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PODATKI O ŠOLI/ AZ ISKOLA ADATAI

Naziv javnega zavoda:
Skrajšani naziv javnega zavoda:

Naslov in lokacija javnega zavoda:
Matična številka, številka
proračunskega uporabnika:
Davčna številka:
Številka podračuna pri upravi za
javna plačila:
Telefonska številka/fax:
Elektronski naslov:

Dvojezična osnovna šola II Lendava /
2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola
DOŠ II Lendava/ 2. Sz. Lendvai KÁI
Ulica heroja Mohorja 1/ Hős Mohor utca 1
9220 Lendava – Lendva
5083338, 68977

72087528

01259-6030689725

02 578 81 50, 02 578 81 51
dosmslen@guest.arnes.si

KRATKA PREDSTAVITEV ZAVODA
Javni zavod z nazivom Dvojezična osnovna šola II Lendava / II. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola
izpolnjuje pogoje za izvajanje javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programov, in sicer:
a. Posebnega programa vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 15/14) in
b. Prilagojenega izobraževalnega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim
standardom za dvojezično osnovno šolo (Uradni list RS, št. 100/03 in 17/13)
in je vpisan v knjigo razvida osnovnih šol s prilagojenim programom pod zaporedno številko 469.
Zavod izvaja vzgojno-izobraževalna programa na sedežu zavoda, Ulica heroja Mohorja 1, 9220
Lendava.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 22. 5. 2018 izdala ODLOČBO št. 6033-5/2017/17
v zadevi vpisa v razvid vzgojno-izobraževalnega programa. Z izdajo te odločbe je prenehala veljati
odločba št. 6033-148/2006, z dne 11. 12. 2006.
Občinski svet Občine Lendava je na svoji 20. redni seji dne 12. 4. 2018 izdal sklep za sprejem novega
predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Ustanovitvi javnega zavoda DOŠ II Lendava/
2. Sz. Lendvai KÁI, gradivo št. 03504-0002/2008-7.
Okrožno sodišče v Murski Soboti je v registrski zadevi vpisa sprememb dne 18. 5. 2018 izdalo sklep o
vpisu sprememb pri subjektu, srg 2018/19742, matična številka 5083338000.
Z dne 5. 4. 2018 je zavod vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim
programom.

3

DOŠ II Lendava/ II. Sz. Lendvai KÁI – Letno poročilo s samoevalvacijo VIZ za šolsko leto 2017/2018/
A 2017/2018-as tanév éves oktatás-nevelési munkatervének tartalmi értékelése

Ustanoviteljica javnega zavoda:
Soustanoviteljica javnega zavoda:

Občina Lendava/ Lendva Község
Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava/
Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség.

Logotip šole:

DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA II LENDAVA
2. SZ. LENDVAI KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA
Ulica heroja Mohorja 1/ Hős Mohor utca 1, 9220 Lendava-Lendva, tel: (02) 5788-150
dosmslen@guest.arnes.si; http://www.dos2-lendava.si

Redni Inšpekcijski nadzor:
Inšpektorat RS za šolstvo in šport, je skladno z 11. in 12. členom Zakona o šolski inšpekciji (UPB1Uradni list RS, št. 114/05), dne 15. 3. 2018 opravil redni inšpekcijski nadzor na področju osnovnega
izobraževanja, in sicer na področje spoštovanja predpisov s področja prilagojenega izobraževalnega
programa z nižjim izobrazbenim standardom in posebnega programa vzgoje in izobraževanja.
Nepravilnosti so bili ugotovljene na področju vpisa v sodni register in vpis v razvid. Z dnem 14. 6.
2018 je Inšpektorat RS za šolstvo in šport izdal Sklep št. 20201-001/2018, da je zavezanec odpravil vse
nepravilnosti oz. so še v teku v zaključni fazi, zato ni več razlogov in pogojev za nadaljevanje postopka
ali inšpekcijskega ukrepanja.
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Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb/ A felelős személyek szervezettsége és bemutatása
SVET ŠOLE

RAVNATELJ

STROKOVNI
DELAVCI

STROKOVNI AKTIVI

AKTIV NIS

AKTIV OPB

AKTIV OVI

ADMINISTRATIVNO
TEHNIČNI DELAVCI

DRUGI STROKOVNI
DELAVCI

POSLOVNI
SEKRETAR

KNJIŽNICA

RAČUNOVODJA

SVETOVALNA
SLUŽBA

SPREMLJEVALEC
GIBALNO OVIRANIH
OTROK

RAČUNALNIKAR
OID

VARUHINJE

AKTIV MSPS
KUHARJI

HIŠNIK

ČISTILCI

VOZNIK

Svet šole/ Az iskolaszék, ki ga predstavlja:
- 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 so/ Az iskola szervei:
- 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, ki opravljajo delo na področju svetovalne službe, knjižnice in
računalnikarja. 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
1.1. Realizacija pouka v šolskem letu 2017/2018
1. Število učencev v oddelku / A tanulók száma tagozatonként
ODDELEK
OVI A
OVI B
1., 2., 3., 4.
5., 6., 7.
8.
Na začetku šol. leta:
Ob koncu 2. ocenj.obd:
Na koncu šol.leta:
9.
Na začetku šol. leta:
9.razred:
10. leto izobraževanja:
Ob koncu šol. leta:

deklic

dečkov

skupaj

5
1
1
3
2
2
2

1
3
3
3
3
2
2

6
4
4
6
5
4
4

0
0
0

1
1
2

1
1
2

Ob zaključku 2. ocenjevalnega obdobja so v kombiniranem oddelku 1., 2., 3. in 4. razreda 4 učenci.
V kombinirani oddelek 5., 6. in 7. razreda je bilo v začetku šolskega leta vpisanih 5 učencev, 2 deklici
in trije dečki. 10. januarja 2018 se je iz DOŠ Dobrovnik k nam prešolala učenka 5. razreda. Tako sta 5.
razred obiskovali 2 učenki, 6. razred en učenec, 7. razred pa dva učenca in ena učenka. Pri predmetih
SLO2, MJ, GUM, NAR in TJN je prehajala v oddelek učenka, ki je obiskovala posebni program, oddelek
OVI A IV stopnje. Zaradi kombinacije in razlik v sposobnostih učencev ter različnega programa
usposabljanja, je potekalo delo v oddelku individualizirano in diferencirano.
Učenec 8. razreda se je v mesecu decembru izpisal in nadaljuje šolanje na Madžarskem. Učenec 9.
razreda obiskuje 10. leto izobraževanja.

2. Učni uspeh / Tanulmányi eredmény
ODDELEK
OVI A
OVI B
1.,2.,3.,4.
5., 6., 7.
8.
9.

uspešni
6
4
2
5
4
1
1

v%
100
100
50
83,33
100%
100%
100%

negativni
/
/
2
1
/
/
/

v%
/
/
50
16,67
0%
0%
0%

neocenjeni
/
/
/
/
/
/
/

v%
/
/
/
/
0%
0%
0%

1.,2.,3.,4. razred : Ob zaključku drugega ocenjevalnega obdobja je učni uspeh oddelka 1., 2., 3. in 4.
razreda 50%. Dva učenca sta pozitivno ocenjena in dosegata večino minimalnih standardov, tudi
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nekaj temeljnih. Dva učenca sta negativno ocenjena, saj ne dosegata postavljenih minimalnih
standardov 1. in 2. razreda.
5., 6., 7. razred: Ob zaključku drugega ocenjevalnega obdobja znaša učni uspeh oddelka 5., 6. in 7.
razreda 83,33 %. Učenka 5. razreda kljub trudu učiteljev, da ji podajo, razložijo ter skupaj z učenko
utrdijo učno snov, ni dosegla minimalnih standardov pri slovenščini in matematiki. Na predlog
razredničarke je učiteljski zbor sprejel sklep, da bo učenka ponavljala 5. razred.
8., 9. razred: Ob zaključku drugega ocenjevalnega obdobja znaša učni uspeh oddelka 8., 9. razreda 100%.

3. Realizacija VID in obisk / A nevelő-oktató munka és az iskolalátogatás megvalósítása
Posebni program vzgoje in izobraževanja - PPVI
ODDELEK

OVI A

OVI B

Stopnja in
leto

II. st.
III. 3.

Št. dni
pouka

Št. ur po
predmet
niku

realizacij
av%

opravičen
i izostanki

neopravič
eni
izostanki

skupaj
izostankov

Obisk
v%

187+2
187+2

910
1050

96,9
98,2

120
109 +
600

/
/

120
709

87,5
90,3 + 45,5
= 67,9

IV. N – 1.
s prehaj.
IV. 1.
V. st.
Skupaj:

187+2

1050

96,4

83

/

83

92,3

187+2
187+2

1050
1050

96,8
96,4

180
229

/
/
/

180
229
1321

83,3
79,1
82,0%

II st.
IV. st
VI. 2
VI. 3
Skupaj:

189
189
189
189

910
1050
1050
1050

95,8
94,8
95,6
95,4
95,4

34
12
186
143
375

0
0
0
0
0

34
12
186
143
375

96
98,8
81,4
85,6
90,45

Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno šolo NIS DOŠ
ODDELEK

1.,2.,3.,4.

število Razred
dni
pouka
187+2

5., 6., 7.
187

1.
2.
3.
4.

število ur
po
predmetni
ku
1067,5
1190
1225
1330

5.
6.

1015
1050

realizacija opravičeni
v%
izostanki

neopravič
eni
izostanki

skupaj
izostankov

Obisk
v%

94
89,40
93,1
92,5

160
51
72
72

/
/
/
/

160
51
72
72

78,3
93,4
91,9
92,1

97,8
97,7

532
185

13
/

545
185

66,5
81,4
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+2
8., 9.

187
+2

7.

1312,5

99,0

249

/

249

92,3

8.
9.

1387
1252

91,3%
99,2%

896
84

10
3

906
87

82,7%
96,2%

1.,2.,3.,4. razred : Vseh izostankov je 355. Kljub odsotnosti učencev, smo predelali vse predpisane
učne vsebine v sklopu samega pouka (vendar v krajšem obsegu) in pri urah dopolnilnega pouka.
Obisk pouka znaša 88,5%. Opravičeni izostanki so nastali zaradi bolezni, operacij in pregledov pri
določenih specialistih. Pri vseh učnih predmetih je realizacija nad 95%, razen pri RO (86%) in DRU
(90%) zaradi odsotnosti učenca in organiziranih dni dejavnosti. Kljub vsemu je bila učna snov
realizirana.

Specialno pedagoška dejavnost – realizacija
Socialno učenje (SU)
Planirano št.
ur

Realizirano
št. ur

35
35
35
35
35
35

35
35
35
35
34
34

1r
2r
3r
4r
5r
6r

Računalniško opismenjevanje (RO)

Realizirano v Planirano št.
%
ur
100
100
100
100
97,1
97,1

SKUPAJ
210
208
99,05
Opravičeni izostanki so nastali zaradi bolezni.

Realizirano
št. ur

Realizirano v
%

35
35
35

30
34
34

85,7
97,1
97,1

105

98

93,33

4. Realizacija DOP in DOD pouka (ure, obisk) / A pótoktatás és emelt szintű oktatás
megvalósítása (óraszám, látogatás)
1.,2.,3.,4. razred
Razred Število ur
1.
35
2.
35
3.
35
4.
35

Število realiziranih ur
32
35
35
34

Realizacija ur v %
91,4
100
100
97,1

Realizacija obiska v %
100
100
100
100

Ure DOP in DOD so bile realizirane po programu ob četrtkih 4. šolsko uro. Ure DOP izvaja učiteljica
Metka Kulčar, ure DOD pa učiteljica Petra Tot. DOP obiskujeta učenca 1. in 3. razreda, DOD pa učenca
2. in 4. razreda (te ure so tudi v smislu dopolnilnega pouka.). Različno število realiziranih ur je
povezano z odsotnostmi učencev.

5.,6.,7. razred
Število ur

Razred

Število realiziranih ur

Realizacija ur v %

Realizacija obiska v %

DOP 35

5.r.

