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1. OPREDELITEV NAMENA IN OBLIKOVANJE CILJEV LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA/
AZ ÉVÉS 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).
V knjigo razvida osnovnih šol s prilagojenim programom je vpisan pod zaporedno številko 469.
V okviru naše dejavnosti izvajamo tudi mobilno specialno-pedagoško službo.
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 Dvojezična osnovna šola II Lendava/2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános
Iskola, 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.
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 je pričel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se je začel 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 nadaljnje 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.
Z dnem 5.4.2018 je zavod vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim
programom.
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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 in drugi strokovni sodelavci.
Predlog načrta obravnavajo strokovni organi šole, Svet staršev in Svet zavoda, ki ga tudi sprejme.
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2. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA/A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA
SZERVEZÉSE
2.1 ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022/ISKOLAI NAPTÁR

2021

2022

sreda

1. 9.

ZAČETEK POUKA

ponedeljek - ponedeljek

25. 10. – 1. 11.

JESENSKE POČITNICE

nedelja

31. 10.

DAN REFORMACIJE

ponedeljek

1. 11.

DAN SPOMINA NA MRTVE

petek

24. 12.

PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

sobota

25. 12.

BOŽIČ

nedelja

26. 12.

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

sobota - nedelja

25. 12. – 2. 1.

NOVOLETNE POČITNICE

sobota - nedelja

1. 1. – 2. 1.

NOVO LETO

ponedeljek

31. 1.

ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA

petek

4. 2.

PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM

ponedeljek

7. 2.

POUKA PROST DAN

torek

8. 2.

PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

petek - sobota

11. 2. – 12. 2.

INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

ponedeljek - petek

28. 2. – 4. 3.

ZIMSKE POČITNICE

ponedeljek

18. 4.

VELIKONOČNI PONEDELJEK

sreda

27. 4.

DAN UPORA PROTI OKUPATORJU

sreda - ponedeljek

27. 4. – 2. 5.

PRVOMAJSKE POČITNICE

nedelja - ponedeljek

1. 5. – 2. 5.

PRAZNIK DELA

maj

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA OŠPP

15. 6.

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9.

sreda

RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
petek

24. 6.

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

sobota

25. 6.

DAN DRŽAVNOSTI

sobota - sreda

25. 6. – 31. 8.

POLETNE POČITNICE
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Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta.
Vzgojno-izobraževalno delo se po obveznem predmetniku (v nadaljnjem besedilu: pouk) 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 vzgojno-izobraževalnega dela v 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.
Ura podaljšanega bivanja traja 50 minut, vzgojno-izobraževalno delo v podaljšanem bivanju in
jutranjem varstvu vozačev poteka strnjeno.
Učenci imajo jesenske, novoletne, zimske, prvomajske in poletne počitnice.
Jesenske počitnice so v tem šolskem letu od 25. oktobra do 1. novembra 2021.
Novoletne počitnice bodo od 25. decembra 2021 do 2. januarja 2022.
V tem šolskem letu bomo obeležili slovenski kulturni praznik 4. februarja 2022. Dan pred praznikom (7.
februar 2022) bo pouka prost dan.
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 28. februarja do 4. marca 2022.
18. april 2022 je velikonočni ponedeljek in je pouka prost dan.
Prvomajske počitnice so v tem šolskem letu od 27. aprila do 2. maja 2022.
Poletne počitnice trajajo od konca pouka, in sicer od 25. junija do 31. avgusta 2022.
V skladu s šolskim koledarjem bomo obeležili državne praznike s proslavo.
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2.2 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 2021/22 že osmo 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 matičnih učilnicah, poleg tega razpolagamo še s petimi namenskimi
učilnicami: učilnico za pouk madžarskega jezika, računalniško učilnico s knjižnico, gospodinjsko učilnico
z jedilnico, delavnico za tehnični in likovni pouk, gibalnico ter snoezelenom – multisenzorno sobo. Ob
tem imamo še učilnico za individualne obravnave, v kateri so zbrani in popisani vsi didaktični materiali
in pripomočki za interno izposojo strokovnim delavcem. Uredili smo tudi prostor z ločenim vhodom za
svetovalne storitve zunanjim uporabnikom.
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
nameščene interaktivne table.
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 – prevoze in varne poti učencev v mestu Lendava.
Skozi šolsko leto se bomo povezovali s Policijsko postajo Lendava, ki bo izvajala preventivne aktivnosti
za naše učence.
Primanjkujejo prostori tudi za nemoteno delo hišnika in za skladiščenje večjih športnih pripomočkov
ter nabavljenih materialov za higieno.
Strategija opremljenost 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 z uspešnimi
prijavami na razpise in vključevanjem v različne finančno podprte projekte. Še naprej ostaja prioriteta
opremljanje in posodabljanje učilnic z dodatno IKT tehnologijo ter specializiranimi, prilagojenimi
pripomočki za naše učence.
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 ureditev zunanjega
igrišča, kar bo prioritetni cilj, ki ga bomo uresničevali tudi v letošnjem šolskem letu.
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2.3 KADROVSKA ZASEDBA/KÁDERELLÁTOTTSÁG
Strokovni delavci/Szakképzett alkalmazottak
Ime in priimek

Delovno mesto

1.

Andrea Pisnjak

učiteljica razrednega in predmetnega pouka

2.

Mojca Jereb

učiteljica razrednega pouka

3.

Karina Sekereš

učiteljica predmetnega pouka

4.

Silvestra Kolenko

učiteljica predmetnega pouka

5.

Tanja Tratnjek

učiteljica predmetnega pouka

6.

Dina Rudaš

učiteljica delovnega usposabljanja in učiteljica za DSP

7.

Timoteja Omar

učiteljica delovnega usposabljanja

8.

Árpád Fodor

učitelj pouka športa

9.

Simon Sobočan

učitelj pouka glasbe in zborovskega petja

10.

Manuela Sabo

učiteljica madžarskega jezika in knjižničarka

11.

Roberta Turk

učiteljica podaljšanega bivanja

12.

Spomenka Juretič

učiteljica podaljšanega bivanja, dodatna strokovna delavka
za delo z učenci Romi in svetovalna delavka

13.

Tjaša Kurnik

učiteljica podaljšanega bivanja in mobilna učiteljica za DSP

14.

Petra Tot

mobilna učiteljica za DSP

15.

Jasna Tivadar

učiteljica za DSP

16.

Marko Imre

računalnikar

17.

Alisa Sep Krajnc

v. d. ravnatelja in učiteljica za DSP

Strategija kadrovskega izpolnjevanja/ Szakmai fejlesztés
Skrb za ustrezno zasedenost delovnih mest, oblikovanje in načrtovanje poklicne poti vseh zaposlenih:
spodbujanje in omogočanje, da si pridobijo ustrezno strokovno izobrazbo, opravijo strokovni izpit in se
izpopolnijo v znanju madžarskega jezika.
Strokovni delavci se izpopolnjujejo tudi s pridobivanjem poglobljenih specialističnih kompetenc na
različnih področjih dela z otroki s posebnimi potrebami.
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Prednostne naloge pri delu strokovnih delavcev in njihovem strokovnem izpopolnjevanju bodo:
- implementacija Izvedbenih navodil za dvojezično poučevanje v programu NIS,
- metodika dvojezičnega poučevanja s sodobnimi metodično-didaktičnimi elementi počevanja,
- pregled in dopolnitev izhodišč 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),
- posodobitev pouka v smislu individualizacije in diferenciacije pouka ter izdelave
individualiziranih programov ter njihova evalvacija,
- načrtovanje, spremljanje in evalvacija prehajanja med programoma (NIS in PPVI),
- aktivnosti učencev pri pouku z elementi formativnega spremljanja,
- aktivnosti učencev v okviru obveznega, razširjenega in izvenšolskega programa po smernicah
projekta POGUM,
- pridobitev specifičnih znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami,
- pregled in uvajanje digitalne tehnologije v pouk (smernice ZRSŠ),
- razvijanje vsebin svetovalnih storitev za zunanje uporabnike (načrt pomoči v okviru kontinuuma
pomoči za učence z učnimi težavami),
- urejanje področja dvojezičnih učnih gradiv ter učna gradiva za madžarščino.

Administrativno-tehnični delavci/Adminisztratív-technikai dolgozók
Ime in priimek

Delovno mesto

1.

Kornelija Toth

tajnica

2.

Piroška Žižek Kelenc

računovodkinja

3.

Ljubica Vuk

čistilka

4.

Drago Vuk

voznik

5.

Samo Vučak

varuh/negovalec in romski pomočnik

6.

Izabel Horváth

varuhinja/negovalka

7.

Natalija Gojnik

spremljevalka gibalno oviranemu učencu

8.

Karmen Gabor

kuharska pomočnica

9.

Hajnalka Horvat

kuharica

10.

Jože Horvat

hišnik
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3. OBSEG IN VSEBINA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA/A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA
TERJEDELME ÉS TARTALMA
Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temelji 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,
- vertikalna prehodnost in povezanost programov,
- organizacija vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja,
- zagotavljanje ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka.
Programi in področja vzgojno-izobraževalnega dela na DOŠ II Lendava zajemajo:
- Prilagojen izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom za
dvojezično osnovno šolo/Alkalmazott tantervű nevelési-oktatási program,
- Posebni program vzgoje in izobraževanja/Speciális nevelési-oktatási program,
- Mobilna specialno-pedagoška služba/Mobil gyógypedagógiai egység.
3.1 ORGANIZACIJA POUKA/AZ OKTATÁS SZERVEZÉSE
V tem šolskem letu imamo pet kombiniranih oddelkov. V prilagojen izobraževalni program z nižjim
izobrazbenim standardom je v tri kombinirane oddelke vključenih 14 učencev: NIS 1 (2. in 3. razred),
NIS 2 (5., 7. in 8. razred) in NIS 3 (9. razred). V posebnem programu vzgoje in izobraževanja imamo v
dveh kombiniranih oddelkih 9 učencev: PPVI 1 (III. in V. stopnja) in PPVI 2 (V. in VI. stopnja).
V prvem in drugem oddelku prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim
standardom 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. Sistemizacijo delovnih mest opredeljuje Pravilnik o normativih in
standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami.
Po pouku so učenci vključeni v oddelke podaljšanega bivanja. V OPB 1 se vključujejo učenci NIS 1 in NIS
2, v OPB 2 se vključujejo učenci NIS 3, v OPB 3 pa se vključujejo učenci PPVI 1 in PPVI 2.
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Časovna razporeditev učnih ur in odmorov/A tanórák és a szünetek időbeli felosztása
Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom
od

do

Dejavnost

6:30

7:35

varstvo vozačev

7:35

8:20

1. učna ura

8:20

8:35

odmor (malica)

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 (kosilo)

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

podaljšano bivanje

Posebni program vzgoje in izobraževanja
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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3.2 UČENCI/TANULÓK
Število učencev po oddelkih/Tanulóink létszáma tagozatokként
Program

Oddelek

Št. učencev

NIS 1: 2. in 3. r.
NIS

3

Razrednik

Nadomestni razrednik

Andrea Pisnjak

Mojca Jereb

NIS 2: 5., 7. in 8. r.

5

Karina Sekereš

Tanja Tratnjek

NIS 3: 9. r.

6

Silvestra Kolenko

Tanja Tratnjek

3

14

PPVI 1: III. in V. stopnja

4

Dina Rudaš

Árpád Fodor

PPVI 2: V. in VI. stopnja

5

Timoteja Omar

Árpád Fodor

Skupaj

2

9

Skupaj

5

23

Skupaj
PPVI

Število učencev po razredih, spolu in glede na učni jezik/Tanulóink létszáma osztályok, nem és
tannyelv szerint
Razred

Moški

Ženske

Skupaj

SLJ

MAJ 1

2.

1

1

2

2

-

3.

1

-

1

1

-

5.

1

1

2

2

-

7.

1

-

1

1

-

8.

1

1

2

1

1

NIS 3

9.

3

3

6

4

2

PPVI 1

III. stopnja

1

2

3

1

2

V. stopnja

1

1

1

1

-

V. stopnja

1

3

4

3

1

VI. stopnja

1

-

1

1

-

Skupaj

12

11

23

17

6

NIS 1

NIS 2

PPVI 2
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Število učencev po občinah/A tanulók létszáma községek szerint
Lendava

NIS

Črenšovci Turnišče

Kobilje

Dobrovnik

Puconci

Tišina

Skupaj

2. r.

2

-

-

-

-

-

-

2

3. r.

1

-

-

-

-

-

-

1

5. r.

1

-

-

-

-

1

-

2

7. r.

-

-

1

-

-

-

-

1

8. r.

1

-

-

-

-

1

-

2

9. r.

2

-

-

-

4

-

-

6

III. stopnja

1

-

-

-

1

-

1

3

V. stopnja

2

1

1

1

-

-

-

5

VI. stopnja

1

-

-

-

-

-

-

1

Skupaj

11

1

2

1

5

2

1

23

PPVI

3.3 MOBILNA SPECIALNO-PEDAGOŠKA SLUŽBA/MOBIL GYÓGYPEDAGÓGIAI EGYSÉG
Otroci s posebnimi potrebami, ki so zmožni doseči vsaj minimalne kurikularne cilje programa za
predšolske otroke oziroma programa osnovnošolskega ali srednješolskega izobraževanja, se na osnovi
Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) usmerijo v programe s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki se izvajajo v tako imenovanih večinskih vrtcih in šolah.
Ob prilagojeni organizaciji in načinu izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa so ti otroci lahko
upravičeni tudi do dodatne strokovne pomoči v obliki pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir
oziroma motenj, učne pomoči in svetovalne storitve. Obseg, način in izvajalca posamezne oblike
pomoči opredeli Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v odločbi o usmeritvi.
Tudi v okviru Dvojezične osnovne šole II Lendava deluje mobilna specialno-pedagoška enota, kar
pomeni, da naši strokovni delavci izvajajo dodatno strokovno pomoč (za premagovanje primanjkljajev,
ovir oziroma motenj) v drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih.
Mobilni učitelji za dodatno strokovno pomoč s preostalimi člani strokovne skupine, starši in otrokom
(v odvisnosti od njegove starosti ali zrelosti) sooblikujejo individualizirani pogram, ki poleg izhodiščnih
podatkov zajema globalno oceno otrokovega funkcioniranja, izbrana področja pomoči, razvojne cilje,
strategije, metode in oblike dela, prilagoditve učno-vzgojnega procesa in pripomočke ter časovno
razporeditev izvajanja pomoči. Individualna ali skupinska pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir
oziroma motenj se lahko izvaja znotraj ali izven oddelka, običajno v času pouka, izjemoma v času
predure ali otrokove proste ure. Vsebine ur so osnovane na zastavljenem programu pomoči in
prilagojene otrokovim trenutnim potrebam ter zmožnostim. V šolskem okolju se vsebine dodatne
strokovne pomoči povezujejo tudi z učnimi vsebinami.
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Naši strokovni sodelavci z namenom zagotovitve podpornega okolja za otroke s posebnimi potrebami
soizvajajo tudi svetovalno storitev, najpogosteje v obliki sodelovanja z relevantnimi zunanjimi
institucijami in dodatnega svetovanja staršem, vzgojiteljem ali učiteljem glede dela z otroki. Ob tem
sodelujejo še pri uresničevanju izvirnih delovnih projektov pomoči za učence, pri katerih so v primerjavi
z vrstniki opazna večja odstopanja na razvojnih ali učnih področjih. S strokovnim pristopom in
konstruktivnim sodelovanjem z vsemi pomembnimi akterji prispevajo k pozitivnemu odnosu do otrok
s posebnimi potrebami in optimalnemu razvoju njihovih zmožnosti.
Program dela mobilne specialno-pedagoške službe DOŠ II Lendava, se v šolskem letu 2021/2022 izvaja
v šestih osnovnih šolah in enem vrtcu. 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

