
        

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VIZ 2017 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 30. 9. 2016 objavilo javni razpis 
za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017«, ki 
ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in se izvaja v 
okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014 do 2020.  

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo 
zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje 
izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj 
ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih 
zahteva za pristop k strokovnemu izpitu. 

Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb 
na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih 
vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva 
izkušenega učitelja za zagotovitev trajnejših učinkov. 

Na omenjeni razpis smo se prijavili za prosto projektno delovno mesto, bili na 
razpisu uspešni in zaposlili mlado učiteljico začetnico, za obdobje od 1. 12. 2016 
do 31. 7. 2017. 
 
Program dela z učiteljico začetnico vsebuje jasno opredeljene in načrtovane 
aktivnosti usposabljanja ter cilje teh aktivnosti. Temelji na spoznavanju 
načrtovanja, usklajevanja in izvedbe vzgojno-izobraževanega dela. Učiteljica 
začetnica je pod vodstvom profesorja likovnega pouka postopoma samostojno 
prevzemala določene naloge vzgojno-izobraževalnega procesa. Vključevala se je 
v oddelke podaljšanega bivanja in kot drugi strokovni delavec v prvem razredu. 
Samostojno se je vključevala v dejavnosti, ki so predmet vzgojno-
izobraževalnega dela ter so opredeljene v učnem načrtu. Sodelovala je tudi pri 
ostalih projektih, ki so opredeljeni v letnem načrtu OŠTolmin: 

 PROJEKT EKO ŠOLA; V letošnjem šolskem letu je bil cilj šole, da nam postane 
ekološko obnašanje sestavni del življenja. Pri projektu so sodelovali vsi učenci. V 
sklopu projektnega delovnega mesta se je izvajal umetniško-ustvarjalni del projekta 
EKO ŠOLA. 



 MEDNARODNI HAIKU NATEČAJ, ki ga razpisuje šola, letos se je povezal s projektom 
eko šole, delovni naslov se je glasil Recikliramo besede. V sklopu projektnega 
delovnega mesta so se izvajale interesne dejavnosti, umetniško-ustvarjalni del projekta 
HAIKU . 

 POSEBNI PROJEKTI IN TABORI so bili namenjeni delu z nadarjenimi učenci. V 
sklopu tabora za nadarjene so se pod vodstvom učiteljice začetnice izvajale interesne 
dejavnosti_ umetniško-ustvarjalni del tabora za nadarjene maj 2017. 

 Projekt Ko spoznavam druge, spoznam sebe. Gostili smo vrstnike, 16 deklet in fantov 
iz Trbovelj. Drugi dan so učenci delali v štirih različnih delavnicah: kuharski, likovni, 
ustvarjalni in tehnični. 

 Sodelovanje na projektu RAZGLEDNICE IZ TOLMINA, 10. državno likovno srečanje.  
 

 
Šola namreč poudarja umetnostno vzgojo na šoli in skuša v čim večjem številu 
vključevati učence od 1-9 razreda. Smer se namreč povezuje z vsemi 
predmetnimi področji. Učiteljica začetnica je bila vključena tudi v nadomeščanja, 
sodelovala je na ekskurzijah, v šolah v naravi, interesnih dejavnostih. Hkrati je 
opravljala tudi drugo vzgojno-izobraževalno delo, kot npr. sodelovanje s starši, 
učiteljskim zborom, svetovalno službo…  V času trajanja projekta se je aktivno 
vključevala v vsa področja dela šole.  
 
Delo v projektu je ves čas potekalo po predhodno pripravljenem programu, ki je 
vseboval sistematično načrtovane ter jasno opredeljene aktivnosti usposabljanja 
in cilje le-teh.  

 

 


