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1. Osnovne naloge specialnopedagofike am bulante v ZD Domiale 

2. Predstavitev populacije zajcte v specialnopedago§ki ambulanti ZD 
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3. Dodatno izobraievanje in izpopolnjevanje 

4. Sodelovanje z zunanjimi institucijami 

5. Program dela in smernice za nadaljnje delo



1. Osnovne naloge specialnopedagoike ambulante v ZD Domiale 
Delo opecjalnoga pedagoga v Zdravgtvencm domu Domzale obsega diagnostiéno ocenjevanje 
(odknvange) In obravnave otrok m mladostnikov (v nadaljevanju: otrok) s poscbnimi 
potrebanu ter svetovanje star§em in zunanjim infititucijam (vrtcem, Siolam ipd.). 

V spocialnopedagofiko diagnostiko in obravnavo otroke napotijo: 
- pedxater v Razvojni ambulanti s centrom zn zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrcbami 
(V nadaljevanju: RA s CZO), 
- kliniéni psiholog oz. psiholog. 

Specialnopedagoflco diagnostiéno ocenjevanje je usmenjeno v odkrivanje teiav na 
posameznih podroéjih otrokovega delovanja ter hkrati na odkrivanje otrokovih moénih 
podroéij (podroéij, s pomocjo katerih lahko otrok kompenzixa prisotne Sibkosti). V procesu 
diagnostiénega ocenjevanja specialni pedagog tesno sodeluje z ostalimi strokovnimi delavci v 
interdisciplinarnem timu (RA s CZO, kliniéni psiholog oz. psiholog, logoped), s sirokovnimi 
delavci izobraievalnih ustanov, v katerc je otrok vkljuéen, ter 2 otrokovimi star§i oz. (v 
nadaljevanju: star§i). Del diagnostiénega postopka predstavlja tudi opamvanje otroka v 
skupini (v vrtcu ali soli) oz. sreéanje s pedagoékimi delavci, ki vsakodnevno spnemljajo 
otroka. Ugotovitve so posredujejo star§em ustno, pogosto pa tudi v pisno v obliki 
specialnopedagofikega poroéila. 

Specialnopedagoéke obravnave se izvajajo ambulantno. So ciljno naravnane in se izvajajo v 
dalj§ih oz. krajfiih oasovnih obdobjih. Pogostost obravnav je prilagojena glede na potrebe 
posameznega on-oka in njegove druzine ter sc skladno z njegovim napredkom tudi spreminja. 
Obravnava predvidoma uaja eno uro, del tega éasa je namenjen tudi svetovanju stariem. 

Svetovanje se pogosto izvaja km del specialnopodagoske obravnave. Pri predsolskih otrocih 
so starsi veéinoma prisotni pri obravnavi, kjer lahko sproti opazujejo naéin dela in postavljajo 
vpra§anja. Zadnji del obravnave je namenjen povrami informaciji o otrokovih doseikih in 
napotkom za delo doma. Svetovanje se izvaja tudi kot zakljuéelz diagnosfiénega postopka, ko 
se na podlagi ugotovitev predlaga otroku, star§em in strokovnim delavcem izobraievalnih 
inétitucij konkretne strategije, metode in oblike dela za izboljéanje otrokovega delovanja. 
Svetovanje je motno osebno ali po telefonu oz. e-posti (strokovni delavci zunanjih in§titucij). 

Sodelovanje v multidisciplinamem timu poteka v obliki timskih sreéanj, ki potekajo veékrat 
tedensko, enkrat meseéno pa tudi v obliki §ir§ega tima. Timska sreéanja so namenjena 
podrobnej§i predstavitvi posameznega otroka, oblikovanju skupnih ciljev za nadaljnje 
obravnave ter analizi otrokovega napredka. Na §ir§ih timskih sreéanjih, ki vkljuéujejo tudi 
starse in strokovne delavce zunanjih institucij se oblikujejo skupne usmeritve za delo z 
otrokom doma, v vrtcu oz. §oli ter v ZD Domiale. Interdisciplinamo in interinstitucionalno 
sodelovanje je moino le ob pisni privolitvi starficv, star§i so sproti obve§éeni o vseh 
dogovorih. 

