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PODATKI O ŠOLI/AZ ISKOLA ADATAI   

KRATKA PREDSTAVITEV ZAVODA 

Javni zavod z nazivom Dvojezična osnovna šola II Lendava/II. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola je bil 

ustanovljen s sprejetjem Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda in vpisa v sodni register z dne 15. 1. 1993. S 

sprejetjem novega Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda dne 8. 2. 1997 je javni 

zavod pridobil nov pravni status in novo ureditev. 

 

Ustanoviteljica javnega zavoda: 

 
Občina Lendava/Lendva Község 

Soustanoviteljica javnega zavoda: 

 

 

Madžarska samoupravna narodna skupnost občine 

Lendava/Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség 

 

Logotip šole:  

 

 

 

 

 
 

Uradni naslov šole na novi lokaciji, Ulica heroja Mohorja 1, 9220 Lendava – Lendva, še ni vpisan v razvid, 

ker še nimamo sklenjene Pogodbe o upravljanju sredstev v upravljanju.  

Naziv javnega zavoda: Dvojezična osnovna šola II Lendava/II. Sz. Lendvai Kétnyelvű 

Általános Iskola 

Skrajšani naziv javnega zavoda: 

 
DOŠ II Lendava 

Naslov javnega zavoda: 

Lokacijski naslov: 

Ulica Sv. Štefana 21, 9220 Lendava – Lendva 

Ulica heroja Mohorja 1, 9220 Lendava – Lendva 

Matična številka, številka 

proračunskega uporabnika: 

 

5083338, 68977 

Davčna številka: 

 
72087528 

Številka podračuna pri upravi za 

javna plačila: 

 

01259-6030689725 

Telefonska številka/fax: 

 
(02) 5788150, (02) 5788151 

Elektronski naslov: 

 
dosmslen@guest.arnes.si 

mailto:dosmslen@guest.arnes.si
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SVET ŠOLE
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DELAVCI

STROKOVNI AKTIVI

AKTIV NIS

AKTIV OPB

AKTIV OVI
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ADMINISTRATIVNO 
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SLUŽBA

RAČUNALNIKAR 
OID

 

Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb/A felelős személyek szervezettsége és bemutatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svet šole/Az iskolaszék, ki ga predstavljajo:  

- 5 predstavnikov delavcev šole, 3 predstavniki ustanovitelja in soustanovitelja, 3 predstavniki staršev.  

Ravnatelj/Igazgató 

Pedagoški in poslovodni organ javnega zavoda (šole) je ravnatelj. 

Strokovni organi šole/Az iskola szervei so: 

- učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik, strokovni aktivi. 

Svet staršev/Szülők tanácsa  

Starši uresničujejo svoje interese preko sveta staršev. Trije predstavniki so vključeni v svet šole. Svet 

staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika.  

 

Drugi strokovni delavci so računalnikar in tisti, ki opravljajo delo na področju svetovalne službe in 

knjižnice. Ob vsem tem imamo zaposlene, ki so vključeni v obseg del in nalog znotraj administrativno 

tehnične službe.   
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1 Vsebinsko poročilo o izvedenem programu dela/Az oktatás-nevelési program 

kivitelezésének beszámolója 
 

1. Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov/A programok, tevékenységek, 

projektek kivitelezéséről szóló írásos beszámolók 

 

V šolskem letu 2016/2017 je pouk potekal v: 

- 3 kombiniranih oddelkih vzgojno-izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom (NIS), 

- 2 kombiniranih oddelkih posebnega programa vzgoje in izobraževanja (PPVI). 

 

Ob koncu šolskega leta je bilo v oddelkih podaljšanega bivanja (OPB) izvedenih 35 ur/teden – število ur 

smo v primerjavi z lanskim šolskim letom zmanjšali v skladu z racionalnim načrtovanjem.  

 

V šolskem leta 2016/2017 smo dodatno strokovno pomoč v okviru MSPS izvajali na 6 osnovnih šolah.  

 

K nam prihajajo učenci iz 6 občin bivše UE Občine Lendava. 

 

Ob zaključku šolskega leta 2016/2017 imamo vpisanih 23 učencev. 

 

Večina otrok prihaja v šolo s šolskim kombijem, otroke, ki stanujejo blizu, pripeljejo v šolo starši. 

Pouk poteka v dopoldanskem času. Za vse učence imamo organizirano jutranje dežurstvo od 6.20 dalje. 

 

Poleg rednih dejavnosti smo na šoli uspešno izvajali še dodatne aktivnosti, kot so dodatni in dopolnilni 

pouk, podaljšano bivanje, jutranje dežurstvo, interesne dejavnosti, šolo v naravi, tečaj plavanja, 

mednarodno sodelovanje, različna tekmovanja v znanju ter športna tekmovanja, projektne aktivnosti, 

ustvarjalne delavnice, razne prireditve in proslave, prevoze učencev na ekskurzije, prireditve, tekmovanja, 

sodelovanje z drugimi strokovnimi institucijami, osnovnimi šolami in drugimi institucijami v okolju. Vse te 

dodatne aktivnosti in dejavnosti smo pretežno udejanili. 

 

Dejavnosti  so vodili in organizirali strokovni delavci šole. 

 

S septembrom 2014 je začela šola z dejavnostjo kuhinje, kjer pripravljamo obroke za naše učence in 

malice za Dvojezično srednjo šolo Lendava. Iz tega naslova smo imeli zaposleni 2,00 osebi. 

 

Dvojezična osnovna šola II Lendava je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja dva javno veljavna 

programa, ki sta sprejeta na način in po postopku, določenim z zakonom, in sicer: 

prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (v nadaljevanju NIS)  in 

posebni program vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju PPVI). 

 

Vzgojno-izobraževalno delo v osnovni šoli poteka po programu, ki obsega obvezni in razširjeni program. 

Obvezni program obsega obvezne predmete in dejavnosti po veljavnem predmetniku ter ure oddelčne 

skupnosti. K temu programu sodij tudi specialno pedagoške dejavnosti, in sicer računalniško 

opismenjevanje ter socialno učenje. Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, 

dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti ter šolo v naravi. 
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S šolskim letom 2016/2017 je pouk v NIS za vse učence začel potekati po Prilagojenem predmetniku 

prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično OŠ. Izvedbena navodila za 

izvajanje prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično 

osnovno šolo so bila sprejeta na 161. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje dne 19. 

decembra 2013.  

Od šolskega leta 2014/15 naprej je s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda za 

šolstvo R Slovenije potekala spremljava implementacije Izvedbenih navodil, s poudarkom na sočasnoti 

dveh učiteljev pri poučevanju v prvem in drugem obdobju programa NIS.   

 

Strokovno poročilo o spremljavi t. i. Poročilo o implementaciji izvedbenih navodil za izvajanje 

prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno šolo za 

šolsko leto 2014/15 in 2015/16 je bilo podano junija 2016.  

Delovanje Dvojezične osnovne šole II Lendava – Odgovor na dopis šole glede izvedbenih navodil, je bil 

podan v vednost šole avgusta 2017.  

 

Vzgojno-izobraževalna dejavnost v programi NIS poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Ob 

koncu šolskega leta 2016/2017 smo imeli vpisanih 12 učencev v treh kombiniranih oddelkih.  

 

V 6. in 9. razredu učenci v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom 

pristopijo k nacionalnemu preverjanju znanja prostovoljno.  

 

Nacionalno preverjanje znanja za 6. razred/Országos tudásfelmérés a 6. osztályra 

Analiza – NPZ 

NPZ 

razred 

6. 

Število učencev 3 

Čas izvedbe NPZ je na šoli potekal v skladu z izvedbenim načrtom šole, pripravljenim na podlagi 

Navodil za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli za šolsko leto 

2016/17. NPZ pri slovenščini in madžarščini je poteka 4. 5. 2017, pri matematiki pa 

8. 5. 2017.  

Nadzorni 

učitelji in 

motivatorji 

Nadzorna učiteljica in pomočnica (bralka, pisarka, spodbujevalka) pri slovenščini je 

bila Karina Sekereš, nadzorna učiteljica Manuela Sabo in nadzorni učitelj pri 

madžarščini Samo Vučak.   

 

Nadzorna učiteljica in pomočnica (bralka, pisarka, spodbujevalka) pri matematiki je 

bila Silvestra Kolenko, nadzorni učitelji so bili Samo Vučak, Manuela Sabo in Karina 

Sekereš.   

 

Predmeti  Analiza uspeha 
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SJ/MJ Vrednotenje preizkusov za nižji izobrazbeni standard je potekalo na RIC-u. Od treh 

učencev v razredu sta pri slovenščini NPZ pisala dva učenca, pri madžarščini pa eden. 

Vsi učenci so imeli pri pisanju prilagoditve.  

Analizo nacionalnega preverjanja znanja smo ob strokovnih informacijah, ki so bile na 

voljo na državnem izpitnem centru in ZRSŠ, opravili z učenci in starši ter jim dali 

povratne informacije o dosežkih v primerjavi s povprečnimi dosežki na državnem 

nivoju. 

Učencem 6. razreda je bil omogočen tudi spletni dostop do rezultatov in nalog NPZ 

pri vseh predmetih. Starši so imeli možnost vpogleda v ovrednotene preizkuse znanja, 

o datumu so bili pisno obveščeni. Na naši šoli je vpogled v ovrednotene preizkuse 

znanja za 6. razred potekal dne 8. 6. 2017, udeležila sta se ga dva starša. Poizvedb in 

ugovorov na dosežke ni bilo.   

Pri slovenščini v 6. razredu so v letošnjem letu učenci presegli republiško povprečje za 

8,68 odstotnih točk. V primerjavi s preteklim šolskim letom, ko smo zaostajali za 

republiškim povprečjem za 17,9 odstotnih točk, je rezultat boljši za 26,58 odstotnih 

točk. 

 

Republiško povprečje je 61,32 odstotnih točk (v državi je skupaj pisalo 68 učencev) in 

se je v primerjavi z lanskim letom zvišalo za 5,45 odstotnih točk (takrat je v državi 

skupaj pisalo 78 učencev). Standardizirani odklon je 13,40.  

 

Pri madžarščini je NPZ pisal en učenec. Dosegel je 82,50 odstotnih točk, kar je tudi 

republiško povprečje, saj je pisal edini v Sloveniji v nižjem izobrazbenem standardu. 

Letos je nacionalno preverjanje znanja v nižjem izobrazbenem standardu znanja pri 

madžarščini potekalo prvič. Zaradi tega tudi ni mogoče delati primerjave s preteklim 

šolskim letom.  

 

Po temeljiti analizi rezultatov lahko ugotovimo, da smo lahko zadovoljni, saj smo pri 

slovenščini presegli republiško povprečje, pri madžarščini pa je bil rezultat prav tako 

izjemno visok, saj je učenec od 40 možnih točk dosegel 33. 

MAT Vrednotenje preizkusov za nižji izobrazbeni standard je potekalo na RIC-u. NPZ pri 

matematiki so pisali vsi trije učenci v razredu. Vsi učenci so tudi imeli prilagoditve.  

Analizo nacionalnega preverjanja znanja smo ob strokovnih informacijah, ki so bile na 

voljo na državnem izpitnem centru in ZRSŠ, opravili z učenci in starši ter jim dali 

povratne informacije o dosežkih v primerjavi s povprečnimi dosežki na državnem 

nivoju. 

Učencem 6. razreda je bil omogočen tudi spletni dostop do rezultatov in nalog NPZ 

pri vseh predmetih. Starši so imeli možnost vpogleda v ovrednotene preizkuse znanja, 

o datumu so bili pisno obveščeni. Na naši šoli je vpogled v ovrednotene preizkuse 

znanja za 6. razred potekal dne 8. 6. 2017, udeležila sta se ga dva starša. Poizvedb in 

ugovorov na dosežke ni bilo.   
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Pri matematiki v 6. razredu smo republiško povprečje presegli za 22,68 odstotnih 

točk. V primerjavi s preteklim šolskim letom, ko smo zaostajali za 7,5 odstotnih točk, 

je rezultat boljši za 30,18 odstotnih točk.  

 

Republiško povprečje je 55,32 (v državi je skupaj pisalo 71 učencev) in se je v 

primerjavi s preteklim šolskim letom zvišalo za 7,84 odstotne točke (takrat je v državi 

skupaj pisalo 81 učencev). Standardizirani odklon je 16,16. 

 

Po temeljiti analizi rezultatov lahko ugotovimo, da smo lahko zadovoljni, saj smo pri 

matematiki presegli republiško povprečje.  

Skupni uspeh – 

zaključki 

Pri vseh predmetih presegamo republiško povprečje. 

 

Kvalitativna analiza je pokazala, da učenci 6. razreda pri slovenščini obvladajo naloge 

zapisa kratkih odgovorov, rešujejo naloge obkroževanja. Težave so pri pravilnem 

zapisu povedi ter pri reševanju nalog višjih taksonomskih stopenj, kjer je bilo 

potrebno samostojno tvoriti besedilo, napisati nadaljevanje zgodbe. Povzamemo 

lahko, da je bilo največ težav pri samostojni tvorbi besedila. 

 

Šibko znanje se je pri slovenščini pokazalo zaradi skromnega besedišča. Posledica 

tega je tudi nezmožnost samostojne tvorbe besedil.  

 

Pri matematiki v 6. razredu so bili učenci uspešni pri reševanju nalog nižjih 

taksonomskih stopenj, pri zapisovanju kratkih odgovorov in dopolnjevanju. 

Kvantitativna analiza je pokazala, da so bile manjše težave pri primerjanju in 

določanju velikostnih odnosov števil, ki so bila zapisana z desetiškimi enotami. En 

učenec je imel težave pri načrtovanju pravokotnice in vzporednice. Pri pisnem 

seštevanju in odštevanju ter množenju in reševanju številskih izrazov so bili uspešni. 

Pri branju podatkov iz preglednice so bili delno uspešni. Enostavne besedilne naloge 

so rešili pravilno, pri reševanju kompleksne besedilne naloge pa so imeli velike 

težave.  

 

Kvalitativna analiza je pokazala, da učenec 6. razreda pri madžarščini obvlada naloge 

zapisa kratkih odgovorov, rešuje naloge obkroževanja. Učenec je uspešno reševal 

naloge vseh taksonomskih ravni. Manjše težave so bile pri pravilnem zapisu povedi, 

pri zapisu pravopisno težjih besed ter uporabi končnih ločil.  

 

Ugotovitve kažejo na to, da je v bodoče potrebno še več pozornosti nameniti 

področjem, kjer so se pokazale šibkosti. Najpomembneje je, da se zagotovi dovolj 

časa za utrjevanje snovi. Zagotoviti je potrebno pouk s poudarkom na individualnem 

delu posameznika. Učencem, še posebej tistim, katerih znanje presega minimalne 

standarde znanja, je potrebno zagotoviti pouk, učenje, utrjevanje, ponavljanje ter 

preverjanje in ocenjevanje na osnovi nalog, ki bodo razvijale višje taksonomske ravni 

znanja, nadaljevati s preverjanjem razumevanja navodil, iskanja bistva. Še naprej je 

potrebno uvajati in razvijati aktivne metode učenja in upoštevati prilagoditve pri 

učenju v skladu z individualiziranimi programi. Učence je potrebno navajati na 
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samostojno delo, še bolj načrtno spremljati in evalvirati delo in uvajati spremembe v 

svoje delo. 

 

NPZ 

razred 

9. 

Število učencev 1 

Čas izvedbe NPZ na šoli je potekal v skladu z izvedbenim načrtom šole, pripravljenim na podlagi 

Navodil za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli za šolsko leto 

2016/17. NPZ pri slovenščini in madžarščini je potekal 4. 5. 2017, pri matematiki 

8. 5. 2017 in pri družboslovju 10. 5. 2017. 

Nadzorni 

učitelji in 

motivatorji 

Nadzorna učiteljica pri slovenščini je bila Manuela Sabo, pri matematiki Karina 

Sekereš in pri družboslovju Silvestra Kolenko. 

 

Predmeti  Analiza uspeha 

SJ/MJ Vrednotenje preizkusov za nižji izobrazbeni standard je potekalo na RIC-u. Pri 

slovenščini je NPZ pisal 1  učenec, ki je tudi edini učenec 9. razreda. Pri pisanju je imel 

prilagoditve.  

 

Analizo nacionalnega preverjanja znanja smo ob strokovnih informacijah, ki so bile na 

voljo na državnem izpitnem centru in ZRSŠ, opravili z učencem in starši ter jim dali 

povratne informacije o dosežkih v primerjavi s povprečnimi dosežki na državnem 

nivoju. 

 

Učencu 9. razreda je bil omogočen tudi spletni dostop do rezultatov in nalog NPZ pri 

vseh predmetih. Starši so imeli možnost vpogleda v ovrednotene preizkuse znanja, o 

datumu so bili pisno obveščeni. Na naši šoli je vpogled v ovrednotene preizkuse 

znanja za 9. razred potekal dne 30. 5. 2017, ki pa se ga starši niso udeležili. Poizvedb 

in ugovorov na dosežke ni bilo.   

 

Pri slovenščini v 9. razredu je v letošnjem letu učenec presegel republiško povprečje 

za 5,0 odstotnih točk. Glede na to, da v lanskem letu nacionalnega preverjanja znanja 

ni pisal noben učenec naše šole, primerjave z omenjenim letom nismo opravili. 

Republiško povprečje je 65,00 odstotnih točk (v državi je skupaj pisalo 82 učencev) 

Standardizirani odklon je 14,93.  

 

Po temeljiti analizi rezultatov lahko ugotovimo, da smo lahko zadovoljni, saj smo pri 

slovenščini presegli republiško povprečje.  

MAT Vrednotenje preizkusov za nižji izobrazbeni standard je potekalo na RIC-u. NPZ pri 

matematiki je pisal 1 učenec, ki je tudi edini učenec tega razreda. Učenec je imel 

prilagoditve.  
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Analizo nacionalnega preverjanja znanja smo ob strokovnih informacijah, ki so bile na 

voljo na državnem izpitnem centru in ZRSŠ, opravili z učenci in starši ter jim dali 

povratne informacije o dosežkih v primerjavi s povprečnimi dosežki na državnem 

nivoju. 

 

Učencu 9. razreda je bil omogočen tudi spletni dostop do rezultatov in nalog NPZ pri 

vseh predmetih. Starši so imeli možnost vpogleda v ovrednotene preizkuse znanja, o 

datumu so bili pisno obveščeni. Na naši šoli je vpogled v ovrednotene preizkuse 

znanja za 9. razred potekal dne 30. 5. 2017, ki pa se ga starši niso udeležili. Poizvedb 

in ugovorov na dosežke ni bilo.   

 

Pri matematiki v 9. razredu smo presegli republiško povprečje za 6,55 odstotnih točk. 
Glede na to, da v lanskem letu nacionalnega preverjanja znanja ni pisal noben učenec 
naše šole, primerjave z omenjenim letom nismo opravili. Republiško povprečje je 
57,45 (v državi je skupaj pisalo 80 učencev). Standardizirani odklon je 14,21. 
 
Po temeljiti analizi rezultatov lahko ugotovimo, da smo lahko zadovoljni, saj smo pri 

matematiki presegli republiško povprečje.  

DRU Vrednotenje preizkusov za nižji izobrazbeni standard je potekalo na RIC-u. NPZ pri 

družboslovju je pisal 1 učenec, ki je tudi edini učenec tega razreda. Učenec je imel 

prilagoditve.  

 

Analizo nacionalnega preverjanja znanja smo ob strokovnih informacijah, ki so bile na 

voljo na državnem izpitnem centru in ZRSŠ, opravili z učenci in starši ter jim dali 

povratne informacije o dosežkih v primerjavi s povprečnimi dosežki na državnem 

nivoju. 

 

Učencu 9. razreda je bil omogočen tudi spletni dostop do rezultatov in nalog NPZ pri 

vseh predmetih. Starši so imeli možnost vpogleda v ovrednotene preizkuse znanja, o 

datumu so bili pisno obveščeni. Na naši šoli je vpogled v ovrednotene preizkuse 

znanja za 9. razred potekal dne 30. 5. 2017, ki pa se ga starši niso udeležili. Poizvedb 

in ugovorov na dosežke ni bilo.   

 

Pri družboslovju v 9. razredu smo presegli republiško povprečje za 22,48 odstotne 

točke. Glede na to, da v lanskem letu nacionalnega preverjanja znanja ni pisal noben 

učenec naše šole, primerjave z omenjenim letom nismo opravili. Republiško 

povprečje je 59,52 (v državi je skupaj pisalo 83 učencev). Standardizirani odklon je 

15,12. 

 
Po temeljiti analizi rezultatov lahko ugotovimo, da smo lahko zadovoljni, saj smo pri 

družboslovju presegli republiško povprečje. 

Skupni uspeh – 

zaključki  

Pri vseh predmetih presegamo republiško povprečje.  

 

Kvalitativna analiza je pokazala, da je učenec 9. razreda pri slovenščini naloge 1. 

taksonomske stopnje (minimalni standardi znanja) uspešno reševal. Težave so bile pri 
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reševanju nalog višjih taksonomskih stopenj. Uspešno je rešil naloge kratkih 

odgovorov in zapisa kratkih odgovorov ter naloge obkroževanja. Vedel je poiskati 

osnovne podatke iz besedila tako pri neumetnostnem kot umetnostnem besedilu. 

Samostojno je tvoril krajše besedilo glede na zahtevani kriterij. Težave so bile pri 

pravilnem zapisu povedi,  pri zapisu povedi v zahtevanem času in pri razčlenjevanju 

dogajanja na dogajalne enote v obeh besedilih, pri katerih sta se preverjala 

razumevanje in uporaba znanja.  

 

Pri matematiki je bil uspešnejši pri reševanju nalog nižjih taksonomskih stopenj, pri 

zapisovanju kratkih odgovorov in dopolnjevanju.  

 

Kvantitativna analiza je pokazala, da učenec ima osnovno predstavo o naravnih 

številih in geometrijskih telesih, da zna prebrati preproste podatke iz grafičnega in 

tabelarnega prikaza, uspešno je rešil naloge z osnovnimi računskimi operacijami v 

številskem obsegu do 100.000 in preproste enačbe. Neuspešen je bil pri pretvarjanju 

merskih enot za ploščino in prostornino, pri računanju z ulomki, merjenju kotov ter 

reševanju zahtevnejših besedilnih nalog. 

 

Pri družboslovju je učenec zelo uspešno rešil naloge iz I. in III. dela preverjanja, kjer je 

pokazal svoje znanje o geografiji ter državljanski vzgoji in etiki, neuspešno in 

nepopolno je rešil nekaj nalog iz II. dela preverjanja, tj. iz zgodovine. To pomeni, da je 

prepoznal in razumel več značilnosti geografskih pojmov. Uspel je tudi analizirati in 

vrednotiti nekatere geografske procese s pomočjo slik, skic ali zemljevida. Pri 

zgodovinskem delu je večino nalog rešil nepopolno, v III. delu pa je uspešno rešil vse 

naloge. Učenec je uspešno reševal naloge nižjih, prav tako pa tudi višjih taksonomskih 

stopenj. 

 

Ugotovitve kažejo na to, da je v bodoče potrebno še več pozornosti nameniti 

področjem, kjer so se pokazale šibkosti. Najpomembneje je, da se zagotovi dovolj 

časa za utrjevanje snovi. Zagotoviti je potrebno pouk s poudarkom na individualnem 

delu posameznika. Učencem, še posebej tistim, katerih znanje presega minimalne 

standarde znanja, je potrebno zagotoviti pouk, učenje, utrjevanje, ponavljanje ter 

preverjanje in ocenjevanje na osnovi nalog, ki bodo razvijale višje taksonomske ravni 

znanja, nadaljevati s preverjanjem razumevanja navodil, iskanja bistva. Še naprej je 

potrebno uvajati in razvijati aktivne metode učenja in upoštevati prilagoditve pri 

učenju v skladu z individualiziranimi programi. Učence je potrebno navajati na 

samostojno delo, še bolj načrtno spremljati in evalvirati delo in uvajati spremembe v 

svoje delo. 

 

Posebni program vzgoje in izobraževanja (v nadalje PPVI) je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za 

splošno izobraževanje  na 162. seji dne 13. 2. 2014. Sklep je objavljen v Uradnem listu RS št. 15/2014 z dne 

28. 2. 2014. 
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Izhodišče programa je, da gre pri vzgoji in izobraževanju otrok in odraslih oseb z zmerno, težjo in težko 

motnjo v duševnem razvoju za izrazito specialni pedagoško-andragoški proces. Izobraževanje v posebnem 

programu se deli na več delov, in sicer na:  

- obvezni del, ki traja 9 let,  

- nadaljevalni (za učence neobvezni) del, ki traja največ tri leta, ter 

- učenje za življenje in delo, ki lahko traja do 26. leta starosti.  

