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PODROČJE DELA: Telesni, osebni, socialni razvoj
TEMELJNA
DEJAVNOST

Pomoč,
svetovanje,
koordinacija,
posvetovanje

OSNOVNO
PODROČJE
DEJAVNOSTI

NALOGE

Svetovalno delo
in posvetovalno
delo z učenci,
učitelji, starši,
vodstvom šole
zaradi izboljšanja
kvalitete učenja
in poučevanja.

Svetovalno, preventivno delo z
učenci v programih za
spodbujanje telesnega, osebnega
in socialnega razvoja (predavanja,
delavnice)
Posvetovalno delo z učitelji pri
načrtovanju in izvajanju
preventivnih programov.
Posvetovanje in pomoč vodstvu
pri načrtovanju predavanj za
učitelje in starše
Organizacija zdravniških
pregledov.

UDELEŽENCI

-

učenci
učitelji
starši
vodstvo
zunanji
sodelavci

NOSILEC

-

pedagoginja
specialna
pedagoginja

SODELAVCI

-

ZPM
SC
CSD
ZD
pripravnice

TRAJANJE

Vse leto
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PODROČJE DELA: Šolanje
TEMELJNA
DEJAVNOST

Pomoč,
svetovanje,
koordinacija,
posvetovanje

OSNOVNO
PODROČJE
DEJAVNOSTI

NALOGE

Svetovalno delo
in posvetovalno
delo z učenci,
učitelji, starši in
vodstvom šole
zaradi izboljšanja
kvalitete učenja
in poučevanja.

- Obveščanje staršev o vseh
aktivnostih v zvezi z novinci,
sestanek s starši pred vpisom,
vpisovanje,
sodelovanje v komisiji za
ugotavljanje pripravljenosti otrok
za vstop v šolo,
razgovori s strokovnjaki zunanjih
institucij,
oblikovanje oddelkov,
spremljanje vključevanja otrok v
razred in pomoč pri reševanju
problemov.
- Članstvo v projektih šole
- Tutorstvo
- Svetovanje učencem in staršem o
izbiri ravni zahtevnosti.
- Seznanitev učencev in staršev z
izbirnimi predmeti,
- sodelovanje v projektu nove
didaktike učenja – FORMATIVNO
spremljanje,
- sodelovanje v projektu bralna
pismenost
- individualne oblike učenja

UDELEŽENCI

-

učenci
učitelji
starši
vodstvo
zunanji
sodelavci
šolski
svetovalni
tim

NOSILEC

- pedagoginja

SODELAVCI

-

specialna
pedagoginja
ravnateljica
pripravnice

TRAJANJE

Vse leto
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PODROČJE DELA: Učenje in poučevanje
TEMELJNA
DEJAVNOST

Pomoč,
svetovanje,
koordinacija,
posvetovanje,
sodelovanje,
individualno
delo

OSNOVNO
PODROČJE
DEJAVNOSTI

NALOGE

Svetovalno delo
in posvetovalno
delo z učenci,
učitelji, starši,
vodstvom šole
zaradi izboljšanja
kvalitete učenja
in poučevanja.

- Evidentiranje otrok s
posebnimi potrebami,
- evidentiranje nadarjenih
otrok,
koordinacija pomoči učencem z
učnimi težavami,
- sodelovanje pri oblikovanju
individualiziranih učnih
programov učence s posebnimi
potrebami,
- sodelovanje pri oblikovanju
individualnih programov za
učence z učnimi težavami
- sodelovanje pri oblikovanju
individualiziranih programov za
nadarjene učence
- sodelovanje pri evalvaciji
individualiziranih programov,
individualna pomoč otrokom s
posebnimi potrebami.
- individualno svetovanje
staršem učencev z učnimi
težavami,
- spremljanje učne uspešnosti
(od 1. do 9. razreda),
- sodelovanje z zunanjimi
institucijami,

UDELEŽENCI

-

učenci
učitelji
starši
vodstvo
zunanje
institucije

NOSILEC

-

pedagoginja
specialna
pedagoginja

SODELAVCI

-

SC
DPH
CKG
CSD
Zavod za
šolstvo
pripravnice

TRAJANJE

Vse leto
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- pridobitev soglasja staršev,
- sodelovanje pri oblikovanju
individualne pomoči učencem
Romom in učencem tujcem,
- individualna pomoč otrokom z
učnimi in vzgojnimi težavami,
- individualna pomoč
nadarjenim učencem
- vodenje dela z nadarjenimi
učenci in organizacija in
vodenje Tabora za nadarjene
učence (priloga 1)
- priprava, izvedba in
spremljava letnega delovnega
načrta za izvajalko učne pomoči
s strani Zavoda za zaposlovanje
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PODROČJE DELA: Šolska kultura, klima, vzgoja, red

TEMELJNA
DEJAVNOST

Pomoč,
svetovanje,
koordinacija,
posvetovanje

OSNOVNO
PODROČJE
DEJAVNOSTI

NALOGE

Svetovalno delo
in posvetovalno
delo z učenci,
učitelji, starši,
vodstvom šole
zaradi
izboljšanja
kvalitete učenja
in poučevanja.

