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Na podlagi 60. d dlena Zakona o osnovni Soli (Ur. l. RS 5t. 81/06 uradno predi5deno

besedilo, t02107, L07ltO, 87lLL, 401L2 - ZUJF, 63113 in 46116 - ZOVFVI-K) je Svet
zavoda Osnovne Sole Sentjernej na seji dne 27.9. 2022 na predlog ravnatelja sprejel

wxffiffiYwv Me*rury ffiffi?ewv?*w. *uury, *xr<vrcwrEwx

Na Osnovni Soli Sentjernej
z medsebojnim spo5tovanjem in odgovornostjo

stremimo k znanju ter dobremu podutju.

1 IZHODI56A VZCOJNEGA NAERTA

Vzgojno delovanje Sole je strokovno delo, ki se izvaja v skladu s pravili stroke, v
skladu z Zakonom o osnovni Soli in na podlagi predpisov in aktov Osnovne Sole

Sentjernej.

Vzgojni nadrt je namenjen udencem, star5em, strokovnim delavcem, vodsWu in
ostalim delavcem 5ole. Z njim nadrtujemo kakovostno vzgojo v Soli, ki se na

izvedbeni ravni razvija in spreminja, pri tem pa upoStevamo neposredno odzivanje
uEencev v oddelku, organizacijo Zivljenja v Soli in vpletenost Sole v 5ir5e okolje. Z

vzgojnim nafftom Zelimo pozitivno vplivati na razvoj klime v 5oli ter omogoditi dim

bolj5e sodelovanje med delavci 5ole, starSi in udenci.

Vzgojni nadrt je oblikovan na podlagi: Zakona o osnovni Soli (v nadaljevanju ZOsn),
Zakona o organizaciji in flnanciranju vzgoje in izobralevanja (v nadaljevanju ZOFVI)
in Konvencije o otrokovih pravicah (OZN, sprejela Generalna skup5dina, 1989).

Pri uresnidevanju Vzgojnega nadrta_sledimo tudi priporodilom MIZS, ZRSS in Bele
knjige v vzgoji in izobraZevanju (MIZS, 2011).

Z vzgojnim nadrtom Zeli Osnovna Sola Sentjernej uresnidevati cilje, vrednote in
nadela osnovno5olskega izobraZevanja. Pri tem Zeli omogoiiti osebnostni razuoj
udenca v skladu z njegovimi sposobnostmi ter si prizadevati, da se udenci dut'rjo
varne in sprejete. Udencem bomo omogodili osebnostni razuoj v skladu z njegovimi
sposobnostmi in interesi ter razuijali njegovo pozitivno samopodobo.



2 VZGOJNE VREDNOTE IN NA.ELA

Z vzgojnim naartom Sola doloai naiine doseganja in uresniievanja ciljev, naEel in
vrednot, ki jim bo sledila. Oblikovan je na osnovi Letnega delovnega nairta 5ole. Je
naain izvajanja kurikuluma Sole in je rezultat sodelovanja in dogovora med
strokovnimi delavci 5ole, starsi, uaenci in predstavniki lokalne skupnosti.

2.1 Naiela vzgojnega delovanja Sole

Pri vzgojnem delovanju Sole bomo sledili nadelom:

. pravianosti;

. varnosti in sprejetosti;

. vkljudevanja in aktivnega
sodelovanja ufencev;

. skupnega relevanja tezav;

. zavzetosti za vsakega
posameznika;

. uilteU kot avtoriteta in zgled

Avtorlteta uiiteljev temelji na

. strokovnem znanju, predanosti poklicu in kakovostni
izvedbl pouka ter vseh dejavnosti;

. praviinosti in spostljivem odnosu do utencev;. doslednem spoltovanju Solskih pravil;

. zaupanju, avtonomnosti, varnosti in sprejetosti ufencev.

2.2. Vrednote, ki usmerjajo vzgojno delo ;ole

Na Osnovni Soli Sentjernej si bomo prizadevali za spodbujanje vseh moralnih
vrednot. Prednostni vrednoti Vzgojnega delovanja Sole sta v Solskem letu 2022/2023
usmerjeni v:

- RAZVIJANJE MEDSEBOJNEGA SPOSTOVANJA IN EMPATUE iN
- PRIPADNOST OSNOVNI sOLI 5ENTJERNE].
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Dejavnosti za uresniaevanje prednostnih vrednot se opredeluo v akcuskem nairtu, ki
je priloga vzgojnega naita. Dejavnosti so usklajene na ravni aktivov razreda (aktivi
razrednikov istega razreda) ter predmetnih aktivov.



