PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2014–2020
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada.«

Dne, 22. 11. 2019 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo javni razpis za izbor
operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 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.
Javni razpis upošteva načela in cilje:
• izboljšati prehod iz izobraževanja v zaposlitev,
• hitrejša aktivacija mladih brezposelnih
• in zmanjšanje števila brezposelnih.
Zaposlitev sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os:
8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostna
naložba: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni
niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna
izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«;
specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.
Cilji programa:
Cilj programa je zaposlitev pomočnika vzgojitelja začetnika za obdobje petih mesecev. V
program so vključeni mladi stari vključno do 29 leta, ki iščejo prvo zaposlitev na področju
vzgoje in izobraževanja.
Pomočnik vzgojitelja začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za
pridobitev poklicne kvalifikacije. Opravil bo vse z zakonom in drugimi predpisi določene
aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja. Po izteku

pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mest, bo z zavodom sklenil novo pogodbo o
zaposlitvi za obdobje enega meseca, ker bo svoje znanje še nadgrajeval.
Pomočnik vzgojitelja začetnik bo pod vodstvom mentorja spoznaval načrtovanje, usklajevanje
in izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku (dnevna rutina, prehranjevanje, vodene
aktivnosti, prosta igra…), postopno bo prevzemal določene samostojne naloge. Aktivno se bo
vključeval v neposredno vzgojni-izobraževalno delo, nadomeščanja, sodeloval pri načrtovanih
projektih, prisostvoval pri sodelovanju s starši (govorilne ure, roditeljski sestanki, druga
druženja), sodeloval na vzgojiteljskih zborih, pripravi srečanj, razstav, prireditev. Opravljal bo
druge naloge, ki so povezane z dejavnostjo vrtca. Spoznal bo naloge in delo svetovalne službe.
V zadnji fazi se bo aktivno pripravljal na praktične nastope, pod vodstvom mentorja bo
pripravljal metodične in didaktične priprave, na katerih bo hospitirala ravnateljica.

Na ta javni razpis se je prijavila tudi OŠ Majšperk-enota vrtec Majšperk, ki je bil s sklepom
Ministrstva za znanost, šolstvo in šport izbran za sodelovanje v tej operaciji.
Od 15. junija 2020 dalje je v Vrtcu Majšperk preko tega razpisa zaposlena Nuša Vaupotič. Ministrstvu
za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Evropski uniji smo hvaležni za podporo,
zaupanje in financiranje operacije.

