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Osnutek Vzgojnega načrta je pripravila ravnateljica v sodelovanju s strokovnimi delavci šole.

Vzgojni načrt je obravnaval in sprejel svet zavoda na redni seji v četrtek, 22. 9. 2020.
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1. IZHODIŠČA VZGOJNEGA NAČRTA
 Izhodišča za oblikovanje vzgojnega načrta:
-

Zakon o financiranju v vzgoji in izobraževanju

-

Zakon o osnovni šoli

-

vizija šole.

2. VIZIJA ŠOLE
Cilj vzgojnega delovanja Osnovne šole Križe je vizija:
Na naši šoli stremimo k skupnim ciljem: znanju, ustvarjalnosti, uspešnosti,
samostojnosti, dobrim medsebojnim odnosom in počutju. Z roko v roki si za te
cilje prizadevamo učenci, starši in delavci šole.
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3. VREDNOTE IN NAČELA ŠOLE
 znanje
 ustvarjalnost
 spoštovanje
 sodelovanje
 strpnost
 vztrajnost
 doslednost
 zagotavljanje varnosti
 skrb za okolje
 odgovornost
 kakovostno preživljanje prostega časa

Osnovna šola Križe

4

Vzgojni načrt za šolsko leto 2019/20

4. VZGOJNE DEJAVNOSTI
CILJI
Znanje

DEJAVNOSTI


Uporabljamo različne učne metode in dejavnosti, ki so
prilagojene razvojnim sposobnostim in individualnim
posebnostim učencev, odkrivamo učenčeva močna področja.



Učence usmerjamo v iskanje informacij iz različnih virov, k
samostojnemu in raziskovalnemu učenju, k uporabnosti
znanja.



Spodbujamo trajno in nenehno učenje.



Učence s sodelovanjem pri različnih interesnih dejavnostih,
izbirnih vsebinah, šolah v naravi, projektih, raziskovalnih
nalogah, nastopih na prireditvah in tekmovanjih spodbujamo k
ustvarjalnosti in sodelovanju.

Osebnostna

 Zavedamo se, da otroci posnemajo odrasle, zato vzgajamo z

rast:

zgledom.
 Postavljamo in spoštujemo šolska pravila in dogovore.
 Spodbujamo trajno in nenehno učenje.
 Tematske razredne ure, ki vključujejo vsebine, za spodbujanje
in izvajanje vrednot šole.

Spoštovanje



Prijazno in vljudno pozdravljamo, odzdravljamo in se vikamo.



Spoštljivo se vedemo na prireditvah.



Spoštujemo pravila šolskega reda.

 Spoštujemo sebe in druge.
 Ko učitelj pride v razred, učenci vstanejo in se z njim pozdravijo.
Sodelovanje



Pripravljeni smo pomagati drugim.



Prostovoljstvo.



Skrbimo za primeren način komuniciranja.



Starši sodelujejo pri dejavnostih šole – konstruktivno, formalno in

Osnovna šola Križe
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neformalno.
CILJI
Strpnost

DEJAVNOSTI


Tematske razredne ure, ki vključujejo vsebine, za spodbujanje in
izvajanje vrednot šole.



Nudimo razne oblike pomoči učencem pri iskanju sprejemljivega
vedenja.



Smo strpni do drugačnih.



Spoštujemo šolska pravila in dogovore.

Zagotavljanje



Organiziramo varno preživljanje prostega časa.

varnosti



Dežurstvo.

Skrb za okolje



Izvajamo čistilne akcije.



Zbiramo odpadni papir, izrabljene baterije, tonerje …



Ločujemo odpadke.



Širimo okoljsko ozaveščenost.

Odgovornost



Prevzemamo posledice za svoja dejanja.

Kakovostno



Jutranja telovadba.

preživljanje



Rekreativni odmori.

prostega časa



Obisk knjižnice.



Družabne igre.



Različne športne dejavnosti (gimnastika, badminton, nogomet …).



Spremljanje in opozarjanje.

Psihosocialna



Vzpostavitev individualnega odnosa,

pomoč pri



nudenje pomoči učencem in staršem.

Doslednost
vztrajnost

Razvijanje
kulture
prehranjevanja

šolanju na

Osnovna šola Križe
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daljavo
Razvijanje IKT



Medsebojna pomoč pri uporabi IKT,

kompetenc



navajanje učencev k smotrni uporabi IKT tehnologije.