35

100%

100%
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6.r.
34
97,1%
100%
DOD 35
7.r.
36
102,9%
100%
Ure DOP in DOD so bile realizirane po programu. Ura DOP je na urniku ob ponedeljkih in je
namenjena učencem 5. in 6. razreda. Izvaja jo učiteljica Metka Kulčar. Ura DOD je na urniku ob
četrtkih, obiskujejo jo učenci 7. razreda. Izvaja jo učiteljica Karina Sekereš.
8. razred
Število ur
DOP

Število realiziranih ur
34

Realizacija ur v %
97,1%

Realizacija obiska v %
100%

Število realiziranih ur
33 ur

Realizacija ur v %
100%

Realizacija obiska v %
100%

9. razred
Število ur
DOD

5. Realizacija - Podaljšano bivanje (OPB)
ŠTEVILO ODDELKOV, ŠTEVILO VKLJUČENIH OTROK, ORGANIZACIJA – prehajanje, individualne
potrebe, ipd.
Oddelki

NIS 1 - 7

Število vključenih
učencev
Organizacija (prehajanje,
individualne potrebe)

10

Realizacija NIS 8 - 9
ur
723,5
6

Realizacija PPVI
ur
196,5
10

Realizacija
ur
446,5

Učenci so bili v oddelke vključeni v skladu z urnikom. Občasno so se pri
določenih vsebinah glede na interes vključevali v druge oddelke.

6. Realizacija - Interesne dejavnosti
Interesna dejavnost

Mentor

Pevski zbor - Orffo
Pevski zbor - Orffo
Pevski zbor
Pevski zbor
Pevski zbor
Pevski zbor – ples
Likovni krožek
Likovni krožek
Likovni krožek
Pravljično -ustvarjalne
urice
Pravljično -ustvarjalne
urice

Lea Horvatič
Lea Horvatič
Tanja Tratnjek
Tanja Tratnjek
Roberta Turk
Roberta Turk
Tibor Frančič
Tibor Frančič
Tibor Frančič
Saša Adorjan

Planirano
št. ur
35
35
30
30
32
32
35
8
17,5
31

Saša Adorjan

31

9

Realizacija
%
100%
100%
86%
86%
100%
100%
100%
23%
100%
89%
89%

Od
1.9.2017
1.8.2017
1.9.2017
1.9.2017
7.10.2017
7.10.2017
1.9.2017
1.9.2017
1.9.2017
13.10.201
7
13.10.201
7

Učenci
4
4
4
4
1
4
2
4
5
3
4

DOŠ II Lendava/ II. Sz. Lendvai KÁI – Letno poročilo s samoevalvacijo VIZ za šolsko leto 2017/2018/
A 2017/2018-as tanév éves oktatás-nevelési munkatervének tartalmi értékelése

Plesno – ritmične urice
Psihosocialne veščine in
interakcije
Psihosocialne veščine in
interakcije

Árpád Fodor
Doris Horvat

35
32

100%
100%

1.9.2017
27.9.2017

1
1

Doris Horvat

32

100%

4.10.2017

1

1.2. Vsebinsko poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov/ A
programok, tevékenységek, projektek kivitelezéséről szóló írásos beszámolók
V šolskem letu 2017/2018 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 38 ur/teden – število
ur smo v primerjavi z lanskim šolskim letom za 3 ure/teden povečali v skladu z racionalnim
načrtovanjem in podanim soglasjem za odobritev ur OPB, ki ga je izdalo MIZŠ.
- V šolskem leta 2017/2018 smo dodatno strokovno pomoč v okviru MSPS izvajali na šestih osnovnih
šolah in v dveh vrtcih.
K nam prihajajo učenci iz 6 občin bivše UE Občine Lendava.
OBČINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SKUPAJ

-

Občina Lendava – Lendva Község
Občina Dobrovnik – Dobronak Község
Občina Kobilje
Občina Velika Polana
Občina Črenšovci
Občina Turnišče
6

Število vpisanih učencev
13
7
1
1
2
2
24

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.
Z dne 21. 2. 2018 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah
italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI-A), ki
zajema tudi področje posebnih potreb. Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2018.
Peti odstavek 3. Člena zakona opredeljuje, da „Minister, pristojen za šolstvo, lahko s sklepom o
dodelitvi programa določi, da dvojezična osnovna šola, ki izvaja prilagojen program po zakonu, ki
ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, za učence zunaj narodnostno mešanega območja
izvaja tudi prilagojen program s slovenskim učnim jezikom z obveznim učenjem madžarskega jezika
največ dve uri tedensko, tako da se ne preseže z zakonom določene največje tedenske obveznosti
pouka učencev”.
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Zakon omogoča odprtje možnosti ponovne vključenosti otrok s posebnimi potrebami v zavod iz
enojezičnega območja. Predhodno bo potrebno pridobiti sklep MIZŠ za dodelitev programa,
posledično izdelati predmetnik in učni načrt za poučevanje madžarskega jezika v dovoljenem
najvišjem obsegu ur tedensko.
Pri tem bomo tudi v nadalje potrebovali pomoč in podporo s strani ustanovitelja in soustanovitelja
zavoda ter madžarske skupnosti, obenem tudi podporo celotne lokalne skupnosti, predvsem
predstavnikov enojezičnih občin UE bivše Občine Lendava ter Urada za narodnost.
Ob zaključku šolskega leta 2017/2018 imamo vpisanih 26 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 uspešno izvajali na šoli 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, tekmovanja,
sodelovanje z drugimi strokovnimi institucijami, sodelovanje z osnovnimi šolami v okolju, sodelovanje
z drugimi institucijami v okolju. Vse te dodatne aktivnosti in dejavnosti smo pretežno udejanili.
Dejavnosti so vodili in organizirali strokovni delavci šole, ob sodelovanju in povezovanju z zunanjimi
sodelavci in institucijami.

1.2.1. POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV
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 za dvojezično osnovno šolo (v
nadalje NIS DOŠ) in
posebni program vzgoje in izobraževanja (v nadalje 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 in ure
oddelčne skupnosti. K obveznemu programu spadajo tudi specialno-pedagoške dejavnosti, in sicer
računalniško opismenjevanje ter socialno učenje. Razširjeni program obsega podaljšano bivanje,
jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk in interesne dejavnosti ter šolo v naravi.
a) Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno šolo
S šolskim letom 2017/2018 je pouk v NIS DOŠ 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.
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Od šolskega leta 2014/15 naprej poteka s strani Ministrtva za izobraževanje, znanost in šport ter
Zavoda za šolstvo R Slovenije spremljava implementacije Izvedbenih navodil, s poudarkom na
sočasnosti dveh učiteljev pri poučevanju v prvem in drugem obdobju programa NIS.
Strokovnega poročila 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. Na osnovi podanega poročila je
MIZŠ za šolsko leto 2017/2018 opredelilo 1,50 deleža zaposlitve za sočasnost dveh učiteljev.
Vzgojno-izobraževalna dejavnost v programih NIS DOŠ poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne
šole. Ob koncu šolskega leta 2017/2018 smo imeli vpisanih 16 učencev v treh kombiniranih oddelkih.
Število učencev po oddelkih/A tanulók létszáma tagozatok szerint
VIZ
Program

Oddelek

Število
učencev

1., 2., 3., 4.

4

50%

Petra Tot

Roberta Turk

5., 6., 7.

6

100%

Karina
Sekereš

Metka Kulčar

8., 9.

6

100%

Silvestra
Kolenko

Tanja Tratnjek

3

16

/

/

/

NIS DOŠ

Skupaj

Napredovanje v Razredniki
višji razred

Nadomestni
razredniki

Med šolskim letom je bila učenka usmerjena v NIS DOŠ v 5. razred, učenec iz 8. razreda se je izpisal
zaradi preselitve družine v tujino.
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
Število učencev
Čas izvedbe

Nadzorni učitelji in
motivatorji

Predmeti

6.
1
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
2017/18. NPZ pri madžarščini je potekal 4.5.2018.
Nadzorni učitelj in pomočnik (bralec, spodbujevalec) pri madžarščini je bila Livia
Horvath.

Analiza uspeha
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SJ/ MJ

MAT

Vrednotenje preizkusov za nižji izobrazbeni standard je potekalo na Ricu. Edini učenec, ki je
bil prijavljen je pisal NPZ pri madžarščini. Pri pisanju je imel prilagoditve.
Pri madžarščini je NPZ pisal en učenec. Dosegel je 65 odstotne točke, kar je tudi republiško
povprečje, saj je pisal edini v Sloveniji v nižjem izobrazbenem standardu. Zaradi tega ni
možno delati nobenih primerjav z republiškim povprečjem.
Letos je potekalo nacionalno preverjanje znanja v nižjem izobrazbenem standardu znanja
pri madžarščini šele drugič. V primerjavi s preteklim šolskim letom na ravni šole je bil rezultat slabši za 17,5 odstotne točke.
Po temeljiti analizi rezultatov lahko ugotovimo, da smo lahko zadovoljni, saj je učenec od 40
možnih točk dosegel 26 točk.
Učenec ni pisal NPZ-ja pri matematiki.

Skupni
Kvalitativna analiza je pokazala, da učenec 6. razreda obvlada pri madžarščini naloge kratkih
uspeh - odgovorov in zapisa kratkih odgovorov, rešuje naloge obkroževanja. Učenec je uspešno
zaključki reševal naloge vseh taksonomskih ravni. Manjše težave so bile pri pravilnem zapisu povedi,
pri zapisu pravopisno težjih besed ter uporabi končnih ločil. Največjo težavo je učencu povzročil samostojen zapis besedila na podlagi navodil.
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. Pri
učencih, še posebej pri tistih, 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.
Opomba: V 9. razredu Nacionalnega preverjanja znanja ni pisal noben učenec.
b) Posebni program vzgoje in izobraževanja
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.
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.
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Število učencev po oddelkih/A tanulók létszáma tagozatok szerint
Program

Oddelek

Število učencev

Razredniki

Nadomestni
razredniki

OVI A

6

Dina Koša

Árpád Fodor

PPVI

OVI B

4

Árpád Fodor

Skupaj

2

10

Majda
Maučec
/

/

Ob koncu šolskega leta 2017/2018 je vpisanih 10 učencev.
Oddelki podaljšanega bivanja
Št. oddelkov podaljšanega
bivanja glede na delež zaposlenih
1,52

Št. ur/teden

Skupno število oddelkov

38

3

V šolskem letu 2017/2018 je vpisanih v oba programa skupno 26 učencev.
c) Mobilna specialno-pedagoška služba
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 2017/2018 smo izvajali mobilno specialno-pedagoško službo na šestih šolah (DOŠ I
Lendava PE Gaberje, DOŠ Genterovci, DOŠ Dobrovnik, OŠ Turnišče, OŠ Kobilje, OŠ Prežihovega
Voranca Bistrica) in v dveh vrtcih (Vrtec Lendava Lendvai Óvoda, Vrtec Beltinci).
Tekom šolskega leta se je glede na potrebe zunanjih vrtcev in šol po zagotavljanju ur dodatne
strokovne pomoči (DSP) otrokom s posebnimi potrebami spreminjala tudi sestava strokovnega aktiva
MSPS. Tako je na osnovi Odločb o usmerjanju ob koncu šolskega leta strokovno pomoč na matični
šoli in osmih zunanjih vzgojno-izobraževalnih ustanovah izvajalo osem strokovnih delavcev.
Osnovna šola, na kateri se izvaja
DSP
Dvojezična osnovna šola Genterovci

Št. ur/teden

Št. otrok

Strokovni delavec

16

7

15

8

Dvojezična osnovna šola Dobrovnik

11+3 (do 9. 1.2018)

6

Alisa Sep Krajnc
Petra Tot
Livia Horvath
Valerija Kranjec
Dina Koša
Lea Horvatič

Osnovna šola Prežihovega Voranca
Bistrica
Osnovna šola Kobilje

11

6

Alisa Sep Krajnc

2

1

Lea Horvatič

Osnovna šola Turnišče
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Dvojezična osnovna šola I Lendava –
podružnica Gaberje
Dvojezična osnovna šola II Lendava

3

1

Lea Horvatič

5

3

Vrtec Lendava (DE II)

2

1

Livia Horvath
Metka Kulčar
Alisa Sep Krajnc

2 (od maja 2018)

1

Roberta Turk

67 + 3

34

Vrtec Beltinci
Skupno:

Naša dejavnost se je razširila na predšolsko obdobje, kar nakazuje na potrebo po ZGODNJI
OBRAVNAVI OTROK. Vedno večja je ozaveščenost staršev in tudi strokovnih delavcev v
zdravstvenih domovih in vrtcih za zgodnjo detekcijo in usmeritev otrok v prilagojen program v
predšolskem obdobju.

1.2.2. Koledar za šolsko leto 2017/2018 – 2017/2018-as iskolai naptár
Izvedba dejavnosti, ciljev in vsebin je bila sprotno usklajena in dopolnjena ter je potekala v skladu z
načrtovanim šolskim koledarjem za šolsko leto 2017/2018.

