če tako določi minister MIZŠ (obrazec: 
Prijava k dopolnilnemu pouku). 
 
V primeru, da učenec pri dopolnilnem pouku ne sodeluje in ne opravlja obveznosti, ki mu jih 
dodeli učitelj, se lahko dopolnilni pouk za učenca po 2. ali katerikoli nadaljnji uri dopolnilnega 
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pouka zaključi. Učitelj mora o tem zapisati uradno zabeležko (obrazec: Popravni izpit – 
evidenca ur dopolnilnega pouka). 
 

5. člen 

Učenec opravlja popravne izpite v desetih delovnih dneh po zaključku pouka in v desetih 
delovnih dneh pred začetkom novega šolskega leta. 
 
Učenec se na popravni izpit prijavi pisno, na internem obrazcu, ki ga odda razredniku 
(obrazec: Prijava k popravnemu izpitu). Obrazec je priloga teh pravil. 
 
Šola obvesti učenca o datumu, uri in prostoru opravljanja popravnega izpita najmanj tri dni 
pred izpitnim rokom. 
 
Šola mora imeti potrdilo staršev o prejetem obvestilu o popravnem izpitu (uradni zaznamek 
telefonskega pogovora, el. sporočilo starša ipd.). 
 

6. člen 

Učenec opravlja popravni izpit pred izpitno komisijo. 
 
Izpitno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. 
 
Predsednik izpitne komisije je praviloma učitelj, ki poučuje predmet, iz katerega učenec 
opravlja popravni izpit. 
 
Izpitno komisijo imenuje ravnatelj s sklepom. Člani komisije so praviloma izmed učiteljev 
šole, v posameznih primerih (bolniške odsotnosti, nasprotje interesov, obstoječ konflikt med 
učiteljem in učencem) pa lahko za člana komisije imenuje tudi učitelja druge šole. 
 

7. člen 

Popravni izpiti so pisni in ustni pri predmetih matematika, slovenščina in prvi tuji jezik. 
 
Popravni izpiti so samo ustni pri vseh ostalih predmetih. 
 

8. člen 

Pisni del popravnega izpita traja praviloma 45 minut, vendar največ 60 minut. 
 
Ustni del izpita traja največ 30 minut. 
 
Pri pisnem delu izpita je prisoten najmanj en član komisije. 
V istem prostoru lahko opravlja pisni del izpita en ali več učencev.  
 
V istem prostoru lahko opravlja ustni del izpita samo en učenec. 
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Pri predmetih, kjer je popravni izpit pisni in ustni, ima učenec med izpitoma 30 minut 
odmora. 
 
Učenec lahko odda izpitno gradivo pred iztekom časa in z dovoljenjem zapusti izpitni prostor. 
 
Učenec ne sme imeti pri opravljanju popravnega izpita pri sebi mobilnega telefona, pametne 
ure, druge IKT opreme in drugih pripomočkov, ki jih ne potrebuje pri izpitu. 
 
 

9. člen 

Teme, naloge in vprašanja za izpit, ki so v skladu z učnim načrtom predmeta, določi izpitna 
komisija pred začetkom opravljanja izpita. 
 
Izpitna komisija oceni učenca neposredno po izpitnem roku. 
 
Izpitna komisija učenca seznani z oceno takoj po opravljanju popravnega izpita. 
 

10. člen 

Če učenec v predpisanem roku iz opravičljivih razlogov ne pride k izpitu ali med izpitom 
odstopi, lahko opravlja izpit v okviru istega roka v času, ki ga določi učitelj. 
 
Če se učenec zaradi neupravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, se šteje, da izpita 
ni opravil. 
 

11. člen 

Izpitna komisija vodi zapisnik o opravljanju popravnega izpita.  
 
Zapisnik vsebuje (obrazec Zapisnik o poteku popravnega izpita za posameznega člana 
komisija in obrazec Zapisnik popravnega izpita): 

 podatke o učencu (ime in priimek, številka matičnega lista, razred), 

 datum in čas opravljanja ustnega in pisnega izpita, 

 vsebino izpita ter pridobljene ocene in 

 člane izpitne komisije. 
 