- Neposredna pomoč
učencem z vzgojnimi in
vedenjskimi težavami,
- posvetovanje z učitelji in
skupno reševanje težav,
- timski sestanki z zunanjimi
institucijami,
- posvetovanje in pomoč
učiteljem pri delu z
oddelčnimi skupnostmi (RU,
predavanja),
- svetovanje staršem za
učinkovito delo z učenci, ki
imajo disciplinske težave,
osveščanje staršev o
osnovnih vzgojnih načelih,
- opazovanje otrok kako
sprejemajo šolski red in
pravila,
- sodelovanje pri pripravi
vzgojnega načrta in šolskih
pravil,
- pisanje priporočil in
spremljanje otrok, ki imajo
disciplinske težave,
- vodenje raziskovalnih nalog,

UDELEŽENCI

-

učenci
učitelji
starši
vodstvo
zunanje
institucije

-

NOSILEC

SODELAVCI

pedagoginja
specialna
pedagoginja

-

zunanje
institucije
pripravnice

TRAJANJE

Vse leto
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- dosledno upoštevanje pravil
šole,
- priprava delavnic na temo
(klima, red),
- izvajanje TUTORSTVA,
- humana medsebojna pomoč
- preventivni programi za
učence ( priloga 2)
- predavanja za starše,
učence, učitelje
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PODROČJE DELA: Poklicna orientacija

TEMELJNA
DEJAVNOST

Pomoč,
svetovanje,
koordinacija,
posvetovanje

OSNOVNO
PODROČJE
DEJAVNOSTI

NALOGE

Svetovalno delo
in posvetovalno
delo z učenci,
učitelji, starši,
vodstvom šole
zaradi lažje in
kvalitetnejšega
postopka
poklicnega
usmerjanja.

- Seznanjanje otrok z
različnimi poklici tekom
šolanja
- seznanjanje učencev z
deficitarnostjo poklicev in
predstavitve deficitarnih
poklicev
- sodelovanje pri
aktivnostih poklicne vzgoje
- vzpodbujanje učencev k
zgodnjem razmišljanju o
poklicnem usmerjanju (7.,
8.r)
- koordinacija izvajanja
poklicne vzgoje
- koordinacija in
organizacija tehniškega dne
namenjenega spoznavanju
poklicev (CIPS)
iskanje poklicne poti
- izpolnjevanje Vprašalnika
o poklicni poti
- seznanjanje s potekom
vpisa na srednje šole
- individualno svetovanje
učencem in staršem

UDELEŽENCI

-

učenci
učitelji
starši
vodstvo
zunanje
institucije

NOSILEC

-

pedagoginja

SODELAVCI

-

-

specialna
pedagoginja
pripravnice
svetovalka
Zavoda za
zaposlitev
predstavniki
srednjih šol

TRAJANJE

Vse leto
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- predstavitev in
organizacija testiranja
MFBT
- svetovanje pri izbiri
izbirnih predmetov v smislu
poklicne orientacije
- vpis v srednje šole –
prošnje
- spremljanje števila
vpisanih v srednje šole
- izpolnjevanje obrazcev za
Zoisove štipendiste
- timski sestanek s
svetovalko iz Zavoda RS za
zaposlovanje
- predstavitev rokovnika za
vpis v srednjo šolo
- koordinacija in
spremljanje informativnega
dne
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PODROČJE DELA: Socialno ekonomske stiske
TEMELJNA
DEJAVNOST

Pomoč,
svetovanje,
koordinacija,
posvetovanje

OSNOVNO
PODROČJE
DEJAVNOSTI

NALOGE

Seznanjanje staršev z
možnostmi pomoči
- organizacija, koordinacija,
izvajanje in sodelovanje v
komisiji za subvencioniranje
šolske prehrane
- seznanjanje z možnostmi
letovanje (RK, ZPM)
- svetovanje staršem za
vključitev otroka v OPB ali
individualno učno pomoč
- individualni razgovori s
starši, ki potrebujejo finančno
pomoč
- pridobivanje denarnih
sredstev
- sodelovanje v komisiji za
sofinanciranje ali
subvencioniranje šolskih
potrebščin, šole v naravi
- sodelovanje v komisiji za
razdelitev finančnih sredstev
za učence Rome

UDELEŽENCI

-

učenci
učitelji
starši
vodstvo
zunanje
institucije

NOSILEC

-

pedagoginja

SODELAVCI

-

specialna
pedagoginja
učitelji
individual-ne
pomoči za
učence
Rome

TRAJANJE

Vse leto

PRILOGA 42