1.2.3. 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, s širšim okoljem, z
osnovnimi šolami, s srednjo šolo, z vrtcem, društvi in drugimi organizacijami ter na mednarodni ravni.
Skupni dnevi dejavnosti/ Közös tevékenységi napjai

Vsebina

Razred
Kraj izvedbe
Čas
NARAVOSLOVNI DNEVI – TERMÉSZETISMERETI NAPOK

1. HIGIENA

2. TRADICIONALNI
SLOVENSKI ZAJTRK
3. ZAKLJUČNA ŠOLSKA
EKSKURZIJA

vsi razredi NIS in
PPVI

DOŠ II Lendava

vsi razredi NIS
in PPVI
vsi razredi NIS
in PPVI

DOŠ II Lendava

3. 10. 2017
(teden otroka)

Ljubljana

17 .11. 2017
5. 6. 2018

Nosilci
Silvestra Kolenko
Karina Sekereš
Spomenka Juretič
Roberta Turk
Brigita Zver
Dina Koša
Spomenka Juretič

ŠPORTNI DNEVI – SPORTNAPOK
1. KROS IN IGRE Z ŽOGO
2. POHOD PROTI
ZASVOJENOSTI
3. ZIMSKI ŠPORTNI DAN
4. ATLETIKA,
ORIENTACIJSKI TEK - DAN
SODELOVANJA Z LEKOM

vsi razredi NIS in
PPVI
vsi razredi NIS in
PPVI
vsi razredi NIS in
PPVI
vsi razredi NIS in
PPVI

DOŠII Lendava

4. 10. 2017
(teden otroka)

Lendavske
gorice
Lendavske
gorice
DOŠ I
Lendava

15

Árpád Fodor
Dina Koša

18. 11. 2017

Árpád Fodor
Samo Vučak

16. 2. 2018

Árpád Fodor
Tanja Tratnjek

24. 4. 2018

Árpád Fodor
Samo Vučak
Petra Tot
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5. PLAVANJE

vsi razredi NIS in
PPVI

Terme Lendava

10. 5. 2018

Árpád Fodor
Tanja Tratnjek

TEHNIŠKI DNEVI – TECHNIKAI NAPOK / DELOVNI DNEVI V PPVI – MUNKANAPOK
1. PROMET
2. PUST
3. SREČANJE PPVI
POMURJA

vsi razredi NIS in
PPVI
vsi razredi NIS in
PPVI
vsi razredi NIS in
PPVI

DOŠ II Lendava

2. 10. 2017
(teden otroka)

DOŠ II Lendava

13. 2. 2018

DSŠ Lendava

17. 4. 2018

Árpád Fodor
Samo Vučak
Saša Adorjan
Metka Kulčar
Árpád Fodor
Samo Vučak
Dina Koša
Majda Maučec

KULTURNI DNEVI – KULTÚRNAPOK
1. SLOVENSKI KULTURNI
PRAZNIK
*2. KULTURNE
ZNAMENITOSTI LENDAVE
IN PIRANA
**3. ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA
LETA

vsi razredi NIS in
PPVI
vsi razredi NIS in
PPVI

DOŠII Lendava
(Murska Sobota)

7. 2. 2018

Lendava, Piran

9. 5. 2018

vsi razredi NIS in
PPVI, razen za 8.r.

DOŠ II Lendava

22. 6. 2018

Silvestra Kolenko
Karina Sekereš
Metka Kulčar
Majda Maučec
Majda Maučec
Lea Horvatič
Karina Sekereš

* Temo 2. kulturnega dneva »VESELO USTVARJANJE« smo nadomestili s temo »Kulturne znamenitosti Lendave in
Pirana«.
** PRIREDITEV »Mi zmoremo« smo prestavili na naslednje šolsko leto. 3. celostni kulturni dan smo izvedli zadnji
šolski dan kot zaključek šolskega leta.

1.2.4. IZPOSTAVLJENI DOGODKI – naši dogodki in prireditve, projekti in
sodelovanja ter uspehi
D A N OD P R T IH VR A T/ N YÍ L T N A P
6. 10. 2018, DOŠ II Lendava
V petek, 6. 10. 2017, smo imeli na šoli Dan odprtih vrat, v okviru katerega so si lahko obiskovalci naše
šole ogledali dejavnosti naših učencev pri pouku.
Učenci od 1. do 4. razreda so predstavljali pouk naravoslovja oz. spoznavanje okolja, kjer so se učili o
jeseni. Učenci 5., 6., 7. razreda so imeli slovenščino, učenci 8. in 9. razreda matematiko in nemščino.
Učenci oddelka OVI B so s formativnim spremljanjem predstavili peko langašev, medtem ko so učenci
oddelka OVI A obiskovalcem ponujali razne dejavnosti, v katere so se lahko vključevali. Željni športa
so imeli športno uro. Najmlajši gostje so najbolj uživali ob poslušanju zvočne pravljice Sneguljčica v
snoezelen sobi.
Pénteken, 2017. 10. 6-án iskolánkon nyílt nap volt, amely keretében a hozzánk látogatók
betekinthettek a tanórák tartalmába. Az osztálytanítók a környzeteismereti óra keretében az ősszel
kapcsolatos tartalmakat tanították, míg az 5., 6., 7. osztályos tanulók a szlovén órát mutatták be, a 8.
és 9. osztályos tanulók pedig a matematikát és a német nyelvet. Az OVI B tagozatos tanulók az
önértékelés szempontjai alapján lángost sütöttek, míg az OVI A tagozata különböző tevékenységeket
kínált, amelyekbe bárki bekapcsolódhatott. A legaktívabbaknak sportórájuk volt. A legkisebb
vendégek a sznoezel szobában a mesehallgatásnak örvendtek a legjobban.
16
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ÖR Ö K S É G SE R LE G E T KA P O T T I S KO L Á N K B UD A P E S T E N /
P R I Z N A N J E Z A VZ O R N O D E LO Z UČ E N C I S P O SE B N I MI
P O TR E B A M I
20. 1. 2018, Budimpe šta – Budape st
V soboto, 20. 1. 2018, je naša šola v Budimpešti
prejela visoko priznanje za vzorno delo z učenci s
posebnimi potrebami ter za ohranjanje kulturne
dediščine.
A magyar kultúra ünnepének gáláján Budapesten a
Stefánia Palotában a Honvéd Kulturális Központban
a
Muravidék
újabb
kulturális
lovagokkal
gazdagodott. Iskolánk a sajátos nevelési igényű gyermekek példamutató neveléséért kapott örökség
serleget.
Indoklás: A II. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola ezelőtt 45 évvel alakult, mint a sajátos
nevelési igényű gyermekek oktatási és nevelési intézménye. A kétnyelvű kilenc osztályos általános
iskolai alacsonyabb követelményszintű oktatási programot és a speciális nevelési-oktatási programot
valósít meg. Tevékenységük keretében mobil gyógypedagógiai szolgálatot működtet. Tanulóinak
reggeli felügyeletet, napközis tevékenységeket, valamint különböző szakköröket is kínál. A
pedagógusok szakmai tanácsadást is nyújtanak a szülőknek és a külső munkatársaknak. Rendszeresen
lehetőségük van ismerkedni a magyar kultúra gyöngyeivel: a nyelvvel, a kézműves foglalkozásokkal, a
magyar költőkkel, írókkal és műveikkel, a hungarikumokkal, a magyar ünnepekkel (magyar nyelv
napja, a magyar kultúra napja, március 15.), amely keretében a hazai színház szervezett magyar
rendezvényein is részt vesznek, történelmi és kulturális témájú kirándulásokat szerveznek az
anyaországba, valamint szoros partneri kapcsolatokat alakítottak ki a határontúli magyar iskolákkal is.
Tanáraikban benne van az erős nemzettudat, ezért az oktatásba beleszőve törekednek megőrizni a
magyar nyelvet és kultúrát.
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N O G O M E T/ F OC I
10. 4. 2018, Lendava-Lendva

V torek, 10.4.2018, 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,
Gornje Radgone in domača ekipa iz
Lendave. Prvo mesto je z rezultatom 9:0
osvojila Osnovna šola IV Murska Sobota,
drugo mesto si je priigrala DOŠ II Lendava.
S preostalimi ekipami smo odigrali tudi 3
prijateljske tekme mešanih ekip, kjer je bil
poudarek na izmenjavi izkušenj, sodelovanju in kovanju novih prijateljstev.
Vsem udeležencem in podpornikom, MNZ Lendava in g. Damiru Robu najlepša hvala za sodelovanje.
Kedden, április 10–én a II-es Sz. KÁI tanárai, a KLSZ Lendva támogatásával labdarúgó versenyt
szerveztünk, amalyen a muraszombati, ljutomeri, radgonai és hazai csapatok tanulói versengtek a
muravidéki bajnoki címért. Az elsők 9:0 eredménnyel a Osnovna šola IV Murska Sobota tanulói lettek,
a másodikak a II-es Sz. KÁI tanulói.

Z A LA G Y ÖR G Y K É P Z Ő M ŰV É SZ E T I R A J Z P Á L YÁ Z A T/ L I K OV N I
N A T E Č A J Z A LA G Y ÖR G Y
13. 4. 2018, Lendav a-Lendva

Iskolánk tanulói minden éven részt vesznek a Zala György képzőművészeti pályázaton. Az idén Sep
Ferike rajza nyerte el a legkiemelkedőbb helyezetet a saját korosztályában. Gratulálunk neki és
mentorának Frančič Tibornak!
Učenci naše šole se vsako leto prijavljajo na likovni natečaj Zala György. Letos je prvo nagrado za
najlepšo risbo med svojimi vrstniki dosegel Franc Sep. Iskrene čestitke Feriju in njegovemu mentorju,
Tiborju Frančiču.
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SR E Č A N J E O V I P O M UR J A / A M UR A V ID É K I SN I TA N U L Ó K
TA LÁ L K OZ ÓJ A
17. 4. 2018, Lendava-Lendva
Druženje, dobra volja, zadovoljstvo,
nasmeh in ponos na obrazu učencev so
besede, ki opisujejo dogajanje letošnjega
srečanja PPVI Pomurja, ki se je odvijalo v
Dvojezični srednji šoli Lendava. Srečanja so
se udeležile osnovne šole z oddelki s
posebnim programom, in sicer iz Murske
Sobote, Gornje Radgone, Ljutomera in
Lendave. Vsega skupaj je bilo okoli 100
otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami iz oddelkov PPVI Pomurja.
Minden gyermek különleges,
megismételhetetlen.
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Prireditev je v celoti organizirala šola. Vsi spretnosti poligoni in pripomočki so bili inovativni in ročno
izdelani ter poslikani. Tema je bila zasnovana po pravljici Maček Muri. Udeležence smo razveselili z
glasbo, obrazno poslikavo in plesnim druženjem. Vsak udeleženec je ob koncu prejel tudi medaljo, ki
smo jo sami izdelali iz gline.
Prireditev je ob angažiranosti in predanosti slehernega zaposlenega, v sodelovanju s prostovoljci –
dijaki iz DSŠ Lendava, ob pomoči učencev iz DOŠ I Lendava ter ob spodbudah gledalcev s tribune,
predvsem otrok iz Vrtca Lendava, bila zelo uspešna.
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G LA S B E N A R E V IJ A Z A P OJ M O, Z A IG R A J M O, Z A P LE Š I M O /
É N E K E L J ÜN K, J Á T SZ OD J UN K O R SZ Á G O S MA G A Z I N
20. 4. 2018, Velenje
20. aprila se je naša učenka Nikita Slavinec udeležila 28. državne revije Zapojmo, zaigrajmo,
zaplešimo v Velenju. S svojo točko Ko češnje vzcvetijo je s pahljačami čudovito zastopala
našo šolo in požela bučni aplavz. Rezultate žirijo bomo objavili kmalu.
Na 28. državni glasbeni reviji Zapojmo,
zaigrajmo, zaplešimo 2018 smo bili
nastopajoči deležni strokovnega spremljanja s
strani strokovne komisije:
Dr. Inge Breznik, svetovalka za glasbo na
Zavodu RS za šolstvo.
Erika Perič, spec.ped.
Katja Bucik, uni. dipl. prof. defektologije in
logopedije.
Dr. Tomaž Simetinger, doktoriral iz
etnoloških,
socialno-in
kulturnoantropoloških znanosti.
STROKOVNO MNENJE ZA NAŠ NASTOP:
Arpad Fodor, Super!
DOŠ II Lendava
mentor
Koreografija ima postavljeno jasno dramaturgijo, dinamiko in
lok. Deklica ima glavno vlogo in zelo dobro tehnično
izvedeno…jasne plesne geste in krasna interpretacija. Mentor
hkrati partner in vodja, lepa podpora in kljub njegovi veliki plesni
vlogi ima na odru glavno mesto plesalka. Pohvalno! Zelo lepi
elementi, efekti s pahljačo. Krasna kostumografija, ki dopolnjuje
zgodbo. Čestitke mentorju.

