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1 VIZIJA ŠOLE
V naš
iš
oli si uč
itelji in ostali delavci š
ole prizadevamo, da se uč
enci č
utijo predvsem varni in sprejeti. Le
tako lahko uspeš
no razvijamo njihovo motivacijo za znanje, vključ
evanje v timsko delo, odgovornost,
spoš
tovanje samega sebe in drugih, pozitiven odnos do stvari in okolja ter č
ut za estetiko. Vzgojno
delovanje š
ole je integralni del uč
no-vzgojnega procesa š
ole, je predpogoj za uč
inkovit uč
ni proces,
hkrati pa tudi uč
ni proces sam.
Prizadevamo si, da se uč
enci v č
asu š
olanja nauč
ijo:
– skrbeti zase, za druge in za skupnost;
– da postanejo odgovorni za svoja dejanja in da ravnajo premiš
ljeno;
– da so strpni, solidarni in tovariš
ki;
– da spoš
tujejo sami sebe in druge ter sprejemajo drugač
nost;
– da ustvarjajo in sprejemajo prijateljstva ter razvijejo pozitivno samopodobo;
– da so solidarni in pomagajo;
– da reš
ujejo probleme po mirni poti;
– da si znajo postavljati cilje in se odloč
ati;
– da se znajo postaviti zase, se borijo za pravice, so poš
teni in zanesljivi;
– da ravnajo v skladu z moralnimi in etič
nimi normami, so dosledni v svojem vedenju in da postanejo
odgovorni drž
avljani.
Posebej bomo skrbeli za uč
ence, ki zaradi različ
nih osebnih okoliš
č
in tež
je dosegajo povpreč
ne uč
ne
rezultate. Uč
encem, ki so sposobni dosegati najviš
je dosež
ke, bomo omogoč
ili dodatno uč
enje in
sodelovanje na š
olskih tekmovanjih.
Spodbujali bomo delovne in uč
ne navade, prizadevnost in medsebojno pomočpri delu.
Da bomo lahko sledili razvoju pedagoš
ke stroke, bomo v naš
e delo vključ
evali razvojne projekte in
pedagoš
ke inovacije, uporabljali nove uč
ne in komunikacijske tehnologije ter razvijali uč
inkovite nač
ine
sodelovanja s starš
i in š
olskim okoljem.
2 VREDNOTE
Življenje je najviš
ja č
lovekova vrednota. Delavci š
ole, starš
i in uč
enci si bomo skupaj prizadevali, da
bomo razvijali vrednote, ki nam bodo ž
ivljenje obogatile. Prizadevali si bomo predvsem za razvoj
naslednjih vrednot:
– spoš
tovanje, poš
tenje: uč
itelji, delavci š
ole, starš
i in uč
enci si bomo skupaj prizadevali, da bomo
razvili spoš
tljiv odnos drug do drugega, kajti le tako bo ta odnos postal vrednota, ki se kaž
ev
spoš
tljivosti in pozornosti do drugih, upoš
tevanju drugač
nih mnenj in v premiš
ljenem ravnanju;
– odgovornost za svoje vedenje in ravnanje, za odloč
itve, ki jih sprejmemo;
– znanje in ustvarjalnost;
– delovne in uč
ne navade;
– skrb za č
isto okolje oz. okoljevarstvena ozaveš
č
enost (loč
eno zbiranje odpadkov, uporaba naravnih
materialov za izdelavo različ
nih izdelkov, pogovori, raziskovalne naloge o varč
evanju z energetskimi
viri in uporabi obnovljivih virov energije itd.);
– sprejemanje drugač
nosti, strpnost do drugač
nih na področ
ju etič
ne, telesne, socialne in
intelektualne neenakosti.

3

Vzgoja za vrednote je vključ
ena v celotni uč
no-vzgojni proces in zajema spoznavanje in razumevanje
pomena vrednot v vsakdanjem ž
ivljenju, spodbujanje k pravilnemu in moralnemu ravnanju ter
sprejemanju pravil in omejitev, ki so nujni za ž
ivljenje v skupnosti.