Izvajalci

Dvojezična osnovna šola Dobrovnik

8

Petra Tot

Dvojezična osnovna šola Genterovci

13

Petra Tot

4

Alisa Sep Krajnc

4

Tjaša Kurnik

Osnovna šola Kobilje

4

Dina Rudaš

Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

6

Petra Tot

14

Jasna Tivadar

Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana

6

Tjaša Kurnik

Osnovna šola Turnišče

5

Tjaša Kurnik

Vrtec Turnišče

2

Tjaša Kurnik

Skupaj

66

5

Skupno število ur dodatne strokovne pomoči se tekom šolskega leta lahko spreminja.
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3.4 PRILAGOJEN IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM/
ALKALMAZOTT TANTERVŰ NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM
Za otroke s posebnimi potrebami, ki glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne
zmorejo doseči izobrazbenega standarda po izobraževalnem programu osnovnošolskega
izobraževanja, se izvajata prilagojen izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim
izobrazbenim standardom za DOŠ in posebni program vzgoje in izobraževanja, ki omogočata
prilagoditev predmetnika in učnega načrta, trajanje, napredovanje in pogoje za dokončanje
izobraževanja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami).
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, 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.
Vstop v osnovno šolo/ Iskolakezdés
Otroci so pri vstopu v prvi razred 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 posebnimi potrebami 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 znakovnem jeziku,
prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, časovna razporeditev pouka,
veščine za čim večjo samostojnost v življenju in načrt vključitve v zaposlitev.
Strokovna skupina za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa, ki jo imenuje
ravnatelj, med šolskim letom spremlja izvajanje ciljev, dejavnosti, prilagoditev, ki so zapisani v
individualiziran program, 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 individualiziranim programom. V pripravo in spremljanje
individualiziranega programa morajo biti vključeni starši ter otrok s posebnimi potrebami, upoštevaje
njegovo zrelost in starost.
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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 znanja/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.
Nacionalno preverjanje znanja/Országos tudásfelmérés
Ob koncu drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega 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. Nacionalno preverjanje znanja se izvede v mesecu maju.
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.
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: Načini prehranjevanja in Računalništvo.
Za učence v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom šola ne izvaja pouka neobveznih
izbirnih predmetov (Zakon o OŠ).
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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.
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.«
Izvajanje/Kivitelezés
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 vozačev, dodatni pouk, dopolnilni pouk in interesne dejavnosti ter
šolo v naravi.
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Obvezni program/Kötelező program
Predmeti

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

Letno št. ur

Slovenščina 1

5

6

6

5

5

5

4

4

4

1528

Slovenščina 2

3

4

4

4

4

4

-

-

-

805

Madžarščina 1

5

6

6

5

5

5

4

4

4

1528

Madžarščina 2

3

4

4

4

4

4

4

4

4

1213

Tuji jezik nemščina

-

-

-

-

-

-

2

2

2

204

Likovna umetnost

1

1

1

2

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

433

Glasbena umetnost

2

1,5

1,5

1,5

1

1

1

1

1

399,5

Matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

1318

Tehnika in tehnologija

-

-

-

-

1,5

2,5

3

3

3

446

Gospodinjstvo

-

-

-

-

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

258

Naravoslovje

-

-

-

2

2

2

2

4

3

515

Spoznavanje okolja

2

2

2

-

-

-

-

-

-

210

2

2

2

4

2

3

517

Družboslovje
Šport

3

3

3

3

3

3

3

3

3

936

Oddelčna skupnost

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

189,5

Število predmetov

8

8

8

9

11

11

12

12

12

Število ur na teden

20,5

22

23

25

26

27

30,5

31

31

35

35

35

35

35

35

35

35

33

Število tednov

Specialno-pedagoške dejavnosti/Gyóygpedagógia tevékenységek
1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

Letno št. ur

Računalniško
opismenjevanje
Socialno učenje

-

-

-

1

1

1

-

-

-

105

1

1

1

1

1

1

-

-

-

210

Skupaj

1

1

1

2

2

2

-

-

-
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Razširjeni program/Bővített program

Dopolnilni in dodatni
pouk
Interesne dejavnosti
Podaljšano bivanje

1. r.

2. r.

3. r.

4. r. 5. r.

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

Letno št. ur

2

2

2

2

2

2

2

2

2

624

2

2

2

2

2

2

624

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

2
2
2
41 ur na ravni šole

Dnevi dejavnosti/Tevékenységi napok
1. r.

2. r.

3. r.

4. r. 5. r.

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

3

3

2

3

116

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

3

3

3

3

2

104

Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

4

4

10

10

180

Športni dnevi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

180

Št. dni letno

15

15

15

15

15

15

15

20

20

22

Letno št. ur
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3.5 POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA/SPECIÁLIS NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM
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:
- 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, ki traja največ do 26. leta.
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 programa/A program 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 enajst let,
vendar največ do 26. leta starosti (Zakon o OŠ).
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Obvezni program/Kötelező program
Področje/leto šolanja

I. stopnja
1. leto

2. leto

II. stopnja
3. leto

4. leto

5. leto

III. stopnja
6. leto

7. leto

8. leto

Letno št. ur
9. leto

Razvijanje
samostojnosti
Splošna poučenost

8

8

8

7

7

7

5

5

5

2085

5

5

5

7

7

7

7

7

7

1981

Gibanje in športna
vzgoja
Glasbena vzgoja

3

3

3

4

4

4

5

5

5

1245

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

Nadaljevalni del do 18. leta starosti/A képzés folytatása 18 éves korig
Področje/leto šolanja
10. leto

IV. stopnja
11. leto

12. leto

Razvijanje samostojnosti

4

4

4

420

Splošna poučenost

5

5

5

525

Gibanje in športna vzgoja

5

5

5

525

Glasbena vzgoja

2

2

2

210

Likovna vzgoja

3

3

3

315

Delovna vzgoja

9

9

9

945

Izbirne vsebine

2

2

2

210

Število področij

7

7

7

Število ur na teden

30

30

30

Število tednov

35

35

35

24

Letno št. ur

Letni delovni načrt DOŠ II Lendava/A 2. Sz. Lendvai KÁI éves munkaterve

2021/2022

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
Področje/leto šolanja

V. stopnja

Letno št. ur

13. leto

14. leto

15. leto

Razvijanje samostojnosti

4

4

4

420

Splošna poučenost

5

5

5

525

Gibanje in športna vzgoja

5

5

5

525

Glasbena vzgoja

2

2

2

210

Likovna vzgoja

3

3

3

315

Delovna vzgoja

9

9

9

945

Izbirne vsebine

2

2

2

210

Število področij

7

7

7

Število ur na teden

30

30

30

Število tednov

35

35

35

Področje/leto šolanja
1. leto

2. leto

VI. stopnja
3. leto
4. leto

5. leto

Splošna znanja

4

4

4

4

3

Razvijanje in ohranjanje samostojnosti

5

5

4

4

3

Kreativna znanja

5

5

5

3

3

Šport in rekreacija

3

3

2

2

2

Dejavnosti prostega časa

2

2

2

1

1

Dejavno državljanstvo

1

1

1

1

1

Intimno življenje in spolnost

2

2

1

1

1

Delovne in zaposlitvene tehnike

5

5

8

11

13

Izbirne vsebine

3

3

3

3

3

Skupaj ur tedensko

30

30

30

30

30

Število tednov

35

35

35

35

35
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Razširjeni program/Bővített program
Področje/leto šolanja

I. stopnja

II. stopnja

III. stopnja

1. leto 2. leto

3. leto

4. leto

5. leto

6. leto

7. leto

8. leto

9. leto

Interesne dejavnosti

5

5

5

5

5

5

5

5

Podaljšano bivanje

41 ur na ravni šole

Dnevi dejavnosti

5

I. stopnja
1. leto 2. leto 3. leto

II. stopnja
4. leto 5. leto 6. leto

III. stopnja
7. leto 8. leto 9. leto

Letno
št. ur
1560

Letno
št. ur

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

3

3

2

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
Področje/leto šolanja

IV. stopnja
10. leto

11. leto

12. leto

5

5

5

Interesne dejavnosti
Podaljšano bivanje

Letno št. ur

525

41 ur na ravni šole

Dnevi dejavnosti

IV. stopnja

Letno št. ur

10. leto

11. leto

12. leto

Kulturni dnevi

3

3

3

36

Naravoslovni dnevi

3

3

3

36

Športni dnevi

5

5

5

60

Delovni dnevi

6

6

6

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
Področje/leto šolanja

V. stopnja
13. leto

Interesne dejavnosti

14. leto

5

Podaljšano bivanje

Letno št. ur
15. leto

5

5

525

41 ur na ravni šole

Dnevi dejavnosti

V. stopnja
14. leto
15. leto
3
3

13. leto
3

Kulturni dnevi

Letno št. ur
36

Naravoslovni dnevi

3

3

3

36

Športni dnevi

5

5

5

60

Delovni dnevi

6

6

6

72

Tudi na V. stopnji delovni dan načrtujemo tako, da ga povežemo z načrtovanimi izbirnimi vsebinami.
Področje
16. leto
Interesne dejavnosti
Podaljšano bivanje

17. leto

5

VI. stopnja
18. leto
19. leto

5

5

Letno št. ur
20. leto

5

5

875

41 ur na ravni šole

Dnevi dejavnosti

VI. stopnja

Letno št. ur

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

Kulturni dnevi

Šola samostojnosti
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3.6 DNEVI DEJAVNOSTI/TEVÉKENYSÉGI NAPOK
Cilji dnevov dejavnosti 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).
Skupni dnevi dejavnosti/Közös tevékenységi napok
Dnevi dejavnosti
Kulturni dnevi

Delni kulturni
dnevi

Naravoslovni dnevi

Tehniški/delovni
dnevi

Športni dnevi

Vsebina

Datum

Kraj izvedbe

Nosilci

Zadnji šolski dan

24.6.2022

Lendava

Tanja Tratnjek

Razstava – lokalna
arheološka dediščina
Božič

5.1.2022

Lendava

Mojca Jereb

24.12.2021

Lendava

Slovenski kulturni praznik

4.2.2022

Lendava

Mojca Jereb,
Simon Sobočan
Silvestra Kolenko

Madžarski narodni praznik

15.3.2022

Lendava

Manuela Sabo

Slovo devetošolcev

15.6.2022

Lendava

Silvestra Kolenko

Dan poskusov

april, maj 2022

Lendava

Promocija prireditve
Mi zmoremo
Ohranjanje kulturne
dediščine
Varnost na spletu

oktober

Lendava

5.-8.10.2021

Dobrovnik

Andrea Pisnjak
Roberta Turk
Roberta Turk
Spomenka Juretič
Manuela Sabo

8.11.2021

Lendava

Manuela Sabo

Kros

14.9.2021

Dolga vas

Árpád Fodor

Pohod

4.10.2021

Lendava

Árpád Fodor

Zimske radosti
Atletika

januar/februar
2022
april 2022

Lendava

Árpád Fodor

Športne igre

junij 2022

Lendava

Árpád Fodor
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Razredni dnevi dejavnosti/Tevékenységi napok osztályonként
Dnevi dejavnosti

Razred

Vsebina

Datum

Kraj izvedbe

Nosilci

2. in 3. r.

Okusimo Avstrijo

16.12.2021

Lendava

2. in 3. r

Glasba nas povezuje

29.3.2022

Lendava

2. in 3. r.

Spoznavamo živali in
naravo
Priprava vrtička na
jesen
Zelišča s šolskega vrta

16.9.2021
15.9.2021

Kamovci,
Dobrovnik
Lendava

Andrea Pisnjak
Mojca Jereb
Andrea Pisnjak
Simon Sobočan
Andrea Pisnjak

16.9.2021

Lendava

Pomlad

mar- apr
2022
november
2021
spomladi
2022
september
2021
september
2021
4.11.2021

Lendava in
okolica
Lendava in
okolica
Lendava

Kulturni dnevi

Naravoslovni
dnevi

5., 7. in 8. r.
5., 7. in 8. r.
PPVI 1,
PPVI 2
PPVI 1,
PPVI 2
5., 7. in 8. r.

Tehniški/delovni
dnevi

8.r.
8.r.
8.r.
8.r.
PPVI 1,
PPVI 2
PPVI 1,
PPVI 2
PPVI 1,
PPVI 2
PPVI 1,
PPVI 2
PPVI 1,
PPVI 2

Življenje v in ob jezeru
Promet
Peka perecov –
MOTIVAGE
Korenika
Ohranjanje kulturne
dediščine – Dobrovnik
Ohranjanje kulturne
dediščine – Dobrovnik
Jesen

22.12.2021
27. 9. 2021

Duševno zdravje in
samopodoba
Promet

13. 10. 2021

Živali

april 2022

Ekskurzija

junij 2022

29

maj 2022

Tanja Tratnjek
Karina Sekereš
Tanja Tratnjek
Karina Sekereš
Dina Rudaš
Dina Rudaš

Lendava

Tanja Tratnjek
Árpád Fodor
Árpád Fodor

Šalovci

Tanja Tratnjek

Lendava,
Dobrovnik
Lendava,
Dobrovnik
Lendava in
okolica
Lendava

Silvestra
Kolenko
Karina Sekereš

Lendava in
okolica
Lendava in
okolica
Prekmurje

Dina Rudaš
Timoteja Omar
Dina Rudaš
Dina Rudaš
Timoteja Omar
Dina Rudaš
Timoteja Omar
Dina Rudaš
Timoteja Omar
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3.7 RAZŠIRJENI IN NADSTANDARDNI PROGRAM DELA ŠOLE/AZ ISKOLA BŐVÍTETT ÉS STANDÁRDON
FELÜLI PROGRAMJA
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.
Kolesarski izpit/Kerékpár vizsga
Kolesarski izpit bo potekal spomladi 2022. Nosilec kolesarskega izpita je učitelj Árpád Fodor.
Normativ za oblikovanje skupine za učenje in preverjanje vožnje v prometu za kolesarski izpit so 3
učenci (Pravilnik o normativih in standardih).
Varstvo vozačev/Utazó tanulók felügyelete
Varstvo vozačev izvajamo zjutraj pred poukom, opravljajo ga dežurni učitelji ali varuhi.
Za večino učencev je organiziran prevoz s kombijem.
Podaljšano bivanje/Napközi
Organizirano je za učence NIS od 1. do 9. razreda ter za učence PPVI na vseh stopnjah.
Delo v podaljšanem bivanju poteka na naslednjih področjih:
• sprostitvena dejavnost,
• kosilo in počitek,
• samostojno učenje,
• ustvarjalno preživljanje prostega časa.

