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UVOD/BEVEZETÉS
Cilj resnične vzgoje ni le usmerjanje ljudi, da počnejo prave stvari, ampak da uživajo v njih;
ne le, da postanejo delavni, ampak da vzljubijo delo;
ne le, da postanejo učeni, ampak da vzljubijo znanje;
ne le, da postanejo čisti, ampak da vzljubijo čistost;
ne le, da postanejo pravični, ampak da zahrepenijo po pravici.
(John Ruskin)
Az igazi nevelés célja nem csak irányítani az embereket, hanem arra késztetni őket, hogy
helyes dolgokat csináljanak, és élvezzék őket;
Ne csak dolgosak legyenek, hanem szeressék a munkájukat;
Ne csak kitanultak legyenek, hanem szeressék a tudást;
Ne csak tiszták legyenek, hanem szeressék a tisztaságot;
Ne csak igazságosak legyenek, hanem vágyódjanak az igazságszolgáltatásért.
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1. OPREDELITEV NAMENA IN OBLIKOVANJE LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA/AT ÉVI
MUNKATERV CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA
Javni zavod z nazivom Dvojezična osnovna šola II Lendava/2. 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 z dne 22.5.2018 izdalo 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.
Ustanoviteljica javnega zavoda:
Soustanoviteljica javnega zavoda:

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

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”.
Zakon omogoča odprtje možnosti ponovne vključenosti otrok s posebnimi potrebami v zavod iz
enojezičnega območja. Predhodno je potrebno pridobiti sklep MIZŠ za dodelitev programa.
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.
V okviru naše dejavnosti izvajamo mobilno specialno-pedagoško službo na osnovnih šolah in v vrtcih.
Mobilne pedagoginja nudijo dodatno strokovno pomoč otrokom z učnimi težavami in s primanjkljaji
na posameznih področjih učenja.
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Letni delovni načrt 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, strokovni delavci in strokovni aktivi.
Predlog letnega delovnega načrta obravnavajo strokovni organi šole, Svet staršev in Svet zavoda, ki
ga tudi sprejme.
A 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola közérdekű nevelési-oktatási intézmény. Kettő államilag
elismert programot vitelez ki:
a kétnyelvű általános iskola 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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1.1. KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020/2019/2020-AS ISKOLAI NAPTÁR
Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta.
Šolski koledar za šolsko leto 2019/20

2019 ponedeljek

2020

ponedeljek–petek
četrtek
petek
petek

2. 9.
28. 10.–1. 11.
31. 10.
1. 11.
22. 12.

ZAČETEK POUKA
JESENSKE POČITNICE
DAN REFORMACIJE
DAN SPOMINA NA MRTVE
PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN
ENOTNOSTI
BOŽIČ
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
NOVOLETNE POČITNICE
NOVO LETO
ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
ZIMSKE POČITNICE

ponedeljek
torek
ponedeljek–sreda
torek–sreda
petek
petek
sobota
petek–sobota
ponedeljek–petek

25. 12.
26. 12.
25. 12. –2. 1.
1. 1.–2. 1.
31. 1.
7. 2.
8. 2.
14. 2.–15. 2.
24. 2.–28 . 2.

ponedeljek
ponedeljek
Ponedeljek-petek
petek-sobota
torek
četrtek
ponedeljek
ponedeljek

13. 4.
27. 4.
27. 4.–1. 5.
1. 5.–2. 5.
5. 5.
7.5.
11. 5.
15. 6.

VELIKONOČNI PONEDELJEK
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
PRVOMAJSKE POČITNICE
PRAZNIK DELA
NPZ – OŠPP

sreda

24. 6.

četrtek

25. 6.

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE OD
1. DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL;
POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI
DAN DRŽAVNOSTI

petek-ponedeljek

26. 6.–31. 8.

POLETNE POČITNICE

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9.
RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL

Vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku (v nadaljnjem besedilu: pouk) osnovna šola
izvaja v dveh ocenjevalnih obdobjih:
– prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra do 31. januarja,
– drugo ocenjevalno obdobje traja od 1. februarja do 24. junija, razen za učence 9. razreda, za katere
traja do 15. junija.
Tedenski razpored ur pouka po predmetniku in tedenski razpored drugega vzgojno-izobraževalnega
dela se določi z urnikom.
Ura pouka praviloma traja 45 minut. Med urami pouka imajo učenci najmanj pet minut, najmanj
enkrat dnevno pa praviloma 20 do 30 minut odmora. Če pouk posameznega predmeta strnjeno traja
več šolskih ur, šola samostojno razporedi odmore v obsegu, ki je določen v tem odstavku. Ura
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podaljšanega bivanja traja 50 minut, vzgojno-izobraževalno delo v podaljšanem bivanju in jutranjem
varstvu vozačev poteka strnjeno.
Ura vzgojno-izobraževalnega dela po posebnem programu vzgoje in izobraževanja traja 60 minut.
Vzgojno-izobraževalno delo poteka strnjeno, v tem času učitelj načrtuje in izvaja vmesne sprostitvene
dejavnosti za učence.
Učenci imajo jesenske, novoletne, zimske, prvomajske in poletne počitnice.
Jesenske počitnice praviloma trajajo en teden v času praznikov, ti se vključujejo v počitnice. Jesenske
počitnice so v tem šolskem letu od 28.10. do 1.11.2019.
Novoletne počitnice so v tem šolskem letu od 25.12.2019 do 2.1.2020. V skladu s šolskim koledarjem
bomo obeležili državne praznike s proslavo.
Zimske počitnice trajajo en teden in so razporejene v dve časovni obdobji izmenično po območjih
statističnih regij. Prvo obdobje se začne tretji ponedeljek v februarju, drugo obdobje pa naslednji
ponedeljek. To leto imamo zimske počitnice v drugem obdobju, to je od 24.2. do 28.2.2020.
13. april 2020 je velikonočni ponedeljek in je pouka prost dan.
Prvomajske počitnice so v tem šolskem letu od 27.4. do 1.5.2020.
Poletne počitnice trajajo od konca pouka, in sicer od 26. junija do 31. avgusta 2020.

2. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA/A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA
SZERVEZÉSE
2.1 PROSTORSKI POGOJI IN OPREMLJENOST ŠOLE/AZ ISKOLA HELYISÉGEI ÉS
BERENDEZÉSE
Prednostna naloga ravnatelja in ustanovitelja je zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za delo.
V šolskem letu 2019/20 že šesto leto izvajamo našo dejavnost v prenovljenih prostorih bivšega vrtca
v Ulici heroja Mohorja 1. Prostori se ogrevajo na toplotno energijo iz kotlovnice. Tekom šolskega leta
so načrtovana vzdrževalna in investicijska dela v skladu s finančnim načrtom zavoda z ustanoviteljem
Občino Lendava.
V šoli poteka pouk v petih učilnicah, poleg tega šola razpolaga še z dvema manjšima prostoroma
oziroma kabinetoma, ki sta namenjena individualnim in skupinskim obravnavam ter timskim
srečanjem strokovnih skupin in srečanjem s starši. V enem od kabinetov so zbrani in popisani vsi
didaktični materiali in pripomočki za interno izposojo strokovnim delavcem. Šola razpolaga tudi s
specializirano učilnico, tj. z eno računalniško učilnico s knjižnico, gospodinjsko učilnico z jedilnico,
glasbeno učilnico in delavnico za učenje ter snoezelenom – multi senzorno sobo.
Preko projekta Mreža strokovnih centrov – STROKOVNI CENTER POMURJE, uporabljamo tudi
poseben prostor za svetovalne storitve zunanjim uporabnikom.
Šola ne razpolaga s telovadnico in zunanjim igriščem, za kar se koristijo telovadnica in zunanje
površine Dvojezične srednje šole Lendava, zunanje površine pri Dvojezični osnovni šoli I Lendava in
javne površine v mestu. Pri prehodu na ure športa je za varnost poskrbljeno z ustreznim številom
spremljevalcev za spremstvo na dejavnostih in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalnega
dela (Pravilnik o normativih in standardih). Oblikovali smo dokument PROMETNO VARNOSTNI NAČRT
(2017), kjer podrobneje opisujemo ukrepe varne vožnje – prevozi učencev in varne poti učencev v
mestu Lendava. Skozi šolsko leto se bomo povezovali s Policijsko postajo Lendava, kii bo izvajala
preventivne aktivnosti in predavanja za naše učence.
V šolsko računalniško omrežje so vključene vse učilnice, celotna šolska administracija in zbornica z
neomejenim dostopom do interneta. Vse učilnice so opremljene z računalnikom, v šestih učilnicah so
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nameščene interaktivne table. IKT oprema se sproti dopolnjuje in obnavlja, zaradi potreb in tudi
dotrajanosti le-teh.
V šolskem letu 2018/2019 smo obogatili zunanje prostore s postavitvijo učilnice na prostem in z
zunanjimi glasbili ter krušno pečjo.
Primanjkujejo prostori za nemoteno delo hišnika in za skladiščenje večjih didaktičnih pripomočkov
(šport) ter nabavljenih materialov za higieno, ter prostori za izvajanje in širitev dejavnosti preko
projekta Mreža stroko vnih centrov-Strokovni center Pomurje.

Strategija opremljenosti šole/Az iskola felszereltségének biztosítása
Učna tehnologija se bo tekom šolskega leta nabavljala načrtno, in sicer v skladu s financiranjem
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in priporočili Zavoda RS za šolstvo ter v sodelovanju s
strokovnimi aktivi šole ter z uspešnimi prijavami na razpise in vključevanjem v različne projekte, ki so
finančno podprti.
Še naprej ostaja prioriteta opremljanje in posodabljanje učilnic z interaktivnimi tablami in dodatno
IKT tehnologijo ter specializiranimi, prilagojenimi pripomočki za OPP, in sicer:
- nabava potrebne opreme za učilnice (na podlagi prijave na razpise),
- nabava ustreznih računalniških programov in računalniške opreme (na podlagi prijave na
razpis),
- nabava potrebne opreme za gibalno ovirane otroke,
- posodabljanje učne tehnologije … v sklopu finančne perspektive SIO 2020.
Skrb za zdravje učencev, za spodbujanje le-teh k zdravemu načinu življenja, za njihovo aktivacijo z
različnimi vsebinami v rekreacijskih odmorih in z dejavnostmi na prostem narekuje zagotovitev
zunanjega igrišča, kar bo prioritetni cilj, ki ga bomo uresničevali tudi v letošnjem šolskem letu.

2.2 KADROVSKA ZASEDBA/A MUNKAHELYEK BETÖLTÉSE
Zaposleni delavci v DOŠ II Lendava/A 2. Sz. Lendvai KÁI alkalmazottjai
Strokovni delavci/Szakmunkások
Ime in priimek
1.

Metka Kulčar

2.

Petra Tot

3.

Andrea Pisnjak

4.
5.
6.

Karina Sekereš
Silvestra Kolenko
Dina Rudaš

7.

Árpád Fodor

8.
9.
10.
11.

Majda Maučec
Tanja Tratnjek
Spomenka Juretič
Eva Žvikart

12.

Mojca Jereb

Delovno mesto
učiteljica razrednega in predmetnega pouka,
učiteljica
za
dodatno
strokovno
pomoč,
organizatorka šolske prehrane
učiteljica razrednega pouka, učiteljica za dodatno
strokovno pomoč
učiteljica razrednega in učiteljica za dodatno
strokovno pomoč
učiteljica predmetnega pouka
učiteljica predmetnega pouka
učiteljica delovnega usposabljanja, učiteljica za
dodatno strokovno pomoč
učitelj predmetnega pouka, učitelj delovnega
usposabljanja
učiteljica delovnega usposabljanja
učiteljica predmetnega pouka
učiteljica podaljšanega bivanja, svetovalna delavka
učiteljica razrednega in predmetnega pouka učiteljica
interesne dejavnosti (pevski zbor)
učiteljica delovnega usposabljanja, učiteljica
podaljšanega bivanja
10
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ravnateljica, učiteljica podaljšanega bivanja
učiteljica razrednega in predmetnega
knjižničarka
učiteljica za dodatno strokovno pomoč
učitelj predmetnega pouka, kolesarski izpit
računalnikar org. inf. dej.

pouka,

Strategija kadrovskega izpopolnjevanja/ Szakmai továbbképzés
Skrb za ustrezno zasedenost delovnih mest, oblikovanje in načrtovanje poklicne poti strokovnih in
ostalih delavcev šole: spodbujanje in omogočanje, da si strokovni delavci pridobijo ustrezno
strokovno izobrazbo in se izpopolnijo v znanju madžarskega jezika, opravljanje strokovnih izpitov.
Strokovni delavci se izpopolnjujejo na način, da pridobijo poglobljene specialistične kompetence na
različnih področjih dela z otroki s posebnimi potrebami.
Prednostne naloge pri stalnem strokovnem izpopolnjevanju in delu strokovnih delavcev bodo:
- implementacija Izvedbenih navodil za dvojezično poučevanje v programu NIS,
- oblikovanje izhodišča za uvajanje enojezičnega programa NIS z največ dvema urama pouka
madžarščine na teden (spremembe in dopolnitve Zakona o posebnih pravicah italijanske in
madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI),
- posodobitev pouka v smislu individualizacije in diferenciacije pouka ter izdelave
individualiziranih programov ter njihova evalvacija,
- spremljanje in načrtovanje prehajanja med programoma (NIS in PPVI) in njihova evalvacija,
- aktivnosti učencev pri pouku z elementi formativnega spremljanja,
- aktivnosti učencev v okviru obveznega, razširjenega in izvenšolskega programa po smernicah
projekta POGUM,
- metodika dvojezičnega poučevanja s sodobnimi metodično-didaktičnimi elementi počevanja,
- urejanje področja dvojezičnih učnih gradiv ter učna gradiva za madžarščino,
- didaktične novosti posebnega programa (VIU za učence z zmerno, težjo in težko motnjo),
- pridobitev specifičnih znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami (Načrt izobraževanj),
- razvijanje vsebin STROKOVNEGA CENTRA POMURJA, DVOJEZIČNE ENOTE LENDAVA.

Administrativno-tehnični delavci/Adminisztratív-technikai dolgozók

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ime in priimek

Delovno mesto

Kornelija Toth
Piroška Žižek Kelenc
Ljubica Vuk
Jože Sarjaš
Samo Vučak
Izabel Horvath
Natalija Gojnik
Karmen Gabor
Hajnalka Horvat
Jože Horvat

tajnica
računovodkinja
čistilka
voznik
varuh negovalec
varuhinja negovalka
spremljevalka gibalno oviranemu učencu
kuharica za dopolnilno dejavnost
Kuharica
hišnik, čistilec
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3. OBSEG IN VSEBINA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA/NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA
TERJEDELME ÉS TARTALMA
Programi in področja vzgojno-izobraževalnega dela na DOŠ II Lendava zajemajo:
- Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno
šolo/Alacsonyabb követelményszintű oktatási program,
- Posebni program vzgoje in izobraževanja/Speciális nevelési-oktatási program,
- Mobilna specialno-pedagoška služba/Utazós gyógypedagógiai szolgálat.

3.1 OBSEG IN ORGANIZACIJA POUKA/TANÍTÁS SZERVEZÉSE
V tem šolskem letu imamo naslednje kombinirane oddelke:
NIS: 2. in 3. razreda; 5., 6. in 7. razreda; 8. in 9. razreda; PPVI: OVI A in OVI B. V prvem in drugem
oddelku smo v skladu s sprejetimi izvedbenimi navodili (december 2013) in sprejetim poročilom
Implementacije izvedbenih navodil (junij 2016, avgust 2017) za našo šolo vpeljali delež učitelja, v
skladu s pridobljenim soglasjem MIZŠ. Sistemizacija delovnih mest opredeljuje Pravilnik o normativih
in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami.
Učenec mora v okviru obveznega programa redno obiskovati pouk in izpolnjevati obveznosti in
naloge, določene z akti osnovne šole (Zakon o OŠ). V razširjeni program, ki ga organizira osnovna šola
s PP, se učenec vključuje prostovoljno.
Šola lahko organizira tudi druge dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom.
Ker je večina učencev vozačev, imamo organizirano jutranje in popoldansko dežurstvo le-teh.
Večina učencev prihaja v šolo in iz nje odhaja s šolskim kombijem.
Po pouku so učenci vključeni v oddelek podaljšanega bivanja, ki je prav tako kombiniran iz več
razredov.

12
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3.2 UČNE URE IN ODMORI/TANÓRÁK ÉS SZÜNETEK
Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom/Alacsonyabb
követelményszintű oktatási program
od

do

Dejavnost

6:00

7:35

varstvo vozačev

7:35

8:20

1. učna ura

8:20

8:35

odmor

8:35

9:20

2. učna ura

9:20

9:40

odmor – rekreativni

9:40

10:25

3. učna ura

10:25

10:30

Odmor

10:30

11:15

4. učna ura

11:15

11:20

Odmor

11:20

12:05

5. učna ura

12:05

12:25

odmor

12:25

13:10

6. učna ura

13:10

13:15

Odmor

13:15

14:00

7. učna ura

14:00

14:05

Odmor

14:05

14:50

8. učna ura

11:20

15:30

PB

Posebni program vzgoje in izobraževanja/Speciális nevelési-oktatási program
Od

do

Dejavnost

7:35

8:35

1. učna ura

8:35

9:35

2. učna ura (malica)

9:35

10:35

3. učna ura

10:35

11:35

4. učna ura

11:35

12:35

5. učna ura (kosilo)

12:.35

13:35

6. učna ura

13:35

15:30

podaljšano bivanje
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3.3 ŠTEVILO UČENCEV PO ODDELKIH/A TANULÓK LÉTSZÁMA TAGOZATOK SZERINT
Program

Oddelek

Število učencev

Razredniki

Nadomestni
razredniki

2., 3.

4

Petra Tot

Andrea
Pisnjak

5., 6., 7.

