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1. Svetovalno delo s strokovnimi delavci
Svetovalno delo s strokovnimi delavci je pomemben povezovalni del dela, ki ga opravlja svetovalna
služba. Zelo pomembno je timsko sodelovanje vseh strokovnih delavcev pri delu in pomoči otrokom
in tako sledenje smernicam, ciljem in kurikulumu v vrtcih.
Področje dela

Vsebina delovanja

Časovni okvir

- Vključevanje v dejavnosti v skupinah ter
opazovanje socialne dinamike v skupini.

.

- Posvetovanje s strokovnimi delavci o
otrocih, za katere strokovni delavci menijo,
da se nakazujejo težave.
-Opazovanje funkcioniranja otrok v skupini
po predhodnem dogovoru s strokovnimi
delavci in soglasjem staršev.
-Svetovanje ob težavah s posameznimi otroki
ali celo skupino.

Svetovalno delo s strokovnimi
delavci

- Pomoč pri oblikovanju prilagoditev, kjer se
nakazujejo težave pri vodenju otrok v
skupini, v težavnem prilagajanju otroka v
skupino, pomoč pri oblikovanju pozitivne
socialne klime v skupini.

Skozi celo leto in po
dogovoru

- Koordinacija vzgojno-izobraževalnega dela
za oddelke, kjer so vključeni OPP.
- Opravljanje svetovalne storitve za
strokovne delavce v oddelkih v skladu z
Zakonom o celostni zgodnji obravnavi
predšolskih otrok s posebnimi potrebami
(ZOPOPP)

- Priprava srečanj strokovnih skupin za OPP.
- Priprava Individualnih programov v
sodelovanju z vzgojiteljicami, pomočnicami

Po potrebi.

Preventivno svetovalno delo s
strokovnimi delavkami

vzgojiteljic za otroke z OPP in tiste, ki imajo
spremljevalce.
- Sodelovanje na strokovnih skupinah in
timskih sestankih s strokovnimi delavkami,
izvajalko DSP, logopedinjo

Skozi celo leto (po
potrebi).

2. Svetovalno delo s starši
Svetovalno in posvetovalno delo s starši poteka na individualni in osebni ravni. Pri tem se bom držala
načela prostovoljnega sodelovanja, zavezanosti k zaupnosti podatkov in skupnega dogovora.
Načini svetovalnega dela s starši

Vsebine delovanja
- Informiranju staršev o možnostih
pridobitve pomoči ob zaznanih razvojnih in
ali čustveno vedenjskih težavah otrok.

Časovni okvir

- Predstavitev postopka o usmerjanju za
pridobitev dodatne strokovne pomoči. Za
primere, ki nakazujejo potrebno strokovno
pomoč v skladu z novo zakonodajo – Zakon
o celostni zgodnji obravnavi predšolskih
otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) ter
sodelovanju s Centrom za zgodnjo
obravnavo otrok
Svetovalno delo s starši, ki imajo
OPP in s starši otrok, ki
nakazujejo potrebo po dodatni
strokovni pomoči

-Pridobivanje soglasij za opazovanje otroka
v skupini in nudenje pomoči.
- Napotitev na ustrezne zunanje institucije,
društva.
- Svetovanje, usmerjanje in pomoč staršem
tudi
preko
posredovanja
ustrezne
strokovne literature.
- Seznanitev z delom mobilne specialne
pedagoginje in logopedinje.
- Organizacija srečanj strokovnih skupin in
staršev za pripravo, spremljavo in
evalvacijo IP-ja.
- Vodenje in spremljanje dokumentacije že
usmerjenih otrok, priprava poročil o
otroku oz, priprava obrazca – Obvestilo
vrtca otrokovemu osebnemu zdravniki in
tako napotitev v Center za zgodnjo
obravnavo otrok. Priprava druge potrebne
dokumentacije v sodelovanju z zunanjimi
institucijami – ZD Domžale.
- Nudenje svetovalne storitve in podporo
staršem OPP v skladu z Zakonom o celostni
zgodnji obravnavi predšolskih otrok s
posebnimi potrebami (ZOPOPP)

Skozi celo leto.

- Ob različnih vzgojnih izzivih, s katerimi se
srečujejo (neposredno ali posredno).
Svetovalno in posvetovalno delo s
starši

- Ob življenjskih prelomnicah (rojstvo
novega člana, smrt v družini, ločitev,…).

Skozi celo leto.

- Svetovanje ob vstopu otroka v šolo
(predvsem svetovanje o odloženem šolanju in
morebitni pomoči pri nadaljnjem šolanju).

3. Svetovalno delo z mobilno specialno pedagoginjo in logopedinjo
Vsebina dela

Časovni okvir

Usmerjanje OPP – skupno opazovanje otroka po
potrebi in sodelovanje s specialno pedagoginjo in
logopedinjo

Skozi celo leto.

Interna srečanja svetovalne delavke in mobilne
specialne pedagoginje, logopedinje in svetovalne
delavke v vrtcu (izmenjava informacij ipd.)

Tedensko in po potrebi.

Sodelovanje na srečanjih strokovne skupine in
staršev

Dvakrat letno za posameznega otroka oz. po
potrebi.