 

Ob koncu šolskega leta 2016/2017 je v ta program vpisanih 11 učencev.  

 

V šolskem letu 2016/2017 je v oba programa skupno vpisanih 23 učencev.  

 

Realizacija pouka v šol. letu 2016/2017 na ravni šole je bila med 95 in 100 %. 

 

V okviru dejavnosti zavoda se izvaja tudi mobilna specialno-pedagoška služba (v nadalje MSPS) na 

osnovnih šolah in vrtcih. Mobilne specialne pedagoginje nudijo dodatno strokovno pomoč otrokom z 

učnimi težavami in s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

 

V šolskem letu 2015/2016 smo izvajali mobilno specialno-pedagoško službo na petih šolah (DOŠ 

Genterovci, DOŠ Dobrovnik, OŠ Turnišče, OŠ Kobilje, OŠ Prežihovega Voranca Bistrica).  

1.1 Koledar za šolsko leto 2016/2017 – 2016/2017-os iskolai naptár 

 

Izvedba dejavnosti, ciljev in vsebin je bila usklajena in je potekala v celoti v skladu z načrtovanim šolskim 

koledarjem za šolsko leto 2016/2017.  

 

1.2 Dnevi dejavnosti/Tevékenyégi napok – realizacija 
Realizirali smo vse načrtovane dneve dejavnosti in obeležili pomembnejše dneve, izvedli proslave v skladu 

s Pravilnikom o šolskem koledarju.  

 

Sodelovali smo v različnih dejavnostih v sodelovanju z lokalno skupnostjo, širšim okoljem, srednjo in 

osnovnimi šolami, vrtcem, društvi in drugimi organizacijami ter na mednarodni ravni.  

  

 

Vsebina 

 

 

Razred 

 

Kraj izvedbe 

 

Čas 

 

Nosilci 

NARAVOSLOVNI DNEVI – TERMÉSZETISMERETI NAPOK 

 

1. Učilnica v naravi 

 

vsi razredi NIS 

in PPVI 

Madžarska 7. 10. 2016 

 

Manuela Sabo 

 

 

2. Tradicionalni slovenski 

zajtrk 

(za OVI A III/3. je delovni 

dan) 

 

vsi razredi NIS 

in PPVI 

 

DOŠ II Lendava 

 

18. 11. 2016 
Dina Koša 

Spomenka Juretič 
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3. Šolska ekskurzija 

(za 9. r. je tehniški dan) 

 

vsi razredi NIS 

in PPVI 

 

po programu 

Planinskega 

društva 

 

junij 2017 

Planinsko društvo 

Lendava 

Spomenka Juretič 

ŠPORTNI DNEVI – SPORTNAPOK 

 

1. Kros in igre z žogo 

 

 

vsi razredi NIS 

in PPVI 

DOŠ II Lendava 5. 10. 2016 
Árpád Fodor 

Sara Juretič 

 

2. Pohod proti 

zasvojenosti 

 

vsi razredi NIS 

in PPVI 

 

Lendavske 

gorice 

19. 11. 2016 
Árpád Fodor 

Samo Vučak 

 

3. Zimski športni dan 

 

vsi razredi NIS 

in PPVI 

Rogla 16. 2. 2017 
Árpád Fodor 

Sara Juretič 

 

4. Atletika, orientacijski 

tek 

DAN SODELOVANJA 

(LEK) 

 

vsi razredi NIS 

in PPVI 

DOŠ I Lendava 11. 5. 2017 
Árpád Fodor 

Samo Vučak 

 

5. Plavanje 

 

vsi razredi NIS 

in PPVI 
Terme Lendava 13. 6. 2017 

Árpád Fodor 

Samo Vučak 

TEHNIŠKI DNEVI – TECHNIKAI NAPOK 

 

1. Dan odprtih vrat 

 

Kreativno učno okolje 

 

 

vsi razredi NIS 

in PPVI 

DOŠ II Lendava 9. 6. 2017 

Árpád Fodor 

Samo Vučak 

Petra Tot 

Sara Juretič 

Majda Maučec 

 

2. Promet (prometna 

varnost) 

TEDEN MOBILNOSTI 

 

vsi razredi NIS 

in PPVI 

DOŠ II Lendava 22. 9. 2016 

Árpád Fodor 

Samo Vučak 

Občina Lendava 

 

3. Pust 

(za 2. r. je kulturi dan) 

 

vsi razredi NIS 

in PPVI 

DOŠ II Lendava 28. 2. 2017 
Sara Juretič 

Petra Tot 

ODDELČNI DELOVNI 

DNEVI za OVI A in OVI B: 
    

 

Koristi gozda v jeseni 

 

OVI B 

 

Pohorje 

 

oktober 2016 

 

Majda Maučec 

 

 

Izdelovanje izdelkov 

 (za rojstne dneve in 

OVI B 

OVI A 

2., 4. razred 

 

DOŠ II Lendava 

 

6. 10. 2016 

 

Majda Maučec 

Sara Juretič 
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Katarinin sejem)  Petra Tot 

 

8. marec – Dan žena  

OVI B 

OVI A – III., IV. 

stopnja 

DOŠ II Lendava 

 

8. 3. 2017 

 

Majda Maučec 

Sara Juretič 

Dina Koša 

 

Srečanje PPVI Pomurje 

 

OVI B 

OVI A – III. 

stopnja 

 

Ljutomer 

 

2017 

 

Sara Juretič 

Majda Maučec 

 

Piknik s starši 

 

OVI B 

OVI A 
Dolga vas 

 

junij 2017 

Majda Maučec 

Sara Juretič 

ODDELČNI TEHNIŠKI 

DNEVI ZA 5., 6. ter 7., 8. 

in 9. razred: 

    

Bilo je nekoč 

 

 

5., 6. razred Lendava marec 2017 
Karina Sekereš 

Metka Kulčar 

 

Poklicna orientacija – 

 ogled srednjih šol 

 

7., 8., 9. razred 

 

Rakičan, 

Maribor 

 

 

januar, februar 

2017 

 

Spomenka Juretič  

Samo Vučak 

Praznovanje božiča 8. in 9. razred DOŠ II Lendava 13. 12. 2016 Silvestra Kolenko 

Izdelek  za mamice 8. in 9. razred DOŠ II Lendava 13. 2. 2017 Samo Vučak 

Priprava na valeto 

 

8. in 9. razred 

 

 

DOŠ II Lendava 

 

12. 6. 2017 
Samo Vučak 

 

KULTURNI DNEVI – KULTÚRNAPOK  

 

1. Slovenski kulturni 

praznik 

 

 

vsi razredi NIS 

in PPVI 

 

DOŠ II Lendava 

(Murska 

Sobota) 

 

7. 2. 2017 

 

Silvestra Kolenko 

Karina Sekereš 

2. po delih 

ŠOP – 2 šolski uri  

 

Slovo od devetošolcev – 

2 šolski uri 

 

Proslava ob zadnjem 

šolskem dnevu – 1 šolska 

ura 

 

vsi razredi NIS 

in PPVI 

 

 

DOŠ II Lendava 

 

6. 2. 2017 

 

15. 6. 2017 

 

 

23. 6. 2017 

Samo Vučak 

Silvestra Kolenko 

 

Samo Vučak 

Majda Maučec 

 

Lea Horvatič  

Dina Koša 

razredniki 

 

3. PRIREDITEV »Mi 

zmoremo« 

(za 8. r. je tehniški dan) 

(za OVI A III/2. je delovni 

 

vsi razredi NIS 

in PPVI  

 

 

Kulturni dom 

Lendava 

 

24. 3. 2017 

 

Tibor Frančič 

Silvestra Kolenko 
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dan) 

 

Priloga 1: ŠOLSKA KRONIKA  2016/2017 – ISKOLAKRÓNIKA 2016/2017 

 

1.3 Šola v naravi/Iskola a természetben 

Kraj: Dom Planinka, CŠOD, Slivniško Pohorje 

Čas: 17.–21. 10. 2016  

Nosilci:  Spomenka Juretič, Majda Maučec, Sara Juretič, Petra Tot 

 

Šola v naravi  

Kraj in čas  Dom Planinka, CŠOD, Slivniško Pohorje, od 17. do 21. 10. 2016 

Cilji in vsebine Cilji:  

- učenci dopolnijo in poglobijo znanje o naravi,  

- aktivno opazujejo, spoznavajo in doživljajo naravne danosti in posamezne 

sestavine okolja, spoznajo in razumejo sobivanje človeka in narave,  

- spoznavanje narave in koristi le-te v jeseni,  

- razvijanje samostojnosti pri skrbi za samega sebe. 

Vsebine: 

- orientacija, 

- rastline za prehrano in zdravje, 

- ohranimo Pohorje čisto, 

- šumenje pohorskih gozdov, 

- gozdna učna pot, 

- gorski potoček, 

- pohodništvo, 

- lokostrelstvo. 

Število 

udeležencev 

10 učencev 

 

Nosilci in 

spremljevalci 

Sara Juretič, Petra Tot, Majda Maučec, Tanja Hajdinjak (spremljevalka gibalno 

oviranega učenca) 

Evalvacija Šole v naravi se je udeležilo 10 učencev (4 učenci iz OVI B, 3 učenci iz OVI A, po 1 

učenec iz 2., 5. in 6. razreda). Prijavljena sta bila še 2 učenca. En učenec se šole v 

naravi ni udeležil iz zdravstvenih razlogov, drugi pa, ker so se starši pred 

odhodom odločili, da učenec ne gre.  

 

Šola v naravi je bila naravoslovna. Potekala je po programu, ki je bil pripravljen na 

podlagi učnih vsebin in ciljev v Načrtu šole v naravi. Med ponujenimi učnimi 

vsebinami in cilji smo izbirali tiste, ki so ustrezali potrebam glede na posebnosti 

naših učencev. Vsebine, ki so bile izvedene v šoli v naravi so zajemale naslednja 
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področja: naravoslovje, družboslovje, šport in dejavnosti v usmerjenem prostem 

času (igre in prevare, naravoslovne igre, herbarij, športne dejavnosti). Spoznavali 

smo lepote narave, rastlinstvo in živalstvo, ki so za človeka potrebni. Učenci so 

pridno sodelovali in aktivno preživeli en teden brez staršev. 

 

Strokovne delavce za izvedbo programa je zagotovil CŠOD. Zaradi posebnih 

potreb učencev je bilo nujno potrebno, da so učitelji, ki so spremljali učence v 

šolo v naravi, bili prisotni pri vseh dejavnostih in pomagali pri izvedbi programa.  

 

 

 
 

Opombe/izboljšave  

 

1.4 Kolesarski izpit/Kerékpár vizsga 

Čas: april, maj, junij 2017 

Nosilec: Samo Vučak 

Normativ za oblikovanje skupine za učenje in preverjanje vožnje v prometu za kolesarski izpit so 3 učenci 

(Pravilnik o normativih in standardih). 

 

KOLESARSKI 

IZPIT 

PRIPRAVE IN OPRAVLJANJE KOLESARSKIH IZPITOV 

Nosilci 

(vključeni 

zunanji 

Po LDN šole je bil na začetku šolskega leta za pripravo učencev in izvedbo 

kolesarskega izpita zadolžen Samo Vučak, v zadnjem delu priprav pa so mu pomagali  

predstavnika Policijske postaje Lendava g. Bogar in g. Gönc ter učitelja Tanja 
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sodelavci) Hajdinjak in Árpád Fodor. 

Kriteriji za 

vključenost 

učencev za 

opravljanje 

kolesarskega 

izpita 

Kolesarski izpit je prvi izpit, ki ga lahko opravi otrok, je prvi pravi dokument, ki otroku 
daje določeno samostojnost, pravico, da gre sam na cesto, ter hkrati odgovornost za 
varno sodelovanje v prometu. Zato je za otroka na njegovi poti razvoja izredno 
pomemben. Otrok do dopolnjenega 14. leta starosti ne sme samostojno voziti kolesa 
v prometu, če nima kolesarske izkaznice, ki jo pridobi po uspešno opravljenem 
usposabljanju za vožnjo kolesa. 

Otrok lahko opravlja kolesarski izpit, če samostojno in varno upravlja kolo in če: 

 pozna in razume za kolesarja pomembne prometne znake in pravila v 
cestnem prometu, 

 ima primerno razvite praktične sposobnosti za varno vožnjo s kolesom v 
prometu, 

 razume zveze med dogajanjem na cesti in predpisi, ki urejajo odnose med 
udeleženci v prometu, 

 zna pravilno presoditi možnosti in omejitve kolesarja v prometu, 

 ima razvite fizične sposobnosti za vožnjo kolesa. 
 

Cilji in vsebine Učenci se naučijo pravilno ravnati v prometu, v skladu s predpisi in glede na razmere 

na cestišču. 

Poznajo sestavne dele kolesa, namen in delovanje sestavnih delov, znajo pravilno 

vzdrževati kolo. 

Učenci se vzgojijo za kulturno in humano sodelovanje v cestnem prometu. 

Usposobijo se za zdravo in koristno preživljanje prostega časa. 

Vsebine: 

1. Priprava učencev za usvajanje teoretičnega znanja o cestno prometnih 

predpisih. 

2. Urjenje učencev v spretnostni vožnji 

3. Vaja praktične vožnje po mestu 

Število 

vključenih 

učencev 

V proces priprav so bili vključeni naslednji učenci: Branko Horvat, Rafael Norbert 

Kovács, Kasandra Šarkezi in Boris Baranja. Od priprav je odstopil Branko Horvat, saj ni 

hotel sodelovati. 

Čas izvedbe 

kolesarskega 

izpita 

Pri pouku tehnike in tehnologije smo spoznavali, izvajali ter preverjali znanje cestno 

prometnih predpisov in 21. 6. 2017 preverjanje spretnosti – vožnjo s kolesom v 

prometu in izpitno vožnjo. Pri izvedbi nam je pomagal g. Robert Gönc, predstavnik 

Policijske postaje Lendava. 

Število 

uspešno 

opravljenih 

kolesarskih 

izpitov 

Kolesarski izpit so uspešno opravili naslednji učenci: 

1. Kasandra Šarkezi, 

2. Boris Baranja, 

3. Rafael Norbert Kovács. 

Analiza uspeha 

– opombe in 

priporočila 

Opravljanje kolesarskih izpitov je pokazalo, da so učenci pripravljeni za vključevanje v 

promet. Nosilec priporoča, da v začetku starši spremljajo učence na praktični vožnji. 

Učenci naj med vožnjo zaradi večje varnosti in vidljivosti nosijo odsevne 

brezrokavnike.  



DOŠ II Lendava/II. Sz. Lendvai KÁI – Letni delovni načrt/Évi munkaterv 2016/2017 
  

 

18 

 

Nosilec predlaga tudi: 

 nabavo novih kolesarskih čelad, saj so nekatere neprimerne za starejše 

učence,  

 nakup nekaj novejših koles (3–4), ki bi jih lahko uporabili tudi pri športnih in 

drugih vsebinah, ki jih med šolskim letom izvajamo v širši okolici šole.   

 

 

1.5 PROJEKTI/PROJEKTEK 

V šolskem letu 2016/2017 so bili šolski projekti vsebinsko in ciljno zelo bogato izpeljani, s celostnim 

pristopom in odnosom do vseživljenjskega učenja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.  

 

1.5.1 PROJEKT ZDRAVJE 

SKRB ZA TELESNO ZDRAVJE PREKO ZADOSTNE MERE AEROBNEGA IN ANAEROBNEGA GIBANJA: 

ŠPORTNA DEJAVNOST UČENCEV: 

 

Za dobro mero gibanja z namenom razvoja motoričnih sposobnosti, razvoja aerobnih in anaerobnih 

sposobnosti ter vzdrževanja delovanja kardiovaskularnega ter respiratornega sistema učenk in učencev 

smo tekom šolskega leta 2016/2017 organizirali številne dejavnosti. 

 

Tekom ur športa in izbirnega predmeta Šport za zdravje smo nudili številne razgibane in zanimive športne 

vsebine v skladu z učnim načrtom. Sklopi letne učne priprave so bili obdelani. Občasno smo dodali še 

nekaj dodatnih atraktivnih športnih vsebin, izmed katerih se je kot najbolj priljubljena izkazal dvoranski 

hokej. 

 

ŠPORTNI DNEVI: 

 na 1. športnem dnevu so se otroci pomerili v jesenskem krosu ter v tekmovanju v igri košarke in 

nogometa, 

 na 2. športnem dnevu smo pretežno razvijali aerobne sposobnosti ob dolgotrajnejši hoji v okviru 

tradicionalnega Pohoda proti zasvojenosti, 

 3. športni dan so otroci preživeli ob uživanju v sankanju in igrah na snegu, poudarek je bil na 

razvoju anaerobnih in aerobnih sposobnosti učencev, 

 4. športni dan je bil tako vsebinsko kot tudi doživljajsko zelo pester, izvedli smo ga v sodelovanju s 

podjetjem LEK. Učenci, prostovoljci, učitelji in spremljevalci so se lahko pomerili v orientacijskih 

spretnostih med orientacijskim tekom, v raznih atletskih prvinah in v nogometu, 

 v okviru 5. športnega dneva, so učenci lahko uživali v prilagajanju na vodo, vodnih aktivnostih, 

kopanju, plavanju in spuščanju po toboganih v Termah Lendava. 

 

 

ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA: 

Z namenom krepitve telesnega zdravja, privzgajanja fair play vedenja, zdrave tekmovalnosti in grajenja 

samozavesti naših otrok smo se tekom leta 2016/2017 udeležili številnih šolskih športnih tekmovanj: 
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 4. 10. 2016 so se učenci DOŠ II Lendava udeležili področnega šolskega tekmovanja OŠPP v krosu. 

Na tekmovanju v Gornji Radgoni je bilo prisotnih pet učencev in ena učenka. Čisto vsi so se 

potrudili, tako v smislu športno vzornega nastopa in fair playa kot tudi z vidika doseženih 

rezultatov. Učenca Patrik Tüske in Ludvik Šarkezi sta vsak v svoji kategoriji dosegla prvo mesto, 

Kevin Šarkezi je osvojil drugo mesto, Franc Sep pa je bil v svoji kategoriji tretji. Vzorno in uspešno 

sta zastopala svojo šolo tudi Branko Horvat in Leonarda Horvat. 

 Učenci DOŠ II Lendava so se v torek 7. 2. 2017 udeležili šolskega športnega tekmovanja OŠPP v 

košarki. Pomerili so se z domačini iz Murske Sobote in učenci iz Ljutomera ter dosegli dobre 

rezultate, naša ekipa je namreč dosegla 2. mesto. Učenci so se izkazali tudi v tekmovanju v metih 

na koš, učenec Franc Sep je dosegel 1. mesto, učenka Kasandra Šarkezi pa 2. Ponosni smo na lepe 

rezultate naših učencev! 

 V sredo, 5. 4. 2017, smo učitelji DOŠ II v sodelovanju z MNZ Lendava organizirali področno 

tekmovanje OŠPP Pomurja v nogometu. Tekmovanja so se udeležili učenci iz Murske Sobote, 

Ljutomera in domača ekipa. Prvo mesto je z rezultatom 6 : 2 osvojila Osnovna šola IV Murska 

Sobota, drugo mesto si je priigrala DOŠ II Lendava, tretje mesto pa Podružnična šola Cvetka 

Golarja Ljutomer. V tekmovanju v žongliranju so se izkazali naslednji učenci: 1. mesto – Patrik  

Tüske, 2. mesto – Leon Pozderec, 3. mesto – Sandi Horvat, 4. mesto – Branko Horvat, 5. mesto – 

Klemen Klobučar, 6. mesto – Mišel Hojič. Naziv fair paly igralca je pridobil Franc Sep, naziv 

najboljšega vratarja pa Rafael Norbert Kovács. Odigrali smo tudi 3 prijateljske tekme mešanih 

ekip, kjer je bil poudarek na izmenjavi izkušenj, sodelovanju in kovanju novih prijateljstev. Prva je 

bila Rumena ekipa, druga Pisana in tretja Modra ekipa. Tekmovanje je bilo izvedeno s pomočjo 

podpornika MNZ Lendava in g. Damirja Roba. 

 V četrtek, 25. 5. 2017, so se učenci DOŠ II Lendava udeležili področnega atletskega tekmovanja 

OŠPP v Ljutomeru. Na tekmovanju so dosegli lepe rezultate.   

Rezultati naših tekmovalcev so bili sledeči: 

- Leonarda Horvat – tek na 300 m – 2. mesto, 

- Franc Sep – met vortexa – 4. mesto, 

- Branko Horvat – skok v daljino – 3. mesto, 

- Patrik Tüske – skok v daljino – 2. mesto in tek na 1000 m – 2. mesto, 

- Kevin Šarkezi – met vortexa – 3. mesto in tek na 1000 m – 1. mesto. 

 

 V petek,  2. 6.2017, so se učenci DOŠ II Lendava Šarkezi Kevin, Branko Horvat, Franc Sep, Patrik 

Tüske in Leonarda Horvat udeležili državnega prvenstva OŠPP v atletiki, ki je letos potekalo v 

Postojni. Naši učenci so uživali v druženju in tekmovanju ter ob tem tudi dosegli dobre rezultate: 

- Franc Sep – met vortexa – 18. mesto, 

- Branko Horvat – skok v daljino – 18. mesto, 

- Leonarda Horvat – tek na 300 m – 15. mesto, 

- Kevin Šarkezi – tek na 1000 m – 8. mesto, 

- Patrik Tüske – skok v daljino – 5. mesto. 

 

 8. 4. 2017 so se učenci oddelkov OVI udeležili iger MATP v Slovenski Bistrici.  
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 24. 5. 2017 so se učenci posebnega programa udeležili Specialne olimpiade Slovenije, in sicer 

mariborsko-pomurske regije, ki je potekala v Murski Soboti. Kljub deževnemu začetku je dan minil 

zelo lepo in predvsem uspešno. Domov smo namreč prinesli dve zlati, dve srebrni in eno bronasto 

medaljo. Kljub temu da smo se medalj zelo razveselili, pa smo še vedno zvesti geslu: »Važno je 

sodelovati.« 

 V torek, 30. 5. 2017, so se učenci DOŠ II Lendava Tadej Baranja, Boris Baranja, Marjan Fortun in 

Nikita Slavinec udeležili vodnih iger Plivaj i uživaj v Čakovcu. Naši učenci so se skupaj s prijatelji, 

organizatorji iz Centra za Obrazovanje in Odgoj Čakovec in številnimi drugimi šolami iz Hrvaške 

pomerili v raznih veščinah v vodi. Veselili so se zanimivih iger in pošteno tekmovali. Na 

tekmovanju so dosegli peto mesto, »plivajuči i uživajuči«. 

 V sredo, 31. 5. 2017, smo na nogometnem igrišču pri Kolesarskem centru v Čentibi pripravili 

srečanje oddelkov podaljšanega bivanja dvojezičnih osnovnih šol, ki je bilo prvo tovrstno 

srečanje.  Na naše povabilo so se odzvali učenci Dvojezične osnovne šole I Lendava. Igrali smo 

nogomet. Med seboj sta se pomerili dve mešani ekipi. Igralci so bili izvrstni, predvsem pa so 

pokazali, da so res pravi športniki. Vsi udeleženci so prejeli medalje, ki smo jih izdelali na šoli prav 

za ta namen. Naše srečanje so popestrili člani Planinskega društva Lendava, ki so nam pri tem 

pomagali. Za vse nas je bilo pomembno sodelovanje in druženje. Vsi zadovoljni smo sklenili, da se 

bomo še družili. 

 19. 4. 2017 smo se udeležili srečanja oddelkov PPVI Pomurja Ljutomer. 

 20. 6. 2017 so učenci oddelkov OVI skupaj z učitelji in spremljevalci organizirali piknik posebnega 

programa, kjer so skupaj s starši tekmovali v raznih športnih igrah. 

 

OSTALE ŠPORTNE DEJAVNOSTI: 

 raznovrstna pestra športna ponudba v okviru ur podaljšanega bivanja, 

 razne plesne dejavnosti v okviru ur interesnih dejavnosti in podaljšanega bivanja, 

 pohodi v okviru podaljšanega bivanja v sodelovanju s Planinskim društvom Lendava, 

 pohod na tromejo v okviru zaključne ekskurzije v sodelovanju s Planinskim društvom Lendava, 

 športne igre in spretnostni poligon za razvoj vzdržljivosti in moči v okviru dneva odprtih vrat, 

 kolesarjenje ob pripravi na kolesarski izpit. 

