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CILJ: 
1. Vključevanje šolske svetovalne delavke v razvojno preventivne dejavnosti v šoli – 

teme iz programa Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju – Skrb za sočloveka, 
Življenje, narava in zdravje, Kultura. 

Za to bom: 

1. Vsebine dela z učenci iz programa Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju (Skrb 
za sočloveka, Življenje, narava in zdravje, Kultura) vključevala v dogovoru z 
razredniki v razrede ure in ostale ure po dogovoru. 

 

2. Zasledovala strokovno literaturo s tega področja.  
 

3. Se udeležila usposabljanja varuhov etike in vrednot pri Inštitutu za etiko in vrednote. 
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VSEBINA DELA Z UČENCI: 

KAJ? 

Metode uspešnega učenja, karierne orientacije, razreševanje problemov in iskanje rešitev. Izvajanje vsebin iz programa Etika in 
vrednote v vzgoji in izobraževanju, kar bo imelo v letošnjem šolskem letu prednost. 

KDAJ? 

1. A, B:         6 ur (za vsak oddelek 3 ure)  
• Teme za izvedbo delavnic so: Skrb za sočloveka, Življenje, narava in zdravje, Kultura. 

 
2. R:         3 ure  

• Teme za izvedbo delavnic so: Skrb za sočloveka, Življenje, narava in zdravje, Kultura. 
 

 

3. R:          3 ure    
• Teme za izvedbo delavnic so: Skrb za sočloveka, Življenje, narava in zdravje, Kultura. 

 
 

 

 



                  

Z ZNANJEM IN ODGOVORNIM RAVNANJEM GRADIMO VARNO IN USTVARJALNO ŠOLO 
Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci, Juša Kramarja 10, 9232 Črenšovci 

Tel.: 02 57 35 800; fax: 02 57 35 810 
e-mail: o-fpcrensovci.ms@guest.arnes.si 

4. A, B:          6 ur (za vsak oddelek 3 ure)   
• Teme za izvedbo delavnic so: Skrb za sočloveka, Življenje, narava in zdravje, Kultura. 

 
5. A, B:              6 ur (za vsak oddelek 3 ure)   

• Teme za izvedbo delavnic so: Skrb za sočloveka, Življenje, narava in zdravje, Kultura. 
 

6. R:        3 ure   
• Teme za izvedbo delavnic so: Skrb za sočloveka, Življenje, narava in zdravje, Kultura. 

 
7. R:    3 ure   

• Teme za izvedbo delavnic so: Skrb za sočloveka, Življenje, narava in zdravje, Kultura. 
 

8. R:   5 ur 

• Karierna orientacija – izdelava individualnega poklicnega cilja 
 

9. R:          3 ure     

• Oktober – priprava na vprašalnik o poklicni poti – 1 ura 
• November – izvedba Vprašalnika o poklicni poti – 1 ura 
• Februar – vpis v SŠ – 1 ura 
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EKO in Zdrava šola:  3 ure ( 4. do 9. razred – 3 ure) 
• Teme za izvedbo delavnic so: Skrb za sočloveka, Življenje, narava in zdravje, Kultura. 

 
 
ŠOP in ŠSU:    3 ure ( 4. do 9. razred ) 

• Teme za izvedbo delavnic so: Skrb za sočloveka, Življenje, narava in zdravje, Kultura. 
 

 

SODELOVANJE S STARŠI  -  roditeljski sestanki 

8. razred:  

• »Karierna orientacija« - marec (starši in učenci skupaj). 

9. razred:  

• Vpis v srednjo šolo – februar (starši in učenci skupaj). 
 

DRUGO DELO in NALOGE. 

• EKO in Zdrava šola 
• Koordinacija dela učencev s posebnimi potrebami 
• Vodja programa Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju – varuh etike in vrednot na šoli 
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Vodenje dokumentacije: 

• Vodenje dokumentacije o učencih in njihovih starših. 
• Vodenje zbirke podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah. 
• Soglasja staršev o zbiranju in shranjevanju osebnih podatkov. 
• Osebna mapa otroka oz. učenca. 
• Mape za nadarjene učence. 
• Zapisniki komisije za ugotavljanje otrokove šolske zrelosti. 

