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SMERNICE ZA  
TRILETNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI NAČRT 
ki zadeva šolska leta 2019/20, 2020/21 in 2021/22 

 
RAVNATELJICA 

 

 na osnovi zakona št. 107 z dne 13.7.2015 - »Reforma državnega šolskega in 
izobraževalnega sistema ter pooblastilo za preureditev veljavnih zakonskih določil"; 

 upoštevajoč, da omenjeni zakon v členih 12.-17. odreja naslednje dejavnosti in 
vsebine: 

o triletni Vzgojno izobraževalni načrt (v nadaljevanju »načrt«) izdela 
profesorski zbor na osnovi smernic za šolske dejavnosti in vodstvenih ter 
upravnih izbir, ki jih določa ravnatelj; 

o vsaka šolska ustanova v sodelovanju z vsemi svojimi komponentami pripravi 
triletni načrt vzgojno-izobraževalne ponudbe, ki ga nato lahko ažurira in 
prilagodi vsako šolsko leto v mesecu oktobru; 

o pri oblikovanju smernic za triletni VIN ravnatelj izhaja iz Poročila o 
samoevalvaciji za preteklo triletje in obenem 

 se posvetuje s predstavništvom dijakov in staršev; 
 kolikor je možno, se posvetuje tudi s predstavniki krajevnih uprav in 

krajevnih gospodarskih in družbenih ustanov; 
 upošteva razne možnosti izboljšanja šolske vzgojno-izobraževalne 

ponudbe šole; 
 se posvetuje s svojimi sodelavci;  

o nato ravnatelj izbere in sestavi smernice; 
o načrt odobri zavodski svet; 
o po zaključku odobritvenega postopka se načrt objavi na šolski spletni strani. 

 

 Upoštevajoč ministrska določila v zvezi s sestavo TVIN-a 2019-20/2021/22 zapis št. 
0017832 z dne .16.10.2018; 

 upoštevajoč ministrski dopis zapis št. 23410 z dne 22.11.2018; 

 ob upoštevanju Priporočila Sveta Evrope o ključnih kompetencah za vseživljenjsko 
učenje z dne 22. maja 2018 (2018/C 189/01); 

 upoštevajoč izsledke Poročil o samoevalvaciji, ki jih je Licej v skladu z ministrskimi 
določili objavil na spletni strani Invalsi in posledično tudi na ministrski spletni strani 
www.istruzione.it pod rubriko La scuola in chiaro;  

 sklicujoč se na prioritete in izobraževalne cilje, ki so navedeni v Poročilih o 
samoevalvaciji; 

 upoštevajoč razvojno procesne cilje, ki izhajajo iz samoevalvacije; 

 na osnovi razpoložljivih predelav podatkov nacionalnega preverjanja znanja 
INVALSI iz preteklih šolskih let; 

 na podlagi zaključnih ocen na ocenjevalnih sejah ob koncu preteklega triletja; 

 upoštevajoč rezultate maturantov na Državnem izpitu ob zaključku preteklega 
triletja; 

mailto:zavod@zigazois.it
http://www.istruzione.it/


DTZ Žiga Zois - Smernice TVIN 2019/22 

2 
 

 z ozirom na dejstvo, da izobraževalni proces (učenje in poučevanje) poteka tako v 
formalnih kot tudi v neformalnih okvirih; 

 sklicujoč se na institucionalno vlogo, namen in poslanstvo liceja Franceta Prešerna 
s slovenskim učnim jezikom, ki celovito pripravlja dijake na nadaljnji univerzitetni 
študij v Italiji, Sloveniji in tudi drugje, tako z vsebinskega vidika kot z vidika ustreznih 
metod dela ter ob upoštevanju narodnostnega vidika, ki je v tem okviru temeljnega 
pomena; 

 upoštevajoč pobude in dejavnosti krajevnih uprav in drugih krajevnih ustanov, 
združenj in organizacij na področju izobraževanja, dijaške in mladinske politike; 

 na osnovi OPR št. 297/1994, OPR ŠT. 275/1999, OPR št. 89/2010, veljavne 
Vsedržavne kolektivne delovne pogodbe, zakona št. 165/2001; 

 

sporočam profesorskemu zboru 
 

sledeče smernice za uresničitev didaktičnih in vzgojnih/izobraževalnih dejavnosti na šoli v 
okviru Vzgojno-izobraževalnega načrta za triletje, ki zadeva šolska leta 2019/20, 
2020/21 in 2021/22 v smislu 14. ods. zakona št. 107/2015. 
 

