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SKUPINA ZA VZGOJNI NAČRT
• Jana Jus

• Monika Š. Vatovani, učiteljica 1.r.

• Darja Habjan, vzgojiteljica

• Marija Ropas, učiteljica 4.r.

• Jana Razboršek, učiteljica  na 
podružnicah

• Jana Jus, učiteljica SLO

• Sara Kočevar, učiteljica TJA na PS

• Tilen Miklavčič, učitelj NAR in KEM

• Tjaša Božič, soc. pedagoginja, izvajalka 
DSP

• Andreja Ortl, svetovalna delavka

• Tina Plahutnik, svetovalna delavka

• Valentina Prosen, predstavnica staršev

• Aljoša Skubic, predstavnik staršev

KDO SKRBI ZA 
USPEŠNO VZGOJO?

Učitelj

Razrednik

Svetovalna 
delavka

Vodstvo

Starši Učenec

Oddelčni učiteljski zbor

Učiteljski zbor

Zunanji sodelavci



KAKO SKRBIMO ZA 
USPEŠNO VZGOJO?

VZGOJNI NAČRT

HIŠNI RED

PRAVILA ŠOLSKEGA 
REDA

PREVENTIVNE DEJAVNOSTI

SVETOVANJE IN  USMERJANJE

POHVALE

POMEN VN
Starši in šola se med sabo povezujemo in 
usklajujemo z namenom, da  vzgajamo otroka v 
skladu z vizijo in vrednotami OŠ Frana Albrehta 
ter občimi vrednotami in moralnimi normami.

VIZIJA
Na naši šoli smo spoštljivi, pošteni in iskreni drug 
do drugega. Cenimo in razvijamo delavnost, 
strokovnost in odgovornost.
Z dobro komunikacijo med šolo, domom in 
krajem neprestano gradimo kulturo dobre 
skupnosti.

VZGOJNI UKREPI VZGOJNI OPOMIN

• ureja šolski prostor, 
• varovanje in nadzor vstopanja v šolo, 
• nadzor v šolskih prostorih v času pouka in drugih 

dejavnostih, 
• hranjenje garderobe, 
• način informiranja učencev in staršev, 
• ukrepe za zagotavljanje varnosti, 
• vzdrževanje reda in čistoče

• opredeljujejo dolžnosti in odgovornosti učencev, 
• načine zagotavljanja varnosti, 
• pravila obnašanja in ravnanja, 
• kršitve, 
• postopke in ukrepe v  primeru kršitev pravil, 

organiziranost učencev, 
• opravičevanje odsotnosti,
• sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva 

učencev



NOVOSTI 
PRI 
VZGOJNEM 
DELOVANJU
v š.l. 2021-22

VZGOJNI NAČRT: 
spremembe le v 

tistem delu, kjer so 
bile potrebne zaradi 
uskladitve s Pravili 

šolskega reda in 
Prilogo A.

HIŠNI RED: 
spremembe le tam, 

kjer so se spremenile 
naše prakse (odprtost 

šole, dežurstva, 
dodana lokacija 

Šutna)

PRAVILA ŠOLSKEGA 
REDA: več sprememb 

- sledi

PRILOGA A: več 
sprememb - sledi
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5. člen
(PRAVILA VEDENJA IN RAVNANJA)

VEDENJE MED POUKOM NA DALJAVO
• Prisotnost je obvezna na vseh videourah.
• Učenec vsak dan redno spremlja svoj urnik videour v koledarju Teams.
• Na videouro pride pripravljen in ima s seboj vse potrebne potrebščine.
• Med videouro v največji meri zagotovi, da v prostoru ni drugih zvokov in da je prostor primerno osvetljen.
• Kamero vključi po navodilu učitelja.
• Ima izklopljen svoj mikrofon, razen kadar ga učitelj pozove.
• V primeru izbire lastne profilne slike in/ali slike ozadja na računalniku mora izbrati primerno (slika ne sme biti žaljiva, z nasilnim sporočilom, ne sme 

namigovati na diskriminacijo in drugo, kar v šoli ni dovoljeno).
• Drugim ne izklaplja ali vklaplja mikrofona.
• Sedi za mizo in ne leži, je primerno oblečen, spremlja pouk in ne dela drugih stvari (ne je, ne posluša glasbe, ne igra igric, ni na telefonu, ne hodi stran od 

računalnika, …).
• Aktivno sodeluje pri pouku. Sledi učiteljevi razlagi in navodilom.
• Preden učitelju postavi vprašanje, dvigne roko in počaka, da ga ta pokliče.
• Uporablja knjižni jezik.
• Pri komunikaciji z učitelji in drugimi učenci je spoštljiv (ne skače v besedo, ni žaljiv …). Ne uporablja izrazov, ki bi lahko posegali v dostojanstvo drugih, npr. 

žaljivk, kletvic in podobno.
• Klepet na Teamsih uporablja za vprašanja o snovi in sporočanje težav učitelju, razen če je drugače dogovorjeno. 
• Med videouro ne klepeta z drugimi udeleženci.
• Med uro se ne odjavlja iz videoure, tega ne počne niti drugim.
• Samovoljno snemanje in fotografiranje predavanj, pouka ter ostalih srečanj prek videour izbranih aplikacij ter objavljanje teh posnetkov/fotografij ni 

dovoljeno.
• Učenci ne smejo nikomur posredovati povezave na videouro.
• Naloge redno in v roku oddaja na način, ki ga izbere učitelj.

12. člen
(SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV)

V primeru epidemij ali nalezljivih bolezni šola obvešča starše z ustreznimi informacijami.



DODANE SO KRŠITVE, KI JIH ZAZNAVAMO DODANI SO UKREPI, KI JIH IZVAJAMO

DODAN POSTOPEK, KI GA IZVAJAMO

PRILOGA PRAVIL ŠOLSKEGA REDA - PRILOGA A

Ko zaradi neustreznega vedenja učenca ni mogoče zagotoviti varnosti
zanj ali za ostale učence ali ni mogoče zagotoviti aktivnega
udejstvovanja, se učenec ne udeleži dejavnosti, šola mu organizira 
nadomestno dejavnost.

Družbeno koristno delo ob soglasju staršev

Ko zaradi neustreznega vedenja učenca ni mogoče zagotoviti varnosti
zanj ali za ostale učence ali ni mogoče zagotoviti aktivnega
udejstvovanja, se po predhodnem dogovoru učenec lahko udeleži
dnevov dejavnosti le v spremstvu staršev ali skrbnikov.

Priprava in izvedba dejavnosti ali ure oddelčne skupnosti na temo 
kršitve (samostojno ali ob pomoči učitelja)