 
• Mapa vzgojnih opominov. 
• Prijave za šolsko prehrano. 
• Vodenje Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja CEUVIZ. 
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Sodelovanje pri naravoslovnih dnevih, kulturnih dnevih, tehniških dnevih, športnih dnevih. 

Strokovno izobraževanje: 

• Avtonomija šole - simpozij (februar) – 2 dni. 
• Izobraževanje v okviru programa Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju na temo SKRB ZA SOČLOVEKA, ŽIVLJENJE, NARAVA IN 

ZDRAVJE, KULTURA. 
• Informativni sestanki za karierno orientacijo na Zavodu za zaposlovanje MS. 
• Branje strokovne literature. 
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Področje: UČENJE 
 

DEJAVNOSTI UDELEŽENCI NALOGA NOSILEC ROK 

POMOČ 

UČENCI 

• Posebna skrb otrokom Romom - usmerjanje k rednemu obiskovanju pouka; 
• individualna pomoč učencem, ki imajo težave (kako se učiti, premagovati tremo, 

ko je treba pokazati znanje, tvorjenje  izpiskov, iskanje ključnih besed, ponavljanje 
…); 

• dopolnjevanje delovne obveze z romskimi urami -2  uri  na teden; 
• izvajanje jutranjega varstva od 6:00 do 7:30 ure, vse dni v tednu (dopolnjevanje 

obveze). 
 

svetovalna delavka, 

učitelji 

stalna 
naloga 

UČITELJI in 
VODSTVO 

• Koordinacija izdelave individualiziranih programov za nadarjene učence in učence 
s posebnimi potrebami. 

svetovalna delavka stalna 
naloga 

STARŠI 
• Svetovanje staršem otrok s specifičnimi učnimi težavami in staršem možnih 

nadarjenih otrok, ki bodo v postopku identifikacije spoznani za nadarjene. 
svetovalna delavka, 

učitelji 

stalna 
naloga 

ZUNANJE 

INSTITUCIJE 

• Služba za psihohigieno otrok in mladine v M.S.; 
• šolski zdravnik, dr.  Gustav Fodor; 
• ZRSŠ Murska Sobota. 
 

svetovalna delavka 

učitelji 

stalna 
naloga 

DRUGO 
• Vodenje dokumentacije o nadarjenih učencih in učencih s posebnimi potrebami; 
• vodenje dokumentacije za učence z DSP  in učno pomočjo. 

svetovalna delavka stalna 
naloga 
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RAZVOJNO 

PREVENTIVNE 

DEJAVNOSTI 

UČENCI 
• Kako naj se učim, metode uspešnega učenja –  učenci z DSP  in učno pomočjo; svetovalna delavka, 

učitelji 

stalna 
naloga 

UČITELJI 
• Koordinacija dela – z  učitelji razredniki o dejavnostih, ki se bodo izvajale v 

oddelku  pri razrednih urah; 
• sodelovanje  pri izvedbi obogatitvenega programa za nadarjene učence. 
 

svetovalna delavka vse leto 

STARŠI 

 

• Sodelovanje pri srečanju s starši učencev Romov (1 srečanje); 

svetovalna delavka,, 
vodstvo šole, 

razredniki, učitelji 

april  

ZUNANJE 

INSTITUCIJE 

• Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Murska Sobota. svetovalna delavka stalna 
naloga 

DRUGO 

• Vodenje dokumentacije o lastnem delu; 
• Strokovno izobraževanje na temo Avtonomija v šoli. 

svetovalna delavka stalna 
naloga, 
februar 

NAČRTOVANJE EVALVACIJE Analiza dela na področju dela z nadarjenimi učenci. svetovalna delavka junij 
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Področje : ŠOLSKA KULTURA, KLIMA, VZGOJA, RED  

DEJAVNOSTI UDELEŽENCI NALOGA NOSILEC ROK 

POMOČ 

UČENCI 
• Pomoč otrokom, ki imajo težave v vedenju in disciplini ter pri sprejemanju 

šolskih pravil in reda – individualni razgovori. 
 

svetovalna delavka stalna 
naloga 

UČITELJI • Sodelovanje z  učitelji pri iskanju ustreznih vzgojnih prijemov z vzgojno 
težavnimi učenci. 