Šola zato v različ
nih preventivnih dejavnostih, v okviru projektov, ur oddelč
nih skupnosti, dni dejavnosti
in ob drugih prilož
nostih realizira tudi vzgojo za vrednote. Pri tem upoš
tevamo raven moralnega razvoja
uč
encev in je usmerjena v uč
enje in spodbujanje za:
– ravnanje v skladu s pravili š
ole in š
irš
e druž
bene skupnosti;
– poistovetenje oz. identifikacijo s skupino in pomembnimi posamezniki;
– ponotranjenje vrednostnih usmeritev in moralnega ravnanja posameznika.
Pri vzgoji za vrednote zato izbiramo takš
ne oblike dela, dejavnosti in konkretno ravnanje, ki uč
encem
omogoč
a pozitivno izbiro nabora vrednot, razvija kritič
no presojo lastnega ravnanja, omogoč
a vž
ivljanje
in soč
ustvovanje, ustvarja pozitivno klimo dož
ivljanja vrednot in spoš
tovanja pravil, spodbuja spoš
tljive
medosebne odnose in sporazumno reš
evanje problemov ter lastno hotenje po primernem in moralnem
vedenju.
3 SODELOVANJE S STARŠI
Starš
i imajo primarno pravico in dolž
nost vzgajati svoje otroke in jim omogoč
iti izobraž
evanje in
vzgajanje v devetletni osnovni š
oli. Vzgojno delovanje š
ole je interakcija delavcev š
ole, uč
encev in
njihovih starš
ev. Da bomo lahko skupaj enotno delovali pri vzgoji otrok, je nujno redno in kakovostno
sodelovanje š
ole s starš
i.
3.1 OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI
S starš
i bomo sodelovali tako pri doseganju uč
no-vzgojnih ciljev kot pri reš
evanju razvojnih in osebnih
tež
av njihovih otrok ali skupin otrok. Zato bomo poleg obič
ajnih oblik (roditeljski sestanki, govorilne ure)
sodelovanja spodbujali medsebojno komunikacijo starš
ev in druge aktivnosti (sreč
anja, praznovanja,
predstave, poklicna orientacija, interesne dejavnosti…) v okvirih oddelč
nih skupnosti in v okviru š
ole kot
celote. Za starš
e bomo organizirali tematske roditeljske sestanke in delavnice ter š
olo za starš
e.
Posebej bomo na prvem roditeljskem sestanku novega š
olskega leta obravnavali problematiko
vzgojnega dela in se skupaj z njimi odloč
ali o prednostnih nalogah.
3.2 OBVEŠČANJE STARŠEV
Starš
e bomo sproti obveš
č
ali o osebnem razvoju pa tudi kritič
nih stvareh, ki se nanaš
ajo na njihovega
otroka. V primerih, da otrok zaradi manj primernih vedenjskih vzorcev potrebuje posebno socialnopsihološ
ko pomoč
, bomo skuš
ali v dogovoru s starš
i to pomočtudi poiskati.
Starš
e obveš
č
amo o dogodkih, ki se nanaš
ajo na njihovega otroka:
– ustno, po telefonu ali pisno;
– vedno pa po telefonu kot nujno obvestilo starš
e obvestimo o dogodkih, ki se nanaš
ajo na poš
kodbe,
več
jo materialno š
kodo ali resne krš
itve š
olskega reda.
Za obliko obveš
č
anja se bomo uč
itelji in starš
i dogovorili na roditeljskih sestankih posameznih oddelč
nih
skupnosti.
3.3 VZGOJNI DOGOVORI
V primerih, ko strokovni delavec presodi, da je potreben daljš
i in poglobljen razgovor o otrokovem
vedenju ali tež
avah v š
oli, starš
e povabimo na razgovor v š
olo. Na razgovor lahko povabimo tudi
drugega strokovnega delavca š
ole.
4

Cilj takš
nih razgovorov je skupni dogovor š
ole, starš
ev in uč
encev o nač
inih reš
evanja problemov,
spreminjanju vedenja ter o pomoč
i, ki jo lahko nudi š
ola ali, č
e je to potrebno, druge institucije
psihosocialne pomoč
i. V dogovoru se opredelijo tudi nač
ini preverjanja dogovorjenega vzgojnega
ravnanja š
ole in druž
ine.