5. SVETOVANJE IN USMERJANJE UČENCEV
KDAJ
 Individualni problemi:

KJE
 V oddelčni

reševanje problemov

skupnosti

povezanih z razvojem

 Govorilne ure

učencev, šolskim
delom, doseganjem
ciljev, odnosih z vrstniki
in odraslimi, razvijanju
samopodobe in

KDO
 Strokovni
delavci šole
 Svetovalna

za učence
 Sprotno

služba

KAKO
 Pogovor
 Timsko delo
strokovnih
delavcev

 Zunanje

reševanje

ustanove

 Šolska
skupnost

prevzemanju
odgovornosti za svoja
dejanja)
 Skupinski problemi
 Posredovanje
(intervencija) v primeru

 v času vzg. –

 dežurni učitelj

 Pomiritev

izobr. procesa

hujšega nasilja
(ogrožanje sebe ali
drugih)

Osnovna šola Križe
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6. POHVALE IN PRIZNANJA, KI JIH PODELJUJE ŠOLA
PREDLAGATEL
J
Pohvale
in
nagrade

strokovni
delavec šole

Knjižna
nagrada

razrednik

Priznanj
a

strokovni
delavec šole

DEFINICIJA









VRSTA

dosežki,

sodelovanj

e učencev

od 1. – 9.

razreda
vsako leto
vestno in knjiga
prizadevn
o delo v
šoli
večletno
delovanje
izredni
dosežki

pisne,
pripomočki,
izlet,
vstopnica,…

pisna

PODELJEVALE
C
razrednik

ravnateljica

ravnateljica
razrednik

7. PREVENTIVNO DELOVANJE
PREVENTIVNA
DEJAVNOST

IZVAJALEC

KJE

KDAJ

TEMATSKE
RAZREDNE URE
(Razvijanje čustvene
inteligence)

Razredniki

Oddelčna
skupnost

7x letno

Oddelčna

Mesečno

Svetovalna služba
Učitelji
Zunanji izvajalci

NAJ UČENEC

Razredniki
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Učenci

skupnost

RAZVIJANJE UČNIH
NAVAD (kupončki)

Učenci

Oddelčna
skupnost

Celo leto

ŠOLSKA SKUPNOST

Mentorici

Oddelčna
skupnost

Celo leto

Oddelčna
skupnost

Celo leto

Oddelčna
skupnost

Celo leto

PROJEKT
Razredničarki 4.
»RAZVIJANJE
razreda
POZITIVNEGA
SAMOVREDNOTENJA
OTROK«

Oddelčna
skupnost

Celo leto

PROJEKT »A (SE)
ŠTEKAŠ?

Oddelčna
skupnost

Celo leto

Oddelčna
skupnost

Celo leto

Učenci
predstavniki
oddelka
SPODBUJANJE
POZITIVNE
RAZREDNE KLIME

Razredniki
Učenci
Svetovalna služba

PROJEKT »BODIVA
PRIJATELJA«

Razredničarki 8. a
in 2. b

Razredniki 8. in 9.
razreda
Svetovalna služba
Zunanji izvajalci

PROJEKT »DOBRE
NAVADE ZA LEPO
PRIHODNOST«

Razredničarki 1.
razreda
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8. URESNIČEVANJE IN SPREMLJANJE VZGOJNEGA
NAČRTA
Vzgojni načrt Osnovne šole Križe je temeljni dokument za delo na vzgojnem
področju. Z njegovo realizacijo bomo uresničevali cilje iz 2. člena Zakona o osnovni
šoli.
Naloge bodo med letom dopolnjevali s sklepi strokovnih organov šole, z okrožnicami
in z navodili Ministrstva za šolstvo in šport in Zavoda RS za šolstvo ter s sklepi
ustanovitelja.

Za realizacijo vzgojnega načrta so odgovorni vsi delavci šole.
Vzgojni načrt se vsako leto spremlja, lahko tudi popravlja, dopolnjuje.

Vzgojni načrta je bil potrjen:
-

na pedagoški konferenci učiteljskega zbora dne, 24. 8. 2020.
na redni seji sveta zavoda dne, 22. 9. 2020.

Za šolski tim

Ravnateljica

Tanja Vuković, univ. dipl. ped.

Erna Meglič, prof.
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