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VZGOJNI NAČRT ŠOLE  
 

 

UVOD 

 

Zakon o osnovni šoli določa cilje osnovnošolskega izobraževanja, ki so: 

 

 zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;  

 spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, 

moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z 

upoštevanjem razvojnih zakonitosti;  

 omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi 

sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne 

samopodobe;  

 pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot 

s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;  

 vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno 

vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje 

poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih 

ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, 

prihodnjih generacij;  

 razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, 

vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni 

dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti;  

 vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz 

evropske tradicije;  

 vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje 

drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin;  

 razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, 

naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, 

družboslovnem in umetnostnem področju;  

 razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje 

v slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot 

narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku;  

 razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;  

 razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter 

kritične moči presojanja;  

 doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;  
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 razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in 

doživljanje umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških 

področjih;  

 razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito 

akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učenca. 

 

Vzgojni načrt je dokument, ki določa načine uresničevanja ciljev in vrednot 

v osnovni šoli, ob upoštevanju potreb in interesov učencev ter posebnosti 

širšega okolja.  

 

Osnovna šola omogoča vsem učencem razvoj ustvarjalnega, neodvisnega, 

kritičnega mišljenja in oblikovanja lastne presoje, tako da bodo lahko sami 

reševali svoje probleme, oblikovali odločitve in prevzemali odgovornosti. 

Šola ponuja priložnosti za razumevanje drugih, sodelovanje in sprejemanje 

soodvisnosti, oblikovanje skupnih vrednot, učenje uravnavanja sporov in  

sožitje v različnosti. Vzpodbuja skrbno in spoštljivo ravnanje z živo in 

neživo naravo, materialnimi in energetskimi viri, ohranjanje naravne in 

kulturne dediščine ter bogastva Zemlje.  

 

Vzgojni načrt je oblikovan na osnovi vizije in Letnega delovnega načrta šole 

in je rezultat sodelovanja in dogovora med strokovnimi delavci šole, starši in 

učenci.  

 

Vzgojni načrt je namenjen učencem, staršem, strokovnim delavcem, vodstvu 

in ostalim delavcem šole. Oblikujejo ga delavci šole v sodelovanju s starši 

(RODITELJSKI SESTANEK) in učenci šole ( RAZREDNA URA). 

 

Vzgojni načrt je bil predstavljen in potrjen na učiteljskem zboru in Svetu 

staršev, sprejel pa ga je Svet šole na predlog ravnatelja. 

 

Ravnatelj enkrat letno poroča članom Sveta staršev in Sveta šole o 

uresničevanju Vzgojnega načrta. Poročilo je sestavni del letne 

samoevalvacije šole. 
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VSEBINA VZGOJNEGA NAČRTA 

 

 

 

Z vzgojnim načrtom se določi: 

 

 TEMELJNE VREDNOTE IN VZGOJNA NAČELA 

 

 VZAJEMNO SODELOVALNI ODNOS S STARŠI 

 

 VZGOJNE DEJAVNOSTI (PROAKTIVNE OZIROMA  

PREVENTIVNE IN SVETOVANJE TER USMERJANJE 

UČENCEV), 

 

 VZGOJNE POSTOPKE,  

 

 VZGOJNE UKREPE 

 

 POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE 
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1. TEMELJNE VREDNOTE IN VZGOJNA NAČELA 

 

 

TEMELJNE VREDNOTE 

 

Družbeno sprejete vrednote so zapisani v Ustavi Republike Slovenije, 

Zakonu o osnovni šoli, Beli knjigi o izobraževanju, Smernicah kurikularne 

prenove, konvencijah o človekovih in otrokovih pravicah, evropskih 

resolucijah o vzgoji in o izobraževanju in drugih dokumentih. 

 

Temeljne vrednote in vzgojna načela v skladu s konceptom vizije Osnovne 

šole Medvode, so: 

 odgovornost, 

 spoštovanje, 

 znanje. 

 zdravje in zdrav odnos do okolja. 

