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POROČILO DELA STROKOVNEGA AKTIVA 
ŠOLSKO LETO 2019/20 

 

Naziv strokovnega aktiva Vodja Načrtovano število  srečanj/število 
izvedenih ur 

Šolska svetovalna služba 
 

Andreja Simić 
 

18/20 
 

 
Realizirana vsebina  
 

 
- Vpis prvošolčkov, spremljava dela v oddelku  
- Organizacija učne pomoči po oddelkih (Jana Sabo Bubanja), učna pomoč zjutraj in 

popoldan (Katja Golubič), učne pomoči za učence Rome (Darko Kožič, Marija 
Črnčič, Andreja Mirt, Manja Flisar Šauperl, Dejan Peklar, Jasmina Mazreku) in 
učence tujce (Kaja Hercog, Barbara Keršič, Katja Golubič) 

- Identifikacija in evidentiranje nadarjenih učencev (Nika Bokan, Svit Galuf, Karolina 
Kolednik, Naja bokan, Leo Reisman, Enja Žunec) 

- Delo z dvojno izjemnimi učenci (Gorski, Čurič, Gorišek, Reisman) 
- Sodelovanje z mladinskim domom Maribor (Patrik Gorišek, Sara Drobnik)  
- Vpis učencev tujcev in načrt dela z njimi (Anela Kalaković, Minela Jusić, Ajdin 

Kunosić, riad Berisha, Flakadan Berisha, ….) Skupno število 33 učencev tujcev, ki so 
prvo in drugo leto v Sloveniji) 

- Mentorstvo učencem pri raziskovalnih nalogah in inovacijskih projektih (Ksenija 
Popošek, Lana Matjašič Filipič, Mojca Rojc, Andreja Simić) 

- Identifikacija učnih težav, vodenje postopkov usmerjanja (Laura Đurđević, Bernard 
dibrani, Eyhan Dibrani, Saša in Sanja Dobrijević, Najla Kauković, Anže Lorenci, 
Edvan Bislimi, Hađera Džemajlji, …) 

- Sodelovanje z Zavodom za šolstvo (Sedin Kazić, Najla Kauković) 
- Sodelovanje z drugimi zunanjimi institucijami (Svetovalni center, ZD dr. Adolfa 

Drolca, UKC Maribor oddelek za pedopsihiatrijo) 
- Sodelovanje v projektih (Sims, Ješt, Pogum, Zdrava šola, Skupaj do znanja ) 
- Organizacija in sodelovanje na delavnicah bodočih prvošolčkov 
- Vpis novincev, analiza in oblikovanje oddelkov 
- Vodenje procesa karierne orientacije za osmošolce in vpis v srednjo šolo za 

devetošolce in učence, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost (Sedin Kazić, Šireta 
Šečiri) 

- Priprava in izvedba tehniškega dne za osmošolce (Poklic – Šiht – Kariera) 
- Pouk na daljavo - sodelovanje pri akciji Brezplačen obrok v času karantene, 

razdeljevanju računalniške opreme, analiza dela, sodelovanje s starši, podpora 
učiteljem, sodelovanje z vodstvom 

- Izvedba mesečnih strokovnih aktivov, v času pouka na daljavo pa večkratna 
srečanja preko aplikacije Zoom 

 
 
 

 


