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SREDNJE ŠOLE 
SREDNJE GLASBENE ŠOLE 
DIJAŠKI DOMOVI 
 
 
 
Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji,  
 
pošiljamo vam okrožnico z informacijami Zavoda RS za šolstvo glede 7. konference Pedagoško vodenje, 
načrtovanih terminov konferenc Zavoda RS za šolstvo do junija 2022, študijskih srečanj v šolskem letu 2021/22 
ter predhodno obvestilo o javnem pozivu za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu 
»Dvig digitalne kompetentnosti«. 
 

7. konferenca ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji  
 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo bo letos, pred začetkom novega šolskega leta organiziral že 7. konferenco 
ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji. Konferenca bo potekala v okviru 
dogodkov, ki so umeščeni v predsedovanje Republike Slovenije Evropski uniji, v Kongresnem centru na Brdu 
pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj.  
 
Glede na epidemiološko stanje v državi se bomo odločili za ustrezen način izvedbe, in sicer:  

a) v živo za vse udeležence, če bo dovoljeno zbiranje večjega števila oseb, v torek, 24. 8. 2021,  
b) v živo v manjših skupinah (ponedeljek, 23. 8., torek, 24. 8. in sreda, 25. 8 2021), 
c) na daljavo, če se bodo ukrepi zaostrili, v torek, 24. 8. 2021. 

 
Dokončno odločitev o načinu izvedbe vam bomo sporočili naknadno. 
 
Konferenca bo namenjena predstavitvi novosti v vzgoji in izobraževanju v šolskem letu 2021/22, ki bodo 
temeljne za uspešno vodenje v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Posebna pozornost bo posvečena razmisleku 
o tem, kako premostiti primanjkljaje šolanja na daljavo ter o digitalnem okolju za interaktivno rabo kurikularnih 
dokumentov (učnih načrtov in podpornih gradiv). Ravnateljice in ravnatelji boste skupaj s tujimi in domačimi 
strokovnjaki razmišljali in razpravljali o predlaganih aktivnostih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
in Zavoda RS za šolstvo za zmanjšanje neželenih posledic, ki so nastale zaradi specifike izvajanja pouka v tem 
šolskem letu. Plenarni predavatelji bodo med drugim predstavili tudi, kako pripraviti učitelje in učence na izzive 
prihodnosti.  
 
Podrobnejši program bo objavljen v zadnjem tednu junija, ko bo odprta tudi prijava na konferenco. 
 
Konferenca bo brez kotizacije. 
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Datumi konferenc Zavoda RS za šolstvo do junija 2022 

 
Zavod RS za šolstvo bo v obdobju do junija 2022 organiziral in izvedel naslednje konference:  
 

Naslov konference Datum  Ciljna publika 

Mednarodni projekt ATS STEM – 1. del: Vrednotenje 
veščin na STEM- področju 

30. 6. 2021 Člani projektnih timov in 
ravnatelji vključenih šol 

7. konferenca ravnateljev vzgojno-izobraževalnih 
zavodov v Republiki Sloveniji: 
Pedagoško vodenje za dvig kakovosti in učinkovitosti 

24. 8. 2021 Ravnatelji in ravnateljice 
vzgojno izobraževalnih 
zavodov 

Mednarodna konferenca projekta Erasmus+: 
INTEGRATED LEADERSHIP IN SCHOOL PRACTICE 
PROJECT (ILSP) 

7. - 9. 10. 
2021 

Člani projektnih timov in 
ravnatelji vključenih šol 

6. konferenca učiteljev-ic naravoslovnih predmetov - 
NAK 2021 

14. - 15. 10. 
2021 
 

Učitelji naravoslovnih 
predmetov osnovnih in 
srednjih šol 

Konferenca o učenju in poučevanju matematike KUPM 
2022 

2. 2. 2022 Učitelji matematike osnovnih 
in srednjih šol  

Konferenca učiteljev razrednega pouka 15. - 16. 3. 
2022 

Učitelji razrednega pouka 

Zaključna konferenca projekta NA-MA POTI  5. 4. 2022 Člani projektnih timov 

Zaključna konferenca projekta OBJEM 20. 4. 2022 Člani projektnih timov 

Zaključna konferenca projekta POGUM 28. 5. 2022 Člani projektnih timov 

Zaključna konferenca projekta PODVIG 29. 6. 2022 Člani projektnih timov 

 
Natančnejše informacije o načinu izvedbe in prijavi bodo objavljene na spletni strani ZRSŠ. 