 

 

ODGOVORNOST: 

 

 ODGOVORNOST, ki jo izkazujejo učenci s svojo vztrajnostjo, 

potrpežljivostjo, z izpolnjevanjem svojih dolžnosti in upoštevanjem 

šolskega reda; učitelji, ki jo izkazujejo s svojo strokovnostjo, 

ustvarjalnostjo, pravičnostjo, omogočanjem zdravega okolja, 

doslednostjo, spoštljivostjo, in starši, ki jo izkazujejo s svojo 

skrbnostjo, sodelovanjem s šolo, vzpodbujanjem otroka in 

spremljanjem njegovega razvoja. 

 

SPOŠTOVANJE: 

 

 SPOŠTOVANJE, medsebojno spoštovanje je pogoj za uspešnost pri 

doseganju naših ciljev, zato se medsebojno poslušamo, smo strpni 

drug do drugega, priznavamo in sprejemamo drugačnost, se 

medsebojno vzpodbujamo in skupaj iščemo rešitve. 

 

ZNANJE: 
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 ZNANJE, ki nam odpira pot od enega do drugega, ki nam omogoča, 

da skupaj razvijemo ustvarjalnost, vedoželjnost, uspešnost, aktivnost 

in uporabnost znanja. 

 

 

ZDRAVJE IN ZDRAV ODNOS DO OKOLJA: 

 

 ZDRAVJE IN ZDRAV ODNOS DO OKOLJA, ki ga izkazujejo 

učitelji, vodstvo in drugi zaposleni na šoli in se kaže skozi skrb za 

čistočo v razredu, urejenost prostorov, varčevanje z energijo, 

spodbujanjem učencev k zdravemu načinu prehranjevanja in 

zdravemu načinu življenja, opozarjanje na primerno oblačenje in 

urejenost; starši in se kaže skozi navajanje otrok na zdrav način 

prehranjevanja in zdrav način življenja, skrbnost za primerno 

oblačenje in urejenost otrok, skrbnost za pravočasno prihajanje otrok 

v šolo, spodbujanje otrok k športni aktivnosti in kulturnemu 

udejstvovanju in skrbi za okolje.   

 

VZGOJNA NAČELA 

 

Vzgoja temelji na naslednjih načelih: 

 

 oblikovanje optimalnega življenjskega, učnega in vzgojnega okolja v 

fizičnem, psihološkem, socialnem in duhovnem smislu; 

 vključevanje in strpnost, sodelovanje; 

 skupno reševanje težav, dogovarjanje; 

 zavzetost za vsakega posameznika, iskanje odličnosti posameznikov 

in odnosov; 

 zaupanje in zagotavljanje varnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

2. VZAJEMNO SODELOVALNI ODNOS S STARŠI 
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Strokovni delavci šole, učenci in starši razvijajo vzajemno-sodelovalni 

odnos na vzgojnem področju. Vzajemno sodelujejo pri oblikovanju življenja 

in dela šole, različnih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, oblikovanju 

vzgojnega koncepta šole, oblikovanju akcij za izvajanje preventivnih 

vzgojnih dejavnosti, svetovanju in usmerjanju, povrnitvah škod.  

 

Vključujejo se v reševanje problemov, ki jih imajo njihovi otroci ali kadar 

njihovi otroci kršijo pravila šole - kodeks ravnanja. Šola usmerja starše v 

starševske delavnice, šolo za starše, svetovalni center in druge ustanove. 

 

Redno  in kvalitetno sodelovanje šole s starši je predpogoj za učinkovito 

vzgojno dejavnost šole. Načini, oblike, metode in cilji vzgojnega dela šole 

morajo biti staršem vnaprej poznani. 

 

S starši sodelujejo tako pri doseganju učno vzgojnih ciljev kot pri reševanju 

razvojnih in osebnih težav njihovih otrok in skupin otrok. Zato se stalno, 

poleg običajnih oblik (roditeljski sestanki, govorilne ure) sodelovanja, 

spodbuja medsebojno komunikacijo staršev in druge aktivnosti (srečanja, 

predstave, praznovanja) v okviru oddelčnih skupnosti in v okviru šole. 

 

Šola obvešča starše na različne načine; ustno, pisno, po telefonu. V primerih, 

ko je potreben poglobljen razgovor o otrokovem vedenju ali težavah v šoli, 

se starše povabi v šolo. 

