
1. razred Fizično nasilje v času PB 1 deček 

4. razred Dva primera fizičnega obračunavanja v PB skupina dečkov 

5. razred Več pripomb, navedeno tudi fizično nasilje skupina dečkov 

6. razred Dva primera fizičnega nasilja, več zapisov oz. pripomb 
glede obnašanja 

9 dečkov 

7. razred Več zapisov nad vzgojno problematiko 2 dečka 

8. razred Primer fizičnega nasilja, neprimerno obnašanje,več 
primerov verbalnega nasilja 

izstopa 1 deček 

9. razred Neprimerno obnašanje 3 dečki 
 

Komentarji: 

- V oddelkih 1. razreda ni zaznati večjih vzgojnih kršitev. Razredničarke so stalno prisotne v razredih in vsakršen poskus 

neprimernega vedenja »zatrejo«  ter z učenci veliko delajo na pogovoru kot preventivi. 

- V oddelkih 2. razredov je zaznati posamezne primere nasilja, predvsem v času PB. 

- V oddelkih 3. razredov razredničarke opažajo posamezne primere kršitev, predvsem klepetanje, zmerjanje, ki se v določenih 

oddelkih stopnjuje v PB. 

- V oddelkih 4. razredov ni posebnih vzgojnih težav, učenci so glasni, med delom pri pouku klepetavi. V času PB-ja je prišlo v 

dveh primerih dveh primerih fizičnega obračunavanja med učenci. 

- V oddelkih 5. razredov je skupina učencev, ki v veliko primerih odreagira neustrezno, z neprimernim vedenjem. Vodstvo šole 

posveča skrb dodelitvi razrednika/čarke  za vodenje oddelkov v prihodnjem šolskem letu. 

- V oddelkih 6. razredov je opazno večje število kršitev, verbalnega in poskusov fizičnega nasilja. Razredniki posvečajo 

ogromno časa za urejanje sporov med učenci, preventivnim delavnicam  in pri tem so poiskali pomoč svetovalne službe in 

vodstva šole. Vodstvo šole je na opozorilo staršev, da v oddelku prihaja do groženj s fizičnim obračunavanjem takoj reagiralo 

ter posamezne učence  vključilo v iskanje ustrezne rešitve.  

- V oddelkih 7. razredov so pripombe učiteljev nad vzgojno problematiko učencev. V oddelkih so posamezni učenci, ki zelo 

pogosto kršijo šolska pravila. 



- V oddelkih 8. razredov je skupina petih dečkov, ki otežuje vzgojno-izobraževalni proces s stalnim neprimernim vedenjem 

(vpadanje v besedo,…). 

- V oddelkih 9. razredov je opazna vzgojna problematika vendar lahko rečemo, da je v primerjavi s preteklim šolskim letom 

znatno manjša. 

Vsi do sedaj izpeljani tabori oz. šole v naravi v šolskem letu 2013/14 so potekali brez večjih posebnosti na vzgojnem področju. 

Razen zimske šole v naravi, kjer smo zabeležili dva primera težje kršitve. 

 

 

 