 
Študijska srečanja za strokovne delavce srednjih šol in dijaških domov 2021/22 
 
Zavod RS za šolstvo tradicionalno izvaja študijska srečanja, ki so namenjena strokovnim delavcem vrtcev, 
osnovnih in srednjih šol, z namenom informiranja o aktualnih novostih in izmenjave dobrih praks. 
 
Vsebina srečanj 
Leto 2021 je področje vzgoje in izobraževanja postavilo pred nove izzive, saj je bilo potrebno v dolgem obdobju 
dela na daljavo prilagoditi način izvedbe pouka posebnim okoliščinam in učencem zagotoviti čim bolj kvaliteten 
vzgojno-izobraževalni proces. Letošnja študijska srečanja za osnovne in srednje šole bomo posvetili 
načrtovanju pouka s pomočjo digitaliziranih učnih načrtov, raznolikim oblikam preverjanja in ocenjevanja 
znanja, aktivnostim za zmanjševanje neželenih posledic, ki so nastale zaradi specifike izvajanja pouka v tem 
šolskem letu ter zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega okolja.  
 
Organizacija srečanj 
Študijska srečanja bomo izpeljali v treh delih, po modelu 4+2+2.  
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Prvi del, v obsegu 4 ure, bo izveden za predmete in skupine z manjšim številom udeležencev v živo, za večje 
skupine pa na daljavo, v spletnem okolju MS Teams.  
 
Drugi del, v obsegu 2 uri, bo potekal na daljavo s pomočjo digitaliziranih učnih načrtov in samostojno izdelavo 
letne e-priprave ter refleksijo.  
 
Tretji del, v obsegu 2 uri, bo organiziran kot videokonferenca, na kateri bodo predstavljeni primeri dobrih praks 
in nadaljnje usmeritve za delo z digitaliziranimi učnimi načrti.  
 
Prijave 
Spletne prijave bodo odprte od 21. 6. do 8. 7. 2021 na spletni strani ZRSŠ. 

 
Izvedba aktivnega državljanstva v programih srednjega poklicnega izobraževanja 
 
S tekočim šolskim letom 2020/21 so pričeli za dijake, vpisane v 1. letnik, veljati novi oziroma prenovljeni 
srednješolski programi, v katere so poleg predmetov umeščene druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela. 
Vanje je, poleg interesnih dejavnosti, kot samostojen vsebinski sklop umeščeno aktivno državljanstvo. Podlaga 
za izvedbo aktivnega državljanstva, ki torej ni predmet niti del interesnih dejavnosti, je katalog znanja: z njim 
so določene vsebine in cilji, standardi znanja ter preverjanje in ocenjevanje znanja, podana so didaktična 
priporočila in opredeljena znanja izvajalcev (izvajalec je lahko le učitelj z izobrazbo ustrezne smeri).  
Ker gre za povsem nov programski element, Zavod RS za šolstvo pripravlja strokovno usposabljanje za učitelje 
izvajalce in strokovna gradiva v obliki priročnika, načrtuje se tudi spremljava uvajanja aktivnega državljanstva 
v šolsko prakso.  
 
Dijaki naj bi aktivno državljanstvo opravljali v 3. letniku; ker so programi s tem programskim elementom pričeli 
veljati za vpisane v 1. letnik šolskega leta 2020/21, je začetek izvajanja aktivnega državljanstva predviden v 
šolskem letu 2022/23. Zato bo v prihodnjem šolskem letu 2021/22 potekale pripravljalne aktivnosti, in sicer: 

- predstavitev organizacijskih in izvedbenih aktivnosti ravnateljem srednjih šol, 
- izid priročnika za učitelje aktivnega državljanstva v dveh delih (1 - didaktični napotki: načrtovanje, 

organizacija, in izvedba; 2 – vsebinska podpora katalogu znanja) in 
- izvedba 24-urnega programa usposabljanja učiteljev. 

 
Ravnatelji ste 6. 3. 2020 prejeli okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (št. 603-3/2020/5), ki 
dopušča možnost izvedbe aktivnega državljanstva v srednjem poklicnem izobraževanju v 2. letniku, kar 
pomeni, da bi lahko šole v teh programih začele izvajati aktivno državljanstvo že v prihodnjem letu 2021/22. 
Šolam s strokovnega vidika sicer to možnost odsvetujemo: ne le zaradi načrtovanih priprav na uvedbo tega 
vsebinskega sklopa, s katerim se uvaja popolnoma nov koncept pouka, temveč tudi zato, ker je bil katalog 
znanja za predmet družboslovje prenovljen tako, da so ta znanja osnova za aktivno državljanstvo, oz., da 
slednje predstavlja nadgradnjo vsebin in ciljev družboslovja.  
 

