DVODNEVNI IZOBRAŽEVALNI SEMINAR
ZA SINDIKALNE ZAUPNICE IN ZAUPNIKE
IZ SREDNJIH, VIŠJIH ŠOL IN DIJAŠKIH
DOMOV
Bled, 18. - 19. marec 2019

1. dan - ponedeljek, 18. marec 2019
10.00 – 10.30 Nagovor predsednika sindikalne konference - Jože Brezavšček, predsednik sindikalne konference
10.30 – 12.00 Aktualna dogajanja, pomembna za članstvo SVIZ - Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ Slovenije
12.00 – 13.00 Ministrstvo za šolstvo - dr. Jernej Pikalo, minister / Martina Vuk, državna sekretarka
13.00 – 14.30 KOSILO
14.30 – 15. 15 Varstvo osebnih podatkov in obveznosti sindikalnega zaupnika - Jernej Zupančič, SVIZ
15.15 – 16.00 Internetno nasilje - Maja Vreča, Arnes
16.00 – 16.30 ODMOR
16.30 – 18.00 Delo v dveh skupinah (udeleženci seminarja bodo razdeljeni v dve skupini ob sami prijavi)
Najbolj pogosta delovno pravna vprašanja - Nadja Götz, SVIZ
Nasilje na delovnem mestu s poudarkom na praktičnem primeru - Doroteja Lešnik Mugnaioni
20.00

VEČERJA

MIZŠ
Koordinacijsko telo za usklajevanje nalog na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja
Razpršenost srednješolcev po izobraževalnih programih v letu 2018/19
PROGRAMI

2018/19
Št. dijakov

% vseh dijakov

Nižje poklicno izobraževanje

1.095

1,5%

Srednje poklicno izobraževanje

12.201

16,7 %

Srednje strokovno izobraževanje

30.647

41,9 %

Poklicno tehniško izobraževanje

3.498

4,8 %

Gimnazije

25.272

34,5%

Poklicni tečaji

191

0,3 %

Maturitetni tečaji

322

0,4 %

Skupaj

73.226

ŠOLSKO LETO 2019/2020
Prihodnje šolsko leto se v srednje šole vpisuje večja generacija (17.684
devetošolcev), saj letos zaključuje osnovne šole 599 kandidatov več kot lani.
-

Gorenjska regija (191 kandidatov več kot lani)
Osrednjeslovenska regija (211 kandidatov več kot lani)
Posavska regija (82 kandidatov več kot lani).
Jugovzhodna regija (8 manj kot lani)
Pomurska regija (34 manj kot lani)
Savinjska regija (4 kandidati manj kot lani).

Trenutno je za 17.684 devetošolcev predlaganih 24.575 vpisnih mest s strani šol.
Lani je bilo skupaj z mesti na zasebnih šolah razpisanih 23.644 mest za 17.085
bodočih dijakov.

NOVI PROGRAMI
-

Za naslednje šolsko leto je 15 srednješolskih zavodov predlagalo
razmestitev 17 povsem novih programov, ki jih šole doslej še niso izvajale.

-

10 predlogov je za ponovno razmestitev programov, ki so jih šole v
preteklosti že izvajale.

-

Glede na lanski razpis gre torej za predlog razmestitve 27 novih programov.

-

Nekatere šole pa so za svoje programe, ki jih že izvajajo, predlagale, da bi jih
poleg šolske oblike izvajale še v vajeniški obliki.

Zavod, ki predlaga nov program

Enota zavoda

ŠC Nova Gorica

Biotehniška šola

ŠC Novo mesto

Srednja gradbena, lesarska in
vzgojiteljska šola
Srednja strojna šola
Srednja elektro šola in tehniška
gimnazija

NOV program

OŽIVITEV starega programa
Gospodar na podeželju (namesto Vrtnarja)

Pomočnik pri tehnologiji gradnje in Izdelovalec
oblačil
Klepar - krovec
Tehnik mehatronike in Tehnik mehatronike (PTI)

Srednja zdravstvena šola Ljubljana

Zdravstvena nega (PTI)

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Oblikovalec kovin - orodjar

III. gimnazija Maribor

Gimnazija – športni oddelek

Lesarska šola Maribor
Srednja ekonomska šola Maribor

Papirničar
Ekonomska gimnazija – športni oddelek
Ekonomski tehnik – športni oddelek

Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor

Gastronomija in turizem (PT)

SERŠ
ŠC Ptuj

Elektrotehnik (PTI)
Metalurg in Vrtnar
Ekonomski tehnik (PT)

Strojna šola
Ekonomska šola

Ekonomska šola Murska Sobota

Mejski tehnik

Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
ŠC Celje

Srednja šola za hortikulturo in vizualne umetnosti
Ekonomska in trgovska šola Brežice

Pomočnik v tehnoloških procesih
Srednja šola za gradbeništvo in
varovanje okolja
Srednja šola za strojništvo, mehatroniko
in medije

Izvajalec suhomontažne gradnje
Klepar – krovec
Fotografski tehnik in Tehniška gimnazija (smer
biotehnologija)
Bolničar – negovalec, Zdravstvena nega,.
Predšolska vzgoja (PT) in Ekonomski tehnik (PT)

VAJENIŠTVO
Za šolsko leto 2019/2020 je predvidena razširitev nabora izobraževalnih programov, ki se
bodo izvajali v vajeniški obliki. Tak način izvedbe je tako predviden v programih:
-

Mehatronik
Operater
Elektrikar
Tesar in Klepar – krovec
Kamnosek
Mizar,
Gastronomske in hotelske storitve
Oblikovalec kovin – orodjar
Zidar
Strojni mehanik

NOVO
- Slikopleskar – črkoslikar
- Papirničar
- Steklar
- Klepar – krovec
2017/2018 vpisanih 56 vajencev
2018/2019 vpisanih 71 vajencev
92 % vpisanih v program vajeništva je z odločitvijo zadovoljnih in bi to ponovno storili
60 % jih je zadovoljnih z izplačanimi nagradami (200 – 400 EUR/mesečno)

VPIS V DIJAŠKE DOMOVE
-

v dijaških domovih je na voljo 2281 prostih mest
predvidenih je 565 mest več za sprejem novincev

VPIS NA VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
-

za vpis na fakultetno izobraževanje je na voljo 18.632 mest
102 manj kot preteklo leto

PREDLOG OBRAVNAVANIH VSEBIN IN OBLIKOVANJE SKLEPOV
ZA SINDIKALNO KONFERENCO
(v torek, ob zaključku izobraževalnega seminarja)

-

Stališče do prenove kariernega sistema (Bela knjiga)
Stališče do napovedanih sprememb izobraževalnega
sistema (vpliv staršev)
Stališče do preventivnih ukrepov povezanih s spletnim
nasiljem (zakonodaja)

HVALA ZA POZORNOST
USPEŠNO DELO VAM ŽELIM!

Jože Brezavšček, predsednik SKSVŠDD

