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OBVESTILO VRTCEM, ŠOLAM IN DIJAŠKIM DOMOVOM - junij 2015

Spoštovane direktorice in direktorji, spoštovane ravnateljice in ravnatelji,

pošiljamo vam deseto, redno mesečno obvestilo Zavoda RS za šolstvo v tem šolskem letu,
namenjeno vodstvenim delavcem šol in vrtcev ler dijaških domov.

Prosimo vas, da po svoji presoji posredujete obvestilo tudi sodelavcem.

OBVESTILA ZA VRTCE

Tudi v naslednjem šolskem letu bomo izpeljali študijska srečanja za strokovne delavce vrtcev, na
katerih se bomo posvetili konceptu spremljanja otrokovega napredka in inkluzije v najširšem
smislu, v povezavi z načeli Kurikula za vrtce.
Študijska srečanja bodo potekala v nekoliko spremenjeni obliki, o čemer bosle obveščeni na
regijskih srečanjih z ravnatelji in vodji vrtcev na začetku šolskega leta ler v rednem mesečnem
obvestilu za mesec oktober.

OBVESTILA ZA OSNOVNE ŠOLE
V predhodnih obvestilih VIZ smo vas obvestili o spremljavi ter usposabljanju za uvajanje
neobveznih izbirnih predmetov (NlP) in vas poprosili, da vaše učitelje o tem obvestite in jih
spodbudite k prijavi in k izpolnjevanju splelnih vprašalnikov ..

Glede na lo, da so napovedane spremembe Zakona o osnovni šoli ustavljene (okrožnica
Ministrstva za šolstvo in šport, št. 6034-7/2015/30, z dne 4. 6. 2015), vas obveščamo, da smo
naknadno odprli tudi prijave za učitelje, ki bodo v 1. razredu poučevali tuji jezik kot neobvezni
izbirni predmet. Zalo smo čas za prijavo učiteljev na usposabljanje in izpolnjevanje spletnih
vprašalnikov podališali do vkliučno 30. 6. 2015.

Do navedenega datuma bodo spletni vprašalniki dosegljivi
http://www.zrss.si/vprasalnik-nip/.prijavnice za usposabljanje pa
http://www.zrss.si/pri iava/neobvezn i-izb irni-pred meti. asp.
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Na podlagi prijav bomo po načelu geografske bližine oblikovali skupine, določili lokacije izvedb in
datume usposabljanj za posamezne skupine - srečanja bomo izvedli od 20. 8. do 28. 8. 2015. O
razporeditvi v skupino, lokaciji in datumu bomo učitelje obvestili predvidoma do 15. 7. 2015 na e-
naslov, ki so ga navedli v prijavi.

Uvodno srečanje z šolami, ki bodo v šolskem letu 2015/16 prvič izvajale tuji jezik v 2. razredu,
bo 3. 7. 2015 na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Vabilo s programom je v prilogi
Obvestila.

OBVESTILA ZA SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE
Za srednješolske učitelje naravoslovnih predmetov in matematike bo avgustovsko izobraževanje
potekalo na konferenci Povezujemo znanje za boljšo pismenost & Scientix, in sicer 20. in 21. 8.

2015. Več o konferenci lahko najdete na spletni strani http://www.zrss.si/naravoslovje2015/.

Tudi za učitelje družboslovnih predmetov in jezikov bo izobraževanje potekalo 20. in 21. 8.
2015, vendar na drugačen način. Učitelje posameznih predmetov smo združili v skupine, tako da
bodo srečanja v plenarnem delu potekala skupaj, predmetni del pa se bo izvajal ločeno, po
predmetih. Zaradi tega smo izvedbo srečanj organizirali samo na nekaterih šolah. Razpored in
potek izobraževanj je priloga Obvestilu.

PROJEKTI ZRSŠ V SODELOVANJU Z VI-ZAVODI
• Javno povabilo vzgojno-izobraževalnim ustanovam za sodelovanje v projektu »Uživajmo v

zdravju«
Na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo je objavljeno Javno povabilo vzgojno-
izobraževalnim ustanovam za sodelovanje v projektu s skrajšanim imenom Uživajmo v
zdravju. Z omenjenim projektom želimo slediti splošnemu cilju projekta, to je zmanjšanju in
preprečevanju bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Projekt omogoča inovativne
interdisciplinarne in sistemske rešitve, ki bodo trajnostno podpirale zdrav življenjski slog in
zmanjševanje debelosti.
Vabimo vzgojno-izobraževalne ustanove, da se prijavite k sodelovanju v projektu.
Prijava za projekt je dostopna na povezavi: http://www.zrss.silDefault.asp?a=1&id=1735
Dodatne informacije o javnem povabilu in projektu dobite pri vodji projekta, ge. Ireni Simčič,
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, po telefonu 01 / 23 63 129 ali na e-naslovu:
irena. simcic@zrss.si.

• V torek, 30. 6. 2015, bo na ZRSŠ, OE Ljubljana, prvo srečanje šol v mednarodnem
projektu Linpileare. 23 povabljenih osnovnih in srednjih šol se bo seznanilo s cilji
projekta, ugotovitvami vprašalnika, ki so ga izpolnili marca 2015, in razmišljalo, kako
zastaviti delo na šoli do leta 2017 .

.....................................................................................................................
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Konferenca za ravnatelje
Že pretekli mesec smo vas obvestili o drugi konferenci za ravnatelje vseh vzgojno-izobraževalnih
zavodov, z naslovom Učno okolje za vse - izziv za pedagoško vodenje, ki bo 19. 8. 2015 v
Termah Laško. Vabimo vas, da obiščete spletno stran konference http://www.zrss.si/konferenca-
ravnatelii-2015/ in vas, spoštovane ravnateljice in ravnatelji, še enkrat vljudno vabimo k prijavi
http://www.zrss.si/konferen ca.ravn atel ji-20 15/?1nk=pri java.

Založba ZRSŠ
V založbi smo vam pred počitnicami pripravili nekaj predlogov za počitniško branje. Rubrika
Obvestila na spletni strani založbe tako prinaša izbor prispevkov (lz)viri znanja, ki so bili objavljeni
v naših strokovnih revijah, na temo formativnega spremljanja in inkluzije Vabimo vas, da
pobrskate tudi po Digitalni knjižnici, kjer vas čaka novost: zbornik Kaj nam prinaša e-Solska torba.
Prijetno strokovno branje vam želimo tudi med počitnicami.
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