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Javno šolstvo in odprti kurikulum
Matura, opravljanje 5. predmeta na maturi
Srednje strokovno in poklicno izobraževanje in vajeništvo
Podpora šolam v smislu projektov
Sodelovanje z delodajalci in sodelovanje po vertikali z OŠ
Timsko in medpredmetno povezovanje
Razpisi za IUD
Šolska prehrana, knjižnice, obšolske dejavnosti, tekmovanja
Prehodnost sistema
Mreženje ravnateljev
Odprava obravnave polnoletnih dijakov

POTREBNE SPREMEMBE
DELO Z DIJAKI
Zavarovanje
Enakovredno obravnavanje športnikov na vseh ravneh
izobraževanja
Dijaki s posebnimi potrebami
Izločitev mature iz vpisnega postopka pri vpisu na
fakulteto
Ureditev prehoda v terciarno izobraževanje
Uvedba finančnega in pravnega opismenjevanja na
področju splošnega izobraževanja

Urejanje statusa tujcev

Upoštevati predloge iz
2016 in 2014

POTREBNE SPREMEMBE
POSODOBITEV UČNIH NAČRTOV
Pri vajeništvu je potrebno prevetriti predmetnik

Tudi ožanje
Proti novim predmetom
Uvedba odprtega kurikula

Posodobitev in aktualizacija predmetnikov
Prenova gimnazij
Premik v učenje reševanja problemov, kritično in ustvarjalno
mišljenje
Ponovno premisliti vlogo in obseg umetnosti v učnih načrtih

Odprti kurikul v gimnazije

Definiranje nabora temeljnih vrednot, ki jih kot družba
zagovarjamo
Vključiti vsebine računalniškega mišljenja v celotno vertikalo
izobraževanja

Posodobiti obstoječe učne
načrte računalništva in
informatike v celi vertikali
izobraževanja

POTREBNE SPREMEMBE
MIZŠ IN FINANCIRANJE

Prevetritev MOFAS

Spremenjeno financiranje MOFAS

Drugačno financiranje dijaških domov
Več sredstev za investicije v didaktično opremo
Dvig cene malice
Pravočasno obveščanje o spremembah, o novih
prenovljenih programih
Ažurno odgovarjanje na vprašanja
Enoznačna navodila za izvajanja
Urejanje področja javnih naročil
Nagrajevanje »vlečnih konj« sedaj ni mogoče
Vrednotenje programov
MIZŠ prelaga pomembne odločitve na ravnatelje,
ker zakonodaja ni urejena

Poenotenje informatizacije šol
Pravočasni razpisi za investicijsko vzdrževanje
Po glavi dijaka ni pošteno
Fiksni stroški, ki omogočajo osnovno delovanje
šole bi morali biti pokriti
Prevelika vloga SVIZ

POTREBNE SPREMEMBE
SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST, VREDNOTENJE DELA, NORMATIVI IN
STANDARDI
Sprememba normativa za pomočnika ravnatelja
Naj bo enak kot v OŠ
Celo delovno mesto tajnice, računovodje, knjižničarja ne glede na
velikost šole

Celo delovno mesto tajnice, računovodje,
knjižničarja ne glede na velikost šole

Vrednotenje dela koordinatorja vajeništva

Ureditev delovnega mesta strokovnega aktiva, vodje
PUZ in delitev formalne odgovornosti

Normativi za učitelje strokovnoteoretičnih predmetov pri praktičnem
pouku
Ureditev položaja (statusa in plače) strokovnih delavcev, ki pridejo v Stimulativno zaposlovanje, prehod iz gospodarstva v
šolstvo iz gospodarstva
šolstvo
Urediti status osebe odgovorne za varovanje podatkov
Na novo ovrednotiti določena dodatna dela
Vzdrževalec učne tehnologije
Sistemizirati delovna mesto učitelja SLO za učence tujce, vodjo
izobraževanja odraslih …

Ureditev št. delovnih tednov pouka na SSI programih
Sistemsko urediti pripravništvo
GDPR

POTREBNE SPREMEMBE
SPREMEMBA PRAVILNIKA O
NAPREDOVANJU STROKOVNIH
DELAVCEV

Drugačne točke, ne več točk za
prispevke na raznih simpozijih
Vključitev ocen dijakov in delodajalcev,
ter na podlagi tega vrednotiti delo
učitelja

Poskrbeti za starejše delavce

POTREBNE SPREMEMBE
ODNOS MIZŠ DO RAVNATELJEV

Spremeniti podrejenost MIZŠ v
razmerju do sindikatov

Najnižja plača ravnatelja bi morala biti
višja kot najvišja plača učitelja

SVIZ naj neha voditi MIZŠ

POTREBNE SPREMEMBE
IMENOVANJE RAVNATELJA IN
AVTONOMIJA
PEDAGOŠKO VODENJE kot prednostna
naloga ravnatelja in ne štetje ur
Ravnatelj ni avtonomen, je pa za vse
odgovoren

V SEDANJEM SISTEMU JE KONFLIKT
INTERESOV
Svet zavoda naj upošteva mnenje baze

POTREBNE SPREMEMBE
DELOVNI ČAS EDČ

Določitev letne delovne obveznosti in
ne tedenske - v zakonodaji

Dokončni dogovor o delovnem času in
priprava podlage, ki bo veljala za vse
šole in dijaške domove

Eksplicitno naj se definira 30 urna
obvezna prisotnost na šoli
Določi naj se 8 urna obvezna prisotnost
na šoli

Priznanih 33 ur na teden je krivično
Delovni čas učiteljev po starem

Ukinitev i-LDN