svetovalna delavka stalna 
naloga 

STARŠI 
• Svetovanje staršem otrok z vzgojnimi in disciplinskimi težavami, po potrebi 

usmerjanje v iskanje pomoči v zunanje specializirane ustanove. 
 

svetovalna delavka stalna 
naloga 

ZUNANJE 

INSTITUCIJE 

• CSD Lendava; 
• Služba za psihohigieno otrok in mladine v M. S.; 
• šolski zdravnik dr. Gustav Fodor. 

svetovalna delavka stalna 
naloga 

DRUGO • Vodenje dokumentacije. svetovalna delavka stalna 
naloga 

 

 

 

 

UČENCI 

• Dejavnosti za razvijanje pozitivnega samovrednotenja, ki se vključijo v učni del 
z  učenci; 

• dejavnosti za socialni razvoj učencev (socialne igre, interakcijske vaje, 
sprostitvene vaje); 

• delavnice programa Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju – Skrb za 
sočloveka, Življenje, narava in zdravje, Kultura. 

svetovalna delavka 

 

 

vse leto 

 

 

UČITELJI 
• Sodelovanje pri upoštevanju vzgojnega načrta šole, šolskih pravil in hišnega 

reda. 
svetovalna delavka vse leto 
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RAZVOJNO 

PREVENTIVNE 

DEJAVNOSTI 

STARŠI • Sodelovanje s starši na govorilnih urah o tematiki šolske kulture, klime, vzgoje 
in reda v šoli. 

svetovalna delavka vse leto 

ZUNANJE 

INSTITUCIJE 

• Izobraževalne institucije. 
• Inštitut za etiko in vrednote. 

svetovalna delavka vse leto 

DRUGO • Vodenje dokumentacije o lastnem delu. svetovalna delavka vse leto 

NAČRTOVANJE EVALVACIJE 
• Analiza dela razredniških ur.  svetovalna delavka junij 
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Področje: TELESNI, OSEBNI IN SOCIALNI RAZVOJ 

DEJAVNOSTI UDELEŽENCI NALOGA NOSILEC ROK 

POMOČ 

UČENCI 
• Individualna pomoč otroku, ki ima težave v telesnem, osebnem ali socialnem 

razvoju; 
• delo v skupinah oz. v oddelkih – delavnice iz programa Etika in vrednote v 

vzgoji in izobraževanju na temo Skrb za sočloveka, Življenje, narava in 
zdravje, Kultura    (1. – 7. razred). 

svetovalna delavka, 

razredniki 

stalna 
naloga 

UČITELJI in 
VODSTVO 

• Posvetovanje in svetovanje učiteljem zaradi konkretnega otroka – npr. kako 
sprostiti otroka, kako načrtovati dejavnosti in spremljati razvoj; 

• načrtovanje dejavnosti za posameznega otroka in spremljanje razvoja. 

svetovalna delavka stalna 
naloga 

STARŠI 
• Svetovanje staršem o tej tematiki oz. težavah; 
• po potrebi usmerjanje staršev v zunanje specializirane ustanove. 

svetovalna delavka, 

razredniki 

stalna 
naloga 

ZUNANJE 

INSTITUCIJE 

• CSD Lendava; 
• Služba za psihohigieno otrok in mladine M.S.; 
• šolski zdravnik dr.  Gustav Fodor. 
• Inštitut za Etiko in vrednote 

svetovalna delavka stalna 
naloga 

DRUGO • Timske obravnave otrok. svetovalna delavka stalna 
naloga 
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RAZVOJNO 

PREVENTIVNE 

DEJAVNOSTI 

UČENCI 

• Sodelovanje pri naravoslovnih dnevih; 
• sodelovanje tehniških dnevih; 
• sodelovanje na športnih dnevih; 
• sodelovanje na kulturnih dnevih; 
• vaje za razvijanje samopodobe učencev; 
• vaje za razvijanje zdravega občutka lastne vrednosti; 
• vaje za sproščanje in premagovanje treme 
• Delavnice iz programa Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju (Skrb za 

sočloveka, Življenje, narava in zdravje, Kultura) 
 

tim za pripravo ND 

svetovalna delavka 

 

skozi celo 
leto 

skozi celo 
leto 

UČITELJI 
• Sodelovanje z učitelji, ko se bo pri učencih obravnavala ta tematika. svetovalna delavka, 

učitelji 

celo 
šolsko leto 

STARŠI 
• Koordinacija izvajanja izobraževalnih tem za starše, ki jih bodo izvedli zunanji 

predavatelji na to temo. 
 

