
STARA VERZIJA 

2. 3  NAČELA VZGOJNEGA DELOVANJA  

Na šoli smo  izpostavili nekaj načel oz. poglavitnih odgovornosti, ki se jih bomo drţali in za 

katera  smo prepričani, da nam bodo pomagala na poti do uspeha:    

  

 Vzgajali bomo v duhu skupnih vrednot (splošnih  in tistih, ki  jih bomo v posameznem 

šolskem letu dodatno poudarjali), še posebej z lastnim zgledom in doslednostjo.    

 Spodbujali  bomo medsebojno  pomoč,  spoštovanje,  sodelovanje  in  zaupanje med  

učitelji, učenci in starši.    

 Krepili  bomo  zavedanje,  da  skupaj  s  pravicami  pridejo  tudi  dolţnosti  ter  

privzgajali odgovornost vsakega za svoj razvoj, dejanja in svojo prihodnost.    

 Uporabljali bomo svoje znanje in izkušnje za kakovostno opravljanje svojega dela ter 

se stalno strokovno izpopolnjevali na svojem področju.    

 Skupaj z učenci bomo zagotavljali nemoteno izvajanje pouka.    

 Skrbeli bomo za varnost in zaščito učencev.    

 Spodbujali bomo pridobivanje delovnih navad ter samostojno razmišljanje in 

ustvarjalnost.    

 Vzgajali bomo v duhu strpnosti drug do drugega, sprejemanja različnih oblik 

drugačnosti ter odpravljanja kakršnegakoli nasilja do sebe ali drugih.   

 Na  probleme  se  bomo  odzivali,  jih  reševali  sproti  ter  skupaj  z  učenci  in  po  

potrebi  starši; spodbujali bomo aktivno vlogo učencev pri vzgojnih vprašanjih.    

 Spodbujali bomo k pozitivni osebni naravnanosti, prijaznosti in prispevanju k dobri 

šolski klimi.    

 Spodbujali bomo zdrav način življenja.    

 Prizadevali si bomo za timsko delo in dosledno uresničevali skupne cilje in dogovore.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOVA VERZIJA 

2. 3  NAČELA VZGOJNEGA DELOVANJA  

Na šoli smo  izpostavili nekaj načel oz. poglavitnih odgovornosti, ki se jih bomo držali in za 

katera  smo prepričani, da nam bodo pomagala na poti do uspeha:    

  

 Vzgajali bomo v duhu skupnih vrednot (splošnih  in tistih, ki  jih bomo v posameznem 

šolskem letu dodatno poudarjali), še posebej z lastnim zgledom in doslednostjo.    

 Zagotavljali bomo varno in spodbudno učno okolje v katerem je prepovedano telesno 

kaznovanje otrok in vsakršna druga oblika nasilja nad in med otroki in neenakopravna 

obravnava, ki bi temeljila na spolu, spolni usmerjenosti, socialnemu in kulturnemu 

poreklu, veroizpovedi, rasni, etnični in narodni pripadnosti ter posebnosti v telesnem 

in duševnem razvoju. 

 Na  probleme  se  bomo  odzivali,  jih  reševali  sproti  ter  skupaj  z  učenci  in  po  

potrebi  starši; spodbujali bomo aktivno vlogo učencev pri vzgojnih vprašanjih.  

 Spodbujali bomo k pozitivni osebni naravnanosti, k medsebojni  pomoči,  

spoštovanju,  sodelovanju  in  zaupanju med  učitelji, učenci in starši.    

 Krepili  bomo  zavedanje,  da  skupaj  s  pravicami  pridejo  tudi  dolžnosti  ter  

privzgajali odgovornost vsakega za svoj razvoj, dejanja in svojo prihodnost.   

  Spodbujali bomo pridobivanje delovnih navad ter samostojno razmišljanje in 

ustvarjalnost.    

 Skupaj z učenci bomo zagotavljali nemoteno izvajanje pouka.    

 Spodbujali bomo zdrav način življenja.    

 Uporabljali bomo svoje znanje in izkušnje za kakovostno opravljanje svojega dela ter 

se stalno strokovno izpopolnjevali na svojem področju.    

 Prizadevali si bomo za timsko delo in dosledno uresničevali skupne cilje in dogovore.    

 

 


