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Na podlagi 60. d člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006 in 102/2007), 48.
člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007
– uradno prečiščeno besedilo, in 36/2008) ter na predlog ravnatelja je Svet šole Osnovne šole
Puconci na svoji 14. seji, dne 28. 5. 2009, sprejel

VZGOJNI NAČRT
OSNOVNE ŠOLE PUCONCI
UVOD
Z vzgojnim načrtom smo določili načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot v OŠ (2.
člen Zakona o OŠ, Uradni list RS, št. 102/08) z upoštevanjem potreb in interesov učencev in
okolja, v katerem živimo. Pri oblikovanju so sodelovali vsi strokovni delavci, učenci in starši.
Dokument mora sprejeti Svet šole do 1. junija 2009.
Jeseni šolskega leta 2007/08 je bila ustanovljena strokovna skupina delavcev šole, ki so
sodelovali pri nastajanju vzgojnega načrta.
Člani strokovne skupine za pripravo osnutka vzgojnega načrta so bili:
 Mirjana Budja, učiteljica – vodja
 Majda Vrečič, pedagoginja
 Nina Rogan (Cigüt), specialna pedagoginja
 Ana Pavlinjek, učiteljica
 Melita Kolmanko, učiteljica
 Jožef Slaviček, učitelj
 Breda Vöröš, inkluzivna pedagoginja
 Ernest Nemec, takratni ravnatelj
Leta 2017 so člani strokovne skupine za vzgojni načrt:
 Jožica Lehar, učiteljica
 Majda Vrečič, pedagoginja
 Nina Cigüt, specialna pedagoginja
 Darja Ambruž, učiteljica
 Maja Šebjanič Oražem, pedagoginja
 Teodora Ošlaj, učiteljica
 Nataša Pavšič, učiteljica
 Jožef Slaviček, učitelj




Darja Cigüt, pedagoginja
Štefan Harkai, ravnatelj

Izhodišča za oblikovanje VN






Je del delovnega načrta šole;
temelji na ciljih osnovne šole;
oblikovan je na osnovi vizije in poslanstva naše šole;
je način izvajanja kurikula šole;
dosežen na sodelovanju in konsenzu med strokovnimi delavci šole, učenci, starši in
predstavniki lokalne skupnosti.

Vzgojni načrt je nastal na osnovi oblikovane vizije in poslanstva šole, ki vključujeta vrednote,
zapisane v obstoječi zakonodaji Republike Slovenije in dokumentih, usklajenih na nivoju EU,
in se sproti po potrebi skozi šolsko leto spreminja, lahko tudi popravlja in ali dopolni.

PODATKI ZA OBLIKOVANJE VGOJNEGA NAČRTA





Priprava akcijskega načrta za oblikovanje VN – sept. 2007;
anketni vprašalniki za starše – roditeljski sestanek spin analiza za učitelje – tematska
konferenca sept. 2007;
delavnice za starše – govorilna ura malo drugače;
delavnice za učence – razredne ure.

S pomočjo spin analize ter vprašalnikov smo zbrali podatke za delavnice, na katerih so nam
učenci in starši predlagali vzgojne dejavnosti.
Ugotovitve so bile naslednje:
 naše prednosti;
 šibka področja;
 nastavili smo vizijo.
Kaj si želimo na naši šoli, smo zapisali v viziji.

VIZIJA
SPOŠTUJEM SEBE IN DRUGE, ZATO SE Z VESELJEM IN ODGOVORNOSTJO DO
DELA UČIM ZA ŽIVLJENJE!
Temeljne vrednote in vzgojna načela smo povzeli v skladu s konceptom vizije naše šole.

VREDNOTE







Spoštovanje,
odgovornost,
strpnost,
delavnost,
medsebojna pomoč,
prijateljstvo.

NAČELA
Vzgoja temelji na naslednjih načelih:
 spoštovanje in strpnost;
 spodbujanje k odgovornosti (prevzemanje odgovornosti);
 načelo enakih zmožnosti (zavzemanje za vsakega posameznika);
 oblikovanje dobrih medsebojnih odnosov;
 zagotovitev varnosti in zdravja.
Vzgojna naravnanost šole za doseganje načel:
 učenje odgovornosti za lastna ravnanja in oblikovanje pozitivnega odnosa do dela,
postavitev jasnih pravil in ravnanj ter upoštevanje le-teh;
 pravičnost, nepristranskost, doslednost sankcioniranja kršitev;
 spodbujanje strpnosti v medsebojnih odnosih in nenasilja;
 sprejemanje drugačnosti (poveča se zavest lastne moči, notranje motivacije, stopnja
moralne odgovornosti, medsebojnega zaupanja);
 skrb za lastno zdravje in varnost.
Kako bomo to dosegli?






