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Strateške usmeritve
• Učno okolje XXI. stoletja
– Razvijanje zmožnosti za
življenje v demokratični družbi
– Vključevanje migrantov (MIZŠ zelo aktiven protokol, spletna stran,…)
– Digitalizacija
– Agenda 2030 – agenda za trajnostni razvoj
• prehod na zeleno gospodarstvo
• vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj
– Pariški podnebni sporazum

Strateške usmeritve
• Premagovanje socialne
diferenciacije v osnovnih šolah
– Prehrana, šola v naravi, učbeniki

• Prenova ključnih kompetenc „New Skills Agenda“
• Doseči prilagajanje sistema osnovnošolskega
izobraževanja hitro se spreminjajočim razmeram
v družbi
– vprašanje spremenjenih migracij - vključevanje v
vzgojo in izobraževanje
– prehajanje iz predšolske vzgoje v osnovno šolstvo

• Večja vsebinska in organizacijska povezljivost
obveznega in razširjenega programa

Napredek od danih zavez
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izobraževanje
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Število zavodov
Vzgojno izobraževalni zavodi
Osnovne šole
Osnovne šole s prilagojenim
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Napredek od danih zavez - normativno
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja - ZOFVI
Definicija varno učno A
okolje
Izvajanje programa v
vzgojno varstvenih zavodih
Prepoved kakršnega koli
dela z učenci za obsojene
osebe
Dopolnitev elementov
CEUVIZ

UREDBA o
merilih za
oblikovanje
javne mreže

Ureditev financiranja B
zasebnih šol
Javna mreža šol
Razmestitve programov
Vpis v razvid
Imenovanje in razrešitev
ravnatelja
Delovna obveznost
strokovnih delavcev

PRAVILNIK o
upravljanju
učbeniških
skladov

PRAVILNIK o
merilih za
vrednotenje
materialnih
stroškov

Zakon o mednarodnih
vrtcih in mednarodnih
šolah - ZMVMŠ

Zakon o osnovni šoli
ZOsn

Delovanje mednarodnih
vrtcev in šol
Priznavanje listin
Register
Program evropske šole
Status učencev s slov.
državljanstvom
Nadzor

 Sprememba
razširjenega programa:
nova organizacija
podaljšanega bivanja
 Sprememba NPZ glede
na mnenja in strokovno
razpravo
 Brezplačen prevoz
učencev
 Izobraževanje na domu

PRAVILNIK o
normativih in
standardih

PRAVILNIK o
izvajanju NPZ

PRAVILNIK o
preverjanju in
ocenjevanju
znanja ter
napredovanju
učencev

Podporno okolje - normativno
• Sprejeta je bila novela ZOFVI (2016)
– učno okolje
– javna mreža organizacij za
izobraževanje odraslih
– socialnovarstveni zavodi
– CEUVIZ

• V pripravi novela ZOFVI
– javno/zasebno,
– imenovanje ravnateljev

Podporno okolje - normativno
• Sprejet Zakon o izvajanju mednarodnih
programov s področja vzgoje in izobraževanja
• Sprejeta novela Zakona o knjižničarstvu
• Sprejeta Uredba o merilih za oblikovanje javne
mreže (mestne občine)
• Sprejet Pravilnik o strokovnem
izpitu strokovnih delavcev na
področju VIZ
– Sprememba pogojev za pristop k
strokovnemu izpitu
• Uveljavitev pedagoške prakse
• Uveljavitev organizirane aktivnosti z otroki

Podporno okolje – normativno
• Novela Zakona o osnovni šoli (predlog)
– rekonceptualizacija razširjenega programa,
– opredelitev drugih organiziranih
oblik dela (dosedanje podaljšano bivanje.)
– ureditev brezplačnega prevoza,
– sprememba izvajanja NPZ,
– povečanje predmetov pri preverjanju izobraževanja na domu,
– nova opredelitev preverjanja znanja za učence s posebnimi
potrebami, ki se izobražujejo na domu,
– ureditev glob za objavljanje razvrstitev dosežkov NPZ.

• Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za
izvajanje programa osnovne šole (predlog)
–
–
–
–

Programsko financiranje materialnih stroškov,
Šole bodo imele možnost avtonomnega razporejanja sredstev,
Osnova financiranja je število učencev,
Posebej se vrednoti delo z Romi.

Podporno okolje – normativno
• Novela Pravilnika o šoli v naravi (predlog)
– Šole v naravi so standardne in nadstandardne.
– Iz državnega proračuna se za program osnovne šole
zagotovijo sredstva za financiranje ene šole v naravi
eni generaciji učencev (standardna).
– Šola za izvedbo obvezne šole v naravi izbere praviloma CŠOD.
– Nadstandardna šola v naravi poteka strnjeno največ šest dni.
– Določene so omejitve stroškov tako na učenca kot tudi strokovnih
delavcev in zunanjih sodelavcev.
• Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
(predlog) in PP (predlog)
– sprememba je vsebovala novo opredelitev financiranja dela s tujci.
Število ur za izvedbo programa bi se povečalo glede na dane potrebe.
– soglasja MF nismo prejeli. Financiranje poteka na osnovi lanskoletnega
sklepa.
– Samo OŠ: V razmisleku so spremembe na področju normativov za
poučevanje NIP, delo čistilk…

Sodelovanje z deležniki – realizirani
projekti
• Podporna okolja in razvojna uporaba ESS sredstev
– profesionalni razvoj učitelja;
ustvarjalnost, inovativnost,
nadarjenost; pripravništvo;
vajeništvo; center inovacij, znanosti in kreativnosti idr.
• Prva zaposlitev v vzgoji in izobraževanju
• Popestrimo šolo
• Dvig socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih
delavcev v VIZ – ponujeno izobraževanje vsem šolam
• Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela
ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti
• Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik
učenja za dvig splošnih kompetenc (objava 4.11.)

Sodelovanje z deležniki –
tik pred objavo razpisa

• Krepitev kompetence podjetnosti in prožnega
prehajanja med izobraževanjem in okoljem v
osnovnih šolah
• Informatizacija
• Spodbujanje prožnih oblik učenja in
podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene
• Zgodnja obravnava otrok s PP
(razpis bo objavil MZ, MIZŠ sodeluje)
• Trije pilotni projekti kot osnova za sistemsko ureditev na področju PP
– Mreža podpornih inštitucij (vzpostavitev strokovnih centrov)
– Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s PP v lokalno okolje
– Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih
zavodih

• Projekti na področju zaposlovanja v pomoč VIZ pri delu z otroki s PP
– Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojnoizobraževalnih zavodih
– Spodbujanje sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi
organizacijami na področju dela z otroki s posebnimi potrebami

Sodelovanje z deležniki
•
•
•
•
•
•

združenje ravnateljev,
strokovna javnost
sindikati,
združenja občin,
starši,
…

Skrb za zaposlene
• Predlagali smo odpravo plačnih anomalij:
– v skupini J (vsa delovna mesta)
– v skupini D (pomočnice vzgojiteljic)
– v skupini B (ravnateljice/ravnatelji)

• Delovni čas – delovna skupina se je že sestala.

Hvala vam za trud in sodelovanje.