P L I V A J I UŽ IV A J V Č A K OV C U/ Ú SZ Á S C SÁ K T OR N YÁ N
21. 5. 2018, Čakovec
Športno tekmovanje »Plavaj in uživaj«,
ki ga vsako leto organizira Centar za
odgoj i obrazovanje Čakovec na
mestnem kopališču Marija Ružić
Čakovec je potekalo v ponedeljek,
21.5.2018. Tekmovanja so se udeležili
tudi naši učenci ter delali družbo
ostalim šestim ekipam. Zabavne
športne igre so potekale v vodi, kjer so
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učenci morali pokazati različne spretnosti in obilo iznajdljivosti.
Po tekmovalnem delu je sledilo še prijetno druženje, podelitev pohval in okusno kosilo.
Hvala našim prijateljem iz Čakovca in nasvidenje prihodnje leto!
2018. május 21-én, hétfőn részt vettünk a Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec általános iskola
úszóversenyén. Iskolánk tanulói érdekes sportjátékokban mérkőztek meg. A verseny után kellemes
társalgás következett, majd sorra került az elismerések és dicséretek kiosztása is, valamint a finom
ebéd sem maradhatott el.
Köszönjük csáktornyai barátainknak az élményt és már alig várjuk a következő találkozót!
Potrebno je omeniti, da imajo naši učenci zelo radi vodo, plavanje in kopanje. Zato smo jim v
letošnjem šolskem letu omogočili, da so obiskovali Terme Lendava v času pouka, med športnimi
urami.

OB I S K IT A LI J A N S KE P I SA T E LJ IC E S U SA N N E MA T T IA N G E L I/
S U SA N N A M A T T IA N G E L I O LA SZ ÍR Ó N Ő LÁ T OG A TÁ S A
22. 5. 2018, DOŠ II Lendava

V torek, 22. 5. 2018, nas je obiskala
italijanska
pisateljica
Susanne
Mattiangeli, ki je avtorica knjige
Učiteljica. Počaščeni smo bili z
nagradno delavnico, ki smo jo
prejeli
zaradi
naše pridnosti v
projektu Naša mala knjižnica. Naša
šola je bila prva, na kateri je
pisateljica predstavila svojo knjigo.
Narisati smo morali, kaj imamo
najraje, nato smo le-to vstavili v oris
učiteljice. Torej, vse tisto kar je v nas,
nas gradi in nas dela drugačne, zanimive, enkratne.
2018. 5. 22-én, kedden ellátogatott hozzánk Susanna Mattiangeli, olasz írónő, aki megírta az
Učiteljica című könyvét. Megtisztelve éreztük magunkat, hiszen iskolánk volt az első, amelyen
bemutatta könyvét. Feladatunk az volt, hogy le kellett rajzolnunk, ki mit szeret, valamint a
tanár sablonját rajzainkra helyezetük. Tehát mindaz, ami a sablonon belül van, a tesz
bennünket különlegessé és különbözővé.
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D R UŽ I N SK I D A N / C SA LÁ D I N A P
29. 5. 2018; DOŠ II Lendva, Lendava -Lendva

Dvojezična osnovna šola II Lendava je v
sodelovanju z Móricz Zsigmond Egységes
Gyógypedagógiai Intézet Lenti tudi letos
organizirala že tradicionalni družinski dan
za učence posebnega programa vzgoje in
izobraževanja ter njihove starše. Goste smo
pozdravili s kratkim kulturnim programom,
nato pa smo se podali po ulicah Lendave.
Ogledali smo si kulturne in zgodovinske
znamenitosti Lendave. Med sprehodom
smo se ustavili pred Mestno hišo, kjer nas
je pozdravil g. župan, Anton Balažek. Nato
smo se vrnili na šolo, kjer smo ob prijetnem druženju zaključili že tako prijetno obarvan in sončen
dan.
A 2. Sz. Lendvai KÁI a lentii Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Intézettel családi napot
szervezett a speciális oktatási program tanulóinak és szüleinek. A vendégeket rövid kultúrprogrammal
köszöntöttük, majd ezt követően Lendva utcáin végig sétálva megtekintettük Lendva történelmi és
kulturális nevezetességeit. A Városháza előtt, Lendva Község polgármestere, Anton Balažek is
köszöntött bennünket. A már tartalmas, vidám és napsütötte napot társalgással zártuk.
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D R Ž A V N O P R V E N ST V O O ŠP P V A T L E T I K I/ O R S Z Á G O S
A T LÉ T I KA V E R S E N Y
1. 6. 2018, Murska Sobota
Učenci DOŠ II Lendava so se v petek, 01.06.2018, udeležili državnega prvenstva OŠPP v atletiki, ki so
ga tokrat organizirali kolegi iz Murske Sobote.
S tekmovanja so se vrnili zadovoljni in z izjemnimi
rezultati, ki so jih nabirali na različnih področnih
tekmovanjih:
Patrik Tüske, skok v daljino – 6. mesto
Branko Horvat, skok v daljino 17. mesto
Matej Bedö, met vortexa – 8. mesto
Franc Sep, met vortexa – 16. mesto
Vsem tekmovalcem in organizatorju iskrene
čestitke!
Minden versenyzőnknek és a szervezőknek is szívből gratulálunk!

Š O L SK A E K S K UR Z IJ A V L J UB LJ A N O / TA N U L MÁ N Y I K IR Á N D U LÁ S
LJ U B LJ A N Á B A N
5. 6. 2018, Ljubljana
V torek, 5. junija, smo se zjutraj
odpravili na šolsko ekskurzijo.
Ustavili smo se v Tepanjah in
imeli
malico.
Nato
smo
nadaljevali pot proti Ljubljani.
Najprej smo se z vzpenjačo
povzpeli na Ljubljanski grad.
Zvedeli smo veliko zanimivosti o
gradu, si ogledali film o
zgodovini gradu ter z najvišje
razgledne točke občudovali
panoramo Ljubljane. Razgled je
bil res čudovit. Na Centru Janeza
Levca so nas prijazno sprejeli in
nam postregli s kosilom. Nato nas je pot vodila do živalskega vrta. Videli smo veliko živali, tudi
takšnih, ki jih sicer v naravi v naših krajih ne vidimo. Nekatere živali smo tudi pobožali, kar je bilo še
posebej lepo doživetje. Domov grede smo preverili naše znanje s kvizom in ugankami in ugotovili, da
smo se na ekskurziji naučili veliko novega.
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Kedden,
június
5-én
tanulmányi
kiránduláson vettünk részt Ljubljanában.
Először Tepanjen álltunk meg uzsonnázni.
Utána az útunk Ljubljana felé vezetett.
Először a ljubljanai várat tekintettük meg.
Egy rövid film kapcsán ismertük meg a vár
érdekességeit,
valamint
gyönyörű
kilásásra tehettünk szert. A Janez Levc
Központban volt az ebéd. Innen az
állatkertbe mentünk, ahol sok különböző
állatfajtát láttunk. Egyes állatokat meg is
simogattunk. Hazafelé az újonnan szerzett
tudásunkat kvíz játékkal ismételtük meg.

IZ K U ST VE N I UČ N I P R OS T O R / KR E A TÍ V TA N U LÁ S I K ÖR N Y E Z E T
Kreativna učna ura je potekala na prostem. V izkustvenem učnem prostoru smo predstavili šolske
projekte: unesco, eko vrt, zdrav način življenja, formativno spremljanje, naša mala knjižnica in znanje
za življenje. Bili smo aktivni in kreativni.

Šola uvaja sodobne pristope in metode dela na področju vzgoje in izobraževanja, z
medpredmetnim povezovanjem, pri čemer upošteva individualne potrebe in posebnosti
posameznega učenca, njihova močna področja, ideje in kreativnosti. Želimo biti vključujoča šola,
šola za življenje vseh nas.

A mai tapasztalati tanórát egy mozgásterápiával kezdtük. Utána több műhelymunkában folytattuk
tevékenységeinket – kerékpározással, aktív olvasással, jogával és hangmasszázzsal. A szabadtéri
tanóra végén megkóstolhattuk a finom üdítőt, amely a kiskertünk fűszernövényeiből készült

ŠOLSKI PROJEKTI

Nosilci

Vključeni v projekt

1.

Zdravje

Árpád Fodor
Dina Koša

2.

Rastem s knjigo

3.

Razvijanje odgovornosti

Manuela Sabo
Silvestra Kolenko
Sara Juretič,
ravnateljica in
razširjeni šolski
projektni tim,
svetovalna
delavka, Hiša
generacij Perec
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PRIMERI
DOBRE
PRAKSE
učenci, starši, strokovni GIBALNA TERAPIJA in tehničnoMOZGÁSTERÁPIA
administrativni delavci,
zunanji sodelavci
učenci in strokovni
Branje in poustvarjanje
delavci
učenci in strokovni
Pravljična
joga
in
delavci
masaža z zvočnimi
posodami
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4.

Formativno spremljanje

Spomenka Juretič

5.

Projekt UNESCO

Karina Sekereš
Manuela Sabo

6.

Šolski ekovrt

Tanja Tratnjek

učenci in strokovni
delavci
učenci in strokovni
delavci, zunanji
sodelavci
učenci in strokovni
delavci, zunanji
sodelavci

GIBALNA TERAPIJA – MOTGÁSTERÁPIA
Skrb za zdravje in Pravljična joga ter masaža z zvočnimi posodami
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Unesco: učenci
odkrivajo zgodovinske,
kulturne in naravne
danosti domačega
okolja, mesta Lendave.
Šolski ekovrt: Na
šolskem dvorišču
imamo zeliščni vrt s
čutno potjo, lastni
kompostnik in sedaj še
urejamo zbiralnik vode
za deževnico.
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Šolski ekovrt in UNESCO – vzgajanje zelišč, priprava zdravih napitkov in namazov, zdrava prehrana in
zdrav način življenja ter razvijanje vsakodnevnih veščin.

C I LJ I IN V SE B I N E , K I P R E D STA V LJ A J O N A Š E P O S LA N S TV O :
- Individualni pristop dela z upoštevanjem močnih področij posameznika, razvijanje otrokove
kreativnosti in domišljije, samostojnosti ter socialne in čustvene zrelosti,
- pripadnost skupnosti, medsebojno sprejemanje in spodbujanje za srečno in zadovoljno življenje.
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SODELOVANJE Z OPB DOŠ II LENDAVA
Sodelavki projekta PEREC sta se redno vključevali v vzgojno-izobraževalni program oddelkov
podaljšanega bivanja Dvojezične osnovne šole II Lendava. Poleg dejavnosti, ki sta jih izvajali v
sodelovanju s strokovnimi delavci šole (pravljična joga, skrb za okolico šole, zdrav življenjski slog,
športne dejavnosti), sta k sodelovanju povabili tudi različna lokalna društva in javne ustanove
(ustvarjalna delavnica z Medobčinskim društvom invalidov Lendava, obiski pri nogometaših
Nogometnega kluba Nafta Lendava, obisk Knjižnice Lendava). Del teh dejavnosti smo predstavili tudi
na Dnevu odprtih vrat Dvojezične osnovne šole II Lendava (7.6.2018).
Na ta način smo želeli lokalne javne in neprofitne organizacije povabiti k sodelovanju pri vzgoji in
izobraževanju otrok s posebnimi potrebami ter hkrati javnost ozaveščati o pomenu vzgoje in
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, inkluziji le-teh ter povečati njihovo vključenost v družbo.
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Nekaj utrinkov dejavnosti, ki smo jih organizirali v sodelovanju z OPB DOŠ II Lendava.

SKRB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE
UČENCI:
- Dne 21.3.2018 so učenci in učitelji DOŠ II Lendava obeležili svetovni dan Downovega sindroma. Z
namenom ozaveščanja širše javnosti so v trgovskem centru Mercator mimoidočim delili zloženke.
V znak podpore osebam z Downovim sindromom pa smo si obuli dve različni nogavici.
Pri tem so nas podprli tudi starši naših učencev in mladostnikov s posebnimi potrebami.

