Svet Zavoda Osnovne šole Koroški jeklarji je na 15. seji dne 29. 9. 2020 sprejel
SPREMEMBE VZGOJNEGA NAČRTA ŠOLE

1. Spremembe se nanašajo na vsebino 9.2 POHVALE ZA IZREDNE DOSEŽKE.
V razdelku b) PISNA POHVALA se pri 3. alineji besedilo »za učni uspeh, katerega povprečje je
4,5 ali več« nadomesti z besedilom »za učni uspeh, katerega povprečje je 5,0«
Pred spremembo:
9.2 POHVALE ZA IZREDNE DOSEŽKE
Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo pohvale, priznanja in
nagrade. Najvišje priznanje za učenca je vpis v Zlato knjigo ob zaključku osnovnošolskega
izobraževanja.
Pohvale, priznanja in nagrade lahko predlagajo: razrednik, oddelčne skupnosti in skupnosti učencev,
drugi strokovni delavci šole, mentorji dejavnosti ali ravnatelj. Nagrajujejo se uspehi, doseženi
izključno na šolskih tekmovanjih.
a)
USTNA POHVALA
Posamezni učenci ali skupina učencev so lahko ustno pohvaljeni, kadar se izkažejo s prizadevnostjo
pri enkratni ali kratkotrajni dejavnosti. Ustno pohvalo izreče razrednik, mentor, ravnatelj ali drug
strokovni delavec javno v oddelku. Izrečeno ustno pohvalo razrednik zabeleži v poročilu za
ocenjevalno obdobje.
b)
PISNA POHVALA
Pisno pohvalo lahko podelimo:
•
za prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri pouku ter interesnih in drugih dejavnostih
šole (vložen trud, dobre ocene, odnos do dela, estetski izdelki – sodelovanje na razpisih),
•
za bistveno izboljšanje učnega uspeha v primerjavi s preteklim letom,
•
za učni uspeh, katerega povprečje je 4,5 ali več,
•
za doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih in srečanjih učencev na različnih
področij znanja in delovanja,
•
za posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčnih skupnostih ali skupnosti učencev,
•
za spoštljiv odnos do učencev, delavcev šole in drugih odraslih ter nudenje pomoči tistim, ki
jo potrebujejo,
•
za sodelovanje pri različnih akcijah v šoli in kraju,
•
za pomoč sošolcem in drugim učencem na različnih področjih,
•
zaradi drugih razlogov, ki jih učiteljski zbor oceni kot primerne za pohvalo.
Pisno pohvalo podeli razrednik ob zaključku leta ob podelitvi spričeval. Pisne pohvale se lahko
podelijo tudi skupini učencev. Mentorji dejavnosti podeljujejo pisne pohvale ob koncu šolskega leta
za aktivnosti, ki trajajo celo šolsko leto.
c)
PRIZNANJA
Priznanja učencem na pobudo razrednika, razrednega učiteljskega zbora, mentorja dejavnosti,
društev ali drugih ustanov podeljuje ravnatelj šole, in sicer za dosežek, ki je pomemben za celotno

šolo ali znatno prispeva k ugledu šole v širši skupnosti.
Ravnatelj priznanja ob koncu šolskega leta podeli učencem, ki izpolnjujejo enega ali več izmed
naštetih kriterijev:
•
osvojeno zlato ali srebrno priznanje iz znanja učnega predmeta na državnih tekmovanjih, ter
tekmovanjih, ki se upoštevajo za Zoisovo štipendijo,
•
osvojen naslov državnega prvaka,
•
osvojeno srebrno priznanje na regijskem tekmovanju in uvrstitev na državno tekmovanje,
•
osvojena prva tri mesta za posameznika ali športne ekipe na šolskih športnih državnih
tekmovanjih,
•
osvojeno srebrno ali zlato priznanje za raziskovalne naloge,
•
osvojena prva tri mesta na državnem nivoju za dosežke na umetniškem področju oziroma za
najpomembnejše dosežke na državnih in mednarodnih natečajih.
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zaradi drugih razlogov, ki jih učiteljski zbor oceni kot primerne za pohvalo.
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podelijo tudi skupini učencev. Mentorji dejavnosti podeljujejo pisne pohvale ob koncu šolskega leta
za aktivnosti, ki trajajo celo šolsko leto.
c)
PRIZNANJA
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2. Spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po sprejemu na Svetu zavoda. Sprememba
pravilnika se objavi na spletni strani in na oglasni deski.

Ravne na Koroškem, dne 29. 9. 2020
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