Oddelek

Število učencev

Nosilec

OPB 1: NIS 1 in NIS 2

8

Roberta Turk

OPB 2: NIS 3

6

Tjaša Kurnik

OPB 3: PPVI 1 in PPVI 2

9

Spomenka Juretič
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Skupne dejavnosti oddelkov podaljšanega bivanja/A napközi tagozatok közös tevékenységei
Vsebina

Datum

Kraj izvedbe

Nosilci

Jesenske ustvarjalne
delavnice
Kreativne učne ure

oktober 2021

DOŠ II Lendava

skozi celo šolsko
leto

DOŠ II Lendava

Roberta Turk
Spomenka Juretič
Spomenka Juretič

Dejavnosti v projektu
Pogum
Noč knjige

september 2021

DOŠ II Lendava

Spomenka Juretič

april 2022

DOŠ II Lendava

Tjaša Kurnik

Vključevanje v aktivnosti
v okviru projekta
Motivage (po programu
projekta)
Dvig bralne motivacije in
pismenosti
Medpredmetne
knjižnične dejavnosti

skozi celo šolsko
leto

DOŠ II Lendava

Roberta Turk

Manuela Sabo
Projekt Noč knjige
Natalija Gojnik
Árpád Fodor
Projekt Motivage

skozi celo šolsko
leto
skozi celo šolsko
leto

DOŠ II Lendava

Roberta Turk

Manuela Sabo

DOŠ II Lendava

Spomenka Juretič

Aktivnosti v sodelovanje
s COOČ »Bivamo skupaj«
Igre na razdalji

Skozi celo šolsko
leto (4 druženja)
skozi celo šolsko
leto
skozi celo šolsko
leto

spletno okolje
ZOOM
DOŠ II Lendava

Roberta Turk

Manuela Sabo
Medpredmetni
knjižnični projekti
Filipa Zubić (COOČ)

Tjaša Kurnik

COOČ

DOŠ II in
okolica

Tjaša Kurnik

skozi celo šolsko
leto
(2 druženji s
COOČ– februar
2022 in junij
2022)

spletno okolje
ZOOM
DOŠ II Lendava

Roberta Turk

Krajevna skupnost
Lendava
Projekt Eko šola
Tanja Tratnjek
Simon Sobočan
Mira Bratuša COOČ)
Maja Markuš-Velicki
(COOČ)

Očiščevalna akcija

Aktivnosti v sodelovanju s
COOČ
»Glasba nas povezuje«

Zunanji sodelavci/
Povezava s projekti
Mojca Jereb
Interesna dejavnost:
Pravljična joga
Projekt POGUM

Druge dejavnosti/Egyéb tevékenységek
Druge dejavnosti (prireditve, proslave, ekskurzije, tekmovanja, sodelovanje z lokalno skupnostjo in
širšim okoljem) bodo tekale v skladu z epidemiološko situacijo in veljavnimi ukrepi.

31

Letni delovni načrt DOŠ II Lendava/A 2. Sz. Lendvai KÁI éves munkaterve

2021/2022

Interesne dejavnosti/Érdektevékenységek
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.
V šolskem letu 2021/2022 imamo pet sistemiziranih in tri nesistemizirane interesne dejavnosti.
Naziv

Oddelek

Mentor

Zbor ljudske glasbe - MPZ

PPVI 1

Simon Sobočan

Pojemo in igramo - OPZ

PPVI 2

Simon Sobočan

Otroški pevski zbor - OPZ

NIS 1

Simon Sobočan

Pojemo angleško - MPZ

NIS 2

Simon Sobočan

Skupina orffovcev - OPZ

NIS 3

Simon Sobočan

Inkluzivni judo - začetni

NIS 1 in NIS 3

Árpád Fodor

Inkluzivni judo - nadaljevalni

NIS 2

Árpád Fodor

Pravljična joga

PPVI 1 in PPVI 2

Mojca Jereb

Šolski parlament/Iskolai gyermekparlament
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 je učiteljica Silvestra Kolenko. Letošnja tema je Moja poklicna prihodnost.

Skupnost učencev šole/Iskolai diákközösség
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. V šolskem letu 2021/22 je mentorica skupnosti učencev šole učiteljica Andrea
Pisnjak.
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Mesec
september 2021

oktober 2021

november 2021

december 2021

januar 2022

1.
2.
3.
o
o
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

4.
1.
2.

februar 2022

marec 2022

april 2022

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

2021/2022

Dejavnosti
Volitve za mentorja šolske skupnosti.
Predstavitev predstavnikov (socialna igra).
Izvolitev/izbor:
Predsednika šolske skupnosti.
Skrbnika za kotiček šolske skupnosti
Zbiranje predlogov, oblikovanje in potrditev programa šolske skupnosti.
Pogovor o ukrepih za zajezitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19.
Sodelovanje pri dejavnostih v tednu otroka.
Obeležimo mednarodni dan učiteljev (5. oktober). Sodelujemo v UNESCO projektu.
Spremljamo uresničevanje dogovorjenih obveznosti predstavnikov šolske skupnosti.
Načrtovanje decembrskih dejavnosti.
Dejavnosti v mesecu boja proti zasvojenosti.
Evalvacija izvedenih dni dejavnosti in predlogi.
Smernice za izvedbo delavnic v okviru ur oddelčne skupnosti v zvezi z učnimi
strategijami.
Sodelovanje pri decembrskih aktivnostih.
Sodelujemo pri obeležitvi dneva boja proti AIDS-u (1. december).
Obdaritev v okviru oddelčne skupnosti s pozornostmi, ki jih učenci izdelajo sami doma
(predlagamo »obdaritev« z izdelanimi voščilnicami in iskrenimi sporočili; razrednik
lahko poda druge smernice).
Obeležitev svetovnega dneva človekovih pravic (10.december)
Pozdrav novemu letu s pozitivnimi sporočili v oddelčnih skupnostih in tudi širše med
učenci (skupna aktivnost – želje).
Zbiranje predlogov za izboljšanje šolskega okolja za obravnavo na svetu staršev in
svetu zavoda.
Pripravimo presenečenje za zaposlene ob prazniku sv. Valentina.
Evalvacija izvedenih dni dejavnosti in predlogi.
Pogovor o praznikih.
Valentinov poštar (sporočila znotraj razreda – oseba se določi z žrebom; sporočila se
lahko pripravijo tudi za druge učence in zaposlene v šoli)
Spremljanje in poročanje o učni uspešnosti učencev (uspehi in ovire).
Spremljanje, ali učenci upoštevajo pravila šolskega in hišnega reda.
Spremljanje uresničevanja ciljev vzgojnega načrta in predlogi za izboljšave.
Predstavitev dela oddelčnih skupnosti (poročanje, predlogi, mnenja, ugotovitve).
Obeležitev svetovnega Downovega sindroma (21.marec).
Obeležitev svetovnega dneva voda (22.marec).
Predstavitev dela oddelčnih skupnosti (poročanje, predlogi, mnenja, ugotovitve).
Spodbude k učenju pred zaključevanjem ocen.
Izvedba dejavnosti Naključne prijaznosti izven šole.
Evalvacija izvedenih dni dejavnosti in predlogi.
Obeležitev svetovnega dneva Zemlje (22.april).
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maj 2022

junj 2022

2021/2022

1. Pregled kriterijev za izbor naj učenca in naj učenke leta.
2. Pregled določil o pohvalah, priznanjih in nagradah v Pravilih šolskega reda.
3. Evalvacija programa šolske skupnosti za leto 2021/2022 in izvedenih dejavnosti ter
načrtovanje za prihodnje šolsko leto.
4. Obeležitev svetovnega dneva družine (15.maj).
1. Oblikovanje predlogov in izvolitev naj učenca in naj učenke leta.
2. Priprave na zaključek šolskega leta.
3. Skozi šolsko leto še naprej spodbujamo medrazredne delavnice, skupna srečanja v
večnamenskem prostoru, zbiralne akcije, sodelovanje pri urejanju šole in šolske
okolice, razvijanje odgovornosti in vsak sestanek pričnemo s pozitivno mislijo.
4. Priprave na slovo devetošolcev in na zadnji šolski dan.
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4. PROJEKTI/PROJEKTEK
V šolskem letu 2021/2022 izvajamo štirinajst projektov; štiri finančno podprte in deset šolskih projektov.

4.1 FINANČNO PODPRTI PROJEKTI/PÉNZÜGYILEG TÁMOGATOTT PROJEKTET
Naziv in logotip projekta/A projekt megnevezése és lógója:

Projektni tim/Projektcsoport:
Vodja/Projektvezető:
Manuela Sabo

Člani/Tagok:
Andrea Pisnjak
Spomenka Juretič
Roberta Turk
Dina Rudaš
Tanja Tratnjek
Alisa Sep Krajnc
Piroška Žižek Kelenc
Konzorcijski partnerji – nosilci/Konzorciumi partnerek:
Pécsi EGYMI, Madžarska
Specalna zakladna skola, Specialis Alapiskola Kralovský Chlmec, Slovakia
Scoala Gimnaziala Speciala Sfintu Gheorghe, Romunija
Trajanje/Időtartam:
Od 1. 10. 2019 – 9. 9. 2021 (24 mesecev), zaradi Covid-19 projekt podaljšan do 30. 9. 2022
Opis projekta/Projektleírás:
A színes, játékos fejlesztő feladatokba ágyazott tanulás során a gyerekek megismerkednek a közúti
táblák jelentésével, a járművek fajtáival, a különleges járművek jelzéseivel, hívószámával, az azokon
dolgozó emberek munkájával. Megtanulják a helyes közlekedési morált és azokat a szabályokat,
melyeket következetesen be kell tartaniuk az önálló életvitel során. Megismerik a különféle
informatikai eszközök helyes használatát és védelmét. Tanulmányozzák a közösségi oldalak előnyeit
és megtanulják, hogyan kerüljék el, hogy csalók áldozatává váljanak. Biztonságuk érdekében
különféle informatikai "védelmi technikákkal" ismerkednek meg. Az informatikai eszközök és a
közösségi oldalak biztonságos használata a tanulók mellett a szülők számára is fontos ismereteket
jelent. A tanulási folyamatot ezért kiterjesztjük a szülőkre is. A társadalmi integráció fontos eleme,
hogy az SNI-s gyereket körülvevő, gyakran hátrányos helyzetű családtagok is megfelelő ismeretekkel
rendelkezzenek mind a közlekedés, mind pedig az informatika világában. A szülők megtanítása a
helyes közlekedési morálra és a közösségi oldalak felhasználói szintű kezelésére, azt eredményezi,
hogy nagyobb odafigyelés jut a hátrányos helyzetű SNI-s tanulókra saját családjukon belül. A családi
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háttér megtámogatása fontos része a speciális szükségletű gyerekek társadalmi integrációjának. A
szülőkkel való szoros kapcsolattartás fontos feladat az iskolán belül.
A projekt hosszabb távon lehetőséget ad arra, hogy a sérült emberek és az épek ugyanolyan
tudatosan és körültekintően egymás mellett vegyenek részt a közlekedésben. A közös tudás
eltünteti az épek és a sérült emberek közötti különbségeket és hozzájárul ahhoz, hogy a munkaerő
piacon a megszerzett jogosítvány előnyt jelenthessen a munkavégzésben. Az informatikában való
biztonság lehetőséget ad arra, hogy a sérült ember olyan kapcsolatokra tegyen szert az internet
segítségével, melyek segítik őt a társadalmi beilleszkedésben. A valós tartalmak felismerése később
segíti a speciális igényű felnőtteket eligazodni a munka világában, ezzel megteremtve a lehetőséget
az önálló munkavégzésre és az önálló életvitelre.
Cilji/A projekt céljai:
- hogy megtanítsa a gyerekeket a biztonságos közlekedés és a biztonságos internet
használatára,
- hogy az enyhe fokban sérült SNI-s tanulók kerékpárral és később jármű vezetői jogosítvánnyal
vehessenek részt a közlekedésben, ezzel megadva az esélyegyenlőséget ezen a téren is a sérült
embereknek.
Dejavnosti v šolskem letu 2021/2022/A 2021/2022-es tanévre vonatkozó tevékenységek:
Z učenci šole bomo v okviru tehniškega dne bolj podrobno poglobili že pridobljeno znanje o
pravilni komunikaciji na spletu, se seznanili z nevarnostmi in pozitivnimi strani interneta.
Zaradi Covid-19 bomo še izvedli načrtovana strokovna srečanja med sodelujočimi partnerji:
- med 13. in 17. 2021 septembrom mobilnost strokovnih delavcev v Pécs, na Pécsi EGYMI na
Madžarsko
- med 4. in 8. oktobrom 2021 je načrtovano potovanje na Slovaško na Specalna zakladna skola,
Specialis Alapiskola Kralovský Chlmec
- v splomladanskih mesecih je načrtovano potovanje v Romunijo na Scoala Gimnaziala Speciala
Sfintu Gheorghe
Strokove mobilnosti učiteljev se mora udeležiti 8 strokovnih delavcev šole v okviru 5 delovnih dni.
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Naziv in logotip projekta/A projekt megnevezése és logója:

MOTIVAGE PROJEKT
INTERREG SI – HU
Projektni tim/Projektcsoport:
Vodja/Projektvezető:
MURABA Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Társulás – Mateja Kučan, projektni vodja

Člani šolskega tima/Tagok:
- Natalija Gojnik, strokovni delavec VI
- Árpád Fodor, strokovni delavec VII
- Piroska Kelenc, računovodja
Konzorcijski partnerji – nosilci/Konzorcius partnerek:
1. MURABA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
2. Városi Gondozási Központ Szentgotthárd
3. Rendelőintézet Szentgotthárd
4. Dom starejših Lendava Idősebb Polgárok Otthona Lendva
5. Dvojezična osnovna šola II Lendava/2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola
Trajanje/Időtartam:
30 mesecev (01. 03. 2020 do 31. 08. 2022)
Opis projekta/Projektleírás:
MOTIVAGE bo območje Lendave in Monoštra oblikoval v integrirano, starejšim prijazno regijo, kjer
se spodbuja družbeno in gospodarsko udeleževanje ter podpira odgovoren in samostojen način
življenja, povečujoč aktivno in dostojno življenjsko dobo starejših v dobrem zdravstvenem stanju, s
tem pa tudi razbremenitev institucij, ter krepitev družbene kohezije. Projekt bo z izoblikovanjem
strateških okvirov in s širokim sodelovanjem institucionalnih, storitvenih, gospodarskih, civilnih in
lokalnih samoupravnih partnerjev uresničeval inovativne in na obeh straneh meje ciljajoče ukrepe:
zdravstvena prevencija; nudenje pomoči na domu s signalizacijskim sistemom; prostovoljstvo na
osnovi medgeneracijskega sodelovanja (kjer starejši niso le prejemniki pomoči); gospodarska
reaktivacija. MOTIVAGE bo identificiral administrativne, pravne in finančne ovire kompleksnega
razvoja starejšim prijazne obmejne regije s podporo podobnim obmejnim iniciativam ter spodbujal
preoblikovanje čezmejnih strokovnih političnih okolij nudenja socialnih storitev.
Vir sofinanciranja: ERDF, 85%
V okviru projekta Motivage bomo na naši šoli izvajali dejavnosti, s poudarkom na športno,
kulinarično, glasbeno in kulturno obarvanih medgeneracijskih druženjih, s splošnim ciljem
zmanjševanje stigmatizacije oseb s posebnimi potrebami in starejših. Dejavnosti bomo koristili na
dvig kakovosti življenja teh dveh populacij, kjer bo v ospredju druženje preko raznih aktivnostih
razporejenih skozi celo šolsko leto.
Cilji/A projekt céljai:
- Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja
- Ohranjanje narodnostne kulture
- Razvijanje dejavnosti PROSTOVOLJSTVA
- Razvoj gibalnih in športnih sposobnosti otrok in odraslih/starejših oseb
- Reaktivacija starejših oseb
37