 

 

 

 

ŠPORTNA DEJAVNOST – UČITELJI: 

 

Za športno udejstvovanje učiteljev smo skrbeli z aktivno udeležbo le-teh v učno-vzgojnem procesu tekom 

celega leta pri urah Šport, Šport za zdravje, Podaljšano bivanje in z aktivno udeležbo na športnih dnevih 

ter v dodatnih aktivnostih: 

 aktivna udeležba 3 učiteljev in 1 tehničnega delavca pri urah športa – skrb za telesno gibanje, 

učenje z vzorom, medgeneracijsko športno povezovanje, 

 aktivna udeležba nekaterih učiteljev pri spremljanju otrok pri krosu ter pri igri košarke in 

nogometa – aerobna vadba v okviru dolgotrajnejšega teka in športnih iger, 
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 aktivna udeležba vseh spremljevalcev in učiteljev na pohodu proti zasvojenosti v okviru 2. 

športnega dneva v sodelovanju s Policijsko postajo Lendava in Planinskim društvom Lendava – 

aerobna vadba, pohodništvo, 

 aktivna udeležba učiteljev in spremljevalcev na zimskem športnem dnevu – aeroba vadba, hoja v 

breg, sankanje, 

 aktivna udeležba učiteljev in spremljevalcev pri izvedbi orientacijskega teka, pri nekaterih 

atletskih prvinah ter igranju nogometa v okviru dneva sodelovanja z lokalno skupnostjo – športni 

dan atletika – anaerobna, aerobna vadba, 

 aktivna udeležba učiteljev in spremljevalcev na 5. športnem dnevu, tj. na plavanju in igrah v vodi, 

 udeležba pri telovadbi v izvedbi Renate Gyurkač v okviru srečanja starši staršem, 

 pohod in obisk adrenalinskega parka Bukovnica ob srečanju s kolektivom COOČ iz Čakovca, 

 udeležba enega uslužbenca na 37. Maratonu treh src v Radencih (kljub temu da so bili obveščeni 

vsi, je bila udeležba minimalna), 

 udeležba enega uslužbenca na tedenskih srečanjih nordijske hoje (kljub temu da so bili obveščeni 

vsi, je bila udeležba minimalna), 

 športne igre in igranje odbojke na srečanju s kolektivom COOČ, 

 pohod učiteljev na Veliko Planino. 

 

ŠPORTNA DEJAVNOST – STARŠI: 

 udeležba enega starša na pohodu proti zasvojenosti, 

 udeležba staršev na srečanju starši staršem – vadba aerobike v izvedbi Renate Gyurkač, 

 udeležba staršev na pikniku OVI. 

 

SKRB ZA ZDRAVO PREHRANO:  

Za skrb za zdravo prehrano v šoli in odnos do zdravega prehranjevanja smo poskrbeli s številnimi 

praktičnimi dejavnostmi:  

 Poskrbeli smo za zdravo, uravnoteženo prehrano preko načrtovanja šolskega jedilnika. 

 V okviru projekta Tradicionalni slovenski zajtrk smo v sodelovanju s čebelarji izvedli tipičen 

slovenski zajtrk. 

 Tekom celega šolskega leta smo skrbeli za spoznavanje in uživanje raznovrstne hrane v okviru 

Sheme šolskega sadja. Učenci so imeli možnost spoznati razne vrste sadja in zelenjave. 

Spoznavanje le-teh in njihove priprave ter obdelave smo še razširili v okviru projekta formativnega 

spremljanja, kjer so se učenci učili priprave raznih sadnih krožnikov, solat in sadnih dekoracij. 

 Sodelovali smo tudi v UNESCO projektu VZGAJAMO ZELIŠČA – v starem iščemo novo. V okviru 

tega projekta smo uredili zeliščni vrt. Pripravili smo tudi delavnice na temo pridelave in uporabe 

zelišč. Izdelovali smo razne namaze, napitke, mazila itd. 

 Tekom celega leta smo v okviru podaljšanega bivanja sadili sadike zelenjave, rož in zelišč.  

 Promocijo pridelave in priprave zdrave hrane smo udejanjili tudi preko sodelovanja oddelkov 

podaljšanega bivanja in ur gospodinjstva. Pripravljali smo razne zdrave jedi iz domačih sestavin. 

 Tekom ur podaljšanega bivanja smo skozi celotno leto pripravljali razne zdrave tople in hladne 

napitke. Učenci so pri pripravi bili aktivno udeleženi. 

 Pri interesni dejavnosti: Vsakodnevne veščine in skrb zase so se učenci učil branja in poznavanja 

pomena deklaracij živil. 
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SKRB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE: 

UČENCI: 

 Za namen skrbi za duševno zdravje učencev smo pregledali in spremenili Vzgojni načrt in Pravilnik 

šolskega reda. 

 V okviru prvega športnega dneva smo izvedli predavanje o zgodovini razvoja fair playa ter pogovor 

o le-tem. 

 V okviru formativnega spremljanja smo v sodelovanju z oddelki OVI in NIS izvedli ure, posvečene 

fair playu, ter posneli učne filmčke na to temo. 

 Za upoštevanje pravil fair playa in nenasilnega vedenja smo skrbeli v okviru ur športa, športa za 

zdravje, podaljšanega bivanja in šolskih športnih tekmovanj. 

 V okviru Prstana zaupanja smo izvedli delavnice za sprostitev in krepitev medsebojnega zaupanja 

(ročne masaže, zvočne masaže, skupinska pozibavanja itd.). 

 V okviru Prstana zaupanja in predmeta šport smo na splošno skrbeli za razvoj vrednot, 

medsebojnega spoštovanja in odgovornosti. 

 Komunikacijske in socialne veščine smo krepili preko Prstana zaupanja, ur socialnega učenja in 

Semaforja čustev. 

 Učenje prepoznavanja in izražanja čustev smo udejanjali preko Semaforja čustev in ur socialnega 

učenja. 

 Sprostitveno vzgojo smo udejanjali preko plesnih in glasbenih vsebin pri interesnih dejavnostih, 

vezanih na glasbo in ples. 

 

UČITELJI: 

 Udeležili smo se predavanja na temo motivacije. 

 Za psihofizično sprostitev učiteljev smo poskrbeli s ponujenimi športno rekreativnimi dejavnostmi 

tekom srečanj s kolektivom COOČ. 

 Za sprostitev v naravnem okolju smo poskrbeli s pohodom na tromejo ter z dvodnevnim 

kolektivnim izletom na Veliko planino. 

 Izvedli smo delavnico za učenje psihofizičnega sproščanja. 

 Sodelovali smo na dveh srečanjih kolegov iz  COOČ, enkrat v naši in enkrat v njihovi organizaciji. 

 

STARŠI: 

 Staršem smo nudili podporo v obliki rednih govorilnih ur. 

 Nudili smo jim podporo v obliki kvalitetnih informacij, predavanj in srečanj Starši staršem. 

 Nudili smo jim kvalitetne informacije glede vzgoje otrok preko predavanja dr. Zorana Milivojevića. 

 Nudili smo jim možnost druženja in psihofizične sprostitve v okviru Dneva odprtih vrat in piknika 

oddelkov OVI. 

 

NEGOVANJE, USTVARJANJE PRISTNIH, PODPORNIH STIKOV IN INTEGRACIJA OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI V DRUŽBO: 

Tudi letos smo tekom celega leta tako preko vsakodnevnih aktivnosti in planiranih dejavnosti kot tudi v 

sodelovanju z raznimi institucijami in podjetji skrbeli za višjo stopnjo prepoznavnosti, sprejetosti in 

integracije naših otrok v družbo: 
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 S tem namenom smo organizirali plenarno predavanje dr. Zorana Milivojevića z naslovom Trije 

modeli vzgoje, v katerem se je predavatelj dotaknil teme vzgoje otrok, tudi tistih s posebnimi 

potrebami. 

 Z namenom večanja prepoznavnosti naše šole in širjenja sprejetosti naših otrok smo izvedli že 

tradicionalno prireditev Mi zmoremo – Dober dan življenje, na kateri so nastopali učenci naše 

šole, šole iz Lentija in Čakovca. 

 Prav tako smo na različnih ravneh aktivno sodelovali z Osnovno Šolo IV Murska Sobota, COOČ 

Čakovec in Móric Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Intézet. 

 Pri mnogih aktivnostih smo sodelovali z Občino Lendava. 

 V okviru dneva sodelovanja z lokalno skupnostjo smo sodelovali s podjetjem LEK, s katerim smo 

skupaj organizirali športni dan – Orientacijki tek, atletika. 

 Sodelovali smo tudi z oddelki podaljšanega bivanja DOŠ I Lendava in poskušali sodelovati z oddelki 

DOŠ Genterovci, ki pa se na naše vabilo niso odzvali. V okviru skupnega druženja smo organizirali 

prijateljsko nogometno tekmo mešanih ekip. 

 Prav tako smo sodelovali z DOŠ I Lendava in Vrtcem Lendava v okviru dneva odprtih vrat. 

 Tekom celega leta smo sodelovali s Planinskim društvom Lendava, in sicer v okviru občasnih 

srečanj s planincem pri podaljšanem bivanju, skupnih pohodov, pohoda na končni ekskurziji, 

pomoči pri organizaciji orientacijskega teka in srečanja oddelkov OPB ter končnega izleta učiteljev 

na Veliko Planino. 

 

SKRB ZA PROMETNO VARNOST: 

 V okviru Evropskega tedna mobilnosti smo aktivno sodelovali pri oblikovanju celostne prometne 

strategije občine Lendava. 

 Prav tako so učenci naše šole v okviru Evropskega tedna mobilnosti sodelovali na likovnem in foto 

natečaju Pameten promet. 

 S predstavnikom Policijske postaje Lendava in srednješolci DSŠ Lendava smo izvedli skupni 

sprehod za osveščanje prometne problematike v Lendavi, s poudarkom na opozarjanju na ovire v 

prometu, s katerimi se srečujejo ljudje s posebnimi potrebami in gibalno oviranostjo. 

 Izvedli smo predavanje za osveščanje učencev o nevarnosti v prometu.  

 Izvedli smo interni foto natečaj in nagradili naše najbolj spretne otroke. 

 Za osveščanje o prometni varnosti smo poskrbeli tudi z večkratnimi aktivnimi pripravami na 

kolesarski izpit in s samo organizacijo izpita. 

 

 

Pomembnejši 

obeleženi dnevi: 

Čas in kraj 
obeleženja 

dnevov: 

Število 
udeležencev: 

Evalvacija Opombe/izboljšave 

3. 10. – svetovni 

dan otrok 

3. 10. 2016 

Tehniški 

dan 

 

5. 10. 2016 

Športni dan 

OVI A in OVI B 

2., 4., 5., 6., 

7., 8. in 9. 

razred 

Tehniški dan Promet. 
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5. 10. – svetovni 

dan učiteljev 

5. 10. 2016 OVI A in OVI B 

2., 4., 5., 6., 

7., 8. in 9. 

razred 

Učenci DOŠ II Lendava so 
učitelje presenetili s kratkim 

kulturnim programom ter jim 
na koncu predali unikatno 

darilce.  
20. 11. – 

tradicionalni 

slovenski zajtrk 

18. 11. 2016 OVI A in OVI B 

2., 4., 5., 6., 

7., 8. in 9. 

razred 

Tradicionalni slovenski zajtrk. 
 

 
1. 12. – svetovni 

dan boja proti 

aidsa 

1. 12. 2016 OVI A in OVI B 

2., 4., 5., 6., 

7., 8. in 9. 

razred 

1. decembra smo na šoli 

obeležili  svetovni dan boja 

proti aidsu. V razredih so se 

pogovorili o bolezni in si pripeli 

rdeče pentlje.  

7. 4. – svetovni 

dan zdravja 

7. 4. 2017 OVI A in OVI B 

2., 4., 5., 6., 

7., 8. in 9. 

razred 

Razredniki so tekom dneva pri 

ustreznih urah z učenci 

spregovorili o tematiki zdravja. 

 

10. 5. – svetovni 

dan gibanja 

10. 5. 2017 OVI A in OVI B 10. maja smo obeležili Svetovni 

dan gibanja. 

 
31. 5. – svetovni 

dan športa, 

svetovni dan 

brez tobaka 

11. 5. 2017 OVI A in OVI B 

2., 4., 5., 6., 

7., 8. in 9. 

razred 

Športni dan je potekal v duhu 

sodelovanja in druženja z 

lokalno skupnostjo ter športnih 

aktivnosti. Izvedena so 

bila  tekmovanja v atletskih 

prvinah – tek na 60 m, tek na 

600 m, skok v daljino in met 

žogice. Gospod Simon Rečnik, 

direktor Trdnih izdelkov 

Lendava,  je skupaj s sodelavci 

podjetja Lek učencem podelil še 

darila in medalje. 
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1.5.2 PROJEKT RASTEM S KNJIGO 

Vodja projekta: Manuela Sabo 

Projekt Nosilci/Szervezők  
Manuela Sabo, Silvestra Kolenko 

Rastem s knjigo 

Cilji in vsebine  Spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega 
mladinskega leposlovja,  

 promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja, 
 spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic, 
 motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v 

založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega 
izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja. 

Načrtovane aktivnosti 

in njihovo število 

Obisk mestne knjižnice ter predstavitev dela, namena in cilja knjižnice. 
Opravljamo mesečne obiske po posameznih razredih/oddelkih.  

Kraj in čas izvedbe Knjižnica Lendava, 10. 1. 2017 

Število udeležencev 5 učencev ter 2 učitelja 

Evalvacija  Učenci naše šole so obiskali Mestno knjižnico Lendava. G. Sebastijan Časar 
nam je slikovito predstavil delo knjižničarja, vlogo in namen knjižnice. Ponovili 
smo tudi znake in simbole, s katerimi se srečujemo v knjižničnih prostorih. 

Opombe/izboljšave  

 

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA/ISKOLAKÖNYVTÁR 
 Nosilci/Szervezők  

Manuela Sabo, Silvestra Kolenko, Tanja Tratnjek 

Cilji in vsebine - Spodbujati branje, 
- povečati  obseg knjižničnega gradiva, 

- povečati izposojo knjižnega gradiva, 

- sodelovati v domačih in tujih projektih, 
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- skrbeti za oblikovanje spletne strani šole, 

- skrbeti za oblikovanje in okrasitev šolskih panojev. 
 

Načrtovane aktivnosti 

in njihovo število 

- Knjižnična uganka mesečno, 
- projekt Rastem s knjigo, 
- bralna značka (seznam knjig na oglasni deski), 
- knjižnične ure, 
- V duhu decembrskih praznikov (jutranje branje pred poukom), 
- obiskovanje mestne knjižnice, 
- udeležba na izobraževanjih, 
- popis knjižničnega gradiva v šolski knjižnici. 

  

Kraj in čas izvedbe Šolska knjižnica, čez celo šolsko leto 

Število udeležencev Vsi učenci šole in zaposleni 

Evalvacija  V tem šolskem letu sem opazila, da je obiskanost šolske knjižnice izrazito 
upadlo. Učenci kljub nenehnemu trudu ter nudenju določenih vsebin niso 
pokazali nobene motivacije za obisk šolske knjižnice. Prav tako jih ni pritegnila 
knjižnična uganka. Najbolj se je obneslo decembrsko branje ob toplem čaju. 
 

Opombe/izboljšave - Prenoviti šolsko knjižnico oz. jo preseliti v posebne prostore, ločeno 
od računalniške učilnice, ter jo opremiti tako, da bo videti kot kotiček 
za branje, sproščanje ter učenje, 

- manj zaposlenih, 
- več novega knjižničnega in neknjižničnega gradiva, primernega za naše 

učence, 
- več dejavnosti (mogoče NOČ KNJIGE), 
- vključitev pisateljev, pisateljic, npr. ob koncu bralne značke. 

 

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI 

Knjižnica Lendava 

Lendvai Könyvtár 

 

Nosilci/Szervezők  
Manuela Sabo, Silvestra Kolenko 

Cilji in vsebine - Strokovno sodelovanje, 
- obiskovanje knjižnice. 

Načrtovane aktivnosti 

in njihovo število 

- Mesečno ali tedensko obiskovanje mestne knjižnice, 
- izposoja knjižničnega in neknjižničnega gradiva, 
- udeležba na dogodkih, ki jih prireja knjižnica, 
- strokovno sodelovanje. 

Kraj in čas izvedbe Strokovno izobraževanje v mestni knjižnici Lendava; 15. 5. 2017 

Število udeležencev 1 

Evalvacija  2017. május 15-én a Könyvtári Intézet szervezésében és a 
magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális 
Államtitkárságának támogatásával a lendvai könyvtár épületében 9:00 órai 
kezdettel az alábbi témában továbbképzésre került sor: Esélyegyenlőség a 
könyvtárakban, az előadó Dr. Bartos Éva, a Könyvtári intézet nyugalmazott 
igazgatója volt. 
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A képzési program az európai normák és követelmények tükrében 
áttekintettel a fogyatékossággal, a szociális, az etnikai és nemzetiségi 
kisebbségi és egyéb társadalmi hátrányokkal járó problémákat, az érintett 
rétegek, csoportok kialakult élethelyzetének okait és következményeit 
mutatta be. Megfogalmazta a könyvtári ellátás során megvalósítandó szakmai 
és minőségi követelmények biztosításának módjait és eszközeit, ezáltal 
elősegítette az esélyegyenlőségi szemlélet elfogadását és továbbadását. 

Opombe/izboljšave - Več udeležencev z drugih šolskih ustanov. 

 

1.5.3 PROJEKT RAZVIJANJE ODGOVORNOSTI 

ŠOLSKI PROJEKT »RAZVIJANJE ODGOVORNOSTI« 

Projekt Nosilci/Szervezők 

Razvijanje odgovornosti Sara Juretič 

Livia Horvath, ravnateljica 

razširjeni šolski projektni tim 

Spomenka Juretič, svetovalna delavka 

Cilji in vsebine Cilji: 
- razvijati odgovornost pri učencih s posebnimi 

potrebami, 
- pri izvajanju aktivnosti vključevati elemente 

formativnega spremljanja, 
- izboljšati učni učinek v procesu učenja,  
- v aktivnosti vključevati starše, 
- staršem skozi srečanja Starši staršem 

omogočiti  neformalna srečanja z možnostjo 
razgovora in strokovne podpore ter jim nuditi 
informacije, ki bi jih želeli sami izvedeti. 

Vsebine:  
- srečanja Starši staršem, 

- Prstan zaupanja. 

Število udeležencev Vsi učenci, starši, strokovni delavci in zunanje okolje 

Evalvacija  Načrtovane vsebine v okviru dejavnosti Starši staršem 
in Prstana zaupanja so bile realizirane. Podrobnejša 
evalvacija aktivnosti je zapisana pod točko a in b. 

Opombe/izboljšave  

 

a)  Starši staršem 

srečanja:  

November  1. srečanje: Gibalne urice 

Cilji in vsebine Cilj: 

- staršem predstaviti pomen gibanja v vzgoji in 

izobraževanju za otrokov razvoj. 

Vsebina: 

- predavanje in predstavitev primerov. 
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Število udeležencev 1 starš, 3 strokovni delavci 

Evalvacija  Prvo srečanje Starši staršem je bilo 29. 11. 2016, tema pa je 
bila Pomen vključevanja gibanja v vzgojo in izobraževanje.  
Pripravila in izvedla jo je učiteljica Sara Juretič. Predstavila 
je program dr. Ranka Rajovića, specialista endokrinologije. 
Program je zasnovan tako, da pri otrocih aktivira dodatne 
potenciale in jim skozi igro olajša sprejemanje novih znanj. 
Zato pa je potrebno stimulativno okolje. NTC metoda 
omogoča otrokom v procesu učenja aktivirati svoje 
neizkoriščene zmogljivosti. Program je dinamičen in prežet 
z novimi spoznanji nevrofiziologije in z našimi izkušnjami iz 
praktičnega dela z otroki. Uspeh je odvisen od tega, koliko 
vložimo v otroka. Pogoste napake staršev so, da preveč 
ščitijo otroke, preprečujejo določene aktivnosti, otroku 
nudijo preveč udobja. Zelo pomembno je tudi funkcionalno 
znanje. Avtor priporoča stare igre: frnikole, gumitvist, 
ristanc, skrivalnice.  
Po teoretični predstavitvi je sledila razprava, predstavitev 
primerov in ogled videoposnetka iz šole v naravi na 
Pohorju.  
Mama je izrazila zadovoljstvo in koristnost pridobljenega 

znanja pri vzgoji svojega otroka. 

Opombe/izboljšave Nizka udeležba staršev 

Januar 2. srečanje: Gibalne urice 

Cilji in vsebine Cilj: 

- staršem predstaviti pomen gibanja za zdravje skozi 

izkustveno učenje. 

Vsebina: 

- vadba. 

Število udeležencev 3 starši, 5 strokovnih delavk 

Evalvacija  Drugo srečanje Starši staršem je potekalo 24. 1. 2017, 
vabljeni so bili tudi vsi zaposleni šole. Srečanje je bilo 
namenjeno gibanju. Voditeljica srečanja je bila zunanja 
sodelavka Renata Gyurkač, profesorica športne vzgoje. 
Vadba je vsebovala vaje za razgibavanje vseh vrst mišic. 
Primerna je bila za vse udeležence. 
Starši in zaposleni so izrazili zadovoljstvo nad izvedbo 

srečanja. 

Opombe/izboljšave Nizka udeležba staršev. Predlog s strani staršev je bilo 

uvesti vadbo kontinuirano 1x tedensko. O tem se seznani 

tudi cel kolektiv. 

Maj 3. srečanje: Komunikacija z otrokom s posebnimi 

potrebami in podprta komunikacija 

Cilji in vsebine Cilj: 

- staršem predstaviti komunikacijski sistem – sistem 

koledarja, na katerega se otrok lahko upre. 

Vsebina: 

- predavanje Razvijanje pojmov s sistemom 
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koledarja. 

Število udeležencev 3 starši, 4 strokovne delavke 

Evalvacija  Tretje srečanje Starši staršem je potekalo 18. 5. 2017. 
Temo, in sicer Razvijanje pojmov s sistemom koledarja,  je 
pripravila in izvedla mobilna učiteljica Alisa Krajnc. 
Predstavila je alternativno metodo razvijanja pojmov t. i. 
sistem koledarja. S pomočjo alternativne metode uspešno 
razvijamo pojmovni razvoj, razvoj veščin 
samozagovorništva ter socialno emocionalni razvoj otrok. 
Uvodoma je razložila, kaj so pojmi in njihovo kompleksnost 
razvoja. Skozi zgodbo o slonu in slepih možeh je pojasnila, 
kaj pomeni, če damo otroku samo delno izkušnjo. Če dobi 
del izkušnje s pojmom, lahko razvije napačno predstavo. Pri 
poučevanju uporabljamo metode, ki so primerne za otroke 
s posebnimi potrebami. Te morajo izhajati iz potreb in 
zmožnosti posameznega otroka. Ena izmed teh je sistem 
koledarjev. Je komunikacijski sistem, na katerega se otrok 
lahko opre. Predstavila je vrste koledarjev, kot so časovni 
koledar, koledar izbire in sekvenčni koledar. Pri uporabi 
časovnih koledarjev moramo biti pozorni na postopnost 
uvajanja koledarjev od enostavnejših (dnevnih) do 
zahtevnejših (mesečni, letni). Pri sistemu koledarjev gre za 
to, da abstraktne stvari (npr. čas) razdelimo na otroku 
razumljive enote (npr. aktivnosti, korake). Pred uvedbo 
koledarja moramo določiti cilje – kaj želimo doseči, obliko 
koledarja, kakšno komunikacijo bomo uporabili. 
V nadaljevanju je predstavila raziskavo, ki jo je delala z 
gluhoslepo deklico in pozitivne učinke, ki so se pokazali pri 
otroku.  
Starši in zaposleni so bili s srečanjem zadovoljni. 

Opombe/izboljšave Nizka udeležba staršev. 

Junij 4. srečanje: Varna raba interneta in zaščita zasebnosti na 

spletu 

Cilji in vsebine Cilj: 

- starše informirati o varni rabi interneta in drugih 

mobilnih naprav. 

Vsebina: 

- predavanje z delavnico: Varna raba interneta in 
zaščita zasebnosti na spletu (facebook, mobilni 
telefoni …). 

Število udeležencev 7 staršev, 13 učiteljev 

Evalvacija  Četrto srečanje je potekalo 14. 6. 2017. Predavanje z 

delavnico za starše o varni rabi interneta in mobilnih 

naprav je izvedel zunanji predavatelj g. Benjamin Lesjak iz 

podjetja Safe.si. Staršem je podal veliko koristnih informacij 

in predstavil njihovo vlogo, in sicer, da se naj z otroki 

pogovarjajo o zlorabah in nevarnostih na internetu. 

