Celeia d.o.o. PE Celje
Kosovelova 14
3000 CELJE

KODEKS ETIČNIH NAČEL VZGOJITELJEV
I.

NAZIV

Naziv za vsakogar, ki se odloči, da bo prostovoljno spremljal in v skladu s pričakovanji
organizacije Celeia d.o.o. PE Celje delal z otroki in mladostniki na letovanjih kot del
pedagoškega osebja, je vzgojitelj. Termin vzgojiteljev oz. vzgojiteljica torej ne predstavlja
profesionalnega naziva pridobljenega s formalnim izobraževanjem, temveč označuje osebo, ki
v pripravah na letovanje, v izvedbi letovanja in po zaključku letovanja sodeluje z
organizatorjem letovanj (Celeia d.o.o. PE Celje) ter v skladu z določili Kodeksa etičnih načel
vzgojiteljev (v nadaljevanju Kodeksa) in izvedbenih aktov po svojih najboljših močeh trudi
vzgojno delovati.
Vzgojitelji, ki delajo z otroki na letovanju, so zavezani k spoštovanju načel Kodeksa in k
ravnanju v skladu z njim. Z njegovimi načeli so vzgojitelji seznanjeni ob začetku prostovoljskega
dela in se s podpisom izjave zavežejo k spoštovanju Kodeksa.

II.

KODEKS ETIČNIH NAČEL LETOVANJA OTROK

Kodeks vzgojiteljskega dela je zbirka in zapis najpomembnejših načel, ki jih morajo vzgojitelji
upoštevati pri svojem delu v času letovanja. Mnoga načela pa naj postanejo tudi sestavni del
osebnosti vzgojitelja.
Zelo pomemben je vzgojiteljev vzgled in pridobivanje zaupanja med otroki. S svojim načinom
dela in vedenja pripomore k doseganju temeljnih ciljev letovanja otrok.
Način vzgojiteljevega dela izhaja iz njegovega odnosa in pristopa do otrok. Tudi medsebojni
odnosi med vzgojitelji so pomembni pri vzgojnem delu z otroki.
Vzgojitelj mora pri svojem delu stalno spremljati celotno skupino in počutje vsakega
posameznika v njej, o posebnostih in težavah pa takoj obvestiti pedagoškega vodjo ali v
njegovi odsotnosti pomočnika pedagoškega vodje.
NAČELA:
1. ETIČNOST – OSNOVA RAVNANJA
Pri svojem delu, ki služi dobrobiti posameznika in družbe, se vzgojitelji ravnajo po načelih
etičnosti – obče dobrega. Svoje delo morajo razmejiti od političnih, ideoloških, osebnih in
institucionalnih vplivov ter interesov, ki bi utegnili ovirati našo človeško in strokovno presojo
o tem, ali s svojim delom dejansko pomagajo posamezniku ali zgolj rešujejo osebne probleme
oziroma zastopajo interese, ki niso v skladu s splošno veljavnimi načeli socialne pravičnosti in
dobrobiti posameznika.

2. SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN
Vzgojitelji spoštujejo vse z Ustavo in zakoni Republike Slovenije zajamčene pravice ter vse
mednarodne dokumente s področja človekovih pravic, ki jih je sprejela in ratificirala Republika
Slovenija, predvsem pa Konvencijo o otrokovih pravicah.
3. SPREJEMANJE RAZLIČNOSTI
Posamezniki in skupine imajo pravico do enake obravnave ne glede na biološke, osebnostne,
statusne, nacionalne, verske, ideološke in politične razlike. Vzgojitelji vse otroke sprejemajo
takšne kot so, podpirajo njihova močna področja in spodbujajo socialne stike.
4. ENAKOPRAVNOST DELA
Vsi vzgojitelji so enakopravni pri izvajanju prostovoljnega dela ter prevzemajo konkretne
delovne naloge na osnovi lastnih usposobljenosti in izkušenj. Naloge in dolžnosti pedagoškega
osebja na letovanju so podrobno opisane in so priloga Kodeksa.
5. POMOČ ZA SAMOSTOJNOST
Vzgojitelji spoštujejo znanje in izkušnje drugih, si medsebojno pomagajo ter usklajujejo svoje
delo v dobrobit otrok.
Dobri, korektni ter iskreni odnosi so temelj uspešnega timskega dela in ustvarjalnega
medsebojnega sodelovanja. V primeru nejasnosti, zadrege ali težave ob svojem delu je vsak
vzgojitelj dolžan zaprositi pedagoško vodstvo za podporo in pomoč.
III.

IZVAJANJE NAČEL KODEKSA

Dolžnost vzgojiteljev je, da spoštujejo načela Kodeksa, se po njih ravnajo, jih razvijajo in
bogatijo. S svojim osebnim vzgledom spodbujajo tudi ostale k spoštovanju in izvajanju teh
načel.
IV.

