OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
ULICA SKLADATELJEV IPAVCEV 2
3230 ŠENTJUR

LETNI PLAN
SVETOVALNE SLUŽBE
(14 ur/teden)

SVETOVALNA DELAVKA:

RAVNATELJ:

JOŽICA NOVAK, pedagoginja

MARJAN GRADIŠNIK

ŠOLSKO LETO: 2018/19

PODROČJE

VSEBINA
Izdelava oz. dopolnitev individualiziranih programov

SODELUJOČI
Razredniki, koordinator za delo z nadarjenimi
(Novak), učenci

ROK
september

Razredniki, koordinator za delo z nadarjenimi

september
/oktober

Razgovori s starši
Delo z nadarjenimi učenci
Aleksandra Romih Šmid (tehnično), Jožica
Novak (splošno), Nikolaj Koželj
(naravoslovje), Bojana Potočnik (gledališko)
Simona Zorko, učenci

vse šolsko leto

Seznanitev oddelčnih učiteljskih zborov s
posebnostmi oz. prilagoditvami

Oddelčni učiteljski zbor

Individualna pomoč učencem pri razvijanju strategij
uspešnega učenja

Oddelčni učiteljski zbor, učenci

Spremljanje izvajanja individualiziranih programov

Učenci, učitelji

oktober – maj

Evalvacija izvajanja individualiziranih programov in
predlogi za naprej

Koordinator za delo z nadarjenimi, učenci

junij

oktober

OPOMBE
razgovori z učenci,
oddelčni učiteljski
zbori

Tudi
posredovanje
informacij
o
možnostih
vključevanja
nadarjenih učencev
v zunanje dejavnosti

1.
NADARJENI UČENCI

vse šolsko leto

Evidentiranje in identifikacija 6. razredov (oz. ali
starejših)

Razredniki, oddelčni učitelji

Sestanek s starši evidentiranih nadarjenih učencev,
pridobitev soglasij in mnenja o otroku

Starši

Razdelitev in obdelava lestvic učiteljev OLDNA ter
svetovanje pri izpolnjevanju

Oddelčni učitelji, zunanji sodelavci (trenerji
oz. učitelji v glasbeni šoli)

Sodelovanju s psihologinjo, ki bo učence testirala

Psihologinja, učenci

november -

januar
Seznanitev učiteljskega zbora o rezultatih
identifikacije

Psihologinja, oddelčni učiteljski zbor

Seznanitev staršev in učencev o rezultatih
identifikacije

Psihologinja, starši, učenci

Google Documents
razgovori z učenci,
oddelčni učiteljski
zbor

2.
UČENCI Z ODLOČBO
Komisije za usmerjanje
3.
SVETOVALNO DELO NA POŠ
BLAGOVNA

Sodelovanje v strokovnih skupinah pri obravnavi
odločb komisij za usmerjanje otrok in pri pripravi
individualiziranih programov dela s temi učenci

Člani strokovne skupine

Seznanitev učiteljskega zbora s posebnostmi otrok
ter svetovanje prilagoditev za ocenjevanje učencev

Člani strokovne skupine

Sodelovanje s starši ter svetovanje

Člani strokovne skupine, starši

Koordinacija in povezovanje s specializiranimi
ustanovami pri delu z otroki s posebnimi potrebami
in sodelovanje z zunanjimi ustanovami

Člani strokovne skupine

Organiziranje evalvacijskih sestankov in
sodelovanje na le-teh ter koordinacija evalvacijskih
sestankov in poročil,

Člani strokovne skupine

januar/februar

Člani strokovne skupine, specialni pedagog

junij

Urejanje prilagoditev na NPZ, sodelovanje z učitelji
pri pripravi pripomočkov

Pomočnik ravnatelja, člani strokovne skupine

vse šolsko leto

Vodenje osebnih map in druge dokumentacije
obravnavanih učencev
(Individualne) obravnave učencev in vodenje zbirk
osebnih podatkov

september/
vse šolsko leto
september/
vse šolsko leto
vse šolsko leto
vse šolsko leto

vse šolsko leto
Oddelčni učiteljski zbor, starši, učenci

vse šolsko leto
vse šolsko leto

Svetovanje učencem in staršem o učenju
(individualno in skupinsko) in drugi problematiki

Učenci, starši
vse šolsko leto

Sodelovanje/svetovanje strokovnim delavcem

Strokovni delavci

Vodenje in izvajanje sestankov/ razgovorov z
učitelji, starši, drugimi institucijami

Učitelji, starši, zunanje institucije

Vpis šolskih novincev ter svetovanje staršem pred
vstopom otrok v šolo

Starši, učenci, strokovne delavke 1. razredov

februar – junij

Učitelji, starši, učenci, zunanje institucije

po potrebi/vse
šolsko leto

Sodelovanju s strokovnimi delavkami pri usmerjanju
učencev s posebnimi potrebami, koordinacija
Koncepta pomoči, sodelovanje s starši in priprava
dokumentacije za Komisijo za usmerjanje
Delo z učenci z odločbo Komisije za usmerjanje
(KOUPP) - 2. točka

vse šolsko leto

priprava
gradiva
(nasveti ob vstopu v
šolo)
priprava roditeljskega
sestanka
(v
sodelovanju
z
vodstvom) ob koncu
šolskega leta za
prvošolce

4.
IZOBRAŽEVANJA
5.
DRUGO DELO

Medobčinski aktiv svetovalnih delavcev

Svetovalne delavke občin Šentjur in Dobje

Petki – po
dogovoru

Udeležba na srečanjih študijskih skupin

ZRSŠ

Glede na sklic

Samoizobraževanje

Literatura

vso šolsko leto

Izobraževanja med šolskim letom

Vodstvo šole

Izobraževanje v projektu KA1
Sodelovanje na šolskih aktivih in pedagoških
konferencah

Vodje aktivov

Po dogovoru

Sodelovanje s šolsko pedagoginjo

Šolska pedagoginja Darja Steblovnik

vse šolsko leto

Sodelovanje pri projektu KA1

Vodja Silva Škoberne

vse šolsko leto

Sodelovanje pri naravoslovnih, kulturnih, tehniških,
športnih dnevih

Pomočnik ravnatelja

vse šolsko leto

Nadomeščanja in spremstva

Pomočnik ravnatelja

Sodelovanje na aktivu 4. in 5. razredov – dobra
praksa pri evidentiranju nadarjenih

Vodja aktiva

Mentorstvo šolske skupnosti

Šolska skupnost učencev

Vodenje šolskega parlamenta

Učenci šolskega parlamenta, razredniki

vse šolsko leto
po dogovoru

Spremljanje svetovalnega dela in poročila o delu

Plan šolske
skupnosti
Plan šolskega
parlamenta

