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OBiINSKI SVET OBiINE MORAVSKE TOPLICE

Zadeva: PREDLOG SKLEPA O SOFINANCIRANJU OS BOGOJNA

I. ZAKONSKAPODLAGA

16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114,21/15,25117)

2. RAZLOGIZASPREJEM

Ravnateljica OS Bogojina je Obdino Moravske Toplice kot ustanoviteljico osnovne Sole,

zaprosila, da v Solskern let:u 2021/2022 iz obdinskega proraduna zagotovi finandna sredstva za

financiranje spremljevalca otroka s posebnimi potrebarni, ki potrebuje stalnega sprernljevalca
vsaj 30 ur na teden. V finandnern smislu to pomeni pribliZno 1.000,00 EUR/mesec. Obdina
Moravske Toplice je stro5ke dela sprernljevalca financirala Ze v preteklern Solskern letu, in
sicer za opravljenih 20 ur na teden.
Ravnateljica OS Bogojina je zaprosila tudi za sofinanciranje manjkajodih deleZev za delovna
mesta:
- kutrar v deleZu 0,31,
- hisnik v deleZu 0,20.
Za sofinanciranje deleZa delovnega mesta kuhar in hi5nik so potrebna finandna sredstva v
okvimi viSini 980,00 EUR mesedno. Sredstva za sofinanciranje manjkajodih deleZev teh

delovnih mest so se iz obdinskega proraduna zagotavljala Ze do sedaj '

3. PR.EDLOG SKLEPA

ObEinski svet Obiine Moravske Toplice v Solskem letu 2021t2022 OS BOGOJINA oaonri
solinanciranje:

- spremljevalca uiencu 2, rtzreda OS Bogojina' in sicer 30 ur na teden.
- OJl deleia zaposlitve kuharja'
- 020 deleia zaposlitve hiSnika.
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Spo5tovani,

05 Bogoiina bo v letu zozrlzz obiskovalo 208 otrok, kar pomeni
nalveije itevilo utenk in uiencevv zadnjih desetih letih. Tako bosta
dva oddelka prvih razredov, kar na ravni 5ole pomeni to oddelkov.

05 Bogoiina, bo potrebovala za izvedbo programa OS v iolskem letu
zozllzz. va\o pomot pri sofinanciranju naslednjih delovnih mest:

t. Kuharia- v vi5ini 3t%

z. HiSnika- v viiini zo%

3. Spremlievalko otroku s posebnimi potrebami za )o ur
zaposlitve, kar zna!a ok. 78o € bruto.

ProSnjo za sofinanciranie nienega dela v obsegu 3o ur tedensko smo

vam predhodno Ze poslali z obrazloZitvilo.

V pritakovanju vaiega odgovora vas lepo pozdravllam.
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Zadeva: Proinia za sofinanciranie zaposlenih
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Zadeva: ProSnja za podaljianje financiranja spremljevalca za otroka s posebnimi potrebami
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\ Srrna pr()straltstva nelnancga vst()panro z zn nlcn

Udenec ert Lovrentec s Solskim letom 2o2o/2l2luspeino zakljuduje 1. razred 05 Bogojina. Ob tem

se vam iskreno zahvaljujemo za razumevanje in financiranje spremljevalke. ki je bila otroku v

neprecenljivo oporo in pomod. lskrena vam hvala.

ert je vtem Solskem letu na vseh podroijih vzgojno-izobraievalnega dela napredoval, v loli se dobro

poiuti in rad hodi v 5olo. Sola predstavlja ertu ogromen korak naprej. eutitije pozitivno naravnanost

otroka do Sole, saj otrokov zvedavi pogled izkazuje sreio in zadovoljswo. Je nasmejan in ie v
iskrenem pridakovanju 2. razreda. Ker se dnevi Solskega leta poiasi, a vztrajno iztekajo, strokovna

skupina, katera spremlja otroka ie naErtuje organizacijo pouka zanj za naslednje 5olsko leto. Skupaj

z otrokovimi starii ugotavljamo, da so potrebe otroka 5e vedno zelo specifitne in bo za optimalni

napredek 5e naprej potreboval spremljevalca. Letoinja spremljevalka je z otrokom vzpostavila

pristen, pozitiven odnos in je tako v modno korist in oporo otroku. Trenutno je z utencem 20 ur na

teden. Tudi v obdobju pouka na daljavo se je pokazala korist vloge spremljevalke. V tem obdobju pa

je bilo vendarle teiko realizirati vseh 20 ur tedensko, zato se je nabralo nekaj nerealiziranih ur,

katere smo ob vrnitvi utencev nazaj v Solo razporedili tudi v tas podalj5anega bivanja in jih tako

