
Osnovna Sola XlV. divizije Senovo

VZGOJNI NACRT

Senovo, 22. februar 2018

- 1 -



Osnovna Sola XlV. diviziie Senovo

1. UVOD

Vzgojni nadrtje dokument, ki ga izdela Sola v sodelovaniu s starii in uienci ter vsem
pomaga pri doseganju vzgojnih ciljev, Je kratek, iedrnat in jasen, temelji na vrednotah.

Vsebuje:

1. oblike sodelovania s starsi in udenci,
2. vzgojne cilje (vrednote),
3, vzgojne dejavnosti: sveiovanje, pohvale, vzgojni ukrepi ...

ZAKONSKA OSNOVA

a) Stirie stebri izobraievanja:
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bi znali delati.
bi znali i iveti v skupnosti.
bi znali biti in iiveti s seboj.

b) Zakonodaini viri:

. ZO5: 2. dten - citji OS, 60. dten.

. ZOFVI 2. dlen (cil j ivzgoje in izobraZevanja),

. Konvencija o otrokovih pravicah (OZN, sprejela ceneralna skupsdina, '1989)

c) Vzgoini nairt se v vseh segmentih povezuje z vizijo iole:

PRIJAZNA, VARNA IN V OKOLJU PREPOZNAVNA SOLA PO KVALTTETNEM DELU IN
DOBRIH MEDSEBOJNIH ODNOSIH.

2. VREDNOTE: V delavnicah in z anketiranjem delavcev sole, stargev in ueencev smo
pripravili nabor ciljev in vrednot, ki so specjfiane za naso Solo in na6e okolje. Vrednote, ki so
zaiete v viziii Sole so:

. spostovanje,

. kvalitetno delo,

. prepoznavnost v okolju,

. spreiemanjedrugadnosti,

. priiaznost, dobri odnosi,

. delavnost,

. doslednost,

. varnost.

Vse vrednote spodbujamo in razvijamo pri vseh udele:encih vzgojno izobraZevalnega
procesa v trikotniku u6itelj - uaenec - starSi. Z medsebojnim spostovanjem (uaitelj, udenec,
starii) in pozitivnimi medsebojnimi odnosi ustvarjamo osnovne pogoje za kvalitetno delo. Z
medsebojnim zaupanjem ustvarjamo obdutek varnosti med vsemi udele:enci. S kakovostnim
posredovanjem udnih vsebin in delavnostjo vseh dosegamo v okolju posebno
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prepoznavnost. Prijaznost in dobre medsebojne odnose kazemo v sprejemanju drugadnosti
Poudarjamo doslednost pri izvajanju dogovorjenih vsebin.

POVZETEK VREDNOT

Doslednost, jasna navodila, pomoi in priiaznost, moinost pogovora, zaupanie in
spostovanje vsakega posameznika, zgled stareiSih: matere, odeta, strokovnih
delavcev - kot vzgojenih ljudi in spoitovanje avtoritete staraev, strokovnih delavcev,
odraslih nasDloh.

3. RAzvRSeANJE pRtoRtrETNtH vREDNor

Sola bo Solsko delo in Zivljenje v Soli organizirala tako, da se bodo upoStevale prioritetne
vrednote:

. doslednost,

. pomoi in prijaznost,

. iasna navodila,

. zaupanie in spoitovanie vsakega posameznika,

. varnost,

lz nabora vrednot in ciljev bomo vsako Solsko leto prednostno izbrali posamezne prioritete-
Za vsako bomo pripravili kratko ali dolgorodni akcijski nairt, ki bo sluzil kot smernica pri
doseganju cilja, ter pomagal spremljati napredek in uspesnost definiranih dejavnosti. Ker je
razredloddelek primarna socialna skupina v Soli, bomo posebno pozornost namenili
oblikovanju prioritet za posamezen oddelek.

4. NACELA, po KATERTH BoMo vzcoJNo DELoVALI

Vzgoja temelji na naslednjih nadelih proaktivnega delovanja:

nadelo oblikovanja okolja za optimalno Zivljenje in delo v Soli v f izi6nem, psiho-
socialnem in duhovnem smislu.
naaela ravnanja: vkljudevanja in strpnosti, sodelovanja, skupnega resevanja te:av,
dogovarjanja, zavzelosli za vsakega posameznika, spodbujanja k odli6nosti
posameznikov in odnosov.
naaelo zaupanja z zagotavljanjem varnosti.