Opozoril je, da je otroke potrebno spodbujati in učiti, da 

bodo vedeli, kako uporabljati tehnologijo, in jih opozoriti na 
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to, da tudi na internetu obstaja bonton, in sicer t. i. mobilni 

in spletni bonton. Pomembno je, da otrok ve, da ko enkrat 

nekaj objavi na internetu, se tega več ne da izbrisati. Starši 

naj ne bodo nespametni, redno naj pobrskajo po spletu in 

poiščejo sebe, otroke in družino. Če je otrok že objavil kaj 

spornega, naj to nemudoma poskusijo izbrisati. 

Po predavanju je stekla kratka razprava. 

Opombe/izboljšave Srečanje je bilo izvedeno v okviru 2. skupnega roditeljskega 

sestanka. 

 

Zaključek:  

V okviru šolskega projekta »Razvijanje odgovornosti« smo izvajali srečanja Starši staršem, ki smo jih razvili 

v okviru inovacijskega projekta ZRSŠ Razvijanje odgovornosti otrok s posebnimi potrebami in so se 

pokazala kot primer dobre prakse.  

Starši pogosto iščejo informacije, kako pomagati svojemu otroku, ga bolje razumeti, kam se obrniti po 

pomoč v stiski. Zaradi tega smo tudi v šolskem letu 2016/17 staršem ponudili možnost vključitve v skupino 

za samopomoč, kjer so si lahko izmenjali izkušnje in informacije ter pridobili nova znanja in izkušnje skozi 

predavanja in praktične primere, ki so jih izvajali učitelji in zunanji strokovnjaki. Starši so na zadnjem 

roditeljskem sestanku v mesecu juniju 2016 predlagali, da bi s srečanji nadaljevali tudi v tem šolskem letu.  

Tako so bili pripravljeni akcijski načrt izvedbe dejavnosti ter vsebinsko začrtani cilji za šolsko leto 

2016/2017, ki so izhajali iz potreb staršev. 

Kot temeljna cilja dejavnosti smo izpostavili:  

- staršem omogočiti neformalna srečanja z možnostjo razgovora in strokovne podpore, 
- staršem nuditi informacije, ki bi jih želeli sami izvedeti. 

 

Za uresničitev ciljev srečanj je bila potrebna aktivnost in odgovornost vsakega vključenega starša. Ob 

koncu vsakega srečanja smo naredili evalvacijo, ki je pokazala, da so starši bili s srečanji zadovoljni. 

Udeležba staršev je bila sicer nizka, vendar so bila srečanja neformalna, vključevanje staršev pa je 

temeljilo zgolj na prostovoljni odločitvi staršev. Na 2. roditeljskem sestanku ob koncu šolskega leta 

2016/17 so starši bili mnenja, da bi v prihodnjem šolskem letu kljub nizki udeležbi staršev nadaljevali s 

srečanji. Predlagali so, da bi uvedli prijavnice za srečanja, na katera bi se starši predhodno prijavili. Tako bi 

vnaprej vedeli, koliko staršev se bo posameznega srečanja udeležilo. Teme bomo določili na 1. 

roditeljskem sestanku v mesecu septembru.  

 

b) Prstan zaupanja 

KRAJ: Lendava 

ČAS: celo šolsko leto 

NOSILCI: posamezni oddelki 

 

Razred oz. 

oddelek 

Čas srečanj  Tema 

OVI B November Šola v naravi 

 Cilji in vsebine - Pregled dejavnosti in dogajanja iz šole v naravi 

(Slivniško Pohorje) preko razgovora, vključevanja 
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vtisov učencev, ki so bili v šoli v naravi, in preko 

PowerPointa s fotografijami, 

- petje pesmi, ki so se je naučili v šoli v naravi, 

- izdelava igrače iz plastičnih kozarcev, 

- tekmovanje v spretnosti uporabe igrače. 

 Število udeležencev Vsi učenci in učitelji 

 Evalvacija  Srečanje je potekalo 10. 11. 2016. Učiteljica Majda je 

učence spodbujala k pripovedovanju o šoli v naravi. Skupaj 

so se spomnili vtisov, dejavnosti in dogajanja na Slivniškem 

Pohorju. Prav tako so si ogledali PowerPoint predstavitev, 

ki je bila podkrepljena s slikami in napisi, ter tako lažje 

pokazali učencem, ki niso bili v šoli v naravi, kaj se je tam 

dogajalo. Skupaj so zapeli pesem, ki so se je tam naučili. 

V drugem delu srečanja si je vsak učenec izdelal igračo, ki 

spodbuja razvijanje koordinacije oko-roka in urjenje grobe 

motorike. Na koncu je sledilo tekmovanje v uporabi te 

igrače. Pri tem so z navdušenjem sodelovali vsi učenci, 

predvsem se je želja po tekmovalnosti opazila pri učencih 

višjih razredov NIS. Prvi trije so dobili praktične nagrade. 

 
 Opombe/izboljšave  

OVI A December  Prazniki (drevo hvaležnosti) 

 Cilji in vsebine - Razgovor o bližajočih se praznikih, 

- ogled posnetkov iz filma »Sam doma«, 

- zapisovanje na listke »za kaj je kdo hvaležen« in 

izdelovanje drevesa hvaležnosti, 

- socialne igre in dejavnosti (odgovarjanje na 

vprašanja, žrebanje listkov z imeni, želje). 

 Število udeležencev Vsi učenci in učitelji 

 Evalvacija  Srečanje Prstana zaupanja je potekalo pred prazniki, 20. 12. 

2016, zato je temeljilo na razgovorih, ki so vključevali 

čustva, odnose med bližnjimi in želje za svoje vrstnike ter 

najbližje. Na začetku smo se pogovorili o bližajočih se 

prazniki, pri čemer je bil poudarek na prijaznosti, pomoči 



DOŠ II Lendava/II. Sz. Lendvai KÁI – Letni delovni načrt/Évi munkaterv 2016/2017 
  

 

32 

 

drugim, obdarovanju ... Z vključevanjem izsekov iz filma 

»Sam doma« smo želeli učencem približati to, da niso 

pomembne samo materialne dobrine, ampak tudi odnosi 

med nami. V drugem delu srečanja smo skupaj v obliki 

plakata ustvarili drevo hvaležnosti. Pri tem je bil cilj 

približati učencem besedo »hvaležnost«. Na listek je vsak 

napisal, za kaj je hvaležen, in ga zalepil na plakat. Srečanje 

se je zaključilo s socialno igro, kjer je vsak izžrebal kuverto z 

imenom učenca in temu voščil lepe praznike. Hkrati je bila v 

kuverti majhna pozornost za učenca. 

 
 Opombe/izboljšave Srečanje je bilo načrtovano tako, da so učenci iz OVI in NIS 

bili primorani sodelovati med seboj, kar je nekaterim 

povzročalo nekaj zadrege. Eden od učencev iz tega razloga 

ni želel sodelovati pri obdarovanju in voščilih. Morda so bile 

nekatere dejavnosti naravnane preveč osebno. 

PB Januar Dejavnosti zaupanja (sproščanje) 

 Cilji in vsebine - Delavnice sproščanja in iskanja notranjega miru, 

- dejavnosti zaupanja, 

- razlika med mirom in nemirom (razvrščanje 

fotografij). 

 Število udeležencev Vsi učenci in učitelji 

 Evalvacija  Prvega januarja je bil Svetovni dan miru, ki smo ga skupaj z 

učenci obeležili v okviru Prstana zaupanja dne 23. 1. 2017. 

Na začetku smo učitelji in učenci ugotovili, da je prvi 

predpogoj za ustvarjanje miru to, da najdemo najprej 

globok mir v sebi in da ga v sodelovanju in medsebojnem 

zaupanju delimo med sabo. Tako so učenci v okviru treh 

delavnic aktivno poskrbeli za pomiritev vseh. Učenci so 

sodelovali v delavnici: masažni salon (sproščanje mišic) ter 

pomirjanje in dobre vibracije s pomočjo Tibetanskih pojočih 

skled. V nadaljevanju smo se pogovarjali tudi o tem, kako 

nekateri žal ne živijo v miru. Ob tem smo se dotaknili raznih 

oblik nemira v svetu in se spomnili tudi na to, kako srečni 

smo lahko, da lahko odraščamo, delamo in živimo v miru. 

Ob koncu Prstana zaupanja smo vse naučeno utrdili še s 

kvizom, v katerem so učenci na fotografijah prepoznavali 

mir in nemir. Delavnica je potekala mirno in sproščeno. 
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 Opombe/izboljšave / 

2., 4. razred Februar Valentinovo (senzorika) 

 Cilji in vsebine - Razgovor o čustvih, ljubezni, čutilih, 

- delavnice: prepoznavanje predmetov, hrane s 

pomočjo vida, sluha, vonja, sluha in okušanja, 

- sodelovanje v socialnih igrah zaupanja. 

 Število udeležencev Vsi učenci in učitelji 

 Evalvacija  Srečanje se je odvilo 14. 2. 2017. Učiteljica Petra Tot je na 

začetku srečanja prebrala pesem Nika Grafenauerja – 

Ljubezen. Učenci so ugotovili, da bo srečanje potekalo na 

temo ljubezni. Najprej je beseda tekla o 14. februarju in o 

izkazovanju ljubezni, nato pa se je preusmerila v čustva in 

čutila. Skupaj smo ugotovili, da ljubezen čutimo, vidimo, 

slišimo, vohamo, okušamo. Sledile so delavnice, na katerih 

so učenci prepoznavali stvari z vidom, vohom, okušanjem, 

tipom in sluhom. Srečanje se je nadaljevalo s socialnimi 

igrami zaupanja: vodenje slepega, usmerjanje, ležanje in 

kotaljenje s telesi, dvigovanje sedečega, ležečega, 

ujemanje … Na koncu je lahko vsak učenec vzel že vnaprej 

pripravljeno darilo in ga nekomu podaril. 

 
 Opombe/izboljšave / 

5., 6. razred Marec Prireditev »Mi zmoremo« 

 Cilji in vsebine - Ogled posnetka in fotografij s prireditve Mi 

zmoremo (učenci si ogledajo lastne nastope), 

- razgovor o občutkih po prireditvi, analiza lastnih 

nastopov. 

 Število udeležencev Vsi učenci in učitelji 

 Evalvacija  Srečanje smo izvedli dne 29. 3. 2017. Na začetku so se 

učenci in učitelji spomnili dogodkov meseca marca. Posebej 

smo se ustavili pri prireditvi Mi zmoremo. Učence se je 

povprašalo o njihovih občutkih po prireditvi. Ravnateljica je 

čestitala vsakemu izmed nastopajočih in se jim zahvalila z 
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majhno pozornostjo. Sledil je ogled video posnetka celotne 

prireditve in na koncu še ogled fotografij. Učenci so bili ob 

ogledih svojih nastopov večinoma navdušeni in ponosni, 

nekaterim je bilo nerodno, redki pa svojega nastopa niso 

želeli oz. zmogli pogledati. 

 Opombe/izboljšave / 

7., 8., 9. 

razred 

April Dan Zemlje, obeležitev praznikov (27. 4. in 1. 5.) 

 Cilji in vsebine - Spoznavanje značilnosti različnih praznikov, povezanih 

s kulturno, versko in državotvorno tradicijo, 

- razgovor o lokalnih in nacionalnih, verskih in kulturnih 

praznikih, šegah, 

- ogled posnetka v povezavi s praznikoma (27. 4. in 1. 5.), 

- seznanjenje s pomenom planeta Zemlje za človeka in 

načini varovanja le-tega, 

- osvajanje kulturne in higienične priprave in uživanja 

hrane, 

- spoznavanje pomena in postopka sajenja rastlin. 

 Število udeležencev Vsi učenci in učitelji 

 Evalvacija Zadnje srečanje Prstana zaupanja je potekalo 25. 4. 2017, 

trajalo pa je cel dan. Obeležili smo Dan Zemlje in 

prihajajoče praznike: 27. april (dan upora proti okupatorju 

ter) 1. maj (praznik dela). V uvodnem delu smo obnovili 

znanje  ter navade ob omenjenih praznikih. Sledile so 

aktivnosti po skupinah. Skupina »Kuharski vajenčki« je 

pripravila zelenjavo, sadno kupo ter pogrnila mizice. 

Skupina »Vrtičkarji« je zasadila naš novi zeliščni 

vrt.  Skupina »Muškatli« je v korita posadila različne rože. 

»Žar mojstri in vajenčki« so medtem pripravili dobrote na 

žaru. »Naporno delo« smo zaključili s prijetnim druženjem 

ob pripravljenih dobrotah. Preživeli smo aktiven, prijeten 

aprilski dopoldan. 

 
 

Zaključek:  

Prstan zaupanja je mesečno srečanje vseh učencev in učiteljev, ki ga v okviru razrednih ur pripravi en 

oddelek. Srečanja so bila načrtovana v okviru Letnega delovnega načrta šole. Temeljna ideja izhaja iz 

inovacijskega projekta Razvijanje odgovornosti pri učencih s posebnimi potrebami in Vzgojnega načrta 

šole. Srečanja so lahko bila namenjena pogovorom o določenih temah ali obeleževanju pomembnih 

dnevov v mesecu.  
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Kot temeljne cilje srečanj smo izpostavili:  

- urjenje veščin načrtovanja določenega dogodka, 
- krepitev močnih področij učencev, 
- krepitev pozitivne samopodobe, 
- urjenje veščin razgovora, argumentiranja. 

 

Menimo, da je takšna srečanja smiselno ohraniti, saj se poleg že omenjenega učenci razvijajo tudi na 

področju socialnih veščin, ki so šibko področje marsikaterega učenca. Poleg tega je pomembno, da se na 

vsake toliko vsi učenci šole med seboj družijo, spoznavajo in pogovarjajo. 

 

Skozi celo šolsko leto so se poleg srečanj Starši staršem kontinuirano izvajale tudi druge dejavnosti z 

različnimi vsebinami, v katere so se vključevali starši, kot na primer prireditev Mi zmoremo in druge 

prireditve, s katerimi smo razvijali odgovornost učencev in staršev. 

 

1.5.4 PROJEKT FORMATIVNO SPREMLJANJE 

Vodja projekta: Spomenka Juretič 

Udejanjanje načrta dela:  

Čas  in kraj srečanj  Strokovna srečanja tima 

1. faza  

Cilji in vsebine Cilji:  

- aktivno izobraževanje in sodelovanje učiteljev in 

strokovnih delavcev posameznih predmetnih 

področij na študijskih skupinah ZRSŠ, 

-  izmenjava izkušenj in seznanjanje z aktualnimi 

spremembami ter strokovnimi novostmi na 

področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 

potrebami, 

- povezovanje teorije s prakso in obratno. 

Vsebine: 

- predstavite primerov dobre prakse – Formativno 

spremljanje, 

- aktualnosti na področju vzgoje in izobraževanja 

otrok s posebnimi potrebami. 

Kraj in čas Različne lokacije po Sloveniji, od oktobra 2016 do 

decembra 2016 

Število udeležencev Po prijavah učiteljev in strokovnih delavcev 

Evalvacija  Strokovni delavci smo se udeležili študijskih skupin na 

področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 

potrebami. Osrednja tema vseh študijskih skupin je bila 

Formativno spremljanje, člani razvojnih timov so 

predstavljali razvojne naloge, ki so jih razvijali v okviru 
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projekta. 

Opombe/izboljšave  

2. faza  

Cilji in vsebine Cilji: 

- pridobivati znanja o formativnem spremljanju, 

- skozi izkustveno učenje razvijati primere dobre 

prakse, 

- oblikovati mrežo medsebojne podpore in širiti 

prakso formativnega spremljanja. 

Vsebine: 

- obravnava strokovnega gradiva – priročnika za 

učitelje in strokovne delavce Formativno 

spremljanje v podporo učenju (ZRSŠ) po strokovnih 

aktivih, 

- predstavitev strokovnega gradiva na učiteljskem 

zboru, 

- predstavitev primerov dobre prakse na učiteljskem 

zboru. 

Kraj in čas DOŠ II Lendava, 16. 11. 2016 

DOŠ II Lendava, 14. 12. 2016 

Število udeležencev Vsi učitelji in strokovni delavci 

Evalvacija  Po predhodni obravnavi strokovnega gradiva – priročnika 

za učitelje in strokovne delavce Formativno spremljanje v 

podporo učenju, obravnavanega na strokovnih aktivih, so 

predstavniki strokovnih aktivov dne 16. 11. 2017 na 

učiteljskem zboru predstavili posamezne zvezke. Priročnik 

je namenjen podpori uvajanja elementov formativnega 

spremljanja v šolsko prakso, združuje 

znanstvenoraziskovalna in osebna spoznanja avtoric ter 

učiteljev praktikov. Priročnik obsega 7 zvezkov, zbranih v 

mapi. Naslovi zvezkov: 

- Zakaj formativno spremljati 

- Nameni učenja in kriteriji uspešnosti 

- Dokazi 

- Povratna informacija 

- Vprašanja v podporo učenju 

- Samovrednotenje, vrstniško vrednotenje 

- Formativno spremljanje v vrtcu 
Ob koncu predstavitev smo se dogovorili, da na naslednjem 

učiteljskem zboru pripravimo predstavitve primerov dobre 

prakse. 

Učitelji in strokovni delavci smo skozi izkustveno učenje 

razvijali primere dobre prakse z elementi formativnega 

spremljanja. Primere iz prakse smo predstavili na 

učiteljskem zboru dne 14. 12. 2017. Na ta način smo 
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izmenjali izkušnje in se drug od drugega učili. Predstavitve 

so bile zanimive, predvsem pa koristne v smislu oblikovanja 

mreže medsebojne podpore pri širjenju prakse uvajanja 

formativnega spremljanja na nivoju šole. 

Opombe/izboljšave Predstavitve in medsebojna podpora v smislu predstavitev 

primerov iz prakse sta bili zelo uspešni in učinkoviti. V tej 

smeri bi bilo potrebno širiti mrežo medsebojne pomoči v 

smislu širjenja primerov dobre prakse. 

3. faza  

Cilji in vsebine Cilji:  

- vnašati elemente formativnega spremljanja v 

pedagoško delo, 

- razvijati in poglabljati pedagoško prakso z elementi 

formativnega spremljanja, 

- opazovati spremembe v pedagoškem procesu ob 

uporabi elementov formativnega spremljanja. 

Vsebine:  

- poučevanje. 

Kraj in čas DOŠ II Lendava, od januarja 2017 do junija 2017 

Število udeležencev Vsi učitelji in strokovni delavci 

Evalvacija  Učitelji in strokovni delavci smo skozi svojo vsakdanjo 

pedagoško prakso udejanjali načela formativnega 

spremljanja in v pouk ter na druga strokovna področja 

vnašali elemente formativnega spremljanja.  

Opombe/izboljšave / 

4. faza  

Cilji in vsebine Hospitacije ravnateljice, kolegialne hospitacije 

predstavitve primerov dobre prakse 

Kraj in čas DOŠ II Lendava, od januarja 2017 do junija 2017 

Število udeležencev Vsi učitelji in strokovni delavci 

Evalvacija  Hospitacije so potekale po načrtu hospitacij ravnateljice, 

medsebojne hospitacije v okviru strokovnih aktivov ter 

predstavitve primerov dobre prakse v najrazličnejših 

oblikah (filmi, predavanja za zunanje slušatelje, v okviru 

sodelovanja s COOČ, predstavitve za starše …). 

Opombe/izboljšave Predlagam več medsebojnih kolegialnih hospitacij. 

 

 

Aktivnosti v razvojem timu Formativno spremljanje v šolskem letu 2016/17 – ZRSŠ  

Aktivnosti Datum Kraj Opomba 

Izobraževanje 8. 12. 2016 

 

Pesnica pri Mariboru 

 

delovno srečanje projektne skupine 
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27. 6. 2017 

 

Pesnica pri Mariboru 

 

delovno srečanje projektne skupine 

Sestanek skupine 

(razvojnega tima za 

področje posebnih 

potreb) 

 

 

16. 12. 2016 

 

21. 3. 2017 

 

18. 4. 2017 

 

23. 5. 2017 

 

6. 6. 2017  

 

 

OŠ dr. Mihajla 

Rostoharja Krško 

OŠ Sladki Vrh 

 

CSG Maribor 

 

DOŠ II Lendava 

 

OŠ Ivana Cankarja 

Ljutomer, podružnica 

Cvetka Golarja 

 

Sestanek razvojnega 

tima 

27. 9. 2016 

 

 

 

 

9. 2. 2017 

 

27. 6. 2017 

ZRSŠ, Ljubljana 

 

 

 

 

ZRSŠ, Ljubljana 

 

Pesnica pri Mariboru 

- predstavitev prispevkov za 

študijsko skupino 

- dogovor o izvajanju študijskih 

skupin 

 

- refleksija dela v razvojnem timu 
 

- izmenjava izkušenj, evalvacija 
opravljenega dela skozi celo šolsko 
leto in načrtovanje nadaljnjega dela 

Hospitacije – izvajanje  23. 5. 2017 DOŠ II Lendava predstavitev primera dobre prakse 

za članice razvojnega tima, 

svetovalko ZRSŠ in ravnateljico 

Hospitacije – udeležba  16. 12. 2016 

 

 

21. 3. 2017 

 

18. 4. 2017 

 

6. 6. 2017  

 

 

OŠ dr. Mihajla 

Rostoharja Krško 

 

OŠ Sladki Vrh 

 

CSG Maribor 

 

OŠ Ivana Cankarja 

Ljutomer, podružnica 

Cvetka Golarja 

 

Medšolske hospitacije 

– izvajanje  

24. 6. 2017 DOŠ II Lendava snemanje ure 

Predstavitve primerov 

prakse 

6. 12. 2016 

 

 

19. 12. 2016 

 

 

 

ZRSŠ, Ljubljana 

 

 

ZRSŠ, Ljubljana 

 

 

 

predstavitev na študijski skupini za 

ravnatelje na področju VI OPP 

 

predstavitev razvojne naloge na 

študijski skupini za svetovalne 

delavce na področju VI OPP 
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28. 3. 2017 

 

Portorož 

predstavitev razvojne naloge na 

Izobraževalnih dnevih specialne in 

rehabilitacijske pedagogike 

Posnetek 23. 6. 2017 DOŠ II Lendava  

Gradivo v SU 6. 12. 2016 

 

23. 5. 2017 

 predstavitveno gradivo na ŠS 

 

posnetek 

Članek v SU ali drugje   - v pripravi je prispevek za priročnik 
za učitelje in strokovne delavce 
Formativno spremljanje na področju 
otrok s posebnimi potrebami 
 

- v pripravi je članek za strokovno 
revijo Vzgoja in izobraževanje 

 

Dejavnosti na ravni šole:  

Formativno spremljanje Nosilka: Spomenka Juretič v sodelovanju z ZRSŠ 

Tema Poklicna orientacija 
 

Cilji in vsebine Cilji:  
- razvijati primere dobre prakse, 
- prepoznavati in odkrivati učenčeva močna 

interesna področja, 
- pri učencih vzbuditi interes za prepoznavanje 

lastnih močnih področij, 
- pri učencih razvijati spretnosti in veščine. 

Vsebine:  
- priprava sadnih dekoracij, 
- ogledi srednjih šol, 
- obisk pri lokalnih pridelovalcih. 

Število udeležencev Vsi učenci 

Drugo leto dela v projektu Formativno spremljanje si je nosilka za prioritetno področje izbrala 
poklicno orientacijo. Z vsemi učenci je izvajala program poklicne orientacije z vnašanjem elementov 
formativnega spremljanja. Njen izziv je bil pri slehernem učencu prepoznati njegova močna interesna 
področja in jih v okviru pouka, interesnih in drugih dejavnosti krepiti in razvijati. 
 
Skozi celo šolsko leto je delala z učenko 4. razreda. Najprej je skupaj z učitelji identificirala njena 
močna področja: dobre ročne spretnosti, kreativnost, ustvarjalnost, praktičnost, iznajdljivost. 
 
Skupaj z učenko sta oblikovali njen osebni načrt. Skozi pogovor je prepoznala svoja močna področja, 
kaj jo zanima, kaj počne v prostem času, kaj si želi delati … Oblikovali sta njen osebni cilj na poklicnem 
področju. Želi si postati kuharica. Na podlagi osebnega cilja sta določili dejavnosti, skozi katere je 
skozi celo šolsko leto razvijala spretnosti in veščine za dosego želenega poklica. 
 