-

Komunikacijske in socialne veščine smo krepili preko Prstana zaupanja, ur socialnega učenja in
Semaforja čustev.
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-

Za sprostitev smo skrbeli tudi tekom decembrskega časa, kjer smo se za uvod v dan zbirali ob
kaminu, prebirali pravljice in opravljali majhne praktične naloge v znamenju priprav na praznični
čas.
-

SENČNO GLEDALIŠČE – ZIMSKA PRAVLJICA

-

Sprostitveno vzgojo smo udejanjali preko plesnih in glasbenih vsebin pri interesnih dejavnostih
vezanih na glasbo in plesne dejavnosti. Popestrili smo jo tudi z vsebinami v okviru delovanja knjižnice v obliki pravljičnih ur.

-

V sodelovanju s Perec Hišo generacij smo izvedli nekaj ur pravljične joge in ob zaključku tega
sodelovanja sprostitev poglobili tudi z uporabo tibetanskih zvočnih posod.
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UČITELJI:
Udeležili smo se predavanja o smotrni uporabi glasu z namenom preventive nastanka težav z glasilkami z naslovom »OHRANIMO ZDRAV GLAS/ AZ EGÉSZSÉGES HANGKÉPZÉS MEGŐRZÉSE«. Predaval
je mag. MLADEN JELIČIĆ, spec. klin. logopedije, ki je bil dne 28. 3. 2018 v predavalnici DSŠ Lendava.
SKRB ZA ZDRAV GLAS: »Skrb za glas z drugim izrazom imenujemo tudi glasovna higiena ali glasovna
nega. Pomeni način obnašanja, ki je ugoden za glas, saj zmanjšuje glasovno obremenitev, hkrati pa
pozitivno vpliva tudi na telo (npr. zadostno vnašanje tekočine, počitek).«

STARŠI:
- Staršem smo nudili podporo v obliki rednih govorilnih ur.
- Nudili smo jim podporo v obliki kvalitetnih informacij, predavanj in v okviru srečanj Starši staršem.
- Nudili smo jim možnost druženja in psihofizične sprostitve v okviru Dneva odprtih vrat in piknika
OVI.
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NEGOVANJE, USTVARJANJE PRISTNIH, PODPORNIH STIKOV IN INTEGRACIJA
OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V DRUŽBO
Preko vsakodnevnih aktivnosti in tudi planiranih dejavnosti kot tudi v sodelovanju z raznimi institucijami in podjetji smo skrbeli za višjo stopnjo prepoznavnosti, sprejetosti in integracije naših otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami v družbo:
-

Mindannyian Mások Vagyunk- Játék Határok Nélkül Kolping Lenti
Botra jesen – Vrtec Lendava
PP Lendava – Dan mobilnosti
Tehniški dan v duhu prometa Muranija, PP Lendava
Festival nogometa, 2. oktober – MNZ Lendava
Streljanje z lokom – Lokostrelsko društvo Lendava
Srečno brez alkohola – 10.11.2017, PP Lendava
11.11. 2017, plesni nastop na obletnici Društva pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev
Nastop na prireditvi ob dnevu Romov – DOŠ I, DOŠ Genterovci, Vrtec Lendava, Ljudska univerza,
ZKD Lendava, Kulturni dom Lendava
Gibalna terapija v sodelovanju s prostovoljci DSŠ Lendava
V okviru podaljšanega bivanja smo sodelovali z društvom Zarja - pomagali so nam pri izvedbi
kreativnih delavnic.
Sodelovanje z Osnovno šolo IV Murska Sobota, s COO Čakovec in Móric Zsigmond Egységes
Gyógypedagógiai Intézet na različnih ravneh dejavnosti in sodelovanja.
Sodelovanje na skupnih prireditvah in aktivnostih z Občino Lendava.
V okviru dneva sodelovanja z lokalno skupnostjo smo sodelovali s podjetjem LEK, s katerim smo
skupaj organizirali športni dan – orientacijski tek, atletika.
Sodelovali smo tudi z oddelki podaljšanega bivanja DOŠ I Lendava.
Prav tako smo sodelovali z DOŠ II Lendava in Vrtcem Lendava v okviru dneva odprtih vrat ipd.

SKRB ZA PROMETNO VARNOST:
- Na skrb za prometno varnost smo aktivno opozarjali tekom vseh ur športa in gibanja in športne
vzgoje ter vseh izvenšolskih dejavnostih v okviru lokalne okolice.
- Izvedli smo predavanje za osveščanje učencev o nevarnosti v prometu.
- 21.09. smo obeležili teden mobilnosti v eni šolski uri – risanje na cesti pred občinsko hišo in izvedba spretnostne vožnje s kolesi na šolskem dvorišču.
- V ponedeljek, 2. 10. 2017, v času TEDNA OTROKA smo na DOŠ II Lendava izvedli 1. tehniški dan.
Rdeča nit dneva je bila Promet. Pridružili so se nam zunanji izvajalci: kolesar s Policijske postaje
Lendava g. Bogar ter trojica uslužbencev z Elektra Maribor –g. Marko Novak, g. Iztok Fras in g.
Jože Turk, ki so se pripeljali z električnim avtomobilom. Učenci in učitelji smo si z zanimanjem
ogledali Citroenov avtomobil na električni pogon, nakar smo se lahko z njim tudi peljali. Po zanimivi vožnji so eni učenci odšli na ogled servisa koles Novak v Lendavi, kjer so si ogledali zanimiv
poklic serviserja koles. Ostali učenci so krenili proti Kolesarskemu centru v Čentibi. Tam so preiz32
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kušali svoje sposobnosti v vožnji čez ovire, peljali pa so se tudi na krajšo vožnjo v spremstvu policista skozi Čentibo in del Lendave. Prehodili smo tudi varno pot v bližnji okolici šole ter narisali
prehod-zebro, ki jo zelo pogrešamo. Lep sončen dopoldan je hitro minil, bili smo aktivni in spet
izkusili nekaj novega.

-

-

Tekom celega šolskega leta smo v učne vsebine v okviru predmeta šport in tehnična vzgoja vključevali aktivnosti vožnje s kolesi v bližnji okolici šole s poudarkom na osebni varnosti in osveščanju
varnosti v prometu.
Za osveščanje prometne varnosti smo poskrbeli tudi z večkratnimi teoretskimi pripravami na
kolesarski izpit.

1.2.5. Razširjeni in nadstandardni programi dela šole/ A iskola bővített és
standárdom felüli programja
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a. Šola v naravi/ Iskola a természetben
LE P P OZ D R A V Z M OR J A / ÜD V Ö Z L E T A
TE N G E R P A R T R Ó L
Letna šola v naravi za učence NIS in OVI razredov je potekala
od 7. – 11.5.2018 v Seči, v Centru šolskih in obšolskih
dejavnosti v Domu Burja, Seča.
Iskolánk 15 tanulója Sečában volt a tengerparton, ahol részt
vettek az iskola a természetben
elnevezésű programon.
-

Dejavnosti v šoli v naravi :
plavalna abeceda-20 urni tečaj,
značilnosti primorske pokrajine,
morsko okolje,
vreme in vremenski pojavi,
vožnja z ladjo.

Šola v naravi za naše učence pomeni največ, celo šolsko leto so v
velikem pričakovanju odhoda v naravno učno okolje. Vsakič se vračajo s prijetnimi izkušnjami in doživetji.
Letos smo načrtovali letno šolo na morju. Zavedamo se, da je zaradi
oddaljenosti za naše otroke najmanj dostopna prav primorska pokrajina z morjem. Vendar je prav izkustveno učenje tisto, ki učence v šoli v naravi tako bogati, saj je najbolj trajno, vsebinsko in ciljno zelo bogato in izkustveno za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.
Vsako leto izbiramo lokacije na osnovi finančne kalkulacije stroškov do šole (spremstvo- št. učiteljev,
stroški prevoza) in vse to ob delnem subvencioniranju šole v naravi s strani MIZŠ kot tudi do staršev.
Prav zaradi omejenih finančnih sredstev bomo v bodoče potrebovali nove vire financiranja (Šolski
sklad, dodatne dejavnosti, donacije in prostovoljni prispevki ipd.).
Naš cilj je, da bi se lahko čim več naših učencev udeleževalo šole v naravi in nadstandardnih programov, kar podpirajo tudi starši otrok, saj vidijo velik pomen za otrokovo vsesplošno razgledanost, prilagoditvene strategije in skrb za samega sebe.

b. Kolesarski izpit
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.
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Zaradi novega načina preverjanja /spletno preverjanje –spletni Sio portal KOLESAR/ teoretičnega
znanja smo se odločili, da bomo preverjanje izvedli v šolskem letu 2018/2019 .
Samo preverjanje ni prirejeno za učence NIS , zato
bomo učencem :
 omogočili individualno pomoč pri preverjanju,
 pomoč pri prijavi v program,
 pomoč pri pisanju z računalnikom,
 branje vprašanj,
 dodatna pojasnila –animacija,
 prevajanje jezika.
Opravljanja kolesarskih izpitov tako zaradi omenjenih
razlogov nismo izvajali.
Priprave na opravljanje kolesarskih izpitov so pokazale, da se učenci resno in odgovorno pripravljajo
za vključevanje v promet kot kolesarji . Priporočam, da v začetku starši spremljajo učence na praktični
vožnji. Učenci naj zaradi večje varnosti in vidljivosti med vožnjo nosijo odsevne brezrokavnike.
Predlagamo:
- nabavo novih kolesarskih čelad, saj so nekatere neprimerne za starejše učence,
- smotrno bi bilo razmisliti o nakupu 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, saj so nekatera
kolesa neprimerna za vožnjo v prometu,
- priporočamo tudi nakup poganjalcev in nekaj skirojev različnih velikosti.

1.2.6. SKUPNOST UČENCEV
Vodja šolske skupnosti: ga. Tanja Tratnjek
Šolska skupnost je skupnost učencev šole. Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne
skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v Skupnost učencev šole. Posamezne oddelke
zastopa po en delegat, ki ga izvolijo na začetku šolskega leta. Delegati šolske skupnosti na svojem
prvem srečanju pregledajo in dopolnijo program dela in na tajnih volitvah izvolijo predsednika Šolske
skupnosti. Letos je pri nas zasedala mesto predsednika Šolske skupnosti učenka 8. razreda Nika Čeh.
V začetku šolskega leta so bile aktivnosti načrtovane skozi celo šolsko leto, vsak mesec neka
dejavnost.
Šolska skupnost je delovala največ preko panojev, kjer smo opominjali mimoidoče o pomembnih
svetovnih dnevih in praznikih. Spodbujali smo pri zbiranju zamaškov in papirja ter nasploh pri
ločevanju odpadkov. Pripravljali smo predstavitve, prireditve in obeleževali različne pomembne dni.
Šolska skupnost je aktivno in uspešno sodelovala čez celo šolsko leto tudi z večino projekti - Šolski
ekovrt, Zdravje, Naša mala knjižnica in UNESCO. Skupaj smo toplo sprejeli tudi nove učence v šolsko
skupnost in jim priredili kratko prireditev.
Zbrali smo se na štirih večjih sestankih, od tega smo organizirali dve dejavnosti v sodelovanju z OPB
(Prstan zaupanja) in knjižnico (Obisk italijanske pisateljice). Na prvem sestanku smo se s predstavniki
oddelčnih skupnosti zbrali in tajno izvolili predsednika šolske skupnosti. Na zadnjem smo analizirali
uspeh naših učencev in določili kdo si zasluži pohvale, priznanja in nagrade ter naredili plan za
naslednje šolsko leto.
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Imeli smo tudi kratka srečanja, kjer smo se dogovarjali o tekočih zadevah kot so načrtovanje raznih
dejavnosti, prireditev in okraševanja. Debatirali smo tudi o predlogih za izboljšanje šolske okolice in
vrtička.