Delovue naloge specialnega pedagoga: 

- Prlprava individualizirauih progranwv ter smeruic za specialnopedagaflro delo 
Glede na diagnostiéno oceno otroka, ki jo poda celoten tim, specialni pedagog pripravi naért 
dela za obravnavanega otmka. Tako diagnostiéne ugotovitve kot tudi smemice za delo
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specialni pedagog predstavi ostalim sodelavcem v timu, otrokovim stariécm, s privoljenjem 
star§ev pa tudi strokovnim delavcemvrtcev in §ol. 

- Sodelovanje z vzgojno izobraievalnimi ustauovami 
Specialni pedagog aktivno sodeluje tako pri vkljuéevanju otroka v ustrezen vzgojno- 
izobraievalni program kot tudi pri iskanju ustxeznih prilagoditev, oblik in metod vzgojno- 
izobraievalnega dela. Ob tem sodeluje s pedagoflcimi delavci oz. z ostaiimi strokovnimi 
delavci vrtcev in §ol, ki jih obiskujejo obravnavani otroci. V smislu éim boijse pmepoznave 
otrokovih dejanskih teiav specialni pcdagog opravlja tudi hospitacijc v otrokovcm razredu oz. 
vrtéevski skupini. 

- Koordinacija mukidisciplinarnega dela v okviru celostne zgadnje obravnave prediolskih 
otrok s posebnimi patrebami v RA 5' CZO 
Specialni pedagog do zaposlitve socialnega delavca pomaga pri koordinaciji 
multidisciplinarnega dela RA 5 CZO. Na podlagi opaianj vseh strokovnih delavcev v timu, 
star§ev in strokovnih delavcev v vrtcih pfipravi Zapisnik tima oz. Individualiziran naért 
pomoéi druiini, na podlagi katerega predfiolski otrok s posebnimi potrebami pridobi dodatno 
strokovno pomoé v vrtcu. 

- Strolcovno delo na preventivnem padméfi: (zgoduje adkrivanje motenj, prepreéevanje 
motenj, informirauje olwlia o problematiki atrok s posebnimi potrebami) 
Velik dc] specialnopedagofikih obravnav je namcnjen delu s predsolskimi otroki in z 
njihovimi starfii. Pomembno je tudi delo z otroki, ki ne obiskujejo organiziranih vzgojno- 
varstvenih oblik (vrtec, Cicibanove urice). 

- Strokovno svetovauje stariem In strolmvnim delavcem v vzgojna-izobrazevalniln 
inflituctjiah 
Strokovno svetovanje star§em poteka sprotno, saj so le-ti na obravnavah veéinoxna prisotni in 
na ta naéin aktivno vkljuéeni v proces tako diagnostiénega ocenjevanja, kot tudi v proces 
razvijanja vefiéin in spretnosti tekom nadaljnjih obravnav. Sodelovanje in svetovanje 
strokovnim delavcem vrtcev in 501 poteka preko timskih sestankov, s predhodnim pisnim 
privoljenjem in ob prisotnosti star§ev oz. skrbnikov. 

- Analiza terapevtskila rezultatov 
Ves éas otrokovih obravnav in spremljanja poteka sprotna cvalvacija terapevtskega in uénega 
procesa. Z ostalimi strokovnimi sodelavci v oijem in pogosto tudi §ir§em strokovnem timu 
specialni pedagog spremlja otrokov napredek in usklajuje aktualne intervencije ter pogostost 
nhravnav. 

- Sodelovauje pri vkljufevanju rejniflcih otrok v novo sacialno olwlje 
V regiji je prccej ptisotno tudi 1ejni§tvo. Pti omenjeni populaciji specialni pedagog po potrebi 
sodeluje s Centrom za socialno delo ter svetuje in pomaga rejnikom. Po potrebi sodeluje tudi 
z lokalno pan-onaino sluzbo. Obravnave otrok iz rejnifikih druiin specialni pedagog opravi 
izven rednega delovnega obscga, saj stalno bivali§ée otrok v rejniétvu ni v obéinah, ki 

financirajo specialnopedagoiike obravnave. 

- Strokovno izpopolnjevanje 
Ker se specialni pedagog pri svojem delu sreéuje s §irokom spektrom posebnih pptreb otrok, 
se more an svojem strokovnem podroéju redno strokovno izpopolnjevati. Svoje znanje v



obliki sreéanj s strokovnimi delavci §ol in vrtcev prena§a tudi v §ir§e okolje preko aktivov 
strokovnih delavcev in strokovnih predavanj. 