2.2.1 Medsebojno spo5tovanie in empatija

uEitelji, vodswo in drugi zaposleni na Soli si prizadevamo za:
- spoStovanje, strpnost in solidarnost pri vseh aktlvnostih na 5oli,
- spostljiv odnos in primerno komunikacijo do udencev, sodelavcev in stariev,
- upostevanje individualnosti in drugaanosti vseh na 5oli,
- oblikovanje pogojev za ozaveidanje skupinskih razllk,
- dvig kakovosti medsebojnih interakcij,
- strpnost do vseh udele:encev Solskega vsakdana,
- pozdravljanje,
- nudenje pozitivnega zgleda,
- spostovanje dogovorov,
- zagotavljanje pogojev za medsebojno pomof in optimalni razvoj vsakega ufenca,
- prlpravljenost za timsko delo.

UEenci si prizadevamo za:
- spostljiv odnos in primerno komunikacijo z vsemi delavci Sole ter drugimi udenci,
- nudenje medsebojne pomoai in konstruktivno sodelovanje v uino-vzgojnem

procesu/
- vikanje vseh delavcev Sole ter z nazivanjem gospod ufitelj, gospa uaiteljica,

gospod ravnatelj, gospod hisnik, gospa tajnica, gospa kuharica ...
- pozdravljanje,
- upoStevanje bontona,
- primeren odnos do tuje in svoje lastnine,
- strpnost do vseh udeleZencev 5olskega vsakdana,
- upostevanje navodil ter dogovorjenih pravil.

StarSi si prizadevamo za:
- spoitljiv odnos in primerno komunikacljo do vseh zaposlenih na 5oli,
- vzgajanje otrok v duhu spostovanja, strpnosti in solidarnosti,
- postavljanje realnih prifakovanj do otroka,
- nudenje pozitivnega zgleda otrokom,
- enotnost vzgojnega delovanje starsev ln sole,
- pozdravljanje.

2.2.2 Pripadnost Osnovni Soli Sentjernej

Utitelji, vodswo in drugi zaposleni na aoli si prizadevamo za:
- skupno dobro vseh deleZnikov; uaencev, sta*ev in zaposlenih,
- Sirjenje dobrega imena sole,
- pomoa Sibkejiim ufencem in sodelovalno uaenje,
- spremuamo uspesnost vsakega udenca,
- spodbujanje ufencev k vkljuaenosti in pripadnosti oddelani in Solski skupnosti.

Uienci si prizadevamo za:
- spostljivo govorjenje o Soli in strokovnem osebju,
- sodelovanje na raznih kulturnih prlreditvah in proslavah,
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- razvijanje in izkorisfanje svojih zmoznosti, potencialov in talentov,
- vkljudevanje in sodelovanje v razlitnih poektih,
- zastopanje Sole na tekmovanjih v znanju in Spodnih tekmovanjih.

Stadi si prizadevamo za:
- razvuanje pozitivnega in spostljivega odnosa do 5ole,
- zaupanje pedagoskim delavcem, strokovnemu osebju in inltituciji,
- udeleibo na prireditvah, ki jih organizira sola,
- pohvale in spodbude soli,
- SiBe razumevanje Solske vzgoje in njene povezanosti z druiino, drugimi

strokovnimi institucuami, ter lokalno skupnosqo in Sirsim okoljem,
- Sirjenje dobrega imena o soli.

3 VZGO]NE DEJAVNOSTI SOLE

Sola bo utencem omogotala mo:nost razvijanja lastne ustvarjalnosti in
napredovanja, prevzemanje odgovornosti za svoje vedenje in sprejemanje omejitev,
ki jih narekuje Zivljenje v veiji skupnosti, tako v razredu kot v Soli kot celoti.

