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8. konferenca ravnateljev 

vzgojno-izobraževalnih 

zavodov v Republiki Sloveniji



Ključni cilji Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport v šolskem letu 2022/2023

1. Prenova vzgojno izobraževalnih programov in programskih

dokumentov v smeri celostnega pristopa zagotavljanja kakovostnega,

vključujočega, pravičnega in trajnostno naravnanega sistema področja

vzgoje in izobraževanja (zaključek 2025).

2. Varno in spodbudno učno okolje (preventivno delovanje glede

zagotavljanja varnega okolja, oblikovanje spodbudnih učnih okolij za

nadarjene in ranljive skupine ter oblikovanje učnih okolij, ki temeljijo na

aktivni vlogi otroka, učenca in dijaka).

3. Učinkovito vodenje in upravljanje vrtcev in šol (plačni položaj

ravnateljev, plače administrativno-računovodskih in drugih tehničnih

delavcev ter strokovnega kadra).



1 Ureditev plačnega položaja zaposlenih

 Plače ravnateljev

Ministrstvo je v letu 2021 pripravilo predlog spremembe Uredbe o
plačah direktorjev v javnem sektorju, ki določa nov razpon plačnih
razredov (52-56) za ravnatelje/direktorje s področja osnovnega in
srednjega šolstva.

 Plače administrativno-računovodskih in drugih 
tehničnih delavcev

Posamezne interesne skupine, v katere se povezujejo strokovni
delavci, so na MIZŠ naslovile številna opozorila o premalo vrednotenih
delovnih mestih.



 Prenovljen koncept meril in kriterijev za napredovanje zaposlenih
v vzgoji in izobraževanju, ki je eden od ključnih mehanizmov kariernega
razvoja. Ključno vodilo prenove koncepta je postaviti takšna merila in
kriterije, ki bodo strokovne delavce spodbujala k zviševanju kakovosti
vzgojno-izobraževalnega procesa. O predlogu koncepta bomo razpravljali
na jesenskih srečanjih ravnateljev.

 Na podlagi novele ZOFVI-N se s 1. 9. 2022 omogoči napredovanje v naziv
mentor in svetovalec tudi zaposlenim na delovnem mestu vzgojitelj
predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja.

 Glede tega se bo tudi spremenil Pravilnik o napredovanju zaposlenih v
vzgoji in izobraževanju v nazive. Ostali členi pravilnika (npr. vrednotenje
strokovnih člankov in udeležbe na mednarodnih konferencah) se bodo
spreminjali po opravljeni dodatni razpravi.



2 Skrb za načrtovanje ustreznih kadrov v VIZ

 MIZŠ je zaradi predvidenega pomanjkanja tovrstnih kadrov pristopilo k

aktivnostim za vzpostavitev štipendiranja na pedagoških

študijskih programih.

 V proračun za leti 2023 in 2024 je MIZŠ že predlagalo tako povečanje

števila štipendij, kot tudi širitev sheme štipendiranja po pedagoških

študijskih programih glede na predvidene trende pomanjkanja ustreznih

pedagoških kadrov.

 MIZŠ je za šolsko leto 2022/23 po desetih letih ponovno razpisalo

klasična pripravniška mesta s sklenjenim delovnim razmerjem na

področju vzgoje in izobraževanja.



 Za novo šolsko leto je razpisanih 250 pripravniških mest v treh sklopih:

za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih

otrok – pomočnika vzgojitelja, za opravljanje vzgojno-

izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok ali svetovalnega

delavca v vrtcih oz. šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok

in mladostnikov s posebnimi potrebami ter za opravljanje vzgojno-

izobraževalnega dela učitelja, vzgojitelja, svetovalnega delavca ali

knjižničarja

 Načrtujemo, da bomo razpis za pripravniška mesta objavili vsako leto

pred novim šolskim letom.



3 Uvedba obveznega poučevanja tujega jezika v 1. 

razredu in drugega tujega jezika v tretjem vzgojno-

izobraževalnem obdobju

V šolskem letu 2022/23 se zaključuje izvedba poskusa Zavoda RS za šolstvo
o uvajanju tujega jezika v obveznem programu. Glede na vmesna poročila
monitoringa poskusa rezultati dajejo ustrezno podlago za pripravo sistemskih
sprememb za uvedbo poučevanja drugega tujega jezika v tretjem vzgojno-
izobraževalnem obdobju in uvedbo poučevanja tujega jezika v 1. razredu.

Z namenom izboljšanja stanja na področju učenja in poučevanja tujih
jezikov je bila na MIZŠ pravkar oblikovana delovna skupina, v kateri bodo
poleg predstavnikov MIZŠ in ZRSŠ sodelovali tudi strokovnjaki z različnih
področij jezikovnega izobraževanja, od slovenščine, slovenščine kot drugega
jezika, tujih jezikov pa do manjšinskih jezikov ter tudi romščine. Vključeni
bodo predstavniki ravnateljev, staršev in sindikata. Osnovni cilj delovne
skupine je priprava strategije jezikovnega izobraževanja do leta 2030 ter
svetovanje ministru v zvezi z vprašanji, ki se dotikajo jezikovnega
izobraževanja.



4 Izobraževanja na domu 

Porast izobraževanja na domu - pripravljena je analiza stanja
izobraževanja na domu, sledijo zakonske spremembe – v smeri
zahtevanja enakovrednega izobraževalnega standarda za vse učence

 Preoblikovanje pogojev in izvajanja izobraževanja na
domu

 V zakonu se jasneje opredelijo pravice in dolžnosti staršev pri
uveljavljanju izobraževanja na domu. V tem kontekstu se
določijo rok, do kdaj starši obvestijo šolo o izobraževanju na
domu, trajanje izobraževanja na domu, pogoji prekinitve med
šolskim letom, obveznosti učenca in šole ter obseg, iz
katerega se preverja in ocenjuje znanje učenca.



5 Razširjeni program osnovne šole

 Zaključevanje poskusa “Uvajanje tujega jezika v obveznem

programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v

osnovni šoli“ (145 šol, 46 v celoti), sledi umestitev na sistemsko raven

in priprava zakonodajnih podlag.

 V novi evropski finančni perspektivi se načrtuje projekt t.i. zdravega

življenjskega sloga. Eden osrednjih ciljev je oblikovanje programa za

integrirano preprečevanje in obvladovanje upada gibalne učinkovitosti,

povezanih z življenjskim slogom in epidemijo Covid-19, pri čemer je

posebej izpostavljena vadba oz. telesna dejavnost.



6 Vključevanje begunskih otrok in priseljencev

 Vključevanje begunskih otrok iz Ukrajine ter priseljencev v vrtce

in šole (potreba po dodatnih urah in sistematizaciji delovnega

mesta).

 Pripravljen je Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za

nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov v

šolskem letu 2022/23. S tem sklepom se zaradi

zagotavljanja nemotenega delovanja vzgojno-

izobraževalnih zavodov v šolskem letu 2022/2023 kot nujni

kadrovski ukrep določa dodatna sistemizacija delovnega

mesta svetovalnega delavca.



7 Izzivi vpisa v srednje šole

• Še posebej v srednjih šolah v večjih mestih, pozivi in pobude za spremembo

vpisnih pogojev in meril.



HVALA ZA POZORNOST