- Vadenje specialuopedagoflte dokumentaciie 
Specialni pedagog vodi okumentacijo vsakega otroka v obliki otrokove osebne mapc, ki 
vsebuje podatke o otroku, anamnezo, uporabljena diagnostiéna sredstva, diagnostiéne 
zakljuéke, naért dela, sprotna opaianja v éasu posamcznih obravnav, opaianja tekom 
hospitacij v vrtcu ali soli ter zapisnike timslcih sestankov in dogovorov. Osebne mape se 
hranijo v kartoteéni omari. 

2. Predstavitev populacije zajete v specialnopedagofiki ambulanti ZD 
Domiale 

a) Vrste programov, Iramor so vkliuéeni abravnawmi otraci ter Etevilo otrok pa 
programilt 

Tabela 1. Vrste programov, kamor so vkljuéeni obravnavani otroci ter Etevilo on-ok po 
programih v letu 2019 
VRSTA PROGRAMA IZVAJALCI VZGOJE IN §TE.VILO OTROK 

IZOBRAZEVANJA 
d°n_I_a<‘ve11rstvo 3 

program za predfiolske redni vrtec 93 
otroke razvojni oddelek 0 
izobrazevalni program osnovna Eola 35 

- od 1. do 3. razreda 18 
- od 4. do 6. razreda 13 
- od 7. do 9. razreda 4 

smednja §ola 1 

prilagojen imbraievalni osnovna éola s prilagojenim 0 
program 2 niijim programom 
izobrazbenim standardom 
skupaj 132 

V specialnopedagofiko diagnosticno occnjevanje in obravnavo je bilo v 2019 zajetih 96 
predsolskih on-ok, in sicer 93 otrok, vkljuéenih v redni program za p1ed§olske otroke, in 3 
otroci v domaéem varstvu. 35 §o1skih otrok je obiskovalo bodisi redni vzgojno-izobraievalni 
program, bodisi izobraievalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno sufokovno 
pomoéjo, izvajan na nedni osnovnj §oli. Najveé osnovno§o1skih otrok je obiskovalo 1. u-iado 
OS (18 otrok), nato drugo triado (13 otrok), tretjo triado pa so obiskovoli 4 otroci. 
obravnavi je bil tudi 1 dijak srednje fiolc. Skupno je bilo v obravnavo zajeuh 132 otrok m 
mladostuikov. 

‘ . V letu 2019 v obravnavi ni bilo otrok, ki bi obiskovalu p_ri.logo_].en prograup za pred§olske 
otroke ali prilagojen vzgojnmizobraievalni program z miym nzobrazbemm standardom, 
izvajan na éoli s prilagojenim programom. 

b) Pogostost obravnav
_ V specialnopedagoski ambulanti se opravi 5-6 obravnav dnevno. 0 pogostostl in éasovncm 

obsegu obravnav se specialni pedagog odloéi glede na pouebe in zmogljivosti otmka. 
so v éasu diagnostiénega ocenjevanja delezni obravnave enkrat tedensko, v okviru nadaljnjah 
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obravnav pa najpogosteje dvakrat mcseéno v obsegu 1 polne nre. Nekatefi otroci z blaijimi 
teiavami so deleini le srcéanj v okviru diagnostiénega ocenjevanja in svetovanja starfiem ter 
kontrolnih pregledov na 6-12 mesecev. Redne obravnave otrok, ki pridobijo dodatno 
strokovno pomoé v okviru postopka usmcxjanja, se prenehajo. Ti otroci so nato deleini le fie 
obéasnih kontrolnih pregledov. 

V letu 2019.je bi_lo izveficnih 891 obravnav od skupno 986 pmedvidenih obravnav (95 
obravnav je bllo netzvedemh na raéun opraviéenega ali neupraviéenega izostanka otrok). 

c) Prilraz .¥Ievila obravnavanilt atrok po obiiuah 
V nadaljevanju je predstavljen prikaz §tevila obravnavanih on-ok po obéinah, ki financirajo 
delovno mesto specialnega pedagoga. Tabela 2 prikazuje §tevilo otrok, vodenih v 
s}:;:iz0nopedago§ki ambulami v letu 2019, in §tevilo izvedenih obravnav otrok po posamezni 
0 ml. 