V primerih, ko š
ola ne more zagotoviti sodelovanja starš
ev, ali oceni, da gre pri posameznih otrocih za
zanemarjanje, bomo poiskali pomočin sodelovali v delu drugih institucij psihosocialne pomoč
i.
4 VZGOJNE DEJAVNOSTI ŠOLE
4.1 PREVENTIVNE DEJAVNOSTI
Šola bo š
olsko delo in ž
ivljenje v š
oli organizirala tako,
– da se bodo otroci v š
oli poč
utili varno,
– da bodo pri š
olskem delu zavzeti in ustvarjalni ter
– da bodo prevzemali odgovornost za svoje vedenje in sprejemali omejitve, ki jih postavlja ž
ivljenje v
skupnosti.
Ker je razred/oddelek primarna socialna skupina v š
oli, bomo posebno pozornost namenili:
– oblikovanju dobrih medosebnih odnosov, solidarnosti in skrbi za vrstnike;
– spoš
tovanju in upoš
tevanju različ
nosti in reš
evanju problemov, ki se nanaš
ajo na razred.
Vsaka oddelč
na skupnost bo v prvih oddelč
nih urah sprejela pravila oddelka.
Posebej bomo skrbeli za uč
ence, ki se tež
je vključ
ujejo v skupino in so zaradi tega lahko ž
rtve
vrstniš
kega nasilja.
Razrednik bo zato skrbno spremljal razred in dogajanja med uč
enci ter se uč
inkovito odzival na
probleme razreda ali posameznikov v razredu. Pri tem bo upoš
teval razvojno stopnjo uč
encev,
posebnosti posameznih uč
encev in kontekst dogajanja. Pri reš
evanju tež
jih problemov bo k sodelovanju
povabil svetovalno služ
bo š
ole.
Tematsko usmerjene vzgojne dejavnosti š
ole bomo organizirali v okviru ur oddelč
ne skupnosti, dni
dejavnosti, v terminih interesnih dejavnosti in kot posebne š
olske projekte.
Teme, ki jim bomo posvetili posebno pozornost, so:
– odnosi z vrstniki in socialne veš
č
ine;
– medvrstniš
ko nasilje;
– nenasilno reš
evanje konfliktov;
– odvisnosti;
– odnosi med spoloma;
– problem spolno prenosljivih bolezni;
– spoš
tovanje zasebnosti pri uporabi mobilnega telefona in interneta;
– uč
enje uč
enja;
– sprejemanje drugač
nosti;
– spoš
tovanje starejš
ih;
– solidarnost.
Prav tako bomo uvajali stalne oblike informiranja, uč
enja in zavedanja o vsakdanjih ž
ivljenjskih tež
avah
in problemih, s posebnim poudarkom na reš
evanju medvrstniš
kih problemov (nasilje, socialna
izoliranost itd.).
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Izvajali bomo preventivne dejavnosti za prepreč
evanje zasvojenosti, nasilniš
tva in drugih oblik
odklonilnega vedenja.
Posebno pozornost bomo namenili razvijanju moralnih vrednot, sprejemanju odgovornosti za svoje
vedenje in kritič
no vrednotenje lastnega vedenja in vedenja vrstnikov. Spodbujali bomo razumevanje,
da smo ob sicerš
nji odgovornosti zase odgovorni tudi za druge, da pomagamo š
ibkim in posameznikom
v tež
avah. Spodbujali bomo vrstniš
ko pomočin solidarnost v konkretnih š
olskih situacijah.
Šola bo vsaj enkrat na leto na Svetu starš
ev obravnavala tipič
ne vzgojne probleme na posameznih
razvojnih stopnjah in se skupaj s starš
i odloč
ala za najprimernejš
e oblike dela, ki bi uč
encem pomagale
probleme preseč
i in reš
iti. Šola bo spodbujala vse oblike povezovanja, sodelovanja in vključ
evanja
starš
ev v ž
ivljenje in delo š
ole.
Šola bo vsako leto organizirala prireditve in oblike dela (dnevi odprtih vrat), na katerih bodo lahko starš
i
in krajani spoznavali delo in dosež
ke š
ole in njenih uč
encev ter se posredno vključ
evali v nekatere
skupnostne dejavnosti š
ole (razstave, izleti, tekmovanja ipd.).
