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Izhodišča za analizo            36. in 37. člen ZUOPP-1

• cilji in oblike dela,

• strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupino, 

• prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, pri doseganju 
standardov in napredovanju, 

• uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije,

• izvajanje fizične pomoči,

• izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku,

• prehajanje med programi, 

• veščine za čim večjo samostojnost v življenju in načrt vključitve v 
zaposlitev, 

• vključenost staršev in otrok s posebnimi potrebami, 

• evalvacija IP,

• delovanje strokovne skupine.
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Namen in cilji analize

 Ugotoviti prevladujočo 
vsebinsko strukturo IP po 
posameznih elementih, ki jih 
določa ZUOPP-1,

 podati predloge oziroma 
strokovne usmeritve za nadaljnje 
načrtovanje in kakovostnejšo 
pripravo IP.

Srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 
potrebami

 Preučiti osnovne podatke,

 raziskati prisotnost, vrsto, kakovost, 
merljivost ciljev,

 preučiti oblike dela,

 analizirati prilagoditve in pripomočke, 
ponazorila,

 ugotoviti prisotnost strategij za 
vključevanje otroka v skupino,

 preučiti zastopanost ciljev za razvoj 
otrokove samostojnosti,

 raziskati, kako deluje strokovna 
skupina,

 pregledati druge elemente.

Petra Košnik, svetovalka v Skupini za otroke s posebnimi potrebami ZRSŠ, 31. 3. 2022 



Vzorec in instrumentarij

• 30 OŠ

• 174 IP
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Rezultati analize

Osnovni elementi                                                                   Cilji
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potrebami

• Kratkoročni in dolgoročni cilji,
• merljivi, časovno opredeljeni,

• natančni,
• za vse vrste DSP,

• Strategije,
• cilji za njihov razvoj močnih področij.

• Zapisati predloge otroka (način 
vključevanja).

• Načrt aktivnega sodelovanja s starši 
(paziti tudi na prilagoditve, ki jih 

morda potrebujejo).
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Rezultati analize

Oblike dela                                                                                   Prilagoditve  

• V več kot polovici primerov oblike dela niso načrtovane (66,7 %)
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• IP vsebuje fleksibilen načrt različnih oblik dela,
• priporočljiva je oblika dela v razredu (sodelovalno 

poučevanje),
• sprotna evalvacija.

• prilagoditve in pripomočki natančno opredeljeni v IP za 
vse faze vzgojno-izobraževalnega procesa,
• sprotna evalvacija učinkovitosti,

• fleksibilno načrtovanje, v smeri morebitnega postopnega 

zmanjševanja, opuščanja.



Rezultati analize

Strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupino

Razvijanje veščin za otrokovo čimvečjo samostojnost

• 59,8 % IP ne vsebuje načrtovanja veščin za čim večjo samostojnost v življenju

• Primeri prakse:
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• IP vsebuje cilje in strategije za 
razvijanje veščin za čim večjo 
samostojnost v življenju (tudi 

samozagovorništvo),
• pozornost na horizontalne in 

vertikalne prehode.

• IP vsebuje strategije 
vključevanja otroka s 

posebnimi potrebami v 
skupino, pri čemer je 

otrokova aktivna vloga 
ključna (močna 

področja)



Raziskava

Rupnik Vec idr. (2021)

Dostopno: https://www.zrss.si/pdf/covid-19_mat_in_slo.pdf
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5.317 otrok s 
posebnimi 
potrebami 

(6. in 9. razred)Ugotoviti, kako je v 
drugem valu epidemije 
covida-19 v Sloveniji, za 
učence 6. in 9. razreda, 

potekal pouk 
slovenščine in 

matematike na daljavo 
ter kakšno je bilo 

čustveno doživljanje 
učencev v tem času. 

https://www.zrss.si/pdf/covid-19_mat_in_slo.pdf


Rezultati analize

Delovanje strokovne skupine                                                 Evalvacija (14,40 %)
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• sestanki strokovne skupine so vnaprej načrtovani 
(vsebinsko, organizacijsko in časovno),

• protokol priprave IP.

Fokusna skupina:
• Najmanj 2-krat letno, po potrebi večkrat
• Najpogosteje evalvacija ciljev in prilagoditev.
• Najpogostejše je  opisno merjenje, manj 

zastopano je stopenjsko.
• pogosteje prisotni otroci s posebnimi 

potrebami iz predmetne stopnje.

• evalvacija je del IP,
• vključenost otroka in staršev, 

• zapisana kvantitativno in kvalitativno,
• IP je evalviran najmanj ob koncu 
posameznega ocenjevalnega obdobja, po 

potrebi še večkrat.



Kako zagotavljati multidisciplinaren pristop pri 
načrtovanju in evalvaciji IP?

Vir: Ducman, J. (2012). Problemi pri timskem delu specialnih pedagogov in učiteljev ter strategije 
njihovega reševanja. Vzgoja in izobraževanje, (43)3-4, str. 84
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potrebami
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