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LETNI DELOVNI NAČRT
MOBILN IH SPEC IALN IH PEDAGOGINJ - strokovnih delavk za zgodnjo
obravnavo
ŠOLSKO LETO 2019/20 20
V Vrtec Miškolin so otroci s posebnimi potrebami in otroci z rizičnimi dejavniki v razvoju
vključeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo.
Otroci imajo v vrtcu pravico do prilagojenega izvajanja predšolskega programa in dodatne
strokovne pomoči v skladu z usmeritvami, ki so napisane v posameznih odločbah, ki jih je
izdal Zavod RS za šolstvo ali pa v skladu z Zakonom o celostni obravnavi predšolskih otrok
s posebnimi potrebami (ZOPOPP). Zakon ureja celostno zgodnjo obravnavo otrok s
posebnimi potrebami in rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju. Otroci s posebnimi
potrebami v predšolskem obdobju so otroci z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami
oziroma motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, čustveno socialnem,
sporazumevalnem področju ter dolgotrajnimi boleznimi. Otroci z rizičnimi dejavniki v
predšolskem obdobju so otroci pri katerih obstajajo rizični dejavniki za razvojne
primanjkljaje, zaostanke, ovire oziroma motnje.
V programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,
se lahko prilagodi organizacija in način izvajanja programa ter zagotovi dodatna strokovna
pomoč, ki jo izvaja strokovni delavec za zgodnjo obravnavo. V vrtcu se za vsakega otroka
oblikuje strokovna skupina, katere člani so svetovalni delavec, strokovni delavci v oddelku, v
katerega je vključen otrok in strokovni delavec za zgodnjo obravnavo, ki redno sodelujejo s
koordinatorji iz centrov za zgodnjo obravnavo, ki delujejo v zdravstvenih ustanovah.
V letošnjem šolskem letu 2019/20, bo v vrtcu potrebovalo dodatno strokovno pomoč 24
otrok. Specialno pedagoško pomoč bomo otrokom, staršem in strokovnim delavcem nudile:
specialni pedagoginji Marta Kocjančič in Nina Žvanut, ki bo svoje delo dopolnjevala tudi v
Vrtcu Hansa Christiana Andersena, v Ljubljani ter surdopedagoginja, ki je zunanja
sodelavka in prihaja iz Zavoda za gluhe in naglušne v Ljubljani.
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Sedež specialno pedagoške in svetovalne službe v vrtcu je ob enoti Zajčja dobrava,
Zadobrovška cesta 28a.
Kontaktni podatki:
MARTA KOCJANČIČ
T: 051 338 010
E-mail: marta.kocjancic@guest.arnes.si
NINA ŽVANUT
T: 01 5284 360
E-mail:
Dodatno strokovno pomoč bova izvajali v posamezni enoti vrtca, ki jo otrok obiskuje, pri
tem bova upoštevali ter zagotavljali določila v otrokovi odločbi o usmerjanju, zapisnik in
mnenje multidisciplinarnega tima, strokovne skupine ter individualiziranega programa, ki
vsebuje posebnosti otroka in oddelka v katerega je vključen, cilje, oblike dela in potrebne
prilagoditve.
Po dogovoru s starši in strokovnimi delavkami, ki vodijo oddelke, v katere so vključeni
otroci bova individualne oblike pomoči dopolnjevali z vključevanjem pri dejavnostih v
oddelku, s sodelovanjem in obiski staršev pri individualni obravnavi njihovega otroka v
vrtcu, po potrebi tudi z obiski logopedinj, psihologinj, delovnih terapevtk, fizioterapevtk, ki
obravnavajo njihovega otroka v Zdravstvenih domovih oziroma ostalih zdravstvenih
ustanovah ter spremljali otroke pri vrtčevskih dejavnostih, ki potekajo izven lokacije vrtca.




Dodatno strokovno pomoč otrokom bova nudili po predhodno dogovorjenem in hkrati
fleksibilnem urniku.
S starši in strokovnimi delavci bova sodelovali preko različnih komunikacijskih oblik ter
lokacij.
V dogovoru s posameznimi starši otrok, bova imeli »potujoči zvezek« za otrokove
izdelke, beleženje opažanj in sporoči, kar bo še dodatna vez med njimi, nama ter
strokovnimi delavci oddelkov.