svetovalna delavka, 

razredniki 

stalna 
naloga 

ZUNANJE 

INSTITUCIJE 

• Zdravstveni dom Lendava; 
• Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci. 
• Inštitut za Etiko in vrednote 

svetovalna delavka  

DRUGO 
• Vodenje dokumentacije o lastnem delu. 

 
svetovalna delavka stalna 

naloga 

 

NAČRTOVANJE  EVALVACIJE • Analiza opravljenih preventivnih dejavnosti. svetovalna delavka junij  



                  

Z ZNANJEM IN ODGOVORNIM RAVNANJEM GRADIMO VARNO IN USTVARJALNO ŠOLO 
Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci, Juša Kramarja 10, 9232 Črenšovci 

Tel.: 02 57 35 800; fax: 02 57 35 810 
e-mail: o-fpcrensovci.ms@guest.arnes.si 

Področje: ŠOLANJE 

DEJAVNOSTI UDELEŽENCI NALOGA NOSILEC ROK 

POMOČ 

UČENCI 
• Pomoč otrokom s težavami prilagajanja na šolo; 
• dodatni psihološki pregled otrok, katerim je predlagana odložitev šolanja oz. jo 

predlagajo starši; 
• pomoč otrokom, ki ne bodo uspešno izdelali razreda. 

svetovalna delavka,  

razredniki 

stalna 
naloga 

UČITELJI in 
VODSTVO 

• Posvetovanje in svetovanje učiteljem, kako pomagati konkretnemu otroku s 
prilagoditvenimi težavami; 

• posvetovanje za otroke, ki naj bi ponavljali razred. 

svetovalna delavka stalna 
naloga 

STARŠI 
• Razgovori s starši otrok, ki imajo prilagoditvene težave; 
• razgovori s starši šolskih novincev, kjer se predlaga odložitev šolanja oz. 

usmerjanje na Komisijo za usmerjanje. 

svetovalna delavka, 

razredniki 

stalna 
naloga 

ZUNANJE 

INSTITUCIJE 

• Vrtec Črenšovci; 
• šolski zdravnik dr. Gustav Fodor; 
• Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami; 
• Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Murska Sobota. 

svetovalna delavka stalna 
naloga 

DRUGO 
• Sodelovanje v Komisiji za ugotavljanje otrokove šolske zrelosti; 
• vodenje dokumentacije. 

svetovalna delavka maj 

stalna 
naloga 
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RAZVOJNO 

PREVENTIVNE 

DEJAVNOSTI 

 

 

 

UČENCI 

• Opazovanje otrok pri prilagajanju na šolo; 
• vpis šolskih  novincev; 
• sodelovanje z nadarjenimi učenci 9. razreda pri pripravi poročil. 

svetovalna delavka, 

razredniki 

stalna 
naloga 
februar 
junij 

UČITELJI in 
VODSTVO 

• Vodenje projektne skupine za delo z nadarjenimi učenci  (evidentiranje, 
identifikacija, oblikovanje individualiziranega programa, sodelovanje s starši); 

• sodelovanje na sejah UZ; 
• sodelovanje v strokovni skupini za spremljanje IP za učence s posebnimi 

potrebami. 

svetovalna delavka stalna 
naloga 

STARŠI 

• sodelovanje na sestankih s starši Romi; 
• razgovor s starši ob vpisovanju otroka v šolo; 
• sodelovanje na RS staršev šolskih novincev – normalizacija; 
• individualni razgovori s starši možnih nadarjenih učencev – soglasje za 

identifikacijo. 