uspeino realizirali. Tako ima trenutno uienec ob sebi spremljevalko ves ias bivanja na ioli, torej

tudi v podaljianem bivanju. Sedaj ugotavljamo, kako zelo koristna je ta pomoa tudi v dasu po pouku,

saj se v podalj5anem bivanju prepletajo elementi prehranjevanja, samostojnega uaenja,

ustvarjalnega preiivljanja prostega iasa in sprostitvene dejavnosti. Tu je priloinost in poudarek na

razvijanju socialne zrelosti, krepitvi tustvene obautljivosti, urjenju rotnih spretnosti, obvladovanju

skrbi zase, vztrajanju pri delu itd. le tudi priloinost za ponovitev in utrditev uine snovi ter

opravljanju domadih nalog. Je tudi priloinost za doiivljanje uspehov in neuspehov pri dejavnostih,

kijih izbere, ob katerih se posleditno krepita otrokova samozavest, hkrati pa se uti prena5ati poraz.

Na tem mestu je vloga spremljevalke opravitljiva in zaielena. Potrebe udenca so, da ima ob sebi

nekoga, ki ga umirja, ko se pojavi hiperaktivni nemir, mu vliva zaupanje vase, ga uti premagovati

teiave, skratka mu je motna opora pri raznovrstnih izkuSnjah. ert zaradi svoje specifike potrebuje

tudi das zase, za umiritev, tolaZbo, za oporo in dodatno razlago, da ne zaide v hujie medvrstniSke

konflikte itd.

V skupnem prizadevanju, da pripravimo erta na iivljenje, da se bo razvil v samostojno in odgovorno

odraslo osebo, ki bo sposobna upoitevati in sprejemati druibene norme in pravila, da bo sobival z



Otrok potrebuje spremljevalko za laije vkljudevanje v skupino, na podrodju socialne interakcije,

komunikacije predvsem v podaljlanem bivanju, ko je veliko iasa za lastno ustvarjalnost, samostojno

preiivljanje dasa. V tak5nih situacijah obtasno rabi individualno usmerjanje, dodatne razlage,

vkljuievanje v igre po korakih, spodbudah, ohranjanju pozornosti, vztrajnosti.

Pri pouku mu spremljevalka pomaga pri laZjem sledenju, izvajanju navodil, nalog, z dodatnimi

ponazoritvami, usmerjanji, pa tudi umiritvami, z vzdrievanjem pozornosti.

Vloga zatasnega spremlieva lca ie zelo oomembna, sai le-ta:

- pripomore kvarnemu okolju, kar je za otroka s posebnimi potrebamivelikega pomena, saj se otrok

najuspeSneje vsestransko razvija v varnem, sprejetem okolju,

- po potrebi pomaga otroku na podroiju socialne interakcije in komunikacije, pri vzpostavljanju in

ohranjanju stikov z vrstniki, pri vztrajanju v dejavnostih,

- mu je iustvena opora,

- pomaga otroku na podrotju izvriilnih funkcij,

- mu po potrebi nudi fizitno pomoi,

- mu pomaga skozi pouk. skozi vodene in samostojne dejavnosti predvsem v smislu pomoti pri

vzdrievanju, ohranjanju in usmerjanju pozornosti in koncentracije,

- pripomore k otrokovemu varnemu preiivljanju iolskega vsakdanjika tako v 5olskem kakor tudi v

izven Solskem okolju,

- je otroku v veliko oporo v nenadrtovanih spremembah rutin, Solskega vsakdanjika, ki lahko pri

otrocih s posebnimi potrebami predstavljajo veliko stisko in negotovost.

V upanju na ugodno reieno pro5njo vas pozdravljamo.
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Ravnateljica: art

drugimi in utinkovito ter sprejemljivo reieval probleme, vas vljudno napro5amo, da z vaSo pomotjo

na5ega uEenca sedaj, ko je 5e v fazi najintenzivnejSega razvoja in uienja, maksimalno podpremo in

mu tako omogotimo optimalen razvoj na intelektualnem, socialnem in dustvenem podrodju. Tako

vas naproiamo, da bi teh 20 ur, katera so namenjena za pomoi in oporo pri pouku, obdriali, na novo

pa vas zaproiamo 5e po dodatnih 10 urah, katere bi razporedili 5e v das preostalega otrokovega

bivanja na ioli. V Solskem lelu 2O2Ll22 bi tako 30 ur pomoii spremljevalke bilo za uienca

optimalno, koristno in dobrodoilo.

5e obrazloiitev otrokovih potreb s strani inkluzivne pedasoeinie Valeriie Kraniec, ki otroka dobro
pozna in mu nudistrokovno pomoi ie nekal let

Finanina sredstva za 30 ur spremlievalca bi tako zna5ala oribliino 780 € bruto.


