
    
                AKCIJSKI PROGRAM - VZGOJNI NAČRT 
                          za šolsko leto 2016/2017 

 

 
Vizija šole:  
“Želimo ustvariti boljšo šolo z zadovoljnimi, zdravimi, uspešnimi in ustvarjalnimi učenci 
in učitelji.” 
 

Vrednote: izhajajo iz potreb učencev, delavcev šole, staršev in okolja. Pri tem upoštevamo 
uspehe in dobre plati svojega dela, evidentirane težave in probleme, socialno-ekonomske, 
kulturno zgodovinske in druge posebnosti okolja in sveta. Izbrane vrednote so: 

 spoštovanje 
 strpnost 
 odgovornost 
 doslednost 
 komunikacija 
 sprejemanje drug drugega 

 
Razvijanje vrednot je vodilo skozi posamezna področja dela. 

 Osnova so pravila, ki določajo temelj skupnega delovanja in pomenijo pravico in 
dolžnost za učence, delavce šole in starše.  
 Nadaljujemo z ničelno toleranco do nasilje. Namen je odgovorno obnašanje in 

razvijanje pozitivne samopodobe. 
 Nasilje: pretepanje, spotikanje, žaljivke, izzivanje, norčevanje, izključevanje in 

nagovarjanje k izključevanju, pljuvanje, poškodovanje tuje lastnine, skrivanje 
predmetov, neprimeren odnos do hrane, predmetov, ljudi, … 

 Ničelna tolerance do nasilje pomeni, da vsako fizično, verbalno in psihično nasilje 
VSI DELAVCI dosledno obravnavamo in enotno ukrepamo.  Ukrepa oseba, v 
prisotnosti katere se neprimerno vedenje dogaja ozir. oseba, ki je bila o dogodku 
obveščena. Vedno se o dogodku obvesti razrednika. Po potrebi se vključi svetovalna 
služba. 
Potek ukrepanja: 

1. Pogovor z učencem   
2. Zapis dogodka in zaključkov v mapo vzgojnih ukrepov (učenčev podpis 

pomeni, da se strinja z vsebino zapisanega o dogajanju in svojim prispevkom 
k poteku dogodku) 

3. obvestilo staršem po telefonu ali eAsistentu (za obliko obveščanja se 
razrednik dogovori s starši na uvodnem roditeljskem sestanku)  

 Delavci smo dolžni nadzorovati realizacijo vzgojnih ukrepov.  
Vzgojni ukrepi so:   

 povračilo materialne škode 
 dežurstvo v jedilnici 
 pomoč v knjižnici 
 pomoč v OPB 
 pomoč učitelju 
 pomoč učencu 
 pomoč snažilki, pomoč hišniku … 

 Tretjemu vzgojnemu ukrepu sledi administrativni ukrep.  
 Učence in starše maramo opozoriti, da tretji administrativni ukrep v enem 

šolskem letu pomeni prešolanje učenca brez soglasja staršev. 
 

 Pri izvajanju je potrebna doslednost in vztrajnost vseh delavcev šole. Zagotavljanje reda 
in spodbudne klime so osnova za kvalitetno izvajanje pouka in zagotavljanja ustreznih 



pogojev vsem učencem pri učenju in preverjanju znanja. So osnova za timsko in 
ustvarjalno delo. 

 Z domačimi nalogami želimo kvalitativni premik učencev v odnosu do znanja, 
razvijanje delovnih navad in odgovornosti za svoj razvoj.  

 Vsak učenec naj izpolni tabelo Načrtovanje učnega uspeha za tekoče šolsko leto. Enkrat 
na mesec pri razrednih urah naredijo analizo in poiščejo rešitve. Če je potrebno, tudi 
individualno svetovanje učitelja ali svetovalne službe. 
Znanje naj bo vrednota, ocena pa objektivni pokazatelj znanja. Cilj je, da učenci razvijejo 
svoj potencial. Starše in učence je potrebno opozoriti na pomembno vlogo NPZ. 

 Timsko delo in ozaveščanje pomeni povezavo med projekti Zdrave šole, šolske 
skupnosti, otroškega porlamenta, mednarodnega sodelovanja, povezane z okoljem, 
Talumom, Unicefom, PČ, RK,  in pripravami na različna tekmovanja, raziskovalne naloge, 
natečaje, BUS, dvig ravni znanja… 

 Socialne veščine in komunikacija so temelj za dobro klimo in za dobre medosebne 
odnosein osnova za kvalitetno delo ter osebnostno rast učencev, zaposlenih in staršev. 