Za šolsko leto 2019/2020 se po končanju vseh odprtih postopkov o usmeritvi in v sodelovanju s
Centrom za zgodnjo obravnavo otrok – ZD Domžale, predvideva 22 otrok, ki bodo imeli dodatno
strokovno pomoč v vrtcu. V mesecu septembru bo imelo dodatno strokovno pomoč 14 otrok. Do konca
leta 2019 oz. v letu 2020 pa se predvideva še 8 otrok, ki bodo s strani Centra za zgodnjo obravnavo
usmerjeni v dodatno strokovno pomoč v vrtcu. Za otroke z dodatno strokovno pomočjo bom
koordinirala delo strokovnih skupin, vodila predpisano dokumentacijo v okviru osebnih map, sodelovala
pri organizaciji in poteku timskim strokovnih sestankov v okviru vrtca ter pri organizaciji in sodelovanju
v razširjenih timskih sestankih z zunanjimi institucijami – Centrom za zgodnjo obravnavo otrok – ZD
Domžale in ostalih institucij. V vedno več primerih dodatno strokovno pomoč določa kombinacijo
izvajalcev dodatne strokovne pomoči in sicer specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in logopeda.
Predvidevamo, da bomo glede na usmerjanje potrebovali specialnega in rehabilitacijskega pedagoga za
22 otrok in logopeda za 14 otrok. Od tega je 5 otrokom določen spremljevalec za primere otrok z redkimi
dolgotrajnimi boleznimi, od tega v 3 primerih le spremljevalca, v dveh pa spremljevalca ter specialnega
in rehabilitacijskega pedagoga in logopeda.

4.Sodelovanje z zunanjimi institucijami

Vsebina dela

Sodelovanje z Centrom za
zgodnjo obravnavo otrok s
posebnimi potrebami

Namen sodelovanje
- timsko sodelovanje z razširjenim timom
pediatrov,
specialnih
pedagogov,
logopedov in psihologov v ZD Domžale,
izmenjava
informacij,
priprava
Zapisnikov timskega sestanka za otroke,
ki bi v vrtcu potrebovali dodatno
strokovno pomoč, koordinacija dodatne

Časovni okvir

Po potrebi.

strokovna pomoči v vrtcu, izobraževanja
na področju Zgodnje obravnave otrok s
posebnimi potrebami v predšolskem
obdobju.
Sodelovanje z ZD Domžale,
ZGNL Ljubljana, OŠ Roje –
specialno mobilna služba, Center
IRIS za slabovidne otroke…..
Sodelovanje s CSD Domžale

Timsko
sodelovanje,
informacij, koordinacija
OPP.

izmenjava
usmerjanja

Po potrebi.

Timsko
sodelovanje,
informacij.

izmenjava

Po potrebi.

Sodelovanje v obljubljanskem
aktivu svetovalnih delavcev v
vrtcu

Aktiv obljubljanskih svetovalnih delavk –
seznanjanje z novostmi, izmenjava
strokovnih dilem, nasvetov, strokovno
izpopolnjevanje.

Dvakrat mesečno.

Sodelovanje z Republiškim
aktivom svetovalnih delavcev

Seznanjanje z novostmi, izmenjava
strokovnih dilem, nasvetov, strokovno
izpopolnjevanje.

Dvakrat letno.

Sodelovanje
delavci OŠ

Odložena šolanja.

Februar-junij
potrebi)

s

svetovalnimi

(po

5.Dodatno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje ter sodelovanje s svetovalno delavko
Mijo Jerman ter vodstvom vrtca

Področje dela

Področje dela z otroki
posebnimi potrebami OPP

Vsebina delovanja

s

- Spremljanje novosti na
področju OPP in morebitne
zakonodajne
spremembe,
Pravilnik o normativih oz. za
oblikovanje pogojev, standardov
in normativov za izvajanje
kakovostne zgodnje obravnave v
vrtcih

Časovni okvir

Skozi celo leto.

- Pregled različne strokovne
literature, dokumentacije in
zakonodaje povezane z delom
svetovalne službe v vrtcih
Področje svetovalnega dela v
vrtcu

- Sodelovanje s svetovalno
delavko v vrtcu o zadevah
povezanih
z
vpisi
otrok,
svetovanje staršem, urejanje
pomembne
dokumentacije
povezane s svetovalnim delom v
vrtcu

Skozi celo leto.

Interno Izobraževanje v vrtcu za
delo z otroki s posebnimi
potrebami

Drugačni otroci so lahko tudi
izziv Sklop izobraževanj kako se
čimbolj soočati in ravnati z
drugačnimi otroci.
Prvi del izobraževanj bo
teoretično naravnan, drugi del
pa bo v obliki supervizije, ki bo
namenjen deljenju izkušenj,
deljenju dobre prakse in
pogovoru.
Področja izobraževanja:
Čustveno vedenjske motnje,
Avtizem in ADHD

V mesecu januarju, februarju in
marcu

- ODLOŽEN VPIS

oktober 2019 in marec 2020

-Predopismenjevalne dejavnosti
in spremljanje otrok pred
vstopom v šolo
SVETOVALNI –
podporni
skupini, sodelovanje svetovalne
službe in strokovnega kadra –
vzgojiteljic predšolskih otrok

Drugo

Datum: 13. 9. 2019

- SPREJEM NOVINCEV
- Kako na ustrezen in primeren
način uvajati otroke v vrtec,
kako jim čimbolj olajšati prehod
in kako sodelovati in pristopati
do staršev…..
- Pregled dosedanje prakse,
predlogi, ideje in cilji za
prihodnje generacije
- Analiza in pregled uvajanja –
Priprava
vprašalnika
za
ovrednotenje dosedanjega dela
Druge zadolžitve, glede na
potrebe, ki se bodo tekom leta
pokazale.

marec, april in maj 2020

Skozi celo leto

Svetovalna delavka: Simona Tonkli Gornjak

