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Vzgojni na
na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
evanja, Zakona o osnovn li
ter Konvencije o otrokovih pravicah in ga je sprejel
Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica na svoji seji 29. 5.
2009 ter ga dopolnil na 14. seji dne, 4. 10. 2011.

1. UVOD
1.1.
v
V
dejavnostmi in s

vrsto

1.2. NAMEN
drugim

1.3. ZAKONSKE OSNOVE
urejanja vzgojne
tudi V

:
2.
u
60. d

i (cilji
u

;

Konvenciji o otrokovih pravicah.

2. VIZIJA
Vizijo ole smo opredelili z nekaj poudarki in verzi.
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je med nami
vanje, sodelovanje in prijateljstvo.

,

nam najbolj pri srcu medsebojno

naj
kakovostnega pouka,
ustreznega znanja, kot ga predpisuje predmetnik, ter razvijanje ustvarjalnosti in razumevanja.
Na bohinjski

ustvarjamo ugodne pogoje za optimalni razvoj in dvig kakovosti pouka ter prijazno okolje za

da se bodo kar najbolj potrudili in bodo dosledni, disciplinirani in
veselimo z vsemi, ki imajo radi g
veliko veljajo

elji, ki cenimo

zato veljajo verzi:
Bohinj,

3. TEMELJNE VREDNOTE

Na

si prizadevamo razvijati vrednote

prijateljstvo, pri
p
ivljenje v vseh pogledih, zdravo hrano, pohode v naravo, ples;
disciplino in doslednost;
znanje in ustvarjalnost;
varnost;
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ohranjanje naravne in ku

ljenja in jih
vedno znova aktualiziramo. Mladi svoj vrednostni sistem vzpostavljajo v interakcijskih procesih. Pri tem sta pozitivno socialno
zgledi, razli
dejavnostmi, v sklopu
. Pri tem vzgaja na vseh
treh ravneh moralnega razvoja:
za ravnanje v skladu s pravili (

pravil in dogovorov skupnosti);

motivacija);
za ponotranjenje (delam tisto, v kar sem
skupnost pomembno notranja motivacija).

ovor ali pravilo in je to za vsako

4.
ga

ga, spodbudnega in ustvarjalnega

ga in

razrednega
ter na organizacijo in vodenje razreda.
Osnovni cilj je oblikovati okolje
socialni prostor in spoznajo, da ni vse odvisno od drugih
ajo tudi sami pomembno vlogo pri oblikovanju socialnega
prostora ter pri vplivanju na
Vzgoja na
Bohinjska Bistrica temelji na
oblikovanje varnega in spodbud
zaupanje, vzajemno s
zavzetost za vsakega posameznika in iskanje na
razvijanje strpnosti in sodelovanja;
skupno
zagotavljanje varnosti.

5. VZGOJNE DEJAVNOSTI

5.1. PROAKTIVNE IN PREVENTIVNE DEJAVNOSTI
Proaktivne in
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5.1.1.
.
a) Razvojni in drugi projekti

ter

projekte so
.

b) Humanitarne akcije so
namen
sodelujemo v humanitarnih zbiralnih akcijah, s katerimi pomagamo vrstnikom po svetu in v
domovini.
c)
:
kaj postorijo ali jim le popestrijo dan. S predstavami obiskujejo s
Srednji vasi.
osamljenih.
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e)

i za

: Predstavniki
parlamenta. Izbrani

f) Timsko obr
:
pritegnemo vse posameznike ali skupine, ki so odgovorni za nastalo situacijo ali
razrednika, posamezne
e
a,
e
e
o svetovalno
o
zunanje institucije.
g)

vedno

:
avah

z drugimi

spregovorijo
do
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5.1.2. NA RAVNI ODDELKOV
a) Tedensko izvajanje sprejetega programa za razredne ure, ki se po potrebi dopolnjuje z
obravnavo dogodkov in ravnanj: U
s tem
za
.
b)
odraslega sogovornika. T

:
takrat, ko

c) Sestan

:
zahtevajo en

)
se
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: Pridobivanje in usvajanje znanja ni enako zahtevno za vse
dan
na

d) Krepitev pozitivne samopodobe:
storilnostni naravnan
je izredno pomembno, da
spoznavanje lastnih prednosti in sprejemanje pomanjkljivosti. S

e)
prireditve, izleti, pikniki ob k
oddelku.
f)
medsebojno spoznavanje.

poudarjeni
, da si glede na

posameznih oddelkov (razredne
in pripadnosti

so posebna p

g) Razredni projekti:
sodelovanja in dogovarjanja. Te spretnosti bodo v prihodnosti potrebovali v osebnem in poklicnem

5.1.3. NA RAVNI POSAMEZNIKA
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a)
razvijamo prepoznavanje nesprejemljivih oblik vedenja in usmerjamo v iskanje sprejemljivih oblik
vedenja v skladu z dogovorjenimi vrednotami.
b)

c) Sodelovanje pri
tudi zunanji strokovnjaki.

m s specifi

Skrb

potrebami:

sodelujejo

delavce

pozornost je namenjena krepitvi dobre samopodobe teh

d)

: Prizadevamo si iskati
vseh svojih sposobnosti.

6. POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE
Posebno obliko preventivnih vzgojnih dejavnosti predstavljajo pohvale in druge nagrade.

USTNE POHVALE
kratkotrajni dejavnosti.

PRIZNANJA IN NAGRADE
PISNE POHVALE se podeljujejo:
1. na razredni ravni (

) za:

o sodelovanje v humanitarnih akcijah in/ali d
o prijaznost, solidarnost in nuden
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o aktivno sodelovanje pri
o

reditev, pomembnih za delo

;

o druge oblike
2.

ne.

(ravnateljica

ek, ki je pomemben

o
o


ob koncu vsakega triletja (3., 6., 9. razred) za sodelovanje in prizadevnost pri interesnih
ole), ki nepretrgano potekajo skozi vse triletje (npr. pevski zbor,
);

o dose
anja z vseh
/tekmovanj od 1. do 9. razreda);
o druge oblike

kot primerne.

KONCU
Ob koncu

:
vsaj 4,5);

reda);

DRUGA DARILA IN NAGRADE
Ob koncu
spremljevalci oz.

prejmejo zbirko fotografij na CD-ju

7. VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPI

zbirko fotografij pa poskrbijo
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Restitucija je obl

poravnave. Poravnava je smiselno povezana
ja pozitivno vedenje ter poudarja vrednote. Kaznovalca ni, zato u
ustvarjalno.
in sam popravi posledice svojih dejanj.

napor

MEDIACIJA
o
, ki bo
. Proces
je ustrezno

ustrezna za vse v sporu. Sprti strani prevzameta v mediaciji sami odgovornost
mediacije vodi in usmerja mediator, ki je zaupna in popolnoma nevtralna o
a.

delovati pri
in so bile predhodno izvedene vse druge dejavnosti. Izrek vzgojnega ukrepa je
dpore in z

Vrste vzgojnih ukrepov:
(
ukinitev nekaterih pravic in ugodnosti, ki so povezane
ukinitev pravic in ugodnosti,

zunaj predpisanih dejavnosti in standardov;

,
prepoved vstopanja ali upor
prep
;
dodatno spremstvo

) ali nadomestno vzgojno-izobr

ukrep
more prevzeti
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zunaj
taborih, v

, npr. na dnevih dejavnosti,

i v naravi

o

pouka;

u

strokovnega delavca.

O novih vzgojnih ukrepih je treba obvestiti tudi

Vzgojni ukrep se oblikuje kot:

sklep posameznega organa

a

ega zbora, ravnatelja);
nju;

Vzgojni ukrepi se dokumentirajo kot:

zap

VZGOJNI OPOMIN
Vzgojni opomini se izrekajo v

MERILA IZBIRE VZGOJNEGA UKREPA
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vrsto in ponavljan

ve;

resoje posledic lastnih dejanj;
nagibe oz. motive za dejanje;

obvestimo
i ne odzivajo na vabila na razgovor.

obvesti

mo
delno popravijo
obvestiti s
napisati zapisnik, ki ga podpi

vsi vpleteni in ob seznanitvi s

VZGOJNI UKREP

8.

Z OKOLJEM

do
morajo biti vnaprej poznani. Redno in kakovostno

ta predpogoj za

e, na
drugih
uspehu in napredovanju otrok ter dobijo
s
:
1.
2. sodelovanje razrednika pri obravnavi
3. sodelovanje sveto
;

;
ponavlja oz. stopnjuj
ponavlja oz. stopnjuje in se tudi ob sodelovanju razrednika stanje ne
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4. sodelo
stanje ne

Skrbijo za zdrav razvoj svojega otrok

zlorabljanjem.
Otroku zagotavlj

Redno sodel
obiskujejo roditeljske sestanke.

, tako da prihajajo na govorilne ure in

Kadar
e se na to ne odzivajo,
drugih institucijah psiho-socialne
i (center za socialno delo, svetovalni center in druge pristojne institucije).
Razrednika seznanijo z izos

a
sodelujejo v dejavnostih

orijo,
je stanja in se teh
jo

Ob sumu
zanemarjanje
center za socialno delo.

drugih

h

na

na

-

upnosti. Ob izrednih dogodkih

i materialn

ali resni

i
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9.

spremlja izvajanje Vzgojnega na
opravlja vzgojno-

alize in smernice za nadaljnje delo.

Razredniki so odgovorni za vzgojno in drugo delo v svojem oddelku.
sodelujejo pri pripravi in oblikovanju V

ga

.

Ravnateljica

Datum: Bohinjska Bistrica, 4. 10. 2011

Ravnateljica zavoda:
Mojca Rozman

Predsednica Sveta zavoda:
Marija Cerkovnik

