Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport

VABILO NA POSVET
POLITIZACIJA SLOVENSKIH VRTCEV IN ŠOL?
22. oktobra 2021, ob 10. uri
v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.
S Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (EPA 2102-VIII), ki ga je skupina poslank in poslancev
(prvopodpisani Danijel Krivec) vložila v zakonodajno proceduro, se v temelju spreminjajo
razmerja med deležniki v svetih vrtcev in šol (46. člen Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja). S povečanjem števila predstavnikov ustanoviteljev in ob
hkratnem zmanjšanju števila zaposlenih v svetih se izrazito povečuje vpliv politike in
političnih strank na izbiranje ravnateljic in ravnateljev ter na delovanje vrtcev in šol.
Zdajšnja struktura svetov vrtcev in šol obstaja 25 let. V tem času se je kakovost
slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema izboljševala, kar potrjujejo tri ključne
mednarodne in periodične raziskave dosežkov učencev (PISA, TIMSS, PIRLS). V tem
obdobju je vzgojno-izobraževalni sistem deloval stabilno in brez večjih pretresov.
Upravičeno je sklepati, da je k dobrim rezultatom prispeval tudi primeren izbor ravnateljev
in ravnateljic, ki so bili imenovani po zdaj veljavnem postopku, pri katerem je vpliv politike
ustrezno omejen. Postavlja se vprašanje, zakaj strukturo svetov vrtcev in šol spreminjati,
če le-ta prispeva k stabilnemu delovanju in kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema, ter
tvegati s politizacijo slovenskih šol in vrtcev.
Želimo si, da bi razmisleki udeleženk in udeležencev posveta prispevali k javni razpravi o
možnih učinkih predlaganih sprememb, ki posegajo v koncept organizacije in vodenja
vrtcev in šol.
Branimir Štrukelj, l. r.
predsednik Komisije za kulturo,
znanost, šolstvo in šport

Zaradi razmer, povezanih z epidemijo covida-19, je vstop v stavbo parlamenta
številčno omejen in mogoč izključno za vabljene. Ob vstopu v poslopje je obvezno
upoštevanje pogojev PCT. Dogodek se bo snemal in ga boste lahko vsi
zainteresirani spremljali v živo na https://drzavnisvet.si/ ali preko povezave na
spletni strani S-TV Skledar (YouTube in Twitter).

PROGRAM
10.00–10.10
OTVORITEV
Branimir ŠTRUKELJ, predsednik Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost,
šolstvo in šport
10.10–11.40
PREDSTAVITVE
Mojca ŠKRINJAR, poslanka Državnega zbora Republike Slovenije
predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
dr. Slavko GABER, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
dr. Damijan ŠTEFANC, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
dr. Ljubica MARJANOVIČ UMEK, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
dr. Mitja SARDOČ, Pedagoški inštitut
11.40–13.00
RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI

***
Posvet bo vodil Branimir ŠTRUKELJ, predsednik Komisije Državnega sveta za kulturo,
znanost, šolstvo in šport.
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