Posebna in vsakodnevna usmeritev š
ole bo poveč
an osebni nadzor uč
iteljev na mestih, kjer je
pojavnost nezaž
elenih oblik vedenja verjetnejš
a. Posebno skrb bomo namenili več
ji obč
utljivosti
delavcev š
ole za prikrite oblike nezaž
elenega vedenja.
4.2 SVETOVANJE IN USMERJANJE
Svetovanje in usmerjenja je namenjeno uč
encem, posredno pa tudi njihovim starš
em, pri reš
evanju
njihovih lastnih problemov, ki so povezani z njihovim razvojem, š
olskim delom, odnosi z vrstniki in
odraslimi, razvijanju samopodobe in prevzemanju odgovornosti.
Usmerjanje in svetovanje je usmerjena strokovna dejavnost š
ole in lahko poteka v č
asu š
olskih
obveznosti (ure oddelč
ne skupnosti) ali pa v č
asu izven urnika (pogovorne ure uč
iteljev, š
olska
svetovalna služ
ba), za kar se dogovorimo s starš
i sprotno, za vsak primer posebej.
Svetovanje in usmerjanje poteka v obliki pogovora med delavci š
ole in uč
enci ter se nanaš
a na š
ibkosti
ali tež
ave v otrokovem š
olskem funkcioniranju, odnose z vrstniki in enkratne ali obč
asne krš
itve
š
olskega reda. O vsebini in ciljih svetovanja ter usmerjanja za posameznega otroka se dogovorijo
uč
itelji na oddelč
ni konferenci. O samem dogovoru razrednik obvesti otrokove starš
e.
V primerih, ko strokovni delavec presodi, da otrok potrebuje dlje č
asa trajajoč
e spremljanje, usmerjanje
in svetovanje v okviru š
ole, se lahko s starš
i dogovori za termine, v katerih ta proces poteka.
V primerih, ko strokovni delavec presodi, da se pri otroku pojavljajo tež
ave in oblike vedenja, ki jih
š
olska obravnava ne more omiliti, izboljš
ati ali odpraviti, starš
em predlaga obravnavo v zunanjih
ustanovah psiho-socialne pomoč
i.
V primerih, ko vzgojno delo š
ole ne dosega prič
akovanih ciljev in je vedenje uč
enca enako ogrož
ajoč
e
in moteč
e ali se celo poslabš
a ali starš
i odklanjajo sodelovanje s š
olo, š
ola lahko zahteva vključ
itev v
ustrezne institucionalne oblike psihosocialne pomoč
i.
V primerih, ki se nanaš
ajo na področ
ja partnerskih odnosov starš
ev, starš
evskih pristojnosti ali drugih
vidikov druž
inskega ž
ivljenja, š
ola sodeluje s pristojnimi centri socialnega dela in drugimi služ
bami
psihosocialne pomoč
i, ki druž
ino obravnavajo. Šola je lahko prostor varnosti in sprejetosti posameznih
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otrok, ne more pa prevzemati vloge drugih institucij. Zato š
ola dosledno upoš
teva navodila, odloč
be ali
izreke sodiš
č
a o vlogi posameznih roditeljev otroka.
Šola se povezuje tudi s skupinami in organizacijami civilne druž
be, ki se ukvarjajo s problematiko
š
olajoč
ih se otrok in mladostnikov ter v njihove projekte spodbuja vključ
evanje posameznih otrok, ki
potrebujejo vzgojno vodenje in pomoč
.
Svetovanje in usmerjanje uč
encev pomaga uč
encem, da:
– oblikujejo lastne cilje in nač
ine uresnič
evanja;
– uč
inkovito organizirajo svoje š
olsko in domač
e delo;
– spremljajo svoje delo in uspeš
nost;
– razmiš
ljajo, presojajo in vrednotijo svoje vedenje in ravnanje drugih;
– prevzemajo odgovornost za svoje ravnanje;
– se znajo vž
iveti v ravnanje drugih;
– razumejo razloge za neprimerno vedenje;
– konstruktivno reš
ujejo probleme in konflikte;
– znajo ravnati in obvladovati stres, strah, č
ustveno napetost, frustracije, apatič
nost ipd.;
– razvijejo pozitivno samopodobo;
– dosegajo cilje, ki jih zastavi š
ola.
