31. strokovno srečanje
ravnateljic in ravnateljev
osnovnih šol
dr. Igor Papič, minister

Napredovanje zaposlenih v vzgoji in
izobraževanju v nazive – VIŠJI SVETNIK


DZ je sprejel novelo ZOFVI, s katero se uvaja nov, četrti naziv »višji
svetnik«



Posledica dogovora s SVIZ o razrešitvi stavkovnih zahtevah iz marca 2022
in Dogovora o realizaciji V. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado RS in
Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki je bil
dosežen januarja 2020.



Namen četrtega naziva je vzpostaviti dodatno motivacijo v kariernem
razvoju strokovnih delavcev, podaljšati obdobje kariernega napredovanja
in omogočiti razširitev ter poglobitev znanja.



Zakon se bo začel uporabljati 1. 9.2023.

Dogovor navaja izhodišča za določitev pogojev
za napredovanje v naziv višji svetnik, in sicer:


a)

leta v nazivu svetnik: ne več kot 6 let,



b)

nadaljnje izobraževanje in usposabljanje: ne več kot 8 točk,



c)

dodatna strokovna dela: ne več kot 46 točk.

Prehodno obdobje 5 letih


Za strokovne delavce, ki so naziv svetnik pridobili pod pogoji, določenimi
v pravilniku, veljavnem do 1. 9. 2020:



V tem obdobju bodo lahko ti strokovni delavci napredovali v četrti naziv
na podlagi manj zahtevnih pogojev:


imajo najmanj 5 let naziv svetnik



ne več kot 4 točke za uspešno končanje programov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja ter



ne več kot 10 točk iz naslova dodatnih strokovnih del.

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji
in izobraževanju v nazive


Obstoječi pravilnik se v delih, ki določajo drugo strokovno delo kot pogoj
za napredovanje, v 30 letih od uvedbe napredovanja v nazive praktično ni
spremenil.



Minister bo imenoval komisijo oziroma delovno skupino, sestavljeno iz
predstavnikov ministrstva, sindikata, javnih zavodov in praktikov. Delovna
skupina naj strokovno prouči določbe, ki opredeljujejo drugo strokovno
delo in usposabljanje strokovnih delavcev.



S tem se ne spreminja koncept, ki je zasnovan v pravilniku, prav tako se ne
spreminjajo ključni pogoji za napredovanje, aktualizirali in poudarili pa bi
tiste aktivnosti, ki so ključne tudi za uvajanje sprememb v šole in za
izboljšanje kakovosti dela v oddelku.

Kurikularna prenova


Strokovni svet za splošno izobraževanje je potrdil izhodišča prenove.



Kurikularni svet je konec avgusta sprejel merila in kriterije za izbor
strokovnjakov iz akademskih vrst za začetek prenove kurikula. Zaključen
je izbirni postopek.



Predvidoma v novembru bo Kurikularni svet izdal mnenje k imenovanju
članov komisij, ki jih bo nato imenoval direktor Zavoda RS za šolstvo.



Še v tem koledarskem letu je predvideno imenovanje predmetnih komisij
za operativno delo pri prenovi učnih načrtov. Delovne skupine bo
sestavljala približno tretjina praktikov. Vsebinska prenova učnih načrtov
za predmete v obveznem delu programa osnovne šole je predvidena do
konca leta 2023.

Priprava sprememb Zakona o osnovni
šoli


V letu 2023 je predvidena sprememba Zakona o OŠ. Z novelo zakona je
predvidena ureditev:



Razširjenega programa v OŠ. Poskus, v katerem v celoti sodeluje 48 šol,
se bo zaključil 31. avgusta 2023. V rešitvah bo poseben poudarek na
gibanju in zdravju. Program se bo uvajal postopoma, upoštevajoč
kadrovske in prostorske zmožnosti šole.



Uvedbe obveznega tujega jezika v 1. razredu in 2. tujega jezika v 7.
razredu OŠ. Predvideno je postopno uvajanje tujega jezika, upoštevajoč
kadrovske zmožnosti posamezne šole. Imenovana je bila delovna skupina
za pripravo strategije uvajanja tujega jezika v šolski sistem.

Priprava sprememb Zakona o osnovni
šoli


Uvedba Nacionalnega preverjanja znanja v 3. razredu OŠ in upoštevanje
dosežka v 9. razredu pri vpisu na srednje šole z omejitvijo vpisa.



Nove opredelitve in pogoji izobraževanja na domu – v smeri
zagotavljanja enakovrednosti doseženih standardov znanja pri vseh
obveznih predmetih.

Nacionalni program vzgoje in izobraževanja za
obdobje 2023-2033


MIZŠ je objavilo javni poziv za kandidiranje strokovnjakov za pripravo
nacionalnega programa.



Delovna skupina:


Predstavniki javnih zavodov (npr. Zavoda Republike Slovenije za
šolstvo, Centra RS za poklicno izobraževanje, Andragoškega centra
Slovenije, Državnega izpitnega centra, Pedagoškega inštituta),



strokovnjaki in strokovnjakinje (tudi iz prakse), ki bodo izrazili svoj
interes in so v zadnjem obdobju aktivno sodelovali na področju razvoja
vzgoje in izobraževanja ter bodo lahko pomembno pripomogli k
nastanku novega nacionalnega programa



Sodelovanje s Partnerstvom za kakovosten in pravičen VIS

PROMOCIJA UČITELJSKEGA POKLICA



MIZŠ se zaveda, da se problematika pomankanja kadrov v šolstvu
stopnjuje. Ukrepi:



Podelitev 41 od skupno 50 razpisanih štipendij v višini 200 EUR mesečno
za študente prvih letnikov pedagoških študijskih programov s področja
matematike, fizike, kemije in računalništva. Shemo štipendiranja bo
ministrstvo nadaljevalo in po potrebi tudi širilo v naslednjih študijskih
letih.



Klasično pripravništvo: v letu 2022 dodeljenih 200 od skupno 250
razpisanih pripravniških mest.



Finančna pomoč za študij v študijskih programih za izpopolnjevanje
(širitev poklicne kvalifikacije); v preteklem letu 205 prejemnikov

Drugi ukrepi


Hitrejši dostop do strokovnega izpita z upoštevanjem študentskega dela v
vzgoji in izobraževanju



V sodelovanju z drugimi resorji poiskati ustrezne ukrepe za bonitete na
področju deficitarnih poklicev v javnem sektorju (prednost pri neprofitnih
stanovanjih ipd.).



Javno promoviranje dobrih praks učiteljev in izpostavljanje najbolj
uspešnih.



Promocija pedagoškega poklica v šolah.



Zasnovati celovito medijsko kampanjo, ki bo v ospredje postavila pomen in
vlogo šole in učiteljev.

Aktivnosti v okviru Evropske kohezijske
politike


Aktivnosti za zviševanje ugleda vzgojiteljskih in učiteljskih poklicev
načrtujemo s posebnim projektom promocije teh poklicev v okviru
Evropske kohezijske politike za obdobje 2022-2029.



Sistem kariernega razvoja strokovnih in vodstvenih delavcev
(začetno izobraževanje, mentorstvo, uvajanje v poklic in delo,
načrtovanje in vodenje lastne karierne poti, napredovanje v poklicu,
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, podpora in položaj
ravnateljev): projekt posodobitve kariernega razvoja
strokovnih in vodstvenih delavcev, v okviru Evropske
kohezijske politike za obdobje 2022-2029

HVALA ZA POZORNOST