Vzgojne dejavnosti sole so naslednje:
- Sola oblikuje varno, skrbno in urejeno skupnost;
- oddelki oblikujejo dogovore o temeljnih vrednotah skupnega Uivljenja in naiinih

ravnanja;
- uaence se vkljuEi v nafrtovanje, izvajanje, vrednotenje utenja in dela v skladu z

njihovimi zmoznostmi;
- Sola sodeluje v razvojnih in drugih projektih in se vkljuiuje v slde, tudi

mednarodne projekte;
- uaitelj sistematifno nadrtule in lzvaja ure oddeldne skupnosti;
- Sola skrbi za razvijanje socialnih ve5tin in za ustrezno komuniciranje;
- uaitelji poudarjajo zgledno vedenje uiencev ter se z njimi pogovarjajo o

ustreznem vedenju;
- uaitelj nudi moznost individualnih govorilnih ur za udence;
- lzvajajo se dejavnosti, ki povezujejo uaence, delavce sole, starse in lokalno

skupnost;
- starsi se naartno, sistematitno in redno vkljuiujejo v delo iole - zanje se

organizira Sola za starie;
- iola izvaja preventivne dejavnosti za prepreievanje zasvojenostl, nasilja, spolnih

zlorab in drugih oblik neprimernega vedenja (razredne ure, osebni pogovori,
dnevi dejavnosti, projekti ... );

- Sola organizira nadzor na doloienih krajih in v dolotenem iasu (odmori, das po
pouku, zunanje povriine iole ...);

- Sola spodbuja osebno komunikacijo in druzenje z vrstniki.

Vzgojno delovanje uflteljev in ostalih strokovnih delavcev zajema
- seznanjanje uaencev s sprejetimi vrednotami in pravili,
- pogovor z uaenci z namenom svetovanja in uvida,
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- pogovor z ufenci z namenom boljiega razumevanja odgovornosti za ravnanje,
- uvajanje nadel restitucije v primerih krienja pravil in povzroaitve skode.

3.1 Svetovanje in usmerjanje

Del vzgojnega delovanja je tudi svetovanje in usmerjanje, ki se izvaja pri reievanju
problemov, ki so posledice nespoitovanja drugih ter kditev Solskih pravil, ali izhajajo
iz osebnih stisk posameznlka.

cilji svetovanja so, da se udenec naufi:
- resevati probleme in konflikte,
- ustrezno ravnati v stresnih situacijah (strah, tesnoba, jeza, ialost, obautki sramu

ali krivde),
- razmisljati in presojati o primernosti svojega vedenja in ravnanja,
- razumeti vzroke za neustrezno vedenje,
- razvijati realno in pozitivno samopodobo in samospoitovanje.

Svetovanje se lahko izvaja v okviru ur oddelEnlh skupnosti, pogovorov z uienci v
fasu govorilnih ur za sta*e in uaence, ob sprotnem reievanju problemov in drugih
priloinostih.

3.2 Restitucija

Restitucua je metoda poravnave por,rzrotene 5kode. Pri tem ne gre v prvi vrsti za

materialno skodo, ieprav tudi ta ni izvzeta, paa pa v vedji meri za 5kodo, ki jo uEenci
povzroauo na etitnem, socialnem in psiholoskem podrodju.

Pri restituciji naj bo poravnava smiselno povezana s po\rzroEeno eti6no, psiholoSko,
socialno ali materialno 5kodo. Kadar ufenec ne more poravnati Skode neposredno, jo
lahko nadomesti na podroaju, na katerem je bila Skoda povzroaena" To ponuja veliko
vei moinosti izbire. Na primer, ie je utenec poskodoval Solsko lastnino/ ga
povpraiamo, kako bo povrnil Skodo in se skupaj odloaimo o naiinu povratila. Ce se
je Skoda zgodila na podrotju medsebojnih odnosov, udenec premisli, kako bo
prispeval k boljiim medsebojnim odnosom v skupnosti.