svetovalna delavka stalna 
naloga, 
februar, 

marec 

junij 

ZUNANJE 

INSTITUCIJE 

• Vrtec Črenšovci; 
• šolski zdravnik dr. Gustav Fodor; 
• ZD Murska Sobota, Dispanzer za mentalno zdravje otrok in mladostnikov 

svetovalna delavka stalna 
naloga 
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DRUGO 

• Vodenje dokumentacije za nadarjene učence; 
• vodenje dokumentacije za učence s posebnimi potrebami; 
• vodenje evidence CEUVIZ; 
• vpis učencev 1. razreda v matično knjigo;     
• normalizacija učencev 1. razreda.; 
• vodenje dokumentacije o lastnem delu; 
• sodelovanje pri športnih, naravoslovnih in  kulturnih dnevih; 

svetovalna delavka 

 

svetovalna delavka, 
učitelji 

stalna 
naloga 

september 

junij  

stalna 
naloga 

NAČRTOVANJE EVALVACIJE    
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Področje: SOCIALNO EKONOMSKE STISKE 

DEJAVNOSTI UDELEŽENCI NALOGA NOSILEC ROK 

POMOČ 

UČENCI 
• Posebna skrb otrokom Romom (redno obiskovanje pouka in v okviru  možnosti 

prizadevanja reševanja njihovih socialnih problemov); 
• prijave za šolsko prehrano –  zbiranje vlog, oblikovanje seznama; 
• razgovori z učenci, ki izkazujejo socialno ekonomsko stisko in iskanje rešitev. 

svetovalna delavka, 

razredniki 

stalna 
naloga 

UČITELJI in 
VODSTVO 

• Razgovori z učitelji in vodstvom šole, kadar zaznajo stisko pri učencu ali pri 
starših; 

• prepoznavanje otrok, ki potrebujejo spodbuden učni prostor; 
• razgovor z učitelji in vodstvom šole  glede vključitve otrok v PB, zaradi 

nespodbudnega domačega okolja. 

svetovalna delavka stalna 
naloga 

STARŠI 

• Razgovor s starši otrok, ki so predlagani v PB  zaradi nespodbudnega domačega 
okolja 

• seznanjanje staršev o možnosti subvencionirane prehrane, šole v naravi in šolskih 
potrebščin; 

• usmerjanje staršev na CSD Lendava, glede ureditve DDP za otroka; 
• po potrebi obiski na domu, zaradi proučevanja družinskih in socialnih razmer. 

svetovalna delavka, 

razredniki 

stalna 
naloga 

ZUNANJE 

INSTITUCIJE 

• CSD Lendava; 
• Občina Črenšovci; 
• Šolski sklad; 
• Rdeči križ; 
• Karitas. 

svetovalna delavka stalna 
naloga 

DRUGO • Vodenje dokumentacije; 
 

svetovalna delavka stalna 
naloga 
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RAZVOJNO 

PREVENTIVNE 

DEJAVNOSTI 

UČENCI 
• Opazovanje otrok – ali pri njih opažamo socialno ekonomske stiske, seznanjanje 

otrok z možnostmi letovanja (razredne ure, oglasna deska, šolski radio); 
• proučevanje socialnih razmer in sodelovanje pri triaži učencev v PB. 

svetovalna delavka, 

učitelji 

stalna 
naloga 

UČITELJI in 
VODSTVO 

• Seznanjanje učiteljev z možnostmi pomoči staršem in otrokom; 
• razgovori z učitelji o tem  kako postati senzibilen za zaznavanje otrok in staršev, ki 

potrebujejo pomoč. 

svetovalna delavka stalna 
naloga 

 

 

STARŠI 
• Seznanitev staršev z možnostmi pomoči za subvencioniranje prehrane, učbenikov 

in delovnih zvezkov, šole v naravi, letovanja – na roditeljskih sestankih in GU. 
svetovalna delavka stalna 

naloga 

 

ZUNANJE 

INSTITUCIJE 

• CSD Lendava; 
• Občina Črenšovci; 
• Rdeči križ; 
• Karitas. 

svetovalna delavka stalna 
naloga 

DRUGO • Vodenje dokumentacije. svetovalna delavka stalna 
naloga 

NAČRTOVANJE 

EVALVACIJE 

• Analiza potreb za nabavo delovnih zvezkov in drugih šolskih potrebščin za 
učence Rome za naslednje šolsko leto in iskanje finančnih sredstev za pokritje 
stroškov nabave. 

