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DELOVNO PODROČJE DELOVNE NALOGE SODELAVCI ROK 

 

DODATNA STROKOVNA 
POMOČ 

 
 
 
 
 
Sodelovanje na strokovnem 
timu za evalvacijo otrokovega 
napredka (IP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodenje dokumentacije, 
posebne vzgojno -
izobraževalne potrebe 

 

- vodenje postopka usmerjanja 

- načrtovanje in izvajanje IP 

- individualna pomoč učencem s                                               
posebnimi potrebami in učenci tujci 

 

- timski sestanki za otroke z IP, za 
učence tujce 
- skupno načrtovanje prilagoditev  
  pri organizaciji pouka   
  preverjanju in   ocenjevanju   
  znanja, napredovanju in  
  časovni razporeditvi pouka 
- upoštevati minimalne standarde  
  znanja za posameznega otroka 
- skupno evalviranje otrokovega  
   napredka 
 
- pomoč pri vodenju dokumentacije 
- usklajevanje ciljev z vsemi  
  izvajalci dodatne strokovne  
  pomoči 
- organizacija timov 
- koordinacija in dosledno  
  izvajanje navodil za opravljanje  
  nacionalnih preizkusov znanja   za 
učence s PP 

 
 
 

učitelji, strokovni 
sodelavci, starši 

 
 

celo 
šolsko 

leto 

Delo s starši - individualni razgovori 
- svetovanje 
- sodelovanje 

učitelji, vodstvo šole, 
strokovni delavci šole 

celo  
šolsko 

leto 

Sodelovanje z učitelji - svetovanje in pomoč učiteljem  
  pri delu z učenci 
- sklicevanje sestankov oz. aktivov za 
učitelje (po potrebi) 
- seznanitev učiteljev z  
  prilagoditvami za učence s PP, 
- sodelovanje pri izdelavi IP, 
- skupno načrtovanje dela s starši 

vodstvo šole, 
strokovni delavci šole 

celo 
šolsko 

leto 



 
 

 

Sodelovanje z vodstvom šole - konference 
- razgovori s starši in učenci v  
  primeru težav 
- timski sestanki  
 

ravnatelj, učitelji, 
strokovni delavci šole 

celo  
šolsko 
leto 

Usposabljanje in 
izobraževanje 

- stalno strokovno izpopolnjevanje 
- spremljanje novosti na področju  
  strokovnega dela 
- prebiranje literature 
- spremljanje novosti in sprememb    
   v pravilnikih 
 

 celo  
šolsko 

leto 

Sodelovanje z zunanjimi 
sodelavci 

- sodelovanje in posredovanje  
   informacij 
- sodelovanje pri načrtu pomoči 
- sestanki in timi za posamezne   
   učence 

Zavod za šolstvo, 
Pedopsihiatrija, 
Svetovalni center, 
Center za  
socialno delo, center 
Iris… 

 

celo  
šolsko 

leto 

Predavanje za vzgojitelje v 
vrtcu,  učitelje in starše 

- organizacija  predavanj 
 

-zunanji strokovni 
delavci 

celo 
šolsko 
leto 