4.3 POHVALE, NAGRADE IN PRIZNANJA
Uč
enci lahko za uspeš
no in prizadevno delo v š
oli prejmejo pohvale, priznanja in nagrade.
Pohvale, priznanja in nagrade uč
encem predlagajo:
– razrednik;
– drugi strokovni delavci š
ole;
– mentorji dejavnosti;
– ravnatelj;
– starš
i;
– oddelč
na ali š
olska skupnost.
POHVALE so lahko ustne (pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti) ali pisne.
Pisne pohvale se podeljujejo za:
– prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih dejavnostih
š
ole, za pozitiven zgled v oddelku;
– bistveno izboljš
anje uč
nega uspeha v primerjavi s preteklim š
olskim letom;
– doseganje vidnih rezultatov na š
olskih š
portnih in drugih tekmovanjih ter sreč
anjih uč
encev z
različ
nih področ
ij znanja in delovanja;
– posebej prizadevno in uč
inkovito delo v oddelč
ni skupnosti ali š
olskem parlamentu;
– aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različ
nih dejavnosti in prireditev, pomembnih za š
olo;
– vztrajnost in doslednost pri delu in ravnanju;
– spoš
tljiv odnos do odraslih in vrstnikov ter drugih uč
encev š
ole, nudenju pomoč
i tistim, ki jo
potrebujejo, sodelovanje v prostovoljstvu;
– povezovanje in graditev dobrih medsebojnih odnosov;
– razloge, ki jih ravnatelj ali uč
iteljski zbor ali razrednik in mentorji ocenijo kot primerne za ustne ali
pisne pohvale.
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Pisne pohvale podeljujeta razrednik ali mentor dejavnosti za aktivnosti, ki trajajo celo š
olsko leto.
Razrednik podeljuje pisne pohvale za delo v oddelč
ni skupnosti ali za individualno napredovanje
uč
enca. Pisne pohvale lahko podelimo tudi skupini uč
encev. Podeljuje jih ravnatelj š
ole.
PRIZNANJA podeljuje uč
encem ravnatelj š
ole, in sicer za delo oz. dosež
ke, ki so pomembni za celotno
š
olo ali znatno prispevajo k ugledu š
ole v š
irš
i skupnosti.
Priznanja se podeljujejo za:
– najboljš
ega uč
enca oddelka ob koncu š
olskega leta;
– več
letno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri š
olskem delu;
– doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in sreč
anjih uč
encev, ki so organizirana na obč
inski,
regijski ali drž
avni ravni;
– več
letno prizadevno delo v oddelč
ni skupnosti ali š
olskem parlamentu;
– razloge, ki jih ravnatelj ali uč
iteljski zbor ali razrednik in mentorji ocenijo kot primerne za podelitev
priznanj.
NAGRADA se lahko podeli uč
encu, ki je prejel priznanje.
Vrsto nagrade za posameznega uč
enca določ
i ravnatelj v sodelovanju z razrednikom oz. mentorjem.
Praviloma so nagrade knjige ali pripomoč
ki, ki jih uč
enec lahko uporablja pri pouku ali drugih
dejavnostih š
ole.
5 VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPI
Vzgojni postopki in ukrepi so usmerjeni strokovno-pedagoš
ki postopki, ki zadevajo ponavljajoč
e se
pogostejš
e in obsež
nejš
e krš
itve pravil š
olskega reda. Uporabljamo jih v primerih, ko uč
enec kljub
predhodni vzgojni pomoč
i ne popravi svojega vedenja, noč
e sodelovati ali zaradi različ
nih razlogov tega
ni sposoben. Vzgojni ukrepi posredno pomagajo uč
encu spremeniti svoje vedenje in ga nauč
iti
sprejemati odgovornosti za svoje vedenje.
Vzgojni ukrep se oblikuje kot:
– ustna zahteva uč
eč
ega uč
itelja;
– sklep posameznega organa š
ole (razrednik, uč
iteljski zbor, ravnatelj);
– dogovor š
ole in starš
ev o določ
enem skupnem ravnanju ali
– obveza uč
enca o določ
enem ravnanju.
