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OHRANIMO, KAR DELUJE
Predanost ravnateljev in učiteljev
Mreženje ravnateljev
Dostopnost javnega šolstva, brezplačno
Stara oblika podaljšanega bivanja brez trpanja z neobveznimi izbirnimi
predmeti
Vrhunska skrb za prehrano otrok
Varstvo in obogatitvene dejavnosti
Skrb za šolski prostor
Šolski koledar
Ohraniti socialni vidik: prevozi, subvencije
Oprema šol

POTREBNE SPREMEMBE
POTREBNE SPREMEMBE

PREDLAGANE REŠITVE

Kriteriji za učitelja, izbor, naj bo
poklic, poslanstvo

Kriteriji za vstop v študij
Sprememba vpisnih pogojev in programov, selekcija
Več prakse v šolah

Pripravništvo, strokovni izpit

Enakopravni vstop na trg dela
Sistemska rešitev, ne projektna
Ukiniti pogoj, da je strokovni izpit obvezen za zaposlitev
Kvota 5 pripravnikov na šolo, ki bi v 2 letih morali narediti strokovni
izpit

Kadri

Učitelj naj bi smel 20 % časa učiti predmet za katerega nima
ustrezne izobrazbe
Povečanje % računalnikarja, vodje prehrane, tajnice,
računovodkinje

POTREBNE SPREMEMBE
Profesionalni razvoj učitelja

Uvedba in obnavljanje licence na 5 let, menjava zavoda na 7 let

Delovna uspešnost, motivacija
zaposlenih
Nadomeščanje učiteljev

Ponovno uvesti plačilo

Delovni čas

Sistemsko normiranje
Ukinitev EDČ

Povečati dostojanstvo poklica
učitelja
Sprememba načina in vsebin
poučevanja, didaktika, metodika

Sami

Poenostavitev postopka, ukinitev soglasij

Sodobne aktivne metode, dolžnost učitelja
Opolnomočenje učiteljev na PeF
Umestiti življenjsko pomembne vsebine v učne načrte
Raziskovanje lastne prakse

POTREBNE SPREMEMBE
Prenatrpan predmetnik
Inkluzija
Dopolnilni in dodatni pouk
Ureditev statusa ravnatelja

Večja povezanost med predmeti
Da, a ne za vsako ceno
Obvezna
Plačna razmerja napram PR, U, nazivi R, enakopravno
pridobivanje točk – napredovanje, izhodiščni razred je 52
Postopek imenovanja – povečanje odgovornosti vseh zaposlenih

Manj pravilnikov, več časa za
pedagoško vodenje

Pravnik za več šol
Pravna pomoč
Strokovna podpora drugih služb

Pomočnik ravnatelja
MIZŠ, Delo ZRSŠ

Prenoviti normative in standarde
Pravočasno podajanje informacij, novosti
Posvetovalni organ MIZŠ

Spremeniti vlogo sveta zavoda

ZOFVI

POTREBNE SPREMEMBE
Anonimke

Inšpektorat naj pozna prijavitelja

Materialni stroški

Povečati na raven pred letom 2012

Ureditev in poenotenje
strokovne terminologije
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