Temeljna naEela restitucije so:
- za ufenca je restltucua prostovoljna, ponujena moZnost, da odpravi posledice

svojih neustreznih dejanj na ta nafin;
- ni kaznovalca, ufenci ustvarjalno reiujejo spor ali problem;
- restitucua je prlloinost za uaenje novih \rzorcev vedenja in popravo napak;
- spodbuja pozitivno vedenje in poudarja vrednote; ne spodbuja obrambnega
vedenja, kar storita kritika in kaznovanje;

- poravnava je smiselno povezana s povzroieno Skodo (bolefino ...);
- zahteva odloaitev in napor tistega, ki je Skodo po\rzroail;
- vpletene strani jo sprejmejo kot nadomestilo po\rzroEene Skode.
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3.3 Pohvale, priznanja in nagrade

Pohvale, priznanja in nagrade lahko predlagajo:

. oddelfna skupnost in skupnost uiencev sole,

. razrednik,

. mentorji dejavnosti,

. strokovni in drugi delavci sole,

. ravnatelj.

3.3.1 Pohvala

Pohvalo lahko izreae razredniK mentor dejavnosti ali drugi strokovni delavec !ole.
Pohvale so lahko pisne ali ustne. Udencu se med Solskim letom lahko izreEe ustna
pohvala, ob koncu Solskega leta se podeli pisna pohvala za:

. prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih in drugih
dejavnostih na Soli;

. pomoa razredniku pri delu v oddelfni skupnosti;

. uspesno opravljanje zadolZitev in nalog v oddelku;

. zgledno in vetkrat pohvaljeno ravnanje v oddelku;

. pomod so5olcem pri udnem delu in ostalih dejavnostih;

. ostale aKivnosti in ravnanja, ki so pripomogla k pozitivni klimi in dobrim
medsebojnim odnosom v oddelku;

. pozitiven zgled in uspesno zastopanje oddelka na Solskih tekmovanjlh.

Za pisno pohvalo mora udenec izpolnjevati vsaj dva od omenjenih kriterijev. Uaencu
se pohvala izreae oziroma podeli v oddeltni skupnosti ali uani skupini. Ustna pohvala
se lahko med Solskim letom izrefe tudi preko Solskega radia.

3.3,2 Priznanja in nagrade ob koncu Solskega leta

Priznanja in nagrade ob koncu solskega leta so:

priznanje Sole

nagrada ravnatelja

Priznanje ali nagrado se uiencu, skupini uaencev ali oddelfni skupnostl podeli za

delo, dosdke in ravnanja v Solskem letu.

Predlog za priznanje Sole ali nagrado ravnateua na zakljufni redovalnl konferenci
praviloma poda razrednik, lahko pa tudi drugi flani ufiteljskega zbora ali ostali
strokovni delavci sole. Predlog za priznanje Sole in nagrado ravnateua, ki ustreza
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zadnji alineji 4. a tlena tega pravilnika, mota z glasovanjem potrditi veiina dlanov
celotnega uaiteljskega zbora.

Priznanje 5ole prejme udenec za:

. osvojeni vsaj dve srebrni priznanji na posamitnem tekmovanju iz

znanja;
. uvrstitev v finale driavnega tekmovanja na Sportnem in kulturnem

podrotju (ekipnol ali posamidno);
. odmevno zastopanje Sole na kulturnih dogodkih, natedajih in skupinskih

tekmovanjih na drZavni ali mednarodni ravni2;
. izjemne doseZke in ravnanja (dobrodelna dejavnost, prostovoljstvo,

organizacija javne prireditve ipd.), ki jih uditeljski zbor ali ravnatelj oceni
kot primeren razlogza priznanje.

Nagrado ravnatelja prejme udenec za:

. osvojena prva tri mesta oz. zlato priznanje na driavnem tekmovanju iz

znanja, na kulturnem ali Sportnem podroEju;
. ob zakljudku Solanja za vefletne ufne (povprefje zakljudnih ocen 4,5 ali

vi5je) in tekmovalne ali ostale doseike, ki so pripomogli k ugledu 5ole;
o izjemne doseZke in ravnanja (dobrodelna dejavnost, prostovoljstvo,

organizacija javne prirediWe ipd.), ki jih ravnatelj oceni kot primeren
razlog za nagrado.

3.3.3 Podeljevanje priznanj 5ole in nagrade ravnatelja

Priznanja Sole in nagrade ravnatelja podelita ravnatelj in razrednik na zakljuEni
prireditvi ozlroma na valeti za 9. razred.