Letni delovni načrt DOŠ II Lendava/A 2. Sz. Lendvai KÁI éves munkaterve

2021/2022

- Prostočasovne dejavnosti za starejše
Dejavnosti v šolskem letu 2021/2022/A 2021/2022-es tanévre vonatkozó tevékenységek:
- Strokovni dnevi izmenjevanja izkušenj
- Koordinacijska partnerska srečanja
- Načrtovanje in izvedba gibalnega programa
- Načrtovanje in izvedba programa za duševno zdravje
- Balinanje (Društvo upokojencev Lendava, Dom starejših občanov Lendava)
- Ohranjanje narodnostne kulture (peka perecov, prekmurske gibanice, bograč, ipd)
- Tematske delavnice (Božič – izdelovanje adventnih venčkov, okraskov; Velika noč – barvanje
pirhov,…)
- Športne aktivnosti za starejše (kolesarjenje, pohodništvo, nordijska hoja, nogomet,…)
- Vključevanje starejših občanov pri izvedbi športnih dni – (prostovoljstvo in gibanje)
- Likovno obarvana druženja s starejšimi občani
- Glasbeno obarvana druženja s starejšimi občani
- Druženje (družabne igre, sprehod, ogled lendavskih znamenitosti, , ogled gledališke
predstave…)
- Dejavnosti v okviru podaljšanega bivanja in pouka
- Medgeneracijsko branje (starejši berejo mlajšim in obratno)
- Sodelovanje v raznih dejavnosti projektnih partnerjev
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Naziv in logotip projekta/A projekt megnevezése és lógója:
Projekt POGUM »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med
izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«

Projektni tim/Projektcsoport:
Vodja/Projektvezető:
Spomenka Juretič

Člani/Tagok:
Alisa Sep Krajnc, v. d. ravnatelja
Roberta Turk
Silvestra Kolenko
Karina Sekereš
Árpád Fodor

Konzorcijski partnerji – nosilci/Konzorciumi partnerek:
Nosilec projekta je Zavod RS za šolstvo. V okviru vsake organizacijske enote ZRSŠ deluje mreža
konzorcisjkih partnerjev. Naša šola v projektu sodeluje kot implementacijska šola.
Trajanje/Időtartam:
od 1.6.2017 do 31.8.2022
Opis projekta/Projektleírás:
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. 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.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna
višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Cilji/A projekt céljai:
- razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti
v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem
- opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih
delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco
podjetnosti
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Na podlagi analize stanja smo na šoli izbrali področje Kultura kot spodbujanje sobivanja v različnosti.
V minulem šolskem letu smo pripravili že tradicionalno prireditev Mi zmoremo v obliki filmčka, tako
kot so nam razmere dovoljevale in jo predstavili ob 50-letnici šole. Učenci so aktivno sodelovali v
vseh aktivnostih priprav v okviru obveznega in razširjenega programa, interesnih in drugih
dejavnosti v sodelovanju z lokalno skupnostjo in zunanjimi sodelavci. Prireditev Mi zmoremo nosi
naslov Jaz pa pojdem, ki so ga izbrali učenci.
V šolskem letu 2021/22 bomo aktivnosti usmerili v promocijo prireditve in jo v obliki filmčka
predstavili učencem večinskih šol in vrtcev. Ponujamo sodelovanje na dnevih dejavnosti, pri urah
oddelčnih skupnosti, v razširjenem programu, podaljšanem bivanju … Po ogledu bodo učenci
oziroma otroci imeli možnost druženja in pogovora z našimi učenci, ki so sodelovali pri nastajanju
filmčka. Predstavitev in druženje bo potekalo po spletu. Sodelovanje šolam in vrtcem ponujamo od
januarja 2022 dalje. Primerno je za vse starostne skupine, še predvsem za mlajše učence.
Priprave na promocijo prireditve bodo potekale v okviru projekta Pogum - Krepitev kompetence
podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah,
ki spodbuja način razmišljanja in razumevanja podjetnosti v osnovnih šolah kot zmožnost razvijanja
ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin. Tako bodo učenci aktivno
sodelovali v vseh aktivnostih priprav v okviru obveznega in razširjenega programa, interesnih in
drugih dejavnosti v sodelovanju z lokalno skupnostjo in zunanjimi sodelavci. V podaljšanem bivanju
bomo zbirali in oblikovali ideje, kako promovirati prireditev. Na tehniškem dnevu bomo izdelali
promocijsko gradivo, ki ga bodo prejele šole. V okviru obveznega programa se bodo učenci
pripravljali na aktivnost promocije na šoli oziroma vrtcu, ki je izkazala interes za sodelovanje. Ob
promocijskem gradivu bodo sodelujoče šole oziroma vrtci prejeli USB ključek s filmčkom za
prostovoljni prispevek. Aktivnosti bodo podprte s formativnim spremljanjem.
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.
Naše razvojne prioritete:
- povečati aktivno vlogo učenca v procesu organizacije, načrtovanja in izvedbe do promocije
prireditve (odkrivanje idej, vizija, etično in trajnostno mišljenje, ustvarjalnost, kreativnost,
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, izkustveno
učenje)
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Naziv in logotip projekta/A projekt megnevezése és logója:

ŠOLSKA SHEMA
Projektni tim/Projektcsoport:
Vodja/Projektvezető:
Roberta Turk

Člani/Tagok:
/

Konzorcijski partnerji – nosilci/Konzorcius partnerek:
Omenjeni ukrep koordinira Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja
z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, z Ministrstvom za izobraževanje,
znanost in šport ter Ministrstvom za zdravje. Evropska unija je državam
članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje
svežega sadja, zelenjave in mleka.
Trajanje/Időtartam:
Celo šolsko leto.
Opis projekta/Projektleírás:
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 oz. mleka in mlečnih izdelkov. Izobražujemo jih o zdravih
prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, lokalnem kmetovanju in preprečevanju zavržkov
hrane.
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.
Okvirna letna vrednost pomoči na učenca za sadje in zelenjavo je 6 EUR, za mleko in mlečne izdelke
pa največ 4 EUR. Končna vrednost pomoči na učenca se izračuna na podlagi podatkov o številu
učencev, otrok in mladostnikov, vpisanih v centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja
na dan 30. septembra 2021, ki jih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju:
MIZŠ) posreduje agenciji do 5. oktobra 2021.
Cilji/A projekt céljai:
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.
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- izdelava plakatov, panojev, razstav risb ipd. na temo sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih
izdelkov,
- ozaveščanje učencev o pomenu uživanja sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov,
- vključevanje vsebin sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v medpredmetno
povezovanje (gospodinjstvo, delovna vzgoja, podaljšano bivanje, spoznavanje okolja…),
- delavnice na temo priprave jedi iz sadja in zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov ter ostalih
kmetijskih proizvodov,
- šolski vrt,
- predstavitev šolske sheme staršem in učiteljem,
- informacije o šolski shemi na spletni strani šole.
DEJAVNOST

UDELEŽENCI

ČAS

Izpolnjevanje spletne ankete

učenci 4., 6. in 9. razreda

september in junij

Izdelava načrta in
izpolnjevanje spletne ankete

vodja projekta

september in junij

Urejanje administracije

vodja projekta

celo šolsko leto

Prijava projekta za šol. leto
2021/2022

vodja projekta

november

Nabava živil

vodja projekta

celo šolsko leto

Razdeljevanje šolskega
sadja in zelenjave

vodja projekta, vsi učenci

celo šolsko leto

Razdeljevanje šolskega
mleka

vodja projekta, vsi učenci

Izobraževane in promocijske
dejavnosti

vodja, učenci, učitelji, starši,
zunanji sodelavci

(1-2 krat tedensko in ob
posebnih dnevih)
celo šolsko leto
(3-4 krat tedensko in ob
posebnih dnevih)
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4.2 ŠOLSKI PROJEKTI/ISKOLAPROJEKTEK
Naziv in logotip projekta/A projekt megnevezése és logója:

UNESCO
Projektni tim/Projektcsoport:
Vodja/Projektvezető:
Karina Sekereš
Trajanje/Időtartam:
Celo šolsko leto

Člani/Tagok:
Silvestra Kolenko

Opis projekta/Projektleírás:
Kot članica UNESCO mreže šol delujemo v skladu z načeli in cilji UNESCO mreže šol. V svoje
vzgojno-izobraževalno delo vključujemo štiri Delorsove stebre učenja ter obravnavamo posamezne
UNESCO teme kot so mir in človekove pravice, medkulturno učenje in kulturna dediščina ter
izobraževanje za trajnostni razvoj.
Naša naloga je, da vključujemo UNESCO vsebine v LDN šole, sodelujemo pri vsaj štirih nacionalnih
projektih, razvijamo solidarnost in prostovoljne aktivnosti znotraj šole in v domačem kraju,
sodelujemo z drugimi šolami v ASP mreži. Udeležili naj bi se letnega seminarja koordinatorjev, ki bi
ga naj gostilo naše središče Pomurje v mesecu novembru. Udeležili pa se bomo sestankov našega
središča.
Cilji/A projekt céljai:
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:
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.
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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)...
Obeležitev UNESCO mednarodnih dnevov. 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.
Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti:
• obiskali bomo starejše ljudi v Domu starejših občanov Lendava,
• sodelovali bomo s starejšimi občani,
• razvijali in spodbujali bomo pomoč med učenci.
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),
• izmenjevali bomo izkušnje med koordinatorji v mreži,
• udeleževali se bomo seminarjev in sestankov v središču.
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Naziv in logotip projekta/A projekt megnevezése és lógója:

EKOŠOLA
Projektni tim/Projektcsoport:
Vodja/Projektvezető:
Tanja Tratnjek

Člani/Tagok:
Roberta Turk
Mojca Jereb

Trajanje/Időtartam:
Šolsko leto 2021/2022
Opis projekta/Projektleírás:
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.
Cilji/A projekt céljai:
Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v
prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi
dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi
na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je šola za življenje,
zato v njem uresničujemo naslednja načela:
− skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in
naravo,
− okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
− naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
− vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
− dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
− vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
− prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.
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V sklopu programa smo izbrali tri glavne projekte znotraj programa:
1. Odpadkom dajemo novo življenje
o Otroci in mladi skozi projektne aktivnosti spoznajo pomen ločenega zbiranja
odpadkov ter krogotoke za odpadne materiale iz vsakdanjega življenja. Hkrati
želimo povezati ozaveščanje in izobraževanje o odpadni embalaži z vsakdanjim
življenjem
2. Likovni natečaj za kreativne izdelke
o Pri tem projektu otrokom, učencem, dijakom in študentom puščamo prosto pot
da izrazijo svojo domišljijo in razvijajo kreativnost na eno od razpisanih
tem: PODNEBNE SPREMEMBE, IZDELKI IZ ODPADNE EMBALAŽE IN RABLJENIH
OBLAČIL, TRAJNOSTNA MOBILNOST, MLEKO.
3. Šolska VRTilnica
o Ta projekt omogoča velike možnosti za izvajanje različnih oblik aktivnosti v
okviru rednega pouka (pouk v naravi) ali izven šolskih aktivnosti, kot koristno
preživljanje prostega časa v zdravem okolju. Šolski vrtovi lahko postanejo mesto
za osvajanje novih znanj, veščin in navad, ki ostanejo za celo življenje.
Poleg teh treh izbranih projektov smo zraven izbrali še kar nekaj drugih aktivnosti, ki se bodo izvajale
v sklopu pouka skozi celo šolsko leto. Te aktivnosti smo izbrali tako, da se povezujejo tudi z glavnimi
projekti in letnim učnim načrtom različni predmetov.
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Naziv in logotip projekta/A projekt megnevezése és lógója:

ŠOLSKI EKOVRT
Projektni tim/Projektcsoport:
Vodja/Projektvezető:

Člani/Tagok:

Tanja Tratnjek

/

(Sodelujejo vsi učenci in učitelji)

Trajanje/Időtartam:
Šolsko leto 2021/2022
Opis projekta/Projektleírás:
Projekt »Šolski ekovrt« nudi strokovno in informacijsko podporo vsem šolam, vrtcem, dijaškim
domovom ipd. v Sloveniji, ki vzpostavljajo ali negujejo svoj šolski ekovrt(iček). Članstvo v
programu daje znanja in pomembna »orodja« za privlačno in učinkovito vzgojo za trajnostni razvoj.
S pomočjo teh orodij lahko otrokom in mladostnikom omogočimo neprecenljivo možnost
ustvarjanja in sodelovanja na ekovrtu kot sodobnem, interaktivnem učnem in vzgojnem
pripomočku.
Učenci se skozi delo v naravi znova čutijo povezane z naravo, kar poveča njihovo povezanost s samim
seboj in soljudmi. Učijo se na prostem in tako jih ozaveščamo in spodbujamo za samooskrbo.
Šolski vrt omogoča vsem učencem neposreden stik z naravo, spremljanje rasti in razvoja bitij ter skrb
zanje. Za razumevanje narave in procesov pridelovanja hrane je pomembno, da lahko dogajanje
spremljajo nepretrgano, skozi vse letne čase in razvojne faze bitij in ekosistemov. Učencem je šolski
vrt v pomoč pri razumevanju pomembnosti narave, varstva okolja in zdravja, ohranjanja narave, pri
prepoznavanju medsebojnega sodelovanja ne le med človekom in naravo, temveč tudi med ljudmi
samimi, in ne nazadnje pri spoznavanju različnih metod pridelave hrane, prednosti ekološke
pridelave, izdelave živil, pristnih okusov in pestrosti užitnih rastlin, pri prepoznavanju kakovostnih
živil in resnične vrednosti hrane.
Cilji/A projekt céljai:
−
−
−
−
−
−
−

spodbuditi oblikovanje šolskih ekoloških vrtov po vsej Sloveniji in njihovo vključevanje v pouk
in vzgojo otrok,
oblikovanje dejavne mreže šolskih ekovrtov, ki omogoča izmenjavo izkušenj in dobrih praks,
spoznavanje ekološke pridelave in permakulture,
spoznavanje celovite kakovosti ekoloških živil, ki vključujejo prehransko polnovrednost
ter okoljske in socialne vidike,
prepletanje vsebin dela na šolskem ekovrtičku s vsebinami pri pouku,
učenci spoznavajo kaj potrebujejo živa bitja za življenje in ohranjanje zdravja,
spodbujanje gibanja in dela na vrtu.
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−
−
−
−
−
−
−

priprava vrtička na jesen, zimo, pomlad in poletje,
rokovanje z pripomočki za delo na vrtu,
poznavanje pomena ekološkega vrtnarjenja,
sejanje in sajenje različnih vrst zelenjave in zdravilnih rastlin,
priprava hrane z ekološkega vrtička,
priprava čajev, mazil, mil in začimb,
ureditev vrtička za sprostitev in učenje.
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Naziv in logotip projekta/A projekt megnevezése és lógója:

ZDRAVA ŠOLA
Projektni tim/Projektcsoport:
Vodja/Projektvezető:
Arpad Fodor

Člani/Tagok:
sodelujejo vsi učitelji DOŠ II po potrebi

Konzorcijski partnerji – nosilci/Konzorciumi partnerek:
Zdrave šole Pomurja.
Trajanje/Időtartam: celo leto
Opis projekta/Projektleírás:
Projekt zdrava šola bomo tudi letos zastavili 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 tudi vse dotične udeležence, na prvem mestu z našimi učenci, učitelji, varuhi
in strokovnimi sodelavci, vanj pa bomo vključili občasno tudi starše naših otrok in tudi širšo lokalno
skupnost. Naša prizadevanja za zdravo šolo in zdravo, povezano skupnost bomo v tem letu razširili
tudi v sklopu projekta Motivage, preko katerega se bomo trudili za povezovanje in reaktiviranje
starejših občanov, upokojencev, hkrati pa za inkluzijo naših otrok v lokalni skupnosti. Tako bodo v
soustvarjanje projekta za promocijo in ohranjanje zdravja vsi, ki so na nek način povezani z našo
ustanovo, povezovanje s starejšo populacijo in z njimi povezanimi društvi, organizacijami pa bomo
še dodatno okrepili. Izvajanje projekta »Zdrava šola« bo potekalo v izvedbi strokovnih delavcev DOŠ
II Lendava v sodelovanju s številnimi zunanjimi inštitucijami in strokovnjaki. Tudi v tem letu seveda
v meri in obsežnosti, kolikor bodo to epidemiološke razmere dovolile.
Pri načrtovanju projekta bomo 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 nenazadnje tudi skrb za
prometno varnost.
Cilji/A projekt céljai:
-

Skrb za telesno zdravje preko zagotavljanja ustrezne zdrave prehrane in ustrezne mere
aerobnega in anaerobnega gibanja za vse učence, učenke ter za vse uslužbence zavoda.
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Skrb za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja vseh uslužbencev zavoda, vseh učencev,
učenk ter njihovih staršev preko raznolikih dejavnosti tokom leta.
Skrb za ohranjanje in izgradnjo, pristnih, podpornih socialnih stikov na makro ravni, s
povezovanjem našega zavoda z raznimi 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 sklopu
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 celotni šolski skupnosti in onkraj nje.
Učenje socialnih in komunikacijskih veščin.
Razvijanje pozitivne samopodobe učencev, učiteljev in varuhov.
Učenje prepoznavanja in izražanja čustev (lastnih in tujih)
Sprostitvena vzgoja
Skrb za izgradnjo socialnih veščin in medgeneracijskega povezovanja.