12. člen 

Učencu, ki ima pravico opravljati popravni izpit, šola izda obvestilo o zaključnih ocenah ob 
koncu pouka v šolskem letu. 
 
Po opravljenih popravnih izpitih v rokih, ki jih določa Pravilnik o šolskem koledarju za 
osnovne šole, šola učencu izda spričevalo z ocenami iz vseh predmetov in navedbo, ali 
učenec napreduje v naslednji razred. Datum na spričevalu je datum opravljanja zadnjega 
popravnega izpita. 
 

13. člen 
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Če učenec in starši menijo, da je bil učenec na popravnem izpitu nepravilno ocenjen, lahko v 
roku treh dni od opravljanja popravnega izpita pri ravnatelju vložijo obrazložen pisni ugovor. 
 
Če je ugovor vložen pravočasno, ravnatelj najpozneje v treh dneh po prejemu ugovora 
imenuje komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. 
 
Med člani komisije mora biti vsaj en član, ki ni zaposlen v šoli. 
 
V komisijo ne more biti imenovan učitelj, ki je učenca ocenil. 
 

14. člen 

Komisija pregleda dokumentacijo o učenčevem znanju pri opravljanju popravnega izpita. 
 
Po pregledu se odloči, ali bo o ustreznosti presodila na podlagi te dokumentacije, ali pa bo 
učenčevo znanje ponovno ocenila po postopku, ki je določen za opravljanje popravnega 
izpita. 
 
Komisija mora o svoji odločitvi obvestiti starše najkasneje v osmih dneh po vložitvi ugovora. 
 
Odločitev komisije je dokončna. 
 

15. člen 

Celotno dokumentacijo o popravnem izpitu zbira in ureja razrednik učenca. Ko ima 
dokumentacijo zbrano, jo skupaj z dokumentacijo svojega razreda odda pomočnicama 
ravnatelja, da jo shranita. Zapisniki o popravnih izpitih se hranijo eno leto po zaključku 
šolanja učenca. 
 
Pravilnik o popravnih izpitih je sprejel učiteljski zbor na seji dne 21. 6. 2021. 
 
Priloge: 

 Prijavnica k popravnemu izpitu 

 Prijavnica k dopolnilnemu pouku 

 Zapisnik o popravnem izpitu 

 Evidenca ur dopolnilnega pouka 
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8 PROTOKOLI RAVNANJA OB SPREMENJENIH ZDRAVSTVENIH 

STANJIH UČENCEV 

Protokoli ravnanja so namenjeni splošni osveščenosti strokovnih delavcev o ravnanju v 

posameznih situacijah. V primeru znanih posebnih stanj učencev starši šoli pripravijo 

personaliziran protokol, v katerem so določeni natančni koraki postopanja in ukrepanja. 

V primeru dajanja zdravil učencu ob kroničnih stanjih (npr. ne antibiotiki) morajo starši šoli 

predati Izjavo za privolitev dajanja zdravil otroku (obrazec A 007), ki se hrani pri razredniku.  

a. PROTOKOL RAVNANJA V PRIMERU SLABEGA POČUTJA/BOLEZNI  

1. Učenec v primeru slabega počutja oz. bolezni o tem obvesti učitelja, ki ga tisto šolsko 

uro poučuje. Ta ga napoti v šolsko svetovalno službo (na POŠ k razredniku). 

2. Šolska svetovalna služba oz. razrednik se z učencem pogovori in presodi o njegovem 

odhodu domov.  

3. Če učenec in šolska svetovalna služba ali razrednik presodita, da je stanje obvladljivo 

in učenec lahko prisostvuje pouku, se ta vrne v razred. 

4. V nasprotnem primeru šolska svetovalna delavka oz. razrednik obvesti starše in se z 

njimi dogovori o učenčevem odhodu domov. 

5. Šolska svetovalna služba o učenčevem odhodu preko e-pošte obvesti razrednika in 

učitelja, ki učenca v danem trenutku poučuje. 

b. PROTOKOL RAVNANJA V PRIMERU POŠKODBE 

1. Pričujoči učitelj v primeru poškodbe nudi prvo pomoč učencu. V primeru hude 

poškodbe pokliče nujno medicinsko pomoč (112). 