1.2.7. ŠOLSKI PARLAMENT
Vodja ŠOP: g. Samo Vučak
Vsako leto mladi izberejo temo, ki jih najbolj zanima, o kateri želijo izvedeti več in z izborom katere
želijo odraslim sporočiti, da jih zanima njihova prihodnost. Tako so za letošnji otroški parlament želeli
več izvedeti o možnostih izobraževanja in nenazadnje o zaposlovanju ter izbrali temo Šolstvo in šolski
sistem.
Novost letošnjega otroškega šolskega parlamenta je, da se bo izbrana tema »Šolstvo in šolski
sistem« izvajala še v prihodnjem šolskem letu 2018/2019 .
Šolski parlament je na naši šoli deloval v tem šolskem letu malo drugače. Na jesenskem sestanku
SUŠ so bili potrjeni predstavniki šolskega parlamenta – šolske skupnosti. Ti so preko raznih aktivnosti
in dejavnosti podrobneje spoznali vsebine na temo Šolstvo in šolski sistem.
Tema letošnjega otroškega parlamenta je bila precej zahtevna in učencem ne preveč blizu. Aktualna
je bila predvsem za učence zaključnih 9. razredov. V večino dejavnosti, ki so potekale skozi celo
šolsko leto, smo temo o izobraževanju in šolskem sistemu vključevali in jo učencem poskušali
predstaviti na zanimiv način.
Dnevi dejavnosti, prstan zaupanja, razredne ure oddelkov, sodelovanja z zunanjimi društvi in
institucijami, razne predstavitve in proslave ter učne vsebine posameznih predmetov so bile
priložnosti in možnost, kjer so učenci dobili razne informacije o temi šolskega sistema pri nas.
Učenci so si prav tako ogledali pot izobraževanja od vrtca do visoke šole in spoznavali različne
možnosti izobraževanja na različnih šolah.
Učenci 8. in 9. razreda so v okviru tehniškega dne bili vključeni v samo proizvodnjo v lendavskih
podjetjih Elektromaterial, Varis in Artex. Tako so
doživeli neposredno izkušnjo in vpogled v sam
delovni proces. Veliko pomembnih informacij so si
pridobili tudi skozi poklicno načrtovanje, ki ga je pri
razrednih urah predstavila svetovalna delavka.
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Ker se v šolskem letu 2018/2019 nadaljuje s temo »Šolstvo in šolski sistem«, bomo učencem
pripravili podobne dejavnosti in še bolj približali naš šolski sistem.
Želeli bi, da imajo naši učenci v bodoče več možnosti nadaljevanja srednjega poklicnega
izobraževanja.

1.2.8. PROJEKTNE AKTIVNOSTI v šolskem letu 2017/2018

1.

Projekt

Nosilci/Szervezők Konzorcijski partnerji – Trajanje Znesek v
nosilci
EUR

MEDGENERACIJSKO
SREDIŠČE LENDAVA

Spomenka Juretič

Občina Lendava
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20.000,00

Realizacija
v EUR
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Vsebinsko poročilo:
- Ime in zunanja podoba: Projekt smo poimenovali PEREC Hiša generacij Lendava. Perec v Lendavi
pomeni nekaj domačega, prijetnega ter značilno lendavskega in tradicionalnega, poleg tega pa njegova
oblika simbolizira prepletanje vezi in pomoči ter sklepanje novih krogov znanja in poznanja. Menimo, da
je perec najprimernejši simbol namena in cilja Hiše generacij.

Prostovoljstvo V sklopu projekta PEREC je bilo v času od februarja do junija 2018 opravljenih 64
prostovoljskih ur.
Program dejavnosti:
1. KULINARIKA IN ETNOGRAFSKO IZROČILO
2. RAZVOJ GIBALNIH IN ŠPORTNIH SPOSOBNOSTI OTROK, MLADOSTNIKOV IN ODRASLIH/STAREJŠIH
OSEB: RazGIBani popoldnevi z babicami, dedki,
3. KREPITEV JEZIKOVNIH KOMPETENC: Tedensko je potekala dejavnost Po(vezovanje) Po(moč)
Po(znanje), kjer je naša prostovoljka nudila pomoč otrokom pri učenju in vključevanju. Poseben poudarek
je bil na učenju slovenščine otrok priseljencev. Pravljične ustvarjalnice v PEREC Hiši generacij Lendava.
4. IZOBRAŽEVALNI IN KULTURNI DOGODKI: V aprilu, maju in juniju smo organizirali serijo predavanj na
temo izzivov nosečnosti in materinstva, preprečevanja nasilja nad starejšimi ter medvrstniškega nasilja.
Predavanja o različnih oblikah nasilja. Festival migrantskega filma v PEREC Hiši generacij Lendava.
Sodelovanje z OPB DOŠII Lendava:
Z učenci DOŠII Lendava smo potiskovali dežnike za prostorsko postavitev Urbani travnik in tudi na ta način
pripomogli k vključenosti in opolnomočenju otrok s posebnimi potrebami.

- Prehrana za zunanje odjemalce: V okviru Dvojezične osnovne šole II Lendava in
kuhinje, ki deluje znotraj šole, sva sodelavki projekta PEREC sodelovali pri organizaciji
prodaje obrokov prehrane za zunanje odjemalce. Upokojencem in drugim ranljivim
skupinam je bila ponujena prehrana po posebej ugodni ceni. S tem želimo pripomoči k
zmanjševanju socialnih razlik med prebivalstvom in izboljšanju življenjskega standarda
pripadnikov ranljivih skupin.

2.

Mreža
strokovnih Livia
Horvath,
institucij za podporo Alisa Krajnc
otrokom s posebnimi
potrebami in njihovim
družinam–
STROKOVNI CENTER
POMURJE

MIZŠ
–
PILOTNI 2017–
PROJEKT, ESS
2020
Konzorcijski
partnerji
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Vsebinsko poročilo:

Nabava IKT opreme in prilagojenih pripomočkov za delo z otroki s posebnimi potrebami v višini
Strokovna izobraževanja, ki smo jih organizirali:
Vsebina

Izvajalci

Kraj in čas

Udeleženci

GIBALNA TERAPIJA –
MOZGÁSTERÁPIA
GLUHOSLEPOTA –
SIKETVAKSÁG

Mihályné Kulcsár

DOŠ II Lendava
27.-28. 11. 2017
DOŠ II LENDAVA
8. 12. 2017

3.

PRAVLJIČNI SVET NAŠIH
NAJMLAJŠIH/ MESE,
MESE, MESKETE

Melinda Gellén

VRTEC LENDAVA
LENDVAI ÓVODA
14. 11. 2017

strokovni delavci,
starši in otroci
strokovni delavci
in zunanji
udeleženci
strokovni delavci
in starši

4.

»OHRANIMO SVOJ GLAS«

mag. Mladen Jeličič

5.

STROKOVNA SREČANJA IN
SODELOVANJE MED
INSTITUCIJAMI

Mátyásiné Kiss
Ágnes, igazgató,

DSŠ Lendava
28. 3. 2018
DOŠ II Lendava
4. 10. 2017

1.
2.

6.

Zgodnje obravnave otrok z
različnimi, kombiniranimi
motnjami ter prikaz
aktivnosti na področju
razvijanja senzornih
zmožnosti

dr. Simona
Gerenčer Pegan

Csuka Pál, az
intézet
külkapcsolatainak
felelőse

Strokovna skupina
preko projekta
Z roko v roki
poMOČ

3.

Semmelweis
Egyetem Pető
András Pedagógiai
Intézete,Pető,
Budimešta
7. 11. 2017
CENTER IRIS
Ljubljana
5. 1. 2018

Krepitev kompetence Livia Horvath,
ZRSŠ, MIZŠ, ESS
podjetnosti
in Spomenka Juretič Konzorcijski partner
spodbujanje prožnega
prehajanja
med
izobraževanjem
in
okoljem v osnovnih
šolah
Vsebinsko poročilo: Aktivnosti v šolskem let 2017/2018 nismo izvajali.
4.

Dvig
kakovosti Livia Horvath
narodnostnega
šolstva za madžarsko

3. 2.
2017–
31. 8.
2022

Pomurska Madžarska 1. 9.
samoupravna narodna 2016–
skupnost/Muravidéki 31. 8.
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narodno skupnost v
Magyar
2022
Sloveniji ter slovensko
Őnkormányzati
narodno skupnost na
Nemzeti
Közösség,
Madžarskem
MIZŠ, ESS
Vsebinsko poročilo o realizaciji:
Preko projekta smo imeli priložnost za organizacijo logopedske obravnave za učence z
govorno-jezikovnimi motnjami. Tedensko je k nam prihajala logopedinja iz Madžarske.
Na področju dviga strokovne kompetence zaposlenih in praktičnega usposabljanja smo gostili
strokovnjakinjo iz Madžarske.
Strokovno izobraževanje in praktično usposabljanje na področju dela z otroki s posebnimi
potrebami (OPP)
Diagnostični postopki in individualizirani program dela s OPP - tuji strokovnjaki
Gostujoči učitelj in učitelji strokovnega kolektiva šole, izvedba pouka

80 ur
16 ur
36 ur

Izpostavljamo nekatere dodatne finančne prilive iz naslova projektov in donacij ter njihovo
namensko porabo:
Projekti in donacije

Vsebina

Finančni vir/ EUR

projekt Mreža strokovnih
institucij za podporo otrokom s
posebnimi potrebami in njihovim
družinam

interaktivni zaslon Clevertouch,
mobilno stojalo za display
Clevertouch, 2 prenosna
računalnika, 2 tablična
računalnika, 2 kinestetični mizi,
1 stacionarni računalnik,
montiro računalnika

6.892 EUR

Bethlen Gábor Alap za leto 2017

videokamera, tiskalnik, čitalik
črtne kode, knjige za knjižnico

975 EUR

Petrol d.d. za leto 2017

učila

800 EUR

LKMNÖK – MSNSOL
(št. pogodbe: tsZt 02/2017)

2018. június 29-én iskolánk
megszervezte tanárai számára a
tanévzáró szakmai kirándulást,
amely
Keszhely-Tapolca
környékén volt.

800 EUR

Razdelan program in dokumentacija posameznega projekta se nahaja v tajništvu šole.

2. DELOVANJE
MŰKÖDÉSE

ORGANOV

UPRAVLJANJA/

AZ

IGAZGATÁSI

SZERVEK

PROGRAM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 2017-2018 / A 2017-2018 ÉV ÉVES OKTATÁSNEVELÉSI 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
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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 strokovni 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; 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,
- enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok,
- vključevanja staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja in oblike
pomoči,
- individualiziranega pristopa,
- interdisciplinarnosti,
- ohranjanja ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega razvoja,
- čim prejšnje usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja,
- takojšnje in kontinuirane podpore in strokovne pomoči v programih vzgoje in izobraževanja,
- vertikalne prehodnosti in povezanosti programov,
- organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja,
- zagotavljanja ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka.

2.1. Kadrovska zasedba/ A munkahelyek betöltése
Sistemizacija delovnih mest
Zavod: Dvojezična osnovna šola II Lendava

Vzgojno - izobraževalno delo
Prilagojen program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
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1. do 5. razred
Delež delovnega mesta
Naziv delovnega mesta

Specifike po sklepu
MIZŠ

Po predmetniku

Skupaj

Učitelj razrednega pouka

1,58

1,58

- za dodatne skupine pri tečaju plavanja

0,03

0,03

Drugi strokovni delavec v 1. razredu

0,45

0,45

Učitelj dopolnilnega pouka - raz. p.

0,05

0,05

Učitelj dodatnega pouka - raz. p.

0,05

0,05

Skupaj

2,16

0

2,16

6. do 9. razred
Delež delovnega mesta
Naziv delovnega mesta
Po predmetniku

Specifike po sklepu
MIZŠ

Skupaj

Učitelj slovenščine

0,61

0,61

Učitelj madžarščine (22)

0,79

0,79

Učitelj matematike

0,54

0,54

Učitelj nemščine

0,18

0,18

Učitelj likovne umetnosti

0,13

0,13

Učitelj glasbene umetnosti

0,09

0,09

Učitelj družboslovja

0,32

0,32

Učitelj naravoslovja

0,46

0,46

Učitelj gospodinjstva

0,2

0,2

Učitelj tehnike in tehnologije

0,41

0,41

Učitelj športa

0,41

0,41

Učitelj dopolnilnega pouka - pred. p.

0,09

0,09

Učitelj dodatnega pouka - pred. p.