Dejavnosti v šolskem letu 2021/2022/A 2021/2022-es tanévre vonatkozó tevékenységek:
5. Skrb za telesno zdravje preko spodbujanja gibanja:
Za ustrezno količino in kvaliteto gibanja otrok, bomo poskrbeli:
- z doslednim uresničevanjem ciljev predmeta šport, ter z dodatno ponudbo atraktivnih
športnih vsebin (freizbee, dvoranski hokej, balinanje, rusko kegljanje, judo)
- Preko nudenja večje količine tekaških vsebin in obhodne vadbe za krepitev
kardiovaskularnega in respiratornega sistema otrok v okviru ur športa.
- Preko večje količine nudenja vsebin nordijske hoje, za ohranjanje in razvoj aerobnih
kapacitet in razvoj koordinacije rok in nog.
- Preko nudenja večje količine anaerobne vadbe v obliki obhodne vadbe tokom ur športa.
- z organizacijo vsebinsko, gibalno in doživljajsko pestrih športnih dni
- z rekreativnim velikim odmorom, posvečenemu skupnemu gibanju učencev in učiteljev
- z udeležbo na šolskih športnih tekmovanjih na področni in državni ravni (v skladu z navodili
NIJZ)
- s športno obarvanimi dejavnostmi in dodatnih rekreativnih vsebin v okviru podaljšanega
bivanja
- z nadgradnjo in razširitvijo interesne dejavnosti – Inkluzivni Judo – v tem letu vključujoče tri
oddelke
- preko sodelovanja z Društvom upokojencev Lendava in skupnimi urami balinanja
- Preko nudenja občasnih dodatnih kolesarskih vsebin v povezavi s projektom Motivage
- Sodelovanja s Planinskim društvom Lendava in občasnimi skupnimi planinskimi aktivnostmi
z sekcijo planincev upokojencev (pogojeno z epidemiološkim stanjem).
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- Preko uvedbe šolskih pohodniških knjižic, pohodniškega panoja in aktivnega štempljanja ob
opravljenih pohodniških vsebinah
- preko sodelovanja z Medobčinsko nogometno zvezo Lendava v obliki izvedbe dejavnosti
projekta Nogomet za vse.

Za ustrezno količino in kvaliteto gibanja uslužbencev zavoda bomo poskrbeli:
- z aktivnim vključevanjem in gibanjem učiteljev in spremljevalcev v okviru predmeta Šport in
Gibanje in športna vzgoja
- z aktivno vključitvijo uslužbencev, učiteljev in spremljevalcev v izvajanje športnih aktivnosti
tokom športnih dni
- z rekreativnim velikim odmorom, posvečenemu skupnemu gibanju učencev in učiteljev
- s ponudbo možnosti vključitve v občasne popoldanske športne programe organizirane s strani
učiteljev Petre Tot in Arpada Fodorja.
- preko organizacije športno obarvanih srečanj z učitelji našega in drugih zavodov (sodelovanje
s COOČ Čakovec, Móric Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Intézet (če bodo to
epidemiološke razmere dovolile)
- preko organizacije športne rekreacije učiteljev (nordijska hoja, vadba za obvladovanje stresa).
Za ustrezno gibanje staršev otrok bomo ponudili možnost udeležbe na športnih dnevih.
6. Skrb za telesno zdravje – zdrava prehrana:
Za zdravo prehrano in ozaveščanje zdravega prehranjevanja bomo poskrbeli:
-

-

Preko vodenja, koordinacije in sklicevanja sestankov za sestavo ustreznih, zdravih jedilnikov
– pri sestavi le teh bodo lahko sodelovali tudi starši
Preko sodelovanja v projektu »SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE«
Preko sodelovanja v projektu »TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK«
Preko sodelovanja v nacionalnem UNESCO projektu »VZGAJAMO ZELIŠČA – v starem iščem
novo.
S promocijo priprave zdrave hrane v okviru ur gospodinjstva (zamenjava sladkorja, več
zelenjave, priprava smoothijev, uporaba lokalno pridelanih živil itd.)
Z nudenjem zdrave hrane in prigrizkov ob občasnih srečanjih s starši in zunajšolskimi
strokovnimi delavci.
Z ozaveščanjem zdrave priprave domače avtohtone hrane v povezavi z redno uporabo
šolske krušne peči (priprava zdrave avtohtone hrane, medgeneracijsko druženje v
sodelovnaju s projektom Motivage – v primeru, če bodo epidemiološki ukrepi to dovoljevali)
Preko občasnih delavnic deljenja izkušenj starejših občanov pri pripravi zdravih avtohtonih
jedi – (Motivage – če bo možno)
Preko spoznavanja zelišč v sodelovanju z upokojenimi strokovnjaki (Motivage – če bo
možno).

51

Letni delovni načrt DOŠ II Lendava/A 2. Sz. Lendvai KÁI éves munkaterve

2021/2022

7. Skrb za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja:
Za duševno zdravje otrok bomo skrbeli:
-

Z uveljavljanjem ukrepov za upoštevanja fair playa in nenasilnega vedenja tokom ur športa,
športnih dni in šolskih športnih tekmovanj
S stimulacijo radovednosti otrok preko pestre ponudbe manj znanih športnih vsebin in
gibalnih nalog
Razvijanje vrednot, odgovornosti in spoštovanja v celotni šolski skupnosti
Učenje socialnih in komunikacijskih veščin urjenih preko vse večje samoiniciative
komuniciranja želja v okviru projekta »POGUM«.
Razvijanje pozitivne samopodobe učencev v okviru razrednih ur, individualnih pogovorov,
in celoletnega delovanja v okviru projekta »POGUM«.
Sprostitvena vzgoja tokom ur Športa, Socialnega učenja, Joge za otroke in mladostnike ter
inkluzivnega Juda
Z razvijanjem socialnih sposobnosti, ter krepitve samozavesti učencev in učenk ob
medgeneracijskih druženjih v različnih oblikah
Preko nudenja dodatnih ur v na novo preurejeni Snoozelen sobi.

Za duševno zdravje uslužbencev zavoda bomo poskrbeli:
- S športno-rekreativnimi dejavnostmi za psihofizično sprostitev
- Z izvedbo delavnice hipnoza za psihično sprostitev
- Z možnostjo vključitve v delavnico: S telesom do sprostitve
- Z možnostjo druženja ob balinanju
Za duševno zdravje staršev otrok bomo poskrbeli:
- Z nudenjem podpore staršem preko mesečnih govorilnih ur
- Preko občasno ponujenih tematskih predavanj (npr. predavanje ge. Bernardette)

8. Negovanje ustvarjanje pristnih, podpornih stikov in integracija otrok s posebnimi potrebami v
družbo:
S svojimi dejavnostmi in sodelovanjem z raznimi inštitucijami, podjetji in zavodi v okviru krajevne
skupnosti in onkraj si bomo prizadevali za višjo stopnjo sprejetosti in integracijo otrok s posebnimi
potrebami v družbo. To bomo uresničili:
- S stalno prisotnostjo tokom raznih aktivnosti v lokalni skupnosti
- Z izvedbo promocije posnete preireditve Mi zmoremo v povezavi s projektom »POGUM« kjer bodo učenci naše šole na podlagi razvijanja njihove samoiniciativnosti in podjetnega
mišljenja v živo in zelo aktivno vključeni v promocijo preireditve in s tem v povezovanje z
raznimi ustanovami
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- Z aktivnim sodelovanjem z Osnovno Šolo IV Murska Sobota, s COOČ Čakovec in Móric
Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Intézet na različnih ravneh (v kolikor nam bodo to
epidemiološke razmere dovolile)
- S sodelovanjem z Občino Lendava
- S sodelovanjem s Planinskim društvom Lendava
- Sodelovanje z MNZ Lendava
- S sodelovanjem z Judo klubom Lendava
- S sodelovanjem z Domom starejših občanov Lendava
- S sodelovanjem z Društvom upokojencev Lendava
- S sodelovanjem z upokojenci raznih profilov v okviru projekta Motivage
9. Skrb za prometno varnost:
Za varnost naših otrok bomo poskrbeli:
- Z osveščanjem pomembnosti prometne varnosti v okviru sodelovanju na tednu mobilnosti –
z izvedbo ur kolesarjenja učencev in učiteljev ter upokojenih občanov (Motivage – če bodo
epidemiološke razmere dovolile).
- Z izvedbo aktivnosti na temo prometne varnosti v septembru v sodelovanju s policijo - Z osveščanjem učencev in učenk glede nevarnosti v prometu v Lendavi v okviru ur predmeta
Šport in ur Gibanja in športne vzgoje
- Z izvedbo vsebin 20 urnega kolesarskega izpita, preko čez celo leto razporejenih vsebin
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Naziv in logotip projekta/A projekt megnevezése és lógója:

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
Projektni tim/Projektcsoport:
Vodja/Projektvezető:
Člani/Tagok: /
Petra Tot
Trajanje/Időtartam:
Celo šolsko leto 2021/2022
Opis projekta/Projektleírás:
Zagotoviti varno in zdravo delo je predpogoj vsakemu delodajalcu, ki želi uspešno opravljati in
organizirati svoje delovanje. Čeprav je zdravje podlaga tako za dobro in uspešno življenje kot tudi
delo, se vse premalokrat zavedamo kako pomembno je naše psihofizično počutje, da smo na
delovnem mestu sproščeni, motivirani in predvsem zdravi. Skrb za ohranjanje in izboljševanje
zdravja zaposlenih je zato smotrna, saj so le zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in
spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v
bolniški staž ter ostajajo zvesti organizaciji oz. delodajalcu. Delodajalec, ki nudi dobro in stimulativno
delovno okolje, lažje zaposli kvalitetnejši kader in pridobi na javnem ugledu.
Tako promocija zdravja na delovnem mestu predstavlja ciljane aktivnosti in ukrepe, ki se na osnovi
zakona (ZVZD-1) izvajajo z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja
zaposlenih. Gre za skupna prizadevanja delodajalca, zaposlenih in družbe za izboljšanje zdravja in
dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. To lahko dosežemo s kombinacijo:
- izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja,
- spodbujanja zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja,
- omogočanja izbire zdravega načina življenja in
- spodbujanja osebnostnega razvoja.
Cilj promocije zdravja je preprečevanje oz. zmanjševanje posledic psihosocialnih tveganj na
delovnem mestu. V ta namen bomo organizirali različne dejavnosti in aktivnosti za vse strokovne in
tehnične delavce zavoda. Le-ti bodo o programu promocije zdravja na delovnem mestu obveščeni
na v zavodu običajen način (oglasna deska, elektronska pošta). Udeležba v organiziranih aktivnostih
promocije zdravja je prostovoljna, saj je izbira življenjskega sloga stvar vsakega posameznika.
Zdravje ni vse, vendar je brez zdravja vse drugo nič.
(Schopenhauer)
Cilji/A projekt céljai:
- krepitev telesnega in duševnega zdravja
- spodbujanje občasnega razgibavanja na delovnem mestu
- povečanje aktivne udeležbe v različnih fizičnih aktivnostih
- povečanje zadovoljstva, dobrega počutja na delovnem mestu
- obvladovanje in zmanjšanje stresa
- spodbujanje zdravega načina življenja
- ohranjanje dobrih medosebnih odnosov
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Dejavnosti v šolskem letu 2021/2022/A 2021/2022-es tanévre vonatkozó tevékenységek:
- Izdelava načrta promocije zdravja na delovnem mestu.
- Spremljanje in analiza učinkov programa promocije zdravja na delovnem mestu.
- Zagotavljanje izvajanja rednih zdravniških pregledov.
Organizirane dejavnosti za promocijo in ohranjanje psihofizičnega zdravja se bodo izvajale glede na
prevladujoče razmere in interes zaposlenih. Možne, znotraj treh večjih sklopov:
Z gibanjem do zdravja
- Financiranje udeležbe na občinskih športnih igrah v izbranih disciplinah.
- Aktivni odmori za razgibavanje.
- Organizirane športne aktivnosti.
- Aktivna vključenost v organizirane športne dneve.
Zdrav duh v zdravem telesu za zdrave medsebojne odnose
- Aktivni odmori za dušo.
- Dvig delovne motivacije in pozitivnega razpoloženje (ozaveščanje vpliva pozitivnih misli in
moči smeha s spodbudnimi mislimi in vici).
- Organizirane sprostitvene dejavnosti ali delavnice.
• Krepitev timskega duha in medsebojnih odnosov (druženja, team building)
Zdrav življenjski slog
- Zagotovitev pogojev za pripravo zdravega obroka (kuhinja, hladilnik, mikrovalovna pečica,
posoda, smoothimaker).
- Opominjanje na pitje zadostne količine tekočine.
- Zagotovitev sezonskega, suhega sadja in zelenjave
- Izvedba delavnic (sprememba načina življenja, priprava hrane, izdelava naravne kozmetike…)
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Naziv in logotip projekta/A projekt megnevezése és lógója:

GLASBA NAS POVEZUJE

Projektni tim/Projektcsoport:
Vodja/Projektvezető:
Spomenka Juretič

Člani/Tagok:
Simon Sobočan
Mira Bratuša
Maja Markuš-Velicki

Konzorcijski partnerji – nosilci/Konzorciumi partnerek:
Centar za odgoj i obrazovanje čakovec
Dvojezična osnovna šola II Lendava
Trajanje/Időtartam:
Skozi celo šolsko leto (2 druženji – februar in junij 2022)
Opis projekta/Projektleírás:
Učitelj glasbe bo učence DOŠ II Lendava skozi šolsko leto poučeval pesmi v hrvaškem narečju
(međimurščini), medtem, ko bo učitelj glasbe Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec svoje učence
poučeval v slovenskem narečju (prekmurščini).
Učitelj Simon Sobočan bo zadolžen za note, besedila in pesmi, ki jih bo tudi posredoval Centru za
odgoj i obrazovanje Čakovec.
Februarja in junija 2022 si bomo naučene pesmi med seboj predstavili (v kolikor bo situacija s
Covid 19 dopuščala, bomo aktivnost izvedli v fizični obliki, v nasprotnem primeru pa preko spletne
aplikacije ZOOM.
Cilji/A projekt céljai:
spoznavati povezavo glasbe z materinščino, tujimi jeziki in drugimi umetnostmi
izražati glasbena doživetja in predstave gibalno-rajalno, plesno, likovno in besedno
oblikovati pozitiven odnos do slovenske in svetovne glasbene kulture
razvijati odgovornost in smisel za sodelovanje pri skupnem muziciranju
vzbujati veselje in pozitivna čustva do glasbe
vzbujati zanimanje za različne oblike glasbenega udejstvovanja
Dejavnosti v šolskem letu 2021/2022/A 2021/2022-es tanévre vonatkozó tevékenységek:
Februarja in junija 2022 si bomo naučene pesmi med seboj predstavili (v kolikor bo situacija s
Covid 19 dopuščala, bomo aktivnost izvedli v fizični obliki, v nasprotnem primeru pa preko spletne
aplikacije ZOOM).
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KNJIŽNIČNI PROJEKTI
Naziv
Nacionalni mesec skupnega
branja

Trajanje
Od 8. 9.
do 10.10.
2021

Vsebina
Opis projekta/Projektleírás:
Organizator oz. pobudnik v
okviru dogodkov, ki se
odvijajo v času Nacionalnega
meseca skupnega branja
2021,
bodo
posebno
pozornost
namenili
medgeneracijskemu branju,
zato k sodelovanju so
povabili starše, stare starše in
večgeneracijske
skupine.
Izpostavljajo tudi pomen
družinskega branja. V ta
namen je letos zaživela tudi
spletna
stran Družinska
pismenost, ki je namenjena
tako staršem, ki bi se radi
naučili,
kako
otrokom
približati pismenost, kot tudi
strokovnjakom, ki bi radi
pomagali staršem uvajati več
pismenosti
v
družinsko
življenje.
Pobudniki NMSB – Bralno
društvo Slovenije, Društvo
Bralna značka Slovenije –
ZPMS, Društvo slovenskih
pisateljev,
Mariborska
knjižnica, Mestna knjižnica
Kranj,
Mestna
knjižnica
Ljubljana, Slovenska sekcija
IBBY, Združenje slovenskih
splošnih knjižnic in Zveza
bibliotekarskih
društev
Slovenije – tudi letos
pripravljamo
številne
in
raznolike
dogodke
in
dejavnosti,
s
katerimi
prispevamo
k
boljšemu
prepoznavanju
pomena
bralne pismenosti in bralne
kulture na nacionalni ravni.
VSEBINE IN DEJAVNOSTI NA
RAVNI ŠOLE:
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Cilji
Skupni cilj kampanje je dati
vsakemu državljanu možnost
postati bralec in polno
sodelovati v evropski družbi.
Skladno z enim od ciljev
pobude EUReads / Evropa
bere nas pozivajo, da se jim
pridružime pri 15 minutah
branja ali glasnega branja na
dan.
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Začetek branja: 8. 9. 2021 –
priprava in izbor knjig za
branje, obisk mestne
knjižnice.
1. teden (13. – 17.):
BEREMO
manjši: ŠOLI; večji:
ODRAŠČANJU,
MEDOSEBNIH
ODNOSIH
2. teden (20.-24.):
POPOLDANSKO
BRANJE v
PODALJŠANEM
BIVANJU
3. teden (27. -1.10.)
BRANJE
MADŽARSKIH
LJUDSKIH ZGODB v
sklopu dneva
madžarskega
ljudskega slovstva
4. teden (4.10. – 8. 10.):
Branje na temo:
KOMUNIKACIJA NA
SPLETU

Rastem s knjigo

Začetek:
8. 9. 2021

Namenjen je učencem 7.
razreda.
Za osnovnošolce je bila
izbrana knjiga pisatelja Vinka
Möderndorferja Jaz sem
Andrej, z ilustracijami Jureta
Engelsbergerja, Založba
Mladinska knjiga.
Vsaj 1x obisk mestne
knjižnice.
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»Rastem s knjigo« je
nacionalni
projekt
spodbujanja bralne kulture. Z
njim skušamo osnovnošolce
in srednješolce motivirati za
branje
mladinskega
leposlovja slovenskih avtorjev
ter
jih
spodbuditi
k
obiskovanju splošnih knjižnic.
Cilji nacionalnega projekta
»Rastem s knjigo« so:

Letni delovni načrt DOŠ II Lendava/A 2. Sz. Lendvai KÁI éves munkaterve

2021/2022

•

•
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Naša mala knjižnica

Nakup 12 knjig. Priloga h
knjigam je Ustvarjalnik 1 in 2.

Celo
šolsko
leto

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.

Projekt NMK je namenjen Cilji projekta:
otrokom, starim od 4 do 10
let. Z njim lahko popestrimo
- spoznavamo lastna
ure
slovenskega
jezika,
čustva in čustva
likovnega in glasbenega
drugih,
pouka, ga izvajamo pri izven
- učimo
se
šolskih dejavnostih ali v
razumevanja
in
podaljšanem bivanju.
sprejemanja
družbenih načel ter
V
Ustvarjalniku
1,
odnosov.
namenjenem
predšolskim
- Razvijamo izražanje,
otrokom in učencem 1. in 2.
pomnjenje
in
razreda, bomo spoznavali
sklepanje.
odlične
zgodbe
Andreje
Peklar, Petra Svetine, Davorke Projekt NMK je namenjen
Premec,
Ive
Bezinović- otrokom, starim od 4 do 10
Haydon, Benasa Bėrantasa in let. Z njim lahko popestrite
Piret Raud.
ure
slovenskega
jezika,
likovnega in glasbenega
V
Ustvarjalniku
2, pouka, ga izvajate pri
namenjenem otrokom od 3. izvenšolskih dejavnostih ali v
do 5. razreda, pa nas bodo podaljšanem bivanju.
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zabavali Susanna Mattiangeli,
Asia Olejarczyk, Koraljka
Milun, Petr Stančík, Els
Heinsalu
in
Kęstutis
Kasparavičiu.
Na začetku šolskega leta
bodo prijavljenim otrokom
razdelili brezplačne
Ustvarjalnike z izvirnimi
nalogami na temo
predstavljenih knjig. Vse
šolsko leto bodo branje in
ustvarjalnost dodatno
spodbujale zanimive
dejavnosti in številne
nagradne naloge.
•

•

•

•

Pri IZMENJAVI
LITERARNEGA
JUNAKA nas vabijo,
da izdelamo lutko
literarnega junaka ali
junakinje. Skupaj z
zvezkom za risbe in
zapiske bo junak
obiskoval otroke na
domu. Skupine, ki
bomo to želele, bodo
lahko lutko zamenjale
s skupino z druge
šole.
Prejeli bomo
lahko PISMO
PRESENEČENJA, ki je
posebej za otroke,
vključene v
projekt NMK, napiše
eden od pisateljev.
Najaktivnejše razrede
čaka OBISK
PRESENEČENJA.
Poslali vam
bomo KNJIŽNE
RAZGLEDNICE z
izvrstnimi
ilustracijami, na
katere bomo lahko
zapisali svoje mnenje
o prebranih knjigah.
60
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•

•

-

2 srečanja (na daljavo ali v
živo)
Pozimi in spomladi

Ida Mlakar Črnič:
Najboljše zgodbe
Svetlana Makarovič:
Zajčkovo leto
Dunja Jogan: Srečkov
kovček.

Noč knjige
(v sodelovanju z OPB)

Razred, ki bo ustvaril
najdaljši BRALNI
VLAKEC, bodo
pošteno nagradili.
Pripravili nam
bomo LIKOVNOLITERARNI NATEČAJ.

V prihajajočem šolskem letu
bo medgeneracijsko branje p
otekalo že osmič. Z njim želijo
ob branju mladinskih
knjig
povezati skupine mladih
bralcev OŠ, srednjih šol ter
odrasle bralce na isti šoli, v
bližnji splošni knjižnici, v
domačem
kraju,
domu
upokojencev,
centru
za
usposabljanje ipd.

Medgeneracijsko branje
(PPVI razredniki)

2021/2022

Cilji:
- spodbujati medgeneracijsko
branje literature,
- promovirati kakovostno
slovensko
mladinsko
literaturo, predvsem iz zbirk
»Zlata bralka, zlati bralec« in
»Rastem s knjigo«,
- spodbujati medgeneracijsko
komunikacijo, tudi na daljavo
(ne le, če se bo nadaljevala
situacija s pandemijo),
- spodbujati usposabljanje
starejših za komunikacijo na
daljavo … za naše namene (ne
le, če se bo nadaljevala
situacija s pandemijo).
Osrednja cilja projekta sta:
več branja oz. več bralcev in
več medgeneracijskega povez
ovanja oz. medsebojnega
razumevanja.

23. april –
mednaro
dni dan
knjig

Noč knjige je prostovoljni
samoorganizirani
vsenarodni
in
mednarodni projekt, ki se
letos odvija po Sloveniji, v
zamejstvu in širom sveta.
Z
Nočjo
knjige
obeležujemo 23. april,
Svetovni
dan
knjige.
Projekt je nekomercialne
in odprtokodne narave,
poteka
kot
družbena
akcija in povezuje številne
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-

Njeno
prvobitno
poslanstvo je preko
najrazličnejših
kulturnih dogodkov
promovirati branje in
knjigo v vseh plasteh
družbe.
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lokalne prireditelje, ki
samostojno izbirajo in
izvajajo kulturne vsebine.
Ob svetovnem dnevu knjige,
ki ga obeležujemo 23. aprila,
po vsem svetu potekajo
aktivnosti v okviru Noči knjige
- dogodka, ko mladi in manj
mladi v šolah, knjižnicah,
kulturnih ustanovah ...
beremo in uživamo v svetu
knjig.

Spanje in branje v šoli.
Dogodki po državi:

Bralna značka
Celo
šolsko
leto

- Bralec se za Bralno značko
odloči prostovoljno in bere v
60. OBLETNICA BRANJA ZA
svojem prostem času, po
BRALNO ZNAČKO; MEGA kviz svojih željah in zanimanjih, da
bo (p)ostal bralec (za) vse
60. OBLETNICO BRALNE
življenje.
ZNAČKE so obhajali delovno
- Bere različna leposlovna in
in slovesno, in to prav na
poučna gradiva, tiskana in
vseh programskih področjih.
elektronska, na različnih
medijih
(knjiga,
splet,
60. obletnico so praznovali
televizija idr.), bere z
tudi s 15. ciklom MEGA
razumevanjem, bere, ker
kviza (Mestna knjižnica
branje potrebuje, ker mu
Ljubljana; Pionirska – center
pomaga
v
vsakdanjem
za mladinsko književnost in
življenju …, in bere, ker v
knjižničarstvo). Odziv je
branju uživa.
presegel vsa pričakovanja,
- Branje za bralno značko se
zato so se odločili, da bomo
prepleta,
povezuje
in
reševanje podaljšali še za eno dopolnjuje s šolskim branjem
leto, in sicer do 15. maja
(pri pouku, domače branje)
2022!
oz. z bralno vzgojo v vrtcu,
Dodajamo pa še novost: k
sledi istim ciljem. Toda Bralna
skupnemu reševanju letos
značka uspešno dopolnjuje
vabijo mlade bralce in
šolsko branje takrat, kadar je
učitelje, starše, stare starše,
osredinjena na doživljanje
družine, cele
literature po meri mladega
medgeneracijske skupine …
bralca, na razvijanje bralne
Tako se bomo z MEGA kvizom pismenosti in bralne kulture
pridružili tudi
vsakega bralca posebej, na
medgeneracijskim
podpiranje ljubezni in veselja
spodbudam Nacionalnega
do branja.
meseca skupnega branja
- Bralna značka se povezuje z
2021 in akciji Beremo skupaj. dejavnostmi
v
splošni
knjižnici, z različnimi bralnimi
projekti, kampanjami idr.,
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PRENOVLJENI SEZNAMI
PRIPROROČIL ZA BRANJE
Vabijo nas, da si ogledamo
prenovljene sezname
priporočil za branje.
Posodobila jih je mag. Tilka
Jamnik:
PREGLEDNI PRIPOROČILNI
SEZNAMI
SEZNAMI PO CILJNIH
SKUPINAH in TEMAH, ZBIRKE
TEMATSKI SEZNAMI
Med prilogami in na spletni
strani pa najdete tudi svež
seznam NAGRAD ZA
MLADINSKO
KNJIŽEVNOST in UMETNIKE
SEZONE.
BRALNE ČAJANKE NA
DALJAVO Datumi čajank do
konca leta 2021: 17.
september, 14. oktober, 11.
november in 16. december
Izbor knjig po priporočilnem
seznamu.
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tudi z različnimi dejavnostmi
(npr. z novinarskim krožkom,
literarnim glasilom, dramskim
krožkom …)
- Posebno pozornost Bralna
značka
namenja
branju
dobrih sodobnih besedil
slovenskih avtorjev in sodobni
slovenski ilustraciji.

Letni delovni načrt DOŠ II Lendava/A 2. Sz. Lendvai KÁI éves munkaterve

2021/2022

5. ORGANI UPRAVLJANJA – PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV/
IGAZGATÁSI SZERVEK – A SZAKTESTÜLETEK PROGRAMJA
5.1 SVET ZAVODA/AZ ISKOLATANÁCS
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.