5. VZGOJNE DEJAVNOSTI IN VZGOJNO DELOVANJE

a) Proaktivne in preveniivne vzgoine dejavnosti

Za varno in spodbudno okolje in za doseganje cil jev bomo v Soli uvajali proaktivne in
preventivne vzgojne dejavnosti s katerimi Sola razvija varno in spodbudno okolje in potrebe
po:

. varnosti in odsotnosti strahu.

. sprejetosti, pripadnosti in vkljudenosti,

. individualnosti, uspesnosti in pokjevanju.

- 2



Osnovna Sola XlV. diviziie Senovo

. svobodi, izbiri, ustvarjalnosti,

. gibanju in sprostitvi.

Sola bo iolsko delo in tivljenje v soli organizirala tako: da se bodo udenci v Soli podutili
varno, da bodo pri Solskem delu zavzeti in ustvarjalni in da bodo prevzemali odgovornost za
svoje vedenje in sprejemali omejitve, kijih postavlja Zivljenje v skupnosti.

b) Svetovanje in usmerianie

Svetovanje in usmerjanje bo namenjeno udencem, posredno pa tudi njihovim starsem, pri
resevanju njihovih lastnih problemov, ki so povezani: z razvojem u6enca, Solskim delom, z
odnosi z vrstniki in odraslimi, z razvtanjem samopodobe in prevzemanjem odgovornosti.

c) Restituciia

Restitucaja je oblika vzgojnega ukrepanja, ki omogoda udencu, ki je s svojim ravnanjem
povzrodil materialho ali moralno akodo drugemu, skupini ali 5ol, da to popravi. Udenec se v
postopku restitucije sooei s posledicami svojega ravnanja, sprejme odgovornost za taksno
ravnanje in poisde nadine s katerimi svojo napako popravi oziroma se z oskodovancem
dogovori za nadine poravnave. V nasprotju s kaznovanjem poudarja pozitivno reievanje
problemov. Temeljna nadela restitucije:

. Poravnava je smiselno povezana s povzrodeno psiholoiko, socialno ali mate.ialno
skodo. zahteva odloditev in napor tistega, kije akodo povzroiil.

. Oskodovanec obliko poravnave sprejme kot primerno nadomestilo povzroaene
5kode.

. Spodbuja pozitivno vedenje, ne obrambnih vedenj kot kritika in kazen, ter poudarja
vrednote. Ni kaznovalca, uaenec ustvarjalno resuje problem.

6)Vrstni5ka mediacija

Za regevanje konfliktov med udenci in ustvarjanje pozitivne klime med udenci bo Sola uvajala
obliko vrstniske mediacije, ki predstavlja nadin mirnega, konstruktivnega in dogovornega
naiina resevanja konfliktov in sporov med udenci.

Mediacja je postopek, s katerim oseba, ki je zasla v tezave (konflikt), s pomodjo tretje osebe,
t. im.: posrednika ali mediatorja, ugotovi, kje so todke spora.

d) Proiektne deiavnosti na nivoiu socialnega sistema

lzvajala bomo naslednje projektne aktivnosti:

. zasditnistvo mlaj6im in aibkejiim, boj proti nasilni3tvu,

. sistemati6no razvijanje socialnih veidin, prostovoljno delo,

. vrstniska pomod,

. poudarjanje in nagrajevanje zglednega vedenja uaencev,

. pogovori o takem vedenju,

. navajanje na procese samovrednotenja, samokontrole in sprejemanja odgovornosti,
vrstnisko svetovanje an posredovanje,
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. izvajanje dejavnosti, ki povezujejo u6ence, delavce sole, starse in lokalno skupnost.

e) Pohvale, p.iznanja in nagrade

Pohvale so lahko ustne ali pisne. Kadar se udenec ali skupina udencev izka:e s
prizadevnostjo pri aktivnosti, so lahko ustno ali pisno pohvaljeni:

ustne pohvale za prizadevnost pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti;
pohvale za prizadevno delo pri interesnih ali drugih dejavnostih Sole;
pohvale ravnatelja za vealetno izjemno prizadevnost pri pouku in drugih dejavnostih;

o pohvale za dosezke izven Sole: v soglasju s starsi in udencem lahko pohvalimo
udenca za vidne rezultate izven Sole (doseiki na driavni in mednarodni ravni - de
udenci ali starsi razredniku povedo, da udenec dosega takane uspehe)l

podelitev priznanj za dose:ke na tekmovanjih;
udenci, ki prejmejo priznanje oz. pohvalo, so lahko tudi nagrajeni.