 

Pomembne lastnosti: pogum, odgovornost,  poštenost, uvidevnost, zanesljivost,  
                                         delovnost, pozitivna samopodoba, dobra volja 
 
 

1. PRAVILA 
 

Kako doseči, da bomo vsi, učenci, delavci šole in starši poznali pravila in jih dosledno 
upoštevali?  
Kako razvijati pripadnost šoli? 
Kako spodbuditi ozaveščenost učencev za osebnostni razvoj, solidarnost  ter skrb za 
okolje?  
Kako spodbuditi zdravo tekmovalnost?  
 
Pri načrtovanju aktivnosti izhajamo iz naslednjih načel: 

 Načelo spoštovanja učencev in vzajemnega spoštovanja 
 Načelo omogočanja aktivnega sodelovanja učencev 
 Načelo proaktivnega (odgovornega) in preventivnega delovanja 
 Načelo sodelovanja s starši in usklajenosti pristopa šole in staršev 
 Načelo združevanja pravic, odgovornosti in pravil 
 Načelo spodbujanja samonadzora in samodiscipline 
 Načelo osebnega zgleda 

 
AKTIVNOST NOSILEC SODELAVCI UPORABNIKI REALIZACIJA 

 Pravila Šolskega reda 
- uskladitev in dopolnitev 
 Hišni red  
- Predstavitev na RU, 

roditeljskih sestankih 

tim 
 
razrednik 
 

 
ŠSS, 
ravnatelj, 
strokovni 
delavci 

 
učenci, 
delavci šole, 
starši 

avgust 2016 
 

september  2016 

 Razredna pravila 
- ničelna tolerance do nasilja 
- izobešena pravila 
- predstavniki ŠS (pregled) 

razrednik, 
sorazrednik 

strokovni 
delavci,  
ŠSS  
 

 
učenci, 
delavci šole 
 

september  2016 
 
 

TO, 27. 9. 2016 

Zbiralne akcije 
 zamaški  
 papir 
 papir 
 obleka, knjige, šolske 

potrebščine 
 kartuše, tonerji, 

baterije,... 

 
M. Grbavac,  
Stojadinović 

 
razredniki,  
delavci šole, 
hišnik, 
predstvniki 
ŠS 

 
učenci, 
delavci šole, 
starši 

 
SR, od 7.30 do 8.15 

SR, 12. 10. 2016 
SR, 12. 4. 2017 

od 14. 11. do 8.11.2016 
od 8. 5. do 12. 5. 2017 

stalna naloga 



AKTIVNOST NOSILEC SODELAVCI UPORABNIKI REALIZACIJA 
Informiranost in aktivnosti 
- sestanki strok.  delavcev 
- aktivi 
- pedagoške konference 
- RUZ 

 
- ravnatelj 
- vodja aktiva 
- razrednik 

 
strokovni 
delavci 

 
delavci šole, 
učenci, starši  

 
stalna naloga 
stalna naloga 
stalna naloga 
stalna naloga 

 

Spremljanje izvajanja, kazalci in dokazila o uspešnosti 
 uskladitev in dopolnitev Pravil šolskega reda  
 predstavitev ničelne tolerance učencem in staršem  
 pripravljena, predstavljena in  izobešena pravila (preverijo predstavniki šolske skupnosti in 

mentorica ŠS) 
 število zapisov zaradi kršitve pravil, izrečeni ukrepi (vzgojno mapo hrani razrednik oz. je v 

zbornici) 
 količina zamaškov, papirja 
 vključenost posameznih razredov v posamezne akcije 
 analiza timskega dela vseh strokovnih delavcev (sprotna in ob zaključku šolskega leta) 

 

2. UČNE NAVADE, DOMAČE NALOGE, UČENJE UČENJA 
 

Kako izboljšati učne navade učencev? 
Preveriti odnos učencev in staršev do domačih nalog! 
Kako doseči, da bodo učenci sami, redno opravljali domače naloge? 
Kako spodbujati vedoželjnost, motiviranost za delo? 
Kako dvigniti raven znanja, izboljšati rezeltate na NPZ? 
 
Pri načrtovanju aktivnosti izhajamo iz naslednjih načel: 

 Načelo spoštovanja učencev in vzajemnega spoštovanja 
 Načelo omogočanja aktivnega sodelovanja učencev 
 Načelo odgovornega delovanja 
 Načelo sodelovanja s starši in usklajenosti pristopa  
 Načelo združevanja pravic, odgovornosti in pravil 
 Načelo spodbujanja samonadzora in samodiscipline 
 Načelo osebnega zgleda 

 
AKTIVNOST NOSILEC SODELAVCI UPORABNIKI REALIZACIJA 
Načrtovanje učnega 
uspeha 
 

razrednik, 
pedagog 

učitelji učitelji, 
učenci 4. -  9.  

