MOBILNA SPECIALNO PEDAGOŠKA SLUŽBA V
VRTCU HANSA CHRISTIANA ANDERSENA
V šolskem letu 2012/2013 bo mobilno
specialno-pedagoško obravnavo v Vrtcu Hansa
Christiana Andersena izvajala:
-

Tamara Danieli

Za srečanje in posvetovanje
dogovorite:
 po telefonu:
040-552-194

se

lahko



preko e-pošte:
tamara.danieli@guest.arnes.si



ali preko vzgojiteljice vašega otroka za
srečanje in pogovor v enoti, kjer je vaš
otrok.

Na mobilno specialno pedagoginjo se lahko
obrnete ne le starši otrok, ki že imajo odločbo o
usmerjanja ali priporočilo, temveč tudi tisti
starši, ki menite, da bi vaš otrok potreboval več
pomoči ali ki imate vprašanja glede razvoja
svojega otroka.

VIZIJA VRTCA
HANSA CHRISTIANA ANDERSENA:
Spoštujemo različnost,
cenimo in spodbujamo
ustvarjalnost
– skupaj rastemo!

MOBILNO
SPECIALNO-PEDAGOŠKA
SLUŽBA V VRTCU

Zloženko pripravila:
Tamara Danieli
avgust 2012
Zloženka za starše

Toplo vabljeni, da skupaj otrokom pomagamo
na poti, da dosežejo tisto, kar zmorejo!

KAJ JE MOBILNA SPECIALNA SLUŽBA IN KOMU
JE NAMNJENA?
Temeljne naloge vrtca so:
- pomoč staršem pri celoviti skrbi za
otroke,
- izboljšanj kvalitete življenja družin in
otrok ter
- ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih
telesnih in duševnih sposobnosti.
V vrtcu so poleg strokovnih delavcev
(vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev), ki
delujejo v oddelkih, zaposleni tudi drugi
strokovni delavci, ki prav tako skrbijo za
uresničevanje pomembnih nalog vrtca. Med
njimi tudi mobilni specialni pedagogi.
Mobilni specialni pedagogi otrokom s
posebnimi
potrebami
nudijo
dodatno
strokovno pomoč skladno z odločbo o
usmeritvi. Pri svojem delu upoštevajo etična
načela pedagoških delavcev v vrtcih in iščejo
poti za optimalni razvoj vsakega otroka ne
glede na njegove sposobnosti in druge osebne
okoliščine. Pri svojem delu se posvetujejo s
strokovnimi delavci v oddelkih, svetovalno
službo in vodstvom vrtca. K sodelovanju pa pri
pripravi,
izvajanju
in
evalvaciji
individualiziranega programa povabijo tudi
starše otrok s posebnimi potrebami, saj
verjamemo, da je sodelovanje med starši in
vrtcem za otroke s posebnimi potrebami še
posebej pomembno.

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI
V našem vrtcu spoštujemo različnost, zato
namenjamo otrokom s posebnimi potrebami še
posebno skrb in pozornost. V skladu z Zakonom
o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
(ZUOPP – 1, Ur. l. RS, št. 58/2011) so otroci s
posebnimi potrebami:
- otroci z motnjami v duševnem razvoju,
- slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z
okvaro vidne funkcije,
- gluhi in naglušni otroci,
- otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
- gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni
otroci,
- otroci s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja,
- otroci z avtističnimi motnjami ter
- otroci s čustvenimi in vedenjskimi
motnjami.
Ti otroci potrebujejo prilagojeno izvajanje
programov vzgoje in izobraževanja z dodatno
strokovno pomočjo ali prilagojene programe
vzgoje in izobraževanja oziroma posebne
programe vzgoje in izobraževanja.

Postopek usmerjanja se lahko prične na
zahtevo staršev ali predlog vrtca. Otroci s
posebnimi potrebami, ki prejmejo odločbo o
usmeritvi, so v vrtcu usmerjeni v dva programa:
- program za predšolske otroke s
prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo (otrok je vključen v
»redni« oddelek vrtca in mu je skladno z
odločbo nudena dodatna strokovna
pomoč/fizični spremljevalec in/ali ustrezni
pripomočki, v oddelku, v katerega je
vključen, pa se izvajajo tudi ustrezne
prilagoditve vzgojno-izobraževalnega dela);
- prilagojen program, ki ga izvajamo v
razvojnem oddelku (v enoti Palčica).
Več si o samem postopku usmerjanja lahko
preberete na spletni strani Zavoda RS za šolstvo
(www.zrss.si), kjer postopke usmerjajo, vodijo
in odločajo, ali pa se posvetujete s
svetovalnima delavkama našega vrtca.
Za otroke s posebnimi potrebami strokovna
skupina, ki jo imenuje ravnatelj vrtca, pripravi
individualiziran program, v katerem so
natančneje opredeljeni cilj, prilagoditve,
strategije za vključevanje otroka v skupino itd.
(več v ZOUPP-1).

