
Osnovne dejavnosti 
Általános tevékenységek 

 

Javni zavod Dvojezična osnovna šola II Lendava je bil 
ustanovljen pred 45 leti za vzgojo in izobraževanje 
otrok s posebnimi potrebami. V njem vzgojno-
izobraževalno delo poteka dvojezično, tako v 
slovenskem kot tudi v madžarskem jeziku.  
Izvaja dva javno veljavna programa, in sicer 
prilagojeni izobraževalni program dvojezične 
devetletne osnovne šole z nižjim izbrazbenim 
standardom in posebni program vzgoje in 
izobraževanja. V okviru naše dejavnosti se izvaja tudi 
mobilna specialno-pedagoška služba v vrtcih in na 
osnovnih šolah. Učencem nudimo jutranje varstvo, 
podaljšano bivanje ter razne interesne dejavnosti. 
Prav tako imajo možnost sproščanja in razvijanja 
čutnih zaznav znotraj snoezelen sobe. Pedagoški 
delavci nudimo strokovno svetovanje za starše in 
zunanje sodelavce.  
 
A II. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola ezelőtt 45 
évvel alakult, mint a sajátos nevelési igényű 
gyermekek oktatási és nevelési intézménye. Az 
iskolában az oktatás kétnyelvűen folyik, szlovénul és 
magyarul.  
Két államilag elismert programot valósít meg; a 
kétnyelvű kilenc osztályos általános iskolai 
alacsonyabb követelményszintű oktatási programot 
és a speciális nevelési-oktatási programot. 
Tevékenységünk keretében mobil gyógypedagógiai 
szolgálatot is kivitelezünk az óvodákban és az 
általános iskolákban. Tanulóinknak reggeli 
felügyeletet, napközis tevékenységeket, valamint 
különböző szakköröket is kínálunk. A snoezelen 
szobában lehetőségük van a pihenésre, valamint az  
érzékeik fejlesztésére. A pedagógusok szakmai 
tanácsadást is nyújtanak a szülőknek és a külső 
munkatársaknak.  
 

Prilagojen izobraževalni program z nižjim 
izobrazbenim standardom 

Alacsonyabb követelményszintű oktatási 
program 

 

Program je namenjen otrokom z lažjo motnjo  v 
duševnem razvoju. Izobraževanje se začne pri šestih 
letih starosti in traja devet let. Učenci so vpisani v 
program na podlagi odločbe o usmeritvi, ki jo izda 
Zavod RS za šolstvo. Predmetnik za izvajanje 
programa je prilagojen, prav tako prilagajamo 
izvajanje učno-vzgojnega procesa glede na posebne 
potrebe in zmožnosti učencev. Ko učenci uspešno 
zaključijo šolanje po devetih letih izobraževanja, se 
jim lahko podaljša status učenca še največ tri leta. 
Po končanem izobraževanju lahko nadaljujejo 
šolanje v nižjem poklicnem izobraževanju. 
 

 
A programba az enyhén értelmi fogyatékos 
gyermekek kapcsolódnak be. Az oktatás hat éves 
korban kezdődik, és kilenc évig tart. A tanulók a 
programba a Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete 
által kiadott besorolási határozat alapján iratkoznak 
be. A program kivitelezési óraterve alacsonyabb 
követelményszintű, a nevelési és tanítási folyamatot 
a tanulók sajátos igényeikhez és képességeikhez 
igazítjuk. Amikor a tanulók kilenc év után 
eredményesen befejezik az iskolát, a tanulói 
státusuk még legfeljebb három évre 
meghosszabbítható. Az iskola befejeztével 
tanulmányaikat alacsonyabb követelményszintű 
szakmunkásképző iskolában folytathatják. 

Posebni program vzgoje in izobraževanja 
Speciális nevelési-oktatási program 

 

V posebni program vzgoje in izobraževanja so 
vključeni učenci z zmerno, težjo in težko motnjo v 
duševnem razvoju. Izobraževanje se začne pri šestih 
letih starosti in traja devet let. Po končanem 
obveznem devetletnem šolanju se lahko učencem 
podaljša status učenca za največ enajst let, vendar 
največ do šestindvajsetega leta starosti. Po 
končanem izobraževanju se učenci vključijo v 
varstveno-delovni center ali drugo institucijo, ki nudi 
dnevno varstvo odraslim osebam z zmerno, težjo in 
težko motnjo v duševnem razvoju. 
 

 
 

A speciális nevelési-oktatási programba a 
középsúlyosan, súlyosabban vagy súlyosan 
fogyatékos gyermekek kapcsolódnak be. Az oktatás 
hat éves korban kezdődik, és kilenc évig tart. A 
kötelező kilenc év után a gyermek tanulói státusa 
még legfeljebb tizenegy évre meghosszabbítható, 
viszont legfeljebb huszonhat éves korig.  Az általános 
iskolai program befejeztével a fiatalok 
bekapcsolódnak a Szociális Foglalkoztató Központ 
vagy más intézmény tevékenységébe, amely a 
középsúlyosan, súlyosabban vagy súlyosan 
fogyatékos felnőtt személyeknek biztosít védelmet és 
munkát. 



Mobilna specialno-pedagoška služba                                   
Mobil gyógypedagógiai szolgálat 

 

Strokovni delavci šole izvajajo tudi mobilno 
specialno-pedagoško službo, v okviru katere nudijo 
individualno ali skupinsko dodatno strokovno pomoč 
učencem s posebnimi potrebami, ki so vključeni v 
redne oblike izobraževanja. Učenci, vključeni v 
osnovnošolski izobraževalni program s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, zaradi  
svojih razvojnih in učnih zmožnosti na osnovi 
prilagojenega izvajanja in dodatne strokovne pomoči 
lažje razvijajo svoje potenciale in dosegajo 
zahtevane standarde znanja.  
 

 
 

Iskolánk mobil gyógypedagógiai szolgálatot is 
kivitelez, amely a normál intézményekben tanuló 
sajátos oktatási és nevelési igényekkel rendelkezö 
tanulóknak individuális és csoportos szakmai 
segítséget nyújt. A módosított kivitelezésű és 
kiegészitő szakmai segítségnyujtó általános iskolai 
programba azokat a gyermekeket irányítják, akik a 
besorolási bizottság értékelése alapján olyan 
fejlődési és tanulási lehetőségekkel, képességekkel 
rendelkeznek, hogy a hozzájuk igazított kivitelezéssel 
és kiegészített szakmai segítséggel optimálisan 
fejlődhetnek és elérik a meghatározott célokat. 
 

 

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje 
Reggeli és napközi felügyelet  

 

Učenci imajo možnost vključitve v jutranje varstvo, 
ki poteka od 6. ure naprej. Prav tako se lahko po 
končanem pouku vključijo v podaljšano bivanje. Ta 
čas je namenjen sproščanju, razvijanju socialnih in 
čustvenih veščin, ustvarjanju, opravljanju domačih 
nalog in utrjevanju znanja. V času podaljšanega 
bivanja nudimo učencem razne interesne dejavnosti. 

 

 
 

A tanulóknak lehetőségük van bekapcsolódni a 
reggeli felügyeletbe, amely reggel hat órától folyik. 
A tanítás után viszont bekapcsolódhatnak a napközi 
tagozatba. Ez az időszak a pihenésnek, a szociális és 
érzelmi készségek fejlesztésének, a kreatív 
munkának, a házi feladatok megoldásának és a 
tudás elsajátításának van szentelve. A napközi 
keretében több szakkört is kínálunk tanulóinknak. 
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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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