5.2 SVET STARŠEV/SZÜLŐI TANÁCS
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo
na 1. roditeljskem sestanku oddelka. Trije predstavniki so vključeni v Svet šole.
Starši uresničujejo svoje interese preko Sveta staršev:
predlagajo nadstandardne programe,
dajejo soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
dajejo mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
dajejo mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
razpravljajo o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
obravnavajo pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
volijo predstavnike v Svet zavoda,
opravljajo druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

64

Letni delovni načrt DOŠ II Lendava/A 2. Sz. Lendvai KÁI éves munkaterve

2021/2022

5.3 RAVNATELJ/IGAZGATÓ
Poslovodni organ javnega zavoda (šole) je ravnatelj. Poleg poslovodnih nalog opravlja 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 ipd.)
- spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
- odloča o vzgojnih ukrepih in
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
5.4 PEDAGOŠKO VODENJE/PEDAGÓGIAI VEZETÉS
Prednostne naloge na učno-vzgojnem področju bodo tudi v tem šolskem letu:
-

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. V letošnjem šolskem letu bomo posebno pozornost
namenili tudi razvijanju digitalnih kompetenc vseh udeležencev naše šole.
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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.
5.5 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 dvanajst sej učiteljskega zbora, ki bodo namenjene strokovni rasti
posameznika in celotnega zavoda. Izvajali bomo tematske delavnice s strokovnimi vsebinami.
Mesec

Učiteljski zbor

Tematske delavnice (nosilec)

september

Obravnava letnega delovnega načrta
Vodenje pedagoške dokumentacije
Aktualna problematika

Oblikovanje letnega delovnega načrta (v. d. ravnatelja)
Novosti v eAsistentu (Mojca Jereb in Manuela Sabo)

oktober

Aktualna problematika

Obravnava otrok s čustveno-vedenjskimi motnjami
(Vida Magdič)

november

Aktualna problematika

Uporaba spletnega učila Mozabook (Štefan István Varga)

december

Aktualna problematika

Predstavitev promocijskega načrta prireditve Mi
zmoremo (člani projekta POGUM)

januar

Aktualna problematika

Multidisciplinarni pristop pri delu z osebami z avtizmom
(Damira Braniša)

februar

Aktualna problematika

Izmenjava pridobljenih strokovnih znanj (vodje aktivov)

marec

Aktualna problematika

Uporaba spletnega orodja Padlet (Igor Časar)

april

Aktualna problematika

Izmenjava pridobljenih strokovnih znanj (vodje aktivov)

maj

Aktualna problematika

Predstavitev varnega in spodbudnega učnega okolja
(Zora Rutar Ilc)

junij

Aktualna problematika

Izmenjava pridobljenih strokovnih znanj (vodje aktivov)

julij

Analiza vzgojno-izobraževalnega dela

Evalvacija letnega delovnega načrta (v. d. ravnatelja)
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avgust

Načrtovanje za novo šolsko leto

2021/2022

Oblikovanje letnega delovnega načrta za novo šolsko leto
(v. d. ravnatelja)

5.6 ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR/TAGOZATI TANÁRI 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.
5.7 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.
5.8 RAZVOJNI NAČRT ŠOLE/AZ ISKOLA FEJLESZTÉSI TERVE
Projektni tim: Alisa Sep Krajnc (v. d. ravnatelja), Spomenka Juretič (vodja) in drugi strokovni delavci
Z razvojnim načrtom smo 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, vključno z mrežo pomoči učencem z
učnimi težavami, ki še nimajo odločbe o usmeritvi v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo)
Kratkoročni cilji: zagotovitev strokovnih pogojev za delovanje strokovnega centra; širitev storitev
zavoda na zunanje uporabnike; nadaljevanje s projekti, ki so se izkazali za uspešne, na ravni šole.
Ssrednjeročni cilji: zagotovitev ustreznega dvojezičnega strokovnega kadra; pridobitev soglasja
ministrstva, pristojnega za šolstvo za izvajanje strokovnih nalog; širitev drugih dejavnosti.
5.9 VZGOJNI NAČRT ŠOLE/AZ ISKOLA NEVELÉSI TERVE
Projektni tim: Alisa Sep Krajnc (v. d. ravnatelja), Silvestra Kolenko (vodja), Roberta Turk, Spomenka
Juretič, Dina Rudaš in 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
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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.
5.10 STROKOVNI AKTIVI/SZAKMAI AKTÍVÁK
V šolskem letu 2021/2022 imamo štiri strokovne aktive: aktiv učiteljev prilagojenega programa z nižjim
izobrazbenim standardom (Aktiv NIS), aktiv učiteljev posebnega programa vzgoje in izobraževanja
(Aktiv PPVI), aktiv učiteljev podaljšanega bivanja (Aktiv OPB) in aktiv mobilne specialno-pedagoške
službe (Aktiv MSPS).
Strokovni aktiv

Vodja

Prednostna naloga v š. l. 2021/2022

AKTIV NIS

Karina Sekereš

- spoznavanje in uporaba digitalne tehnologije pri pouku

AKTIV PPVI

Dina Rudaš

- organizacija tematskih srečanj za starše v okviru
roditeljskih sestankov

AKTIV OPB

Spomenka Juretič

- skrb za dobro počutje učencev
- pozitivna samopodoba
- razvoj kompetenc vseživljenjskega učenja

AKTIV MSPS

Petra Tot

- oblikovanje načrta procesa pomoči učencem z UT
- organizacija in digitalizacija didaktičnih pripomočkov
- izobraževanje na področju dela OPP in diagnostike

Ostale naloge strokovnih aktivov: obravnavajo problematiko predmeta oz. predmetnega področja,
usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnoizobraževalnega dela, obravnavajo pripombe učencev in staršev, opravljajo druge strokovne naloge,
določene z letnim delovnim načrtom.
V nadaljevanju povzemamo letne načrte posameznih aktivov, ki se lahko glede na aktualne potrebe in
razmere spreminjajo. Ob sejah posameznih aktivov sta načrtovani tudi dve skupni seji vodij aktivov: v
okviru katerih bomo na začetku šolskega leta določili prednostne naloge posameznega aktiva, ob koncu
šolskega leta pa opravili zaključno evalvacijo dela in načrtovanje za šolsko leto 2022/2023.
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LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA PRILAGOJENEGA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA Z NIS /
AZ ALKALMAZOTT TANTERVŰ NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM AKTÍVÁJÁNAK ÉVES MUNKATERVE
Vodja/Az aktíva vezetője: KARINA SEKEREŠ
Člani/Tagok: ANDREA PISNJAK, MOJCA JEREB, TANJA TRATNJEK, SILVESTRA KOLENKO, MANUELA SABO,
ÁRPÁD FODOR, SIMON SOBOČAN
Dejavnost/
Tevékenység

Seje/
Gyűlések:

Vsebina/
Tartalom
1.

• Oblikovanje delovnega načrta za šol. leto 2021/2022
• Pregled in uskladitev dnevov dejavnosti

2.
3.

• Pregled in evalvacija izvajanja prednostnih nalog
• Pregled in potrditev učbenikov in učnega gradiva za
šolsko leto 2022/23

4.

• Zaključna evalvacija dela
• Načrtovanje za šolsko leto 2022/2023
Izobraževanja glede na aktualne potrebe

Strokovno
izpopolnjevanje /
Továbbképzésék:

Časovna razporeditev
Időbeli felosztás
avgust 2021
januar-februar 2022
april 2022
junij-julij 2022
celo šolsko leto

Razvijanje digitalnih kompetenc strokovnih delavcev
Izmenjava primerov dobre prakse
Spremljanje aktualne strokovne literature in
didaktičnih pripomočkov

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA/
A SZPECIÁLIS OKTATÁSI-NEVELÉSI PROGRAM AKTÍVÁJÁNAK ÉVES MUNKATERVE
Vodja/Az aktíva vezetője: DINA RUDAŠ
Člani/Tagok: ÁRPÁD FODOR, TIMOTEJA OMAR, SIMON SOBOČAN, SPOMENKA JURETIČ
Dejavnost/
Vsebina/
Časovna razporeditev/
Tevékenység:
Tartalom:
Időbeli felosztás:
1.
avgust 2021
• Oblikovanje delovnega načrta za šol. leto 2021/2022
Seje/
• Organizacija srečanja za starše na 1. skupnem
Gyűlések:
roditeljskem sestanku na temo: Življenje z osebo s
posebnimi potrebami, z gostjo Bernardette Kolarič
2.
marec 2022
• Organizacija srečanja za starše na 2. skupnem
roditeljskem sestanku na temo: Življenje sorojenca ob
osebi s posebnimi potrebami, z gostjo Jasno Tivadar
• Pregled delovanja oddelka PPVI na področju
samopodobe in duševnega zdravja
3.
junij – julij 2022
• Zaključna evalvacija dela
Razvijanje digitalnih kompetenc strokovnih delavcev –
Strokovno
pregled Smernic za uporabo digitalne tehnologije ZRSŠ.
izpopolnjevanje/ Izobraževanja glede na aktualne potrebe na področju dela celo šolsko leto
Továbbképzésék: z osebami z motnjo v duševnem razvoju.
Spremljanje strokovne literature in didaktičnih
pripomočkov.
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LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA/
A NAPKÖZI TAGOZAT AKTÍVÁJÁNAK ÉVES MUNKATERVE
Vodja/Az aktíva vezetője: SPOMENKA JURETIČ
Člani/Tagok: TJAŠA KURNIK, ROBERTA TURK
Dejavnost/
Vsebina/
Časovna razporeditev/
Tevékenység:
Tartalom:
Időbeli felosztás:
1. • Oblikovanje delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022
avgust 2021
Seje/
• Potrditev vodje aktiva
Gyűlések:
• Pregled pedagoške dokumentacije (e-asistent, letne
priprave, individualizirani programi, …)
• Organizacija OPB
2.

3.

Strokovno
izpopolnjevanje/
Továbbképzésék:

januar 2022
• Prednostne razvojne naloge: skrb za dobro počutje
učencev in samopodoba, razvoj kompetenc
vseživljenjskega učenja (kompetence podjetnosti,
ustvarjalnost in samoiniciativnost, zdrav način življenja) –
pregled in evalvacija aktivnosti
junij – julij 2022
• Zaključna evalvacija dela
• Načrtovanje za šolsko leto 2022/2023
Izobraževanja glede na aktualne potrebe
Razvijanje digitalnih kompetenc strokovnih delavcev
celo šolsko leto
Izmenjava primerov dobre prakse
Spremljanje aktualne strokovne literature in didaktičnih
pripomočkov

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIV MOBILNE SPECIALNO-PEDAGOŠKE SLUŽBE/
A MOBIL GYÓGYPEDAGÓGIAI SZOLGÁLAT AKTÍVÁJA ÉVES MUNKATERVE
Vodja/Az aktíva vezetője: PETRA TOT
Člani/Tagok: JASNA TIVADAR, TJAŠA KURNIK, DINA RUDAŠ, ALISA SEP KRAJNC
Dejavnost/
Vsebina/
Časovna razporeditev/
Tevékenység:
Tartalom:
Időbeli felosztás:
1.
avgust 2021
• Oblikovanje delovnega načrta za šol. leto 2021/2022
2.
Seje/
Gyűlések:
3.
Strokovno
izpopolnjevanje/
Továbbképzésék:

• Načrt procesa pomoči učencem z učnimi težavami in
vloga mobilne specialno-pedagoške službe v njem
• Organizacija in digitalizacija didaktičnih pripomočkov
• Zaključna evalvacija dela
Razvijanje digitalnih kompetenc strokovnih delavcev.
Izobraževanje na področju diagnostike OPP in glede na
aktualne potrebe na področju nudenja DSP.
Spremljanje strokovne literature in didaktičnih
pripomočkov.
Izmenjava primerov dobre prakse.
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5.11 SPREMLJANJE POUKA/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, varno in spodbudno učno okolje,
- preverjanje in ocenjevanje znanja, opredeljevanje kriterijev,
- timsko sodelovanje,
- uporaba IKT tehnologije,
- upoštevanje načel dvojezičnega pouka.
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.
Terminski načrt hospitacij
Hospitacije bodo potekale skozi celo šolsko leto, in sicer napovedano vsaj enkrat, po potrebi večkrat
letno. Po vsaki hospitaciji bo v. d. ravnatelja skupaj z učitelji opravila analizo ure in napisala zapisnik.
Namen hospitacij bo informativno-svetovalne narave.
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5.12 STROKOVNO USPOSABLJANJE/SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS
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 oziroma 40 ur. 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 2021/22 – 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 izobraževanja znotraj učiteljskih zborov,
- strokovna srečanja s strokovnimi delavci OŠ in DOŠ UE Občine Lendava, OŠPP Pomurja,
- izobraževanja v okviru sodelovanja s šolama na Hrvaškem in Madžarskem.
Strokovno usposabljanje

Čas

Kraj

Vsebina

Udeleženci

IKT izobraževanja

celo šolsko leto

Lendava

Uporaba digitalne
pri pouku

vsi strokovni delavci

Sodelovanje z Društvom
pedagoških delavcev
dvojezičnih šol in vrtcev
Prekmurja

celo šolsko leto

Lendava

Strokovni dnevi ob
začetku pouka

vsi strokovni delavci

Erasmus+

september 2021

Madžarska

Terapija s psi

člani projekta Erasmus

oktober 2021

Slovaška

Varnost v prometu

spomladi 2022

Romunija

Varnost na spletu

Vsebine izobraževanj in strokovnih sodelovanj se bodo spreminjale glede na aktualnosti posameznega
zavoda, društva in institucije.
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5.13 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 2021/2022:
- posodobiti knjižnico in knjižnično gradivo,
- povečati izposojo knjižnega gradiva,
- sodelovati v domačih in tujih projektih,
- skrbeti za oblikovanje in okrasitev šolskih panojev,
- dvig bralne kulture motivacije in bralne pismenosti pri vseh učencih.

5.14 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 učbeniškega sklada izposodijo za eno šolsko leto. Ker so ti last
šole, morajo učenci na izposojene učbenike zelo paziti. Skrbnik učbeniškega sklada 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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5.15 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.
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.
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5.16 PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI/ SZÜLŐKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS
Roditeljski sestanki/ Szülői értekezletek
1. skupni roditeljski sestanek, september 2021
• Tema: predstavitev letnega delovnega načrta, vartnostnega protokola, vključno s prometno
varnostjo, pričevanje gostje Bernardette Kolarič o življenju z otrokom s posebnimi potrebami
• Nosilci: ravnateljica, svetovalna delavka, razredniki
2. skupni roditeljski sestanek, junij 2022
• Tema: evalvacija letnega delovnega načrta, pričevanje sodelavke Jasne Tivadar o življenju s
sorojencem s posebnimi potrebami
• Nosilci: ravnateljica, svetovalna delavka, razredniki
1. oddelčni roditeljski sestanek, september 2021
• Tema: predstavitev oddelčnih letnih delovnih načrtov, izvolitev predstavnikov v Svet staršev
• Nosilci: razredniki
2. oddelčni roditeljski sestanek, junij 2022
• Tema: analiza učnih dosežkov in vzgojne problematike
• Nosilci: razredniki
Ostale oddelčne oziroma razredne roditeljske sestanke razredniki organizirajo v skladu z letnimi
delovnimi načrti in posebnostmi posameznega oddelka (npr. poklicna orientacija, NPZ).
Govorilne ure/ Fogadóórák
Pogovorne ure bodo potekale vsak drugi torek v mesecu od 14.30 do 15.30 oziroma v dogovoru z
razredniki. Izvedba (v živo, po telefonu ali prek videoklica) bo prilagojena veljavnim ukrepom.

S starši bomo sodelovali tudi pri oblikovanju, izvajanju in evalviranju individualiziranih programov za
učence s posebnimi potrebami.
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SKRB ZA ZDRAVJE NAŠIH UČENCEV/TANULÓINK EGÉSZSÉGVÉDELME

Šolska prehrana/Táplálkozás
Za učence pripravljamo malice in kosila. Pri pripravi in načrtovanju šolske prehrane upoštevamo
predpise in načela strokovnih prehranskih priporočil s posebnostmi otroške in mladostniške prehrane.
Tudi letos bo poudarek na smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.
Organizatorka šolske prehrane je strokovna delavka Roberta Turk.
Malica v šoli je v času med 8.20 in 8.35, čas za kosilo je med 12.05 in 12.25. Zaradi upoštevanja
preventivnih ukrepov za zajezitev širjenja okužbe s COVID-19 imajo učenci obroke v svojih matičnih
učilnicah. Učenci NIS 2 zaradi manjše matične učilnice prehajajo na malico in kosilo v šolsko jedilnico.
Pri razdeljevanju in uživanju hrane sodeluje učitelj, ki oblikuje in spodbuja kulturo uživanja hrane.
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. Prijavo na šolsko prehrano
oddajo starši v svetovalni službi 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 ure
oddelčne skupnosti, podaljšano bivanje, dnevi dejavnosti, projekt Zdrava šola, delavnice, predavanja.
V tem šolskem letu bomo izvedli tradicionalni slovenski zajtrk, učence navajali na vsakodnevno uživanje
sadja, na kulturno prehranjevanje, pomen zdrave hrane in pripravo pogrinjka ter jih ozaveščali na
pomen 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. Vse
dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom učencev se izvajajo v skladu z veljavnimi higienskimi ukrepi.
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.
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6. 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
- Nacionalno preverjanje znanja

* področna tekmovanja, srečanje PPVI
Pomurja, skupni dnevi dejavnosti.
Móricz Zsigmond Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény,
Lenti
Centar za odgoj i
obrazovanje Čakovec
Društvo upokojencev
Lendava
Medobčinsko društvo
invalidov Lendava
Društvo za pomoč v
stiski »ZARJA« Lendava
Društvo Mozaik
Zveza Sožitje
Društvo Sožitje Lendava
Župnijska Karitas
Črenšovci

URI Soča, Center za
poklicno rehabilitacijo
Murska Sobota
Racio d.o.o.