KRŠITEV KODEKSA VZGOJITELJEV NA PODROČJU LETOVANJA OTROK

Vzgojitelji na letovanju so zavezani k spoštovanju načel Kodeksa in so dolžni spoštovati
prepovedi. Z izrazom prepovedi so mišljena vsa nedovoljena ravnanja, ki jih opisuje pravni red
Republike Slovenije ali druge države, kjer letovanje otrok poteka, in posebne prepovedi, ki so
zapisane v aktih organizatorja letovanja ter v Hišnem redu počitniškega doma. Organizator
letovanja je Celeia d.o.o. PE Celje, počitniški dom je tista lokacija, kjer se letovanje izvaja.
Kršitve so vse aktivnosti, s katerimi vzgojitelj na letovanju ravna v nasprotju s Kodeksom,
pravili, prepovedmi in hišnimi redi ter imajo za posledico oteženo delovanje vzgojiteljskega
tima, skupine otrok, ki jo vzgojitelj vodi, kot tudi drugih skupin, ki letujejo v izmeni.
V primeru, da je vzgojitelj kršil načela Kodeksa oziroma naloge in dolžnosti vzgojitelja,
pedagoški vodja ukrepa v skladu s svojimi pooblastili. Vzgojitelja, za katerega je ugotovljeno,
da je kršil načela Kodeksa oziroma ni opravil nalog in dolžnosti, opozori za kršitev.

Pedagoški vodja se lahko glede na obliko kršitve posvetuje z vodstvom in v dogovoru z njimi
izreče vzgojitelju ukrep. Z izrečenim ukrepom je seznanjen celotni vzgojiteljski tim izmene, in
odgovorna oseba Celeia d.o.o. PE Celje. O ukrepih pedagoški vodja poroča v poročilu
pedagoškega vodje na koncu izmene.
VRSTE KRŠITEV:
- Lažje oblike kršitev
- Težje oblike kršitev
- Najtežje oblike kršitev
1. Lažje oblike kršitev so:
• Delno neizpolnjevanje nekaterih nalog in dolžnosti pedagoškega osebja na letovanju
ali neizpolnjevanje dogovorjenega programa dela vzgojitelja v izmeni;
• Neredno obiskovanje izobraževanj in sestankov vzgojiteljev.
2.
•
•
•
•
•
•
•

Težje oblike kršitev so:
Brezbrižen odnos do otroka in skupine kot celote;
Nepravilen način dela v skupini;
Neprimerno obnašanje vzgojitelja do skupine;
Neprimerno izražanje in vedenje vzgojiteljev do otrok oziroma drugih udeležencev
letovanja;
Zapuščanje skupine otrok brez vednosti pedagoškega vodje ali pomočnika
pedagoškega vodje;
Formiranje skupin, ki med vzgojitelji negativno vplivajo na odnos v kolektivu;
Neprimeren odnos do ostalih delavcev v počitniškem domu.

3. Najtežje oblike kršitev so:
•
•
•
•
•
•

V.

Dejanja, ki se preganjajo po zakonu (predvsem Kazenski zakonik RS in drugi predpisi);
Zapuščanje skupine za daljši čas ali celo noč brez vednosti ali soglasja pedagoškega
vodje;
Zloraba denarja in drugih predmetov, ki so last otrok;
Uživanje alkohola z otroki;
Ljubezenski, spolni odnos v odnosu vzgojitelj – otrok;
Popivanje, tabletomanija, uživanje drog.

UKREPANJE OB UGOTOVITVI KRŠITVE KODEKSA

Ukrepe zoper vzgojitelja izreče pedagoški vodja, v njegovi odsotnosti pa njegov pomočnik.
Ukrepi se praviloma stopnjujejo; v primeru težjih ali najtežjih kršitev stopnjevanje ukrepov ni
predvideno.
Ukrep zoper pedagoškega vodjo lahko sprejme odgovorna oseba Celeia d.o.o. PE Celje, ki je
dolžan po zaključku letovanja o razlogih in ukrepu poročati Celeia d.o.o. PE Celje.

GLEDE NA OBLIKO KRŠITVE, SE UKREPI DELIJO NA:
•
•
•
•

Ustni opomin za lažje kršitve, izrečen vzgojitelju v medsebojnem pogovoru,
Javni opomin za ponavljajoče se lažje kršitve ali težjo kršitev, izrečen vzgojitelju na
sestanku vzgojiteljev,
Pisni opomin pred napotitvijo domov zaradi ponavljanja predhodnih kršitev ali novih
kršitev,
Razrešitev dela in nalog vzgojitelja z napotitvijo domov na njegove lastne stroške in
odvzem nagrade zaradi več težjih kršitev ali najtežje kršitve.

UKREPI PO LETOVANJU:
1. Neizplačilo nagrade zaradi prejetega opomina pred napotitvijo domov ali napotitev
domov,
2. Prepoved letovanja za eno leto,
3. Trajna prepoved letovanja z izključitvijo iz aktiva vzgojiteljev.
Ukrepa iz predhodnih točk 2. in 3. lahko izreče na predlog odgovorne osebe Celeia d.o.o. PE
Celje po zaključku letovanja .
Vzgojitelj/ica, ki mu je bil izrečen kateri od ukrepov, ima možnost vložiti pritožbo na izrečeni
ukrep na Komisijo za letovanje Celeia d.o.o. PE Celje, v roku 30 dni po izreku ukrepa. Pritožba
ne zadrži izvršitve sklepa.
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