0,09

0,09

Skupaj

4,32

0

4,32

Izbirni predmeti
Izbirni predmeti

Delež delovnega mesta

Računalništvo (v OŠPP) /i/

0,05

Šport za zdravje /i/

0,05

Skupaj

0,1

Posebni program VIZ
Delež delovnega mesta
Naziv delovnega mesta
Učitelj v posebnem progra-

Po predmetniku

Specifike po sklepu MIZŠ

2,73

Skupaj
2,73
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mu
Skupaj

2,73

0

2,73

VIZ delovna mesta
Delež delovnega mesta
Naziv delovnega mesta

Po predmetniku

Specifike po sklepu
MIZŠ

Skupaj

Učitelj v oddelkih podaljšanega bivanja

1,52

1,52

Učitelj zborovskega petja

0,27

0,27

Učitelj DSP za učence s posebnimi potrebami

1,09

1,09

Učitelj int. dej. za pripravo in izvedbo kolesarskega izpita

0,01

0,01

Učitelj socialnega učenja

0,09

0,09

Učitelj računalniškega opismenjevanja

0,1

0,1

Mobilni učitelj za izvajanje DSP

1,68

1,68

Skupaj

4,76

0

4,76

Druga dela
Delež delovnega mesta
Naziv delovnega mesta
Po predmetniku

Specifike po sklepu
MIZŠ

Skupaj

Ravnatelj

1

1

Svetovalni delavec

0,5

0,5

Knjižničar

0,5

0,5

Računalnikar - org. inform. dejavnosti

0,2

0,2

Organizator šolske prehrane

0,01

0,01

Spremljevalec

1

1

Varuh negovalec

1,83

1,83

Računovodja VI

0,5

0,5

Tajnik VIZ VI

0,5

0,5

Hišnik IV

0,5

0,5

Kuhar IV

0,25

0,25

Čistilec II

1,08

1,08

Strokovni delavec za sočasnost 2. VIO

0,5

0,5

Strokovni delavec za sočasnost 1. VIO

0,55

0,55

1,05

8,92

Skupaj

7,87

Pripombe in obrazložitve:
Prilagojen program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 1. do 5. razred - Po enojezičnem predmetniku za NIS
imamo odobrenih 22,5 ure, po dvojezičnem predmetniku potrebujemo 36 ur. Glede na specifiko IN (Izvedbena navodila za
dvojezično osnovno šolo z nižjim izobrazbenim standardom) v skladu s Soglasjem za zagotovitev sočasnosti dveh učiteljev, ki
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ste nam jih odobrili z dopisom št. 100-78/2017-9, z dne 23.8.2017, dodamo še 12 ur (0,55). Drugi strokovni delavec nam v 1.
razredu pripada v obsegu 10 ur (0,45). 6. do 9. razred - pri SLO 1 v 5.,6.,7. razredu po dvojezičnem predmetniku dodamo 1
uro - pri MAD1 v 5.,6.,7. in v 8.,9. razredu po dvojezičnem predmetniku dodamo 9 ur - pri MAD2 v 5.,6.,7. in v 8.,9. razredu
po dvojezičnem predmetniku dodamo 8 ur - pri SLO2 v 5.,6.,7. razredu po dvojezičnem predmetniku dodamo 4 ure - pri
MAT v 8.,9. razredu dodamo 4 ure ločenega poučevanja - pri MAT v 5.,6.,7. razredu dodamo 4 ure sočasnosti po Izvedbenih
navodilih (IN) - pri LUM v 5.,6.,7. in 8.,9. razredu po dvojezičnem predmetniku odvzamemo 1 uro - pri DRU v 5.,6.,7. razredu
dodamo 2 uri sočasnosti po Izvedbenih navodilih (IN) - pri NAR v 8.,9. razredu dodamo 3 ure ločenega poučevanja - pri NAR
v 8.,9. razredu po dvojezičnem predmetniku dodamo 1 uro - pri NAR v 5.,6.,7. razredu dodamo 2 uri sočasnosti po Izvedbenih navodilih (IN) - pri GOS v 5.,6.,7. in 8.,9. razredu po dvojezičnem predmetniku odvzamemo 1 uro - pri GOS v 8.,9. razredu
po dvojezičnem predmetniku odvzamemo pri delitvi skupin 0,5 ure - pri TIT v 5.,6.,7., in 8.,9. razredu po dvojezičnem predmetniku odvzamemo 2 uri - pri TIT v 8.,9. razredu po dvojezičnem predmetniku odvzamemo pri delitvi skupin 1 uro - pri ŠPO
v 5.,6.,7. razredu dodamo 3 ure sočasnosti po Izvedbenih navodilih (IN) Posebni program vzgoje in izobraževanja - vnesemo
60 ur (2,73 deleža delovnega mesta) VIZ delovna mesta - pri zborovskem petju odvzamemo 2 uri (0,18 deleža delovnega
mesta) - pri računalniškem opismenjevanju dodamo 1 uro (0,05 deleža delovnega mesta) - dodamo 61 ur (2,77 deleža delovnega mesta) mobilni učitelj za izvajanje DSP Druga dela Knjižničar: dodamo 0,25 deleža delovnega mesta, v skladu z 21.
členom Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potr ebami. Vnesemo 0,006 deleža delovnega mesta Organizator šolske prehrane. Spremljevalec - dodamo 1 delovno mesto v
skladu s soglasjem MIZŠ št. 100-78/2017/12 z dne 6.9.2017. Računovodja VI: dodamo 0,15 deleža delovnega mesta, v skladu
z 21. členom Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi
potrebami. Poslovni sekretar VI: dodamo 0,15 deleža delovnega mesta, v skladu z 21. členom Pravilnika o normativih in
standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami.
(Vir: Portal MIZŠ, avgust 2018)

2.2. Svet zavoda
Svet zavoda ima kot najvišji organ zavoda pomembno vlogo in vpliv na izide poslovanja zavoda, kajti
sprejema letni delovni načrt zavoda in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih
in drugih programov, obravnava in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o
ustanovitvi.
Najvišji organ zavoda je Svet zavoda, ki ga sestavljajo:
2 predstavnika ustanovitelja,
1 predstavnik soustanovitelja,
5 predstavnikov delavcev šole in
3 predstavniki staršev.
Mandatno obdobje članov Sveta zavoda je v tej sestavi organizirano od dne 23. 2. 2017 in ima
mandat 4 leta.
Delovanje Sveta zavoda v letu 2017/2018:
Datumi sej Sveta Obravnavane vsebine in sprejeti pomembnejši sklepi
zavoda
29.9.2017

SKLEP (3/2): Svet zavoda se dokonstituira z novo predstavnico s strani delavcev
zavoda, s Petro Tot. Imenovani članici poteče mandat s potekom mandata
vsem članom Sveta zavoda.
Obenem smo člani Sveta zavoda javno glasovali za namestnika/namestnico
predsednika Sveta zavoda. Za namestnico predsednika Sveta zavoda je bila
imenovana Petra Tot.
SKLEP (3/4):
Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017 je bilo
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26.1.2018

sprejeto v predlagani obliki.
SKLEP (3/5):
Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018 je bil sprejet v predlagani obliki.
SKLEP (3/6):
Zapisnik 1. korespondenčne seje Sveta zavoda je bil potrjen v predlagani obliki.
SKLEP (3/7):
Prometno-varnostni načrt je bil sprejet v predlagani obliki.
SKLEP (3/8):
Za predstavnike Upravnega odbora Šolskega sklada se imenujejo Petra Tot,
Dina Koša, Spomenka Juretič in Majda Maučec.
SKLEP (3/10):
Cenik prodaje blaga in storitev je bil potrjen v predlagani obliki.
SKLEP (4/3):
Poročilo popisne komisije za koledarsko leto 2017 je bilo sprejeto v predlagani
obliki.
SKLEP (4/4):
Nova Pravila šolskega reda DOŠ II Lendava so bila sprejeta v predlagani obliki.
SKLEP (4/5):
Nov Vzgojni načrt DOŠ II Lendava je bil sprejet v predlagani obliki.

Svet zavoda je tako opravljal naloge, zapisane v 48. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja.

2.3. Svet staršev/ Szülők tanácsa
Svet staršem je konstruktivno sodeloval, spremljal in podpiral z idejami vsebine in dejavnosti
za naše učence.

2.4. Strokovni organi šole/ Az iskola szervei
2.4.1. Praksa študentov
V šolskem letu 2017/2018 sta bili v obliki strnjene prakse vključeni dve praktikantki iz UNI
PEF Ljubljana, in sicer študentki smeri Specialna in rehabilitacijska pedagogika.

2.4.2. Evalvacijska poročila aktivov/ Az aktívák éves beszámolói
1. REALIZACIJA CILJEV/ A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA
Aktiv oddelkov PPVI in Aktiv NIS:
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Strokovna srečanja so bila namenjena spremljanju posodabljanja šolske dokumentacije in njihove
implementacije v vsakdanje strokovno delo ter načrtovanju različnih aktivnosti v lokalnem okolju:

-

šolska dokumentacija,
prehajanje med programi,
spremljanje izvajanja Izvedbenih navodil za NIS DOŠ,
organizacija strokovnih srečanj in predavanj za zunanje zavode,
spremljanje sprememb na področju Kolektivne pogodbe javnih uslužbencev,
aktualni dogodki in spremembe,
priprava na srečanje PPVI Pomurje – akcijski načrt,
povezovanje z okoljem – sodelovanje z zunanjimi institucijami in zavodi, prijava na
natečaje, ogled razstav in vključevanje in spremljanje v dejavnosti širšega okolja.

Aktiv Oddelkov podaljšanega bivanja: Od načrtovanih skupnih dejavnosti oddelkov podaljšanega
bivanja so bile izvedene vse dejavnosti. Izvedenih je bilo še veliko več aktivnosti in druženja med
oddelki ter sodelovanja z lokalnim okoljem. Odstopanja so se pojavila v predvidenih časovnih okvirjih
izvedbe dejavnosti in posledično tudi pri nosilcih posameznih dejavnosti. V 2. ocenjevalnem obdobju
smo začeli sodelovati s Perec Hišo generacij Lendava.
Aktiv mobilne specialno-pedagoške službe: V tem šolskem letu se je aktiv MSPS osredotočil
predvsem na poenotenje pedagoške dokumentacije, vezane na izvajanje DSP. Tako smo v okviru
drugega in tretjega strokovnega srečanja oblikovali naslednje obrazce:
- individualiziran program,
- dnevnik svetovalne storitve,
- evalvacija individualiziranega programa ob koncu I. in II. ocenjevalnega obdobja,
- poročilo zunanjim ustanovam o vzgojno-izobraževalnem delu ob koncu šolskega leta.
Cilji in vsebine posameznih aktivov so bili realizirani oziroma sprotno prilagojeni glede na aktualne
potrebe, spremembe in problematiko.
2. STROKOVNA RAST/ SZAKMAI FEJLŐDÉS
Člani aktivov smo se tekom šolskega leta glede na aktualne potrebe na področju posebnih potreb
udeležili številnih izobraževanj, ki so prispevala k naši strokovni rasti.
Izobraževanje

Kraj

Datum

1.

Zgodnja obravnava

Ljutomer

28.9.2017

2.

Razvijanje jezikovne zmožnosti v zgodnjem obdobju

Lendava

21.10.2017

3.

Udeležba na sklicu študijskih skupin in oddane naloge

Murska

Sobota,

5.11.2018

Velenje
4.

Hiperaktivni sanjači v šoli

Ljutomer

5.

Otroci z avtizmom se lahko učijo

Bled

18.11.2018

6.

Zakaj slovensko šolstvo še ni vključujoče

Murska Sobota

20.11.2018
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7.

Pasti »sodobnega« stila življenja za razvoj

Murska Sobota

21.11.2017

senzorne integracije
8.

Neverbalne specifične učne težave

Murska Sobota

22.11.2018

9.

Kako do boljšega govora in poslušanja pri otroku?

Murska Sobota

23.11.2017

10.

Kompenzacija primanjkljajev in razvijanje

Lendava

24. in

socialne kompetence z likovno vzgojo

25.11.2017

11.

Konfliktuskezelés

Lendava

27.11.2017

12.

Gibalna terapija

Lendava

28.11.2017

13.

Gluhoslepota

Lendava

8.12.2017

14.

Vloga staršev in učiteljev ter kompetence v procesu

Lendava

14.12.2017

vzgoje otrok
15.

Zgodnja obravnava slepih in slabovidnih otrok

Ljubljana

5.1.2018

16.

Otroci s posebnimi potrebami

Lendava

16.1.2018

17.

Usmerjanje vedenja po metodi Team Teach

Lendava

18.1. in
19.1.2018

18.

Motnje avtističnega spektra

Turnišče

25.1.2018

19.

Predavanje dr. Janija Prgića

Dobrovnik

19. 2. 2018

20.

Meje, nasilje, kompetence učiteljev, staršev ter

Dobrovnik

13. 3. 2018

učencev
21.

Ohranimo zdrav glas

Lendava

28. 3. 2018

22.

Komunikacija in delo z učenci, ki motijo pouk

Murska Sobota

19. 4. 2018

23.

Szót értünk… Szó-beszéd... betekintés a logopédiai

Lendava

19.-

munkába

21.4.2018

24.

Skotopični sindrom

Ljutomer

23. 4. 2018

25.