svetovalna delavka, 

ravnateljica 

stalna 
naloga 
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Področje: KARIERNA ORIENTACIJA 
 

DEJAVNOSTI UDELEŽENCI NALOGA NOSILEC ROK 

POMOČ 

UČENCI 
• Svetovanje učencem pri izbiri poklicne poti: izbira srednje šole, izbira programa, 

poklica, glede na sposobnosti, interese, želje – 9. razred. 
svetovalna delavka vse leto 

UČITELJI in 
VODSTVO 

• Sodelovanje, posvetovanje z razredniki in drugimi učitelji pri izbiri poklicne poti 
vsakega učenca, možnost vključitve poklicne orientacije v posamezno predmetno 
področje. 

svetovalna delavka vse leto 

STARŠI 
• Nudenje pomoči staršem pri izbiri poklicne poti njihovega otroka. svetovalna delavka vse leto 

ZUNANJE 

INSTITUCIJE 

• Zavod za zaposlovanje M. S., 
•  srednje šole,   
• CIPS Lendava, Murska Sobota. 

svetovalna delavka vse leto 

DRUGO 
• Vodenje dokumentacije o opravljenem delu; 
• sprotno seznanjanje učencev, učiteljev, staršev o novostih v zvezi s KO. 

svetovalna delavka vse leto 
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RAZVOJNO 

PREVENTIVNE 

DEJAVNOSTI 

UČENCI 

• Izvajanje ur karierne orientacije: priprava na izvedbo Vprašalnika o poklicni poti, 
izvedba vprašalnika o poklicni poti – 9. razred; 

• interpretacija Vprašalnika o poklicni poti, namer – individualni razgovori z učenci – 
9. razred; 

• vpis v srednjo šolo – 9. razred; 
• karierna orientacija – o poklicih, izbira poklicne poti, poznavanje sebe, 

srednješolski programi in poklici, kako spoznaš poklic, postati želim, izbiram poklic 
(kaj želim postati, kateri poklic si želim, kaj bi rad delal, ali bom zmogel šolanja) – 
8. razred; 

• poklicni kažipot – računalniški program  KIK ( 8. razred); 
• osnovne informacije o karierni orientaciji –  7. razred; 
• individualni razgovori z učenci o ustrezni izbiri poklicne poti- 9.  razred. 

svetovalna delavka oktober 

december 

februar 

januar, 
februar, 
marec 
april,  

januar 

december 

UČITELJI in 
VODSTVO 

 

• informiranje učiteljev na sejah UZ o poteku izvedbe karierne orientacije. svetovalna delavka vse leto 

STARŠI 

• Roditeljski sestanek na temo Karierna orientacija s starši in učenci 8. ; 
• roditeljski sestanek s starši učencev 9. razreda (analiza poklicnih namer, rokovnik, 

novosti, vpis v SŠ, informativni dan, štipendije …); 
• individualni razgovori s starši učencev 9. razreda, glede poklicne odločitve otroka. 

svetovalna delavka, 
razredniki 

februar 

januar 

december 

ZUNANJE 

INSTITUCIJE 

• Zavod za zaposlovanje M.S.; 
•  srednje šole; 
•  šolski zdravnik dr. Gustav  Fodor ; 
•  CIPS Lendava, M. S. 

svetovalna delavka vse leto 
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DRUGO 

• Timska obravnava  poklicnih namer, učnega uspeha za učence 9. razreda; 
• vodenje dokumentacije o lastnem delu; 
• oblikovanje panoja in informativnega kotička za KO; 
• udeležba na informativnih sestankih Zavoda za zaposlovanje. 

svetovalna delavka, 
razredniki, svetovalka 
RZZZ 

december 

vse leto 

vse leto 

NAČRTOVANJE  EVALVACIJE • Analiza poklicnih namer učencev, učnega uspeha  in vpisa v SŠ – učenci 9. r.; 
 

svetovalna delavka januar 

 

Črenšovci, 16. 9. 2017 

 

            Ana Petek, univ. dipl. soc. del., svetovalna delavka 
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