 1. del: 4 ure  
 

2. del: 2 uri 3. del: 2 uri 

Način izvedbe V živo ali na daljavo Na daljavo Na daljavo 

Srednje šole in 
dijaški domovi 

18. 8. - 20. 8. 2021 
 

Po zaključku prvega 
dela do 15. 9. 

V zadnjih dveh tednih septembra 

Glasbene šole 24. 8. - 27. 8. 2021 
 

Po zaključku prvega 
dela do 15. 9. 

V zadnjih dveh tednih septembra 
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Zavedamo se, da se boste nekatere šole zaradi organizacijskih zahtev in povezav z gospodarstvom kljub 
temu odločile za izvedbo aktivnega državljanstva v 2. letnikih poklicnih programov, zato načrtujemo 
podporo in začetek spremljave izvedbe v omejenem obsegu že tudi v prihodnjem šolskem letu 2021/22. 
 
Da bi šole, ki boste z izvedbo aktivnega državljanstva v 2. letnikih poklicnih programov pravočasno ustrezno 
podprli, bomo v ponedeljek, 28. junija 2021, na Zavodu RS za šolstvo organizirali krajši, 3-urni informativni 
posvet za ravnatelje in učitelje izvajalce, na katerem bomo podali temeljne informacije o organizaciji, 
načrtovanju in izvedbi aktivnega državljanstva. Zaradi organizacije in vsebinske priprave posveta prosimo, da 
nam najkasneje do petka, 18. junija 2021, preko obrazca na povezavi https://zrss.1ka.si/AD-SPI, posredujete 
naslednje podatke: 

- ime šole, 
- ime programa (programov) in število oddelkov, v katerih se bo v prihodnjem letu izvajalo aktivno 

državljanstvo, in skupno število dijakov v oddelkih, 
- ime in priimek ter elektronski naslov ravnatelja (ali pomočnika ravnatelja), ki se bo udeležil posveta 

ter  
- ime in priimek ter elektronski naslov učitelja oz. učiteljev, ki se bodo udeležili posveta, in njihovo smer 

izobrazbe. 
 
Prosimo, da vse podatke vnese ista oseba (ravnatelj). 
 
Vabilo na posvet bo na elektronske naslove prijavljenih posredovano 22. junija 2021. 

 
Predhodno obvestilo o javnem pozivu za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih 
zavodov v programu »Dvig digitalne kompetentnosti« 
 
Zavod RS za šolstvo bo v zadnjem tednu junija objavil javni poziv za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih 
zavodov v programu »Dvig digitalne kompetentnosti«. Projekt v okviru sredstev Evropskega socialnega sklada 
bo vodil Zavod RS za šolstvo v sodelovanju s konzorcijskim partnerjem ARNES-om. Poziv bo namenjen 
osnovnim, srednjim in glasbenim šolam, dijaškim domovom ter zavodom za izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami. Aktivnosti v programu se bodo začele 1. 9. 2021 in bodo trajale do 31. 8. 2023.  
 
Izbrani vzgojno-izobraževalni zavodi bodo vključeni v aktivnosti, za razvijanje usposobljenosti izobraževalcev s 
pomočjo uporabe sodobnih informacijsko-digitalnih tehnologij, pri poučevanju in učenju ter posledično 
izboljšane digitalne kompetence otrok, učencev in dijakov. Strokovni delavci bodo imeli možnost udeležbe na 
brezplačnih usposabljanjih za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v vzgojno-izobraževalnem procesu. Za 
organizatorje oz. koordinatorje informacijskih dejavnosti bodo pripravljana dodatna usposabljanja na podlagi 
akreditiranih programov. Vzgojno-izobraževalni zavodi bodo v programu »Dvig digitalne kompetentnosti« po 
opravljenih refleksijah in usposabljanjih ter identifikaciji prioritet načrtovali lastne digitalne strategije.  
 
Pogoji za sodelovanje v programu, kriteriji in merila za izbor, podrobnejši opis obveznosti vključenih in ostale 
pomembne informacije bodo objavljane v javnem pozivu v Uradnem listu RS in na spletni strani Zavoda RS za 
šolstvo www.zrss.si, zato so zainteresirani vzgojno-izobraževalni zavodi vabljeni, da spremljajo objave.  
Ko bo javni razpis objavljen, bodo vzgojno-izobraževalni zavodi obveščeni tudi preko predstojnic območnih 
enot Zavoda RS za šolstvo, za zainteresirane pa bo organiziran tudi informativni sestanek. 
 
S spoštovanjem,                                                                                        
 
 
                     dr. Vinko Logaj, l.r.  
                                                                                   direktor 

https://zrss.1ka.si/AD-SPI
http://www.zrss.si/