Specialna olimpijada
- Ministrstvo za izobraževanje,
Slovenije
znanost in šport
- Zavod RS za šolstvo
- ustanoviteljica Občina Lendava
- soustanoviteljica Madžarska
Zavod za kulturo
madžarske narodnosti
samoupravna narodna skupnost
občine Lendava
- Pomurska Madžarska samoupravna
VDC Murska Sobota
narodna skupnost
enota Lendava
- občine Črenšovci, Turnišče,
Dobrovnik, Kobilje, V.Polana
Odranci
Dom starejših Lendava
- OŠ v UE bivše Občine Lendava
- Vrtec Lendava
- Dvojezična srednja šola Lendava
- Glasbena šola Lendava

- Zdravstveni dom Lendava
- Center za socialno delo Lendava
- Policijska postaja Lendava
- Območno združenje RK Lendava

Podjetje Novartis
Lendava
Podjetje Petrol Geoterm
d.o.o.
Usol

Kulturni center Lendava

Klubi in društva

Podjetja in
posamezniki
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6.1 NARODNOSTNI PROGRAM/NEMZETISÉGI PROGRAM
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.
Az 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; fordítás, írás
- 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:
- Lendvai Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK)
- Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, MIZŠ, ESS
- Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI)
- Muravidéki Pedagógusok Egyesülete
- Szlovén Köztársaság Oktatási Minisztériuma által támogatott magyar szemináriumok
- Bethlen Gábor alapkezelő Zrt.
- Népújság és Hidak, a média képviselői
- Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedpedagógiai Módszertani Intézet, Lenti
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- 3 magyar iskola együttműködése 2 éves projekt keretében, a Covid 19 miatt kiterjesztve 2022-ig:
Pécsi Eltés Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola,
Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Készsegfejlesztő Iskola és Kollégium
Specalna zakladna skola, Specialis Alapiskola Kralovský Chlmec, Szlovákia
Scoala Gimnaziala Speciala Sfintu Gheorghe, Románia
Iskolánk magyar nyelvet tanuló tanulói
A 2. Sz. Lendvai KÁI-ban a magyar nyelv oktatása kétféle módon folyik. Az alkalmazott oktatási nevelési
programban a tanulók a magyar nyelvet környezetnyelvként és anyanyelvként tanulják. 11 tanuló a
magyart környezetnyelvként tanulja, míg 3 tanuló anyanyelvként.
A speciális oktatási nevelési programban is 4 tanuló anyanyelvi szinten beszéli a magyar nyelvet.
A nyelvet kivitelező tanároknak megvan az összes kompetenciájuk, hogy minőséges magyar nyelvű
oktatást biztosítsanak a tanulók számára.
Az iskolán belüli magyar nyelvű tevékenységek a tanulók részére
Általános tevékenységek
Szeptember 30.

A magyar népmese napja

Okt. 4.-8.

Hagyományőrző napok a
LKMNÖK támogatásával

November 13.

A magyar nyelv napja

Január 21.

A magyar kultúra napja

Március 15.

Magyar nemzeti ünnep

Tanulói tevékenységek
Megismerkednek a népmese fogalmával.
Megismerkednek a népmese jellemzőivel.
Népmesét olvasnak és néznek.
Beszélgetnek a népmese jellemzőjéről.
Plakátot készítenek a népmeséről.
Tetszés szerint népmesét olvasnak és bemutatják
iskolatársaiknak.
Meséket dramatizálnak.
Tanulók részt vesznek Dobronakon a György házban
kézműves műhelymunkákban.
Ismerkednek a helyi hagyományokkal (cekkerkötés,
kosárfonás, mézes díszítés stb.)
Rajzokat készítenek a hungarikumokról.
Szövegeket olvasnak a magyar feltalálók munkájukról,
plakátokat készítenek.
Kíállítást készítenek.
Verseket és prózai szövegeket olvasnak (klasszikus,
kortárs).
Ismerkednek Kölcsey Ferenc munkásságával.
Meghallgatják a himnuszt.
Megtanulják a Himnusz részleteit.
Kisebb kiállítást készítenek az osztályba.
Ismerkednek Petőfi Sándor munkásságával.
Ismerkednek a márciusi eseményekkel.
Kreatív alkotásokat készítenek (kokárda, zászló, címer,
huszár stb).
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Április 11.

Egész tanévben

A költészet napja

A Magyar Nemzetiségi
Művelődési Intézet
szervezésében
Korongozás

Egyéb magyar
hagyományokkal,
szokásokkal való
ismerkedés

Karácsony, újév, húsvét

Magyar nyelvű
könyvtári órák

Egész tanévben

Erasmus +
tevékenységek
Határon kívüli
partneriskolai
együttműködés
(EGYMI, Lenti)
Kelepelőbe írandó
írások
Iskolakertekért
Alapítvány

Légy ma biztonságban

2021/2022

Hazafias dalokat tanulnak.
Emlékórán vesznek részt.
Ismerkednek József Attila munkásságával.
József Attila verseket hallgatnak.
Minden tanuló és tanár elhozza a kedvenc magyar
versét; közös versfelolvasást végezünk egymás
meghallgatásával.
Ismerkedünk a Muravidéki költőkkel, írókkal.
Ismerkednek a helyi hagyományokkal.
Fejlesztik kézügyességi technikájukat.
Fejlesztik kreatívitásukat és fantáziájukat.
Ismerkednek a magyar kulinárisával, táji
népszokásokkal, hagyományokkal az ünnepekhez
fűződően.
Fellépnek (tánc, vers, ének) az iskolában szervezett
ünnepélyeken egy-egy ünnep kapcsán.
Könyvtáros segítségével böngésznek a magyar
irodalom nagyjai közt (klasszikus, kortárs).
Felolvasást hallgatnak.
Olvasmányokat válogatnak és önállóan olvasnak.
Látogatják a Lendvai könyvtárat.
Bekapcsolódnak a projekt által kidolgozott
tevékenységekbe.
Magyar verssel, dallal vagy tánccal közreműködnek.

Szereplés a
rendezvényükön

Havi szinten írásokat készítenek a helyi
gyermekújságba.
Kampányok, ismeretterjesztő előadások, szakmai
napok, hospitálások, bemutatók szervezése.
Szakmai csoport felállítása és működtetése az
iskolakertek ideális működésének elősegítésére:
- jó gyakorlatok feltérképezése, közvetítése
- módszertani segédanyagok kidolgozása
- képzések kidolgozása, szervezése
- iskolakert indítások mentorálása, pedagógiai és
kertészeti megsegítése
- támogató gazdák összekapcsolása az iskolakertekkel
Iskolakert hálózat szervezése és működtetése.
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Iskolakert honlap létrehozása, információs és
kommunikációs csatornaként való működtetése.
Pályázati rendszerek kidolgozása és bonyolítása.
Kapcsolatépítés szakmai és civil szervezetekkel.
Támogatók felkutatása.

A tanárok tevékenységei
Együttműködés
Muravidéki
Pedagógusok
Egyesülete/ Društvo
Pedagoških delavcev
Dvojezičnih šol

Tartalom
XI. Tanévkezdő szakmai nap a
Muravidéki kétnyelvű általános iskola
tanárai és óvonői számára/
(pótlék)
XI. Strokovno srečanje ob pričetku
šolskega leta – strokovna konferenca
za pedagoške delavce dvojezičnih
osnovnih šol (dopolnitev)

Helyszín

Időpont

Online

2021. szeptember
22. és 23. , valamint
25.

2.Sz.Lendvai KÁI

2021-2023

Balatoni József – „A tanár is ember!”
- veszteségből nyereség, hogy álljunk
fel látszólag lehetetlen helyzetekből?
A tanár kimutathatja az érzéseit?
Közösségépítés a tanári karban és az
osztályban , Komfortzóna-tanulási
zóna-pánik zóna….elmosódott
határok
Polus Enikő – „Hogy vagyok? Mit
teszek magamért? „érzelmi edukációs
gyakorlatok, önismereti játékok,
pedagógus pálya hullámvasútja,
ennek kezelésének módszerei, lelki
folyamatok, szerepköreink
Fegyverneki Gergő – Lehet élmény a
tanulás, de hogyan? Módszerek
amelyek a digitális és a jelenléti
oktatásban is örömöt szereznek a
tanításban, tanulásban

ZRSŠ

Tankönyvfordítás
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Határon kívüli
partneriskolai
együttműködés
(EGYMI, Lenti)

Erasmus +

2021/2022

Továbbképzések, jó gyakorlatok
egymásközti megosztása, kollektívák
közti találkozók, hospitációk

Lenti, Lendva

Egész tanév

4 magyar iskola együttműködése a 2
éves projekt keretében:

Lendva, Pécs,
Szlovákia, Románia

2020-2022

Továbbképzések, szakmai
konferenciák, gyűlések stb.

Lendva

Egész tanév

Az ingyenes program célja a tanári,
pedagóguspálya gondozása,
elismerése, módszertani innovációk,
közösségi programok megvalósítása,
melyet a szervezet már évek óta
végez, online és offline formában is.
Pénztámogatás az iskolakönyvtár
felújítására

Online

Egész tanév

1) Pécsi Eltés Mátyás Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Óvoda, Általános
Iskola, Fejlesztő NevelésOktatást Végző Iskola,
Készsegfejlesztő Iskola és
Kollégium,
2) Specalna zakladna skola,
Specialis Alapiskola Kralovský
Chlmec, Szlovákia,
3) Scoala Gimnaziala Speciala
Sfintu Gheorghe, Románia,
4) 2.Sz. Lendvai KÁI
Jó gyakorlatok cseréje, szakmai
találkozók, az előre megszervezett és
kidolgozott tevékenységek
kivitelezése.

A lendvai magyar
intézetek által
szervezett
tevékenységek
Felelős Szülők
Iskolája Tanár Klub
(TAGSÁG)

Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.

A nemzetiségi program képviselője Sabo Manuela.

83

2021. decemberig

Letni delovni načrt DOŠ II Lendava/A 2. Sz. Lendvai KÁI éves munkaterve

2021/2022

6.2 PROGRAM SODELOVANJA Z ZAVODOM ZA OPP LENTI/
EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM A LENTI MÓRICZ ZSIGMOND
EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNNYEL
Koordinátor: Sabo Manuela

1.

Időpont

Tevékenység

Helyszín

Felelős

2021.09.28.

Szakmai kerekasztal
Téma: a súlyosan, halmozottan
fogyatékos gyermekek
ellátásához kapcsolódó
módszertani segédanyagok
bemutatása, átadása

Lenti, Móricz
Zsigmond EGYMI

Móricz Zsigmond EGYMI
Szabóné Zakó Krisztina
intézményvezető

2.

2021.10.hó

Szakmai kerekasztal

2. Számú Kétnyelvű
Általános Iskola

2. Számú Kétnyelvű
Általános Iskola
Fodor Árpád

3.

2021.12.17.

Jubileumi rendezvény
Téma: a Móricz EGYMI 40.
évfordulójának megünneplése,
kulturális rendezvény

Lenti, Városi
Művelődési Központ

Móricz Zsigmond EGYMI
Szabóné Zakó Krisztina
intézményvezető

4.

2022.04.hó

Online tanóra
Téma: környezettudatosság,
szövegfeldolgozás

Mindkét intézmény
kapcsolódik az online
térben

2. Számú Kétnyelvű
Általános Iskola
Sabo Manuela

5.

2022.05.27.

Gyermeknap
Téma: játékos sportvetélkedő,
kézműves tevékenységek

Lenti, Móricz
Zsigmond EGYMI

Móricz Zsigmond EGYMI
Diákönkormányzat
Czizmadia Szonja

6.

2022.05.hó

Menni fog rendezvénnyel
intézményi bemutkozás

2. Számú Kétnyelvű
Általános Iskola

2. Számú Kétnyelvű
Általános Iskola
Turk Roberta, Juretič
Spomenka
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6.3 PROGRAM SODELOVANJA S CENTROM ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
ČAKOVEC/EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM
Koordinatorka: Spomenka Juretič
Čas

Aktivnost

Kraj

Nosilci

Udeleženci

7.

september

priprava programa
sodelovanja za šolsko leto
2021/2022

DOŠ II Lendava

ravnateljici obeh
zavodov

ravnateljici
strokovna delavka
COO Čakovec
strokovni delavci
DOŠ II Lendava

8.

27.9.2021

prireditev ob 50. obletnici
Centra za odgoj i
obrazovanje Čakovec

Čakovec

COO Čakovec

ravnateljica
strokovni delavci
DOŠ II Lendava

9.

12.10.2021

»Plivaj i uživaj!

Gradski bazeni
Čakovec

COO Čakovec

sodelovanje učencev
DOŠ II Lendava (3
učenci, 2 učitelja)

Predavanje
Multidisciplinarni pristop
pri delu z osebami z
avtizmom
Predstavitev projekta
POGUM

spletno okolje
ZOOM

Damira Braniša

Učitelji in strokovni
delavci DOŠ II
Lendava

spletno okolje
ZOOM

Roberta Turk
Spomenka Juretič

učitelji in strokovni
delavci COO Čakovec

12. april 2022

aktivnost ob Svetovnem
dnevu Romov

spletno okolje
ZOOM

DOŠ II Lendava
COO Čakovec

učenci COO Čakovec
in DOŠ II Lendava

13. skozi celo
šolsko leto (2
druženji –
februar 2022
in junij 2022)
14. skozi celo
šolsko leto (4
druženja)

projekt: »Glasba nas
povezuje«

spletno okolje
ZOOM
DOŠ II Lendava

Simon Sobočan
Mira Bratuša
Maja MarkušVelicki

učenci COO Čakovec
in DOŠ II Lendava

aktivnosti v okviru OPB
»Bivamo skupaj«

Spletno okolje
ZOOM

Roberta Turk
Filipa Zubić

učenci COO Čakovec
in DOŠ II Lendava

9.

skozi celo
šolsko leto

sodelovanje na
strokovnih srečanjih

Slovenija
Hrvaška

ravnateljici obeh
zavodov

strokovni delavci
obeh zavodov

10.

skozi celo
šolsko leto

prijava na EU projekte

Slovenija
Hrvaška

ravnateljici obeh
zavodov

strokovni delavci

10. januar 2022

11. januar 2022
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7. SPREMLJANJE URESNIČEVANJA LDN/ AZ ÉVES MUNKATERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK
KÍSÉRETE
Spremljanje uresničevanja letnega delovnega načrta DOŠ II Lendava bo potekalo:
- preko mesečnih evalvacij,
- na sejah učiteljskega zbora – v. d. ravnatelji in strokovni delavci,
- na sejah Sveta zavoda – predsednica sveta in preostali člani,
- na skupnem roditeljskem sestanku in Svetu staršev – v. d. ravnatelja 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 šole bomo izvajali v skladu z epidemiološkim stanjem v državi in z vsemi veljavnimi
preventivnimi ukrepi.
Letni delovni načrt izvajajo vsi delavci zavoda, za izvedbo je odgovoren ravnatelj šole.
Letni delovni načrt je sprejel Svet zavoda na seji dne 30. 9. 2021.
Namestnica predsednice Sveta zavoda/
A tanács elnökének a helyettese:

v. d. ravnatelja/
mb igazgató:

Petra Tot

Alisa Sep Krajnc

_______________________

__________________________
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