
Zakonska podlaga                                       

Törvényi alap 
 

Osnova za izvajanje mobilne specialno-pedagoške 

službe je Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, v katerem je opredeljeno, da otrokom s 

posebnimi potrebami, ki so vključeni v predšolske ali 

izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, t. i. večinske vrtce ali 

šole, pripada: 

 pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. 

motenj,  

 učna pomoč in  

 svetovalna storitev.  
 

Obseg, način in izvajalec posamezne oblike dodatne 

strokovne pomoči se določi v odločbi o usmeritvi.  

 

A mobil gyógypedagógiai szolgálat törvényi alapja,  a 

A sajátos nevelést igénylő gyermekek irányításáról 

szóló törvény mondja ki, hogy azok a sajátos nevelési 

ígénnyel élő gyermekek, akik óvodai vagy általános 

iskolai módosított kiviteletésű képzési és kiegészítő 

szakmai segítségnyújtási programokba, az ú. n. 

többségi óvodákba vagy iskolákba iratkoznak be, a 

következő segítségnyújtásban részesülnek:  

 segítség a hiányok, gátak, illetve zavarok 

leküzdésében, 

 tanulási segítség és 

 szaktanácsadás.  
 

A segítségnyújtás terjedelméről, módjáról és 

kivitelezőiről a Szakértői Bizottság határozata dönt. 

 

 

 

 

Dodatna strokovna pomoč                                      

Kiegészítő szakmai segítségnyújtás 
 

V sodelovanju s preostalimi člani strokovnega tima in 

starši za otroka s posebnimi potrebami oblikujemo 

individualizirani program, ki zajema: 

 otrokova močna in šibka področja,  

 področja pomoči in cilje, 

 strategije, prilagoditve in pripomočke ter 

 časovno razporeditev izvajanja pomoči.  
 

Individualno ali skupinsko pomoč za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj nudimo v času pouka, 

in sicer znotraj ali izven oddelka.  
 

Vsebine ur dodatne strokovne pomoči so osnovane 

na individualiziranem programu, vendar jih 

povezujemo z učno snovjo in prilagajamo otrokovim 

trenutnim potrebam ter zmožnostim. 

 

Együttműködve a többi szakmai csoporttaggal, 

valamint a gyermek szüleivel állítjuk össze a gyermek 

egyéni fejlesztési tervét, amely magába foglalja: 

 a tanuló erős- és gyenge területeit,  

 a segítségnyújtás területeit és a célokat,  

 a stratégiákat, módosításokat és a 

segédeszközöket, 

 valamint a segítségnyújtás időbeli felosztását.  
 

A gyermekek a tanítás ideje alatt tagozaton belüli ill. 

kívüli egyéni vagy csoportos segítségnyújtásban  

részesülnek.  
 

A kiegészített szakmai segítségnyújtás alapja az 

egyéni fejlesztési terv, viszont az órák tartalmát  a 

tananyaghoz és a gyermek aktuális igényeihez, 

képességeihez is igazítjuk.  

 

Svetovalna storitev                                          

Tanácsadás 
 

Z namenom zagotovitve podpornega okolja za otroke 

s posebnimi potrebami mobilni specialni in 

rehabilitacijski pedagogi v sodelovanju z drugimi člani 

strokovnega tima, ki je odgovoren za oblikovanje, 

izvajanje in vrednotenje individualiziranega 

programa, izvajamo tudi svetovalno storitev.  
 

Svetovalna storitev zajema: 

 delo z otroki s posebnimi potrebami in njihovimi 

vrstniki,  

 sodelovanje s starši,  

 sodelovanje z vzgojitelji, učitelji in drugimi 

pedagoškimi strokovnimi delavci ter  

 sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami.  

 

Célunk, biztosítani a sajátos nevelési igényű 

gyermekek számára a támogató környezetet,  ezért a 

mobil gyógypedagógusok együttműködve a 

szakcsoport többi tagjával, amely felelős az egyéni 

fejlesztési terv megszerkesztéséért, kivitelezéséért és 

értékeléséért, tanácsadást is nyújtunk. 
 

A szaktanácsadás magába foglalja:  

 a gyermekkel és társaival való munkát, 

 a szülőkkel való közreműködést, 

 az óvonőkkel, tanárokkal és a többi pedagógiai 

szakmunkással való közreműködést, 

 valamint a külső szakmai intézményekkel való 

közreműködést.  

 
 
 
 
 
 



Druga delovna področja                            

Egyéb munkaterületek   
 

Ob izvajanju dodatne strokovne pomoči narava 

našega dela zahteva tudi: 

 konstruktivno sodelovanje z matično šolo, 

zunanjimi vrtci in šolami, kjer se izvaja dodatna 

strokovna pomoč, s starši, širšim okoljem ter 

zunanjimi strokovnimi organizacijami, 

 sodelovanje pri uresničevanju izvirnih delovnih 

projektov pomoči za učence, pri katerih so v 

primerjavi z vrstniki opazna večja odstopanja na 

razvojnih ali učnih področjih (diagnostika 

smernice za nadaljnje delo, individualna ali 

skupinska pomoč), 

 izdelavo pripomočkov in ne nazadnje 

 vodenje pedagoške dokumentacije. 
 

 

A kiegészítő szakmai segítségnyújtás mellett 

munkánk magába foglalja: 

 a konstruktív együttműködést az iskolával, ill. a 

külső óvodákkal és iskolákkal, ahol 

kivitelezendő a gyermek számára a szakmai 

segítség, a szülőkkel, a tágabb környezettel, 

valamint a külső intézményekkel, 

 együttműködést az eredeti támogatási 

munkaprojektekben azon gyerekek részére, 

amelyeknél a társaikkal szemben eltérést 

veszünk észre a fejlődésben vagy tanulásban 

(diagnosztika, iránymutatás a további 

munkához, egyéni vagy csoportos 

segítségnyújtás), 

 a segédeszközök kidolgozását és  

 a pedagógiai dokummentáció vezetését.  

 

 

Aktiv mobilne specialno-pedagoške službe     

A mobil gyógypedagógiai szolgálat aktívája 
 

Člani aktiva mobilne specialno-pedagoške službe  

skozi vso šolsko leto sodelujemo v obliki strokovnih 

srečanj, ki so namenjena: 

 stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju v skladu z 

aktualnimi potrebami na področju nudenja 

dodatne strokovne pomoči, 

 spremljanju strokovne literature in pripomočkov, 

 izmenjavi primerov dobre prakse in  

 organizaciji strokovnih srečanj za zunanje 

strokovne delavce. 

 

A mobil gyógypedagógiai aktíva tagjai tanév 

közben szakmai találkozók formájában 

közreműködünk, amelyek célja:  

 állandó szakmai továbbképzés, összhangban a 

segítségnyújtás aktuális igényeivel, 

 a bevált gyakorlatok cseréje, 

 a szakirodalmon és a segédeszközök cseréje,  

 valamint a külső szaktársak számára szakmai 

találkozók szervezése.   
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Vizija šole/Az iskola víziója 
 

Z ZNANJEM IN ODGOVORNOSTJO UČENCE SKUPAJ S 

STARŠI UČIMO IN VZGAJAMO ZA ŽIVLJENJE. 

A TANULÓKAT TUDÁSSAL ÉS FELELŐSSÉGGEL, A 

SZÜLŐKKEL KÖZÖSEN TANÍTJUK ÉS NEVELJÜK AZ ÉLETRE. 
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