
Par t i zanska  ul ica  20

2310  Slovenska  Bis t r ica

 

 

mat ična  š tev i lka :  5087694000

davčna  š tev i lka :  86171275

 

 

Kontakt

pos lovna  sekre ta rka :  02  80  50  470

ravnate l j i ca :  02  80  50  471

svetova lna  delavka :  02  80  50  474

pisarna  (dom  učencev ) :

02  80  50  475

kuhin ja  (dom  učencev ) :

02  80  50  476

e -mai l :  in fo@osminka .s i

 

nudenje dodatne strokovne pomoči učencem s

posebnimi potrebami na večinskih osnovnih šolah

in vrtcih,

sodelovanje s šolsko svetovalno službo,

sodelovanje in svetovanje učiteljem in staršem,

izdelovanje učnih pripomočkov,

testiranje otrok s SNAP testom,

izvajanje delavnic za učence, učitelje in starše,

sodelovanje v šolskih timih za pripravo

individualiziranih programov in izvirnih delovnih

projektov pomoči,

sodelovanje z zunanjimi institucijami

(Pedopsihiatrija, Svetovalni center, CSD, Center za

zgodnjo obravnavo otrok, ...).

Testiranje otrok s SNAP testom izvaja tudi Center za

svetovanje v Osnovni šoli Minke Namestnik-Sonje na

Partizanski ulici 20 v Slov. Bistrici.

MOBILNA SPECIALNO -
PEDAGOŠKA SLUŽBA

Pri uspehu gre v glavnem za
to, da vztrajamo tudi po tem,

ko so drugi obupali. 
(William Feather)

Osnovna šola
Minke Namestnik-Sonje

Slovenska Bistrica

Naloge mobilno-specialne službe:



Mobilna specialno – pedagoška služba se na

naši šoli izvaja od leta 1992. V slovenskem

prostoru smo bili prvi, ki smo jo začeli uvajati v

osnovne šole.

 

Mobilna specialno pedagoška služba je

namenjena učencem, ki so usmerjeni v

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno

strokovno pomočjo za predšolske in šolske

otroke. Usmerjena je v premagovanje

primanjkljajev, ovir oziroma motenj.

specialni in rehabilitacijski pedagogi oz.

defektologi,

socialni pedagogi.

Dodatno strokovno pomoč nudimo in jo

izvajamo neposredno z otrokom:

 

Število ur dodatne strokovne pomoči je

opredeljeno v odločbi o usmeritvi otroka. 

Ure dodatne strokovne pomoči se izvajajo v

času pouka, individualno, v dvojicah ali 

manjši skupini.