Pri vzgojnem delovanju š
ole bomo upoš
tevali naslednja nač
ela: odzivnost in povezanost, spoš
tovanje
integritete uč
enca, postopnost ukrepov, upoš
tevanje razvojnih posebnosti, jasnost sporoč
il in
sodelovanje s starš
i.
Z vzgojnim ukrepom naj uč
enci dobijo informacije o vedenju uč
encev oz. posameznega uč
enca ter
dogovor o vedenju in ravnanju.
Na primerno, ustrezno, socialno in moralno vedenje se odzivamo pozitivno, s spodbudo in pohvalo. Na
neprimerno, neustrezno, nesocialno in nemoralno vedenje pa negativno, z grajo in kritič
no oceno. Pri
tem spoš
tujemo osebnostno integriteto uč
enca in v svojem ravnanju poudarimo naklonjenost in
pripravljenost za pomoč
. Vzgojno delovanje mora biti torej izvedeno in prepoznano kot logič
na
posledica uč
enč
evega vedenja in ne kot osebna ali naključ
na odloč
itev uč
itelja za kaznovanje.
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Vzgojne postopke in ukrepe dokumentiramo kot zaznamke v obstoječ
o dokumentacijo, kot zapise
določ
enih služ
b in organov ali pa kot zapisniš
ke sklepe uč
iteljske konference.
Pozorno spremljamo vedenje in ravnanje uč
encev ter pri odzivanju upoš
tevamo okoliš
č
ine in motive za
določ
eno vedenje.
Pri izbiri vzgojnih postopkov moramo slediti postopnosti in sorazmernosti ukrepov. Vzgojno delovanje, ki
uč
inkovito popravi otrokovo vedenje v trenutni š
olski situaciji in se nanaš
a na pogoste in obič
ajne oblike
neprimernega vedenja uč
encev v š
oli, ne potrebuje evidentiranja, dokumentiranja in aktivnega
sodelovanja starš
ev.
Pri odloč
anju za vrsto, obliko in intenzivnost vzgojnega delovanja pri posameznem uč
encu upoš
tevamo
tež
o prekrš
ka in razvojne posebnosti uč
enca.
Uč
encem jasno in njihovi starosti razumljivo sporoč
amo, zakaj določ
eno vedenje ni primerno in kakš
ne
so posledice takš
nega vedenja.
Vzgojno delovanje š
ole ne more biti uč
inkovito brez sodelovanja in spoš
tovanja vzgojnih prizadevanj
starš
ev. Zato š
ola pri vzgojnem delovanju ne vrednoti in ne izpostavlja druž
inskih posebnosti ali
vzgojnega stila starš
ev, ampak poskuš
a z njimi vzpostaviti partnerski odnos pri reš
evanju vzgojnih
problemov uč
encev.
5.1 POSEBNI VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPI
RESTITUCIJA je oblika vzgojnega ukrepanja, ki omogoč
a posamezniku, ki je s svojim ravnanjem
povzroč
il materialno ali moralno š
kodo drugemu, skupini ali š
oli, da to popravi. Posameznik se v
postopku restitucije sooč
i s posledicami svojega ravnanja, sprejme odgovornost za takš
no ravnanje.
Hkrati poiš
č
e nač
ine, s katerimi svojo napako popravi oz. se z oš
kodovancem dogovori za nač
ine
poravnave.
V postopku restitucije ukrepi niso enolič
no in vnaprej določ
eni, jih pa smiselno povezujemo s
povzroč
eno psihološ
ko, socialno ali materialno š
kodo. Povzroč
itelj š
kode se mora potruditi, da poiš
č
e
reš
itev, ki jo oš
kodovanec sprejme kot primerno nadomestilo povzroč
ene š
kode. Restitucija torej
spodbuja konstruktivno vedenje, ker ni kaznovalca in kazni, ni obrambnih ali destruktivnih reakcij. Tako
je verjetnost spremembe vedenja več
ja.
