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ASISTENT ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI V VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH 

Delavec opravlja dela in naloge v okviru rednega pouka, razširjenega programa in na dnevih dejavnostih. 

- je prisoten pri pouku v razredu, 

- izvaja naloge, ki jih odredi učitelj, jih prilagaja in izvaja v dogovoru z njim, 

- pri pouku ponavlja in razjasnjuje navodila učitelja, 

- preverja otrokovo razumevanje navodil, 

- usmerja pozornost in po potrebi v dogovoru z učiteljem delo dodatno strukturira, 

- otroka spodbuja pri usvajanju učne vsebine, 

- med poukom nudi podporne dejavnosti, 

- nudi pomoč otroku pri samostojnem delu, 

- nudi pomoč pri zapisovanju učne snovi, 

- pomoč pri uporabi učnih pripomočkov (šestilo,ravnilo, čopiči, barve…), 

- v primeru daljše odsotnosti otroka poskrbi za učna gradiva (fotokopije) ter nudi pomoč pri organizaciji 

učnih gradiv, 

- izpelje vaje, ki jih je za otroka načrtoval učitelj (npr. vaje fine motorike), 

- otroke dnevno spremlja zaradi posebnih potreb pri učenju, vedenju, komunikaciji in socialni integraciji 

pri pouku in v oddelku podaljšanega bivanja, 

- otroku pomaga, da bi kompenziral primanjkljaje na socialnem,učnem, čustvenem in komunikacijskem 

področju, 

- olajša obiskovanje in izpolnjevanje šolskih obveznosti, 

- po potrebi se z otrokom ali manjšo skupino za kratek čas umakne iz razreda, 

- nudi pomoč pri praktičnih življenjskih opravilih (prehranjevanje, preoblačenje, stranišče…) in nudi skrb 

in nadzor ter pomoč v ustvarjalnem prostem času (v oddelku podaljšanega bivanja), 

- usmerja pozornost in preverja razumevanje navodil otroku s posebnimi potrebami pri pisnem 

ocenjevanju znanja, 

- spremstvo otroka z motnjo koncentracije in pozornosti na pisnem ocenjevanju znanja izven razreda, 

- spremstvo in pomoč učitelju pri urah športa (možnost umika, pomoč pri razumevanju 

navodil,preoblačenju…) ter tistih predmetih,ki vključujejo več praktičnih dejavnostih, 

- spremstvo otrok na dnevih dejavnostih, sodelovanje ter usmerjanje po navodilih učitelja, 

- dežurstvo in spremljanje otrok med odmori, ki jih odredi pomočnica ravnateljice, 

- načrtuje in se udeležuje organiziranih strokovnih izobraževanj ter se stalno sproti samoizobražuje, 

- za svoje delo odgovarja vodstvu šole 

 

 


