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Vzgojni načrt OŠ Brusnice je bil sprejet dne, 28. 9. 2018.  

   



   

Vsebina:   

1. Zakonska osnova vzgojnega načrta je opredeljena v 60. členu ZOsn.   

   

2. VIZIJA NAŠE ŠOLE   

Dobra šola, ki vzpodbuja zdrave medsebojne odnose, ustvarjalnost, inovativnost in daje 

kvalitetno ter uporabno znanje za novo tisočletje   

   

3. TEMELJNE VREDNOTE, KI BODO USMERJALE VZGOJNO DELO NA NAŠI  

ŠOLI   

 znanje   

 odgovornost tudi odgovoren odnos do okolja   

 osebnostni razvoj, samostojnost   

 varnost (psihična in fizična)   

 solidarnost, pomoč drugim   

 spoštovanje, strpnost   

 zdrav način življenja, enakost, pravičnost   

 sodelovanje s širšo skupnostjo ( KS Gabrje, Brusnice in Ratež)   

   

4. NAČINI ZA ZADOVOLJEVANJE VREDNOT   

 oblikovanje optimalnega življenjskega, učnega in vzgojnega okolja v fizičnem, 

psihološkem, socialnem in duhovnem smislu – spodbudno okolje,   

 z vključevanjem (v okolje, odnos do kulturne dediščine…) in strpnost (toleranca 

do šibkejših, mlajših…), sodelovalni odnos,   

 skupno reševanje težav, dogovarjanje,   

 načelo individualizacije (zavzetost za vsakega posameznika, iskanje odličnosti 

posameznika…),   

 zaupanje in zagotavljanje varnosti,   

 udejanjanje ekološke zavesti,   

 domovinska vzgoja,   

 spoznavanje z evropsko kulturo,   

 z vzpodbudo,   

 z vzgledom,   

 z avtoriteto učiteljev in drugih strokovnih delavcev,   drugo.   

   

  

   

5. DEJAVNOSTI ZA URESNIČITEV VREDNOT   

 vzgojne vsebine pri pouku in oddelčnih urah,   

 dejavnosti, ki potekajo na šoli poleg pouka: interesne dejavnosti, projektno delo,   

 pogovorna ura,   

 stiki s starši,   

 drugo.   

   



6. VZGOJNI POSTOPKI   

 mediacija,   

 restitucija,    svetovanje,     drugo.   

   

7. VZGOJNI UKREPI   

 pohvale, nagrade (glej Pravila o nagrajevanju učencev),   

vzgojni ukrepi ob posameznih kršitvah pravil.   

   

7.1. Kršitve pravil šolskega reda:  

 nestrpnost do učencev in zaposlenih zaradi kulturnih, socialnih, verskih in etičnih razlik 

(npr. posmehovanje, žaljenje, izločanje…),   

 neizpolnjevanje učnih in drugih šolskih obveznosti (npr. neizpolnjevanje domačih nalog, 

neupoštevanje navodil učitelja…),   

 zamujanje k pouku in drugim šolskim dejavnostim,   

 motenje učencev in zaposlenih pri delu (npr. klepetanje, neprimerno vedenje…),   

 nespoštovanje pravil hišnega reda (neustrezna obutev…),   

 neodgovorno ravnanje s premoženjem šole in lastnino drugih in povzročitev materialne 

škode,   

 nesodelovanje pri dogovorjenih in organiziranih skupinskih akcijah,   kršitve pravil 

dežurstva,    drugo.   

   

7.2. Ob kršenju pravil šolskega reda se izvede naslednje vzgojne ukrepe:   

Učitelj se individualno pogovori z učencem.   

 O kršitvi pravila se obvesti razrednika, le-ta si kršitev zabeleži.   

 Razrednik o dogodku obvesti starše.   

 Učencu se naloži povrnitev škode ali opravljanje družbeno koristnega dela   

(PROAKTIVNE DEJAVNOSTI).   

 Če se kršenje pravil šolskega reda nadaljuje, se o tem ponovno obvesti starše, se določi 

rok v katerem se ne sme več ponoviti nobenega kršenja, sicer se izvede postopek 

vzgojnega ukrepa po pravilniku.   

 Drugo.   

  

  

  

7.3. Ob težjih kršitvah se izvede naslednje vzgojne postopke in ukrepe:   

Učitelj obvesti razrednika in ravnatelja.   

 Razrednik opravi razgovor z učencem, nato opravi razgovor skupaj z učencem in 

učiteljem ter še s svetovalno delavko.   

 Če je bilo ugotovljeno, da je šlo za težjo kršitev in je bila povzročena zavestno ter z 

namenom, razredničarka povabi na razgovor starše. Če se ti vabilu ne odzovejo, razrednik 

opravi razgovor z učencem in strokovnim delavcem šole, ki zastopa interese učenca.  

 Po razgovoru razrednik pripravi pisni obrazložen predlog za izrek vzgojnega opomina in 

ga posreduje učiteljskemu zboru.   



 Opomba: V primeru hujšega fizičnega napada, hujših fizičnih poškodb in v primeru 

posredovanja nedovoljenih drog ali drugih nevarnih predmetov se kršitev prijavi pristojni 

policijski postaji.   

 Drugo.  

  

   

7.3.1. K težjim kršitvam sodijo kršitve naslednjih pravil šolskega reda:   

  

 Ponavljajoče istovrstne kršitve šolskih pravil, kljub opozorilom in dogovorom.   

 Ogrožanje lastne varnosti in varnosti drugih.   

 Kraja lastnine šole ali lastnine drugih.   

 Namerno poškodovanje in uničenje šolske zgradbe, opreme ter lastnine drugih.   