Spodbujali bomo ustvarjalnost (dejavnosti), samostojnost;
z doživljanjem dogajanja in izkustvenim učenjem;
z usmerjenostjo v socialno okolje – sestavni del družbe, kjer so tudi drugi;
z vzgojo za nesebičnost, dobronamernost, strpnost, ekološko zavest;
z dogovarjanjem in skupnim reševanjem težav:





o razjasnitev konflikta,
o prevzemanje soodgovornosti,
o sprejetost in razumevanje;
zavezništvo med šolo in starši;
svetovanje in medsebojna pomoč, učenje socialnih veščin in povečanje kompetenc;
spodbujanje in učenje samovrednotenja (prepoznavanje lastnih potreb, prepoznavanje
samega sebe).

VZGOJNE DEJAVNOSTI
Izbor dejavnosti, ki bodo podpirale vzgojno delovanje šole, je naslednji:
Spoštovanje
 Pozitivni medsebojni odnosi med učenci, med zaposlenimi in učenci (s poudarkom na
pozdravljanju).
Odgovornost
 Prevzem odgovornosti za lastno dejanje/ravnanje;
 odgovornost do šolske lastnine, do dela (opravljanje šolskega in domačega dela);
 odgovornost uresničevanja lastno oblikovanih vrednot oddelčne skupnosti podkrepljenih
z dejavnostmi;
 odgovornost izvrševanja in upoštevanja pravil obnašanja na šoli (zapisana v Pravilih
šolskega reda in Hišnem redu).
Medsebojna pomoč
 Humanitarne akcije, ki potekajo vsako leto;
 medvrstniška pomoč.
Dvig bralne kulture – bralne učne strategije
Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja
Prednostno področje na učnem področju predstavlja težnjo po izboljšanju dosežkov učencev z
uporabo bralnih učnih strategij:
 izboljšati/nadgraditi razumevanje prebranega s pomočjo bralnih testov in vključevanje
uporabe različnih bralnih strategij (od 1. do 5. r.);




doseči, da učenec samostojno poišče zahtevani podatek in ga smiselno ubesedi (od 6. do
7. r.);
učence funkcionalno opismeniti – BUS za funkcionalno pismenost (od 8. do 9. r.).

Dejavnosti
Kaj zdaj delamo na šoli v podporo vzgojne naravnanosti naše šole?
Učenci:
 stremijo k uresničevanju prioritetne vzgojne naloge, ki je pozdravljanje, in izvajajo
medvrstniško pomoč;
 spremljajo svoj lastni napredek šolskega dela preko elementov formativnega spremljanja;
 zbirajo različne stvari skozi humanitarne akcije na šoli;
 svoje predloge, ideje, mnenja podajajo preko šolske skupnosti učencev.
Učitelji:
 učitelji razredniki svetujejo, usmerjajo učence, kadar se pojavijo individualni ali
skupinski problemi na učni in vzgojni ravni;
 v postopku mediacije posredujejo v sporu med učenci;
 s postopkom restitucije učenca usmerijo k poravnavi etične, socialne, psihološke ali
materialne škode;
 poskrbijo za ustvarjalno soočanje z napakami;
 dajejo učencem priložnost za učenje novih vedenj in popravo napak.

a) Učitelji
Prednostne naloge učiteljev so:
 neformalna srečanja s starši (pohod, igre s starši, izdelava izdelkov iz papirja …).
b) Starši
 Za starše, ki so predlagali več vključevanja v VI delo oziroma pomoč pri VI delu: dan
odprtih vrat, pomoč staršev pri organiziranju tehniških dni, neformalna srečanja.
c) Svetovalna služba
 Svetuje učencem z osebnimi težavami ali stiskami ter se posvetuje z njimi, ko gre za
vzgojne probleme, družinske odnose, učenje, finančno pomoč, poklicno odločanje, jim
nudi pomoč pri iskanju lastnih rešitev.

Vzgojne dejavnosti bomo izvajali z namenom, da dosežemo spoštovanje, odgovornost in
medsebojno pomoč.