 

 

Dobro sodelovanje med starši in šolo oblikuje vzajemno partnerstvo pri 

vzgoji, ki omogoča tako staršem kot šoli lažje zaznavanje otrokovih potreb 

in želja ter razumevanje družbeno sprejemljivega vedenja. V okviru 

sodelovanj in srečanj se izmenjajo različne informacije in mnenja, ki so 

potrebna tako za starše, kot za učitelje. Za učitelje pomenijo tudi lažje 

spoznavanje otroka in njegovih individualnih potreb, spoznavanje lastnega 

dela in pristopov, pričakovanj staršev in s tem bogatenje vzgojnega procesa.  

 

 

 

 

 

 

3. VZGOJNE DEJAVNOSTI ŠOLE 
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3.1 Proaktivne, preventivne dejavnosti 

 

Skozi vzgojne dejavnosti se šolsko okolje oblikuje tako, da se učenci 

počutijo varne, sprejete, da so pri šolskem delu motivirani, zavzeti, 

ustvarjalni in da prevzemajo odgovornost za svoje vedenje in sprejemajo 

omejitve, ki jih postavlja življenje v skupnosti. 

 

Šola je avtonomna pri načrtovanju in izvajanju proaktivnih vzgojnih 

dejavnosti, ki temeljijo na oblikovanju okolja, v katerem bodo učenci 

uspešno zadovoljevali temeljne telesne, duševne, čustvene in socialne 

potrebe in razvijali svojo samostojnost in odgovornost. 

 

Ker je oddelek razreda osnovna socialna skupina v šoli, se posebna  

pozornost nameni oblikovanju in razvijanju dobrih medsebojnih odnosov s 

spodbujanjem ugodne socialne klime. Vsaka oddelčna skupnost bo sprejela 

pravila oddelka, ki bodo izhajala iz pravil šolskega reda in ki bodo 

spodbujala medsebojno povezanost in sodelovanje, gradila na občutku 

varnosti, zaupanja in sprejetosti. Stalno se bo spodbujalo razvijanje socialnih 

veščin, vrstniško sodelovanje in pomoč. 

 

Poudarjeno je zgledno vedenje učencev, zato se vodi pogovore z učenci o  

takem vedenju. 

 

Tematsko usmerjene vzgojne dejavnosti šole se bodo organizirale v okviru 

ur oddelčne skupnosti, dni dejavnosti, interesnih dejavnosti ali tudi v okviru 

šolskih projektov. 

 

Posebna pozornost se nameni določenim temam, kot so: medvrstniško 

nasilje, komunikacija, odnosi med vrstniki, medsebojna pomoč, razvijanje 

socialnih veščin, ustrezno in sprejemljivo reševanje konfliktov, odnosi med 

spoloma, strpnost, zdravo življenje, odvisnost, drugačnost, spoštovanje 

starejših… 

 

Izvajajo se preventivne dejavnosti za preprečevanje zasvojenosti, vseh oblik 

nasilja in drugih odklonskih pojavov. 

 

Prav posebna pozornost se nameni spoznavanju, učenju, razvijanju moralnih 

vrednot, sprejemanju odgovornosti za svoje vedenje in kritično vrednotenje 

lastnega vedenja in vedenja vrstnikov. 
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Šola bo spodbujala vse oblike povezovanja, sodelovanja in vključevanja 

staršev v življenje in delo šole. 

 

Prizadevanje za takojšnje in načrtno reševanje problemov, težav in 

konfliktov je stalno. 

 

 

Šola skrbi za razvijanje socialnih veščin in za ustrezno komuniciranje. 

 

Izvajajo se dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše in lokalno 

skupnost. 

 

Šola organizira nadzor nad šolskim prostorom. 

 

 

3.1 Svetovanje in usmerjanje 

 

Svetovanje in usmerjanje pomaga učencem pri reševanju problemov v zvezi 

z njihovim razvojem, s šolskim delom, v odnosih z vrstniki in odraslimi, 

razvijanju samopodobe in prevzemanju odgovornosti. 