4

Karina
Sekereš

Metka Kulčar

8., 9.

7

Silvestra
Kolenko

Tanja
Tratnjek

NIS

Skupaj

15
OVI A

5

Dina Rudaš

Majda
Maučec

OVI B

4

Majda
Maučec

Dina Rudaš

/

/

PPVI

Skupaj

9

Skupaj

5

24

3.4 ŠTEVILO UČENCEV PO RAZREDIH, SPOLU IN GLEDE NA UČNI JEZIK/A TANULÓK
SZÁMA TAGOZATOKKÉNT ÉS NEME, VALAMINT TANNYELVRE VALÓ TEKINTETTEL

Razred

Moški

Ženske

Skupaj
-

Slov
UJ
-

Madž.
UJ – MJ1
-

1.

-

-

2.

2

1

3

2

1

3.

1

-

1

1

-

4.

-

-

-

-

-

5.

1

-

1

1

-

6.

1

1

2

1

1

7.

0

1

1

1

-

8.

1

0

1

1

0

9.

3

3

6

5

1

Skupaj

9

6

15

12

3

OVI A

2

3

5

-

-

OVI B

2

2

4

-

-

Skupaj

4

5

9

12

3
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3.5 ŠTEVILO UČENCEV PO OBČINAH/A TANULÓK LÉTSZÁMA KÖZSÉGEK SZERINT
LENDAVA

ČRENŠOVCI

TURNIŠČE

KOBILJE

VELIKA
POLANA

DOBROVNIK

PUCONCI

Skupaj

1.

-

-

-

-

-

-

-

0

2.

3

-

-

-

-

-

-

3

3.

-

-

-

-

-

-

1

1

4.

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

-

-

-

-

-

1

-

1

6

1

-

-

-

-

-

1

2

7.

-

-

-

-

-

1

-

1

8.

1

-

-

-

-

-

-

1

9.

2

-

-

-

1

3

-

6

OVI A

2

2

-

-

-

1

-

5

OVI B

2

-

1

1

-

-

-

4

Skupaj

11

2

1

1

1

6

2

24

Razred

3.6 MOBILNA SPECIALNO-PEDAGOŠKA SLUŽBA/UTAZÓS GYŐGYPEDAGÓGIAI MUNKA
Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se izvaja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok
s posebnimi potrebami – ZUOPP-1, njihovimi spremembami in predpisi, ki urejajo področje
predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter
splošnega srednjega izobraževanja.
Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci
oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi
motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki
potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo
ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.
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 otroku,
- 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,
- ohranjanje ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega razvoja,
- čimprejšnja usmeritev v ustrezen program vzgoje in izobraževanja,
- takojšnja in kontinuirana podpora in strokovna pomoč v programih vzgoje in izobraževanja,
15
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vertikalna prehodnost in povezanost programov,
organizacija vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja,
zagotavljanje ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka.

Program dela mobilne specialno-pedagoške službe DOŠ II Lendava, se v šolskem letu 2019/20 izvaja
na šestih osnovnih šolah, v Vrtcu Velika Polana in Vrtcu Turnišče. Ure dodatne strokovne pomoči, ki
izhajajo iz odločb o usmeritvi, izvaja skupno pet strokovnih delavcev.
Osnovna šola, na kateri se izvaja pomoč

Št. ur/teden

SRP

Dvojezična osnovna šola Dobrovnik
Osnovna šola Kobilje
Dvojezična osnovna šola Genterovci
Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

5
2
13
4
3
2
4
2
33

Alisa Sep Krajnc
Alisa Sep Krajnc
Alisa Sep Krajnc
Metka Kulčar
Andrea Pisnjak
Majda Maučec
Dina Rudaš
Dina Rudaš
5

Vrtec Velika Polana
Osnovna šola Turnišče
Vrtec Turnišče
Skupaj

Skupno število ur dodatne strokovne pomoči se tekom leta spreminja.

3.7 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI/OKTATÁSI-NEVELÉSI PROGRAMOK
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 temu spadajo tudi specialno-pedagoške dejavnosti, in sicer računalniško
opismenjevanje od 4. do 6. razreda ter socialno učenje od 1. do vključno 6. razreda. Razširjeni
program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk in interesne
dejavnosti ter šolo v naravi.

3.1.1 Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za
DOŠ/Alacsonyabb követelményszintű oktatási program
A) Obvezni program/Kötelező program
Predmeti
Slovenščina 1
Slovenščina 2
Madžarščina 1
Madžarščina 2
Tuji jezik
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Matematika
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Naravoslovje
Spoznavanje okolja

1. r.
5
3
5
3

2. r.
6
4
6
4

3. r.
6
4
6
4

4. r.
5
4
5
4

5. r.
5
4
5
4

6. r.
5
4
5
4

1
2
4

1
1,5
4

1
1,5
5

2
1,5
5

1,5
1
4
1,5
1,5
2

1,5
1
4
2,5
1,5
2

2

2

2

2
16

7. r.
4

8. r.
4

9. r.
4

4
4
2
1,5
1
4
3
1,5
2

4
4
2
1,5
1
4
3
1,5
4

4
4
2
1,5
1
4
3
1,5
3

Fond ur
1528
805
1528
1213
204
433
399,5
1318
446
258
515
210
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Šport
Oddelčna skupnost
Število predmetov
Število ur na teden
Število tednov

3
0,5
8
20,5
35
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3
0,5
8
22
35

2
3
0,5
9
25
35

3
0,5
8
23
35

2
3
0,5
11
26
35

2
3
0,5
11
27
35

4
3
0,5
12
30,5
35

2
3
1
12
31
35

3
3
1
12
31
33

517
936
189,5

A) Specialno-pedagoška dejavnost/Speciális pedagógiai tevékenységek
Računalniško
opismenjevanje
Socialno učenje
Skupaj

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.
1

5. r.
1

6. r.
1

7. r.

8. r.

9. r.

1
1

1
1

1
1

1
2

1
2

1
2

5. r.

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

2

2

2

2

2

2
2.5

2
2.5

2

2

2

Fond ur
105
210

B) Razširjeni program/Bővített program

Dopolnilni in dodatni
pouk
Interesne dejavnosti
Jutranje varstvo
vozačev
Podaljšano bivanje

1. r.

2. r.

3. r.

2

2

2

4.
r.
2

2
2.5

2
2.5

2
2.5

2
2.5

Fond
ur
624
624
525

V šolskem letu 2019/2020 nam je MIZŠ odobrilo podaljšano bivanje v skupnem obsegu 39 ur.

Dnevi
dejavnosti/število
dni letno
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Tehniški dnevi
Športni dnevi
Število
dejavnosti

1. r.

2. r.

3. r.

4.
r.

5. r.

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

4
3
3
5

4
3
3
5

4
3
3
5

3
3
4
5

3
3
4
5

3
3
4
5

3
3
4
5

2
3
10
5

3
2
10
5

15

15

15

15

15

15

20

20

dni 15

Skup.
ur
dejavn.
116
104
180
180

Za otroke s posebnimi potrebami, ki glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne
morejo doseči izobrazbenega standarda po izobraževalnem programu osnovnošolskega
izobraževanja, se izvajata prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za DOŠ
in posebni program vzgoje in izobraževanja.
V okviru prenove programov vzgoje in izobraževanja ter usposabljanja otrok s posebnimi potrebami
izvajamo prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom po učnih načrtih za
devetletno dvojezično osnovno šolo. V njih so posodobljeni cilji oziroma vsebine. Cilji segajo na
različna področja učenčevega razvoja (čustvenega, socialnega, spoznavnega, moralnega, gibalnega).
Učenci vzgojno-izobraževalne vsebine pridobivajo skozi zanimive spoznavne postopke in dejavnosti,
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ki naredijo pouk raznolik in zanimiv, hkrati pa so znanja, ki jih usvojijo, čim bolj življenjska in
uporabna. Vsebujejo različne metode in oblike poučevanja, poudarek pa je na eksperimentalnem in
problemskem učenju. Učni načrti so pripravljeni tako, da ostaja učiteljem in učencem še dovolj časa
za ponavljanje in utrjevanje snovi, za pogovore in vzpostavljanje pristnejšega stika med učiteljem in
učencem.
Od šolskega leta 2014/15 naprej se v programu NIS v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem
obdobju uvaja timski pouk dveh učiteljev pri poučevanju jezikov in vseh ostalih predmetov v
sodelovanju in usklajevanju s pristojnimi službami na MIZŠ.
Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in
izobraževanja omogočata prilagoditev predmetnika in UN, trajanje, napredovanje in pogoje za
dokončanje izobraževanja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami).

Vstop v osnovno šolo/Iskolakezdés
Otroci so pri vstopu v prvi razred (tako kot v večini evropskih držav) stari približno 6 let. Zanje so
vzgojno-izobraževalne vsebine še posebej prilagojene. Skozi igro in zanimive vsebine pridobivajo
veščine in znanja.
Šola mora po vključitvi otroka s PP izdelati individualizirani program vzgoje in izobraževanja, v
katerem se podrobneje določijo cilji in oblike dela, strategije vključevanja otroka v skupino, potrebne
prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in napredovanju, uporaba
prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije, izvajanje fizične pomoči, izvajanje tolmačenja v
slovenskem znakovnem jeziku, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji,
časovna razporeditev pouka, veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti)
in načrt vključitve v zaposlitev.
Strokovna skupina za pripravo in spremljanje izvajanja IP, ki jo imenuje ravnatelj, med šolskim letom
spremlja izvajanje ciljev, dejavnosti, prilagoditev, ki so zapisani v IP, ga prilagaja ter ob koncu šolskega
leta preveri njegovo realizacijo. Prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja,
napredovanju, časovni razporeditvi pouka izvajajo vsi strokovni delavci v skladu z IP.
Individualiziran program je potrebno najmanj v vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju evalvirati in
ga po potrebi spremeniti.
V pripravo in spremljanje individualiziranega programa morajo biti vključeni starši ter otrok s
posebnimi potrebami, upoštevaje njegovo zrelost in starost.

Trajanje izobraževanja/Az oktatás időtartama
Izobraževanje traja 9 let in je razdeljeno na tri vzgojno-izobraževalna obdobja:
- prvo obdobje traja od 1. do 3. razreda,
- drugo obdobje traja od 4. do 6. razreda,
- tretje obdobje traja od 7. do 9. razreda.

Preverjanje in ocenjevanje/Tudásfelmérés és osztályozás
V prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom se v 1., 2. in 3. razredu
osnovne šole učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi, od 4. do 9. razreda pa s številčnimi ocenami.
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Nacionalno preverjanje znanja/Országos tudásfelmérés
Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preizkusom znanja, s
katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Za učence, ki se izobražujejo po
prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom, je nacionalno preverjanje
znanja prostovoljno, opravljajo ga prijavljeni učenci. Ob koncu drugega obdobja šola nacionalno
preverjanje znanja izvede iz slovenščine oziroma madžarščine in matematike, ob koncu tretjega
obdobja pa iz slovenščine oziroma madžarščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi
minister. V tem šolskem letu bo tretji predmet naravoslovje.
Nacionalno preverjanje znanja se izvede v mesecu maju. Koledar izvedbe nacionalnega preverjanja
znanja/Az országos tudásfelmérés kivitelezésének naptárja izdaja MIZŠ in je dostopen na spletni
strani RIC-a (Republiški izpitni center).

Tuji jezik/Idegen nyelv
V prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom se učenci učijo tuji jezik
v 7., 8. in 9. razredu – v naši osnovni šoli nemščino.
V okviru interesne dejavnosti poteka tudi učenje angleščine, za kar se odloča vedno več učencev.

Izbirni predmeti/Választható tantárgyak
Poleg obveznih predmetov osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda, ki so usmerjeni v prilagojen
izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, izvaja pouk iz izbirnih predmetov. Učenec
izbere eno uro pouka izbirnega predmeta tedensko (Zakon o OŠ).
Izbirni predmeti v nižjem izobrazbenem standardu so: kmetijska dela, obdelava gradiv (les, umetne
snovi, kovine), šport za zdravje, šport za sprostitev, izbrani šport, likovno snovanje, načini
prehranjevanja, računalništvo, ljudski plesi, ples, gledališki klub.
Na naši šoli se izvajata izbirna predmeta: šport za zdravje in računalništvo.
Za učence v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom šola ne izvaja pouka
neobveznih izbirnih predmetov (Zakon o OŠ).

Uspešno dokončanje devetega razreda/A kilencedik osztály eredményes befejezése
Učencem, ki se izobražujejo po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim
standardom, od 1. do 3. razreda osnovna šola izda spričevala z opisnimi, učencem od 4. do 9. razreda
pa s številčnimi ocenami. Učenec uspešno zaključi 9. razred, če je pozitivno ocenjen pri vseh
predmetih.
Učencem, ki so končali prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, se v
zaključno spričevalo vpišejo ocene iz 9. razreda.
Učencu, ki je izpolnil osnovnošolsko obveznost, ni pa končal osnovnošolskega izobraževanja, osnovna
šola izda potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti.

Podaljšanje izobraževanja za učence s posebnimi potrebami/A sajátos nevelési igényű
gyermekek oktatásának meghosszabbítása
Podaljšano izobraževanje za učence s posebnimi potrebami je opredeljeno v Zakonu o osnovni šoli, in
sicer v 75. členu. Njegova vsebina pa se glasi:
»Učenci s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem
programu z nižjim izobrazbenim standardom in so izpolnili osnovnošolsko obveznost ter se ne
vključijo v programe srednješolskega izobraževanja, lahko ne glede na določilo prvega odstavka 55.
člena tega zakona nadaljujejo izobraževanje v osnovni šoli še največ tri leta in obdržijo status učenca.
19

Letni delovni načrt DOŠ II Lendava

Évi munkaterv 2.Sz.Lendvai KÁI

2019/2020

Podaljšanje statusa učenca natančneje opredeljuje 55. člen Zakona o OŠ, kjer je zapisano, da učenec,
ki v devetih letih ni končal osnovnošolskega izobraževanja, sme nadaljevati šolanje še dve leti in tako
obdrži status učenca. Šola učenca in njegove starše posebej seznani s pravico do podaljšanega
statusa.
Če učenec, ki ima podaljšan status, z neprimernim odnosom ovira vzgojno-izobraževalno delo, lahko
ravnatelj na predlog učiteljskega zbora ne glede na določilo prvega odstavka tega člena med šolskim
letom oziroma ob koncu šolskega leta odloči, da je učenec izključen iz te osnovne šole.«

3.1.2 Posebni program vzgoje in izobraževanja/Speciális nevelési-oktatási program
A) Obvezni program/Kötelező program
Področje/leto
šolanja

I. stopnja

II. stopnja

III. stopnja

Fond
ur

1.
leto
8

2.
leto
8

3.
leto
8

4.
leto
7

5.
leto
7

6.
leto
7

7.
leto
5

8.
leto
5

9.
leto
5

2085

5

5

5

7

7

7

7

7

7

1981

Gibanje in športna 3
vzgoja

3

3

4

4

4

5

5

5

1245

Glasbena vzgoja

2

2

2

3

3

3

3

3

3

831

Likovna vzgoja

2

2

2

2

2

2

4

4

4

828

Delovna vzgoja

2

2

2

3

3

3

6

6

6

1137

Število področij

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Število ur na teden

22

22

22

26

26

26

30

30

30

Število tednov

35

35

35

35

35

35

35

35

35

Razvijanje
samostojnosti
Splošna poučenost

Nadaljevalni del do 18. leta starosti – četrta stopnja/A képzés folytatása 18 éves korig –
negyedik szint
Področje/leto šolanja
Razvijanje
samostojnosti
Splošna poučenost
Gibanje in športna
vzgoja
Glasbena vzgoja
Likovna vzgoja

IV. stopnja
10. leto
4

11. leto
4

12. leto
4

Fond ur
420

5
5

5
5

5
5

525
525

2
3

2
3

2
3

210
315
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9
2
7
30
35

9
2
7
30
35

9
2
7
30
35

945
210

Nadaljevalni del od 18. do 26. leta starosti – raven Učenje za življenje in delo/A képzés
folytatása 18-26 éves korig – Az életre és munkára tanulás
Peta stopnja/Ötödik szint
Področje/leto šolanja
Razvijanje samostojnosti
Splošna poučenost
Gibanje in športna vzgoja
Glasbena vzgoja
Likovna vzgoja
Delovna vzgoja
Izbirne vsebine

V. stopnja
13. leto
4
5
5
2
3
9
2

14. leto
4
5
5
2
3
9
2

15. leto
4
5
5
2
3
9
2

Fond ur

Število področij
Število ur na teden

7
30

7
30

7
30

Število tednov

35

35

35

420
525
525
210
315
945
210

Šesta stopnja/Hatodik szint
Področje/leto šolanja
Splošna znanja
Razvijanje in ohranjanje samostojnosti
Kreativna znanja
Šport in rekreacija
Dejavnosti prostega časa

VI. stopnja
1. leto
4
5
5
3
2

2. leto
4
5
5
3
2

3. leto
4
4
5
2
2

4. leto
4
4
3
2
1

5. leto
3
3
3
2
1

Dejavno državljanstvo
Intimno življenje in spolnost

1
2

1
2

1
1

1
1

1
1

Delovne in zaposlitvene tehnike

5

5

8

11

13

Izbirne vsebine

3

3

3

3

3

Skupaj ur tedensko
Število tednov

30
35

30
35

30
35

30
35

30
35

B) Razširjeni program/Bővített program
Področje/leto šolanja

I. stopnja
1.
leto

2.
leto

II. stopnja
3.
leto

4.
leto

21

5.
leto

III. stopnja
6.
leto

7.
leto

8.
leto

Fond ur
9.
leto
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5

5

5

5

5

5

5

5

1560

Podaljšano bivanje
Jutranje in popoldansko
varstvo
Dnevi dejavnosti/leto I. stopnja
šolanja
1.
2.
leto
leto
Kulturni dnevi
4
4