RU, prve ure 
pouka 
 

Učne navade, domače 
naloge 
- predstavitev ciljev 
( anketa - splet za 
učence, učitelje, starše) 

 
 
razrednik, 
pedagog 

 
učitelji 

 
učitelji,  
učenci 4. -  9., 
starši 
 

 
prva ura pouka 
 
TO, 4. 10. 2016 

Učenje učenja - 5.ab 
- ure za učence 
- delavnice za starše 
 
 Anketa,analiza 5.ab 

 
pedagog 
razrednik  

 
učitelji 

 
učenci 5.ab 
starši 5.ab 
 

 
po urniku 
2.2. 2017 
 
januar 2017 

 
Spremljanje izvajanja, kazalci in dokazila o uspešnosti 
 rezultati ankete o domačih nalogah (primerjava rezultatov od 2011/12, do 2016/17)  
 izkušnje učiteljev o učinkovitosti pribeležk v eAsistenta oz.ustna obvestila učiteljev 
 anketa po zaključenem treningu učenja v 5. razredu  
 analiza rezultatov NPZ 



3. OZAVEŠČANJE, TIMSKO DELO 
 

Kako motivirati, aktivirati  učence za skupne cilje in pripadnost šoli? 
Kako povezati šolo s starši, okoljem? 
Kako spodbuditi učence k spoznavanju različnih kultur, k strpnosti? 
Kako spodbuditi učence za zdrav način življenja? Kako ohraniti telesno in duševno 
zdravje? 
Ozavestiti položaj otrok v družbi (pravice in dolžnosti, skrbi, težave, priložnosti) 
Kako doseči boljšo bralno pismenost? 
Kako izbrati ustrezno poklicno izobraževanje? 
 
Pri načrtovanju aktivnosti izhajamo iz naslednjih načel: 

 Načelo spoštovanja učencev in vzajemnega spoštovanja 
 Načelo omogočanja aktivnega sodelovanja učencev 
 Načelo proaktivnega ozir. preventivnega delovanja (zadovoljene potrebe)  
 Načelo odgovornega delovanja 
 Načelo sodelovanja s starši in usklajenosti pristopa  
 Načelo združevanja pravic, odgovornosti in pravil 
 Načelo spodbujanja samonadzora in samodiscipline 

 Načelo osebnega zgleda 
 
 

AKTIVNOST NOSILEC SODELAVCI UPORABNIKI REALIZACIJA 
ŠS:  
šolski, občinski in 
medobčinski otroški 
parlament 
 “Otroci in načrtovanje 
prihodnosti” 

Mateja Grbavac  
razredniki, 
strokovni delavci 

 
učenci, 
 
predstavniki 
OŠ Breg  

po rokovniku 
DPM 

Dan mobilnosti 
“Pametna mobilnost za 

gospodarsko uspešnost”,   
- kros 

- igriva košarka 

Jasna Brec, 
Simona Kornik 
 
Učitelja ŠPO,  
ravnatelj 
 

strokovni delavci,  
 
 
 
inštruktorji  

 
 
 
učenci 1. – 9. 
1. triada 

 16. - 22. 9. 2016 
 
 

PO, 19. 9. 2016 

Izdelava  
- voščilnic 
 
 
- scene 

Brigita Peršoh, 
I. Mišmaš, Petra 
Lešnik, Roman 
Prosenjak,   
R. Kiseljak 

razredniki, delavci 
šole, učenci, 
 
 
nadarjeni učenci 

starši PE, 11. 11. 2016 

Tradicionalni 
slovenski zajtrk 
- anketa o prehrani 

Daniela Pernat strokovni delavci 
 
Stojadinović 

učenci, 
delavci šole 

PE, 18. 11.  2016 
 

TO, 4. 10. 2016 
Predpraznična 
prireditev in bazar 

Uroš Sagadin, 
Oliver Buček 

delavci šole, učenci učenci, starši ČE, 1. 12. 2016 

Tržnica poklicev 
 
- predstavitev poklicev    

Stojadinović razredniki, delavci 
šole 
OŠ v MO Ptuj, 
zunanji sodelavci 

učenci 5.-9. 
starši 
učenci 9.ab 

ČE, 5. 1. 2016 

oktober-november 

Zdrava šola: pohod 
- “Duševni zdravje”, 
“Prehrana in gibanje” 
- “Medgeneracijski 
   pohod” 
 

 
Nina Sirk 
Učitelja ŠPO, 

strokovni delavci učenci, starši  
2. uri RU - delavnice 

 
SR, 26. 4. 2017 



AKTIVNOST NOSILEC SODELAVCI UPORABNIKI REALIZACIJA 
Dekoracije: jesen 
                       zima      
                       pust 
                       pomlad  

učitelji OPB razredniki, učit. 
LUM 

učenci do 14. 9. 2016 
do 30. 11. 2016  

do 2. 2. 2017 
do 1. 3. 2017 

Pohod - trase učitelja ŠPO 
 

strokovni delavci učenci 6. – 9.   