 

Cilji svetovanja in usmerjanja so, da se učenci učijo:  

 oblikovati lastne cilje in strategije za njihovo uresničevanje, 

 organizirati lastno delo za večjo učinkovitost, 

 spremljati svojo uspešnost, 

 razmišljati in presojati o svojih vedenjih in ravnanjih drugih ljudi, 

 prevzemati odgovornost in sprejemati posledice svojih dejanj,  

 empatičnega vživljanja v situacije drugih in sprejemanja različnosti, 

 razumeti vzroke za neustrezna vedenja, 

 reševati probleme in konflikte na kulturen in spoštljiv način,  

 ustrezno ravnati v situacijah, v katerih je prisoten stres, strah, čustvena 

napetost, bes, jeza, konflikti, apatičnost, frustracije, doživljanje 

neuspehov, depresija… 

 razvijati realno in pozitivno samopodobo in samospoštovanje. 

 

Usmerjanje in svetovanje se izvaja v okviru razrednih ur, ob samem 

izvajanju pouka, pri pogovornih urah, ob sprotnem  reševanju problemov in 

drugih priložnostih. 
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Zelo pomembni so osebni svetovalni pogovori učiteljev, svetovalnih 

delavcev in drugih z učenci, predvsem s tistimi, ki imajo probleme. Osebni 

svetovalni pogovori so najboljša pot k medsebojnemu zaupanju, ki je pogoj 

za uspešno sodelovanje. Pri osebnem svetovalnem pogovoru svetovalec 

učencu pomaga razumeti njegove potrebe in motive ravnanj in dejanj in 

posledice le-teh. Učenca se usmerja in se mu ponudi pomoč pri iskanju 

uspešnih, etično in socialno sprejemljivih vedenj, s katerimi bo lahko 

uspešno zadovoljil svoje potrebe in interese. Starši morajo biti osebnem 

svetovalnem pogovoru z učencem, s ciljem, da se otroku čim bolj uspešno 

pomaga pri premagovanju in reševanju problemov.  

 

Oblike pomoči so lahko tudi: 

 organizacija pomoči učitelja ali sošolcev pri učenju, 

 vzpostavljanje določenih socialnih povezav med učenci, 

 vključevanje učenca v določene dejavnosti, 

 uvajanje v določene funkcije in druge pomembne odgovornosti, 

 nudenje različnih oblik zunanje pomoči, 

 dogovori z učencem o občasnih individualnih programih, 

 zagotavljanje varnosti ipd. 

 

 

 

 

 

 

 

4. VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPI 

 

4.1 RESTITUCIJA IN MEDIACIJA 

 

 

RESTITUCIJA (POVRAČILO ŠKODE) 

 

Restitucija je oblika vzgojnega postopka, ki omogoča posamezniku, ki je s 

svojim ravnanjem povzročil materialno in moralno škodo drugemu, skupini 

ali šoli, da to popravi. Posameznik se v postopku sooči s posledicami 

svojega ravnanja, sprejme odgovornost za takšno ravnanje in poišče načine, 
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s katerimi svojo napako popravi, oziroma se z oškodovancem dogovori za 

način poravnave. 

 

Poravnava je smiselno povezana s povzročeno psihološko, socialno ali 

materialno škodo, zahteva odločitev in napor tistega, ki je škodo povzročil, 

spodbuja pozitivno vedenje, poudarja vrednote. Kaznovalca ni, zato učenec 

ustvarjalno rešuje problem. Restitucijo lahko razumemo kot posebno polje 

vzgoje, katre cilj je, da učenci kritično razmišljajo o svojem vedenju in da 

sami popravljajo posledice slabo premišljenih dejanj. 

 

 

MEDIACIJA 

 

Mediacija je postopek, v katerem se osebe, ki so v sporu, ob pomoči tretje 

osebe ( mediatorja) pogovorijo, kje so točke njihovega spora, si izmenjajo 

stališča, izrazijo svoja mnenja, ideje, težave in strahove ter skušajo najti 

rešitev, ki bo ustrezna stranem v sporu. V mediaciji sprti strani sami 

odgovornost za razrešitev nastalega konflikta. Proces mediacije vodi in 

usmerja mediator, ki je zaupna in poplnoma nevtralna oseba (strokovni 

delavec šole) in je ustrezno praktično in teoretično usmerjen. 

