
         OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI (PP) 

(DODATNA STROKOVNA POMOČ (DSP) na naši šoli) 

 
Spoštovani starši, skrbniki! 

 

Tudi v srednješolskem izobraževanju že nekaj let posameznim dijakom z različnimi učnimi težavami 

nudimo individualno dodatno strokovno pomoč. V to skupino otrok s posebnimi potrebami spadajo 

dijaki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni dijaki, dijaki z govornimi 

težavami, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni učenci, gibalno ovirani in z drugimi motnjami v 

duševnem razvoju. 

 

3- letni program: 

Dijaki poklicnega izobraževanja (3-letni program) lahko pridobijo praviloma največ 3 ure dodatne 

strokovne pomoči, ki se izvajajo na srednji šoli v posebni skupini ali individualno izven oddelka (med 

prostimi urami ali na koncu pouka, tudi na daljavo). V tem času ponavljajo snov, ki jo pridobivajo pri 

urah, posebej se tudi pripravljajo na ocenjevanje znanja.  

4-letni program: 

Tudi dijaki strokovnega izobraževanja (4-letni program) lahko pridobijo status dijaka s posebnimi 

potrebami. Le-tem dijakom so nudene določene prilagoditve, kot so npr. podaljšan čas pri ocenjevanju 

znanja, napovedano ocenjevanje (lahko tudi v individualni situaciji), toleranca do specifičnih napak, ki 

izvirajo iz njihovega primanjkljaja oz. prilagoditve, ki izhajajo iz odločbe. Ti dijaki nimajo ur DSP, 

razen če je v odločbi izrecno navedeno.   

ZAKLJUČEK izobraževanja – ZI ali POM 

Tudi pri opravljanju poklicne mature in zaključnih izpitov se dijakom s PP v skladu s Pravilnikom o 

načinu izvajanja poklicne mature in Pravilnikom o zaključnem izpitu za kandidate s posebnimi 

potrebami pripravijo prilagoditve. 

Kako pridobiti odločbo o posebnih potrebah? 

Zahtevo za pridobitev tovrstne pomoči, ki jo omogoča veljavna zakonodaja sprožijo starši na 

predpisanem obrazcu, ki je dostopen na strani ZRSŠ. Dobite ga tudi v šoli, v svetovalni službi. 

Ob prehodu v srednjo šolo to po navadi že storijo svetovalne službe na osnovni šoli. 

Z dodatno strokovno pomočjo imamo zelo pozitivne izkušnje. Uspeh ne izostane, če dijak dela sproti 

in zavzeto, tako v šoli kot doma. Starši so nepogrešljivi sodelavci in otrokovi pomočniki. Dijak s 

težavami ne zmore pričakovane odgovornosti za samostojno delo, zato potrebuje odgovorno 

spremljanje, vzpodbude in skrb s strani staršev, včasih celo do konca izobraževanja.  

 

Prosimo vse starše, ki so že vložili odločbo o pridobitvi statusa dijaka s PP ob prehodu iz 

osnovne v srednjo šolo, da to sporočijo razredniku/-razredničarki ali koordinatorici za dijake s 

posebnimi potrebami.  

Za več informacij pa se lahko obrnete na  

koordinatorico otrok s PP na šoli Vido Tivadar, in sicer: 

- ob torkih, med 9. in 13. uro 

- ali po e-pošti: vida.tivadar@guest.arnes.si, 041 720 988. 

 

Rakičan, 31. 8. 2021        

mailto:vida.tivadar@guest.arnes.si