Z učenko je izvajala aktivnosti v okviru podaljšanega bivanju. Enkrat tedensko, v okviru področja 
prehrane, je pripravljala sadne dekoracije. V delo je nosilka vnašala vseh pet elementov formativnega 
spremljanja: Nameni učenja in kriteriji uspešnosti, Dokazi, Povratna informacija, Vprašanja v podporo 
učenju, Samovrednotenje, vrstniško vrednotenje.  
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Načrtovanje ciljev in kriterijev uspešnosti je potekalo skupaj z učenko. Pomembno pri tem je bilo, da 
je učenka dobro razumela kriterije uspešnosti, kajti od tega je bil odvisen njen uspeh.  Nato sta 
načrtovali delo: izbrali sadno dekoracijo, zapisali, katero sadje in pripomočke potrebuje. 

  
Po vsaki aktivnosti sta preverili kriterije uspešnosti v obliki samovrednotenja. Vsak kriterij je 
ovrednotila na tristopenjski lestvici s smeškom. Učenki je nosilka tudi sama ob koncu dela podala 
povratno informacijo na tristopenjski lestvici. Vrstniki, ki so opazovali njeno delo, so ga prav tako 
ovrednotili – medvrstniško vrednotenje. Pri tem smo uporabljali magnetno tablico. 

 
Skozi cel proces dela jo je nosilka usmerjala z vprašanji, ki so jo spodbujala k poglobljenemu 
razmišljanju in učenju. Dokaze o učenju predstavljajo njeni izdelki.  

  forma tivnem spre mljanju  

 
 
Po načelih formativnega spremljanja je nosilka v okviru poklicne orientacije z učenci 5., 6., 7., 8. in 9. 
razreda izvedla spoznavanje intergirane predelave paradižnika, z učenci 7. ,8., 9. razreda tudi 
spoznavanje programov nižjega poklicnega izobraževanja.  
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V podaljšanem bivanju so po formativnem spremljanju pripravili zimsko in spomladansko dekoracijo. 
Prav tako je nosilka ves čas na področje svetovalnega dela in podaljšanega bivanja vnašala elemente 
formativnega spremljanja s ciljem, da bi učencem čim bolj približala način dela, ki omogoča njihovo 
aktivnejšo vlogo in  zagotavlja trajnejše znanje.  

Opombe/izboljšave  

 

 

Zaključek:  

V okviru razvojne naloge Formativno spremljanje pri ZRSŠ že drugo leto sodelujemo v razvojnem timu za 
otroke s posebnimi potrebami.  
 
Namen in cilji razvojne naloge Formativno spremljanje/preverjanje pri področni skupini za otroke s 
posebnimi potrebami so: 

- razvijati primere uporabe elementov formativnega spremljanja v učni praksi, 
- učencem omogočiti uvid v smiselnost formativnega spremljanja, 
- opazovati spremembe v pedagoškem procesu ob uporabi elementov formativnega spremljanja in 

zapisati ugotovitve, 
- oblikovati mrežo medsebojne podpore pri širjenju prakse uvajanja formativnega spremljanja, 
- spremljati, evalvirati in identificirati potrebe po nadaljnjem poglabljanju podpore pri formativnem 

spremljanju. 
 

V tem šolskem letu se je sistematično delalo na področju poklicne orientacije z učenko 4. razreda. 

Aktivnosti so izhajale iz njenega osebnega načrta in ciljev, ki si jih je zastavila.  

 

Kaj je nosilki uspelo pri uvajanju elementov formativnega spremljanja?  

- Skozi pogovor učenko motivirati za sodelovanje, 

- poiskati učenkina močna področja,  

- ustvariti ugodno socialno klimo za učenje, 

- s pomočjo vodenega razgovora skupaj z učenko oblikovati cilje in kriterije uspešnosti, 

- učenko motivirati za sprotno in sistematično vrednotenje dela. 

 

Kaj jo je presenetilo? 

- Motiviranost učenke za aktivnost, 

- končni izdelki so bili izredno estetski in lepi, 

- dojemanje načina dela po formativnem spremljanju, 

- sprejemanje pozitivne in kritične povratne informacije. 

 

Kaj bo v bodoče spremenila? 

- Želela bi, da se aktivnosti vključijo pri nekaterih učnih predmetih, 

- poiskala bo še uspešnejše strategije dela za razvijanje vztrajnosti pri učenki, 

- aktivnost si želi prenesti še na druge učence oziroma na celotno populacijo otrok. 

 

Formativno spremljanje je izziv, ki nas čaka v prihodnosti. Je način dela, ki mora podpreti slehernega 

učenca. Naša naloga je, da ustvarjamo pogoje za formativno spremljanje. Učence spodbujamo k 

samoiniciativnosti, kreativnosti, razvijanju idej in načrtovanju lastnega učenja. S tem pa prevzamejo večjo 

odgovornost za lastno učenje in uspeh. 
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1.5.5. PROJEKT UNESCO 

Koordinatorici projekta: Karina Sekereš in Manuela Sabo 

Načrt dela: 

ČAS DEJAVNOST NOSILEC 

september 2016–junij 2017 Vzgajamo zelišča »V starem 
iščem novo« 

Karina Sekereš,                            
Manuela Sabo 

september 2016–junij 2017 Platforma raznolikosti Karina Sekereš,                            
Manuela Sabo 

14. 11. 2016 Srečanje koordinatorjev UNESCO 
ASP MREŽE šol  v Škofji Loki 

Karina Sekereš,                            
Manuela Sabo 

december 2016 Dan človekovih pravic Karina Sekereš,                            
Manuela Sabo 

september 2016,  junij 2017 sestanki v našem središču – OŠ 
Kapela 

Karina Sekereš,                            
Manuela Sabo 

september 2016–junij 2017 *drugo (opisano v poročilu) Karina Sekereš,                            
Manuela Sabo 

 

Pregled dejavnosti v šolskem letu 2016/2017  v sklopu projekta UNESCO 
 
Od letošnjega šolskega leta je naša šola pridružena članica UNESCO ASP mreže šol. 

Člani UNESCO ASP mreže delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja 
drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in 
kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje. 
Delo vrtcev in šol temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom 
optimalen razvoj: 

 Učiti se, da bi vedeli! 

 Učiti se delati! 

 Naučiti se živeti skupaj! 

 Učiti se biti! 

 
Večino ciljev, ki smo si jih zadali ob začetku šolskega leta smo tudi uresničili: 

 skrbeli smo za vključevanje UNESCO vsebin v LDN šole, 

 sodelovali smo pri nacionalnih projektih (Vzgajamo zelišča »V starem iščem novo«, OŠ »Jožeta 
Krajca« Rakek, PŠ »Rudolfa Maistra« Unec; Platforma raznolikosti, OŠ Fokovci;  Dan človekovih 
pravic, prireditev v Koloseju Ljubljana), 

 predstavljali smo dejavnosti UNESCO šole na spletni strani šole, 

 udeležili smo se UNESCO seminarja v Škofji Loki, 

 razvijali smo solidarnost in prostovoljne aktivnosti znotraj šole, v domačem kraju, 

 sodelovali smo z drugimi šolami v ASPnet mreži, 

 udeležili smo se sestankov v našem središču – OŠ Kapela, 

 obeležili smo mednarodne dneve (Svetovni dan učiteljev, 5. oktober; Svetovni dan boja proti 
AIDS-u, 1. december). Ostale mednarodne dneve smo vključevali v učni proces skozi vzgojno-
izobraževalne cilje oziroma v šolski projekt »Prstan zaupanja«. 
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Udeležili smo se treh nacionalnih projektov: 

 Vzgajamo zelišča »V starem iščem novo« (OŠ »Jožeta Krajca« Rakek, PŠ »Rudolfa Maistra« Unec), 

 Platforma raznolikosti (OŠ Fokovci), 

 Dan človekovih pravic (prireditev v Koloseju Ljubljana). 
 

1) Vzgajamo zelišča »V starem iščem novo« 

Da bi poglobili in ohranili znanja o zeliščih ter hkrati popestrili naš šolski vsakdanjik, smo že nekaj let 
skrbeli za naš zeliščni vrtiček. V letošnjem šolskem letu smo poznavanju in vzgoji zelišč namenili še več 
časa. Poleg samega dela na vrtičku smo zelišča spoznavali še na druge načine:  

 spoznavali smo njihovi uporabo, 

 ustvarjali izdelke: blazinice s sivko, družabne igre …, 

 uporabljali zelišča pri pripravi hrane, 

 se igrali izdelane družabne igre ipd. 
V vse te dejavnosti smo poskušali vključiti vse naše učence, tako v času pouka, dnevov dejavnosti kot v 
času podaljšanega bivanja. Učenci so se zelo radi vključevali v delo na vrtičku, prav tako so se radi igrali.  
Celo jesen smo skrbeli za naš zeliščni vrtiček. Odločili smo se, da ga spomladi obnovimo oziroma še 
polepšamo. Ob dnevu Zemlje smo izvedli dejavnosti, kjer smo zasadili nova zelišča.  
Tudi v hladnih zimskih dnevih smo se ukvarjali z zelišči. Ustvarjali smo različne izdelke (blazinice s sivko, 
mazila iz kamilice in ognjiča …) ter pripravili okusne namaze. Na temo zelišč smo izdelali tudi družabno 
igro Spomin. 
Ob dnevu odprtih vrat smo zeliščni vrt očistili, dodali zeliščne tablice ter izdelali čutno pot.                                                                                                                                                                             
V omenjenem projektu je sodelovala večina učiteljev in spremljevalk.  
 

2) Platforma raznolikosti 

V okviru UNESCO projekta „Platforma raznolikosti“ smo se z učenci 5. in 6. razreda odločili, da bomo 
raziskali in predstavili kulturno dediščino našega kraja. S kamero in fotoaparatom smo se podali po 
mestnih ulicah. O našem raziskovanju kulturne dediščine našega mesta je nastal filmček o Lendavi. 

Odločili smo se, da podrobneje predstavimo našo staro šolo. Tako je nastal PPT z naslovom » N A Š  

B I S E R  –  N A Š  P R V I  D O M ,   V spomin in opomin«.  Oba prispevka smo objavili tudi na naši 
spletni strani.                                                                                

Sodelujoče učiteljice: Karina Sekereš, Manuela Sabo in Metka Kulčar 
 

3) Dan človekovih pravic 
 

V petek, 16. 12. 2016, smo se udeležili 17. srečanja UNESCO ASP MREŽE SLOVENIJE, ki je potekalo v 
Cankarjevem domu v Ljubljani. Vsako leto učenci šol vključenih v UNESCOVO mrežo šol Slovenije obeležijo 
dan človekovih pravic. Pester nabor zanimivih delavnic in aktivnosti je tudi tokrat ponudil učencem obilo 
zabave. Razne matematične, tehnične in naravoslovne ter družboslovne vsebine so povezovale otroško 
radovednost, seveda pa ni manjkalo tudi igre, glasbe in plesa. Srečanja sta se udeležila učenka Nika Čeh in 
učitelj Samo Vučak. 
 
Koordinatorici projekta: Karina Sekereš in Manuela Sabo 
 
Zaključek: V aktivnosti v sklopu projekta UNESCO smo poskušali vključiti večino naših učencev in učiteljev. 
Izbrali smo si take projekte in aktivnosti, v katerih so lahko aktivno sodelovali tudi naši učenci. Najbolj 
obsežen projekt, v katerem so sodelovali skoraj vsi učenci in učitelji, je bil Vzgajamo zelišča »V starem 
iščem novo«. V sklopu tega projekta smo spoznavali zelišča ter uredili zeliščni vrt. Projekt se nam zdi zelo 
pozitiven, saj so učenci s praktičnim delom pridobili veliko znanja in izkušenj za življenje. V delo so se 
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lahko vključili vsi po svojih sposobnostih. S tem ali podobnim projektom bi bilo smiselno nadaljevati, saj bi 
bilo treba poskrbeti za zeliščni vrt in zelišča tudi v bodoče. 
 

1.5.6 PROJEKT ŠOLSKI EKO VRT 

Koordinatorica projekta: Tanja Tratnjek 

Načrt dela: 

ČAS DEJAVNOST NOSILEC 

Vsak ponedeljek 
12:50–13:35 

(23. 1. 2017–19. 6. 2017) 

Interesna dejavnost 
»Šolski ekovrt« 

Tanja Tratnjek 

24. 11. 2016 
Jesenski nacionalni seminar 

»Šolski ekovrtovi« in EAThink 
Inštitut za trajnostni razvoj 

7. 4. 2017 
Spomladanski nacionalni seminar 

»Šolski ekovrtovi« in 
EAThink2015 

Inštitut za trajnostni razvoj 

25. 4. 2017 
Dan Zemlje 

Delavnica »Vrtičkarji« 

Dina Koša 
Karina Sekereš 

Samo Vučak 

9. 6. 2017 

Dan odprtih vrat 
Delavnica »Pri Pehti« 

Sodelovanje z zunanjo sodelavko 
Magdaleno Hobor 

Petra Tot 
Dina Koša 

Fodor Árpád 
Majda Maučec 

Samo Vučak 

18. 5. 2017 
Delavnice projekta 

EAThink2015 
Cirkovce 

Inštitut za trajnostni razvoj 
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Udejanjanje načrta dela:  

Čas  in kraj srečanj  Strokovna srečanja tima 

1. Interesna dejavnost »Šolski ekovrt« 

Cilji in vsebine Cilji: 

 Učence navdušiti za delo na vrtu, 

 razumevanje pojma »ekološka pridelava« in njene prednosti, 

 spoznavanje različnih metod pridelave hrane, 

 izdelava različnih živil (čaji, sokovi ipd.), 

 spoznavanje pristnih domačih okusov in pestrosti užitnih rastlin, 

 prepoznavanje kakovostnih živil in resnične vrednosti hrane, 

 zbližanje s trajnostnim razvojem in samooskrbo, 

 skrb za okolje (uporaba zgolj naravnih gnojil), 

 skrb za zdravje (raznovrstna prehrana), 

 razvijanje čuta za pomembnost narave, 

 razvijanje ročnih spretnosti (sejanje, sajenje, oblikovanje gredic …), 

 medsebojno sodelovanje (načrtovanje vrtnarjenja).  

 

Vsebine: 

 Eko, 

 kaj sadimo in kaj sejemo, 

 vrtičkanje, 

 vrtičkarji, 

 zelišča in začimbe, 

 delo na vrtu. 

Kraj in čas DOŠ II Lendava,  

vsak ponedeljek 12:50–13:35 (23. 1. 2017–19. 6. 2017) 

Število udeležencev 4 in več 

Evalvacija  Dejavnost se je izvajala vsak ponedeljek od meseca januarja. Najprej smo z 

učenci obdelali teoretično snov (ekološko vrtnarjenje, načrt za vrt, sajenje, 

sejanje, visoka greda, vrtnine, zeliščni vrt in zelišča, kompost), nato pa smo 

poprijeli za delo. Vrt smo načrtovali skupaj, vsak je dal idejo, kako naj 

izgleda in kje naj bo kaj posajeno – odločili smo se za spiralo/polžka. Uživali 

so v ustvarjanju na vrtu in v lončkih. Pridno so zalivali in spoznavali rastline. 

Ko smo končevali večja dela, so bili veseli končnega rezultata in izgleda 

našega vrta. Pri zadnji dejavnosti smo postavili tudi visoko gredo, ki nam že 

dobro služi. Na koncu smo skupaj izdelali plakat in poročali, kaj vse smo se 

naučili in odnesli od naših ur, ki smo jih skupaj preživeli. 
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Opombe/izboljšave Delo se naj naslednje leto nadaljuje, sicer učenci zgubijo stik z vrtom. 

 

2. Jesenski nacionalni seminar »Šolski ekovrtovi« in EAThink 

Cilji in vsebine Cilji: 

- izobraževanje s koristno tematiko, 

- uporaba znanja v šoli na vrtu. 

 

Vsebine: 

- kompostiranje je več kot recikliranje, 

- primer dobre prakse: OŠ Žirovnica, 

- podelitev znakov Šolski ekovrt, 

- ekološka malica in druženje, 

- učna raba šolski ekovrtov, globalno učenje. 

Kraj in čas Ljubljana, Gospodarsko razstavišče,  

24. 11. 2016, 9:00–14:15 

Število udeležencev / 

Evalvacija  Na seminarju smo obdelali vsebine kompostiranja. Ga. Jožica Fabjan nam 

je približala tematiko in predstavila primer dobre prakse OŠ Žirovnica. Na 

seminarju so prav tako podelili znake Šolski ekovrt, kjer so se šole tudi 

predstavile. Poleg tega so pripravili ekološko malico in kruhke z različnimi 

domačimi namazi, ob tem smo se povezovali z različnimi šolami. Nato je 

sledila vsebina učne rabe šolskih ekovrtov, izvajanje projektnih dejavnosti 

na šolah v letu 2017. Po delavnicah smo skupaj sestavili načrt 

kompostiranja v šoli. 

Opombe/izboljšave Lahko bi bilo več seminarjev, ker so zelo koristni. 

 

3. Spomladanski nacionalni seminar »Šolski ekovrtovi« in 

EAThink2015 

Cilji in vsebine Cilji: 

- izobraževanje s koristno tematiko, 

- uporaba znanja v šoli na vrtu. 

 

Vsebine: 

- osrednja tema: Od semena do semena, 

- ekološka malica s Skuhno (svetovna kuhinja po slovensko), 

- delavnica: Semena in semenarjenje (delo v skupinah). 

Kraj in čas Ljubljana, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), 
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7. 4. 2017, 9:00–14:00 

Število udeležencev / 

Evalvacija  Na tem seminarju smo se še posebej posvetili semenom in semenarjenju. 

Podrobno so bile predstavljene dosedanje izkušnje in dejavnosti, ki so bile 

izvedene v lanskem letu. Predavanje je vodila ga. Jožica Fabjan. Predstavila 

nam je svoje delo in izkušnje z semeni ter na splošno z vrtnarjenjem. 

Preizkusili smo specialitete afriške kuhinje in skupaj poklepetali. Delavnice 

so potekale na temo kolobarjenja, dobrih/slabih sosedov in samega 

načrtovanja vrta. Delali smo v skupinah in izdelali načrt. Na seminarju smo 

izvedeli veliko koristnega, kar lahko uporabimo pri delu na vrtu in vodenju 

učencev pri tem. 

    
Opombe/izboljšave Lahko bi bilo več seminarjev, ker so zelo koristni. 

 

4. Dan Zemlje – Delavnica »Vrtičkarji« 

Cilji in vsebine Cilji: 

- seznanijo se s pomenom planeta Zemlja za človeka in načini varovanja 
le-tega, 

- osvajajo kulturno in higienično pripravo in uživanje hrane, 
- spoznajo pomen in postopek sajenja rastlin. 
 

Vsebine: 

- načrt sajenja, 

- priprava vrtička, 

- sajenje sadik, 

- izdelava oznak zelišč, 

- postavljanje oznak zelišč. 

Kraj in čas DOŠ II Lendava, 25. 4. 2017, 10:30 

Število udeležencev Vsi razredi, vsi oddelki 

Evalvacija  Na dan Zemlje smo imeli dan dejavnosti, na katerem smo se razporedili po 

delavnicah. Pred izvedbo le-teh smo se pogovarjali tudi o dnevu Zemlje in o 

tem, kaj nam Zemlja pomeni, kako moramo zanjo skrbeti in kaj ni prav, da 

delamo. Ena delavnica je bila namenjena projektu, in sicer delavnica 

»Vrtičkarji«. Najprej smo naredili načrt sajenja zelišč, ki smo jih dobili 

večinoma preko donacij, nekatere pa smo kupili sami. Pri načrtovanju smo 

upoštevali dobre/slabe sosede, da se rastline med sabo ne bi požrle. Vrt je 

že bil izoblikovan v obliki spirale/polžka tako da smo samo na robove 

položili kamne, da so bile meje bolj opazne. Nato smo zelišča posadili tam, 

kjer smo jih načrtovali. Celoten postopek je bil dolg, saj je vrtiček zelo velik. 



DOŠ II Lendava/II. Sz. Lendvai KÁI – Letni delovni načrt/Évi munkaterv 2016/2017 
  

 

48 

 

Ob koncu delavnice smo bili zelo zadovoljni z ustvarjenim.  

   
Opombe/izboljšave / 

 

5. 
Dan odprtih vrat – Delavnici »Pri Pehti« in »Naš vrt« 

Sodelovanje z zunanjo sodelavko Magdaleno Hobor 

Cilji in vsebine Cilji: 

- seznanijo se s temelji bio vrtnarjenja, 
- spoznavajo pogoje, ki so potrebni za rast rastlin, seznanijo se s 

kroženjem snovi v naravi, z opazovanjem in delom na vrtu, 
- spoznajo rastlinske vrste, njihov pomen in postopek sajenja, 
- spoznajo pomen kompostnika, seznanijo se s procesom gnitja, 
- usvajajo kulturno in higienično pripravo in uživanje hrane, 
- ustvarjalno in aktivno sodelujejo v skupini. 
 

Vsebine: 

- priprava zeliščnih napitkov, vode z okusom, 
- melisin sirup, 
- drobnjakova omaka, 
- spoznavanje čajev in sušenje le-teh, 
- ognjičeva krema, 
- priprava visokih gred, 
- načrt sajenja, 
- sajenje – izdelava tablic za zelišča, postavljanje tablic, 
- oblikovanje čutne poti. 

Kraj in čas DOŠ II Lendava, 9. 6. 2017, 8:30 

Število udeležencev Vsi razredi, vsi oddelki 

Evalvacija  Na dnevu odprtih vrat smo projektu namenili dve delavnici. Na eni smo 

sodelovali tudi z zunanjo sodelavko, nekdanjo učiteljico, ki se spozna na 

zelišča. Predstavila se nam je kot teta Pehta in nam pokazala, katera zelišča 

ima s sabo in kaj lahko iz njih naredimo. Za vse smo pripravili osvežilne 

napitke s sokom limone, meliso in meto z našega vrta. Nato smo 

pripravljali osnovo za melisin sirup, segreli mast z ognjičem, ki je bila že 

vnaprej pripravljena, in naredili ognjičevo mazilo. Naredili smo tudi 

jogurtovo omako z drobnjakom, ki smo jo pojedli pri kosilu z ribo. Za konec 

smo spoznali zelišča, ki rastejo na našem vratu in ki jih lahko posušimo ter 

uporabimo za čaj. Spoznali smo, kateri čaj je dober za ožilje, kateri za kožo 

ipd. Vsi so bili motivirani za delo, tako da smo se veliko naučili. 

Na drugi delavnici smo našo novo visoko gredo pripravili za sajenje. Najprej 
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smo naredili načrt, se seznanili z vsemi materiali, ki gredo v visoko gredo, 

ter s tem, kako jih pravilno pripraviti. Nato smo naredili polnilo za gredo in 

jo pripravili za sajenje. Posadili smo različne sadike, ki smo jih prinesli. Z 

učenci smo tudi izdelali lesene tablice za zelišča, da si lažje zapomnimo 

njihova imena, kadar hodimo po našem vrtu. Nazadnje smo tudi oblikovali 

čutno pot, na tla smo položili opeko, kamenčke, lesene hlode, pesek, lubje.  

 
Opombe/izboljšave Če dan dejavnosti ne bi bil v petek (pred vikendom), bi nam celo uspelo 

pripraviti tudi melisin sirup. Čez vikend se je namreč melisa žal preveč 

prepojila in ni bila več v redu za pripravo. 

 

6. Delavnice projekta EAThink2015 

Cilji in vsebine Cilj: 

- uporaba novega znanja pri delu na vrtu. 
 

Vsebine: 

- osnove ekološkega vrtovanja (od načrta do izvedbe), 

- delo na vrtu. 

Kraj in čas OŠ Cirkovce, 18. 5. 2017, 9:00–14:00 

Število udeležencev 4 šole + gostiteljska šola 

Evalvacija  Delavnice, ki jih je izvedla ga. Jožica Fabjan, strokovnjakinja za 

permakulturo, so bile zelo koristne. Znanje, ki ga je podala, je bilo 

praktično in iz lastnih izkušenj nam je lahko povedala veliko. Predavatelja, 

kot je ona, poslušalci z lahkoto spremljajo, saj ima znanja na pretek. 

Najprej smo izvedli kratko predavanje, kjer smo obdelali načrtovanje vrtov 

vse do izvedbe in uporabe le-teh. Nato smo lahko postavljali vprašanja in 

skupaj odprli razne debate. Nazadnje smo odšli tudi na šolsko dvorišče, kjer 

smo si ogledali vrt OŠ Cirkovce in naredili zastirko njihovim novo posajenim 

drevesom.  

 
Opombe/izboljšave Takih delavnic bi se moralo udejstvovati čim več učiteljev, poleg tega bi 

delavnic lahko bilo veliko več.  
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Zaključek:  
Projekt »Šolski ekovrtovi«, ki je potekal preko Inštituta za trajnostni razvoj, je bil uspešno izveden. Pri tem 

je bilo pomembno, da se je mentor udeležil vsaj enega seminarja – naša nosilka projekta je bila na obeh. 

