
 

 

Z decembrom 2016 smo na naši šoli začeli izvajati projekt: 

»PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017« 

V okviru projekta smo zaposlili profesorico razrednega pouka – Tamaro Plohl.  

Specifični cilj projekta je znižanje brezposelnosti mladih. Namen projekta je zaposliti iskalca 
prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja. V okviru projekta se bo mladi učitelj 
preko organiziranega, načrtovanega in strokovno vodenega usposabljanja uvajal v vzgojno-
izobraževalno delo v šoli ali vrtcu. 

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi vključno do 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.  

 Projekt prva zaposlitev traja od 1. 12. 2016 do 31. 7. 2017.  

V tem času se mlada učiteljica pripravlja na opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje 
in izobraževanja, se seznanja s šolsko zakonodajo, z internimi akti šole ter ostalim strokovnim 
gradivom. Mlada učiteljica opravlja različne oblike dela na šoli (jutranjo varstvo, različna 
spremstva učencev, individualno pomoč učencem, pomoč pri šolskih prireditvah, 
nadomeščanja, sodeluje pri pouku ipd.) in se s tem navaja na samostojno opravljanje 
učiteljskega poklica. Delo v projektu ves čas poteka po vnaprej pripravljenem programu, ki 
vsebuje sistematično načrtovane ter jasno opredeljene aktivnosti usposabljanja in cilje le-
teh. 

Na razpis Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 20167 so lahko kandidirale 
šole, ki bodo po zaključenem obdobju projekta mladega učitelja zaposlile v obsegu najmanj 
do polovičnega delovnega časa, in sicer do 31. 1. 2018. 

Anton Žumbar, prof. 

 

NAČRT USPOSABLJANJA 

Program  
Program je sestavljen iz splošnega dela in iz posebnega dela. 
 
Splošni del 



Splošni del temelji na naslednjih aktivnostih:  
- pod vodstvom mentorja in ravnatelja bo učiteljica začetnica sprva spoznavala načrtovanje, 

usklajevanje in izvedbo vzgojno-izobraževanega dela 
- postopoma bo prevzemala določene samostojne naloge in se vključevala v neposredno 

vzgojno-izobraževalno delo 
- sodelovala bo pri načrtovanih projektih  
- v zadnji fazi bo samostojno pripravljala metodične in didaktične priprave praktičnih nastopov 

in jih tudi neposredno izvajala 
- v tej fazi bo tudi sestavila, preverila in ocenila najmanj tri naloge za preizkus znanja ter ustno 

preverjala in ocenjevala znanje 
- opravljala bo tudi drugo vzgojno-izobraževalno delo kot je: 
- sodelovanje s starši, učiteljskim zborom, svetovalno službo, knjižnico … 
- priprava in organizacija strokovnih ekskurzij, tekmovanj, srečanj, razstav, predstavitev … 
- mentorstvo učencem pri raziskovalnih in projektnih nalogah … 

 
Posebni del 

- Terminski plan: 
Začetek opravljanja dela: 01.12.2016 
Zaključek opravljanja dela: 31.07.2017 

 
 
Mesečni plan: 

 

December 2016 
 

- mlado učiteljico ravnatelj ob prisotnosti 
mentorja seznani z organizacijo javnega 
zavoda in njenimi področji delovanja ter 
strokovnimi in drugimi službami 

- mlado učiteljico ravnatelj in/ali mentor 
osebno seznani z zaposlenimi na šoli in s 
prostori, kjer posamezni zaposleni delajo  

- mladi učiteljici ravnatelj predstavi Letni 
delovni načrt za šolsko leto 2016/17 in jo 
še posebej opozori na tiste dele Letnega 
delovnega načrta, ki se navezujejo na 
njeno delo  

- mentor mlado učiteljico seznani z učnimi 
in drugimi načrti za delo v razredu 

- mentor mlado učiteljico seznani s 
pedagoško dokumentacijo ter načini 
njenega vodenja 

- mlada učiteljica se vključi v razred, kjer 
delo opravlja njen mentor 

- mentor mlado učiteljico predstavi 
učencem in jim pove razloge zakaj bo 
občasno v razredu, kakšne bodo njene 
naloge, pristojnosti in podobno 

- mentor se z učenci dogovori, da bodo 
mlado učiteljico naslavljali z »učiteljica 
Tamara« 



- mlada učiteljica v dogovoru z mentorjem 
spremlja pouk v tolikšnem obsegu, kot 
ga določata Pravilnik in razpis 