Vrsto nagrade za posameznega udenca dolofi ravnatelj v sodelovanju z razrednikom
oziroma mentorjem. Praviloma so nagrade knjige ali pripomotki, ki jih utenec lahko
uporablja pri pouku ali drugih dejavnostih 5ole.

3.3.4 Izjeme

Ufenec, ki je predlagan za priznanje ali nagrado, izpolnjuje Solske obveznosti in
ravna po sprejetih Solskih pravilih ter zapisanih vrednotah Vzgojnega nairta sole. ae
je ufenec v Solskem letu dobil vzgojni ukrep ali vzgojni opomin oz. nima spoStljivega

l strokovna skupina s podroaja 5porta ovrednoti doseiek posameznega uienca in poda predlog

'?Strokovna skupina ovrednoti prispevek posameznega uienca in poda predlog.
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. Skupino s podrotja umetnosti in kulture skliae koordinator za kulturo.

. Skupino s podroaja naravoslovja skliae vodja naravoslovnega aktiva.

. Skupino s podrodja druiboslovja skliae vodja druiboslovnega aktiva.



odnosa do drugih uiencev, delavcev Sole in drugih odraslih ali je njegovo/njeno
vedenje v nasprotju s pravili, ki jih doloaa Pravilnik o Solskem redu/ o priznanju ali
nagradi odlofi celoten uEiteljski zbor. Kljub izkazanlm dosdkom, lahko celoten
uiiteljski zbor podelitev priznanja ali nagrade zavrne.

3.3.5 Konine doloibe

Ugovor na podelitev pohval, priznanj in nagrad utenec ali njegov zakoniti zastopnik
naslovijo na lolo v roku treh dni od dneva podelitve. Ravnatelj doloti komisijo, ki v
roku treh dni odlotijo o pritozbi. Komisijo sestavljajo:
2 predstavnika uaiteljskega zbora,2 alana Solske skupnosti in razrednik.
Sola pisno obvesti ufenca oziroma njegovega zakonitega zastopnlka o odloiitvi
komisije. Odlotitev komisije je dokonina.

3.4 VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPI

3.4.1 Ravnanje zaposlenih v primeru kdenja Solskih pravil

Kadar uaenec kr5i pravila Solskega reda, uiitelj oz. razrednik izvede vzgojne ukrepe v
skladu s Pravili iolskega reda glede na teio in vrsto krsitve ter strokovno presojo
ufitelja, uporabi se lahko vea ukrepov, ki so predvideni za posamezno krsitev. V
primeru ponavljanja lazjih kriitev se v namen vzgojnega delovanja uporabi vzgojni
postopek. Pri kriltvah je \rzgojni postopek sestavljen iz iestih korakov. pri laZjih
kriitvah si koraki sledijo, upoiteva se naaelo postopnostl. Vzgojni postopek se
uporabi tudi pri teijlh krsitvah, kjer pa strokovnl delavec ali tim strokovnih delavcev
presodi, na katerem koraku se bo vzgojni postopek prifel. Pri teZih kriitvah, ki
vsebujejo nasilna vedenja, se deluje v skladu s Protokolom ravnanja ob zaznavi
nasilja v Soll (v nadaljevanju).

Vzgojni postopki in ukrepi so usmerjeni strokovno-pedagoski postopki, ki zadevajo
ponavljajofe pogostejse in obseinejle krsiwe pravil. Uporabljajo se v primeru, ko
ufenec kljub predhodni \rzgojni pomoii ne popravi svojega vedenja, note sodelovati
ali zaradi razlitnih razlogov tega ni sposoben. Vzgojni ukrepi pomagajo udencu
spremeniti svoje vedenje in 9a nauiiti spoemati odgovornost za svoje vedenje.

Podrobnejsa uredltev \rzgojnih postopkov in ukrepov za prepreaevanje krsitev pravil
je urejena v Pravillh Solskega reda Osnovne Sole Sengernej.

PROTOKOLI RAVI{ANJA ZAPOSLENIH V PRIMERU KRSENJA SOLSKIH
PRAVIL IN MEDVRSTNISKEGA NASIUA TER NASIUA V DRUZINI
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Koraki ravnanja:

1. korak: oPozoRlto ucENcu (uieti uiiteu).

2. korak: INDMDUALNI POGOVOR z UcENCEM (UaITEU, ki je evidentiral kr5itev oziroma
ugotovil neprimerno vedenje uienca.