Tabela 2. Obravnavani on-oci po posameznih obéinah 
OBCINA STEVILO STEVILO 

OBRAVNAVANII-I omox OBRAVNAV 
mums 69 509 
LUKOVICA 13 76 
TRZIN 6 24 
MENGES 29 199 
MORAVCE 15 as 

sxum 132 39: 

Najveé otrok je bilo iz obéine Domzale (69 otrok). Iz obéinc Menge§ je bilo 29 otrok, iz 
obéine Moravée 15 otrok, iz obéine Lukovica I3 olrok in iz obéine Tnzin 6 otrok. Za obéino 
Domzale je bilo izvedenih 509 ur obravnav, 2a obéino Lukovica 76 ur, za obéino Ttzin 24 ur, 
za obcino Mengc§ 199 ur in za obcino Moravce 83 ur obravnav. 

V letu 20l9 jc bil v obravnavi tudi 1 otrok iz rejni§ke druiine, ki je zahteval posebno skrb in 
usklajeno delo vsch in§titucij. Ta otrok ni zajet v zgomjo evidenco, ima pa zaéasno 
prebivalifiée v obéini Lukovica. 

3. Sodelovanje in dodatne akfivnosti z zunanjimi institucijami 
V letu 2019 se je nadaljevalo intenfivno sodelovanje s strokovnimi delavci vrtcev in .1501 preko 
sreéanj, telefonskih pogovorov in komunikacije preko e-po§te. 

4. Dodatno izobraievanje in izpopolnjevanje 
V [eta 2019 so bila izvedena naslednja dodatna izobrafievanja in izpopolnjevanja: 
- 18.1.2019 — Zgodnja prepoznava avtizma, Strokovni center za avtizern, Ljubljana, 
- 15.2.2019 - Otroci z Inotnjo avtistiénega spektra - pomoé in podpora v vrtcu in doma, 
projekt Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih druiinfier krepitev 
kompetenc strokovnih delavcev v vzhodni kohezijski negiji (COOP?-VKR), ZD Maribor, 
- 8.3.20l9 — Kliniéne poti in protokoli sodelovanja v praksi, projekt Celostna zgodnja 
obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih druiin ter krepitev kompetenc stmkovnih 
delavcev v vzhodni kohezijski regiji (COOPP-VKR), ZD Maribor,



- 10.4.2019 — Kliniéne poti in protokoli sodelovanja v praksi (2. del), projekt Celostna 
zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih druiin ter krepitev kompetenc 
strokovnih delavcev v vzhodni lcohezijski regiji (COOPP-VKR), ZD Maribor, 
- 5.6.2019-8.6.2019 — aktivna udeleiba na mednamodni konferenci 13"‘ International 
conference on developmental coordination disorder. Bridging the disciplines. Jyvaskyla, 
Finska. Predstavitev postra “Tercon, Su§ter§iE in Zavrl — Strengths in people with non — 
pilot study”, 
- 25.10.2019 - pasivna udelelba na mcdnarodni konferenci ADI-ID. Small steps. Big impact. 
Discovering ADHD children’; potential for success through inclusive ECEC and 
supportive parenting. Budimpe§ta, Madhrska. 

5. Program dela in smernice za naslednje obdobje dela V prihodnjem Ietu bodo v ospredju naslednje naloge specialnega pedagoga: 
- nadaljnja celovita obravnava 0110!: s posebnimi polrebami, veéji poudarek na pomoéi in 
podpori oelotni dmiini glede na njene potrebe in zmoinosti, 
- nadaljnje timsko sodelovanje z ostalimi strokovnjaki v ZD Domzale, ki delajo z on-oki s 
posebnimi potrebami, skupno naértovanje nadaljnje pomoéi in podpore otroku in njegovi 
druzini, 
- nadaljnje sodelovanje z zunanjimi in§titucijami v smislu usklajenega delovanja pri obravnavi 
posameznega otroka pneko organizacije in izvedbe razsirjenih timskih sestankov, 
individualnih sreéanj, pogovorov po telefonu in komunikacije preko e-po§te ter po potrebi 
tudi opazovanja otroka v skupini ali razredu, 
- sodelovanje v RA s CZO, pomoé pri koordinaciji vseh sluib znotm ZD Domzale, zunanjih 
inétitucij in otrokove druiine, sodelovanje pri pripravi individualnega naérta pomoéi druiini, 
- usposabljanje strokovnjakov glede razliénih pristopov in metod pri obravnavi otrok s 
posebnimi potrebami preko predstavitev na aktivih, pxedavanjih in delavnicah,

_ - nadaljnje éitjenje in razvijanje strokovnega znanja in pzistopov na podroéju dela s posebnimx 
potrebami preko lastncga dodatncga izobraievanja in izpopolnjcvanja. 
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