II. stopnja

III. stopnja

Fond ur

3.
leto
4

4.
leto
3

5.
leto
3

6.
leto
3

7.
leto
3

8.
leto
2

9.
leto
3

116

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

3

3

3

3

2

104

Športni dnevi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

180

Delovni dnevi

3

3

3

4

4

4

8

8

8

180

Nadaljevalni del do 18. leta starosti/A képzés folytatása 18 éves korig
Četrta stopnja/Negyedik szint
Področje/leto šolanja

Interesne dejavnosti

IV. stopnja

Fond ur

10. leto

11. leto

12. leto

5

5

5

525

Podaljšano bivanje
Jutranje in popoldansko varstvo

Dnevi dejavnosti/število dni letno
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Športni dnevi
Delovni dnevi

IV. stopnja
10. leto
3
3
5
6

Fond ur
11. leto
3
3
5
6

12. leto
3
3
5
6

36
36
60
72

Delovni dan se načrtuje s pomočjo medsebojnega povezovanja načrtovanih izbirnih vsebin, katerih
cilj je razvijanje praktičnih spretnosti in veščin z namenom vse večje samostojnosti učencev za
uspešno socialno vključevanje v družbo.
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Nadaljevalni del od 18. do 26. leta starosti – raven Učenje za življenje in delo/A képzés
folytatása 18-26 éves korig – Az életre és munkára tanulás
Peta stopnja/Ötödik szint
Področje/leto šolanja

V. stopnja
14. leto
5

13. leto
5

Interesne dejavnosti
Podaljšano bivanje
Jutranje in popoldansko varstvo
Dnevi dejavnosti/število dni letno

V. stopnja
13. leto
3
3
5
6

Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Športni dnevi
Delovni dnevi
Šola samostojnosti

Fond ur
15. leto
5

525

Skupaj ur
14. leto
3
3
5
6

15. leto
3
3
5
6

36
36
60
72

Tudi na V. stopnji lahko delovni dan načrtujemo tako, da ga povežemo z načrtovanimi izbirnimi
vsebinami.
Šesta stopnja/Hatodik szint
Področje/leto šolanja

Interesne dejavnosti
Podaljšano bivanje

VI. stopnja
16. leto
17. leto

18. leto

19. leto

5

5

5

5

20.
leto
5

Fond
ur
875

Jutranje in popoldansko varstvo
Dnevi dejavnosti/število dni letno

VI. stopnja

Skupaj
ur

Kulturni dnevi

16. leto
3

17. leto
3

18. leto
3

19. leto
3

20. leto
3

60

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

3

60

Športni dnevi

5

5

5

5

5

100

Delovni dnevi

6

6

6

6

6

140

Šola samostojnosti

Posebni program 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. Osebe z
zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju zaradi posebnosti te motnje za svoj osebni razvoj
potrebujejo neprestano stimulacijo. Posebnost te motnje se v procesu učenja kaže predvsem v:
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- zmanjšanih intelektualnih sposobnostih,
- znižani motivacijski sferi,
- pomanjkanju elementov samoaktivnosti,
- manjši potrebi po samopotrjevanju,
- slabši intencionalni usmerjenosti.
Posebni program sledi ciljem in načelom sistemske in vsebinske prenove na področju izobraževanja
otrok s posebnimi potrebami ter (zgoraj navedenim) posebnostim otrok, mladostnikov in odraslih
oseb z motnjo v duševnem razvoju.

Trajanje izobraževanja/Az oktatás időtartama
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,
- učenje za življenje in delo - VŽD.

Preverjanje in ocenjevanje/Tudásfelmérés és osztályozás
V posebnem programu vzgoje in izobraževanja se napredek učenca ocenjuje z opisnimi ocenami.
Učenec napreduje po operativnih ciljih iz individualiziranega programa.
Učencu se ob koncu šolskega leta izda potrdilo z opisno oceno napredka učenca po posameznih
področjih.

Uspešno dokončanje devetega razreda/A kilencedik osztály eredményes befejezése
Učencem, ki so končali posebni program vzgoje in izobraževanja, se izda zaključno potrdilo z opisno
oceno dosežkov učenca.

Podaljšanje izobraževanja za učence s posebnimi potrebami/A sajátos nevelési igényű
gyermekek oktatásának meghosszabbítása
Učenci s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v posebni program vzgoje in izobraževanja in so
izpolnili osnovnošolsko obveznost, lahko nadaljujejo izobraževanje v posebnem programu še največ
enajst let, vendar največ do 26. leta starosti (Zakon o OŠ).

4. DNEVI DEJAVNOSTI/TEVÉKENYSÉGI NAPOK
Število dni dejavnosti je opredeljeno v predmetniku. V okviru dni dejavnosti se vsebine predmetov
medsebojno povezujejo.
Cilji DD so omogočiti učencem in učiteljem:
- utrjevanje in povezovanje znanj,
- njihovo uporabo in nadgrajevanje s praktičnim delom,
- medsebojno sodelovanje,
- odzivanje na aktualne dogodke v okolju.
Posamezni dan dejavnosti traja 5 šolskih ur. Smiselno so razporejeni skozi celo šolsko leto. Vsebinsko
se nadgrajujejo iz leta v leto oziroma iz triletja v triletje (timski pristop).
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4.1 OBVEZNI PROGRAM/KÖTELEZŐ PROGRAM
4.1.1 Skupni in razredni dnevi dejavnosti/Közös és tagozatok tevékenységi napjai
Vsebina

Razred

Kraj izvedbe

Čas

Nosilci

NARAVOSLOVNI DNEVI – TERMÉSZETISMERETI NAPOK
1. RADI IMAMO ŽIVALI

vsi razredi NIS in Sikaluzoo
PPVI
Boračeva,
Radenci

08.10.2019
(teden
otroka)

Manuela Sabo
Roberta Turk

2. NARAVA SE PREBUJA

vsi razredi NIS
in PPVI

DOŠ II Lendava

marec/april
2020

Tanja Tratnjek
Andrea Pisnjak

3. POSKUSI IN
EKSPERIMENTI
(v sodelovanju s podjetjem
LEK)

vsi razredi NIS
in PPVI

DOŠ II Lendava

april 2020

Roberta Turk
Árpád Fodor

ŠPOTNI DNEVI – SPORTNAPOK
1. KROS IN
LOKOSTRELSTVO
Evropski športni dan

vsi razredi NIS
in PPVI

Murska šuma

27.09.2019

Árpád Fodor
Samo Vučak

2. POHODNIKI SMO
(projekt Erazmus)

vsi razredi NIS
in PPVI

Lendavske
gorice

11.11.2019

Árpád Fodor
Samo Vučak

3. ZIMSKI ŠPORTNI DAN
(projekt BGA)

vsi razredi NIS
in PPVI

Rogla

18.12.2019

Árpád Fodor
Samo Vučak

4. ATLETIKA

vsi razredi NIS
in PPVI

DOŠ I
Lendava

23.04.2020

Árpád Fodor
Samo Vučak

5. PLAVANJE

vsi razredi NIS
in PPVI

Terme Lendava

09.06.2019

Árpád Fodor
Samo Vučak
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KULTURNI DNEVI – KULTÚRNAPOK
1. DELNI KULTURNI:
- Božič (2 uri)

vsi razredi NIS
in PPVI

DOŠ II Lendava

24.12.2019

Andrea Pisnjak
Majda Maučec

- Slovenski kulturni praznik vsi razredi NIS in DOŠ II Lendava
(1 ura)
PPVI

07.02.2020

Metka Kulčar

- Madžarski narodni praznik vsi razredi NIS in DOŠ II Lendava
(1 ura)
PPVI

15.03.2019

Andrea Pisnjak

- Slovo devetošolcev (1 ura)

vsi razredi NIS in DOŠ II Lendava
PPVI

14.06.2020

Silvestra
Kolenko
Tanja Tratnjek

2. Prireditev »MI
ZMOREMO«
(Dan odprtih vrat)

vsi razredi NIS
in PPVI

27.03.2020

Silvestra
Kolenko
Spomenka
Juretič
vsi delavci

3. ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA
LETA

vsi razredi NIS in DOŠ II Lendava
PPVI

24.6.2020

Tanja Tratnjek
Eva Žvikart

Kulturni dom
Lendava

TEHNIŠKI DNEVI – TECHNIKAI NAPOK /DELOVNI DNEVI V PPVI – MUNKANAPOK
1. ZMOREMO?

vsi razredi NIS in DOŠ II Lendava
PPVI

24.09.2019

Silvestra
Kolenko
Petra Tot
Spomenka
Juretič

2. NAŠA VARNOST

vsi razredi NIS in DOŠ II Lendava
PPVI
Policijska
postaja Lendava

10.10.2019
(teden
otroka)

Samo Vučak
Petra Tot

3. USTVARJAMO SCENO

vsi razredi NIS in DOŠ II Lendava
PPVI

30.01.2020

Samo Vučak
Karina Sekereš

07.10.2019

Petra Tot
Eva Žvikart

ODDELČNI KULTURNI DAN 2., 3. razred
Gledališče od Ž do A (1
ura)

Kulturni dom
Lendava

08.04.2020

Kulturna dediščina (4 ure)
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ODDELČNI TEHNIŠKI DAN
Srečanje ob reki Muri
(projekt “Naša Mura”)

5.,6.,7. razred

ODDELČNI DELOVNI DNEVI
Srečanje PPVI Pomurja
Družinski dan

OVI A in OVI B

Žabnik (Martin
na Muri,
Hrvaška)

maj/junij
2020

Gornja Radgona
Lenti,
Madžarska

april 2020
junij 2020

Karina Sekereš
Metka Kulčar

Majda Maučec
Dina Rudaš

ODDELČNI TEHNIŠKI DNEVI
Jesenska razstava

8., 9. razred

Biotehniška šola 01.10.2019
Rakičan

Silvestra
Kolenko
Spomenka
Juretič

Božična peka

8., 9. razred

DOŠ II Lendava

Silvestra
Kolenko
Tanja Tratnjek

Poklicna orientacija –
V podjetjih
 Cartago
 Usol
 Pomelaj

8., 9. razred

Mi zmoremo!

17.12.2019

Spomenka
Juretič
Silvestra
Kolenko

Odranci
Lendava
Lendava

03.02.2020
11.02.2020
20.02.2020

8. razred

GKD Lendava

27.03.2020

Spomenka
Juretič
Silvestra
Kolenko

Poskusi in eksperimenti

9.razred

DOŠ II Lendava

April 2020

Arpad Fodor
Roberta Turk

Promet

8., 9. razred

Lendava

16.04.2020

Samo Vučak
Tanja Tratnjek

4.1.2 Ekskurzije, tečaji, šola v naravi, tekmovanja, druge aktivnosti/Tanulmányi
kirándulások, iskola a természetben, vetélkedők és versenyek, más tevékenységek

VSEBINA

KRAJ IZVEDBE

ČAS

NOSILCI

DAN ODPRTIH VRAT (prireditev Kulturni dom
Mi zmoremo)

27.03.2020

vsi strokovni
delavci

ŠOLSKA EKSKURZIJA (SIKALUZOO)

08.10.2019

Roberta Turk
Manuela Sabo

Boračeva, Radenci
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EVAKUCIJA 2019/20

DOŠ II Lendava

oktober 2019

ravnateljica
zunanji sodelavci

PODROČNO TEKMOVANJE V
KROSU

OŠ Gornja Radgona

oktober 2020

Árpád Fodor

PODROČNO TEKMOVANJE V
KOŠARKI

OŠ
IV
Sobota

PODROČNO TEKMOVANJE V
NOGOMETU

DSŠ Lendava

PODROČNO
ATLETIKI

TEKMOVANJE

Murska 13. 2. 2020

V Ljutomer

Árpád Fodor

17. 4. 2020

Árpád Fodor

maj 2020

Árpád Fodor

ATLETIKA – DRŽAVNO

/

Árpád Fodor

MATP

/

Árpád Fodor

CICIVESELOŠOLSKO TEKMOVANJE

DOŠ II Lendava

april 2020

Tanja Tratnjek

ŠOLSKO TEKMOVANJE ZA ZLATO DOŠ II Lendava
ŠČETKO

celo šolsko leto

Spomenka Juretič
zunanji sodelavec

»BETHLEN GÁBOR« és MMÖNK
ÁLTAL TÁMOGATOTT
KIRÁNDULÁSOK, ESEMÉNYEK

Madžarska

do 31.12.2019

Manuela Sabo

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA
BRANJA

Lendava

med 08.09. in
13.10.2019

Manuela Sabo

ABILIMPIJADA

Maribor

18., 19.10.2019

Dina Rudaš

MAGYAR NYELV NAPJA
»ÉDES ANYANYELVÜNK RAJZ- ÉS
FOGALMAZÁSVERSENY«

Lendava

13.11.2019

Manuela Sabo

ŠOLA V NARAVI

Bohinj

30.03. –
03.04.2020

Dina Rudaš
Spomenka Juretič

»BOŽIČNA BUDIMPEŠTA«
V ORGANIZACIJI GENERALNEGA
KONZULATA MADŽARSKE,
LENDAVA

Budimpešta

december 2019
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4.1.3 Proslave in prireditve/Ünnepek és rendezvények
Zadnji dan pouka pred dnevom samostojnosti in enotnosti, dnevom državnosti in pred slovenskim
kulturnim praznikom, šola organizira proslavo. (Pravilnik o šolskem koledarju)
TEMA

ČAS

KRAJ

NOSILCI

BOŽIČ

21.12.2019

DOŠ II Lendava

Andrea Pisnjak
Majda Maučec

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

07.02.2020

DOŠ II Lendava

Metka Kulčar

MADŽARSKI NARODNI
PRAZNIK

15.03.2020

DOŠ II Lendava

Andrea Pisnjak

SLOVO OD DEVETOŠOLCEV

14.06.2020

DOŠ II Lendava

Silvestra Kolenko
Tanja Tratnjek

DAN DRŽAVNOSTI IN
ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA

24.06.2020

DOŠ II Lendava

Tanja Tratnjek
Eva Žvikart

4.1.4 Druge aktivnosti/Más tevékenységek
TEMA

ČAS

KRAJ

NOSILCI

SODELOVANJE S KARITAS IZ december 2019 DOŠ II Lendava
ČRENŠOVCEV
april 2020

Majda Maučec
Mojca Jereb

ZASTOPANJE ŠOLE V OKOLJU

izven šolskega
prostora

mentorji interesnih
dejavnosti in drugi
strokovni delavci

celo šolsko leto

Lendava
Murska Sobota
DOŠ II Lendava

Majda Maučec
Dina Rudaš
Gregor Gošnik
Manuela Sabo

celo šolsko leto
celo šolsko leto
celo šolsko leto

DOŠ II Lendava
DOŠ II Lendava
Lendava

Manuela Sabo
Manuela Sabo
Andrea Pisnjak

SODELOVANJE Z MESTNO celo šolsko leto
KNJIŽNICO LENDAVA

Lendava

Manuela Sabo

SODELOVANJE Z MNSOL

celo šolsko leto

Lendava

SODELOVANJE Z MNMI

celo šolsko leto

Lendava

Manuela Sabo
Andrea Pisnjak
Manuela Sabo
Andrea Pisnjak

SODELOVANJE Z
MURSKA SOBOTA

OŠ

celo šolsko leto

IV. celo šolsko leto

UREJANJE ŠOLSKE SPLETNE
STRANI
RAZSTAVE KNJIG IN REVIJ
ŠOLSKA KRONIKA
SODELOVANJE Z NÉPÚJSÁG –
KELEPELŐ »otroška revija«
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4.1.5 Prireditve in dejavnosti izven šole/Iskolán kívüli rendezvények és események
TEMA

KRAJ IZVEDBE

ČAS

SODELOVANJE Z VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIMI ZAVODI

Lendava

celo šolsko leto

KOORDINATOR
NA ŠOLI
strokovni
delavci

SKUPNA PRIREDITEV OB SVETOVNEM Gledališka
in april 2020
DNEVU ROMOV
koncertna dvorana
Lendava
SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI DRUŠTVI,
Lendava
celo šolsko leto
INSTITUCIJAMI IN ZAVODI V OBČINI
LENDAVA

Eva Žvikart

29. DRŽAVNA GLASBENA REVIJA
ZAPOJMO, ZAIGRAJMO, ZAPLEŠIMO

maj 2020

Eva Žvikart

OB DNEVU CENTRA ZA ODGOJ I COO Čakovec
OBRAZOVANJE ČAKOVEC

05.06.2020

Spomenka
Juretič
mentor
nastopa

IGRE V VODI »PLIVAJ I UŽIVAJ«

COO Čakovec

15.05.2020

Árpád Fodor

MEDGENERACISJKO SREČANJE

Dom starejših
Lendava

celo šolsko leto

Mojca Jereb

Lendava

Manuela Sabo

Samo Vučak

DEJAVNOST OB DNEVU MADŽARSKE aprila 2020
POEZIJE »Moja najljubša pesem«
BOŽIČNA STOJNICA

december 2019

Lendava

SVETOVNI DAN DOWNOVEGA
SINDROMA

20.03.2020

Lendava

Mojca Jereb

Petra Tot

4.2 RAZŠIRJENI IN NADSTANDARDNI PROGRAM DELA ŠOLE/AZ ISKOLA BŐVÍTETT ÉS
STANDÁRDON FELÜLI PROGRAMJA
4.2.1 Kolesarski izpit/Kerékpár vizsga
Čas: april, maj 2020
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).

4.2.2 Plavalni tečaj/Úszótanfolyam
Čas: junij
Nosilec: Petra Tot in zunanji izvajaec
Učenci: 2. in 3. razred
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4.2.3 Varstvo vozačev/Utazó tanulók felügyelete
Varstvo vozačev izvajamo zjutraj pred poukom, opravljajo ga dežurni učitelji. Za večino učencev je
organiziran prevoz s kombijem. Glede na posebne potrebe učencev organiziramo spremstvo pri
prevozu.