3. Korak: INDIVIDUATNI POGOVOR RAZREDNIKA Z U6ENCEM.

4. korak: TIMSKI POGOVOR UErnCl PRI SOLSKI SITETOVALNI SLUZBI (razrednik, svetovalni
delavec, udenec, starii).

5. korak: TIMSKI POGOVOR UdenCl PRI RAVNATELTU (razrednik, svetovalni delavec, udenec,
starii, ravnatelj).

6. korak: Ee se kr5iUe ponavljajo, PISNI IZREK VZGOTNEGA OPOMINA.

V primeru teZjih ali najteZjih krSitev razrednik uditeljskemu zboru lahko predlaga izrek
vzgojnega opomina (presoja razrednika v sodelovanju s Solsko svetovalno sluibo).

3.4,2 Protokol ravnanja ob zaznavi nasilja na Soli

V primeru zaznave katere koli oblike nasilja (fizidnega, verbalnega, psihifnega,
socialno izloEanje, povzroEanje 5kode, izsiljevanje, internetno nadlegovanje) so
strokovni delavci dolZni takoj ukrepati.

V Soli si vsi zaposleni prizadevajo za vedjo obdutljivost do pojavov nasilja in

uveljavljanje nidelne tolerance do nasilja. Zaposleni v Soli si posebej prizadevajo, da
se udenci podutijo v Soli varno ter bili ozave5deni glede pojavov vseh vrst nasilja ter
prepoznavanju oblik.

Udencu, ki spregovori o nasilju, zaposleni verjamemo in mu zaupamo. Nikoli ne
sootamo Zrtve in pouzroiitelja, ampak se pogovorimo loteno, saj je Zrtev lahko
ranjena, poniiana, si ne upa priznati, jo je strah posledic. S skupnim pogovorom oz.

sootenjem dajemo sporoiilo, da sta oba enako odgovorna za nasilje. Vendar je
nasilno vedenje izbira, zanj je odgovoren pouzroiitelj. V reievanje huj5ih nasilnih
ravnanj razrednik oz. uditelj vedno vkljuii Solsko svetovalno sluZbo.

Sola se pri zagotavljanju pomodi udencem lahko povezuje z drugimi organi in
organizacijami (center za socialno delo, zdravsWenimi zavodi, policija).

o

Medvrctniiko nasilje je praviloma namerna, ponavljajoia se uporaba fiziinega,
psihiinega, spolnqa, materialnega ali spletnega nasilja nad drugim vrctnikom, O
medvrctniikem nasilju govorimo tudi, kadar gne za enkraten nasilen dogodek in

izrazita razlika v fiziini ali moii med in irtvijo.



Koraki protokola:

1, korak:
za.;rosleni, ki je zaznal oziroma je bil seznanjen z nasiljem, takoj POSKRBI ZA VARNOST
UCENCA.
2. korak:
zaposleni-o dogodku v najkrajiem moZnem dasu OBVESTI RAZREDNIKE VSEH VPLETENIH
oTROK,SOLSXO SVETOVALNO DELAVKO IN VODSTVO 5OU. Naredi ZAPIS DOGODKA*
in ga izrodi razredniku in Solski svetovalni sluZbi.
3. korak:
LoeEN PoGovoR s PovzRodrreuru rN ZRwuo NAsrLtA (razrednik, Solska svetovatna
delavka aliv timu, po potrebi 5e ravnatelj) - o tem se vodi zapisnik.
4. korak:
O dogodku iimprej (isti dan) OBVESTITI STARSE VPLETENIH UdenCrv (uditelj, razrednik,
Solska svetovalna delavka - po dogovoru).
5. korak:
5olska svetovatna sluiba po potrebi pripravi NAaRT zA PREPREirvnru:e NADALIEVANJA
NASIUIA.
5. korak:
udenca, kije povzroiil nasilje, se po presoji tima vkljudi v STROKOVNO OBRAVNAVO 5OSfe
SVETOVALNE SLUZBE, po potrebi sledi 5e delo z razredom skupaj z razrednikom;
7. korak:
spremljanje napredka v skladu z individualiziranim vzgojnim naErtom za uEenca (Solska
svetovalna sluiba in razrednik);

Z irnrijo nasilnega dejanja po dogodku razrednik ali Solska svetovalna sluZba redno spremlja
poiutje.