Dan šole: muzikal 
“Naša prihodnjost” 
- Ideje učencev   
- Scenarij 
 

tim 
Mojca Vodušek, 
Uroš Sagadin, 
Oliver Buček 
 

 strokovni delavci, 
učenci 

učenci, 
starši. gostje 

ČE, 21. 4. 2016 
 

PE, 16. 9. 2016 
 

Dokumentacija – tabele 
- Tekmovanja - znanja 
- Natečaji, razpisi 
- Raziskovalne naloge 
- Športna tekmovanja 
- Izvenšolski uspehi 
- Nadarjeni – tabela,   
   program (Googl document) 

Ravnatelj, 
računalničar 

Strokovni delavci 
 
 
 
 
 
 
učenci 

strokovni 
delavci 
 
 
 
 
 
učenci 

stalna naloga 

 
Spremljanje izvajanja, kazalci in dokazila o uspešnosti 
 Izdelava voščilčnic in scene, obisk predpraznične prireditve in bazarja 
 sodelovanje staršev in starih staršev na medgeneracijskem pohodu 
 analize ankete o prehrani 
 anketa o tržnici poklicev 
 
 

4. SOCIALNE VEŠČINE, KOMUNIKACIJA 

Kako izboljšati medsebojne odnose in komunikacijo? 
Kdo in kdaj se sistematično ukvarja z osebnostno rastjo učencev? 
Dobra klima na šoli – sodelovanje in zaupanje 
 
Pri načrtovanju aktivnosti izhajamo iz naslednjih načel: 
 

 Načelo spoštovanja učencev in vzajemnega spoštovanja 
 Načelo omogočanja aktivnega sodelovanja učencev 
 Načelo sodelovanja s starši in usklajenosti pristopa šole 
 Načelo proaktivnega (odgovornega) in preventivnega delovanja 
 Načelo spodbujanja samonadzora in samodiscipline 
 Načelo osebnega zgleda 

 
 

AKTIVNOST NOSILEC SODELAVCI UPORABNIKI REALIZACIJA 
Facebook Oliver Buček, 

Mija Jeršič 
Kornik, Brec, 

Vučič, Mihelač, 
Tikvič, Gajšek 

učenci, starši, 
delavci šole 

stalna naloga 

Teden otroka 
“Svet v katerem želim 
živeti” 
Kino predstava 

- Tukaj sem (latvijski) 

- Ptice selivke (kanadski) 

    (ogled in pogovor) 

 

 
M. Grbavac - ŠS, 
 
 
Stojadinović 
 
 
 

 
razredniki, 
strokovni delavci,  
 

razredniki, 
strokovni delavci,  
 

 

 
učenci 1. – 9. 
 

  

učenci 7. – 9. (96) 

učenci 4. -9. (105) 
 

 
 

 
3. – 9. 10. 2016 
 
SR, 5. 10. 2016 
- 8.30 uri 
- 11.00 uri 
 
 



 

Delavnice:  
- Sem pametnejši od mobil  

   nega telefona 
- Spletno ustrahovanje in 

   spletna etika 

- Ne bodi ovčka na internetu 

 

 

 

- Ljubezen in spolnost 

 

 

- Kostanjev piknik 

 
Stojadinović, 
strok. delavci  
 
 
 

 

 

Safe.si 

 

Safe.si 

Safe.si  

 

 

 

Duštvo študentov  

medicine Maribor 

 

hišnik, Prosenjak 

 
 

učenci 8.a 
učenci 8.b 
učenci 6.a 
učenci 3.a 
učenci3.b 

 
učenci 9.a 
učenci 9.b 

 
PE, 7.10.2016 
8.20 – 9.55 
10.20– 11.55 
10.20– 11.55 
8.20 – 9.05 
9.10 – 9.55 
 
PE, 7.10.2016 
8.20 – 9.55 
10.20– 11.55 
 
PE, 7.10.2016 
 

Don Pasquale 
Opera Balet Maribor 

 

Mija Jeršič Strokovni delavci učenci 4. – 9. SR, 4. 1. 2017 

Vrstniška pomoč  razredniki, učitelji učenci učenci stalna naloga 

 

Spremljanje izvajanja, kazalci in dokazila o uspešnosti 
 številčnost medvrstniške pomoči 
 zadovoljstvo učencev in strokovnih delavcev z aktivnostmi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


