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Ravnateljicam in ravnateljem
vrtcev,
osnovnih sol,
osnovnih sol 5 prilagojenimi programom,
zavodov za izobrazevanje otrok 5
posebnimi potrebami,
glasbenih sol,
srednjih sol,
visjih strokovnih sol
dijaskih domov
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Zadeva:

Obvestilo 0 objavi javnega razpisa studijskih pomoci za subvencioniranje
solnin za nadaljnje izobrazevanje strokovnih delavcev v vrtcih in solah v
studijskem letu 2017/2018

Spostovane ravnateljice in ravnatelji,
Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport je tudi letos objavilo Javni razpis studijskih
pomoci za subvencioniranje solnin za nadaljnje izobrazevanje strokovnih delavcev v vrtcih in
solah v studijskem letu 2017/2018 (v nadaljevanju: razpis). Razpis je objavljen v Uradnem listu
RS, st. 72/2017 z dne 15. 12. 2017 in na spletnih straneh Ministrstva za izobrazevanje, znanost
in sport.
Na razpis se je mogoce prijaviti do 18. 1. 2018. Nanj lahko kandidirajo strokovni delavci
zaposleni v glasbenih solah, vrtcih, osnovnih solah, osnovnih solah s prilagojenim programom,
solah in zavodih za vzgojo in izobrazevanje otrok in mladostnikov 5 posebnimi potrebami,
srednjih solah, visjih strokovnih solah in dijaskih domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci
javnoveljavnih programov vzgoje in izobrazevanja in:
•
so v studijskem letu 2017/2018 vpisani v studijske programe izpopolnjevanja, navedene
v 1. A tocki razpisa, 5 katerimi bodo izpolnjevali pogoje za strokovnega delavca v vzgoji
•

in izobrazevanju, ali
so v studijskem letu 2017/2018 vpisani v studijske programe pedagosko-andragoskega
izpopolnjevanja, navedene v 1. B tocki razpisa, s katerim bodo izpolnjevali pogoje 0
izobrazbi za delovno mesto na katerem opravljajo vzgojno-izobrazevalno dele in sicer:
ucitelja strokovnoteoreticnega
predmeta oziroma strokovnega
modula v
poklicnem in strokovnem izobrazevanju, gimnaziji ali glasbeni soli, ali
ucitelja
splosnoizobrazevalnega
predmeta
psihologija
v
strokovnem
izobrazevanju ali gimnaziji, ali

laboranta, instruktorja, ucitelja prakticnega pouka
delavca 5 srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo.

ali drugega

strokovnega

Kandidirajo lahko strokovni delavci, ki so na izobrazevanje vpisani 5 soglasjem delodajalca in za
namen financiranja solnine studijskega programa niso prejeli sredstev 5 strani pravne osebe
oziroma solnina iz teh sredstev ni financirana v celoti. Ce je kandidat za namen financiranja
solnine studijskega programa prejel sredstva 5 strani pravne osebe, se v skladu z namenom
razpisa subvencija ustrezno zmanjsa.
Prosimo, da strokovne delavce, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, opozorite na objavljen razpis.
Za dodatne informacije lahko poklicete Nataso Miklic (tel. st. 01 400 5327) ali Vido Trilar
(tel. st. 01 4005233) ali pisete na elektronski naslov katis.mizs@gov.si.
Lep dan,

mag. Darinka Cankar
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