Protokol je v posameznih korakih odvisen od oblike, vrste in teZe nasilnega dogodka.

Ce je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolZnosti (telesna
po5kodba, spolno nasilje, taUine, izsiljevanje ali po5kodovanje stvari...) in je
povzroditelj nasilja Ze dopolnil 14 let, ravnatelj o tem obvesti policijo in CSD. Prav
tako ovesti CSD tudi, de tim oceni je otrok/Zrtev in /ali otrok povzroiitelj nasilja
potrebuje pomod centra za socialno delo.

3.4.3 Ravnanje zaposlenih ob zaznavi nasilja nad otrokom v druiini

Ravnanje zaposlenih v javnih vzgojno-izobraZevalnih zavodih in zasebnih vzgojno-
izobraZevalnih zavodih, ki izvajajo javno veljaven program ob zaznavi nasilja nad
otrokom v druiini, oblike pomodi otroku, ki je Zrtev nasilja, ter sodelovanje zavoda z
drZavnimi organi v primeru nasilja nad otrokom v druZini doloda Pravilnik o obravnavi
nasilja v druZini za vzgojno-izobraievalne zavode (Uradni list RS, 5t. 104/09).

Koraki protokola:

1. Uditelj ali drug delavec, ki je pri otroku opazil spremembe, ki bi lahko bile
posledice nasilja, ali mu je otrok zaupal, da je Zrtev nasilja, ali ima uditelj ali
drug delavec informacijo o nasilju od tretje osebe ali pa je bil sam prida
nasilja, takoj:

10



obvesti o tem svetovalno delavko ali v njeni odsotnosti ravnatelja ali
pomoanika ravnateua.
sam ali s svetovalno delavko v primeru poikodbe pri fiziinem ali spolnem
nasilju ali hudi psihiani stiski otroka zaradi nasilja v druiini obvesti pristojni
center za socialno delo (v nadaljnjem besedllu: CSD), izven poslovnega iasa
CSD njegovo interventno slu:bo, ali, fe meni, da je to primerno, policuo.

sam ali s svetovalnim delavcem naredi zapis dogodka, opaZanj, prldobljenih
informacu all pogovora z otrokom.

3. Ravnatelj ali svetovalna slu:ba VIZ starse o opravljeni prijavi nasilja obvesti le

takrat, ko presodi, da je to v korist otroka.

4. Svetovalni delavec VIz najpozneje naslednji delovni dan po telefonski prijavi

nasilja CSD, policijl ali driavnemu tozilstvu sklite interni tlm VIZ (v nadaljnjem

besedilu: interni tim), ki 9a sestavuajo svetovalna slu:ba VIZ, razrednik

oziroma \rzgojitelj otroka, kije Zrtev nasiua, in uiitelj oziroma drug delavec

VIZ, kije naredil zapis dogodka. Vsaj na prvem sestanku mora bltl navzoi tudi
ravnatelj.

Vodja internega tima je svetovalni delavec VIz. ee ima VIZ le enega svetovalnega

delavca in je ta odsoten, vlogo vodje internega tima prevzame ravnatelj.

Naloge internega tima pri obravnavi vseh primerov nasilja so:

dogovor o naiinu podpore in pomoti otroku, kije:rtev nasilja, v VIZ,
doloEitev nalog posameznih flanov internega tima in drugih strokovnih
delavcev z namenom pomagati okoku, ki je Zdev nasilja, pri soofanju s
posledlcami nasllja in pri njegovem aktivnem sodelovanju v postopkih drugih
organov z namenom zagotavljanja njegove dolgoroane varnosti in dolofitev
rokov za njihovo izvedbo,
izmenjava informacu o dinamiki nasilja nad otrokom, ki je Zrtev nasilja, in
posledicah nasilja,
sodelovanje s cSD, policijo in sodiifem,
sprejetje odlotitve o zakljufku dela internega tima na podlagi evalvacije dela
in uspeinosti internega tima ter svetovalnega dela z otrokom, ki je irtev
nasilja.

