Ohranimo, kar deluje:
1.

javni vrtec za vse; ohranimo visoko vključenost otrok; vrtci pri OŠ; ohraniti odprte oblike dela (Montessori, gozdni vrtec …); ni
potrebe po novi Beli knjigi; skrb za otroke s posebnimi potrebami: dodatno osebje – spremljevalec otroku s posebnimi
potrebami

2.

odprt in fleksibilen kurikul; avtonomija strokovnih delavcev, pri izbiri metod, programov; povezovanje z okoljem; aktivna vloga
otroka (pri načrtovanju)

3.

celodnevni programi v obsegu 9 ur, ker so premišljeni in omogočajo zadovoljevanje otrokovih potreb in njihov razvoj; oblikovanje
živih kotičkov (vrtovi, dreves, domače živali …) in skrb zanje

4.

normativi: število otrok v skupini, prostorski normativi

5.

prehrana: smernice za predšolskega otroka, standard

6.

organizacija dela: ohraniti sočasnost dveh SD v skupini; dobro delovno vzdušje

7.

zaposleni: profesionalni razvoj: visoka raven znanja; zahtevana izobrazbena raven; strokovne ekskurzije in neformalna druženja
zaposlenih; sodelovanje s tujino; izobraževanje zaposlenih; finančna varnost; fleksibilni delovni čas

8.

ravnatelj: ohranimo izkušene

Potrebne spremembe - predlogi
Potrebne
spremembe
Financiranje
vrtcev

Predlagane rešitve
-

-

financiranje preide pod okrilje države, enotna cena za vse, enake
možnosti izobraževanja
približati plačo vzgojiteljice in PV z isto izobrazbo
zaposleni iz razreda J ne bi smeli imeti minimalne plače (pomanjkanje)
urediti položajni dodatek OPZHR

Kurikul

-

v prenovo vključiti praktike
konkretizirati cilje pri prenovi priročnika in širitev obstoječega

Vrtci pri šolah

-

urediti status, na 10 oddelkov se ustanovi samostojni vrtec
racionalizacija pri normativih – sprejem otrok v vrtec in v šolo (ne
ločeno med OŠ in V)
status ravnatelja, če je vrtec pri OŠ (dva ravnatelja)

-

Potrebne spremembe - predlogi
Nadarjeni
otroci

-

enakovreden status kot OPP, financiranje, obogatitvene
dejavnosti

Otroci s
posebnimi
potrebami

-

pediatri ne izdajo napotkov za delo z OPP, le dieta
razvojne ambulante ne delujejo v skladu z realnostjo (ni
logopedov)

Odložitev
šolanja,
pošolan prvi
razred

-

druga strokovna delavka naj bo izključno vzgojiteljica
prvi razred nazaj v vrtec (dopolniti kurikul)
ozaveščanje staršev o prednostih šolanja
strokovno delovanje in odločanje šolskih komisij

Potrebne spremembe - predlogi
Kadrovske zadeve:
nadomeščanje
bolniških
odsotnosti,
premajhna
sočasnost v
drugem starostnem
obdobju, ni profilov
(računalnikar,
knjižničar, pravnik,
dietni kuhar),
vedno več delovnih
invalidov z
omejitvami,
organizacija dela v
povezavi s
starejšimi
zaposlenimi

-

-

-

bolj fleksibilna zakonodaja (pomočnica vzgojiteljice lahko nadomešča vzgojiteljico
določen čas)
sočasnost v času počitka naj se šteje
znižati starost spremljevalca otrok na 18. let
možnost sistemizacije podpornega osebja
možnost začasnega zaposlovanja SD brez strokovnega izpita
tretja oseba v oddelkih prvega starostnega obdobja
normativ za hišnika, če so enote vrtca zelo oddaljene med seboj (več)
povečati vpis na fakultete, še posebej za kadre, ki jih primanjkuje (logopedi,
specialni pedagogi)
baza vzgojiteljev, ki jih je mogoče zaposliti na spletni strani ZRSZ po območnih
enotah
sočasnost dela SD po 6 ur v vseh starostnih obdobjih
poenotenje sistema za prekvalifikacijo, poenotenje poklicne mature (standard,
obrazci, kriteriji), ZRSŠ pripravi programe za poklicno prekvalifikacijo
urediti status spremljevalcev (izobrazba)

Potrebne spremembe - predlogi
Pomanjkanje znanja SD (komunikacija s
starši, sodelavci …), delo z OPP, empatija,
čustvena inteligenca,
odgovornost

okrepitev študijskih programov, več praktičnega dela
sprejemni izpiti za vpis na študij (osebnostni razvoj)
okrepitev mentorstva

Sistem napredovanja

obnavljanje nazivov
četrti naziv
izboljšani kriteriji za dodelitev nazivov
PV naj napreduje v naziv
omogočiti in plačati diplomantom, takoj po končanem
izobraževanju
več ur študentskega dela se prizna

Pripravništvo

-

Potrebne spremembe - predlogi
Letno
ocenjevanje
javnih
uslužbencev

-

ukiniti ocenjevanje
uvesti možnost nagrajevanja

Pravice
delavcev

-

enotni dogovori v vrtcih glede prehrane zaposlenih

Ravnatelj –
status,
pristojnosti

-

upoštevanje nazivov
o imenovanju naj odloča stroka, 5 članov (predstavnik zaposlenih,
staršev in MIZŠ, ZRSŠ, ŠR)
urediti odgovornosti pedagoških delavcev do dela in do sredstev
več pristojnosti ŠR za podporo

-

Potrebne spremembe - predlogi
Podpora MIZŠ
ob anonimkah
in v kriznih
situacijah,
preveč
anonimk

-

-

jasni in konkretni odgovori (npr. prvi šolski dan, OPP – zgodnja
obravnava)
preverjanje dejstev pred ukrepanjem
OŠ ravnatelji dobivajo več okrožnic kot ravnatelji vrtcev

Odpoved
delovnega
razmerja
Vloga
sindikatov
Prehrana,
nabava

-

pretirana zaščita delavca, premajhna moč stroke

-

omejiti pristojnosti na pravice delavcev iz delovnih razmerij,
preveč se vmešavajo v stroko
živila iz lokalnega okolja

-