Priloge: opis podpornih dejavnosti (tutorstvo, ki ga bomo ponovno uvedli s šolskim letom
2017/2018, šolska skupnost)
* Opomba:
Vzgojni načrt stopi v veljavo s potrditvijo na Svetu zavoda. Z njegovim delovanjem preneha biti
v veljavi Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v OŠ. Obvezujoč postane s 1. 9. 2009.
Vzgojni načrt OŠ Puconci se bo v skladu z ugotovitvami evalvacije dopolnjeval.
Podpis predsednika sveta zavoda: Mirjana Budja
Podpis takratnega ravnatelja: Ernest Nemec
Podpis predsednika šolske skupnosti: Ana Malačič
Podpis predsednika sveta staršev: Marija Pelcar

V Puconcih, dne: 28. 5. 2009; dopolnjeno avgust 2013, marec 2017
Marec 2017
Podpis predsednika sveta zavoda: Nataša Pavšič
Podpis ravnatelja: Štefan Harkai
Podpis predsednika šolske skupnosti: Ana Malačič
Podpis predsednika sveta staršev: Anita Čontala

PRILOGA ZA UČENCE

Kako si bom pomagal, če:
 ne razumem razlage
Če česa ne razumeš, učitelja vprašaš po končani razlagi. Učitelj ti bo znova razložil ali te napotil
k dopolnilnemu pouku
 nimam potrebnih šolskih potrebščin ali pripomočkov za delo
Z dvigom roke na začetku ure obvesti učitelja. Če se to ponavlja, poišči vzrok, zakaj je tako,
drugače bodo težave.
 ne morem telovaditi
Starši/zdravnik napišejo opravičilo.
 nimam domače naloge
Z dvigom roke na začetku ure obvesti učitelja. Redno izpolnjevanje domačih nalog je obveznost
vsakega učenca, ti pomaga pri razumevanju snovi.
 dobil sem slabo oceno
Učitelj ti bo razložil vzroke za slabo oceno. To se lahko zgodi, a poslušaj napotke za popravo lete.
 strah me je ocenjevanja
Za nekatere je to obremenitev. Če si opravljal dolžnosti pred ocenjevanjem, se nimaš česa bati.
Ugotovil boš, da te je strah minil že po nekaj odgovorih. Če pa nisi pripravljen, se vljudno
pogovori z učiteljem.
 opazil sem nepravilno vedenje
Opozori ga sam; če te ne posluša, povej dežurnemu učitelju.

PRILOGA ZA STARŠE

Sprejmite svojega otroka … spoznajte naše delo in šele takrat sodite o nas.
Sonce ne dela razlik in sije za vse enako.

TUTORSTVO
Projekt TUTORSTVO na naši šoli utečen projekt in je dopolnitev vzgojnega načrta, saj podpira
njegove cilje in dopolnjuje dejavnosti.
Tutor je lahko starejši učenec ali učenka, ki obiskuje 6., 7., 8. ali 9. razred naše šole in se
vključuje v organizirano dejavnost, v katero so vključeni učenci 1. razredov. Vključitev
učencev 1. razredov v projekt odobrijo starši s soglasjem.
Cilji projekta so:
1. navezovanje stikov in nudenje varnosti;
2. medsebojno druženje starejših in mlajših;
3. razvijanje dobrih prijateljskih medsebojnih odnosov;
4. učna pomoč starejših učencev mlajšim;
5. vzgajanje z vzgledom;
6. občutek potrebnosti in pomembnosti vsakega člena v navezi – izgradnja samopodobe;
7. daje smisel dobrega sobivanja;
8. organizacija in razporeditev časa;
9. zapolnitev prostih ur učencev višjih razredov;
10. informacije o pozitivnem delu, ki se širi na šoli;
11. razvoj dobre komunikacije in sodelovanja, kar je dobra podlaga za življenje;
12. pozitivno vpliva na učence, ki dajejo, in tudi za tiste, ki sprejemajo;
13. premagovanje ovir glede drugačnosti, saj so tutorji lahko vsi učenci, ki to želijo, da
zapolnijo svoj prosti čas in se preizkusijo, ob tem pa spoznajo skrb za sočloveka,
odgovornost, zahtevnost, a hkrati prijetnost tega dela v vlogi tutorja;
14. za mlajše je doživljanje občutka varnosti, zaščite, pomoči, pripadnosti in spoštovanja.
Dejavnost je vodena in poteka enkrat tedensko za posamezni prvi razred, pri čemer imajo učenci
tutorji možnost, da po predhodnem dogovoru z učiteljico sami pripravijo in izvedejo vodeno
uro.
Zadovoljstvo je vidno, saj se učenci radi družijo, si izmenjujejo informacijo in se vede in nevede
drug od drugega marsikaj prijetnega naučijo.

SKUPNOST UČENCEV ŠOLE
Širjenje vzgojnih vrednot preko skupnosti učencev:
1. zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti, tudi anonimno z oddajo pripomb v
skrinjico zaupanja;
2. spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev ter opozarjanje ravnatelja na
morebitne kršitve pravic učencev;
3. načrtovanje in organizacija skupnih akcij;
4. predlagamo in skrbimo za čistejše okolje;
5. spodbujamo k solidarnosti do sovrstnikov;
6. navezava stikov z vrstniki v drugih državah;
7. širimo obzorja in nova znanja o temah, ki pogosto predstavljajo tabu teme.