4.2.4 Podaljšano bivanje/Napközi
Organizirano je za učence od 1. do 9. razreda ter za učence OVI na vseh stopnjah.
Delo v podaljšanem bivanju poteka na naslednjih področjih:





sprostitvena dejavnost,
kosilo in počitek,
samostojno učenje,
ustvarjalno preživljanje prostega časa.

Število učencev v podaljšanem bivanju/A napközis tanulók száma
Oddelek
Iz razredov
NIS
1.
od 1. do 9. razreda
OVI
2.
vsi
Skupaj
-

Št. Učencev
15
9
24

4.2.5 Dodatni in dopolnilni pouk/Emelt szintű oktatás és pótoktatás
V oddelkih programa NIS se tedensko izvajata 1 ura dodatnega in 1 ura dopolnilnega pouka. Glede na
posamezne specifične učne težave učencev se naloge, vsebine in oblike dela prilagajajo
posameznemu učencu, da bo čim lažje usvojil učno snov. Pri dodatnem pouku se s poglobljenimi in
razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot sta samostojno učenje in problemski pouk,
podpre doseganje zahtevnejših učnih ciljev.

4.2.6 Interesne dejavnosti/Szakkörök
Interesne dejavnosti so organizirane predvsem z namenom, da bi razvijali individulane interese in
močna področja učencev. Izvajajo jih učitelji mentorji. Večina dejavnosti bo potekala kontinuirano po
urniku, nekaj pa v strnjeni obliki po dogovoru. Mentorje interesnih dejavnosti financira Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport.
Izpostavljena področja interesnih dejavnosti: glasba in ples, šport, računalništvo, likovno snovanje,
tuji jezik in književnost.
INTERESNE DEJAVNOSTI/SZAKKÖRÖK
Zap. Št.
VSEBINA
1.
Népzene

IZVAJALCI
Alisa Sep Krajnc

ŠTEVILO UR
35

2.

Komunikacijske veščine

Petra Tot

35

3.

Dramski krožek

Zunanji izvajalec

70

4.

Plesno gibalne urice

Árpad Fodor

35
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5.

Pojemo angleško

Tanja Tratnjek

35

6.

Ustvarjamo glasbo

Eva Žvikart

35

7.

Pojemo in igramo

Eva Žvikart

35

8.

Pojemo in igramo

Eva Žvikart

35

9.

Ritmični ples

Andrea Pisnjak

35

4.3 SKUPNOST UČENCEV ŠOLE/ISKOLA TANULÓI KÖZÖSSÉGE
Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Skupnost
učencev sestavljajo predstavniki oddelkov, preko katerih se prenašajo želje, ideje, predlogi učencev
za izboljšanje življenja in dela na šoli. Uresničujejo cilje, zadane v letnem programu. Sestajajo se
mesečno oziroma po potrebi.
Mentorica Skupnosti učencev šole za šolsko leto 2019/20 je učiteljica Tanja Tratnjek.
Formalna srečanja:
1. izvolitev predstavnikov vsakega oddelka posebej in izvolitev predstavnika vseh oddelkov,
2. sestanek s predstavniki - razgovor o aktivnostih v prihodnjem šolskem letu,
3. sestanek o ločenem zbiranju organskih odpadkov.

4.4 ŠOLSKI PARLAMENT/ISKOLAI PARLAMENT
Šolski parlament je izvršilni organ šolske skupnosti. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvolijo predstavniki
šolske skupnosti učencev. Prav tako je šolski parlament tudi ena od izvirnih oblik spodbujanja otrok k
izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. Mentorica
Šolskega parlamenta šole za šolsko leto 2019/20 je učiteljica Silvestra Kolenko. Na 30. nacionalnem
otroškem parlamentu so mladi parlamentarci za temo v letošnjem šolskem letu izbrali »Moja
poklicna prihodnost«.
Kraj: DOŠ II Lendava
Čas: januar 2020
Nosilci: Silvestra Kolenko
Tema: Moja poklicna prihodnost
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5. PROJEKTI/PROJEKTEK
5.1 PROJEKTI, KI SO FINANČNO PODPRTI

1.

-

Projekt

Nosilci/Szervezők

Konzorcijski partnerji
– nosilci

Trajanje

Znesek
EUR

ERASMUS +

Manuela Sabo
Samo Vučak

Pécsi Eltes Mátyás
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézmény,
Óvoda,
Általános
Iskola,
Fejlesztő
NevelésOktatást Vegző Iskola,
Készségfejlesztő Iskola
és Kollégium

2019-2021

28.880,00

v

V šolskih letih 2019/20 in 2020/21 bomo vključeni v projekt Erazmus +. Vodilna šola projekta bo Pécsi
Eltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő
Nevelés- Oktatást Vegző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium. Njene partnerske šole bodo
naslednje:
Specalna zakladna skola, Speciális Alapiskola/Kralovský Chlmec, Slovaška, DOŠ II Lendava, Slovenija
Scoala Gimnaziala Speciala Sfintu Gheorghe, Romunija
Projekt temelji na dvoletnem mesečnem planu, ki ga je pripravila vodilna šola. Med potekom projekta
bodo tri srečanja, in sicer v Pécsu, pri nas v Lendavi ter na Slovaškem in v Romuniji.
2.

-

Mreža strokovnih
Andrea Pisnjak
MIZŠ – PILOTNI
2017–2020 16.500,00
institucij za podporo
PROJEKT, ESS
otrokom s posebnimi
konzorcijski
potrebami in njihovim
partnerji
družinam – STROKOVNI
CENTER POMURJE
Ugotavljanje razvojnih zaostankov otroka v najzgodnejšem obdobju in potreb njegove družine,
podpora in svetovanje večinskim vrtcem in šolam,
podpora in svetovanje otrokom in staršem v šolskem obdobju,
izobraževanje in skrb za strokovne delavce, ki izvajajo programe v strokovnem centru.

-

Krepitev kompetence
Spomenka Juretič ZRSŠ, MIZŠ, ESS
03.02.2017– 3.900,00
podjetnosti in
konzorcijski partnerji 31.08.2022
spodbujanje prožnega
prehajanja med
izobraževanjem in
okoljem v osnovnih
šolah - POGUM
Analiza stanja,
implementacija pedagoških strategij, modelov oz. praks, razvijanje kompetence podjetnosti,
izvedba evalvacije projekta,
promocija projekta.

3.
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Manuela Sabo
Andrea Pisnjak

Pomurska
01.09.2016– 11.594,88
Madžarska
31.08.2022
samoupravna
narodna
skupnost/Muravidéki
Magyar
Őnkormányzati
Nemzeti Közösség,
MIZŠ, ESS
- Dvig kakovosti narodnostnega šolstva za madžarsko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko
narodno skupnost na Madžarskem, posledično bo temu sledil dvig konkurenčnosti znanja otrok, ki
bodo obiskovali dvojezične vzgojno-izobraževalne zavode v Prekmurju in Porabju,
- razvijanje jezikovnih in strokovnih kompetenc in strokovnega kadra vzgojno-izobraževalnih
zavodov v Prekmurju in Porabju.
Program na DOŠ II Lendava:
- 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.
PROJEKT ERASMUS +

Koordinatorja projekta: Manuela Sabo,
Samo Vučak
Ravnateljica: Roberta Turk
Člani: Tanja Tratnjek, Andrea Pisnjak, Petra Tot,
Spomenka Juretič, Mojca Jereb, Dina Rudaš
V šolskih letih 2019/20 in 2020/21 bomo vključeni v projekt Erasmus +.
Vodilna šola projekta je Pécsi Eltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés- Oktatást Vegző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és
Kollégium.
Partnerske šole so:





-

Specalna zakladna skola, Speciális Alapiskola/ Kralovský Chlmec, Slovaška
Dvojezična osnovna šola II Lendava, Slovenija
Scoala Gimnaziala Speciala Sfintu Gheorghe, Romunija

Za realizacijo vsebine projekta smo dobili 28.880 eur, ki jih moramo porabiti v roku dveh let.
Projekt temelji na dvoletnem mesečnem planu, ki ga je pripravila vodilna šola. Med potekom
projekta bodo tri srečanja:
aprila 2020 - terapija s psom v Pécsu,
septembra 2020 - Pravljična joga na DOŠ II Lendava, obiski vodilne in partnerskih šole;
spomladi in jeseni 2021 obisk šol na Slovaškem in v Romuniji.
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NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
DEJAVNOSTI

ČASOVNA RAZPOREDITEV

Skupni pogovor sodelujočih ustanov preko Skypa: dogovor o
sodelovanju in delu posameznih timov
Pohodniki smo: sprehod v šolskem okolišu, opazovanje prometa,
učenje pravilnega ravnanja v prometu, ogled filma
Teden prometnih znakov: učenje in izdelovanje prometnih znakov,
priprava prometnega načrta za šolski okoliš
Teden prevoznih sredstev: učenje in izdelovanje prometnih sredstev
Deklamacijski in likovni natečaj: Varna vožnja in Prevozna sredstva
Vloga kolesa: spoznavanje kolesa in pravil pri kolesarjenju
Terapija s psom: strokovna ekskurzija v Pécs
Dramska predstava: pravilno ravnanje v prometu
Prenos naučenega v prakso: izleti, oblikovanje »mini kres parka« v naravi

oktober 2019
november 2019
december 2019
januar 2020
februar 2020
marec 2020
april 2020
maj 2020
junij 2020

PROJEKT MREŽA STROKOVNIH INSTITUCIJ ZA PODPORO OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI
IN NJIHOVIM DRUŽINAM – STROKOVNI CENTER POMURJE
Vodja projekta: Andrea Pisnjak
Projekt Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in
njihovim družinam – Strokovni center Pomurje, traja od leta 2017 do leta 2020
(september). Sestavljajo ga tri enote: Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
Področja delovanja SC Pomurje

-

Ugotavljanje razvojnih zaostankov otroka in potreb njegove družine od
najzgodnejšega obdobja naprej.

-

Podpora in svetovanje večinskim vrtcem in šolam ter izobraževanja strokovnih delavcev.
Delavnice veščin za otroke ter športne in ustvarjalne dejavnosti.
Podpora za prehod na trg dela.

V sklopu projekta Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim
družinam bo imel učitelj na naši enoti naslednje naloge oziroma zadolžitve:

-

izvajanje specialno-pedagoške diagnostike,
svetovanje staršem in strokovnim delavcem,
organizacija ter izvajanje izobraževanj,
priprava in vodenje dokumentacije,
drugo delo.

Temeljna razvojna področja delovanja naše enote so motorika in gibanje ter govorno-jezikovna
komunikacija.
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PROJEKT POGUM
Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje
prožnega prehajanja med izobraževanjem in
okoljem v osnovnih šolah

Vodja projekta: Spomenka Juretič
Ravnateljica: Roberta Turk
Člani: Silvestra Kolenko, Karina Sekereš, Samo Vučak, Árpád Fodor
Projekt POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence
podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah
spodbuja način razmišljanja in razumevanja podjetnosti v osnovnih šolah kot zmožnost razvijanja
ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin. Projekt, ki traja od leta 2017 do
leta 2022 je financiran s strani Evropske unije (Evropski socialni sklad) in deluje pod okriljem ZRSŠ in
MIZŠ. V projektu sodeluje 30 razvojnih in 90 implementacijskih šol.
Namen projekta je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela
spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja
med izobraževanjem in okoljem.
NAŠE RAZISKOVALNO VPRAŠANJE
Kako se učenci s posebnimi potrebami s pomočjo izkustvenega učenja vključujejo v načrtovanje in
izvedbo prireditve?
Preko aktivnih oblik učenja bomo v procesu načrtovanja in izvedbe prireditve Mi zmoremo s pristopi
formativnega spremljanja vključevali podjetnostno kompetenco v pouk z naslednjimi strategijami:
izkustveno učenje, sodelovalno učenje, samoregulacijsko učenje, bralne učne strategije, projektno
učno delo, problemski pouk, učenje na primeru, odprto učenje.
Prireditev Mi zmoremo je tradicionalna šolska prireditev, ki je v okolju že dobro prepoznana in
sprejeta. Z vzvratnim načrtovanjem želimo slehernemu učencu dati priložnost aktivnega sodelovanja
pri načrtovanju in izvedbi prireditve. Skozi njegova močna področja želimo razvijati kompetence
podjetnosti in preko pozitivnih izkušenj vplivati na krepitev samopodobe učencev. Pri načrtovanju
ciljev in dejavnosti bomo upoštevali razvojne posebnosti posameznega učenca.
Naše razvojne prioritete so:
- povečati aktivno vlogo učenca v procesu organizacije, načrtovanja in izvedbe prireditve
(odkrivanje idej, načrtovanje, vrednotenje uresničitve idej, sodelovanje)
- preko izkustvenega učenja vplivati na večjo odgovornost učencev za svoje naloge (motivacija in
vztrajnost, samozavedanje in samoučinkovitost, finančna in ekonomska pismenost)
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IZVEDBENI NAČRT ŠOLE:
Pričakovani
Časovnica
rezultati
izvedbe

Nosilec aktivnosti
(posameznik ali
tim, zunanji
partnerji)
Petra Tot
Silvestra Kolenko
Spomenka Juretič

Vključeni učenci Kazalniki
(kje, kako)

Silvestra Kolenko

8.,9. razred
(DOŠ II Lendava)

tehniški dan
tema prireditve

september
2019

razpis likovnega
natečaja

oktober 2019

likovni izdelki
scenarij prireditve

Árpád Fodor
oktober 2019 Silvestra Kolenko
– november Árpád Fodor
2019
Eva Žvikart
zunanji sodelavci
november
Silvestra Kolenko
2019
Tanja Tratnjek

izbor likovnih del
vabilo
scena
spominki

tehniški dan

točke za nastop
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december
Árpád Fodor
2019 - januar Majda Maučec
2020
Samo Vučak
Karina Sekereš
zunanji sodelavci
oktober 2019 mentorji ID
– marec 2020 učitelji

vsi učenci
(gibalnica, delo v
skupinah)

vsi učenci pri LUM
8.,9. razred
učenci dramskega
krožka
komisija za izbor
likovnih del
5.,6.,7. razred
9. razred
PPVI
2.,3. razred
PB
vsi učenci

izbrano likovno
delo za vabilo
izdelano vabilo
izdelana scena
izdelan spominek

vsi učenci

izbrane točke
prireditev
nastop na
prireditvi
izdelan načrt
pogostitve
pripravljen
pogrinjek
pečeni piškoti
izdelana zahvala
izdelan stroškovnik

pogostitev

februar 2020 Majda Maučec
– marec 2020 Dina Rudaš

PPVI

zahvala
ovrednotenje
stroškov
prispevek za
spletno stran

april 2020
oktober 2019
–april 2020
marec 2020

8.,9. razred
5.,6.,7. razred

komunikacija z
okoljem

februar 2020 Tanja Tratnjek
– marec 2020

Silvestra Kolenko
Karina Sekereš
Eva Žvikart
Tanja Tratnjek
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izveden tehniški
dan
izbrana tema in
naslov prireditve
oblikovano
besedilo za natečaj
prispeli likovni
izdelki na natečaj
napisan scenarij

5.,6.,7. in
razred

izveden
dan

tehniški

8.,9. objavljen
prispevek na
spletni strani
skupnost učencev povabljeni gosti
šole
- izobešeni plakati
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5.2 ŠOLSKI PROJEKTI/ISKOLAI PROJEKTEK
ŠOLSKI PROJEKTI

Nosilci

Vključeni v projekt

Trajanje

1.

Zdrava šola

Árpád Fodor

učenci, starši, strokovni
in tehnično
administrativni delavci,
zunanji sodelavci

čez celo
šolsko leto

2.

Rastem s knjigo

Manuela Sabo

učenci in strokovni
delavci

čez celo
šolsko leto

3

Projekt v šolski knjižnici – mesec Manuela Sabo
branja
Bralna značka (Nacionalni
Manuela Sabo
projekt skupnega branja)

vsi učenci

09.20.09.2019

učenci in strokovni
delavci

čez celo
šolsko leto

6.

Razvojna naloga: »Uvajanje
formativnega spremljanja in
inkluzivne paradigme«

Petra Tot

učenci in strokovni
delavci

čez celo
šolsko leto

7.

Projekt UNESCO

Karina Sekereš

učenci in strokovni
delavci, zunanji
sodelavci

čez celo
šolsko leto

8.

Šolska shema

Majda Maučec

učenci in strokovni
delavci, zunanji
sodelavci

čez celo
šolsko leto

9.

Šolski Eko vrt

Tanja Tratnjek

učenci in strokovni
delavci, zunanji
sodelavci

čez celo
šolsko leto

10.

Eko šola

Tanja Tratnjek

učenci in strokovni
delavci, zunanji
sodelavci

čez celo
šolsko leto

11.

Semena sprememb

Tanja Tratnjek

učenci in strokovni
delavci, zunanji
sodelavci

čez celo
šolsko leto

4.