 Brez dovoljenja dežurnega učitelja oz. razrednika učenci v času pouka ne smejo zapustiti 

šole oz. njene okolice.   

 Na območju šolskega prostora in v času dni dejavnosti ni dovoljeno kajenje, uživanje 

mamil in drugih psihoaktivnih sredstev, prepovedanih substanc in energijskih ter 

gaziranih pijač ter njihovo vnašanje ali preprodaje le-teh. Prav tako ni dovoljena uporaba, 

vnašanje ter preprodajanje pirotehničnih sredstev.   

 Uporaba pripomočkov in rekvizitov, ki niso vezani neposredno na pouk ali šolski 

program in lahko motijo izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa (mobilnega telefona 

v šolskem prostoru in v šolski okolici ni dovoljeno uporabljati, ravno tako ne mp3, mp4 

predvajalnike in ostale informacijsko-komunikacijske tehnologije).   

 Kakršne koli oblike psihičnega ali fizičnega nasilja.   

 Drugo.   

   

7.4. Nabor proaktivnih dejavnosti in vzgojnih ukrepov:  

  

Z navedenimi dejavnostmi želimo učenca usmeriti k pričakovanemu vedenju in opravljanju 

zadolžitev. Sprva zbiramo zadolžitve in dogovore, ki bi pripomogle k doživljanju osebnega 

uspeha in pridobivanju izkušenj za osvajanje pravil. Te aktivnosti imenujemo proaktivne 

dejavnosti in jih ob ponovnih kršitvah nadomestimo z vzgojnimi ukrepi. Vseh aktivnosti ni 

mogoče ločiti na proaktivne dejavnosti in vzgojne ukrepe, saj lahko določena aktivnost že sama 

prepreči nadaljnje kršitve, druga pa za učenca že pomeni sankcijo.   

   

 pomoč delavcem šole (npr. hišniku, knjižničarki, kuharicam, tajnici, dežurnemu 

učitelju…),   

 priprava plakatov,   

 skrb za čistočo šolskih in zunaj šolskih prostorov,   

 prispevek za šolsko glasilo,   

 nudenje ali sprejemanje učne pomoči,   

 opazovanje otrok pri igri in razgovor,   

 igra vlog,   

 presedanje,   

 zadolžitve na otrokovem močnem področju,   



 risanje piktogramov za šolska pravila ali pisanje o kršenju le-teh,   

 predstavitev knjige (npr. o bontonu…),   

 brisanje miz v jedilnici,   

 pomoč učiteljem v podaljšanem bivanju,   

 skrb za šolski inventar,   

 pisanje spisa,   

 podaljšanje dežurstva, rediteljstva,   

 povrnitev škode,   

 pomoč sošolcem,   

 pisanje dnevnika,  

 vsakodnevno poročanje razredniku,   

 tedensko poročanje svetovalni delavki,   

 ustno opozorilo učitelja ali druge odrasle osebe, zaposlene v šoli, ki vsebuje tudi 

pojasnilo, zakaj neko vedenje ni primerno,   

 opozorilo in evidentiranje kršitve,   

 razgovor z učencem,   

 obveščanje staršev (učenec sam, razrednik….),  

 povečan nadzor nad učencem,   

 izločitev iz trenutne aktivnosti oz. zamenjava učne oblike dela,   

 odstranitev iz učilnice v drug oddelek,   

 obvezno obiskovanje dopolnilnega pouka (za neopravljanje šolskih obveznosti),   

 javno opravičilo,   

 pisna obljuba o spremembi vedenja (vnaprej postavljen časovni termin, do kdaj se ne 

sme nesprejemljivo vedenje ponoviti),   

 odvzem elektronske naprave, motečih predmetov. Vsi začasno odvzeti predmeti 

počakajo v tajništvu šole. O kršitvi šolskega reda obvestimo starše. Odvzete predmete 

izročimo staršem osebno.  

 odvzem prepovedanih substanc in energijskih ter gaziranih pijač. O kršitvi obvestimo 

starše in postopamo skladno z Vzgojnim načrtom in Pravili šolskega reda OŠ 

Brusnice.  

   

Ukinitev nekaterih pravic:   

 dežurstva,  

 prepoved udeležbe na športnem dnevu ali drugih dnevih dejavnosti, ekskurzijah ali 

udeležba ob spremstvu staršev oz. prepoved udeležbe ob soglasju staršev,   

 prepoved kandidiranja za opravljanje pomembnih funkcij v razredu ali razrešitev 

leteh,   

 prepoved sodelovanja pri urah ŠVZ (brez športne opreme),   

 učencu šola lahko občasno zagotovi doseganje ciljev izobraževanja tudi v drugih 

oblikah organiziranega dela z učenci z namenom, da se učencem zagotovi varnost in 

nemoten pouk,  

 zadržanje po pouku po predhodnem obvestilu staršev,   

 opravljanje neopravljenih obveznosti in zadolžitev po pouku,   

 izločitev iz razreda pod nadzorom,   



 učenca prevzamejo starši,   

 prepoved približevanju učencu,   

 začasna prepoved vožnje s šolskim avtobusom učencu po predhodnem soglasju s 

starši oz. zakonitimi zastopniki z namenom, da se ostalim učencem, ki se udeležujejo 

avtobusnega prevoza zagotovi varnost.  

  

Interni šolski pravilniki:   

   

 HIŠNI RED OŠ BRUSNICE   

 PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠ BRUSNICE   

 PRAVILA O NAGRAJEVANJU UČENCEV   

 PRAVILA O PRILAGAJNAJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI   

 KODEKS RAVNANJA UČITELJEV   

   

   

   

   

   

   

   

   

Vzgojni načrt OŠ Brusnice je bil sprejet dne, 28. 9. 2018                                                    

   

   

  

      

   

    