Oba sta bila zelo poučna in uporabna. V projekt smo bili vključeni zato, da smo z njihovo pomočjo lahko 

ustvarili ekovrt. Zagotovili smo ustrezen prostor zanj, pripravili načrt, ga naredili in zasadili tudi prve 

gredice. Z njihove strani smo dobili tudi sofinanciranje za ustvarjanje vrta. Projekt nam je bil v pomoč, sj 

smo se zaradi njega aktivno spravili k delu in ustvarili vrt. Zdaj, ko se z njim ukvarjamo, vidimo, da pride 

zelo prav pri vključevanju v pouk. Učenci namreč neizmerno uživajo pri delu na vrtu. Slabih strani 

vključenosti v ta projekt praktično ni. Dobili smo strokovno podporo pri načrtovanju in oskrbi šolskega 

ekovrta ter možnost sodelovanja na strokovnih seminarjih. Preko njihove strani lahko prejemamo in 

spremljamo tudi različne koristne informacije, ki smo jih uporabljali pri izvedbi interesne dejavnosti. ITR 

ima preko projekta EAThink (v katerega smo letos bili vključeni tudi mi) še veliko drugih projektov, ki se jih 

lahko šola udeleži naslednje leto.   

Če bi se v projekt vključili tudi naslednje leto in izpolnili še vsa ostala merila, bi dobili častni znak »Šolski 

ekovrt«, s katerim bi dobili javno prepoznavnost in priznanje šolskega ekovrta. Tako bi se lahko res 

promovirali kot šola z ekovrtom (saj bi imeli znak od ITR).  

 

2 Evalvacijska poročila aktivov/Az aktívák éves beszámolói 

2.1 Aktivnosti aktiva NIS v šolskem letu 2016/2017 

EVALVACIJA DELA AKTIVA NIS ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 

Vodja aktiva: Metka Kulčar 

Člani aktiva: vsi strokovni delavci v programu NIS 

STROKOVNA SREČANJA AKTIVA 

1. aktiv: Oblikovanje akcijskega načrta za šolsko leto 2016/2017 22. september 2016 

Na prvi seji aktiva NIS smo sestavili akcijski načrt našega dela za šolsko leto 2016/2017. 

2. aktiv: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja 10. oktober 2016 

Po pregledu Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja smo se dogovorili, da: 

- se bomo glede števila ocen držali 11. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja, 

- se v primeru daljše odsotnosti učenca zanj pripravijo izročki obravnavane snovi, ki jo predela pri DOP in doma, 

- se učencu v primeru, ko sta v njegovi odsotnosti izvedena preverjanje in ocenjevanje znanja, pred ocenjevanjem 

omogočita preverjanje in utrjevanje znanja, 

- se učencu, če ta dobi negativno oceno, le-ta vpiše v redovalnico, ob ponavljanju pa se upošteva boljša ocena 

Člani aktiva NIS so predlagali, da se do konca 1. ocenjevalne konference v e-asistent vnesejo standardi znanja za opisno 

ocenjevanje v 1. triadi ter prilagoditve za vse učence iz IP-ja. Prvi predlog – vpis standardov za opisno ocenjevanje znanja – ni bil 

realiziran, medtem ko so prilagoditve za učence iz IP-ja vnešene.  

(3. aktiv: Vzgojna in vedenjska problematika pri posameznih učencih) Šolsko leto 2016/2017 

Do realizacije načrtovane 3. seje ni prišlo, saj smo omenjeno temo obravnavali na sejah učiteljskega zbora. 
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3. aktiv: Implementacija izvedbenih navodil – smiselnost sočasnosti dveh učiteljev v  

                oddelku 

22. 12. 2016 

Na 3. seji aktiva smo člani predelali vsebino Poročila o implementaciji izvedbenih navodil za izvajanje prilagojenega programa 

NIS DOŠ. Izpostavili smo prednosti sočasnosti ter ob tem spomnili na vprašanja: 

- enojezičnosti, dvojezičnosti, preobremenjenosti učenca zaradi dveh jezikov,  

- individualnega pristopa,  

- enojezičnega modela + IP madžarščina,  

- učbenikov in delovnih zvezkov za OŠPP, ki so napisani v slovenščini, 

- o predlogu modela poučevanja po enojezičnem in dvojezičnem predmetniku. 

Ugotovili smo, da je sočasnost smiselna pri urah športa, da so interakcije pri sočasnosti hitrejše, da se vsebine podajajo 

poglobljeno, da ima sočasnost pozitiven vpliv na medkulturni dialog in omogoča delo v dvojicah in manjših skupinah – 

interakcija v obeh jezikih.  

Na podlagi vsebine poročila o implementaciji smo ugotovili, da je težko podati neko enovito rešitev glede utemeljenosti 

sočasnosti, saj na le-to vpliva skupek dejavnikov. Ob opredeljevanju utemeljenosti sočasnosti dveh učiteljev pri poučevanju so 

se nam porajala nova vprašanja in predlogi: 

- želeli bi, da bi se oblikovala strokovna skupina, skupaj z zunanjimi člani, predvsem za podporo pri implementaciji Izvedbenih 

navodil, s poudarkom na razvijanju različnih modelov timskega pouka in pogojev timskega pouka,  

- opredelitev jezikovne organizacije pouka pri sočasnosti dveh učiteljev glede na različne modele dvojezičnega pouka, ki 

omogoča notranje diferenciacije učnega okolja, učnih vsebin, procesov in dosežkov,  

- glede izobraževanja strokovnega kadra s področja dvojezičnega poučevanja in spoznavanja kompetenc različnih modelov 

timskega pouka in njihovih pogojev na izvedbeni ravni vzgojno-izobraževalnega dela (tudi v primeru kombiniranega 

oddelka), 

- glede posodabljanja učnega načrta pri posameznih predmetih, prioritetno s poudarkom za madžarščino kot materni jezik in 

madžarščino kot jezika okolja; obenem se predlaga razmislek o izoblikovanju možnosti tretjega nivoja poučevanja 

madžarščine za učence, ki prihajajo iz enojezičnega območja, 

- oblikovanje predlogov rešitve za možnost usmerjanja otrok s posebnimi potrebami iz enojezičnega območja v DOŠ II 

Lendava, za začetek možnost izbire oziroma odločanja staršev in občine o vključitvi otroka s posebnimi potrebami v DOŠ, 

- rešitve za dvojezična gradiva, za madžarske in dvojezične učbenike, delovne zvezke in ostala gradiva.  

4. aktiv: Medsebojne hospitacije – učni nastopi 12. 5. 2017 

4. seja strokovnega aktiva NIS je potekala v obliki skupne seje vseh aktivov DOŠ II. Obravnavali smo Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja. 

Sprejeli smo predlagane spremembe/dopolnitve, ki nam jih  je predstavila ravnateljica. 

V nadaljevanju smo se dogovorili, da učitelji pripravimo seznam potrebnih učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko 

leto. 

V okviru aktiva NIS smo opravili analizo hospitacijskih nastopov: 

HOSPITACIJA 1 

Manuela Sabo 2., 4. razred MAD 20. 1. 2017 Szende Virág, Livia Horvath, Meka Kulčar, Samo 
Vučak, Petra Tot 

Izvajalka in prisotni učitelji so ocenili, da je bila učna ura uspešno izvedena. Učenci so bili aktivni. Strokovna svetovalka  je 
podala nekaj kritik in predstavila svoje mnenje glede vsebine in načina izvedbe učne ure. Predlagala je uporabo več ljudskih 
pesmi ter  bila mnenja, da naj učitelj pri uri MAD ne bi govoril v slovenščini, temveč bi učencem neznane, nerazumljive 
besede, besedne zveze in povedi predstavil z risanjem ali opisal z že znanimi besedami.  
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HOSPITACIJA 2 

Manuela Sabo 7., 8., 9. razred MAD 20. 1. 2017 Szende Virág, Livia Horvath, Karina Sekereš 

Izvajalka in prisotni učitelji so ocenili, da je bila učna ura uspešno izvedena. Vsi učenci so bili aktivni, razen enega, ki je delo 
odklanjal. Strokovna svetovalka je podala nekaj kritik in predstavila svoje mnenje glede vsebine in načina izvedbe učne ure. 
Glede učenca, ki je odklanjal delo, je pripomnila, da je »prerasel« naš izobraževalni sistem ter da obravnavana vsebina ni bila 
primerna njegovi starosti (značilnosti, vrsta pravljic itd.)  

 

HOSPITACIJA 3 

Petra Tot 
Samo Vučak 

2., 4. razred SPO/DRU 7. 2. 2017 Livia Horvath, Meka Kulčar, Árpád Fodor, 
Manuela Sabo, Majda Maučec 

Izvajalca, prisotni učitelji in ravnateljica so ocenili, da je bila učna ura uspešno izvedena. Ura je bila po mnenju ravnateljice 
bogato in dobro zastavljena, tako z vsebinskega kot tudi z didaktično-metodičnega vidika, pri čemer sta učitelja upoštevala 
tako jezikovno kompetenco posameznega učenca kakor tudi njihove razvojne sposobnosti. Učenci so bili aktivni, ohranjali so 
pozornost in sledenje. Učna snov, vsebina in cilji so bili doseženi.  

 

5. aktiv: Končna evalvacija dela aktiva NIS 28. 6. 2017 

Na 5. seji aktiva NIS smo opravili analizo NPZ in pripravili evalvacijsko poročilo dela aktiva za šolsko leto 2016/2017.  

Ob načrtovanih aktivnostih sta se dva člana aktiva NIS (Manuela Sabo, Samo Vučak) dne 11. 4. 2016 udeležila hospitacijskih 

nastopov na Móricz Zsigmond EGYMI v Lentiju. Ogledala sta si učni uri madžarščine v 1. razredu in matematike v 4. razredu.   

Za skupino učiteljev (3) iz Móricz Zsigmond EGYMI Lenti sta članici aktiva (Petra Tot in Manuela Sabo) izvedli hospitacijski nastop 

iz SPO/NAR v 2., 4. razredu na temo kmetije.  

IZOBRAŽEVANJA 

Do realizacije načrtovanega izobraževanja za kolektiv DOŠ II na temo: Vzgojno in izobraževalno delo z otrokom in mladostnikom 
z avtističnimi motnjami – delo na primeru ni prišlo. 

V šolskem letu 2016/2017 so se člani aktiva NIS udeležili številnih izobraževanj: 

 

IZOBRAŽEVANJE/TOVÁBBKÉPZÉS 

 

 

IZVAJALEC/KIVITELEZŐ 

 

KRAJ/HELY 

 

DATUM/KELT 

SODELOVANJE S STARŠI Marko Juhant Genterovci 26. 9. 2016 

POSTOPEK USMERJANJA 

OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

Bojana Kovač in Jana Grah                          

(Zavod RS za šolstvo) 

Murska Sobota 10. 10. 2016 

TERAPEVTSKI PES V PEDAGOŠKEM 
PROCESU 

Irma Golob, Mojca Trampuš, Mateja 
Slapnik (PEF Ljubljana) 

Ljubljana 15. 10. 2016 

MOZGÁSTERÁPIA Kulcsár Mihályné neuropedagógus 
(DOŠ I Lendava) 

Lendava 29. 10. 2016 

PRIKAZ DELA 

SOCIALNEGA PEDAGOGA 

Z OTROKI S ČUSTVENIMI IN 

VEDENJSKIMI TEŽAVAMI 

Melita Horvat Podgorelec in 

Irena Slaviček 

(Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec) 

Lendava 1. 12. 2016 

NOVOSTI NA PODROČJU 
POUČEVANJA JEZIKA PRI 

MADŽARŠČINI 

Antalné dr. Szabó Ágnes (DOŠ I Lendava) Lendava 12. 11. 2016 

IZOBRAŽEVANJE ZA 
KOORDINATORJE UNESCO ŠOL 

Unesco ASP mreža šol Škofja Loka 14. 11. 2016 

A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI, 

MÓDSZERTANI KULTÚRÁJÁNAK 

MEGÚJÍTÁSA 

Szabóné Zakó Krisztina 

(Móricz Zsigmond 

EGYMI) 

Lendava 14. 12. 2016 



DOŠ II Lendava/II. Sz. Lendvai KÁI – Letni delovni načrt/Évi munkaterv 2016/2017 
  

 

53 

 

VIII. STROKOVNI POSVET NA 
TEMO DELO IN SOCIALNA 

VARNOST ZA LJUDI Z DOWNOVIM 
SINDROMOM 

Društvo za Downov sindrom Ljubljana 17. 11. 2016 

DIAGNOSZTIKÁTÓL A TERÁPIÁIG Szabóné Zakó Krisztina 

(Móricz Zsigmond 

EGYMI) 

Lendava 31. 1. 2017 

 

PREDŠOLSKI OTROK S PP V VRTCU Tanja Dvoršak, Kristina Škrabel, Anita 

Zadravec 

(Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor v 

sodelovanje z MIZŠ) 

Maribor 11. 2. 2017 

TRIJE MODELI VZGOJE Zoran Milivojević Lendava 1. 3. 2017 

HOSPITACIJE IN OGLED VIZ 
USTANOVE 

Rum – Kastély Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 

Rum 31. 3. 2017 

ŠOLA ZA STARŠE Godi Keller 

(v okviru Zavoda za razvoj Waldorfskih šol 

in vrtcev) 

Rakičan 7. in 8. 4.2017 

ESÉLYEGYENLŐSÉG A 
KÖNYVTÁRAKBAN 

Dr. Bartos Éva  
(Lendvai Könyvtár)  

Lendava 15. 5. 2017 

ZAKLJUČNA KONFERENCA 

MEDNARODNEGA PROJEKTA 

FIRST STEPS EARLY INTERVENTION 

PROJECT 2012–2017 

Center IRIS Ljubljana Ljubljana 18. 5. 2017 

POMOČ IN PODPORA UČITELJU ZA 
DELO Z UČENCI Z DISPRAKSIJO 

GOVORNO-JEZIKOVNE MOTNJE 

Aktiv MSPS DOŠ II Lendava Lendava 25. 5. 2017 

PRAVNI VIDIKI DELOVANJA 

VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

Nina Ana Jäger Genterovci 29. 6. 2017 

    
 

 

2.2 Aktivnosti aktiva PPVI v šolskem letu 2016/2017 

 
Vodja aktiva: Majda Maučec 

V šolskem letu 2016/2017 je bil poudarek na področju medsebojne hospitacije in predajanja prakse 

praksi. Obenem je bila vsebina aktiva namenjena tudi izboljšavam na področju prehajanja med 

programoma PPVI in NIS.  

 

Izvedene medsebojne hospitacije: 

20. 1. 2017 – hospitacijska ura v 2., 4.  razredu pri predmetu MAD, izvajalka Manuela Sabo 

Prisotni: g. Szende Virág – strokovna svetovalka za MAD kot jezik okolja, ravnateljica Livia Horvath ter 

učitelji: Metka Kulčar, Karina Sekereš, Samo Vučak 

7. 2. 2017 – hospitacijska ura v 2., 4. razredu pri SLJ, izvajalca Petra Tot, Samo Vučak 

Prisotni: učitelji in učenci šole 

24. 1. 2017 - hospitacijska ura v OVI A,  področje RS, DV; izvajalka Sara Juretič 

Prisotni: ravnateljica Livia Horvath, učiteljici Majda Maučec in Dina Koša 
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30. 3. 2017 – hospitacijska ura v OVI B, področje SPP; izvajalka Majda Maučec  

Prisotni: ravnateljica Livia Horvath, učiteljica Sara Juretič 

10. 5. 2017 – hospitacijska ura v OVI A, področje GŠV; izvajalka Sara Juretič 

 

2.3 Aktivnosti aktiva OPB v šolskem letu 2016/2017 

EVALVACIJA DELA AKTIVA ODDELKOV PODALJŠANEGA BIVANJA  ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 

Vodja aktiva: Spomenka Juretič 

Člani aktiva: Tanja Tratnjek, Árpád Fodor   

Evalvacija izvedenih skupnih dejavnosti oddelkov podaljšanega bivanja: 

DEJAVNOST Jesenske ustvarjalne delavnice 

Cilji in vsebine Cilji: 
- navajanje učencev na sodelovanje z vrstniki drugih oddelkov PB, 
- razvijanje kreativnosti in ustvarjalnosti, 
- razvijanje ročnih spretnosti. 

Vsebine: 
- kreativne delavnice, 
- likovni natečaj Najbolj strašna buča. 

Izvajalci Spomenka Juretič, Tanja Tratnjek, Árpád Fodor 

Kraj in čas DOŠ II Lendava, 28. 10. 2016 

Število udeležencev 15 

Evalvacija  Skupna dejavnost vseh oddelkov podaljšanega bivanja je potekala v obliki 
kreativnih delavnic. Ustvarjali smo iz jesenskih plodov, risali za likovni 
natečaj Najbolj strašna buča in izdelovali buče iz steklenic. Pekli smo 
kostanje, ki so nam jih nabrali učenci v šoli v naravi na Pohorju. Ob vsem 
tem smo se prijetno družili.   
Učenci so bili kreativni in ustvarjalni. Med seboj so si pomagali. Izdelali so 
čudovite izdelke, ki smo jih razstavili na šolskem hodniku.  

Opombe/izboljšave Predlagamo, da se druženje med oddelki PB nadaljuje v najrazličnejših 
oblikah in vsebinah tudi v naslednjem šolskem letu. 

DEJAVNOST Mednarodni dan prostovoljstva – sodelovanje s prostovoljci DSŠ in člani 
Društva za pomoč v stiski Zarja 

Cilji in vsebine Cilji: 
- vzpostavljanje socialnih stikov preko druženja, 
- spodbujanje medvrstniškega sodelovanja, 
- učenci se spoznajo, navezujejo prijateljstva in se družijo s 

prostovoljci, 
- ustvarjajo v delavnicah, 
- razvijajo kreativnost in ustvarjalnost. 

Vsebine:  
- delavnica – izdelovanje novoletnih okraskov, 
- druženje. 

Izvajalci Spomenka Juretič, Tanja Tratnjek, Árpád Fodor 
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Kraj in čas DOŠ II Lendava, 30. 11. 2016 

Število udeležencev 16 učencev, 8 dijakov prostovoljcev, 3 članice Društva za pomoč v stiski 
»Zarja« Lendava 

Evalvacija  V okviru skupnih aktivnosti oddelkov podaljšanega bivanja in programa 

sodelovanja z lokalno skupnostjo smo pripravili delavnice. Skupaj z dijaki  

prostovoljci iz DSŠ in članicami Društva za pomoč v stiski »Zarja« Lendava 

smo izdelovali novoletne okraske za okrasitev jelke pred kulturnim 

domom. Te smo izdelali iz starih pločevink, ki bi jih sicer zavrgli. Nanje smo 

narisali čudovite poslikave. Učenci so se družili z mladimi prostovoljci in 

članicami društva »Zarja«, iskali svoje vzornike, navezovali prijateljstva in 

se pogovarjali. 

Opombe/izboljšave Predlagam, da se sodelovanje nadaljuje tudi v naslednjem šolskem letu. 

DEJAVNOST Mednarodni dan invalidov (sodelovanje z Medobčinskim društvom 
invalidov Lendava) 

Cilji in vsebine Cilji: 
- vzpostavljanje socialnih stikov preko druženja, 
- medgeneracijsko povezovanje, 
- razvijanje ustvarjalnosti in kreativnosti. 

Vsebine: 
- delavnica – izdelovanje novoletnih voščilnic, 
- druženje. 

Izvajalci Spomenka Juretič, Tanja Tratnjek, Árpád Fodor 

Kraj in čas DOŠ II Lendava, 15. 12. 2016 

Število udeležencev 14 učencev, 3 članice Medobčinskega društva invalidov Lendava 

Evalvacija  Ob mednarodnem dnevu invalidov smo imeli druženje vseh oddelkov 

podaljšanega bivanja skupaj s članicami sekcije ročnih del pri 

Medobčinskem društvu invalidov Lendava. Članice so pripravile delavnico, 

v kateri smo izdelovali novoletne čestitke. Najprej se nam je zdelo zelo 

težko, vendar smo hitro ugotovili postopek izdelave. Na koncu so nastale 

čudovite voščilnice, nad katerimi smo bili vsi zelo navdušeni. Iz jogurtovih 

lončkov smo izdelali tudi velikega Božička. Učenci so pripravili mlečni 

napitek, ki so nam ga prijazno postregli. Druženje  je bilo prijetno.  

Opombe/izboljšave Predlagamo, da se tudi v prihodnjem šolskem letu nadaljuje druženje v 
taki ali podobni obliki. 

DEJAVNOST Srečanje oddelkov podaljšanega bivanja dvojezičnih osnovnih šol 

Cilji in vsebine Cilji:  
- sodelovanje in druženje z učenci večinskih osnovnih šol, 
- spodbujanje medvrstniškega sodelovanja, 
- spodbujanje vključevanja otrok s posebnimi potrebami v aktivnosti 

z otroki z značilnim razvojem. 
Vsebine: 

- nogomet, 
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- druženje. 

Izvajalci Spomenka Juretič, Árpád Fodor Tanja Tratnjek 

Kraj in čas Nogometno igrišče pri Kolesarskem centru v Čentibi, 31. 5. 2017 

Število udeležencev 8 učencev DOŠ I Lendava, 15 učencev DOŠ II Lendava, 3 člani Planinskega 
društva Lendava 

Evalvacija  Na nogometnem igrišču pri Kolesarskem centru v Čentibi smo pripravili 

srečanje oddelkov podaljšanega bivanja dvojezičnih osnovnih šol, ki je bilo 

prvo tovrstno srečanje. Na naše povabilo so se odzvali učenci Dvojezične 

osnovne šole I Lendava. Povabljena je bila tudi Dvojezična osnovna šola 

Genterovci, ki pa se srečanja ni udeležila. Učenci so igrali nogomet. Med 

seboj sta se pomerili dve mešani ekipi. Igralci so bili izvrstni, predvsem pa 

so pokazali, da so res pravi športniki. Vsi udeleženci so prejeli medalje, ki 

smo jih izdelali na šoli prav za ta namen. Na srečanju so sodelovali tudi 

člani Planinskega društva Lendava, ki so nam pri tem pomagali. Vsi učenci 

so se trudili in bili drug do drugega prijazni in spoštljivi ter igrali v duhu fair 

playa. Še posebej uspešno je bilo, da smo sestavili mešani ekipi. Tako ni 

bilo opaziti razlik in nezdrave tekmovalnosti med ekipama. Namen 

srečanja je bilo sodelovanje in druženje, kar je bilo tudi doseženo. Sklenili 

smo, da se bomo še družili.  

Opombe/izboljšave Aktivnost je bila ena izmed uspešnejših, saj je dosegla svoj namen. Žal se 
srečanja niso udeležili učenci iz DOŠ Genterovci. Za prihodnje šolsko leto 
predlagamo, da se povabi k sodelovanju tudi otroke iz vrtca. 

DEJAVNOST Sodelovanje s planinskim društvom Lendava 

Cilji in vsebine Cilji: 
- vključevanje v lokalno okolje, 
- pridobivanje znanj s področja planinstva, 
- gibanje. 

Vsebine: 
- predstavitve, 
- delavnice, 
- pohodi, 
- družabna srečanja. 

Izvajalci Spomenka Juretič, Árpád Fodor Tanja Tratnjek 

Kraj in čas DOŠ II Lendava – 17. 2. 2017, 10. 3. 2017,  okolica Lendave – 17. 3. 2017, 
21. 4. 2017  

Število udeležencev 23 

Evalvacija  Sodelovanje s Planinskim društvom Lendava se je v podaljšanem bivanju 

izvajalo po programu, ki ga je izvajal član Planinskega društva Lendava 

Tadej Törnar. Srečanja so bila načrtovana vsak drugi petek oziroma po 

dogovoru glede na razpoložljiv čas izvajalca. Reševali smo naloge v 

delovnem zvezku Planinski zabavnik, ki so ga učenci radi reševali ter se 

pogovarjali o planinstvu. Izvedli smo pohod v okolici Lendave, spoznavali 

ožjo in širšo okolico šole ter opazovali in spoznavali naravo. Ob svetovnem 
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dnevu Zemlje smo organizirali čistilno akcijo. Očistili smo okolico šole in 

okolico potoka Ledava.  

Člani Planinskega društva so pomagali tudi pri izvedbi izjemno uspešnega 
druženja oddelkov podaljšanega bivanja z Dvojezično osnovno šolo I 
Lendava.  