PROJEKT ZDRAVA ŠOLA

Vodja projekta: Árpád Fodor
Projekt Zdrava šola bomo tudi letos izvajali v najširšem pomenu besede
zdravja, kot ga opredeljuje svetovna zdravstvena organizacija: »Zdravje je
stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost
bolezni ali napake«. Projekt bo vključeval na prvem mestu naše učence,
učitelje, varuhe in strokovne delavce, vključeni bodo tudi starši naših otrok
in širša lokalna skupnost ter kolegi iz Madžarske in Hrvaške. Tako bodo v
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soustvarjanje projekta za promocijo in ohranjanje zdravja vključeni vsi, ki so na nek način povezani z
našo ustanovo. Izvajanje projekta »Zdrava šola« bo potekalo v izvedbi strokovnih delavcev DOŠ II
Lendava v sodelovanju s številnimi zunanjimi institucijami in strokovnjaki. Pri načrtovanju projekta
bomo tako izhajali iz najširše opredelitve pojma zdravja, ki bo zajemala skrb za ohranjanje telesnega
zdravja preko zagotavljanja zadostnega telesnega gibanja in primerne zdrave prehrane, skrb za
duševno zdravje, skrb za negovanje starih in vzpostavljanje novih kvalitetnih socialnih stikov, skrb za
čim boljšo integracijo v lokalno skupnost ter ne nazadnje tudi skrb za prometno varnost.
CILJI PROJEKTA:
- Skrb za telesno zdravje preko zagotavljanja ustrezne zdrave prehrane in ustrezne mere
aerobnega in anaerobnega gibanja za vse učence, učenke ter za vse zaposlene.
- Skrb za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja vseh zaposlenih, učencev, učenk ter njihovih
staršev bo potekalo preko raznolikih dejavnosti tekom leta.
- Skrb za ohranjanje in izgradnjo pristnih, podpornih socialnih stikov na makro ravni, s
povezovanjem našega zavoda z drugimi zavodi in podjetji v okviru sodelovanja z lokalno
skupnostjo.
- Osveščanje pomena integracije otrok s posebnimi potrebami v družbo za razvoj zdrave,
tolerantne in socialno osveščene družbe, na ravni raznolikega sodelovanja z lokalno skupnostjo.
- Skrb za ohranjanje in izgradnjo, pristnih, podpornih socialnih odnosov na mikro ravni, v okviru
notranjega delovanja zavoda, s poudarkom na izgradnji pozitivne šolske in delovne klime.
- Osveščanje pomena telesnega in duševnega zdravja preko sodelovanja z zunanjimi inštitucijami.
- Skrb za prometno varnost in sodelovanje v izdelavi smernic za izboljšanje prometne
infrastrukture, z namenom oblikovanja invalidom prijaznega mesta Lendava.
- Razvijanje vrednot, odgovornosti in spoštovanja v šolski skupnosti.
- Učenje socialnih in komunikacijskih veščin.
- Razvijanje pozitivne samopodobe učencev in zaposlenih.
- Učenje prepoznavanja in izražanja čustev (lastnih in tujih).
- Sprostitvena vzgoja.
VSEBINE PROJEKTA:
1. Skrb za telesno zdravje učencev in delavcev zavoda.
2. Skrb za zdravo prehrano.
3. Skrb za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja.
4. Negovanje in ustvarjanje pristnih, podpornih stikov, integracije in inkluzije otrok s posebnimi
potrebami v družbo.

PROJEKT »NAŠA MURA«
Sodelujoči: učenci petih razredov Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec
ter učenci 5/6/7 razreda DOŠ II Lendava
Vodja projekta: Dinka Žulić, mag. rehab. educ., Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec
Nosilci projekta: Adriana Kolman, mag. rehab. educ., Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec
Karina Sekereš, DOŠ II Lendava
Cilj projekta: spoznati naravno-geografski in gospodarski pomen reke Mure in razvijati
ekološko zavest ter kulturno identiteto.
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Okvirni načrt aktivnosti:
AKTIVNOST
Mura in Međimurje/Prekmurje
(pogovor o projektu, reka Mura in kaj o
njej že vemo, kaj bi se želeli naučiti)
1. virtualno srečanje
(Mura nas veže in združuje)
Brod na Muri – spoznajmo Muro
Običaji in pesmi o Muri
2. virtualno srečanje
Kaj smo se doslej naučili - primerjamo
in izmenjamo
Rastlinski in živalski svet ob reki Muri in
ob njej
3. virtualno srečanje
Pokažimo vsem našo Muro
Izdelava digitalne slikanice – Naša Mura
Piknik ob Muri
Predstavitev rezultatov projekta

2019/2020
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KRAJ IZVEDBE
Čakovec
DOŠ II Lendava

ČAS REALIZACIJE
september
2019

TRAJANJE
3 ure

Online
DOŠ II Lendava
Novakovec

oktober 2019

1 ura

november 2019

2 uri

Čakovec
DOŠ II Lendava
Online
DOŠ II Lendava
Čakovec
DOŠ II Lendava
Online
DOŠ II Lendava
Čakovec
DOŠ II Lendava
Žabnik (občina Sv.
Martin na Muri)
Čakovec
DOŠ II Lendava

januar 2020

2 uri

februar 2020

1 ura

marec 2020

6 ur

marec 2020

1 ura

april 2020

10 ur

maj/junij 2020

4 ure

junij 2020

1 ura

PROJEKTI V ŠOLSKI KNJIŽNICI
Knjižničarka: Manuela Sabo
RASTEM S KNJIGO
»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture.
Z njim skušamo učence motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih
spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.
Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so:
- 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.
Uradni začetek projekta je vsako leto 8. septembra ob mednarodnem dnevu pismenosti, ki se konča
13. oktobra ob zaključku tedna otroka.
V šolskem letu 2019/2020 poteka projekt »Rastem s knjigo« za sedmošolce že štirinajstič. Za
osnovnošolce je bila izbrana knjiga Janje Vidmar - Elvis Škorc, genialni štor (Založba Miš, 2018).
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BRALNA ZNAČKA
Branje za bralno značko je vsesplošno slovensko kulturno gibanje in
prostovoljna dejavnost; učence spodbuja k branju in dviga njihovo
bralno kulturo. Osnovni cilj branja za bralno značko je vzgojiti
bralca, ki bo rad bral vse življenje.
Bralna značka je gibanje z več kot 50 letno tradicijo, njen namen pa je vzpodbujanje branja pri
otrocih. Na šoli se vsi trudimo, da bi mladim bralcem olajšali in polepšali stik s knjigo ter jim
pomagali, da se z njo spoprijateljijo. Pedagoško-psihološke raziskave so pokazale, da dobro branje
močno vpliva na učenje ter učno uspešnost otrok. Dobri bralci imajo manj težav pri razumevanju
navodil in tekstnih nalog, medtem ko slabi bralci, tudi če nalogo znajo uspešno rešiti, dosežejo slabše
rezultate zaradi pomanjkljivega razumevanja besedila. Dobro razvita bralna pismenost odpira vrata
do najrazličnejših podatkov in do znanja, kar vpliva na kvaliteto dela ter kakovost življenja.
Droben kamenček v mozaik bralnih sposobnosti doda tudi bralna značka, ki se začne 17. septembra –
na dan zlatih knjig (razen za učence 1. in 2. razreda, ki začnejo z branjem kasneje), zaključi pa se
konec aprila. Učenci I. triade osvojijo bralno značko s štirimi, učenci II. triade s petimi in učenci III.
triade s šestimi prebranimi knjigami. Knjige si izberejo sami s pomočjo priporočilnega seznama ali po
dogovoru z mentorjem bralne značke.
Bralna značka je prostovoljna dejavnost, ki nudi otroku užitek, zato ni tekmovalnega značaja in se
prilagaja otrokovim interesom ter bralnim sposobnostim. Seveda pa mlajši otroci potrebujejo oporo
in vzpodbudo staršev in drugih odraslih. Cilj bralne značke ni osvojena nalepka oziroma pohvala,
ampak ozaveščen bralec, ki bo po knjigah posegal vse življenje.
Seznam knjig za bralno značko v OŠ šolah s prilagojenim programom (nižji izobrazbeni standard) je
nastal po vzoru priporočilnega seznama, ki je objavljen na spletni strani Društva Bralna značka
Slovenije – ZPMS.
NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA
NMSB 2019 bo trajal od 8. septembra (mednarodni dan
pismenosti) do 13. oktobra (zaključek Tedna otroka®).
Letos se z NMSB pridružujemo evropski bralni kampanji EUReads ,
ki povezuje bralne aktivnosti po vsej Evropi z namenom, da bi
dvignili
zavest
o
pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu. Skladno z enim od ciljev pobude
EUReads / Evropa bere, smo se pridružili organizaciji/izvajanju 15 minut branja ali glasnega branja na
dan kot UNESCO šola. Dejavnosti smo prijavili v spletni dogodovnik.
Na DOŠ II Lendava beremo med 9.9. in 20.9.2019.

-

BEREMO SKUPAJ KOT UNESCO ŠOLA
PRIJETNO JUTRANJE BRANJE
BEREMO: uganke, pravljice, pesmi, odlomke iz romanov stripe itd.
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RAZVOJNA NALOGA: »UVAJANJE FORMATIVNEGA SPREMLJANJA IN INKLUZIVNE
PARADIGME«/A FORMATÍV ÖNÉRTÉKELÉS BEVEZETÉSE A TANÁRI KOLLEKTÍVÁKBA ÉS A
KOLLEKTÍVÁK TÁMOGATÁSA
Razvojna naloga poteka v dveh smereh:
1. UVAJANJE FS V KOLEKTIVE IN PODPORA KOLEKTIVOM
Projektni tim: Petra Tot (vodja), Roberta Turk (v.d. ravnatelja), Spomenka Juretič,
Andrea Pisnjak, Dina Rudaš, Alisa Sep Krajnc.
Glavna naloga tima je poglabljanje in vnos elementov formativnega spremljanja v
lastno prakso ter prenos znanja in podpora ostalim članov kolektiva pri uvajanju FS.
Formativno spremljanje je učinkovito orodje ki vodi k boljši kakovosti učenja in poučevanja, saj:
-

učence spodbuja k prevzemanju odgovornosti za svoje učenje,
postavlja učenje in učenca v središče učnega procesa,
spodbuja zavzetost in motivacijo za učenje,
je zelo občutljivo za individualne razlike med učenci, vključno z njihovim predhodnim
znanjem,
razvija vrednotenje, usklajeno s cilji in standardi, z močnim poudarkom na formativni
povratni informaciji, izboljšuje
učne dosežke.

Ključni elementi formativnega spremljanja:
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VSEBINA/
TARTALOM

ČASOVNA
RAZPOREDI
TEV/
IDŐBELI
FELOSZTÁS
september
9.9.2019

Oblikovanje delovnega načrta za šolsko leto
2019/2020 ter načrta predstavitve članom
kolektiva in staršem

IZVAJALCI/
KIVITELEZŐK

članice aktiva
MSPS

2

Predstavitev formativnega spremljanja kolektivu
(razdelitev vprašalnika Indeks inkluzivnosti)

september
11.9.2019

vodja tima,
Petra Tot,
članica tima,
Andrea Pisnjak

3

Delavnica Prikaz formativnega spremljanja skozi
prakso - namenjena učiteljem in učencem v okviru
dneva dejavnosti, (povezava s projektom Pogum)
Predstavitev projekta staršem na 1. skupnem rod.
sestanku

September
24.9.2019

4

Evalvacija izvedbe delavnice Prikaz formativnega
spremljanja (pogled kolektiva in evalvacija članic)
Predstavitev in razdelitev Osebnega načrta,
Predstavitev Protokola za spremljanje hospitacij in
Obrazca priprave

oktober
1.10.2019
november
5.11.2019

vodja tima,
Petra Tot,
članica tima,
Spomenka
Juretič
vodja tima,
Petra Tot
članice šolskega
projektnega tima

5

Petra Tot

6

Predstavitev konkretnega primera

7

Oblikovanje did./strokovnega gradiva in evalvacija
maj/junij
dela
Medsebojne hospitacije in evalvacije na osnovi
Protokola za spremljanje
Posvet formativnega spremljanja (Laško, 7.11.2019)
Izobraževanja po dogovoru in glede na aktualne potrebe
vso šolsko
Spremljanje aktualne strokovne literature
leto

Medsebojne
hospitacije
Izobraževanja

Krasitev panoja

Mesečna razporeditev:
sep okt nov dec jan feb mar
S.J P.T. D.R. A.P. A.S.K S.J. D.R.

marec

apr
A.P.

majjun
A.S.K.
S.J

vodja tima,

kolektiv

članice šolskega
projektnega tima
in kolektiv

članice šolskega
projektnega tima

OPOMBA/MEGJEGYZÉS: Načrt dela šolskega projektnega tima se lahko glede na aktualne potrebe
spreminja.
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2. POGLABLJANJE FS V MANJŠIH SKUPINAH – SKUPINAH ZA MODERACIJO ZNOTRAJ
POSAMEZNIH PROGRAMOV/PODROČIJ
Skupino za moderacijo sestavlja 8 članic iz petih osnovnih šol. Pokrivajo naslednja področja: dodatna
strokovna pomoč, posebni program vzgoje in izobraževanja in svetovalno delo.
Članice skupine za moderacijo iz našega zavoda: Dina Rudaš, Andrea Pisnjak, Spomenka Juretič
Namen je poglobiti pristop formativnega spremljanja, zbirati dokaze, vrednotiti napredek otrok preko
FS in določiti kriterije za vrednotenje napredka.
AKCIJSKI NAČRT
DEJAVNOST
srečanja skupine
za moderacijo na
področju otrok s
posebnimi
potrebami

Izobraževanja:
- posvet o
formativnem
spremljanju in
druga
izobraževanja po
prijavah članic
skupine za
moderacijo

CILJI

ČAS IN KRAJ

NOSILEC

- presojanje
dokazov/vrednotenje napredka
otrok in oblikovanje kriterijev za
presojanje napredka otrok, ki so
se učili po elementih FS
- podajanje povratnih informacij
na primere drugih članic
skupine
- izmenjava izkušenj
- medsebojna podpora članic pri
izvajanju in poglabljanju
elementov FS v obliki
kolegialnih povratnih informacij,
- medsebojno informiranje in
skupno učenje
-aktivno
izobraževanje
in
pridobivanje znanj s področja FS
- povezovanje teorije s prakso in
obratno
- širjenje svoje prakse na šoli,
posvetih, študijskih in drugih
srečanjih
- izmenjava izkušenj

od septembra 2019 do
avgusta 2020, na vsaka
2 meseca po programu
ZRSŠ, različne lokacije
po Sloveniji

ZRSŠ

7.11.2019, Laško

ZRSŠ

po programu ZRSŠ,
različne lokacije po
Sloveniji

ZRSŠ

PROJEKT »UNESCO
Projektni tim: Karina Sekereš, Silvestra Kolenko
Temeljni cilji v šolskem letu 2019/2020:
Skupni:
- razvijali bomo odprtost in spodbujanje k sožitju,
- v vzgojno-izobraževalno delo bomo vključevali štiri
Delorsove stebre učenja,
- pri vzgojno-izobraževalnem delu bomo obravnavali in učence učili UNESCO teme:
44

Letni delovni načrt DOŠ II Lendava

2019/2020

Évi munkaterv 2.Sz.Lendvai KÁI

Globalno državljanstvo, Kristalografija, Mir in človekove pravice, Medkulturno učenje in
kulturna dediščina ter izobraževanje za trajnostni razvoj.
Cilji naše šole:
- skrbeli bomo za vključevanje UNESCO vsebin v LDN šole,
- poskrbeli bomo za tablo z logom UNESCO, ki naj bi jo šole kupile in imele pritrjeno na vidnem
mestu,
- sodelovali bomo pri nacionalnih projektih,
- predvajali bomo UNESCO himno, urejali UNESCO oglasno desko, predstavljali dejavnosti
UNESCO šole na spletni strani šole,
- udeležili se bomo UNESCO seminarja,
- razvijali bomo solidarnost in prostovoljne aktivnosti znotraj šole, v domačem kraju,
- sodelovali bomo z drugimi šolami v ASPnet mreži.
Poglabljali bomo teme:
Globalno učenje, varovanje okolja, trajnostni razvoj,
Mir in človekove pravice,
Medkulturno učenje in kulturna dediščina.
-

-

Aktivnosti in vzgoja učencev za odpravo vseh oblik izključevanja, diskriminacije in nestrpnosti,
krepitev vzgoje za strpnost in nenasilno reševanje konfliktov,
ozaveščanje o človekovih pravicah v teoriji in praksi, spodbujanje občutljivosti učencev glede
njihovih pravic in odgovornosti ter pravic drugih,
poglabljanje znanja, razumevanja in spoštovanja drugih kultur,
omogočanje, da se naučijo več o lastni kulturi in da poglobijo svoje kulturne korenine ter
utrdijo svojo identiteto (učenci predstavijo svojo kulturo, bodisi slovensko, madžarsko ali
romsko, na šolskih prireditvah ter prireditvah v lokalnem okolju),
medkulturno učenje in skrb za naravno in kulturno dediščino (projekt Platforma raznolikosti,
Po poti kulturne in naravne dediščine).

Posebej bomo obeležili mednarodne dneve:
- Svetovni dan učiteljev, 5. oktober,
- Mednarodni dan strpnosti, 16. november,
- Svetovni dan boja proti AIDS-u, 1. december,
- Dan človekovih pravic, 10. december,
- Mednarodni dan spomina na holokavst, 27. januar.
Udeležba v nacionalnih projektih:
- Po poti kulturne in naravne dediščine (OŠ Turnišče)
- Platforma raznolikosti (OŠ Fokovci),
- Živimo skupaj (OŠ Kapela),
- UNESCO VRTIČKI: »V sodelovanju z naravo, sam pridelam hrano zdravo.« (OŠ Zreče).
Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti:
- na področju prostovoljstva bomo zbirali zamaške in papir,
- obiskali bomo starejše ljudi v Domu starejših Lendava,
- sodelovali bomo s starejšimi občani,
- razvijali in spodbujali bomo pomoč med učenci.
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Sodelovali bomo:
- s starši na skupnih roditeljskih sestankih in šolskih prireditvah, z Občino Lendava, z
Zdravstvenim domom Lendava, Geoterm Lendava, Leo klub Lendava, s Policijsko postajo
Lendava, z Domom starejših Lendava, Društvom upokojencev, s Karitasom Črenšovci,
turističnim društvom, podjetjem Lek, z Lions klubom Lendava, s Knjižnico Lendava, z osnovno
šolo v Lentiju (Madžarska), s Centrom za odgoj i obrazovanje Čakovec (Hrvaška).
Načrtovano sodelovanje v mreži in središču:
- aktivno bomo sodelovali v nacionalnih projektih šol našega središča,
- povezovali se bomo s šolami središča ob obeleževanju svetovnih in mednarodnih dnevov
(Lendava, Sinagoga – Mednarodni dan spomina na holokavst - 27. januar, delavnice
Mladinske platforme za celotno središče ob svetovnem dnevu strpnosti v organizaciji OŠ
Apače, skupni prevoz na izobraževanje za koordinatorje v Celje in sicer 15. in 16.11.2019 na
OŠ Griže),
- izmenjevali bomo izkušnje med koordinatorji v mreži,
- udeleževali se bomo seminarjev in sestankov v središču (1. srečanje: 28.8.2019, na SŠGT
Radenci in še druga srečanja, ki bodo organizirana v šolskem letu 2019/20.)

