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DEJAVNOST UDELEŽENCI NOSILEC 
 

ROK REALIZACIJA OPOMBE 

UČENJE IN POUČEVANJE      
Pomoč pri pripravi in izvedbi RU Razredniki Pedagog, razredniki Stalna naloga   

Predavanja, delavnice o učenju Posamezni učenci ali celi 
razredi 

Pedagog  Stalna naloga   

Predavanja, delavnice na temo 
nenasilne komunikacije 

Posamezni učenci ali celi 
razredi 

Pedagog  Stalna naloga   

Predavanja, delavnice za krepitev 
pozitivne samopodobe 

Posamezni učenci ali celi 
razredi 

Pedagog  Stalna naloga   

Priprava predlogov za komisijo za 
usmerjanje otrok PP 

Starši, učenci Pedagog, razredniki Stalna naloga   

Individualno delo z učenci in starš 
(odločba) 

Učenci, starši Pedagog  Stalna naloga, po 
individualnem urniku 

  

Učna pomoč učencem učenci Pedagog Stalna naloga   

Pomoč pri pripravi in izvedbi izvirnega 
projekta delovne pomoči za učenca 

Razrednik, učitelji Pedagog, razrednik Stalna naloga   

Sodelovanje z zunanjimi institucijami CSD, ZD, Dispanzer za 
mentalno zdravje otrok in 
mladostnikov, Svetovalni 
center LJ, MB, Zavod za 
šolstvo, Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in 
šport 

Pedagog  Stalna naloga   

      

ŠOLSKA KULTURA, KLIMA, VZGOJA      



Pomoč in svetovanje učencem z 
vedenjskimi, čustvenimi in 

disciplinskimi težavami 

Učenci, starši Pedagog  Stalna naloga   

Priprava individualiziranih vzgojnih 
načrtov 

Učenci, starši Pedagog, razredniki Stalna naloga   

Posvetovalno delo z učitelji o vzgojno-
izobraževalnih ravnanjih za 

zagotavljanje varnega in 
vzpodbudnega učnega okolja 

Učitelji  Pedagog, ravnatelj Stalna naloga   

Sodelovanje z vodstvo pri 
vzpostavljanju pozitivne klime, 

šolskega reda 

Učenci, učitelji Pedagog, ravnatelj, vsi 
strokovni delavci 

Stalna naloga   

      

TELESNI, OSEBNI IN SOCIALNI 
RAZVOJ 

     

Razgovori z učenci, ki imajo težave na 
tem področju 

Učenci, starši Pedagog  Stalna naloga   

Koordinacija zdravstvene vzgoje ZD Pedagog, zunanji 
sodelavec ZD 

Avgust, po potrebi 
celo leto 

  

Posvetovalno delo z učitelji – 
seznanjanje z literaturo 

Učitelji  Pedagog  Stalna naloga   

Svetovanje staršem Starši  Pedagog  Stalna naloga   

      

ŠOLANJE      

Vpis šolskih novincev Otroci, starši Pedagog  Februar    

Odložitve všolanja Otroci, starši Pedagog, komisija April    

Zdravniški pregledi Otroci, starši Pedagog, zdravnik Po dogovoru   

Roditeljski sestanek z delavnicami za 
otroke 

Otroci, starši Pedagog, učiteljice prvih 
razredov, ravnatelj 

Junij    

Prvi šolski dan Otroci, starši Pedagog, učiteljice, 
ravnatelj 

September    

Koordinacija obiska VVO v šoli  Otroci, vzgojiteljice Pedagog, učiteljice Po dogovoru   



Koordinacija obiska prvošolcev v VVO Učenci, učiteljice Pedagog, strokovni 
delavec VVO 

Po dogovoru   

Oblikovanje oddelkov prvih razredov, 
seznanjanje učiteljic z morebitnimi 

posebnostmi otrok 

Učiteljice  Pedagog  Junij    

Spremljanje dela otrok v oddelkih Učenci  Pedagog  Stalna naloga   

Vpis učencev tujcev, razporeditev v 
oddelek, individualno delo z učencem 

Učenci, starši Pedagog, vodstvo šole Stalna naloga   

      

