
ZAKLJUČNO POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

Naslov projekta:  SAM – prijazna šola

Koordinator projekta: Janja Hostnik

Šola/Aktiv: OŠ Gradec, Litija

Sodelujoči učitelji: vsi strokovni delavci

Sodelujoči razredi/učenci: 1., 2. in 3. r. PŠ Kresnice

Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta :
 Seznanjenost staršev učencev v oddelku, v katerega je vključen otrok z 

avtizmom, z avtizmom (značilnosti, prilagoditve, pomen vključevanja 
otroka v družbo vrstnikov, pomoč pri šolskem delu, orientaciji ipd.).

 Ustrezna struktura in vizualna podpora za otroke z avtizmom v šoli.
 Seznanjenost spremljevalcev na dnevih dejavnosti z značilnostmi 

učencev z avtizmom.
 Seznanjenost vseh zaposlenih na šoli z motnjami avtističnega spektra 

ter s prilagoditvami učenca z avtizmom in sprotnim uvajanjem le-teh v 
delo s tem učencem.

 Seznanjenost sošolcev otroka z avtizmom s funkcioniranjem njihovega 
sošolca.

 Ureditev kotička za umirjanje za otroke z avtizmom.
 Krepitev močnih področij učencev z avtizmom.
 Izvedba programa ob podelitvi naziva SAM – prijazna šola.

Vsi cilji so bili realizirani.
Realizirane dejavnosti:

 dejavnosti za učence:
Izvedba razredne ure – delavnica za sovrstnike otroka z avtizmom (1., 2. in 3. 
razred PŠ Kresnice).

 dejavnosti za starše:
Roditeljski sestanek oz. predavanje za starše sošolcev otroka z avtizmom.

 tematske razstave:
V avli šole o izvedenem projektu.
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Sodelovanje:

 učitelji predmetne in razredne stopnje:

1)Predavanje za zaposlene in svetovanje strokovnim delavcem (Zveza NVO za 

avtizem – podpredsednica, ga. Sabina Korošec Zavšek). Udeleženi učitelji: 

vsi strokovni delavci na šoli ter vodja snažilk in vodja kuhinje. 

2)Seznanjenost vseh zaposlenih na šoli z motnjami avtističnega spektra ter s 

prilagoditvami učenca z avtizmom in sprotnim uvajanjem le-teh v delo s 

tem učencem – sestanek oddelčnega učiteljskega zbora; udeleženi učitelji: 

Angelca Koprivnikar, Tadeja Resnik, Špela Lajovic, Anica Brvar, Andrejka 

Setničar, Špela Kovič; vodja sestanka Janja Hostnik. 

 učenci predmetne in razredne stopnje:

Na podelitvi naziva SAM – prijazna šola (prejem modre zastave): komorna 

skupina OŠ Gradec, ostali učenci z dodatno strokovno pomočjo. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami:

Sodelovanje z Zvezo NVO za avtizem Slovenije, ga. Sabino Korošec Zavšek 

(svetovanje, predavanje). 

 z našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju:

/

Povezovanje z drugimi projekti na šoli:
V programu ob podelitvi naziva SAM – prijazna šola je pevski zborček zapel pesmi, ki 

so ju zapeli na prireditvi OŠ Gradec poje. 

Uresničevanje vzgojnega načrta šole:

- krepitev vrednot, na katerih temelji vzgojno delovanje šole, tj. 
enakopravnosti, strpnosti, ustvarjalnosti,
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- delovanje šole po načelu ustvarjanja pozitivne klime in pogojev za 
optimalni razvoj,

- delovanje šole po načelu upoštevanja različnosti,

- razvijanje občutka varnosti, sprejetosti, občutka lastne vrednosti in 
zaupanja,

- oblikovanje pozitivnega vedenja z zgledom,

- razvijanje socialnih in komunikacijskih veščin,

- razvijanje pozitivne šolske klime in kulture,

- povezovanje učiteljev, učencev in staršev.

Smernice in predlogi za novo šolsko leto:
Ohranitev:

- Ustrezne strukture in vizualne podpore za otroke z avtizmom v šoli.

- Kotička za umirjanje za otroke z avtizmom.

Nadaljnja krepitev močnih področij učencev z avtizmom.

Ob  spremembi  učiteljev  (v  OPB)  ponovna seznanjenost  spremljevalcev  na
dnevih  dejavnosti  z  značilnostmi  učencev  z  avtizmom  ter  ponovna
seznanjenost vseh zaposlenih na šoli z motnjami avtističnega spektra ter s
prilagoditvami učenca z avtizmom in sprotnim uvajanjem le-teh v delo s
tem učencem.

                                                                                       Podpis koordinatorja projekta:

________________________

Litija, 26. 6. 2018
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