2. Učitelj zapiše zapisnik o dogodku in o njem obvesti starše in razrednika. 

c. PROTOKOL RAVNANJA V PRIMERU ZNANE ALERGIJSKE REAKCIJE 

NA PIK ŽUŽELKE 

1. Učenca se namesti v sedeči ali ležeči položaj. 

2. Učencu se TAKOJ injicira zdravilo Epipen. INJICIRANJE zdravila Epipen:  

 modri zatič se izvleče in v tistem trenutku izskoči igla, 

 stran z iglo se močno zabode v stegno in zadrži 10 sekund, 

 mesto vboda se masira. 
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3. O alergijski reakciji se obvesti starše in po potrebi kliče nujna medicinska pomoč 

(112). 

d. PROTOKOL RAVNANJA V PRIMERU ZNANE ALERGIJSKE REAKCIJE 

NA HRANO 

1. Učenca se namesti v polsedeč položaj. 

2. V primeru oteženega dihanja, piskanja, hropenja in/ali koprivnice se učencu injicira 

zdravilo Epipen v zunanji del stegna. INJICIRANJE  zdravila Epipen:  

 modri zatič se izvleče in v tistem trenutku izskoči igla, 

 stran z iglo se močno zabode v stegno in zadrži 10 sekund, 

 mesto vboda se masira. 

 

3. O alergijski reakciji se obvesti starše in po potrebi kliče nujna medicinska pomoč 

(112). 

e. PROTOKOL RAVNANJA V PRIMERU NIHANJA KRVNEGA SLADKORJA 

1. Učencu najprej izmerimo krvni sladkor.  

V primeru PRENIZKE (pod 3,2 mmol/l oz. po dogovoru) vrednosti krvnega sladkorja 

učencu damo sadni sok/sladkorno tabletko.  

V primeru PREVISOKE (nad 12 mmol/l oz. po dogovoru) vrednosti krvnega sladkorja 

učencu omogočimo gibanje in pitje tekočine ter  glede na dogovor s starši zvišamo nivo 

inzulina. 

2. Učenčevo stanje budno spremljamo in po potrebi o njem obvestimo starše in nujno 

medicinsko pomoč (112). 

f. PROTOKOL RAVNANJA V PRIMERU EPILEPTIČNEGA NAPADA 

1. Učenca se namesti v bočni položaj (po možnosti se med zobe namesti palčka).  

2. Ostale učence se umakne iz razreda (eden izmed njih gre po šolsko svetovalno 

delavko ali drugega strokovnega delavca šole). 

3. Če napad traja več kot 2–3 minute, se učencu v bukalno (v usta, mesto med spodnjo 

čeljustjo in ličnico) votlino vbrizga zdravilo, ki ga ima pri sebi na dogovorjenem mestu. 

4. O epileptičnem napadu se obvesti starše in po potrebi kliče nujna medicinska pomoč 

(112). 
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g. PROTOKOL RAVNANJA V PRIMERU PANIČNEGA NAPADA 

1. Učenca umaknemo v miren prostor (šolska svetovalna služba, mirna soba), kjer ga 

prevzame šolska svetovalna delavka. 

2. Učencu pomagamo vzpostaviti normalen ritem dihanja (s pomočjo vrečke in/ali 

trebušnega dihanja). 

3. Izvedemo tehniko prizemljitve (5-4-3-2-1): 

 naštej 5 stvari, ki jih vidiš. 

 dotakni se 4 stvari in opiši, kakšen je občutek. 

 zapri oči in določi 3 zvoke, ki jih slišiš. 

 globoko vdihni skozi nos in opiši 2 vonja, ki ju vonjaš. 

 predstavljaj si, da okušaš svojo najljubšo jed. Opiši, kakšen okus ima. 

4. Izvedemo tehniko preusmerjanja pozornosti 100-7 (učenec odšteva po 7 od 100 

navzdol). 

5. Učencu omogočimo, da si na telefonu prižge sproščujočo glasbo/meditacijo in za 

nekaj časa ostane v mirni sobi. 

6. Po potrebi obvestimo učenčeve starše (ob prvih pojavljanjih) in nujno medicinsko 

pomoč (112). 