Opombe/izboljšave Zaradi pomanjkanja časa s strani izvajalca Planinskega društva Lendava je 
bilo izvedenih manj delavnic in pohodov kot v preteklem šolskem letu. 

DEJAVNOST Oblikovanje z glino 

Cilji in vsebine Cilji: 
- razvijanje ročnih spretnosti, 
- spodbujanje kreativnosti. 

Vsebine: 
- izdelovanje izdelkov s pomočjo lončarskega vretena, 
- ročno gnetenje gline. 

Izvajalci Horváth Csaba  

Kraj in čas Lendava, celo šolsko leto ob sredah 7. učno uro 

Število udeležencev 10 

Evalvacija  Zunanji sodelavec je v okviru podaljšanega bivanja izvajal dejavnost 
oblikovanja z glino. Učenci so oblikovali različne izdelke s pomočjo 
lončarskega vretena, kot so okrasne posodice, svečniki, posode za bograč, 
okraski za različne priložnosti. Prav tako so učenci ročno gnetli glino, 
oblikovali kroglice za verižice in zvončke, risali različne motive na plošče iz 
gline. Pri tem je s strokovno podporo in idejami sodeloval tudi učitelj 
likovne umetnosti. 

Opombe/izboljšave Zunanjega sodelavca je zagotovil Zavod za kulturo madžarske narodnosti. 

 

2.4 Aktivnosti aktiva MSPS v šolskem letu 2016/2017 

POROČILO O DELU MOBILNE SPECIALNO-PEDAGOŠKE SLUŽBE OB KONCU ŠOLSKEGA LETA/BESZÁMOLÓ 

A MOBIL GYÓGYPEDAGÓGIAI SZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL A TANÉV VÉGÉN 

 

 

 

 

 

ČLANICE AKTIVA: Lea Horvatič, vodja aktiva 

Livia Horvath, Metka Kulčar, Alisa Krajnc, Sara Juretič, Dina Koša 
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1. STROKOVNO SREČANJE ZA ZUNANJE STROKOVNE DELAVCE 

TEMA IZVAJALEC KRAJ DATUM 
 

PRIKAZ DELA SOCIALNEGA PEDAGOGA 

Z OTROKI S ČUSTVENIMI IN 

VEDENJSKIMI TEŽAVAMI 

Zaposleni Centra za odgoj i 

obrazovanje Čakovec (Melita Horvat 

Podgorelec in Irena Slaviček 

 

Lendava 

 

1. 12. 2016 

EVALVACIJA 
 

V okviru prvega strokovnega srečanja sta socialni pedagoginji iz COO Čakovec v obliki delavnic predstavili pristope k 

delu z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Delavnic so se udeležili tudi zunanji strokovni delavci. 

Udeleženci so bili s predstavitvijo zadovoljni. Predstavljene strategije so opredelili kot uporabne pri svojem delu.

  

2. STROKOVNO SREČANJE ZA ZUNANJE STROKOVNE DELAVCE 

TEMA IZVAJALEC KRAJ DATUM 
 

TRIJE MODELI VZGOJE Zunanji predavatelj (Zoran 

Milivojević) 

 

Lendava 
 

1. 3. 2017 

EVALVACIJA 
 

Drugega strokovnega srečanja so se udeležili šolski strokovni delavci in občani. Strokovno srečanje je izvedel 

priznani psihoterapevt Zoran Milivojević. Najprej je predstavil nekaj teoretičnih izhodišč v povezavi z vzgojo, temu 

je sledila razprava. Odziv udeležencev je bil zelo pozitiven, izrazili so željo po nadaljevanju tovrstnih srečanj.  
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3. STROKOVNO SREČANJE ZA ZUNANJE STROKOVNE DELAVCE 

TEMA IZVAJALEC KRAJ DATUM 
 

POMOČ IN PODPORA UČITELJU ZA 

DELO Z UČENCI Z DISPRAKSIJO 

Članice aktiva MSPS (Lea Horvatič, 

Sara Juretič, Dina Koša, Alisa Krajnc, 

Metka Kulčar in Petra Tot) 

 

Lendava 

 

25. 5. 2017 

 

GOVORNO-JEZIKOVNE MOTNJE Ravnateljica (Livia Horvath) 

EVALVACIJA 
  

Tretjega strokovnega srečanja se je udeležilo šest sodelavcev matične šole ter enaindvajset strokovnih delavcev s 

šestih zunanjih šol (OŠ Odranci, OŠ Kobilje, OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, DOŠ Dobrovnik in DOŠ I Lendava, 

vključno s Podružnico Gaberje). Tako je bilo skupno število udeležencev sedemindvajset. Njihovo splošno 

zadovoljstvo in mnenje o izvedbi srečanja smo preverile s pomočjo evalvacijskega vprašalnika. Število izpolnjenih 

vprašalnikov je bilo dvaindvajset. Na osnovi podrobne analize le-teh (ta sledi v nadaljevanju) smo ugotovile, da so 

prisotni srečanje ocenili kot koristno. Večina udeležencev je bila mnenja, da smo izvajalke odgovorile na vsa njihova 

vprašanja v povezavi z obravnavanima temama. Nekateri so želeli še več informacij glede (starostnih) meja pri 

prepoznavanju govorno-jezikovnih motenj in njihovem pojavljanju v predšolskem obdobju, nekaterim strokovnim 

delavcem pa so se tekom srečanja pojavljala nova vprašanja v zvezi z dispraksijo in govorno-jezikovnimi motnjami. 

Kljub temu je večina prisotnih tako posamezna dela kot tudi celotno izvedbo strokovnega srečanja ocenila kot 

odlično. Na splošno so bili mnenja, da bodo podane informacije uporabne pri njihovem delu, zlasti osnovne 

informacije o dispraksiji, prepoznavanju učencev z dispraksijo in prilagoditvah pri delu z njimi ter logopedskih 

pristopih in praktičnih vajah pri delu z učenci z govorno-jezikovnimi motnjami. Udeleženci so pohvalili vsebino in 

njeno predstavitev ter organizacijo srečanja. Kot predloge za izboljšavo so podali vključitev še več praktičnih 

primerov med predstavljanjem teoretičnih izhodišč, predvsem pri dispraksiji. Za naslednja srečanja so predlagali 

konkretne primere za delo v razredu, in sicer z učenci s spektroavtističnimi motnjami, motnjami pozornosti in 

hiperaktivnostjo, diskalkulijo ter neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami.  
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Analiza izpolnjenih vprašalnikov o izvedbi 3. strokovnega srečanja za zunanje sodelavce 

Udeleženci 
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Ali bi ocenili srečanje, na katerem ste bili prisotni, kot koristno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali je predavanje odgovorilo na vaša vprašanja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na katera vprašanja ste dobili premalo odgovorov in informacij? 

 Govorno-jezikovne motnje v predšolskem obdobju, 

 (starostne) meje pri prepoznavanju govorno-jezikovnih motenj, 

 pojav novih vprašanj. 
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Ocena posameznih delov srečanja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošna ocena izvedbe srečanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj koristnega ste na srečanju izvedeli? 

 Veliko raznolikega, 

 na splošno o dispraksiji (značilnosti), 

 prepoznavanje učencev z dispraksijo, 

 prilagoditve pri delu z učenci z dispraksijo (pri poučevanju, preverjanju in ocenjevanju), 

 logopedske pristope in vaje, 

 veliko praktičnih primerov. 

 

Kaj bi nam želeli sporočiti? 

 Pohvale (vsebina, predstavitev, organizacija, pripravljenost izvajalk), 

 želja po nadaljevanju tovrstnih srečanj, 

 predlogi za izboljšavo (več praktičnih primerov). 

Tudi v prihodnje načrtujemo podobna srečanja. Kaj bi na teh srečanjih še radi izvedeli oz. katere teme 

bi želeli poslušati? Prosimo, napišite predloge. 

0

5

10

15

20

25

Dispraksija Govorno-jezikovne motnje

Odlično

Prav dobro

Dobro

Zadostno

Nezadostno

0

5

10

15

20

25
Odlično

Prav dobro

Dobro

Zadostno

Nezadostno



DOŠ II Lendava/II. Sz. Lendvai KÁI – Letni delovni načrt/Évi munkaterv 2016/2017 
  

 

63 

 

 SAM, 

 ADHD, 

 diskalkulija, 

 neverbalne SUT, 

 konkretni primeri za delo v razredu. 

 

IZOBRAŽEVANJA 

IZOBRAŽEVANJE/TOVÁBBKÉPZÉS IZVAJALEC/KIVITELEZŐ KRAJ/HELY DATUM/KELT 

SODELOVANJE S STARŠI Marko Juhant Genterovci 26. 9. 2016 

POSTOPEK USMERJANJA 

 

Bojana Kovač in Jana Grah                          

(Zavod RS za šolstvo) 

Murska Sobota 10. 10. 2016 

TERAPEVTSKI PES V PEDAGOŠKEM 

PROCESU 

Irma Golob, Mojca Trampuš, 

MatejaSlapnik (PEF 

Ljubljana) 

Ljubljana 15. 10. 2016 

ŠTUDIJSKA SKUPINA ZA IZVAJALCE DSP 

 

Simona R. Ožek, Andreja 

Jurkovič in Andreja Vouk 

(Zavod RS za šolstvo) 

Murska Sobota 15. 11. 2016 

VIII. STROKOVNI POSVET NA TEMO 

DELO IN SOCIALNA VARNOST ZA LJUDI 

Z DOWNOVIM SINDROMOM 

Društo za Downov sindrom Ljubljana 17. 11. 2017 

A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI, 

MÓDSZERTANI KULTÚRÁJÁNAK 

MEGÚJÍTÁSA 

Szabóné Zakó Krisztina 

(Móricz Zsigmond 

Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény) 

Lendava 14. 12. 2016 

DIAGNOSZTIKÁTÓL A TERÁPIÁIG Szabóné Zakó Krisztina 

(Móricz Zsigmond 

Egységes Gyógypedagógiai 

Lendava 31. 1. 2017 

  

STROKOVNO SREČANJE ZA KOLEKTIV COO 

TEMA IZVAJALEC KRAJ DATUM 
 

RAZVIJANJE POJMOV S SISTEMOM 

KOLEDARJA 

Izvajalka Alisa Krajnc, spremljevalki 

Sara Juretič in Petra Tot 

 

Čakovec 

 

16. 3. 2017 

EVALVACIJA 

Članica aktiva Alisa Krajnc je izvedla predavanje za strokovne delavce šole COO iz Čakovca, in sicer na temo 

Razvijanje pojmov s pomočjo sistema koledarja. Odziv udeležencev predavanja je bil zelo pozitiven. 
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Módszertani Intézmény) 

PREDŠOLSKI OTROK S PP V VRTCU  Maribor 11. 2. 2017 

SREČANJE IZVAJALK DSP V VRTCU Mirjam Bregar 

Monika Šlichthuber Jerebic 

Moravske 

Toplice 

13. 2. 2017 

HOSPITACIJE IN OGLED VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNE USTANOVE 

Rum – Kastély Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

Rum 31. 3. 2017 

ŠOLA ZA STARŠE Godi Keller Rakičan 7. in 8. 4.2017 

ZAKLJUČNA KONFERENCA 

MEDNARODNEGA PROJEKTA FIRST 

STEPS EARLY INTERVENTION PROJECT 

2012–2017 

Center IRIS Ljubljana Ljubljana 18. 5. 2017 

ZAKON O ZGODNJI OBRAVNAVI 

OTROK S PP 

Društvo za pomoč otrokom z 

avtističnimi motnjami Školjke 

v sodelovanju z Zvezo 

nevladnih organizacij za 

avtizem Slovenije 

Maribor 19. 5. 2017 

3 Evalvacija aktivnosti Učiteljskih zborov/Tanári karok tartalmi értékelése 

Evalvacija aktivnosti/Tervezett tevékenységek értékelése 

Mesec Učiteljski zbor – dnevni red  Obravnavane vsebine in tematske delavnice 

Avgust 
30. 8. 2016 

Smernice za uvod v novo šolsko 
leto/Útasítások az új tanévkezdéshez 

Organizacija LDN za šolsko leto 2016/2017 
 

September 
14. 9. 2016 
 

Letni delovni načrt za šolsko leto 
2016/2017/A 2016/2017-es tanév Éves 
munkaterve 
Pravilnik o šolski dokumentaciji v OŠ/A 
dokumentációról szóló szabályzat 
Seznanitev strokovnih delavcev z 
Aktom o razporeditvi delovnega časa  
in z vodenjem evidence prisotnosti za 
šolsko leto 2016/2017 

Dnevi dejavnosti za šolsko leto 2016/2017 
Projekti 
Prvi šolski dan 

Oktober 
12. 10. 2016 

Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda 
Aktualna problematika 

Pregled vsebine Vzgojnega načrta in Pravila 
šolskega reda/A nevelési terv és az Iskolai 
rendtartás tartalmi áttekintése 
 

November 
16. 11. 2016 

Predstavitev dejavnosti društva 
SOŽITJE/SOŽITJE egyesület 
tevékenységeinek bemutatása, ga. 
Slava Donko 
Pregled šolske dokumentacije in 
njihovega vodenja/eAsistent 
Formativno spremljanje – predstavitev 
strokovnega gradiva po aktivih/A 
szakmai anyag összefoglalása szakmai 
aktívák révén 
Aktualna problematika 

Izhodišča za oblikovanje novega razvojnega načrta 
šole – vzgojno delovanje šole 
Implementacija metodično-didaktičnega pristopa 
poučevanja z elementi formativnega spremljanja 

December Potrditev sprememb vsebine Implementacija Izvedbenih navodil – poročilo za 
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14. 12. 2016 Vzgojnega načrta, Pravila šolskega 
reda in Hišnega reda/A nevelési terv, 
az Iskolai rendtartás és a Házirend 
tartalmi változásanak elfogadása 
Formativno spremljanje – predstavitev 
primera dobre prakse/FS – Szakmai 
példáinak bemutatása 
Aktivnosti v mesecu novembru in 
decembru/Tevékenységek 
novemberben és decemberben 
Predstavitev projektov/A projektek 
bemutatása: 
Projekt DOŠ I Lendava – Popestrimo 
šolo; multiplikator POŠ: Metka Lovrin 
Aktualna problematika 

MIZŠ – »Sočasnost dveh učiteljev« – Poročilo 
Aktiva NIS 
 
Prehajanje med programi – Aktiv PPVI 

Januar 
11. 1. 2017 

Pregled realizacije LDN 2016/2017/A 
2016/2017-es Éves terv 
megvalósításának áttekintése 
(Dokumentacije: eAsistent, dnevi 
dejavnosti, pisno ocenjevanje znanja, 
skupni in oddelčni roditeljski sestanki, 
aktivi, ipd.) 
Vodenje evidence – mesečnega 
poročila prisotnosti na delu 
Individualizirani program – 
prilagoditve v eAsistentu 
Terminski načrt in vsebina hospitacij/A 
hospitációk időrendje és megfigyelési 
szempontok 
Aktualna problematika 

Mobilne specialno-pedagoške službe z 
organizacijskega in metodičnega vidika – vodenje 
dokumentacije s poudarkom na realizaciji 
(odsotnost učenca) 

Februar 
15. 2. 2017 

Predstavitev projektov/A projektek 
bemutatása: Erasmus plus; eTwinning 
Predstavitev: mag. Terezija Zamuda, 
ravnateljica in Andrej Nemec, učitelj 
računalništva in prevajalec nemščine 
na Osnovni šoli Prežihovega Voranca 
Bistrica 
Načrt hospitacij in evalvacij/A 
hospitációk megbeszélése és 
evalvációs terv  
Aktualna problematika 

Tematsko predavanje: »Organizacijske strategije 
za učence s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja« – Dina Koša  
  
Akcijski načrt predavanja dr. Zorana Milivojevića in 
prireditve »Mi zmoremo«/A Menni fog című 
rendezvény akciós terve 

Marec 
15. 3. 2017 

Priprave na prireditev »Mi 
zmoremo«/A Menni fog című 
rendezvény előkészülete 
Aktualna problematika 
Aktivne oblike učenja 

Prireditev »Mi zmoremo« 
Tematsko predavanje: Erasmus +, eTwinning, 
Movit; predstavitev: Tanja Tratnjek 

April 
12. 4. 2017 

Pregled realizacije vsebin Projektov na 
ravni šole – vsebine in cilji  
Aktualna problematika 
 

Tematsko predavanje: Vodenje postopka o 
izostankih učenca/A tanuló hiányzásainak eljárása 
Predstavila bo/Bemutatja: ga. Valerija Šebjanič, 
ravnateljica DOŠ Genterovci 

Maj 
10. 5. 2017 

Aktualna problematika 
VZGOJNO DELOVANJE ŠOLE 
Evalvacija vzgojnega delovanja 

Program vzgojnega delovanja oddelka – 
predstavitev in evalvacija/A tagozatok nevelési 
programjának bemutatása és elemzése 
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Junij 
14. 6. 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza vzgojno-izobraževalnega dela, 
priprave na organizacijo v novem 
šolskem letu in oblikovanje LDN 
 
 
 
 
 
 

Pregled dejavnosti v šolskem letu 2016/2017 
(Nosilci dejavnosti, projektov, vodje aktivov 
pripravite kratka poročila, izhodišče za analizo je 
LDN.) – A 2016/2017-es tanév tevékenységeinek 
áttekintése és értékelése (A különböző 
tevékenységek kivitelezői, projektek és aktívok 
vezetői készítsék el rövid beszámolóikat, az évi 
munkaterv figyelembevételével.) 
 

Julij 
5. 7. 2017 

Evalvacija LDN za šolsko leto 
2016/2017 

Samoevalvacija vzgojno-izobraževalnega dela v 
šolskem letu 2016/2017 

 

Dnevni red učiteljskih zborov smo namenili za spremljanje aktualnih dogodkov in reševanje 

problemov. Ob vsem tem smo velik poudarek namenili tudi strokovni rasti strokovnega kolektiva, 

tudi z internimi predavanji in predstavitvijo strokovnega gradiva. Ob vsem tem smo povabili tudi naše 

zunanje sodelavce, da nam predajo izkušnje praksa praksi s posameznega področja uspešnega 

delovanja. 

4 Organizacijsko in izvedbeno poročilo vzgojno-izobraževalnega dela/A 
nevelő-oktató munka szervezése és kivítelezésének evalválása 

PROGRAM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 2017/A 2017. ÉV ÉVES OKTATÁS-NEVELÉSI TERVE   

Program vzgojno-izobraževalnega dela je za vsako šolsko leto določen v skladu s sprejetim Letnim 

delovnim načrtom in usmeritvami, katerim se pri našem delu zavezujemo. Predstavlja naš temeljni 

dokument, s katerim šola vsako leto določi obseg, vsebino in organizacijo vzgojno-izobraževalnega in 

drugega dela. Pri oblikovanju letnega delovnega načrta upoštevamo veljavne zakone in druge 

predpise s področja vzgoje in izobraževanja. Letni delovni načrt sooblikujejo ravnatelj, učitelji, drugi 

strokovni delavci in aktivi. Letni delovni načrt obravnavajo strokovni organi šole, svet staršev ter svet 

šole, ki ga tudi sprejme. Sprejetemu programu poskušamo v celoti slediti, predvsem pri prednostnih 

nalogah, ki jih vsakič začrtamo ob začetku šolskega leta.  

PREDNOSTNE NALOGE NA UČNO-VZGOJNEM PODROČJU/FŐBB NEVELÉSI-OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK 

- kvalitetno vzgojno-izobraževalno delo, s poudarkom  na individualizaciji (IP, prenašanje ciljev v 

življenje), diferenciaciji,  

- aktivne oblike učenja, 

- učenje za življenje.  

 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temelji na ciljih in načelih, določenih v zakonih 

za posamezno področje vzgoje in izobraževanja, in na naslednjih ciljih in načelih: 

- zagotavljanje največje koristi otroka, 

- celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja, 

- enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok, 

- vključevanje staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja in oblike 

pomoči, 

- individualiziran pristop, 

- interdisciplinarnost, 
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- ohranjanje ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega razvoja, 

- čim prejšnja usmeritev v ustrezen program vzgoje in izobraževanja, 

- takojšnja in kontinuirana podpora in strokovna pomoč v programih vzgoje in izobraževanja, 

- vertikalna prehodnost in povezanost programov, 

- organizacija vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja, 

- zagotavljanje ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka. 

Dvojezična osnovna šola II Lendava je javni vzgojno-izobraževalni zavod. Izvaja dva javno veljavna 

programa: 

- prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in 

- posebni program vzgoje in izobraževanja. 

V okviru naše dejavnosti izvajamo mobilno specialno-pedagoško službo na osnovnih šolah in v vrtcih. 

Mobilne pedagoginje nudijo dodatno strokovno pomoč otrokom z učnimi težavami in s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja. 

Letni delovni načrt (2016/2017) je temeljni dokument, s katerim šola vsako leto določi obseg, vsebino 

in organizacijo vzgojno-izobraževalnega in drugega dela.  

Pri oblikovanju letnega delovnega načrta upoštevamo veljavne zakone in druge predpise s področja 

vzgoje in izobraževanja. 

Letni delovni načrt so sooblikovali učitelji, drugi strokovni delavci in strokovni aktivi. 

Predlog letnega delovnega načrta obravnavajo strokovni organi šole, svet staršev ter svet zavoda, ki 

ga tudi sprejme. 

Letni delovni načrt za tekoče šolsko leto predstavlja tudi vsebinski program vzgojno-izobraževalnega  

dela v letu 2017.  

 

A 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola közérdekű nevelési-oktatási intézmény. Kettő államilag 

elismert programot vitelez ki: 

- alacsonyabb követelményszintű oktatási programot és 

- a speciális nevelési-oktatási programot. 

 

Az intézmény tevékenységi körébe tartozik az utazós gyógypedagógiai szakszolgálat is, amely a 

tanulási nehézségekben illetve részképesség – zavarban küzdő gyermekek részére egyénre szabott 

fejlesztési és oktatási segítségnyújtást biztosít. 

 

Az évi oktatási munkaterv az intézmény alapdokumentuma, amelyben az iskola megtervezi az 

egészéves nevelési – oktatási programjának terjedelmét, tartalmát, szervezettségét, valamint egyéb 

más tevékenységeit. Az oktatási munkaterv kidolgozásakor figyelembe vesszük az érvényben lévő 

közoktatási rendszer nevelési – oktatási törvényeit és szabályzatait.  

Az évi oktatási munkaterv az iskola tanáraival, a iskola egyéb szakembereivel és a szakmai aktívákkal 

együttműködve készült el.  

Az évi oktatási munkatervet az iskolaszék, a szülői tanács és az iskola szaktestülete bírálja el és hagyja 

jóvá. 
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Število oddelkov in učencev v izobraževalnem programu NIS v šolskem letu 2016/2017  

(na dan 31. 8. 2017) 

Kombinirani oddelek  Kombinacija iz 
razredov 

Število učencev Vključenih v OPB 

kombinacija_24 2. razred  2  2  

4. razred  1  1  

skupaj  3  3  

kombinacija_56 5. razred  1  1  

6. razred  3  3  

skupaj  4  4  

kombinacija_789 7. razred  4 4 

8. razred  1 1  

9. razred  1  1  

skupaj  6  6  

     SKUPAJ 3 13 13 

 

 

Število oddelkov in učencev v posebnem programu VIZ v šolskem letu 2016/2017 (na dan 

31. 8. 2017) 

Oddelek Skupina Skupaj otrok Vključenih v OPB Št. težje oz. težko 
gibalno oviranih 

stopnja 234  Druga stopnja  1  1  1  

 4  4  1  

Četrta stopnja  1  1  1  

stopnja 236  Druga stopnja  1  1   

Tretja stopnja  1  1  1  

Šesta stopnja  3  3  2  

    SKUPAJ 2 11 11 6 

 

 

Mobilna specialno-pedagoška služba/Utazós gyógypedagógiai szolgálat 

 

Strokovne delavke naše šole izvajajo mobilno specialno-pedagoško službo, ki nudi dodatno strokovno 

pomoč in različne oblike individualne in skupinske pomoči učencem, ki so vključeni v redne oblike 

izobraževanja. Mobilno specialno-pedagoško službo izvajamo na osnovnih šolah. 

Delo mobilne specialne pedagoginje je usmerjeno v razvoj celovitega sistema učinkovite pomoči 

učencem z učnimi težavami in razvojnimi motnjami.  

