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Področja dela socialne delavke
- vodenje postopka vpisa učencev,
- sodelovanje s starši, skrbniki, pomoč pri reševanju stisk otrok,
- pomoč staršem in učencem pri prilagajanju na novo šolsko okolje,
- vodenje postopkov za subvencioniranje šole v naravi in subvencioniranje prehrane s strani
Mestne občine Celje,
- informiranje staršev glede prevozov otrok v šolo in sodelovanje z občinami
- pomoč in svetovanje staršem pri različnih materialnih težavah, urejanje različnih oblik pomoči
za učence,
- sodelovanje pri pripravi individualiziranih programov,
- informiranje staršev o uveljavljanju socialnovarstvenih pravic po Zakonu o uveljavljanju pravic
iz javnih sredstev, Zakonu o socialnem vključevanju invalidov in ostali zakonodaji,
- poklicno usmerjanje učencev,
- sodelovanje z učitelji in vzgojitelji pri načrtovanju dela in bivanja učencev,
- preventivno delo, svetovanje učencem v stiski .

SVETOVANJE UČENCEM
Vaš otrok lahko kadarkoli potrka na moja vrata. Morda potrebuje pogovor, nasvet ali
svetovanje. Ima pravico, da je slišan, da ga vzamem resno. Ob risanju risbice se sprosti,
skupaj se poigrava z lutkami, družabnimi igrami. Skupaj narediva načrt, kako lahko reši svoje
težave in kdo mu lahko pri tem pomaga.

POMOČ STARŠEM / REJNIKOM PRI VZGOJI OTROK
Za pridobitev poklica smo hodili v šolo, da imamo vozniški izpit smo se tudi učili. Ko pa smo
postali starši, se od nas pričakuje, da bomo dobro vzgajali svoje otroke, kar pa je izjemno
zahtevno delo. Tega se nismo nikjer učili, zato poskušamo to nalogo opravljati po svojih
najboljših močeh. Zavedamo se, da je vzgoja popotnica, ki jo damo otroku za vse
življenje.
Vzgoja s pretirano naklonjenostjo, pozornostjo in zaščitništvom oblikuje razvajenega otroka ne
glede na gmotno stanje družine. V razvajanju uživajo predvsem starši, drugi odrasli, otrok še
najmanj. Razvajen otrok ne pozna razlike med ugodjem in neugodjem in je prikrajšan za to
srečo. Napačno je prizadevanje, da bi otrokom napravili življenje sladko, brez stisk in naporov.
Žal takšni otroci ne znajo premagovati naporov, se prilagajati, ne znajo biti potrpežljivi v stiski.
Starševstvo je vzajemni proces učenja, kjer se morajo starši učiti od svojih otrok in otroci od
odraslih.
Daleč najboljši starši, ki jih otrok lahko ima, so takšni, ki v procesu učenja delajo napake
in jih tudi priznajo - tako sebi, kot tudi otroku. Ker smo starši odrasli, moramo prevzeti
odgovornost za odnos do otrok.
Po pomoč lahko pridete, kadar imate vprašanja, ste v dilemi ali stiski kako vzgajati otroke.
Mogoče boste potrebovali le pogovor ali kakšen nasvet. Želim vam pomagati drugače ravnati
in s tem boste pripomogli, da bo vaš odnos in vsakdanjik z otrokom boljši, lepši. Starševstvo
vam želim prikazati kot vzajemni proces učenja in vzajemne rasti.
Lahko se odločite za svetovanja in bolj konkretno pomoč.
Izhajam iz tega, da se vsi starši trudimo po svojih najboljših močeh in vzgajamo tako kot
znamo in zmoremo v tistem trenutku. S svojim znanjem in izkušnjami vam želim pomagati,
da se naučite drugače ravnati in s tem pripomorete, da bo vaš odnos z otrokom boljši.
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PREVOZ OTROKA V ŠOLO

Učenci imajo v skladu z Zakonom o osnovni šoli zagotovljen brezplačen prevoz v šolo in nazaj.
Če je otrok samostojen in dnevno prihaja v šolo z avtobusom, občina v kateri ima stalno
prebivališče poravna strošek nakupa letne vozovnice.
Če pa vaš otrok potrebuje spremstvo in ga vozite z osebnim avtomobilom, dobite povrnjene
stroške v višini znižane kilometrine.

NEKAJ VEČ O PREVENTIVNEM DELU
Vključujem se v aktivnosti povezane s preventivo, vodim delavnice s katerimi v višjih razredih
prilagojenega programa in posebnega programa učencem predstavim za njih pomembne
teme na način, v katerem aktivno sodelujejo, razmišljajo, debatirajo ipd.

VODENJE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ STARŠEV NAŠIH UČENK IN UČENCEV
Po šolanju pri danskem terapevtu Jesperju Juulu sem ustanovila na šoli skupino staršev za
samopomoč.
Že enajsto leto zapored vodim skupino staršev, kjer medsebojno sodelujemo na poseben
način. Naša srečanja potekajo enkrat mesečno, v prostorih naše šole. V skupino je vključenih
največ 12 staršev.
Namen delovanja skupine je spoznavanje življenja družine otroka s posebnimi potrebami,
spoznavanje potreb družine, posebno pozornost posvečamo skrbi zase. Skupina daje moč
vsem udeležencem, izmenjavanje izkušenj je zelo dragoceno. Pogovarjamo se o različnih
temah, skupaj gremo v gledališče in tudi poveseliti se znamo.
VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI, DRAGI STARŠI.