Strokovni delavci predvsem spodbujajo, usmerjajo in spremljajo proces restitucije. Ta je konč
an, ko
oš
kodovanec potrdi, da je zadovoljen s poravnavo, in ko povzroč
itelj na č
ustveni in miselni ravni
sprejme svoje restitutivno ravnanje kot nekaj, kar je dolž
an storiti, č
e je prej z nepremiš
ljenim ravnanjem
povzroč
il kakrš
no koli š
kodo.
Restitucijo lahko razumemo kot posebno polje vzgoje, katerega cilj je, da uč
enci kritič
no razmiš
ljajo o
svojem vedenju in sami popravijo posledice slabo premiš
ljenih dejanj.
MEDIACIJA: V primeru konfliktne situacije dveh posameznikov tretja oseba (mediator) preko procesa
svetovanja pomaga s tehnikami mediacije. Vsak vpleteni izrazi svoje videnje problema spora, kako se je
zgodilo, kaj ž
elita doseč
i z mediacijo, svoje potrebe in interese ter zamisli za reš
itev nastalega spora.
Skupaj z mediatorjem iš
č
eta reš
itev, s katero bosta oba zadovoljna. V mediaciji prevzamejo udelež
enci
odgovornost za reš
itev nastalega konflikta. Mediacija pomaga pri vzpostavljanju odnosov
medsebojnega zaupanja in spoš
tovanja. Mediator ne posega v samo reš
evanje problema.
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V š
oli uporabljamo metodo mediacije ob pomoč
i odraslih, torej strokovnih delavcev š
ole, v vseh
primerih, ko ocenimo, da bi takš
na oblika dela lahko pomagala reš
iti, omiliti ali zmanjš
ati medsebojne
probleme uč
encev.
Pri tem upoš
tevamo razvojne in osebnostne znač
ilnosti uč
encev, vpletenih v problem. Mediacijo
nadgradimo z drugimi oblikami pomoč
i in svetovanja uč
encem.
5.2 VZGOJNI UKREPI
Vzgojni ukrepi obsegajo posledice krš
itev pravil š
olskega reda. Uporabljajo se, kadar uč
enci niso
pripravljeni sodelovati pri reš
evanju problemov in so bile predhodno izvedene druge vzgojne dejavnosti.
Ukrep se izvede na podlagi strokovne odloč
itve. Le-ta je lahko individualna (uč
itelj) ali skupinska
(uč
iteljska konferenca). Uč
encu in njegovim starš
em se pojasni razloge za takš
no odloč
itev, obliko in
trajanje ukrepa ter nač
ine, s katerimi bomo preverili, ali je bil ukrep uč
inkovit.
V primerih, ko to ni mogoč
e, se razgovor opravi č
im prej, praviloma š
e isti dan.
Vzgojni ukrep je za uč
enca in njegove starš
e obvezujočin so se mu dolž
ni podrediti.
Vzgojni ukrepi se dokumentirajo v š
olski dokumentaciji kot sklep razrednika ali uč
iteljskega zbora,
zapisek o razgovoru s starš
i ali uč
encem in pisni dogovori med starš
i, uč
encem in š
olo.
VRSTE VZGOJNIH UKREPOV
Poveč
an nadzor nad uč
encem v č
asu, ko je v š
oli (predvsem pred poukom in po njem ter med odmori).
V primeru, da uč
enec ne upoš
teva navodil in ogrož
a svojo varnost ali varnost drugih izven prostorov
š
ole, na dnevih dejavnosti (kulturni dan, naravoslovni dan, š
portni dan ipd.) š
ola poskrbi za dodatno
spremstvo strokovnega delavca ali v šoli zanj organizira nadomestni vzgojno-izobraž
evalni
program.
Ukinitev nekaterih pravic in ugodnosti, ki so povezane s krš
itvami pravil š
olskega reda. Uč
encu se
trajno ali za določ
en č
as ukinejo pravice, statusi ali ugodnosti, ki jih nudi š
ola uč
encem izven
predpisanih dejavnosti in standardov (npr. status š
portnika ali kulturnika). Te pravice lahko ukinemo ali
pa zač
asno mirujejo, dokler se stanje ne izboljš
a.
Prepoved vstopanja, zadrž
evanja ali uporabe določ
enih š
olskih prostorov.