 

 

Mediatorje je potrebno ustrezno usposobiti. Mediacija izboljšuje splošno 

socialno klimo v šoli, povečuje občutek zaupanja in pripadnosti, prijateljstva 

in obvladovanje konfliktnih situacij. Mediacija povečuje spretnosti učencev 

pri uveljavljanju dobrih medsebojnih odnosov in pomaga uveljavljati 

pomembne družbene vrednote. 

 

Temeljna načela restitucija in mediacije so: 

 

 za učenca sta restitucija in mediacija prostovoljna, ponujena možnost; 

učenec se lahko na ta način odloči, kako bo skušal reševati spore ali 

kako bo odpravil posledice neustreznih dejanj; 

 restitucija in mediacija sta priložnost za učenje novih vzorcev vedenja 

in poprave napak; 

 restitucija in mediacija spodbujata pozitivno vedenje in poudarjata 

vrednote; v nobenem primeru ne smeta spodbujati obrambnega 

vedenja, ki je posledica kritike in kaznovanja; 

 tako restitucija kot mediacija zahtevata odločitev in napor učenca; 
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 učenci s pomočjo restitucije in mediacije ustvarjalno rešujejo spore in 

probleme, v postopku ni kaznovalca; 

 cilj restitucije in mediacije je sprejeta rešitev problema oziroma 

nadomestilo povzročene škode. 

 

 

4. 2  VZGOJNI UKREPI 

 

Vzgojni ukrepi obsegajo posledice kršitev pravil šole. Uporabljajo se, kadar 

učenci niso pripravljeni sodelovati pri reševanju problemov in so bile 

predhodno izvedene vse druge vzgojne dejavnosti. Učencem pomagajo 

spoznavati njihove obveznosti do drugih ljudi in pomen pravil v družbeni 

skupnosti. Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano z nudenjem podpore in 

vodenjem učenca, iskanje možnosti in priložnosti za spremebo neustreznega 

vedenja. Pri tem sodelujejo učenci, starši, strokovni delavci šole, ki skupaj 

oblikujejo predloge za rešitev. 

 

Vzgojni ukrepi so lahko: 

 

 Ukinitev nekaterih pravic in ugodnosti, ki so povezane s kršitvami 

pravil šole, s pridobljenimi statusi učencev, ugodnostmi, ki jih šola 

nudi učencem izven predpisanih dejavnosti in standardov. ( ukinitev 

statusa) 

 

 Povečan nadzor nad učencem, ki je v šoli, a ne pri pouku. 

 Zadrževanje na razgovoru po pouku v zvezi z reševanjem 

problemov. 

 

 Kadar pogosto ogroža varnost, ne upošteva navodil in zato šola ne 

more prevzeti odgovornosti za varnost in izvedbo pedagoškega 

procesa izven šole (dnevne dejavnosti, tabori, šole v naravi…), šola 

poskrbi za dodatno spremstvo strokovnega delavca ali pa za takega 

učenca organizira nadomestni vzgojno- izobraževalni proces v šoli. 

 

 Izločitev učenca od pouka:  mogoča je, kadar učenec s svojim 

vedenjem onemogoča izvajanje pouka kljub predhodnim opozorilom 

in dogovorom. Cilj izločitve je vzdrževanje jasno postavljenih mej, 

sprejemljivega vedenja in omogočanje resnega sodelovanja učenca in 
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učitelja pri reševanju problema ter omogočanje nemotenega učenja 

drugih učencev v oddelku. 

 

Strokovni delavec mu lahko pomaga pri reševanju problema, zaradi 

katerega ni pri pouku. V primeru odstranitve učenca od pouka mora 

učitelj  z njim opraviti razgovor še isti dan, skupaj pregledata 

opravljeno delo in se dogovorita o nadaljnjem delu. O kršitvi se 

obvesti starše. 

 

Šola lahko oblikuje in izvaja tudi druge vzgojne ukrepe. O vzgojnih 

ukrepih se vodijo ustrezni zapisi, ki ne vplivajo na vzgojne opomine. 

Zapise vodi razrednik oziroma svetovalna služba ali oseba, ki vodi 

obravnavo. 