f) Vzgojni ukrepi

Vzgojni ukrepi so posledica krsitev Solskega reda in Solskih pravil. So strokovne odloditve, da
se ukrep izvede. Odloditev je lahko individualna (uditelj) ali skupinska (konferenca). lzvajanje
vzgojnih ukrepov je povezano z nudenjem podpore in vodenjem u6enca, iskanjem mo:nosti
in prilo:nosti za spremembo neustreznega vedenja. Pri tem sodelujejo udenec, starsi in
strokovni delavci iole, ki skupaj oblikujejo predloge za resitev. Vzgojni ukrepi/postopki so
usmerjeni pedagoiko strokovni postopka, ki se uporabjjo pri ponavljajodih, pogostejsih in
obse:nejsih kriitvah pravil Solskega reda. Uporabljajo se v primerih, ko udenec kljub
predhodni \rzgojni pomo6i, ne korigira svojega vedenja, noae sodelovati ali pa zaradi razlidnih
razlogov tega ni sposoben.

g) Vzgojni opomini

Uaencu se lahko izreae vzgojni opomin, kadar krii dol:nosti in odgovornosti, dolodene z
zakonom, drugimi predpisi, akti sole, in ko vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi ob
predhodnih krsitvah niso dosegli namena. lzrek vzgojnega opomina je podrobno opredeljen v
Zakonu o osnovni aoli.

h) Sodelovanie s starsi

Delavci sole, uaencj in starsi oziroma skrbniki razvijajo vzajemno-sodelovalni odnos na
vzgojnem podrodju. Vzajemno sodelujejo pri oblikovanju Zivljenja in dela sole, razlidnih
vzgojno-izobraZevalnih dejavnostih, oblikovanju vzgojnega koncepta Sole, oblikovanju akcij
za izvajanje preventivnih vzgojnih dejavnosti, svetovanju in usmerjanju, povrnitvah Skod (npr.
restitucija).

5. SPREMLJANJE IZVAJANJA VZGOJNEGA NAERTA

. ueenci z razredniki na razrednih urah.

. udencl na sestankrh Solske skupnosti,

. strokovni delavci na aktivih po triletjih,
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. strokovni delavci in ravnatelj na pedagoskih konferencah,

. starsina starsevskem sestanku.

. Svet starsev na vsaj enem sestanku in

. Svet zavoda na vsaj enem sestanku.

Spremljava bo dokumentirana v obliki pisnih porodil, rezultatov anket, zapisnikov in
evalvacijskega poroaila.

Predloge za spremembe posameznih delov vzgojnega nadrta posredujejo udenci, zaposleni
in starSi ravnatelju, ki jih po uskladitvi z uditeljskim zborom in Svetom starSev posreduje v
sprejem Svetu sole. Za realizacijo vzgojnega nadrta so odgovorni vsi udeleZenci vzgojno-
izobraZevalnega procesa.

z. SPREJEM vzcoJNEGA NAeRTA

Pri oblikovanju vzgoinega nadrta so sodelovali:

. udenciz izpolnjevanjem anketnih vpragalnikov in oblikovanjem vsebine vzgojnega
naarta na razrednih urah in sestankih aolske skuonosti.

. zaposleni z izpolnjevanjem anketnih vprasalnikov in oblikovanjem vsebine vzgojnega
naarta na skupnih sestankrh.

. delovna skupina za vzgojni naart s pripravo osnutka vzgojnega nadrta in

. stariiz izpolnjevanjem anketnih vprasalnikov in oblikovanjem vsebine vzgojnega
naarta na starsevskih sestankih in sestankih Sveta staniev.

Vzgojni nadrtje bil obravnavan:
na 1'1. konferenci uiiteliskega zbora dne: 20. februarja 2018,
na seji Sveta stariev dne; 21. februarja 2018.

Vzgojni naart je bil obravnavan in spreiet na 2. redni seii Sveta zavoda 22.2,2018,

Vodia delovne skupine

Sergeja Habinc

i5r,\qe{.t, .itald.r.t c
t) u

Pr€dsednica Sveta starsev
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Predsednica Sveta zavoda

Ana Bogovid
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