Po potrebi so naloge internega tima tudi:
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2. Ravnatelj ali svetovalna sluzba VIZ v telefonskem pogovoru isti dan oziroma

najpozneje v 24 urah po narejenem zapisu dogodka obvesti CSD, policijo ali

dr:avno tozilstvo o sumu naslua v druiini nad otrokom (v nadaljnjem besedllu:

nasilje) in CSD poSlje pisno prijavo nasilja skupaj z zapisom dogodka.



seznanitev drugih strokovnih delavcev VIZ s primerom nasilja, ie je to
potrebno za njihovo nadaljnje delo z otrokom in za pomod oziroma svetovanje
otroku,
izdelava nafrta pomoti VIZ oziroma svetovanja otroku, po potrebi v
sodelovanju z drugimi strokovnimi delavci VIZ,
v sodelovanju z ravnateljem nadrtovanje ukrepov za za56ito zaposlenih v VIZ
pred morebitnim nasiljem, povezanim z obravnavanim primerom,
ie interni tim oceni, da je otrok 5e vedno izpostavljen posledicam nasilja ali da
je pri5lo do ponovnega nasilja, naredi ravnatelj ali svetovalna sluZba VIZ nov
zapis dogodka v skladu z 2. in 3. Elenom tega pravilnika ter v telefonskem
pogovoru isti dan ali najpozneje v 24 urah po narejenem novem zapisu
dogodka obvesti CSD, policijo ali driavno toZilstvo o sumu nasilja in CSD
po5lje pisno prijavo skupaj z zapisom dogodka,
sprejeue dogovora o nadinu sodelovanja s starsem ali skrbnikom otroka, ki je
irtev nasilja.

4 OBLIKE VZAJEMNEGA SODELOVANJA sOLE S STARSI

V primeru teiav utenca pri doloienem predmetu star5i upo5tevajo nadelo
postopnosti:

1. uditelj predmeta,
2. razrednik,
3. svetovalna sluZba,
4. vodstvo 5ole.

Dobro sodelovanje med starSi in 5olo oblikuje vzajemno partnersfvo pri vzgoji, ki
omogoda tako star5em kot Soli laZje zaznavanje otrokovih potreb in Zeiia ter
razumevanje druibeno sprejemljivega vedenja. V okviru sodelovanj in sreianj se
izmenjajo razlitne informacije in mnenja, ki so potrebna tako za star5e kot za
uditelje. za uditelje pomenuo tudi laije spoznavanje otroka in njegovih individualnih
potreb, spoznavanje lastnega dela in pristopov, pritakovanj star5ev in s tem
bogatenje vzgojnega procesa.

Za organizirano uresniievanje interesov starSev je na Soli oblikovan svet starsev.
Svet star5ev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika,
ki ga starSi izvolijo na 1. roditeljskem sestanku.

starSi s Solo sodelujejo na roditeljskih sestankih, skupnih govorilnih urah, govorilnih
urah v dopoldanskem iasu, svetu starsev, svetu Sole, na predavanjih in delavnicah,
na 5olskih prireditvah in proslavah, na zbiralnih akcijah, na tematskih okroglih mizah,
s strokovno skupino na sestankih ter drugih dejavnostih, ki jih pripravi Sola.

Star5i redno prejemajo obvestila o udnih doseikih udencev, dobuo ustrezna obvestila
o vzgojnem delu ter razvoju otrok v individualnih pogovorih z uiitelji ali svetovalno
sluZbo.
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5 IZVA'A]TJE VZGOJilEGA t{AiRTA

$v.alvacUg vzgojnega delovanja strokovni delavci, ueenci in starSi opravijo ob koncu
Solskega leta in je del letnega samoevalvacijskega poroEila iole.

6 UGOVOR NA IZVA,'ANTE VZGOINEGA DELOVANJA sOLE

udenec in njegovi starsi lahko v skladu s 60. g dlenom Zosn (ur. l. Rs, st. sl/oo -uPB, 102107, La7lt}.,Btlfi,4aln - 
^)JF,63lt3 

in 461L6 * zoFVI-K) pisno podajo
ugovor razredniku, Solski svetovalni sluibi ali ravnatelju glede vzgo;neia delovanja
5ole.

Predsednik Sveta zavoda :

Marjan Selak
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