NAČRT DELA ŠOLSKE PEDAGOGINJE ZA ŠOL. LETO 2017/18
DEJAVNOST

UDELEŽENCI

NOSILEC

ROK

UČENJE IN POUČEVANJE
Pomoč pri pripravi in izvedbi RU
Predavanja, delavnice o učenju

Razredniki
Učenci 5-ih razredov

P
P

Stalna naloga
Po dogovoru

Priprava predloga za komisijo za
usmerjanje otrok PP
Priprava IP

Starši, učenci

P, razrednik

Stalna naloga

Učenci, starši

P, razrednik, izvajalci
DSP.

avgust
Evalvacija vsake
3 mesece oz.
po potrebi

Spremljanje izvajanja IP
Individualno delo z učencem in njegovimi
starši (po odločbi)

Vsi, ki so sodelovali
Učenec, starši

P, razrednik, izvajalci
P

stalna naloga
stalna naloga

Sodelovanje z zunanjimi institucijami

CSD, ZD, Dispanzer za
psihohigieno otrok in
P
mladine, Svetovalni center LJ,
Zavod za šolstvo,
Ministrstvo za šolstvo in
šport, po potrebi drugi

ŠOLSKA KULTURA, KLIMA, VZGOJA IN RED
Pomoč in svetovanje učencem z ved.,
čustvenimi in disciplin. težavami.
Posvetovanje z učitelji o vzg.-izobr.
ravnanjih in zagotavljanje osnovne varnosti
in vzpodbudnega okolja

stalna naloga

Učenci, starši,
P

Stalna naloga

P, ravnatelj

Stalna naloga

Učitelji

REALIZACIJA
(datum, podpis)

OPOMBE

Sodelovanje z vodstvom pri vzpostavljanju
ugodne klime, šolskega reda….

TELESNI, OSEBNI IN SOCIALNI RAZVOJ
Razgovori z učenci, ki imajo težave na teh
področjih
Pomoč učiteljem – razgovori, seznanjanje z
literaturo…
Svetovanje staršem

Učenci, učitelji
P, ravnatelj, vsi
zaposleni

Stalna naloga

P

Stalna naloga

P

Stalna naloga

Učenci, starši

Učitelji

ŠOLANJE
Vpis ŠN

Otroci, starši

P

Februar

Odložitev všolanja, testiranje

Otroci, starši

Komisija

Marec, april

Zdravniški pregledi

Otroci, starši

zdravnik

Po dogovoru

RS z delavnicami za otroke

Otroci, starši

Junij

Prvi šolski dan

Starši, učenci

Organizacija obiska VVO v šoli

Otroci, vzg.

P, učiteljice,
vzgojiteljice,
P, VVO, učiteljice,
vzgojiteljice učiteljice
Učiteljice, vzg.. P
P, učiteljice, vzgojiteljice

Oblikovanje oddelkov, seznanjanje učiteljic
in vzg. z morebitnimi posebnosti oddelka

Otroci, učiteljice, vzgojiteljice

P

junij

Spremljanje napredovanja otrok

Učenci

P

stalna naloga

POKLICNA ORIENTACIJA
Razgovori z učenci

Učenci 9.r, učenci 8. r

P

po rokovniku

Anketiranje

Učenci 9.r, razredniki

P

po dogovoru

Komisija za PU

Učenci 9.r, starši

P

januar

Individualni razgovori z učenci in starši

Učenci 9.r, starši

P

januar

September
September
po dogovoru

Pomoč pri prijavi in vpisu

Učenci, starši

P

marec, junij

Obiski srednjih šol

Učenci, starši

P

stalna naloga

Seznanjanje z novostmi (zgibanke…)

Starši, učenci

P

stalna naloga

Sodelovanje na Tržnici poklicev

Starši in učenci 8. in 9.
razredov

P

november

Priprava in vodenje RS

Učenci, starši

P

oktober, april

P, razredniki

stalna naloga

Učenci, starši

P, člani šolskega sklada

stalna naloga

Učenci
Učenci, starši

P, razredniki, ravnatelj,
zunanji sodelavci
P ZPM

po rokovniku
sept.
marec
maj, junij

Učitelji

P, CSD, kriminalisti

stalna naloga

P

P, ravnatelj..

po dogovoru

P

Ravnatelj, MSZŠ, Zavod
za šolstvo….

po dogovoru

Učenci

Vodstvo šole

po potrebi

Učenec

P, šolska mediatorka

po dogovoru

SOCIALNO-EKONOMSKE STISKE
Sodelovanje s humanitarnimi organizacijami Starši (včasih tudi učenci)
v zvezi z pomočjo plačevanja položnic za
soc. ogrožene družine
Delo za šolski sklad
DRUGO
Planiranje, pomoč pri izvedbi in izvedba RS
Zbiranje prijav za letovanje
Sodelovanje v kriznem timu za zlorabe,
nasilje nad otrokom
Priprave pedagoških konferenc
Stalno izobraževanje v okviru mreže,
aktivov, seminarjev
Nadomeščanja in spremstva
Implementacija mediacije v šolo

Izobraževanje vrstniških mediatorjev

Učenci

P, šolska mediatorka

DSP

Učenci, starši, učitelji,
vodstvo šole

Vodstvo šole, P

Po urniku – 3 ure
tedensko
Maj

Teden vseživljenjskega učenja

Učenci, starši

P

Po dogovoru

Projekt Krepitev kompetence podjetnosti in
spodbujanje prožnega prehajanja med
izobraževanjem in okoljem v osnovnih
šolah (implementacijska šola)

Vsa dela in naloge opravljam tudi za Podružnico Blagovna.

Pripravila:
Darja Steblovnik, šol. ped.