KARIERNA ORIENTACIJA      

Individualni in skupinski razgovori z 
učenci 

Učenci 7., 8. in 9. razredov Pedagog  Stalna naloga, za 
učence 9. razredov po 

rokovniku vpisa 

  

Anketiranje  Učenci 9. razredov Pedagog  Oktober    

Individualni razgovori z učenci in starši Učenci 9. razredov, starši Pedagog  Januar    

Pomoč pri prijavi in vpisu Učenci 9. razredov Pedagog  Marec, april, junij   

Obiski dni odprtih vrat, delodajalcev 
(Šolski center Rogaška Slatina, ŠCC, 

Srednja zdravstvena šola Celje, Šolski 
center Šentjur, ostale šole, za katere 

bodo učenci pokazali interes) 

Učenci po interesih 7., 8. in 
9. razredov 

Pedagog  Stalna naloga   

Seznanjanje z novostmi Učenci 8. in 9. razredov Pedagog  Stalna naloga   

Seznanjanje z politiko štipendiranja in 
pomoč pri pridobivanju le-teh 

Starši, učenci 9. razredov Pedagog  Maj, junij   

Organizacija in izvedba Tržnice 
poklicev 

Učenci 7., 8. in 9. razredov, 
starši 

Pedagog  November    

Priprava in vodenje roditeljskih 
sestankov 

Starši, učenci 8. in 9. 
razredov 

Pedagog  November, februar,  
april 

  

      

SOCIALNO – EKONOMSKE STISKE      

Seznanjanje staršev (individualni 
razgovori) z možnimi oblikami pomoči 

Starši  Pedagog  Stalna naloga   



Pomoč staršem pri pridobivanju 
razpoložljivih oblik pomoči 

Starši  Pedagog  Stalna naloga   

Sodelovanje s humanitarnimi 
organizacijami 

Starši, učenci Pedagog Stalna naloga   

Koordinacija pomoči, ki jih nudijo RK, 
ZPM, donatorji 

Starši, učenci Pedagog, razredniki Stalna naloga   

DRUGO      

Planiranje, pomoč pri izvedbi in 
izvedba roditeljskih sestankov 

Starši, učenci Razredniki, pedagog, 
ravnatelj, zunanji 

sodelavci 

September, 
november, februar, 

april 

  

Zbiranje prijav za letovanje Učenci, starši Pedagog, ZPM Maj, junij   

Sodelovanje v kriznem timu za zlorabe 
in nasilje nad otrokom v družini 

Učenci  CSD, Policija, pedagog Stalna naloga   

Stalno strokovno izpopolnjevanje in 
izobraževanje v okviru aktiva, 

seminarjev 

Pedagog  Ravnatelj, ponudniki 
izobraževanj 

Stalna naloga   

Pomoč pri pripravi, izvedba 
izobraževanj za strokovne delavce 

Učitelji  Ravnatelj, pedagog Po dogovoru   

Nadomeščanja in spremstva Učenci  Podravnatelj, ravnatelj Stalna naloga   

Posvetovalno delo z učitelji Učitelji  Pedagog, ravnatelj, 
podravnatelj 

Stalna naloga   

Implementacija mediacije v šoli Učenci, starši, učitelji Pedagog, šolska 
mediatorka 

Po urniku   

Izobraževanje vrstniških mediatorjev 
(Jesenski tabor, Pomladni tabor) 

Učenci  Pedagog, šolska 
mediatorka 

Po urniku   

Sodelovanje v projektu KA1 – 
Drugačnost nas bogati – živeti inkluzijo 

Učenci, starši, zaposleni na 
šoli, zunanje institucija 

Vodja projekta, 
projektni tim 

Stalna naloga   

 

 

Dela in naloge izvajam za program devetletne osnovne šole in prilagojen program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom. 
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