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V CIRIUS Vipava trenutno nudimo celostno in intenzivno 

obravnavo otrokom z več primanjkljaji  od 1. leta do 

vstopa v šolo.

Celostna obravnava spodbuja celovit razvoj otroka: 

gibalne spretnos�, dnevne ak�vnos�, govorno-jezikovno 

komunikacijo, spoznavne sposobnos�, senzorne 

sposobnos�, veščine socializacije, prilagoditvene 

spretnos�, pozi�vne vedenjske vzorce, zgodnje veščine 

za branje in pisanje ...

Delo v prilagojenem programu za predšolske otroke 

poteka v okviru interdisciplinarnega �ma sestavljenega iz 

specialno-pedagoškega ter medicinsko-terapevtskega 

kadra:

o specialni in rehabilitacijski pedagog,

o fizioterapevt – RNO terapevt, 

o logoped – RNO terapevt, 

o delovni terapevt – RNO terapevt,

o psiholog,

o socialni delavec in  

o medicinska sestra.

Strokovni �m se glede na individualne potrebe in 

posebnos� otroka dopolni z zunanjimi strokovnimi delavci 

(dr. med., spec. fizikalne medicine in rehabilitacije, 

dr. med., spec. šolske medicine, �flopedagog,

surdopedagog …).

PRILAGOJEN PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE 

VKLJUČUJE:

ź oblikovanje individualiziranega programa (IP) za 

celostni razvoj otroka,

ź sodelovanje s starši pri načrtovanju IP (sledimo is�m 

ciljem v vrtcu in doma),

ź zagotavljanje sistema�čne strokovne pomoči družini 

že v najzgodnejšem življenjskem obdobju 

(informiranje, svetovanje in izobraževanje za starše, 

skupina za starše, individualni pogovori),

ź svetovanje glede pripomočkov ter prilagajanje okolja 

potrebam otroka,

ź ustrezno prostorsko opremljenost z ustreznimi 

didak�čnimi pripomočki,

ź svetovanje in pomoč pri procesu usmerjanja otroka v 

ustrezen vzgojno-izobraževalni program.

INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM ZA OTROKA lahko 

zajema več področij, glede na njegove potrebe in 

sposobnos�:

ź specialno pedagoška obravnava,

ź nevrofizioterapija,

ź logopedska obravnava,

ź delovna terapija,

ź podporna in nadomestna komunikacija,

ź terapija v vodi - koncept Halliwick,

ź hipoterapija,

ź igralno terapevtske urice,

ź razvijanje gibalnih spretnos� na plezalni steni,

ź plesno-gibalna terapija,

ź glasbene urice,

ź terapija s pomočjo psa,

ź senzorna integracija,

ź therasuit terapija,

ź program Mladi športnik.

Pomembno je, da celostna 

zgodnja obravnava poteka v 

prilagojenem, varnem, čustveno 

stabilnem okolju, kjer 

spodbujamo otrokov razvoj na 

njemu lasten, igriv način.

Zgodnja obravnava temelji na spoznanju, da v zgodnjem 

otroštvu lahko odločilno vplivamo na otrokov razvoj.

ZGODNJA OBRAVNAVA 
v prilagojenem programu 

za predšolske otroke 
V CIRIUS VIPAVA

Cenimo     Iskrenost Radost Igrivost Ustvarjalnost Strokovnost
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