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Predstavitev programa
Osnovnošolski program z nižjim izobrazbenim standardom
na naši šoli deluje od leta 1983. Namenjen je otrokom, ki
zaradi različnih vrst in stopenj primanjkljajev, ne zmorejo
doseči izobrazbenega standarda po programu rednega
osnovnošolskega izobraževanja.

Po končanem devetletnem izobraževanju lahko namreč
učenci pri nas nadaljujejo šolanje še dve le in se tako
pripravijo na srednješolsko izobraževanje ali samostojno
življenje, lahko pa nadaljujejo šolanje v srednješolskih
programih nižjega poklicnega izobraževanja. S svetovalnimi
službami srednjih šol tudi redno sodelujemo in tako
učencem in njihovim staršem omogočamo lažji prehod v
nadaljnje izobraževanje.

V oddelkih poučujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi,
inkluzivni pedagogi, logopedinja ter ostali strokovni delavci
in terapev , kar omogoča celostno obravnavo posameznika.

Za vsakega posameznika izdelamo individualiziran program,
kar pomeni, da cilje prilagodimo tako, da lahko doseže čim
višjo raven razvoja.

Učencem nudimo individualni pristop s poudarkom njihovih
močnih področij in tako krepimo osebno zadovoljstvo ter
občutek lastnega uspeha, kar prispeva k boljši samopodobi
in večji samozaves .

Bolj individualni pristop nam omogočajo tudi manjši oddelki,
v program pa zato vključujemo več vsebin, ki so povezane z
vsakdanjim življenjem. Lokacija šole nam omogoča tudi
neposreden s k z naravo (gozd, travnik, reka …), zato veliko
ur rednega pouka izpeljemo kar zunaj ter tako pridobimo
ogromno prak čnega znanja in izkušenj.

Ker je naš oddelek del osnovne šole z rednim programom,
imajo naši učenci stalen s k z učenci rednih oddelkov.
Medrazredno sodelovanje je eden izmed prioritetnih ciljev
naše šole, ki se ga trudimo uresničeva .
Učenci se družijo pri rednem pouku, na dnevih dejavnos ,
pri kosilu, v jutranjem varstvu, podaljšanem bivanju, v šoli
v naravi in na šolskih prireditvah.

Kaj vse počnemo, poleg rednega pouka?

Soustvarjamo dneve dejavnos (športni, tehnični,
naravoslovni, kulturni dnevi).

Udeležujemo se tekmovanj (športna, tehniška, likovna ...).

Obiskujemo šole v naravi.

Spoznavamo poklice in svet odraslih.

Urejamo šolski vrt.

Sodelujemo na prireditvah.

Imamo pester izbor interesnih dejavnos in izbirnih predmetov
(glasbeni krožek, plavanje, likovni krožek, računalništvo, šport,
kme jstvo, gledališki krožek ...).