PROJEKT »ŠOLSKI EKOVRT«
Vodja: Tanja Tratnjek
NAMEN:
Projekt deluje pod okriljem Inštituta za trajnostni razvoj. S projektom Šolski ekovrt želimo spodbujati
učenje na prostem in s tem ozaveščanje o trajnostnem razvoju ter samooskrbi. Vsem učencem
omogočiti neposreden stik z naravo, spremljanje rasti in razvoja živih bitij ter skrb zanje. Podučiti
namen kompostnika in ločenega zbiranja organskih odpadkov. Predvsem pa omogočiti učencem
povezovanje učne snovi z naravo.
VSEBINE:
Kako ravnati, da na šolskem ekovrtu ne bo škodljivcev in bolezni, temveč le živali in mikroorganizmi?
Pravilna raba komposta,
Oblikovanje ali nadgradnja šolskega ekovrta,
Obnova učne poti,
Delavnice globalnega učenja,
Nove vsebine preko leta.
Pridno uporabljamo zeliščni vrtiček v obliki polžka, po katerem nas vodi spiralna čutna pot, ter visoko
gredo z vrtninami, kjer smo letos vzgojili čebulo, česen, solato, paradižnik, peteršilj, zeleno in še kaj.
Postavili in pridno smo začeli uporabljati še dve visoki gredi, ena je polna jagod, ker jih učenci
obožujejo, ta druga pa z vrtninami. V sklopu projekta smo postavili kompostnik in se naučili
kompostiranja, ločeno smo zbirali večino organskih odpadkov in pravilno uporabljali kompostnik. Z
letošnjo jesenjo bomo lahko prvič uporabili kompost za rastline. Da bi se naučili varčno ravnati z
vodo, bomo postavili tudi zbiralnik vode. Celo šolsko leto bomo delali na vrtu in se učili z njim živeti.
Letos načrtujemo še nadgradnjo vrta z novimi zelišči in vrtninami, ter obnovitev čutne poti.

46

Letni delovni načrt DOŠ II Lendava

2019/2020

Évi munkaterv 2.Sz.Lendvai KÁI

EKOŠOLA
Vodja: Tanja Tratnjek
NAMEN
Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb
za okolje in naravo postane del življenja. Namen programa je tudi uvajati vzgojo
in izobraževanje za okoljsko odgovornost, spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo
idej, učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija), razvijati pozitivne medsebojne odnose
ter vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju.
VSEBINE
- EKOODBOR (vzpostavitev ekoodbora in aktivno delovanje)
- OKOLJSKI PREGLED (vsebuje deset tematskih sklopov: odpadki, energija, voda, podnebne
spremembe, trajnostna mobilnost, hrana, zdrav življenjski slog, okolica ustanove/šolski vrt, biotska
raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, splošno)
- EKOAKCIJSKI NAČRT (določanje aktivnosti na podlagi okoljskega pregleda, usmeritev dela za
posamezno šolsko leto)
- NADZOR IN OCENJEVANJE (spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev)
- KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU (vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma
učni načrt)
- OBVEŠČANJE in OZAVEŠČANJE (v ustanovi, v lokalni oziroma širši skupnosti)
- EKOLISTINA (izjava o ekoposlanstvu v obliki ekolistine, ki jo pripravi ustanova sama)
V sklopu programa moramo izbrati tri projekte, katere povežemo z učnim načrtom. Izbrali smo
naslednje:
-ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE ((ločevanje različnih vrst odpadne embalaže z namenom
nadaljnje predelave, uporaba odpadnih surovin in izdelava novih, recikliranih izdelkov, krogotoki
različnih vrst odpadne embalaže in surovin)
-EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (branje literature z ekološko tematiko z likovnim natečajem na temo
gozd, živali in rastline v gozdu, kaj delamo v gozdu in podobno)
-ŠOLSKA VRTILNICA (ureditev vrta, sadni vrt, vrtnarjenje …)
PROJEKT »SEMENA SPREMEMB«
Vodja: Tanja Tratnjek
Semena sprememb je projekt, ki je bil v zadnjih dveh šolskih letih pod
okriljem Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. S šolskim
letom 2019/2020 izvedbo projekta prevzema Mestna zveza prijateljev
mladine Ljubljana.
NAMEN
Projekt in aktivnosti znotraj projekta temeljijo na Ciljih trajnostnega razvoja
in razvijajo 5 ključnih vrednot. To so učenje za in skozi življenje, inovativna
družba, zaupanje, kakovostno življenje in identiteta. Preko projekta Semena
sprememb gradimo na: razvoju osebnih kompetenc otrok za aktivno
državljanstvo, razvoju odgovornosti do sebe, drugih in družbe, v kateri
živimo ter razvoju samoiniciativnosti in proaktivnosti.
VSEBINE
Kakovostna izobraževanja: konkretna in uporabno naravnana. Mesečni novičnik: ažurna, kratka in
jedrnata obvestila in hkrati opomnik na nadaljnje delo. Možnost konkretne povezanosti z učnim
načrtom ter dnevi dejavnosti. Kvalitetne in uporabne ideje, ki jih lahko širimo in nadgrajujemo. Delo
na vrtu in spoznavanje vrtnarjenja.
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PROJEKT “ŠOLSKA SHEMA”
Vodja projekta: Majda Maučec
Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč
za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v
izobraževalnih ustanovah. Učencem brezplačno razdeljujemo dodaten obrok sadja in zelenjave
oziroma mleka in mlečnih izdelkov.
Izobražujemo jih o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, lokalnem kmetovanju
in preprečevanju zavržkov hrane.
Namen sheme je povečati nizko porabo sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih,
zmanjšati število otrok s prekomerno telesno težo, zmanjšati tveganja za nastanek bolezni sodobnega
časa in izboljšati prehranske navade otrok.
Evropska unija je prijavljenim šolam namenila določeno finančno pomoč za razdeljevanje nekaterih
vrst svežega sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Ob tem pa moramo
zagotoviti spremljevalne izobraževalne in promocijske aktivnosti, ki širijo zavest o pomenu uživanja
svežega sadja, zelenjave in mleka.
Akcijski načrt
DEJAVNOST
Izpolnjevanje spletne ankete

UDELEŽENCI
učenci 4., 6. in 9. razreda

ČAS
september in junij

Izdelava načrta in
izpolnjevanje spletne ankete
Urejanje administracije

vodja projekta

september in junij

vodja projekta

celo šolsko leto

Prijava projekta za šol. leto
2019/2020

vodja projekta

November

Nabava živil

vodja projekta

celo šolsko leto

Razdeljevanje sadja in
zelenjave

vodja projekta, vsi učenci

celo šolsko leto
(1-2 krat tedensko in ob
posebnih dnevih)

Razdeljevanje mleka in
mlečnih izdelkov

vodja projekta, vsi učenci

celo šolsko leto
(1 krat tedensko in ob posebnih
dnevih)

Izobraževane in promocijske
dejavnosti

vodja, učenci, učitelji, starši,
zunanji sodelavci

celo šolsko leto
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6. ORGANI UPRAVLJANJA – PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV/IGAZGATÁSI
SZERVEK – A SZAKTESTÜLETEK PROGRAMJA
6.1 SVET ŠOLE/ AZ ISKOLASZÉK
Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in
poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava
poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
obravnava zadeve, ki mu jih predložijo učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat
zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev šole, in opravlja druge naloge, določene z zakonom in
aktom o ustanovitvi.
Sestava sveta šole:
- 5 predstavnikov delavcev šole,
- 3 predstavniki ustanovitelja in soustanovitelja,
- 3 predstavniki staršev.

6.2 RAVNATELJ/IGAZGATÓ
Poslovodni organ javnega zavoda (šole) je ravnatelj.
Ravnatelj opravlja poleg poslovodnih nalog tudi naloge pedagoškega vodje, in sicer:
organizira, načrtuje in vodi delo šole,
določa sistemizacijo delovnih mest v soglasju z ustanoviteljem,
pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
odgovoren je za uresničevanje pravic otrok in dolžnosti učencev,
vodi delo učiteljskega zbora,
oblikuje predlog nadstandardnih programov,
spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
organizira mentorstvo za pripravnike,
prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu, spremlja delo učiteljev in jim svetuje,
predlaga napredovanje delavcev v nazive,
odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
usmerja delo svetovalne službe,
skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, pogovorne ure in druge oblike
sodelovanja),
spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
odloča o vzgojnih ukrepih in
opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

6.3 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, ki ga starši izvolijo na
1. roditeljskem sestanku oddelka.
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Svet staršev:
predlaga nadstandardne programe,
daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Strokovni organi šole so/Az iskola szervei:
-

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

6.4 UČITELJSKI ZBOR/ TANÁRI KAR
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole. Učiteljski zbor:
obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s
predpisi,
daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
odloča o vzgojnih ukrepih in
opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Tekom šolskega leta je načrtovanih 7–10 učiteljskih zborov, o katerih se vodijo zapisniki.

6.5 ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR/OSZTÁLYTANÁRI KAR
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v
posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v
oddelku, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

6.6 RAZREDNIK/ OSZTÁLYFŐNÖK
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi
za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno
službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
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7. PEDAGOŠKO VODENJE/PEDAGÓGIAI VEZETÉS
Prednostne naloge na učno-vzgojnem področju/Főbb nevelési-oktatási tevékenységek
-

kvalitetno vzgojno-izobraževalno delo, delo s poudarkom na individualizaciji (IP, prenašanju ciljev
v življenje) in diferenciaciji,
aktivne oblike učenja,
učenje za življenje.

Z različnimi potrebami učencev se širijo tudi zahteve na področju strokovnosti učiteljev. V ta namen
bomo na šoli izvajali tematsko zastavljene seje učiteljskih zborov, kar bo prispevalo k naši strokovni
rasti in tudi druge oblike izobraževanj za strokovne delavce.
Z razvijanjem strokovne kompetence zaposlenih bomo lahko s pomočjo pridobljenih metodičnodidaktičnih znanj, s poudarkom na razvijanju in širjenju dobre prakse o formativnem spremljanju, z
upoštevanjem načela individualizacije in diferenciacije pri neposrednem vzgojno-izobraževalnem
delu udejanjali aktivne oblike učenja za življenje.
Ker se zavedamo pomembnosti sodelovanja s starši, se želimo z njimi še bolj povezati in okrepiti naše
sodelovanje, izboljšati samo komunikacijo ter jih povabiti k soustvarjanju življenja in dela na šoli.

7.1 RAZVOJNI NAČRT ŠOLE/AZ ISKOLA FEJLESZTÉSI TERVE
Projektni tim: Roberta Turk (ravnateljica), Spomenka Juretič (vodja), strokovni delavci
Z razvojnim načrtom bomo zajeli usmerjenost naše šole za obdobje od šolskega leta 2019/2020 do
šolskega leta 2022/2023.
Prioritetna področja:
VZGOJNO PODROČJE (vzgojno delovanje šole)
RAZVOJ KOMPETENC VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (s poudarkom na razvoju podjetnostne
kompetence, ustvarjalnosti in samoiniciativnosti, izboljšanje zdravega in v prihodnost usmerjenega
načina življenja)
RAZVOJNO – APLIKATIVNO PODROČJE ( razvoj strokovnega centra)
V razvojnem načrtu šole so oblikovani cilji, ki jih želimo doseči v kratkoročnem in srednjeročnem
obdobju.
- kratkoročni cilji
1. Ureditev prostorskih pogojev za delovanje strokovnega centra.
2. Širitev storitev zavoda na zunanje uporabnike (naloge iz razvojno aplikativnega področja in
dodatne dejavnosti).
3. Nadaljevanje s projekti, ki so se izkazali za uspešne, na ravni šole.
- dolgoročni cilji
1. Zagotoviti ustrezen dvojezičen strokovni kader.
2. Pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za šolstvo za izvajanje strokovnih nalog.
3. Širitev drugih dejavnosti.
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7.2 VZGOJNI NAČRT ŠOLE/AZ ISKOLA NEVELÉSI TERVE
Projektni tim: Roberta Turk (ravnateljica), Silvestra Kolenko (vodja), Majda Maučec, Spomenka
Juretič, Samo Vučak, Petra Tot
Vzgojni načrt je oblikovan na podlagi Zakona o osnovni šoli. Je način izvajanja izvedbenega kurikula
šole. Njegovo uresničevanje je neločljivo povezano s cilji osnovne šole, z organizacijo in procesom
pouka ter s stili komuniciranja. Tako bomo na podlagi vzgojnih načel in vrednot uresničevali vzgojne
cilje osnovnošolskega izobraževanja.
Vrednoti našega zavoda sta: odgovornost in spoštovanje

7.3 STROKOVNI AKTIVI/TANÁRI AKTÍVÁK

Strokovni aktivi/Tanári aktívák
AKTIV PPVI (posebi program viz)
AKTIV NIS (nižji izobrazbeni standard)
AKTIV OPB (podaljšano bivanje)
AKTIV MSPS (mobila služba)

Nosilci/Szervezők
Majda Maučec
Andrea Pisnjak
Spomenka Juretič
Alisa Sep Krajnc

Naloge strokovnih aktivov:
- obravnavajo problematiko predmeta oz. predmetnega področja,
- usklajujejo merila za ocenjevanje,
- dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela,
- obravnavajo pripombe učencev in staršev,
- opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
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LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA /AKTÍVÁJÁNAK ÉVES MUNKATERV: PPVI
Vodja tima: Dina Rudaš
Člani: Majda Maučec, Mojca Jereb, Árpád Fodor

DEJAVNOST/
TEVÉKENYSÉG

VSEBINA/
TARTALOM

1.
2.
Srečanja
strokovnega
aktiva

3.
4.
5.

Stalno strokovno
izpopolnjevanje

Oblikovanje in potrditev akcijskega načrta za šol. leto
2019/2020
Pregled pedagoške dokumentacije vezane na individualizirane
programe, srečanja strokovne skupine in evalvacijo.
Pregled, priprava in razprava predlogov izdelave izdelkov ter
drugih aktivnosti povezanih s projektom Pogum.
Primeri dobre prakse – hospitacije (formativno spremljanje)
Zaključna evalvacija dela
Načrtovanje za šolsko leto 2020/2021
Izobraževanja glede na aktualne potrebe na področju
posebnih potreb

ČASOVNA
RAZPOREDITEV/
IDŐBELI FELOSZTÁS
16. 9. 2019
november 2019
januar 2020
celotno šolsko leto
junij 2020

skozi vso šolsko leto

Izmenjava primerov dobre prakse
Spremljanje aktualne strokovne literature in didaktičnih
pripomočkov

OPOMBA/MEGJEGYZÉS: Načrt dela strokovnega aktiva PPVI se lahko glede na aktualne potrebe spreminja.
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LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA / AKTÍVÁJÁNAK ÉVES MUNKATERV : MSPS
Vodja tima: Alisa Sep Krajnc
Člani: Dina Rudaš, Majda Maučec, Metka Kulčar, Andrea Pisnjak
DEJAVNOST/
TEVÉKENYSÉG

1.

Srečanja
2.

3.

Stalno
strokovno
izpopolnjevanje

VSEBINA/
TARTALOM

Potrditev delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020
Pregled pedagoške dokumentacije, vezane na izvajanje
dodatne strokovne pomoči: eAsistent, individualiziran
program, dnevnik svetovalne storitve, evidenca delovnega
časa in potnih stroškov
Pregled pedagoške dokumentacije, vezane na izvajanje
dodatne strokovne pomoči: evalvacija individualiziranega
programa, poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu
Sodelovanje s člani projektnih timov Uvajanje formativnega
spremljanja in inkluzivne paradigme ter Mreža strokovnih
institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in
njihovim družinam
Zaključna evalvacija dela
Načrtovanje za šolsko leto 2020/2021
Izobraževanja glede na aktualne potrebe na področju nudenja
dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami
Izmenjava primerov dobre prakse

ČASOVNA
RAZPOREDITEV/
IDŐBELI
FELOSZTÁS
september

januar

junij

skozi vso šolsko
leto

Spremljanje aktualne strokovne literature in didaktičnih
pripomočkov
OPOMBA/MEGJEGYZÉS: Načrt dela strokovnega aktiva MSPS se lahko glede na aktualne potrebe
spreminja.
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LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA / AKTÍVÁJÁNAK ÉVES MUNKATERV : NIS
Vodja tima: Andrea Pisnjak
Člani: Árpád Fodor, Silvija Kolenko, Metka Kulčar, Andrea Pisnjak, Manuela Sabo, Karina Sekereš,
Tanja Tratnjek, Petra Tot, Samo Vučak
DEJAVNOST/
TEVÉKENYSÉG

VSEBINA/
TARTALOM

ČASOVNA
RAZPOREDITEV/
IDŐBELI FELOSZTÁS

Skupna seja vseh aktivov

avgust 2019

Oblikovanje akcijskega načrta za šolsko leto
2018/2019
Primeri dobre prakse vpeljevanja elementov FS-ja
v pouk (vprašanja, dileme)

september 2019

Končna evalvacija dela aktiva NIS

junij 2020

1.
2.
SREČANJA
STROKOVNEGA
AKTIVA

3.
4.