 

V šolskem letu 2016/2017 opravljamo MSPS na šestih zunanjih šolah (na dan 31. 8. 2017) 

Osnovna šola, na kateri se izvaja pomoč  Št. ur/teden  Število 
učencev 

Št. prisotnih 
mobilnih 
defektologov 

ČRENŠOVCI – Osnovna šola Prežihovega 
Voranca Bistrica 

10 5 1 
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DOBROVNIK – Dvojezična osnovna šola 
Dobrovnik 

14 8 2 

KOBILJE – Osnovna šola Kobilje 5 3 1 

LENDAVA – Dvojezična osnovna šola 
Genterovci 

22 11 3 

TURNIŠČE – Osnovna šola Turnišče 17 10 2 

LENDAVA – Dvojezična osnovna šola I 
Lendava 

3 1 3 

Skupaj 71 38 7 izvajalk 
 

 

Število ur dodatne strokovne pomoči se je med letom spreminjalo glede na izdane odločbe s strani 

Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.  

 

V naš zavod prihajajo otroci in mladostniki iz naslednjih občin: 

Občina Lendava/Lendva Község 

Občina Dobrovnik/Dobronak község 

Občina Kobilje 

Občina Velika Polana 

Občina Črenšovci 

Občina Turnišče 

 

Od šolskega leta 2014/2015 dalje otroke in mladostnike s posebnimi potrebami iz enojezičnih občin 

Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (KUOPP) ne usmerja več v naš zavod.  

Stremimo k temu, da se omogoči vključevanje otrok s posebnimi potrebami iz enojezičnih območij, 

vsaj na osnovi želje oziroma odločitve staršev otrok.  

 

REALIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA/AZ OKTATÁS-NEVELÉSI MUNKA 

MEGVALÓSÍTÁSA 

Skupna realizacija ur po predmetih 

Oddelek Predmet 
Št. ur po 

predmetniku 
Realizacija [%] 

2 Slovenščina 2 140 99,3 

2 Slovenščina/Szlovén nyelv 210 98,6 

2 Madžarščina 1 210 93,8 

2 Madžarščina 2/Magyar nyelv 2 140 100,7 

2 Matematika/Matematika 140 98,6 

2 Likovna umetnost/Képzőművészet 35 97,1 

2 Glasbena umetnost/Zeneművészet 52,5 101 

2 Spoznavanje okolja/Környezetismeret 70 98,6 

2 Šport/Sport 105 103,8 

2 Oddelčna skupnost/Osztályközösség 17,5 97,1 

2 Dodatni – DOD  17,5 11,4 

2 Dopolnilni – DOP  17,5 182,9 

2 Socialno učenje 35 100 
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4 Slovenščina/Szlovén nyelv 175 98,9 

4 Madžarščina 2/Magyar nyelv 2 140 98,6 

4 Matematika/Matematika 175 97,7 

4 Likovna umetnost/Képzőművészet 70 87,1 

4 Glasbena umetnost/Zeneművészet 52,5 101 

4 Družboslovje/Társadalomtudomány 70 98,6 

4 Naravoslovje/Természettudomány 70 97,1 

4 Šport/Sport 105 101 

4 Oddelčna skupnost/Osztályközösség 17,5 97,1 

4 Dodatni – DOD  17,5 182,9 

4 Dopolnilni – DOP  17,5 5,7 

4 Računalniško opismenjevanje 35 94,3 

4 Socialno učenje 35 100 

5 Slovenščina 2 140 100,7 

5 Madžarščina 1 175 100,6 

5 Matematika/Matematika 140 98,6 

5 Likovna umetnost/Képzőművészet 52,5 99 

5 Glasbena umetnost/Zeneművészet 35 102,9 

5 Družboslovje/Társadalomtudomány 70 100 

5 Naravoslovje/Természettudomány 70 100 

5 Tehnika in tehnologija/Technika és technológia 52,5 101 

5 Gospodinjstvo/Háztartástan 52,5 97,1 

5 Šport/Sport 105 101 

5 Oddelčna skupnost/Osztályközösség 17,5 102,9 

5 Dodatni – DOD  17,5 5,7 

5 Dopolnilni – DOP  17,5 205,7 

5 Računalniško opismenjevanje 35 102,9 

5 Socialno učenje 35 100 

6 Slovenščina 1 175 100,6 

6 Slovenščina 2 140 100,7 

6 Madžarščina 1 175 99,4 

6 Madžarščina 2 140 100,7 

6 Matematika/Matematika 140 98,6 

6 Likovna umetnost/Képzőművészet 52,5 101 

6 Glasbena umetnost/Zeneművészet 35 102,9 

6 Družboslovje/Társadalomtudomány 70 100 

6 Naravoslovje/Természettudomány 70 98,6 

6 Tehnika in tehnologija/Technika és technológia 87,5 101,7 

6 Gospodinjstvo/Háztartástan 52,5 97,1 

6 Šport/Sport 105 101 

6 Oddelčna skupnost/Osztályközösség 17,5 102,9 

6 Dodatni – DOD  17,5 200 

6 Dopolnilni – DOP  17,5 0 

6 Računalniško opismenjevanje 35 102,9 

6 Socialno učenje 35 100 

7 Slovenščina/Szlovén nyelv 140 100 

7 Madžarščina 2/Magyar nyelv 2 140 99,3 

7 Matematika/Matematika 140 102,1 

7 Nemščina/Német nyelv 70 95,7 

7 Likovna umetnost/Képzőművészet 52,5 89,5 
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7 Glasbena umetnost/Zeneművészet 35 97,1 

7 Družboslovje/Társadalomtudomány 140 96,4 

7 Naravoslovje/Természettudomány 70 108,6 

7 Tehnika in tehnologija/Technika és technológia 105 97,1 

7 Gospodinjstvo/Háztartástan 52,5 99 

7 Šport/Sport 105 103,8 

7 Šport za zdravje/Sport az egészségért 35 102,9 

7 Oddelčna skupnost/Osztályközösség 17,5 114,3 

7 Dodatni – DOD  17,5 0 

7 Dopolnilni – DOP  17,5 205,7 

8 Slovenščina/Szlovén nyelv 140 97,1 

8 Madžarščina 1/ Magyar nyelv 1 140 97,1 

8 Matematika/Matematika 140 95 

8 Nemščina/Német nyelv 70 95,7 

8 Likovna umetnost/Képzőművészet 52,5 87,6 

8 Glasbena umetnost/Zeneművészet 35 97,1 

8 Družboslovje/Társadalomtudomány 70 97,1 

8 Naravoslovje/Természettudomány 140 95,7 

8 Tehnika in tehnologija/Technika és technológia 105 94,3 

8 Gospodinjstvo/Háztartástan 52,5 95,2 

8 Šport/Sport 105 99 

8 Šport za zdravje/Sport az egészségért 35 102,9 

8 Dodatni – DOD  17,5 200 

8 Dopolnilni – DOP  17,5 0 

8 Oddelčna skupnost/Osztályközösség 35 102,9 

9 Slovenščina/Szlovén nyelv 132 100 

9 Madžarščina 2/Magyar nyelv 2 132 98,5 

9 Matematika/Matematika 132 97,7 

9 Nemščina/Német nyelv 66 95,5 

9 Likovna umetnost/Képzőművészet 49,5 84,8 

9 Glasbena umetnost/Zeneművészet 33 100 

9 Družboslovje/Társadalomtudomány 99 98 

9 Naravoslovje/Természettudomány 99 96 

9 Tehnika in tehnologija/Technika és technológia 99 97 

9 Gospodinjstvo/Háztartástan 49,5 99 

9 Šport/Sport 99 100 

9 Šport za zdravje/Sport az egészségért 33 97 

9 Dodatni – DOD  16,5 193,9 

9 Dopolnilni – DOP  16,5 0 

9 Oddelčna skupnost/Osztályközösség 33 109,1 

OVI A II 1 Delovna vzgoja 105 97,1 

OVI A II 1 Gibanje in športna vzgoja 140 103,6 

OVI A II 1 Glasbena vzgoja 105 97,1 

OVI A II 1 Likovna vzgoja 70 98,6 

OVI A II 1 Razvijanje samostojnosti 245 100 

OVI A II 1 Splošna poučenost 245 100 

OVI A III 2, 3 Likovna vzgoja 140 98,6 

OVI A III 2, 3 Glasbena vzgoja 105 99 

OVI A III 2, 3 Gibanje in športna vzgoja 175 103,4 

OVI A III 2, 3 Razvijanje samostojnosti 175 100,6 
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OVI A III 2, 3 Delovna vzgoja 210 101 

OVI A III 2, 3 Splošna poučenost 245 101,6 

OVI A III 3N Delovna vzgoja – N  105 97,1 

OVI A III 3N Družboslovje 70 98,6 

OVI A III 3N Gibanje in športna vzgoja – N   140 100,7 

OVI A III 3N Glasbena umetnost 35 97,1 

OVI A III 3N Glasbena vzgoja – N  105 96,2 

OVI A III 3N Likovna vzgoja – N  70 97,1 

OVI A III 3N Madžarščina 1 105 95,2 

OVI A III 3N Naravoslovje 35 100 

OVI A III 3N Razvijanje samostojnosti – N  105 99 

OVI A III 3N Slovenščina 175 97,1 

OVI A III 3N Socialno učenje/Szociális tanulás 35 97,1 

OVI A III 3N Splošna poučenost – N  70 95,7 

OVI A IV 3 Delovna vzgoja 315 96,8 

OVI A IV 3 Gibanje in športna vzgoja 175 100,6 

OVI A IV 3 Glasbena vzgoja 70 100 

OVI A IV 3 Izbirne vsebine 70 98,6 

OVI A IV 3 Likovna vzgoja 105 94,3 

OVI A IV 3 Razvijanje samostojnosti 140 100 

OVI A IV 3 Splošna poučenost 175 100,6 

OVI B II 1 Delovna vzgoja 105 96,2 

OVI B II 1 Gibanje in športna vzgoja 140 95,7 

OVI B II 1 Glasbena vzgoja 105 103,8 

OVI B II 1 Likovna vzgoja 70 101,4 

OVI B II 1 Razvijanje samostojnosti 245 98,8 

OVI B II 1 Splošna poučenost 245 100,4 

OVI B III 3 Likovna vzgoja 140 97,9 

OVI B III 3 Glasbena vzgoja 105 96,2 

OVI B III 3 Gibanje in športna vzgoja 175 97,1 

OVI B III 3 Razvijanje samostojnosti 175 97,1 

OVI B III 3 Delovna vzgoja 210 99 

OVI B III 3 Splošna poučenost 245 98,4 

OVI B VI 1, 2 Dejavno državljanstvo 35 94,3 

OVI B VI 1, 2 Dejavnosti prostega časa 70 98,6 

OVI B VI 1, 2 Delovne in zaposlitvene tehnike 175 98,3 

OVI B VI 1, 2 Intimno življenje in spolnost 2 70 94,3 

OVI B VI 1, 2 Izbirne vsebine 105 98,1 

OVI B VI 1, 2 Kreativna znanja 175 102,3 

OVI B VI 1, 2 Razvijanje in ohranjanje samostojnosti 175 97,1 

OVI B VI 1, 2 Splošna znanja 140 97,1 

OVI B VI 1, 2 Šport in rekreacija 105 96,2 

OVI B VI 3 Dejavno državljanstvo 35 94,3 

OVI B VI 3 Dejavnosti prostega časa 70 102,9 

OVI B VI 3 Delovne in zaposlitvene tehnike VI/3 280 106,4 

OVI B VI 3 Intimno življenje in spolnost 35 100 

OVI B VI 3 Izbirne vsebine 105 99 

OVI B VI 3 Kreativna znanja 175 88 

OVI B VI 3 Razvijanje in ohranjanje samostojnosti VI/3 140 85,7 

OVI B VI 3 Splošna znanja 140 97,1 
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OVI B VI 3 Šport in rekreacija VI/3 70 97,1 

 

Skupna realizacija ur po oddelkih 

Oddelek 
Število ur po 
predmetniku 

I. I. [%] II. II. [%] I. + II. I. + II. [%] 

2 1.190,0 626 52,6 547 46,0 1173 98,6 

4 980,0 518 52,9 439 44,8 957 97,7 

5 1.015,0 543 53,5 476 46,9 1019 100,4 

6 1.365,0 736 53,9 632 46,3 1368 100,2 

7 1.137,5 601 52,8 535 47,0 1136 99,9 

8 1.155,0 594 51,4 520 45,0 1114 96,5 

9 1.089,0 593 54,5 472 43,3 1065 97,8 

OVI A II 1 910,0 479 52,6 429 47,1 908 99,8 

OVI A III 2, 3 1.050,0 584 55,6 476 45,3 1060 101,0 

OVI A III 3N 1.050,0 551 52,5 474 45,1 1025 97,6 

OVI A IV 3 1.050,0 554 52,8 481 45,8 1035 98,6 

OVI B II 1 910,0 480 52,7 423 46,5 903 99,2 

OVI B III 3 1.050,0 548 52,2 479 45,6 1027 97,8 

OVI B VI 1, 2 1.050,0 544 51,8 485 46,2 1029 98,0 

OVI B VI 3 1.050,0 534 50,9 486 46,3 1020 97,1 

 

Povprečni učni uspeh po oddelkih 

Oddelek 
Število 

učencev 
Pozitivnih 

št. 
Pozitivnih 

% 
Negativnih 

št. 
Negativnih 

% 
Neocenjenih 

št. 
Neocenjenih 

% 
Povprečna 

ocena 

2 2 1 50 1 50 0 0 
opisne 
ocene 

4 1 1 100 0 0 0 0 3,6 

5 1 1 100 0 0 0 0 3,6 

6 3 3 100 0 0 0 0 4,3 

7 4 4 100 0 0 0 0 3,7 

8 1 1 100 0 0 0 0 3,8 

9 1 1 100 0 0 0 0 3,9 

OVI A II 1 1             
opisne 
ocene 

OVI A III 
2, 3 

3             
opisne 
ocene 

OVI A III 
3N 

1             
opisne 
ocene 

OVI A IV 3 1             
opisne 
ocene 

OVI B II 1 1             
opisne 
ocene 

OVI B III 3 1             
opisne 
ocene 
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OVI B VI 
1, 2 

2             
opisne 
ocene 

OVI B VI 3 1             
opisne 
ocene 

 

Skupna realizacija ur interesnih dejavnosti 

Interesne dejavnosti Učitelj Planirano Realizirano % 

Angleške urice Tanja Tratnjek  26 26 

Pevski zbor ORFFO  Lea Horvatič  70 70 

Plesne urice Dina Koša  35 33 

Šolski eko vrtiček Tanja Tratnjek  15 14 

Vsakodnevne veščine in skrb zase Petra Tot 35 33 

 

Skupna realizacija ur po oddelkih 

DODATNA STROKOVNA POMOČ 

K. R. N. Livia Horvath 22 22  

Š. K.  Metka Kulčar 37 26 (11 – učenka 
odsotna) 

 

5 Kadrovska zasedba/A munkahelyek betöltése 

Sistemizacija 2016/2017 
  

Prilagojen program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom  
 

1. do 5. razred  

Naziv delovnega mesta Po predmetniku  

ur del. mest 

Učitelj razrednega pouka 48,24 2,19 

Učitelj dopolnilnega pouka – raz. p. 1 0,05 

Učitelj dodatnega pouka – raz. p. 1 0,05 

Skupaj 50,24 2,29 

6. do 9. razred  

Naziv delovnega mesta Po predmetniku  Delitve  

ur del. mest ur del. mest 

Učitelj slovenščine 12,78 0,61   

Učitelj madžarščine (22) 13,2 0,6   

Učitelj matematike 13,06 0,59   

Učitelj nemščine 2 0,09   
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Učitelj likovne umetnosti 4 0,18   

Učitelj glasbene umetnosti 2 0,09   

Učitelj družboslovja 7,92 0,36   

Učitelj naravoslovja 11,16 0,51   

Učitelj gospodinjstva 1,14 0,05 2 0,09 

Učitelj tehnike in tehnologije 1,5 0,07 4 0,18 

Učitelj športa 4,9 0,22 3 0,14 

Učitelj dopolnilnega pouka – 
pred. p. 

2 0,09   

Učitelj dodatnega pouka – 
pred. p. 

2 0,09   

Skupaj 77,66 3,55 9 0,41 

 
Izbirni predmeti  

Izbirni predmeti Po predmetniku Specifike 

Št. učencev Št. skupin Št. ur Št. skupin Št. ur 

Šport za sprostitev /i/ 7 1 2 -1 -1 

Skupaj 7 1 2 -1 -1 

Skupaj po normativu  2  
 

 
Posebni program VIZ  

Naziv delovnega mesta Po predmetniku del. 
mest 

Specifika del. mest 

Učitelj v posebnem programu 2,73  

Skupaj 2,73 0 

 
VIZ delovna mesta  

Naziv delovnega mesta Po predmetniku del. 
mest 

Specifika del. mest 

Učitelj v oddelkih podaljšanega bivanja 1,42  

Strokovni delavec v jutranjem varstvu   

Učitelj individualne in skupinske pomoči   

Učitelj zborovskega petja 0,09  

Učitelj DSP za učence s posebnimi potrebami 1,18  

Učitelj DSP za učence Rome   

Učitelj int. dej. za pripravo in izvedbo kolesarskega 
izpita 

0,01  

Učitelj socialnega učenja 0,09  

Učitelj računalniškega opismenjevanja 0,09  

Mobilni učitelj za izvajanje DSP 1,95  

Skupaj 4,83 0 
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Druga dela  
 

Naziv delovnega mesta Po predmetniku del. 
mest 

Specifika del. mest 

Ravnatelj 1  

Svetovalni delavec 0,5  

Knjižničar 0,5  

Računalnikar – org. inform. dejavnosti 0,2  

Organizator šolske prehrane 0,01  

Spremljevalec 1  

Varuh negovalec 2  

Računovodja VI 0,5  

Poslovni sekretar VI 0,5  

Hišnik IV 0,5  

Kuhar IV 0,25  

Čistilec II 1,08  

Skupaj 8,04 0 

(Vir: Portal MIZŠ, avgust 2017) 
 

6 Narodnostni program/Nemzetiségi program 
»A magyar tanterem« együttműködési program sikeresen zárult.  

A gyermekekkel eluzathattunk iskolai kirándulásra Budapestre, Lendva Község Magyar Nemzeti 

Önkormányzati Közösség támogatása álltal.  

  

A taneszközökkel történő ellátás 

A magyar nyelv mint anyanyelv és a magyar nyelv mint környezetnyelv oktatásához szükséges 

segédanyagok, szemléltető eszközök, falitablók, 

a pedagógusok számára a taneszköz csomagok, tanári kézikönyvek, módszertani útmutatók 

beszerzése stb.,  

a Lendva Község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség és a Muravidéki Magyar Önkormányzati 

Nemzeti Közösség (pl.: Mozabook) jóvoltából.  
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Pályázatok 

A magyar jellegű pályázatok szervezésében partnerünk a Lendva Község Magyar Nemzeti 

Önkormányzati Közösség, Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, a SzK Oktatási 

Intézete. 

Alkalmi rendezvények, műsorok, szereplések, látogatások 

az MNMI, a Lendva Község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség, a Lendvai Magyar Nemzetiségi 

Művelődési Intézet, Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség jóvoltából. 

 

7 SPREMLJANJE URESNIČEVANJA LDN/A MUNKATERV MEGVALÓSITÁSÁNAK 

KISÉRETE 
Oblikovanje oddelkov in organizacijo dela v zavodu za šolsko leto 2016/2017 smo načrtovali ob 

upoštevanju podanih izhodišč MIZŠ, ki jih bomo prejeli za novo šolsko leto. 

 

Kadrovski načrt je bil sestavljen iz tabelaričnega dela ter obrazložitve in je del šolske dokumentacije.  

 

Kot posredni uporabnik zavod spremlja uresničevanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in 

ocenjeno število zaposlenih in najpozneje do 18. dne v mesecu poroča o stanju števila zaposlenih na 

dan 1. aprila, 1. julija, 1. oktobra in 1. januarja v Informacijski sistem za posredovanje in analizo 

podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), ki je vzpostavljen 

pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). 

 

Uresničevanje ciljev in vsebin vzgojno-izobraűevalnega dela smo poglobljeno samoevalvirali in 

obravnavali na posameznem učiteljskem zboru. Menimo, da je taka oblika bila uspešna, ker omogoča 

kritično mišljenje tako posameznega strokovnega delavca kot tudi v smislu zavoda za nadaljnji 

strokovni razvoj in širjenje svojih dejavnosti.  

Ob vsem tem smo pozornost namenili tudi internim sestankom z administrativno-tehničnim kadrom, 

aktualne probleme smo reševali sproti. Menimo namreč, da so pri udejanjanju uspešnega delovanja 

našega zavoda enako pomembni člani.  

 

8 ZAKLJUČEK/ZÁRÓ GONDOLATOK 

Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/2017 smo uspešno zaključili z uresničevanjem pretežno vseh 

vsebin in ciljev posameznega vzgojno izobraževalnega programa, tudi s sprotnimi dodatnimi 

vsebinami tako na vsebinski ravni kot tudi na ravni strokovnega udejanjanja in razvijanja strokovne 

prakse za prakso.   

 

V evalvacijskem poročilu smo poglobljeno analizirali posamezna področja dejavnosti. Šolska kronika 

2016/2017 odraža bogatost in družbeno interaktivnost ter uspešnost v smislu integracije 

segregiranega zavoda v ožje in širše družbeno okolje.  

 

Šola je bila in bo tudi v bodoče zelo odprta za sodelovanje s širšo javnostjo in se bo odzivala na vsa 

povabila ter se dogodkov po svojih zmožnostih udeleževala in se predstavljala. Vsekakor je naš 
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namen senzibilizacija družbe za sprejemanje oseb s posebnimi potrebami kot pomembnih, 

enakovrednih, drugačnih, samosvojih in predvsem pozitivnih ter koristnih članov družbe.  

 

Na strokovnem področju, ki ga zastopamo v obliki znanja in veščin s področja specialne in 

rehabilitacijske pedagogike, smo uspešno razvijali in nadgrajevali strokovno znanje, in sicer tako z 

izobraževanji strokovnih delavcev kot tudi v smislu predajanja znanj v smislu inovativnih pristopov k 

delu s populacijo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami širši strokovni javnosti.  

 

Znotraj strokovnih aktivov (Aktiv NIS; PPVI; OPB; MSPS) smo uresničevali letne programe dela s 

poudarkom na superviziji in predajanju lastnih izkušenj, na učiteljskih zborih smo aktualizirali različne 

problematike, obenem tudi izpostavili strokovno rast posameznega delavca. V šolskem letu so bile 

izpeljane hospitacije, ki so bile informativno-svetovalne narave. Ravnateljica je tako opravila 10 

hospitacij.  

 

Znotraj mesečnih srečanj na Učiteljskem zboru smo sprotno evalvirali dejavnosti in načrtovali vsebine 

in cilje za naprej. Vsak učiteljski zbor je bil tudi obogaten z dodatnimi vsebinami, točko, pri kateri smo 

razvijali svoje strokovno znanje iz različnih vsebin: Formativno spremljanje, Vzgojno delovanje 

zavoda, pregled in dopolnitev Šolske dokumentacije ipd.  

 

Pri tem bi bilo pomembno izpostaviti tudi tematska izobraževanja in delavnice za naše zunanje 

zavode vzgoje in izobraževanja, na katere so se ti dobro odzivali. V sklopu naše prireditve „Mi 

zmoremo” smo letos na plenarno predavanje povabili dr. Zorana Milivojevića, ki je napolnil celotno 

gledališko dvorano v Lendavi. Število posušalcev je bilo okoli 400. Bili smo tudi organizatorji Srečanja 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Pomurja. 

 

Z vidika vodenja bi izpostavili problematike, ki bi jih bilo potrebno v bodoče v skupnem sodelovanju s 

posameznimi kompetentnimi predstavniki, občinami, zavodi, institucijami, organizacijami, 

skupnostmi ter višjimi inštancami (Zavod RS za šolstvo, MIZŠ) začeti sistemsko reševati in zaključiti. 

Na tem nivoju usklajujemo še vnaprej odprta vprašanja z naslova IZVEDBENIH NAVODIL ZA 

DVOJEZIČNO POUČEVANJE in ureditev problematike DVOJEZIČNEGA UČNEGA GRADIVA.  

 

V naši majhnosti smo veliko dosegli in tudi znali dokazati, da smo lahko enakovredni marsikateri 

šoli oziroma instituciji. Tudi v bodoče bomo vsaj tako gradili tako na naši kvaliteti vzgoje in 

izobraževanja kot tudi na naši prepoznavnosti v lokalnem in tudi širšem okolju. Kljub nakazanim 

težavam in izpostavljeni problematiki lahko podamo pozitiven zaključek dela za šolsko leto 

2016/2017.  

 

Livia Horvath,  

Ravnateljica/Igazgatónő 

 

Lendava, avgust 2017 