Nasilje med vrstniki

Lendava

14. 6. 2018

Ob navedenih izobraževanjih smo si v okviru srečanj izmenjali primere dobre prakse in stalno
spremljali aktualno strokovno literaturo in didaktične pripomočke.
Vodje aktivov v šolskem letu 2017/2018 so bili: Majda Maučec (PPVI), Metka Kulčar (NIS), Spomenka
Juretič (OPB) in Alisa Krajnc ter Lea Horvatič (MSPS).
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2.4.3. Evalvacija aktivnosti Učiteljskih zborov/ Tanári karok tartalmi
értékelése
Mesec

Št. seje

Učiteljski zbor – dnevni red

Avgust
30.8.2017

1.

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

September
20.9.2017

2.

Oktober
11.10.2017

3.

Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/
2018 A 2017/2018-as tanév Éves
munkaterve
Seznanitev strokovnih delavcev z Aktom o
razporeditvi delovnega časa in z vodenjem
evidence prisotnosti za šolsko leto
2017/2018
ZBOR VSEH ZAPOSLENIH
Akt o razporeditvi delovnega časa in
vodenje evidence prisotnosti za šolsko leto
2017/2018
Interni akti
Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja
Aktualna problematika

November
15.11.2017

4.

Razvojni načrt šole s samoevalvacijo
Projekt Strokovni center Pomurje
Aktualna problematika

December
13.12.2017

5.

Izvedbena navodila za NIS DOŠ
Aktualna problematika

Januar
30.1.2018

6.

Februar
26.2.2018

7.

Marec
15.3.2018
April
11.4.2018

/

Pregled polletne realizacije LDN
2017/2018/ A 2017/2018-as Féléves 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
Aktualna problematika
Formativno spremljanje
Inovativno učno okolje/ Vseživljenjsko
učenje
REDNI INŠPEKCIJSKI NADZOR MIZŠ

Maj
16.5.2018

8.

9.

Aktualna tema: Promocija šole, kulture in
javne djelatnosti; predavatelj iz COO
Čakovec, g. Robert Posavec
Aktualna problematika
Načrt hospitacije in evalvacije
Pregled realizacije vsebin Projektov na
ravni šole – vsebine in cilji
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Obravnavane vsebine in tematske
delavnice
Organizacija LDN za šolsko leto
2017/2018
Pravilnik o šolski dokumentaciji v OŠ
Dnevi dejavnosti za šolsko leto
2017/2018
Projekti
Prvi šolski dan

Seznanitev zaposlenih z določili internih aktov: Načrt integritete zavoda
DOŠ II Lendava; Kodeks ravnanja
javnih uslužbencev na DOŠ II Lendava; Pravilnik o varovanju osebnih
podatkov; Ukrepi pred nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem
mestu; Načrt zaščite in reševanja v
primeru naravne nesreče in izrednega
dogodka, ipd..Aktualna problematika
Izhodišča za oblikovanje novega razvojnega načrta šole – vzgojno delovanje šole
SWOT - analiza
Implementacija Izvedbenih navodil –
poročilo za MIZŠ – »Sočasnost dveh
učiteljev«
Mobilne specialno-pedagoške službe
z organizacijskega in metodičnega
vidika – vodenje dokumentacije s
poudarkom na realizaciji IP

Implementacija FS – svetovalna
služba

Strokovno sodelovanje z zavodom iz
Čakovca
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Razvojni načrt šole II. del
Aktualna problematika

SWOT-analiza, evalvacija

Junij
13.6.2018

10.

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

Pregled dejavnosti v šolskem letu
2017/2018 (Nosilci dejavnosti, projektov, vodje aktivov - kratka poročila,
izhodišče za analizo je LDN.) - A
2017/2018 – as tanév
tevékenységeinek áttekintése és
értékelése (A különböző
tevékenységek kivitelezői, projektek
és aktívok vezetői készítsék el rövid
beszámolóikat, az évi munkaterv
figyelembevételével).

Julij
28.6.2018

11.

Evalvacija LDN za šolsko leto 2017/2018

Samoevalvacija vzgojnoizobraževalnega dela v šolskem letu
2017/2018

Dnevni red učiteljskih zborov smo namenili spremljanju aktualnih dogodkov in reševanju 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.

3. Narodnostni program/Nemzetiségi program
V E N D É G S É G B E N A M IN D A N N Y IA N MÁ S O K V A G Y UN K - J Á TÉ K
H A TÁ R OK N É L K Ü L C Í M Ű R E N D E Z V É N YE N
Az iskolánk OVI tagozatja 2017. szeptember 20-án ismét részt vett a már hagyományos
Mindannyian Mások Vagyunk- Játék Határok Nélkül című rendezvényen. A rendezvény az idén is
Lentiben, a Városi Művelődési Központban talált helyszínt.
A szíves fogadás és ismerkedés után, sok zene, tánc, ügyességi játékok, valamint kézműves
foglálkozásra is volt lehetőségünk. A kis csapatunk egy indián tánccal lépett fel a terem színpadján. A
színes program után finom uzsonna és üdítő várta a résztvevőket majd egy rövid társalgás után ismét
visszamentünk iskolánkra.
Köszönjük a szép perceket és jövőre ismét találkozunk!
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D R UŠ T V O P E D A G O Š K IH D E LA V C E V D V O J E Z I Č N IH Š O L IN V R TC E V
JE
P R A Z N OVA L O
10.
OB L E TN IC O/
A
M UR A V ID É K I
P E D A G Ó G U S OK E G YE S Ü L E TE F E N N Á L LÁ SÁ N A K 1 0 . J U B I L E U MÁ T
ÜN N E P E LT E
November 11-én, szombaton, a Muravidéki
Pedagógusok Egyesületének 10. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepség Dobronakon
volt, amelyen iskolánk tanulója Nikita, és
mentora Fodor Árpád is szerepelt a
lepketánccal.
A rendezvény
keretében szerepeltek a
kétnyelvű általános iskolák tanulói, az
óvodások és a középiskolások diákjai is. A
műsorban gyönyörű magyar dalok és
muravidéki versek hangoztak el. Az iskolák
igazgatónői elismeréseket vehettek át.
V soboto, 11. Novembra, je Društvo pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev ob 10. obletnici
delovanja društva organiziralo svečano prireditev, ki je bila v kulturnem domu v Dobrovniku. Na
prireditvi je nastopala tudi učenka naše šole Nikita in njen mentor Árpád Fodor. V okviru svečane
prireditve so nastopali učenci dvojezičnih šol in vrtcev. Ravnatelji so prejeli priznanja.

J A N UÁ R 2 2 ., A M A G YA R K U L T ÚR A N A P J A / 2 2 . J A N UA R ,
MA D Ž A R SK I K U L T UR N I P R A Z N I K
A
magyar
kultúra
napja
alkalmából
magyarórákon a kultúrával és ennek jelentésével,
valamint az ország szimbólumaival és a himnusszal
foglalkoztunk. Az idén a Muravidéki magyar
kultúrára tettük a hangsúlyt, hiszen sokszor
elfeledkezünk azokról a fontos dolgokról, amelyek
a
közvetlen
környezetünkben
vannak. Így
készítettünk egy plakátot a hetési táplálékokról,
valamint a Muravidéki magyar költőkről, írókról.
Fontosabb műveiket kiállítottuk az iskola
folyosóján.
V okviru madžarskega kulturnega praznika smo se pri urah madžarščine pogovarjali o pomenu
kulture, o simbolih države itd. Letos smo večji poudarek namenili prekmurski madžarski kulturi.
Izdelali smo 2 plakata in sicer o kulinariki Hetésa ter o prekmurskih madžarskih pisateljih in pesnikih.
Razstavo je bila na ogled na hodniku šole.
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1 5 . MA R E C – M A D Ž A R S K I N A R OD N I P R A Z N I K/ MÁ R C I U S 1 5 .
MA G YA R N E MZ E TI ÜN N E P
Mi is megemlékeztünk az 1848-49-es magyar szabadságharcról. A
himnusz után Manuela tanárnő előadást tartott az ünnep
fontosságáról, valamint Ferike és Matjaž felolvasták Petőfi Nemzeti
dalát, Gabriella és Balázs katonaverset szavaltak, amit
huszárfelszereléssel szemléltettek. A hivatalos rész után próbára
tettük kitartásunkat, hiszen “katonajátékokat” játszodtunk. Az
emlékórát iskolánk 12 pontjával zártuk, amelyet a magyarórák
keretében állítottunk össze.
V okviru spominske ure smo obeležili madžarski narodni praznik. Po
himni je učiteljica Manuela predstavila dogodek s 15. marca 1848.
Učenca Matjaž in Ferike sta prebrala Petőfijevo pesem, Nemzeti dal,
učenka Gabriella in učenec Balázs pa sta recitirala vojaško pesem. Po
uradnem delu smo se pomerili kot vojaki. Uro smo zaključili z 12
točkami naše šole, katere so sestavili učenci pri pouku madžarščine.

Szakmai tartalmak
SZ ÓT É RT Ü N K … S Z Ó BE S ZÉ D … BE T E K I N T É S A L O G OP É D I A I
M U N K Á B A / VP O GL E D V DE L O L O G OP E DA
2018. április 19-e és 21-e között a kétnyelvű általános iskolák és óvodák tanárai és óvonői részt vettek
a Szót értünk… Szó beszéd…logopédiai továbbképzésen, Kozma Szabolcs profeszor előadásában. A
műhelymunkák a II. Sz. Lendvai KÁI-n iskolán folytak, a Muravidéki Pedagógus Egyesület jóvoltából.
Rengeteg tapasztalattal lettük gazdagabbak.

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 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 .

4. SPREMLJANJE URESNIČEVANJA LDN/ A MUNKATERV MEGVALÓSITÁSÁNAK
KISÉRETE
Oblikovanje oddelkov in organizacijo dela v zavodu za šolsko leto 2017/2018 smo načrtovali ob
upoštevanju podanih izhodišč MIZŠ, ki smo jih prejeli za novo šolsko leto.
Kadrovski načrt je bil sestavljen iz tabelaričnega dela in 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 uéiteljskem zboru. Menim, da je taka oblika bila uspešna, ker omogoča
ktirično mišljenje tako posameznemu strokovnemu delavcu 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,
sproti smo reševali aktualne probleme, saj menimo, da so enako pomembni člani pri udejanjanju
uspešnega delovanja našega zavoda.

5. ZAKLJUČEK/ ZÁRÓ GONDOLATOK
Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018 smo zaključili uspešno, z bogatimi vsebina in cilji
posameznega vzgojno-izobraževalnega programa.
V evalvacijskem poročilu smo poglobljeno analizirali posamezna področja dejavnosti. Šolsko leto
2017/2018 odraža bogatost in družbeno interaktivnost ter uspešnost v smislu integracije
segregiranega zavoda v ožje in širše družbeno okolje.
Šola je bila in bo tudi še naprej zelo odprta za sodelovanje s širšo javnostjo, prav tako se bo odzivala
na vsa povabila ter se jih po svojih zmožnostih udeleževala in se predstavljala. Vsekakor je naš namen
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senzibilizacija družbe za sprejemanje posebnih potreb in sprejemanje le-teh kot pomembne,
enakovredne, drugačne, samosvoje in predvsem pozitivne in koristne člane 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 – z izobraževanji
strokovnih delavcev kot tudi v smislu predajanja njihovih znanj v smislu inovativnih pristopov dela s
populacijo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami širši strokovni javnosti. Pri strukturi
zaposlovanja se je dvignil delež ustreznega kadra, predvsem prihajajo mladi, ki so študentje na
področju specialne in rehalibitacijske pedagogike.
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 smo imeli redni inšpekcijski nadzor MIZŠ. Spremljava dela strokovnih delavcev je bila
namenjena pregledu njihove šolske obvezne dokumentacije.
Z vidika vodenja bi izpostavila problematike, ki bi jih bilo potrebno v bodoče začeti sistemsko reševati
in zaključiti, in sicer v skupnem sodelovanju s posameznimi kompetentnimi predstavniki, občinami,
zavodi, institucijami, organizacijami, skupnostmi ter višjimi inštancami (Zavod RS za šolstvo, MIZŠ). 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 gradili na naši kvaliteti vzgoje in izobraževanja kot tudi na
naši prepoznavnosti v lokalnem in širšem okolju. Kljub nakazanim težavam in izpostavljeni
problematiki lahko podamo pozitiven zaključek dela za šolsko leto 2017/2018.

Livia Horvath,
Ravnateljica/ igazgatónő

Lendava, avgust 2018
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