Prepoved približ
evanja določ
enemu uč
encu; le-to je dovoljeno le v okvirih, ki jih določ
a nujnost
zadrž
evanja v istih prostorih.
Organizacija vzgojno-izobraž
evalnega dela izven uč
ne skupine nastopi, kadar uč
enec s svojim
vedenjem onemogoč
a izvajanje pouka in so bili opravljeni ž
e vsi drugi vzgojni ukrepi za omilitev takega
vedenja. Takrat se zanj organizira delo izven uč
ne skupine (individualno ali v posebej oblikovani
skupini uč
encev) z namenom, da se ostalim uč
encem zagotovi varnost oziroma nemoten pouk.
Uč
enec delo opravlja pod nadzorom strokovnega delavca, ki ga določ
i ravnatelj. Strokovni delavec z
uč
encem opravi delo, ki bi ga moral opraviti pri pouku. Uč
itelj, ki je uporabil ta ukrep, je dolž
an š
e isti
dan preveriti delo uč
enca in se z njim pogovoriti o vzrokih tež
av.
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S starši se dogovorimo za tedenske ali po potrebi vsakodnevne stike (lahko po telefonu) in
poroč
anje o otrokovem vedenju v š
oli ali o njegovi odsotnosti od pouka, č
e gre za problem
neopravič
enega izostajanja od pouka.
V soglasju s starš
i lahko v zvezi z reš
evanjem določ
enega problema uč
enca zadrž
imo na razgovoru
po pouku.
Omejitev uporabe predmeta ali naprave, s katero uč
enec ogrož
a varnost soš
olcev ali uč
itelja tako, da
posega v njihovo zasebnost (snemanje) ali moti pouk in druge dejavnosti. O omejitvi strokovni delavec
š
e isti dan obvesti starš
e uč
enca.
Šola lahko po potrebi oblikuje in izvaja tudi druge vzgojne ukrepe.
O vzgojnih ukrepih se vodijo ustrezni zapisi, ki ne vplivajo na vzgojne opomine. Zapise vodi razrednik,
svetovalna služ
ba ali oseba, ki vodi obravnavo.
5.3 VZGOJNI OPOMINI
Minister za š
olstvo podrobneje določ
i postopke izrekanja vzgojnih opominov in varstvo pravic uč
encev s
Pravilnikom o vzgojnih opominih v osnovni š
oli. Vzgojni opomin se razlikuje od vzgojnega ukrepa ter za
uč
enca nima trajnih posledic, kot sta premestitev v drug oddelek ali š
olo. Vzgojni opomin ima podobno
vlogo kot do sedaj veljavni vzgojni ukrepi.
Vzgojni opomin se izreč
e uč
encu, ko so izč
rpana vsa pedagoš
ka sredstva, vsebovana v vzgojnem
nač
rtu š
ole. Izrek vzgojnega opomina je povezan z obveznostjo izvajanja usmerjenih individualiziranih
preventivnih, svetovalnih in drugih vzgojnih dejavnosti in s sodelovanjem zunanjih institucij (Center za
socialno delo, mentalno higienski oddelki, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starš
e ter
podobne institucije). V skrajnem primeru je posledica vzgojnega opomina premestitev uč
enca v drug
oddelek ali drugo š
olo, v nekaterih primerih tudi brez soglasja starš
ev. Odloč
itev mora biti podprta s
strokovnimi mnenji sodelujoč
ih institucij.
Postopek izrekanja vzgojnih opominov:
– predlog za izrek vzgojnega opomina poda strokovni delavec š
ole razredniku;
– vzgojni opomin izreč
e uč
iteljski zbor;
– uč
encu se lahko izreč
e vzgojni opomin največtrikrat v posameznem š
olskem letu;
– š
ola lahko uč
enca po izreč
enem tretjem opominu preš
ola na drugo š
olo brez soglasja starš
ev.

Vzgojni nač
rt Osnovne š
ole dr. Vita Kraigherja v Ljubljani je obravnaval in sprejel Svet zavoda na svoji
tretji seji v š
olskem letu 2008/2009 dne 28. 5. 2009.
Ljubljana, 28. 5. 2009

Ljubo Brezoč
nik,
ravnatelj

Renata Urbancl,
predsednica Sveta š
ole
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