VSEBINA IN ORGANIZACIJA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA
Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temelji na načelih in ciljih, ki so opredeljeni v
Kurikulu za vrtce in Navodilih h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo. Natančneje pa so potrebne prilagoditve vsebine, časa in prostora, oblike dela,
morebiten zmanjšan normativ v oddelku in potrebni didaktični materiali opredeljeni v
individualiziranem programu, ki ga za vsakega otroka, ki je v vrtec usmerjen na podlagi odločbe,
skupaj z njegovimi starši načrtuje, spremlja in evalvira strokovna skupina v vrtcu.
Specialno pedagoška pomoč poteka v obliki neposrednega dela z otrokom in za otroka: zbiranje
podatkov na podlagi opazovanj otroka, pogovorov s starši in strokovnimi delavci, načrtovanje,
izvajanje in evalviranje specialno pedagoškega dela, spremljanje in pomoč otrokom pri dejavnostih
vrtca.
Dodatno strokovno specialno pedagoško pomoč bova izvajali individualno, v paru ali manjši skupini,
v oddelku ali kabinetu za DSP, v dogovoru s starši občasno tudi v popoldanskem terminu, da bodo
lahko prisotni pri obravnavi.
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Urnik
Dodatno strokovno pomoč bova izvajali po urniku. Po potrebi bova urnik zaradi dejavnosti, ki jih
izvajamo v vrtcu (izleti, spremstvo na prireditvah, obiski ustanov, vrtec v naravi, izobraževanje ipd.),
sproti usklajevali s strokovnimi delavci, ki delajo v oddelkih, kjer so vključeni otroci in s starši otrok.
Število ur dodatne strokovne pomoči otroku, ki jo izvaja specialni pedagog je opredeljeno v
otrokovi odločbi o usmerjanju, zapisniku multidisciplinarnega tima ter strokovne skupine, v obsegu
od ene do dveh ur tedensko.
URNIK DODATNE POMOČI OTROKOM


MARTA KOCJANČIČ

dan

enota vrtca

ponedeljek

RJAVA CESTA

torek

ZAJČJA DOBRAVA

sreda

NOVO POLJE
SNEBERJE

četrtek

RJAVA CESTA

petek

NOVO POLJE
ZAJČJA DOBRAVA
AKTIV MSP



NINA ŽVANUT

dan

enota vrtca

ponedeljek
torek

RJAVA CESTA

sreda

RJAVA CESTA

četrtek
petek

AKTIV MSP

SODELOVANJE
Z
VZGOJITELJICAMI,
POMOČNICAMI
VZGOJITELJIC,
SPREMLJEVALCI bo potekalo:
- ob otroku v oddelku,
- v strokovnih skupinah pri načrtovanju, preverjanju in evalviranju individualiziranega programa
za otroka,
- organizaciji učinkovitega učnega okolja in priporočilu ustreznega didaktičnega materiala in
pripomočkov,
- svetovanju,
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-

informiranju,
izobraževanju /predlogi za seminarje, literatura s področja specialne pedagogike, predavanja …/,
pomoč pri vključevanju otrok k dejavnostim, ki potekajo izven vrtca ali šole /izleti, obiski
knjižnic, razstav, vrtec v naravi … /
pomoč pri sodelovanju s starši,
strokovni timi (zunanje ustanove, v vrtcu),
pri uri DSP.

Oblike sodelovanj bodo različne: tedensko ob obisku otroka, preko telefona in e - pošte.
Sodelovanje in vodenje v aktivih in projektih vrtca:
- »Aktiv NISMO VSI ENAKI« je strokovni aktiv strokovnih delavcev, ki imajo v oddelkih
vključene otroke, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč, skupina za samopomoč,
- strokovni aktivi in ostala delovna srečanja v okviru vrtca.
SODELOVANJE S STARŠI
Najpomembnejši elementi sodelovanja s starši so:
- Pridobivanje pomembnih informacij o njihovem otroku,
- sodelovanje v strokovni skupini: načrtovanje, preverjanje in evalviranje individualiziranega
programa za otroke, ki so usmerjen v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo in potrebujejo dodatno strokovno pomoč,
- informiranje staršev o otroku,
- svetovanje,
- pogovori /formalne in neformalne oblike sodelovanja/,
- multidisciplinarni timi v vrtcu, zdravstveni ustanovi ali šoli,
- pomoč pri postopkih usmerjanja in vključevanja v druge ustanove.
SODELOVANJE S SVETOVALNO SLUŽBO IN VODSTVOM VRTCA
Aktivi, notranji timi, strokovne skupine, konference, kolegiji in strokovna srečanja ter ostale
naloge, ki jih poveri ravnatelj.
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI USTANOVAMI
- Razvojna ambulanta Zdravstveni dom Ljubljana Moste Polje, Zdravstveni dom Ljubljana Šiška
- Center za duševno zdravje Zdravstveni dom Moste Polje, Zdravstveni dom Center, Univerzitetni
Klinični center v Ljubljani, Pediatrična klinika, Svetovalni center v ljubljani, Inštitut za avtizem ..
- pomoč otrokom in staršem pri prehodu iz ene ustanove v drugo (vrtec, šola),
- strokovno sodelovanje s sodelavci zdravstvenih in pedagoških ustanov,
- strokovno sodelovanje z delavci: Zavod RS za šolstvo, Pedagoška fakulteta (oddelek) Specialno
rehabilitacijska pedagogika in Predšolska vzgoja, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport,
- hospitacije študentov,
- strokovno sodelovanje s specialnimi pedagoginjami mesta Ljubljana, republiškim aktivom
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v predšolskem obdobju Slovenije (v okviru Skupnosti
vrtcev Slovenije).
IZOBRAŽEVANJE
- Izobraževalne vsebine, ki so načrtovane kot oblika izobraževanja v vrtcu in aktivih specialnih in
rehabilitacijskih pedagogov ter aktualne specialno pedagoške vsebine.

Program pripravili:
Marta Kocjančič in Nina Žvanut
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