Stalno strokovno
izpopolnjevanje

februar 2020

Skozi šolsko leto bodo člani aktiva spremljali aktualno strokovno literaturo in se
stalno strokovno izpopolnjevali.
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LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA / AKTÍVÁJÁNAK ÉVES MUNKATERV : OPB
Vodja tima: Spomenka Juretič
Člani: Mojca Jereb, Roberta Turk
V šolskem letu 2019/2020 bomo imeli 2 oddelka podaljšanega bivanja:
- OPB nižjega izobrazbenega standarda od 1. – 9. razreda: Mojca Jereb, Spomenka Juretič,
Roberta Turk
- OPB posebnega programa vzgoje in izobraževanja: Spomenka Juretič
Aktiv se bo sestal najmanj 3 krat letno oziroma po potrebi tudi večkrat. Vsebine, ki jih bomo
obravnavali:
- načrtovanje programa dela strokovnega aktiva,
- načrtovanje vzgojno – izobraževalnega dela v OPB,
- dokumentacija v OPB,
- načrtovanje skupnih dejavnosti OPB,
- sodelovanje z lokalno skupnostjo.
PREDNOSTNE NALOGE:
- Pri vzgojno-izobraževalnem delu bo poudarek na dobrem počutju učencev, skrbi za zdravje,
gibanju, medsebojnem sodelovanju oddelkov podaljšanega bivanja ter sodelovanju z lokalno
skupnostjo.
- V okviru razvojne naloge pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo »Uvajanje formativnega
spremljanja in inkluzivne paradigme« na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami bomo v vzgojno izobraževalno delo vnašali elemente formativnega
spremljanja in razvijali primere dobre prakse. Delo bo potekalo na dveh ravneh: na ravni
uvajanja formativnega spremljanja v kolektive in v skupini za moderacijo.
SKUPNE DEJAVNOSTI ODDELKOV PODALJŠANEGA BIVANJA IN SODELOVANJE Z LOKALNO
SKUPNOSTJO
V okviru skupnih dejavnosti oddelkov podaljšanega bivanja bomo med učenci spodbujali in krepili
sodelovanje, medsebojno pomoč in sprejemanje različnosti. Aktivno jih bomo vključevali v
načrtovanje dejavnosti, ki jih bomo obogatili s sodelovanjem z lokalnim okoljem. Trudili se bomo s
svojo aktivno vlogo čim bolj integrirati v lokalno okolje.
Sodelovali bomo z različnimi društvi in institucijami in sicer:
- Društvom upokojencev Lendava,
- Medobčinskim društvom invalidov Lendava,
- Društvom za pomoč v stiski Zarja Lendava,
- Domom starejših Lendava,
- Društvom Kaleido, gledališko skupino Kocka,
- Pomurskim muzejem Murska Sobota in GML,
- Društvom Gibko,
- srednjo šolo, osnovnimi šolami in vrtci v UE Lendava,
- Občino Lendava,
- KS Lendava in drugimi
- Društvo ambasadorji nasmeha
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Akcijski načrt:
TEMA SREČANJA
Jesenske ustvarjalne
delavnice
Igralna urica z otroci Vrtca
Velika Polana
Mednarodni dan
prostovoljstva
(sodelovanje z DSŠ
Lendava)
Krasitev novoletne jelke
pred Kulturnim centrom
Lendava (sodelovanje s KS
Lendava in Občino
Lendava)
Mednarodni dan
invalidov (Sodelovanje z
medobčinskim društvom
invalidov Lendava)
Ogled generalke
gledališke predstave
skupine Kocka – Društvo
Kaleido
Ogled arheološke
razstave – Pomurski
muzej Murska Sobota in
GML
Športno
srečanje
–
Društvo Gibko
Kreativne učne ure –
Pravljična joga
Prostovoljno
delo
(sodelovanje z DSŠ v
okviru obveznih izbirnih
vsebin)
Balinanje v sodelovanju z
Društvom upokojencev

2019/2020
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DATUM
september 2019

KRAJ
DOŠ II Lendava

NOSILCI
Spomenka Juretič

oktober 2019

Vrtec Velika Polana

Roberta Turk

december 2019

DOŠ II Lendava

Spomenka Juretič

december 2019

KKC Lendava

Mojca Jereb
Spomenka Juretič

december 2019

DOŠ II Lendava

Spomenka Juretič

februar 2020

DOŠ I Lendava

Mojca Jereb

April 2020

GML

Mojca jereb

maj 2019

DOŠ I Lendava

Mojca jereb

skozi celo šolsko leto

DOŠ II Lendava

skozi celo šolsko leto

DOŠ II Lendava

skozi celo šolsko leto

Društvo upokojencev
Lendava
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7.4 UČITELJSKI ZBORI/AZ ISKOLA TANÁRI KARA
Načrtovane aktivnosti/Tervezett tevékenységek
Mesec
Učiteljski zbor
September
Obravnava letnega delovnega načrta
Aktualna problematika

Tematske delavnice
Organizacija LDN za šolsko leto 2019/2020
Predstavitev FS

Oktober

Aktualna problematika

Evalvacija dneva dejavnosti
Predstavitev akcijskega načrta POGUM

November

Aktualna problematika

Osebni načrt učitelja - FS
Predavanje: Delo kineziologa z osebami s
spektroavtistično motnjo (COO Čakovec)

December

Aktualna problematika

Strokovna izobraževanja – predstavitev
novih vsebin in pridobljenih znanj

Januar

Aktualna problematika

Februar

Aktualna problematika

Marec

Aktualna problematika

Strokovni center Pomurje
Tudásmegosztó előadás, EGYMI Lenti
Projekt Erazmus Pécs
Center za sluh in govor Portorož
Predstavitev dobrih praks - FS
Prireditev »Mi zmoremo«/ Menni fog

April

Aktualna problematika

Strokovna izobraževanja – predstavitev
novih vsebin in pridobljenih znanj

Maj

Aktualna problematika

Evalvacija vzgojnega načrta in razvojnega
načrta šole

Junij

Aktualna problematika

Evalvacija FS

Julij

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

Evalvacija LDN za šolsko leto 2019/2020

Avgust

Oblikovanje LDN in predlog razdelitve Strokovna izobraževanja – predstavitev
del in nalog
novih vsebin in pridobljenih znanj

Na mesečnih sestankih učiteljskega zbora bodo tudi teme namenjena strokovni rasti učitelja ter
celotnega zavoda. Izvajali bomo tematske delavnice s strokovnimi vsebinami.
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7.5 SPREMLJANJE POUKA (HOSPITACIJE)/ÓRALÁTOGATÁSOK
Predstavitev instrumentarija za spremljanje
Opazovalna lestvica (obvezna področja):
- opredelitev vzgojno-izobraževalnih ciljev,
- oblikovanje priprave učnih ur, upoštevajoč letno pripravo za vzgojno- izobraževalno delo,
- strategija poučevanja, ki upošteva razvojno stopnjo učencev, individualizacija in diferenciacija,
formativno spremljanje,
- preverjanje in ocenjevanje znanja, opredeljevanje kriterijev,
- timsko sodelovanje,
- uporaba IKT tehnologije,
- upoštevanje načel dvojezičnega pouka.
Terminski načrt hospitacij/A hospitációk időrendje
Hospitacije bodo potekale skozi celo šolsko leto, in sicer napovedano vsaj enkrat, po potrebi večkrat
letno. Po vsaki hospitaciji bo ravnateljica skupaj z učitelji opravila analizo ure in napisala zapisnik.
Področja spremljave:
- poučevanje v skladu z izvedbenimi navodili, načela dvojezičnega pouka, timsko sodelovanje in
načrtovanje,
- uvodna motivacija, povezovanje vsebin in ciljev pri poučevanju v kombiniranem oddelku, elementi
formativnega spremljanja, individualizacija in diferenciacija, uporaba IKT tehnologije,
Celo šolsko leto se bodo izvajale tudi kolegialne hospitacije.
Namen hospitacij bo informativno-svetovalne narave.

7.6 NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV/
TANÁROK TOVÁBBKÉPZÉSE
Pravilnik o šolskem koledarju v svojem 10. členu navaja, da šola z letnim delovnim načrtom načrtuje
za vsakega strokovnega delavca nadaljnje izobraževanje in usposabljanje med jesenskimi ali zimskimi
počitnicami najmanj dva dni, med poletnimi počitnicami pa najmanj tri dni, kar lahko realizira tudi ob
sobotah. Skupno število dni izobraževanj je 5. Vsak učitelj si v svojem INDIVIDUALNEM LETNEM
DELOVNEM NAČRTU opredeli vsebine izobraževanja.
Izobraževanja, ki se bodo izvajala:
- seminarji iz Kataloga programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in
izobraževanju za šolsko leto 2019/20 – KATIS,
- v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo,
- v sodelovanju z drugimi izvajalci v Sloveniji in v tujini,
- v sodelovanju s soustanoviteljem, izpopolnjevanje učiteljev iz znanja madžarščine,
- vsesplošna razgledanost in pogled v sistemske rešitve, povezovanje z vsebinami Erasmus + in ETwinning: kohezijska politika, mednarodni projekti,
- načrtovana izobraževanja na ravni šole:
- strokovni aktivi,
- strokovna izobraževanja znotraj projektov,
- strokovna srečanja s strokovnimi delavci OŠ in DOŠ UE Občine Lendava,
OŠPP Pomurja in podružnicama,
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izobraževanja v okviru sodelovanja s šolama na Hrvaškem in Madžarskem.

IZOBRAŽEVANJA IN
STROKOVNA
SODELOVANJA

ČAS

Sodelovanje z Društvom
pedagoških delavcev
dvojezičnih šol in vrtcev
Prekmurja

celo
leto

KRAJ

VSEBINA

šolsko Lendava

Center za korekcijo sluha februar 2020
in govora Portorož - CKSG

Portorož

UDELEŽENCI

Manuela Sabo –
koordinatorka
izobraževanj,
strokovni delavci

dvojezično
šolstvo –
izmenjava
izkušenj

vsi strokovni delavci

Erasmus
april 2020
Pécs, HU
Terapija s psi
strokovni delavci
Vsebine izobraževanj in strokovnih sodelovanj se bodo spreminjale, glede na aktualnosti
posameznega zavoda, društva in insitucije.

7.7 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA/AZ ISKOLA TANÁCSADÓ SZOLGÁLATA
Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole ter s tem tudi temeljni cilj svetovalne službe je optimalni
razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter
telesno in duševno konstitucijo. Svetovalna služba pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi
bili vsi posamezni udeleženci v šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čim bolj uspešni pri
uresničevanju temeljnega cilja in s tem tudi vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih
vzgojno-izobraževalnih ciljev.
Svetovalna služba v šoli opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo. Njena temeljna naloga
je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na
strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih
vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in
po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.
Svetovalna služba preko dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter dejavnosti
načrtovanja in evalvacije pomaga vsem možnim udeležencem v šoli in z njimi sodeluje na naslednjih
področjih vsakdanjega življenja in dela:
- učenja in poučevanja,
- šolske kulture, vzgoje, klime in reda,
- telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja,
- šolanja in poklicne orientacije ter
- na področju socialno-ekonomskih stisk.
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V šolski svetovalni službi se lahko oglasi učenec, če ima težave v šoli, doma ali ima osebno stisko, če
želi pogovor v zvezi s poklicno odločitvijo, oziroma ko potrebuje pomoč in svetovanje. Učenec se pri
svetovalni delavki lahko oglasi tudi takrat, ko je zadovoljen in uspešen.
Starši lahko poiščejo pomoč oziroma svetovanje, če opazijo, da ima njihov otrok težave, prav tako
tudi v primeru, morda imajo morda sami težave z njim.

7.8 ŠOLSKA KNJIŽNICA/ISKOLAKÖNYVTÁR
Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela. Namenjena je vzgojnoizobraževalnemu procesu, potrebam učencev in učiteljev šole. S svojim gradivom in programom dela
se enakovredno vključuje v učno-vzgojni proces. Njene naloge so oskrbovati učence in učitelje s
knjižničnim gradivom, ki je potrebno za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov in drugih
dejavnosti šole. Knjižnica s svojim poslanstvom tudi vzgaja in oblikuje učenca v bralca na vseh
stopnjah njegovega razvoja in tudi v uporabnika knjižničnega gradiva, informacijskih virov in
knjižničnih pomagal.
Strategija dela šolske knjižnice v šolskem letu 2018/2019/Az iskolakönyvtár feladatai a 2018/19-es
tanévben:
- posodobiti knjižnično gradivo,
- povečati izposojo knjižnega gradiva,
- sodelovati v domačih in tujih projektih,
- skrbeti za oblikovanje spletne strani šole,
- skrbeti za oblikovanje in okrasitev šolskih panojev,
- prenos knjižničnega gradiva v sistem Cobiss,
- dvig bralne kulture in bralne pismenosti pri vseh učencih.

7.9 UČBENIŠKI SKLAD/TANKÖNYVALAP
Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato,
da se staršem in njihovim otrokom zagotovi učbenike in delovne zvezke, ki jih učenci potrebujejo pri
pouku, ceneje oziroma brezplačno (v kolikor stroške izposoje za učbeniški sklad šoli vrne Ministrstvo
za šolstvo in šport).
Učenci si učbenike in delovne zvezke iz US izposodijo za eno šolsko leto. Ker so ti last šole oziroma
njenega US, morajo učenci na izposojene učbenike zelo paziti.
Skrbnik US učencem ob izposoji učbenikov vsako leto znova pove, da morajo:
- na vsak učbenik posebej paziti,
- z njim delati tako, da bo ob vrnitvi na koncu šolskega leta tak, kot je bil ob izposoji.
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7.10 PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI/A SZÜLŐK ÉS AZ ISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSE
Roditeljski sestanki/Szülői értekezletek
Skupni roditeljski sestanki
1. skupni roditeljski sestanek
 Tema: Predstavitev programa dela šole, informacije staršem ob začetku šolskega leta,
informacije v zvezi s šolo v naravi, predstavitev LDN
 Čas: 24.9.2019
 Nosilci: ravnateljica, svetovalna delavka, razredničarke
2.skupni roditeljski sestanek
 Tema: Šola v naravi, predstavitev Strokovnega centra Pomurje in Enote Lendava
 Čas: 17.12.2019
 Nosilci: ravnateljica, svetovalna delavka, vodja strokovnega centra
Razredni roditeljski sestanki
Razred
8., 9. razred

Tema
poklicna orientacija

Čas
Nosilci
po programu šolske svetovalna delavka
svetovalne službe
razrednik

6. in 9. razred

NPZ

v skladu z rokovnikom svetovalna delavka
in navodili za izvedbo razrednika
NPZ-ja

OVI A, OVI B, 1.–9. r

Nadstandardni program - izvedba po dogovoru
šola v naravi
tekom celotnega
šolskega leta

svetovalna delavka
razredničarke

Ostale razredne roditeljske sestanke razredniki organizirajo v skladu z letnimi delovnimi načrti
posameznega oddelka.
Neformalna srečanja s starši
Pogovorne ure:
- vsak prvi torek v mesecu,
- v dogovoru z razredniki in učitelji.

7.11 SKRB ZA ZDRAVJE NAŠIH UČENCEV/EGÉSZSÉGVÉDELEM
Šolska prehrana/Iskola konyha
Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši v svetovalni službi šole. Pri razdeljevanju in uživanju hrane
sodeluje učitelj, ki oblikuje in spodbuja kulturo uživanja hrane.
V šolski kuhinji bomo za učence pripravljali malice in kosila.

62

Letni delovni načrt DOŠ II Lendava

2019/2020

Évi munkaterv 2.Sz.Lendvai KÁI

Pri pripravi in načrtovanju šolske prehrane bomo upoštevali predpise in načela strokovnih
prehranskih priporočil s posebnostmi otroške in mladostniške prehrane. Poudarek bo na smernicah
zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.
Organizatorka šolske prehrane je Metka Kulčar.
Malica v šoli je med 8.20 in 8.35, kosilo je v času med 12.05 in 12.25.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport subvencionira šolsko prehrano za učence na
podlagi Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS št. 3/2013 in spremembe).
Na šoli imamo sprejeta pravila šolske prehrane, ki jih je sprejel Svet šole.
S prijavo učenca na šolsko prehrano in podpisom Pogodbe o uresničevanju medsebojnih pravic in
obveznosti med šolo in starši nastopi dolžnost učenca oziroma staršev/skrbnikov, da bo spoštoval
pravila šolske prehrane, pravočasno odjavil posamezni obrok, šoli plačal prevzete in nepravočasno
odjavljene obroke.
Starši/skrbniki odjavijo malico ali kosilo zaradi izostanka učenca en delovni dan prej oziroma še isti
dan osebno v pisarni svetovalne službe zavoda ali po telefonu na številko 02 578 84 61 ali v tajništvo
zavoda na številko 02 578 81 50 najkasneje do 7.45. Prepozno odjavljeni ali sploh ne odjavljeni obroki
se ne odštevajo in jih je naročnik dolžan v celoti poravnati v skladu z določbami internih pravil šolske
prehrane zavoda. Učenec, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti
oziroma prevzeti obroka, obdrži pravico do subvencije za prvi dan odsotnosti. Učencu, ki je odsoten
od pouka zaradi udeležbe oziroma sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, obrok odjavi šola
oziroma učitelj.
V skladu z določili 4. člena Zakona o šolski prehrani je šola dolžna opredeliti vzgojno-izobraževalne
dejavnosti, povezane s prehrano, in dejavnosti, s katerimi bo spodbujala zdravo prehranjevanje in
kulturo prehranjevanja.
Vsebine s področja prehrane, prehranjevanja in zdravega načina življenja so vključene v učne načrte
različnih predmetov. Največ vsebin in ciljev s področja prehrane in hranoslovja učenci pridobijo pri
predmetu gospodinjstvo.
Šola pa poleg pouka vključuje te vsebine tudi v dejavnosti, kot so:
- ure oddelčne skupnosti,
- podaljšano bivanje,
- dnevi dejavnosti,
- projekt Zdrava šola,
- delavnice,
- predavanja.
V tem šolskem letu načrtujemo naslednje dejavnosti:
- Izvedli bomo tradicionalni slovenski zajtrk.
- Učence bomo navajali na vsakodnevno uživanje sadja.
- V oddelkih podaljšanega bivanja bomo učence navajali na kulturno prehranjevanje, pomen
zdrave hrane in pripravo pogrinjka.
- Skozi šolsko leto se bomo učenci, starši in učitelji povezovali na družabnih dogodkih in se preko
vsebin osveščali o pomenu zdravega načina življenja (prehrana, gibanje, počitek).
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Zdravstveno varstvo/Egészségvédelem
Sistematski zdravstveni pregledi in sanacija zobovja potekajo po programu Zdravstvenega doma
Lendava. Aktivnosti za zdrave zobe izvajamo v sodelovanju z medicinsko sestro. Zdravstveno vzgojo
izvajajo učitelji pri pouku, po programu oddelčnih skupnosti in v okviru naravoslovnih dni.