 

Ukrepi pri motenju pouka:  

 asistenca 

 izločitev iz razreda 

 opozorilo 

 odvzem elektronskih naprav 

 podaljšane učne ure 

 podpis 

 presedanje 

 starši prevzamejo otroka 

 telefonsko obvestilo staršem 

 zapis v dnevnik 

 

 

 Vzgojni ukrep je za učence in starše zavezujoč in se mu morajo 

podrediti. 

 

 

4.3. VZGOJNI OPOMINI – ADMINISTRATIVNE SANKCIJE 

Učencu se lahko izreče vzgojni opomin, kadar krši dolžnosti in 

odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi, akti šole in ko 

vzgojne dejavnosti oziroma ukrepi ob predhodnih kršitvah niso 

dosegle namena. 

Vzgojni opomin lahko šola izreče za kršitve, ki so storjene v času 

pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno – 

izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnosti , ki so opredeljene v 
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letnem delovnem načrtu, hišnem redu, pravilih šolskega reda in drugih 

aktih šole. 

Učencu lahko šola izreče vzgojni opomin  v posameznem šolskem 

letu največ trikrat. O izrečenem opominu šola starše seznani z 

obvestilom ovzgojnem opominu. 

Šola za , ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, pripravi 

individualizirani vzgojni načrt, v katerem opredeli  konkretne vzgojne 

dejavnosti, postopke in vzgojne ukrepe, ki jih bo izvajala. 

 

Obrazloženi pisni predlog za izrek vzgojnega opomina poda strokovni 

delavec šole razredniku. 

 Razrednik preveri, ali je učenec kršil dolžnosti in odgovornosti, 

določene z zakonom, drugimi predpisi in akti šole, ter katere vzgojne 

dejavnosti in vzgojne ukrepe je predhodno za učenca že izvedla. 

Nato razrednik opravi razgovor z učencem in njegovimi starši 

oziroma strokovnim delavcem šole, ki zastopa interese učenca, če se 

starši ne udeležijo pogovora. Po razgovoru razrednik pripravi pisno 

obrazložen  predlog za izrek vzgojnega opomina in ga posreduje 

učiteljskemu zboru. 

O poteku postopka izrekanja vzgojnega opomina šola vodi zabeležke. 

Vzgojni opomin izreče učiteljski zbor. 

 

 

 

 

5. POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE 

 

 

Učenci so lahko ustno ali pisno pohvaljeni med šolskim letom in ob koncu 

šolskega leta. 

 

Med šolskim letom so učenci pohvaljeni za: 

 pozitiven odnos do dela, 

 pomoč sošolcem in drugim učencem šole, 

 spoštljiv odnos do sošolcev, vrstnikov, učiteljev, delavcev šole, 

 spoštljiv odnos do lastnine šole in do lastnine učencev in 

drugih, 

 pripravljenost za opravljanje nalog, ki niso v celoti povezane z 

učno obveznostjo. 
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Pohvale, priznanja in nagrade se učencem podeljujejo ob koncu šolskega leta 

za: 

 prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri pouku, 

 doseganje vidnih rezultatov na šolskih športnih in drugih 

tekmovanjih in srečanjih učencev z različnih področij znanja in 

delovanja, 

 prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti ali šolski 

skupnosti, 

 vzoren odnos do pouka, 

 spoštljiv odnos in nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo, 

 iz drugih razlogov, ki jih ravnatelj ali učiteljski zbor ali 

razrednik ocenijo kot primerne za razlog pohvale, priznanja ali 

nagrade. 

 

Pohvale se učencem podeljujejo za delo in dosežke na posameznih 

področjih, priznanja in nagrade pa za večletno uspešno delo na več področjih 

ali za uspešno delo na več področjih. 

 

Nagrade se podeljujejo učencev v obliki knjižnih nagrad, raznih 

pripomočkov, ki jih učenec lahko uporablja pri pouku ali drugih dejavnosti 

ali v drugi obliki. 

 

 

 

 

Vzgojni načrt je bil potrjen na seji učiteljskega zbora dne ____________. 

 

Vzgojni načrt je bil potrjen na seji Sveta staršev dne _____________. 

 

Vzgojni načrt je bil, na predlog ravnatelja Osnovne šole Medvode, potrjen in 

sprejet na seji Sveta šole dne ___________. 

 

 

 

        Predsednik Sveta šole 

 

        __________________  