 

Januar 2017 
 

- mlada učiteljica, poleg spremljanja 
pouka v razredu, spoznava tudi druge 
oblike dela na šoli 

- izvaja individualno pomoč učencem 
- občasno pride v jutranje varstvo 
- občasno je v oddelku podaljšanega 

bivanja 
- spremlja učence na dnevih dejavnosti 
- prisostvuje redovalni konferenci ob 

zaključku prvega redovalnega obdobja 
 
 

Februar 2017 
 

 
- mlada učiteljica sodeluje pri pouku 
- samostojno pripravljala metodične in 

didaktične priprave praktičnih nastopov 
in jih tudi neposredno izvaja 

- izvaja individualno pomoč učencem 
- opravlja nadomeščanja 
- sodeluje pri pripravi učencev na proslavo 

ob slovenskem kulturnem prazniku 
- občasno pride v jutranje varstvo 
- občasno je v oddelku podaljšanega 

bivanja 
- sodeluje pri pripravah učencev na 

pustne maske in jim pomaga pri izdelavi 
le-te 

- v zimskih počitnicah se pripravlja na 
strokovni izpit s študiranjem zakonodaje 

- sodeluje na pedagoški konferenci 
- sodeluje na dnevih dejavnosti 

 

Marec 2017 
 

- mlada učiteljica sodeluje pri pouku 
- samostojno pripravljala metodične in 

didaktične priprave praktičnih nastopov 
in jih tudi neposredno izvaja 

- izvaja individualno pomoč učencem 
- občasno pride v jutranje varstvo 
- občasno je v oddelku podaljšanega 

bivanja 
- opravlja nadomeščanja 
- sodeluje pri pripravi učencev na srečanje 

gledaliških skupin 
- sodeluje pri pripravi učencev na proslavo 

ob materinskem dnevu 
- sodeluje na pedagoški konferenci 
- sodeluje na skupnem roditeljskem 



sestanku in na predavanju za starše 
- sodeluje na dnevih dejavnosti 

 

April 2017 
 

- mlada učiteljica sodeluje pri pouku 
- samostojno pripravljala metodične in 

didaktične priprave praktičnih nastopov 
in jih tudi neposredno izvaja 

- izvaja individualno pomoč učencem 
- občasno pride v jutranje varstvo 
- občasno je v oddelku podaljšanega 

bivanja 
- opravlja nadomeščanja 
- sodeluje pri pripravi učencev na srečanje 

gledaliških skupin 
- sodeluje pri pripravi učencev na proslavo 

ob materinskem dnevu 
- sodeluje na pedagoški konferenci 
- sodeluje na dnevih dejavnosti 

 
 

Maj 2017 
 

 
- mlada učiteljica sodeluje pri pouku 
- samostojno pripravljala metodične in 

didaktične priprave praktičnih nastopov 
in jih tudi neposredno izvaja 

- sestavi, preveri in oceni najmanj tri 
naloge za pisni preizkus znanja  

- ustno preverja in ocenjuje znanje 
- izvaja individualno pomoč učencem 
- opravlja nadomeščanja 
- občasno pride v jutranje varstvo 
- občasno je v oddelku podaljšanega 

bivanja 
- sodeluje pri nacionalnem preverjanju 

znanja 
- sodeluje na pedagoški konferenci 
- sodeluje na dnevih dejavnosti 

 
 

Junij 2017 
 

 
- mlada učiteljica sodeluje pri pouku 
- samostojno pripravljala metodične in 

didaktične priprave praktičnih nastopov 
in jih tudi neposredno izvaja 

- ustno preverja in ocenjuje znanje 
- izvaja individualno pomoč učencem 
- opravlja nadomeščanja 
- občasno pride v jutranje varstvo 
- občasno je v oddelku podaljšanega 

bivanja 
- sodeluje kot nadzorni učitelj pri izpitih za 



otroke, ki se šolajo na domu 
- sodeluje na pedagoški konferenci 
- sodeluje na ekskurziji učencev 
- sodeluje na dnevih dejavnosti 
- mlada učiteljica sodeluje pri načrtovanju 

in izvedbi počitniškega varstva za učence 
razredne stopnje 

- opravi strokovni izpit 
 

Julij 2017 
 

- mlada učiteljica sodeluje pri izvedbi 
počitniškega varstva za učence razredne 
stopnje 

- izkoristi letni dopust 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