Skrb za telesni razvoj/A tanulók testi fejlődése
V odmorih ter v vseh ostalih rekreativnih dejavnostih učenci preko različnih aktivnosti pridobivajo
telesno-kulturne navade za smotrno izrabo prostega časa in zadovoljujejo osnovne biopsihične
potrebe. Rekreacijo organiziramo v skladu z ustreznimi higiensko zdravstvenimi principi in načeli
varnosti.
PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
V projekt bodo vključeni vsi strokovni in tehnični delavci zavoda. V okviru
projekta bomo skrbeli za:

-

izboljšanje organizacije dela in delovnega okolja,
spodbujanje zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za
varovanje in krepitev zdravja,
omogočanje izbire zdravega načina življenja in
spodbujanja osebnostnega razvoja.

V šolskem letu 2019/2020 bomo:
- upoštevali vse zakonske določbe glede promocije zdravja na delovnem mestu,

-

obveščali vse zaposlene zavoda o programu promocije zdravja na delovnem mestu (oglasna
deska, elektronka pošta, učiteljski zbor, zbor delavcev ...),
- vključili čim večje število delavcev zavoda,
- gradiva prilagodili zaposlenim zavoda in pridobili povratne informacije od posameznikov,
- analizirali učinke programa promocije zdravja na delovnem mestu in
- usposabljali aktivne člane delovne skupine za zdravje in promocijo zdravja na delovnem
mestu.
V okviru projekta bomo vsem zaposlenim v zavodu nudili pester nabor delavnic za promocijo in
ohranjanje psihofizičnega zdravja ter redne zdravniške preglede.
Delavnice, ki se bodo izmenjavale po tematskih sklopih:
Čas
AKTIVNOSTI
OKTOBER
skupna večerna nordijska hoja
DECEMBER
plesno sprostitvena delavnica
FEBRUAR
plesno sprostitvena delavnica
MAJ
obvladovanje stresa s hipnozo
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8. PROGRAM POVEZOVANJA ŠOLE Z OKOLJEM/A KÖRNYEZETBE VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS

S POMURSKIMI OŠ PP
- strokovni aktivi
- Društvo specialnih in
rehabilitacijskih pedagogov
- medsebojno sodelovanje
- družabno srečanje

V OKVIRU REPUBLIKE
- republiške športne igre
- državna glasbena revija Zapojmo,
zaigrajmo, zaplešimo
- Ciciveselošolsko tekmovanje

* področna tekmovanja, srečanje PPVI
Pomurja, skupni dnevi dejavnosti.
- Ministrstvo za izobraževanje,
Móricz Zsigmond Egységes znanost in šport
Gyógypedagógiai
- Zavod RS za šolstvo
Módszertani Intézmény,
- ustanoviteljica Občina Lendava
Lenti
- soustanoviteljica Madžarska
samoupravna narodna skupnost
občine Lendava/Lendva Községi
Magyar Nemzeti Önkormányzati
Centar za odgoj i
Közösség
obrazovanje Čakovec
- Pomurska Madžarska
samoupravna narodna
skupnost/Muravidéki Magyar
Društvo upokojencev
Önkormányzati Nemzeti Közösség
Lendava
- občine Črenšovci, Turnišče,
Medobčinsko društvo
Dobrovnik, Kobilje, V.Polana
invalidov Lendava
Odranci
VDC Murska Sobota
enota Lendava
bivalna enota Lendava

Podjetje Lek SANDOZ
Lendava
Podjetje Petrol
Geoterm d.o.o.
URI Soča, Center za
poklicno rehabilitacijo
Murska Sobota
Racio d.o.o.

- OŠ v UE bivše Občine Lendava
- Vrtec Lendava/Lendvai Óvoda
- Dvojezična srednja šola Lendava
- Glasbena šola Lendava
- Center za socialno delo Lendava
- Policijska postaja Lendava
- Območno združenje RK Lendava
- Zavod za kulturo madžarske
narodnosti/Magyar Nemzetiségi
Művelődési Intézet

Podjetja in
posamezniki

Klubi in društva
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Specialna olimpijada
Slovenije

Zveza Sožitje
Društvo Sožitje
Lendava
Društvo za pomoč v
stiski »ZARJA«
Lendava
Dom starejših
Lendava

Zdravstveni dom
Lendava/Lendvai
Egészségház

Župnijska Karitas
Črenšovci

Kulturni center
Lendava –
Lendvai Könyvtár
és Kulturális
Központ
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8.1 SODELOVANJE Z NARODNOSTNIMI SKUPNOSTMI, DRUŠTVI IN
ZAVODI/EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETISÉGI INTÉZMÉNYEKKEL, EGYESÜLETEKKEL,
SZERVEZETEKKEL
NARODNOSTNI PROGRAM /NEMZETSÉGI PROGRAM
BEVEZETŐ GONDOLATOK
A nemzetiségű programok elsődleges célja a kulturális tevékenység, művelődési élet, az egyetemes
magyar nemzeti értékek létrehozása, ápolása, közvetítése, valamint a kultúrával, az oktatással, a
tudományos kutatómunkával, könyvkiadással stb. összefüggő feladatok támogatása. Célja a magyar
nyelv, a nemzeti kultúra és identitástudat ösztönzése, védelme és közkincse. Feladatának tartja a
szakmailag és pedagógiailag képzett tanári káder biztosítását a kétnyelvű oktatásban résztvevő
gyermekek részére. Ezzel minőségesebb képzést kíván nyújtani szlovén és magyar nyelven úgy a
szlovén, mint a magyar nemzetiségű tanulók számára, amellyel növelni szeretnénk az ismereteiket, a
közösségbe való bevonásukat és a foglakoztatási lehetőségeiket. Továbbá a muravidéki kétnyelvű
oktatási intézmények pedagógusai és szakmunkatársai nyelvi és szakmai kompetenciáinak növelésén
is szeretnének javítani.
Fő tevékenységek:
- szakmai konferenciák a muravidéki kétnyelvű iskolák és óvodák pedagógusai részére;
- a nyelv és a nemzeti identitás megőrzését elősegítő oktatási módszerek;
- programok a kétnyelvű óvodákat látogató gyermekek részére;
- programok a különös bánásmódot igénylő gyerekek részére működtetett általános iskola részére;
EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI:
- A taneszközökkel és terápiás segédanyagokkal 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 tankönyvekkel történő ellátás
- Mint a tanulók, úgy a pedagógusok számára a tankönyvcsomagok/ oktatási tanszereket/ fejlesztő
tananyagokat a Nemzetiségi Intézmények segítségével alkalmanként valósítjuk meg, illetve
gazdagítjuk a taneszközeinket.
- Pályázatok; A magyar jellegű pályázatok szervezése és anyagi támogatása, szakmai továbbképzések
szervezése, eszközbeszerzés, táborozás, kiegészítő programok stb.

-

EGYÜTTMŰKÖDÜNK/SODELUJEMO:
Lendvai Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség/Madžarska samoupravna skupnost
Občine Lendava (LKMNÖK)
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, MIZŠ, ESS/ Pomurska Madžarska
samoupravna narodna skupnost, MIZŠ, ESS
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet/ Zavod za kulturo Madžarske narodnosti (MNMI)
Muravidéki Pedagógusok Egyesülete/ Društvo Pedagoških delavcev Dvojezičnih šol
Szlovén Köztársaság Oktatási Minisztériuma által támogatott magyar szemináriumok/ Seminarji v
madžarskem jeziku preko Zavoda RS za šolstvo
Bethlen Gábor alapkezelő Zrt.
Népújság és Hidak, a média képviselői/Népújság in Mostovi , predstavniki medijev
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TEVÉKENYSÉGEK/ DEJAVNOSTI
A TANULÓK TEVÉKENYSÉGEI/ DEJAVNOSTI ZA UČENCE
Együttműködés/
Sodelovanje
Bethlen Gábor alap
Zrt. Által támogatott
pályázat
Muravidéki
Pedagógusok
Egyesülete/Društvo
Pedagoških delavcev
Dvojezičnih šol

Tartalom/Vsebina

Helyszín/
Kraj Izvedbe
Szlovénia

A magyar nyelv napja

Lendva

2019.11.13.

Lendvai Községi
Magyar Nemzeti
Önkormányzati
Közösség/Madžarska
samoupravna
skupnost Občine
Lendava
Lendvai Községi
Magyar Nemzeti
Önkormányzati
Közösség/Madžarska
samoupravna
skupnost Občine
Lendava
Muravidéki
Pedagógusok
Egyesülete/Društvo
Pedagoških delavcev
Dvojezičnih šol

Zala György
képzőművészeti
rajzpályázat és
Zala-György emléknap

Lendva

2020 január

Lendva

2020 április

Az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc
emlékére szervezett
rendezvény

Lendva

2020. március 15.

A magyar költészet napja

Lendva

2020 április

Magyar Nemzetiségi
Művelődési Intézet/
Zavod za kulturo
madžarske
narodnosti

Korongozás/Lončarski
krožek

2.Sz. Lendvai KÁI

Egész tanév

Játékos kaland és tanulás

Időpont/
Čas izvedbe
2019 év vége

A TANÁROK TEVÉKENYSÉGEI/DEJAVNOSTI ZA UČITELJE
Együttműködés/
Sodelovanje
Muravidéki
Pedagógusok

Tartalom/Vsebina

Helyszín/
Kraj Izvedbe
DSŠ Lendava

X. Tanévkezdő szakmai
nap a Muravidéki
kétnyelvű általános iskola
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Egyesülete/ Društvo
Pedagoških delavcev
Dvojezičnih šol

Muravidéki
Pedagógusok
Egyesülete/ Društvo
Pedagoških delavcev
Dvojezičnih šol

2019/2020

tanárai és óvonői
számára/
X. Strokovno srečanje ob
pričetku šolskega leta –
strokovna konferenca za
pedagoške delavce
dvojezičnih osnovnih šol
Tudástér előadássorozat

Népújság és Hidak, a Egész tanévben
média képviselői/
Népújság in Mostovi,
predstavniki medijev
Szlovén Köztársaság
1. Magyarországon
Oktatási
Minisztériuma által
2. Kodály módszer
támogatott magyar
szemináriumok/
Seminarji
v
3. Nyári szeminárium
madžarskem jeziku
Magyarországon
preko Zavoda RS za
šolstvo
4. birtokos és a múlt
idő használata
(KATIS katalógus)
magyar mint
második nyelvnél

Lendva

2019 ősze és tele

Lendva

2019/2020

AlsósztregovaSzkla
bonya

április-május 2020

2019 október
I.Sz. Lendvai KÁI
2020 június
Kaposvár

KÁI Dobronak

2019 november – 2020
március

2019 október – 2020
február

5. Szakmai nyelv
használata az
óvodákban
Pomurska
Madžarska
samoupravna
narodna
skupnost/Muravidéki
Magyar
Önkormányzati
Nemzeti Közösség,
MIZŠ, ESS
Muravidéki
Pedagógusok
Egyesülete/Društvo
Pedagoških delavcev
Dvojezičnih šol

Évi munkaterv 2.Sz.Lendvai KÁI

Lendvai Óvoda

Dvig kakovosti
narodnostnega šolstva za
madžarsko narodno
skupnost v Sloveniji ter
slovensko narodno
skupnost na Madžarskem

2.Sz. Lendvai KÁI

Pál Feri atya előadása

1.9.2016–31.8.2020

december 10. vagy 11.
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PROGRAM SODELOVANJA Z OŠ MÓRICZ ZSIGMOND/ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM A LENTI
MÓRICZ ZSIGMOND EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI
INTÉZMÉNNYEL

Koordinátor: Manuela Sabo

Program
Hospitációk
Hospitacije
Fogyatékkal élők
nemzetközi
világnapja
Megyei parasport
Tudásmegosztó
előadás
szakembereknek
Érzékenyítő
kultúrális
rendezvény
Nyilt nap
Menni fog
rendezvény
Prireditev Mi
zmoremo
Roma nap/ Dan
Romov
Családi piknik
Družinski piknik

Tevékenység
Hospitációk/hospitacije

Időpont/Časovnica
november, februar

Szervező/Organizator
2. Sz. Lendvai KÁI

Szereplés/nastop

2019. 12. 3.

EGYMI, Lenti

Játékos sportvetélkedő
Szakmai előadás tanári
karon belül

2019. 12. 5.
2020. 1.7.

EGYMI, Lenti
EGYMI, Lenti

Szereplés/nastop
(pustna tematika)

2020. 2. 21.

EGYMI, Lenti

Hospitációk/hospitacije
Szereplés/nastop

március 9.-13. 2020
2020.3.27.

EGYMI, Lenti
2. Sz. Lendvai KÁI

Szereplés/nastop

2020 áprilisa

Muravidéki KÁI iskolák

Szülő segítő kultúrális
program

2020 május vége

EGYMI, Lenti
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PROGRAM SODELOVANJA S CENTROM ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC/
EGYÜTTMÜKÖDÉSI PROGRAM A CENTER ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC

Koordinatorka: Spomenka Juretič
čas

aktivnost

kraj

nosilci

udeleženci

1.

16.09.2019

priprava
programa
sodelovanja za
šolsko leto
2019/2020

DOŠ II Lendava

ravnateljici
obeh zavodov

ravnateljici
strokovna delavka
COO Čakovec
svetovalna delavka
DOŠ II Lendava

2.

07.10.2019

strokovno
izpopolnjevanjeIz prakse v
prakso- Jesenski
dan

DOŠ II Lendava

ravnateljica in
svetovalna
delavka DOŠ II
Lendava

učitelji in strokovni
delavci obeh
zavodov

3.

november 2019

DOŠ II Lendava

Natali Žigo
Štefulj

učitelji in strokovni
delavci DOŠ II
Lendava

4.

januar 2020

predavanje: Delo
kineziologa z
osebami s
spektroavtistično
motnjo
Gibalna terapija

COO Čakovec

Petra Tot
Andrea Pisnjak

učitelji in strokovni
delavci COOČ

5.

27.03.2020

prireditev
Mi zmoremo

Gledališka in
koncertna
dvorana Lendava

DOŠ II Lendava

nastop učencev
COO Čakovec

6.

april 2020

prireditev ob
Svetovnem
dnevu Romov

Gledališka in
koncertna
dvorana Lendava

DOŠ II Lendava

nastop učencev
COO Čakovec

7.

maj 2020

prireditev ob
Dnevu Centra za
odgoj i
obrazovanje
Čakovec

Centar za kulturu
Čakovec

COO Čakovec

nastop učencev
DOŠ II Lendava

8.

05.06.2019

»Plivaj i uživaj«

Gradski bazeni
Čakovec

COO Čakovec

sodelovanje
učencev DOŠ II
Lendava
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9.

julij 2020

skupno druženje

COO Čakovec

ravnateljica
COO Čakovec

zaposleni obeh
zavodov

10.

skozi celo šolsko
leto

projekt: Naša
Mura

Međimurje

Dinka Žulić
Adriana Kolman
Karina Sekereš

5.a in 5.b razred
COO Čakovec
5./6./7. razred DOŠ
II Lendava

11.

skozi celo šolsko
leto

sodelovanje na
strokovnih
srečanjih

Slovenija
Hrvaška

ravnateljici
obeh zavodov

učitelji in strokovni
delavci obeh
zavodov

12.

skozi celo šolsko
leto

prijava na EU
projekte

Slovenija
Hrvaška

ravnateljici
obeh zavodov

strokovni delavci
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9. SPREMLJANJE URESNIČEVANJA LDN/A MUNKATERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÍSÉRETE
-

Preko mesečnih evalvacij,
na sejah učiteljskega zbora – ravnateljica in učitelji,
na sejah Sveta zavoda – predsednica sveta in preostali člani,
na skupnem roditeljskem sestanku in Svetu staršev – ravnateljica in razredniki.

Vsi odgovorni za realizacijo programov vodijo dokumentacijo svojega dela v predpisanih uradnih
knjigah in obrazcih.
Organizacijsko poročilo in poročilo o realizaciji programa pošilja šola ustanovitelju, Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport, Zavodu RS za šolstvo in Zavodu RS za statistiko.
Svet šole najmanj dvakrat letno ugotavlja realizacijo programa.

Izvajanje in sprejem letnega delovnega načrta/Az éves munkaterv kivitelezése és
elfogadása
Letni delovni načrt izvajajo vsi delavci zavoda, za izvedbo je odgovoren ravnatelj šole.

Letni delovni načrt je sprejel Svet zavoda na seji _________________

Predsednica Sveta zavoda/A tanács elnöke:

v.d. ravnatelja/mb igazgatónő:

Alisa Sep Krajnc

Roberta Turk

_______________________

________________________
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