SPLOŠNI POGLEDI ZA PRIPRAVO  
TRILETNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA NAČRTA 

 
Triletni vzgojno-izobraževalni načrt naj bo usmerjen v dvig nivojev izobraževanja in 
kompetenc dijakov ob spoštovanju posameznih ritmov in načinov učenja.  

 
V glavnih obrisih vabim profesorski zbor, da upošteva: 
 

 ovrednotenje matematičnega, tehničnega in strokovnega znanja: 
o okrepiti in izboljšati matematično-logične spretnosti dijakov z razvijanjem strategij in 

prijemov učenja in poučevanja na osnovi didaktike po kompetencah in reševanja 
problemov (problem-solving), laboratorijskih dejavnosti in sodelovalnega učenja. 
Tehnično izrazje bi kazalo dopolniti tudi v slovenskem, italijanskem in obeh tujih 
jezikih. 

 

 ovrednotenje jezikovnih kompetenc pri znanju slovenščine in italijanščine: 

 dvigniti raven kompetenc v slovenskem, italijanskem in tujem jeziku (angl./nem.) z 
razvijanjem strategij in prijemov učenja in poučevanja na osnovi didaktike po 
kompetencah in reševanja problemov (problem-solving), laboratorijskih dejavnosti 
in sodelovalnega učenja.  

 dvigniti raven spretnosti tudi v angleškem in nemškem jeziku z razvijanjem strategij 
in prijemov učenja in poučevanja na osnovi didaktike po kompetencah in reševanja 
problemov (problem-solving), laboratorijskih dejavnosti in sodelovalnega učenja ter 
metode CLIL. 

 
Poleg omenjenih dveh osnovnih področij pridejo v poštev sledeče prečne osi in prečni cilji: 
 

 ovrednotiti digitalne kompetence dijakov in dijakinj (raba in priprava informatskih 
pripomočkov za interdisciplinarno povezovanje); 

 
 diferencirati in s tem izboljšati ponudbo dijakom s specifičnimi učnimi težavami in 

posebnimi potrebami; 
 

 poleg pozornosti do šibkejših dijakov oz. dijakov v stiski, okrepiti skrb za 
ovrednotenje dela dijakov, ki dosegajo boljše učne uspehe, jim posvečali dodatno 
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pozornost in jim med drugim dodeljevali zahtevnejše specifične naloge in vloge na 
šoli; 

 

 v okviru danih možnosti in razpoložljive zakonodaje ter kot dopolnilo že opravljenih 
korakov na področju didaktike po kompetencah (kot npr. seznam ključnih in 
transverzalnih kompetenc) pripraviti in izdelati skupne kriterije za preverjanje in 
ocenjevanje ključnih kompetenc ter nadgraditi uporabo avtentičnih nalog. 

 

 glede obvezne delovne prakse in stažev je potrebno po možnosti uskladiti in 
nadgraditi raven odnosov z delodajalci, ki sprejemajo naše dijake na delovno 
prakso ter okrepiti povezave in sodelovanja med šolo in podjetji, ustanovami in 
krajevnimi upravami za učinkovitejše usmerjanje v primerno delovno okolje. 
 

 Pridobivanje in razvijanje transverzalnih kompetenc bomo opazovali in preverjali 
tudi v okviru že tradicionalnih delovnih praks, ko se večkrat izkažejo tudi dijaki, ki v 
običajnem šolskem okolju niso dovolj motivirani in uspešni.  

 
Z ozirom na upravno-organizacijsko delovanje: 
o dodelati postopke za povzemanje, vmesno in zaključno evalvacijo in promocijo 

opravljenih dodatnih dejavnosti; 
o izboljšati in nadgraditi usklajevanje kurikularnih in izvekurikularnih pobud, ki 

potekajo na šoli in izven nje; 
o okrepiti medpredmetno načrtovanje in sodelovanje. 

 
Sodelovanjem z družinami: 
 
Uvedba spletnega dnevnika je prispevala k jasnosti in razvidnosti ocenjevanja ter k 
neposrednosti obveščanja. Treba pa bo še težiti k izboljšanju oz. k višanju kakovosti 
sodelovanja z družinami naših dijakov in dijakinj. 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE UČNEGA  
IN POMOŽNEGA OSEBJA 

 
Uvajanje inovativnih didaktičnih prijemov in posodabljanje dela v razredu neobhodno sloni 
na izpopolnjevanju in dodatnem usposabljanju učnega in pomožnega kadra.  

 
Z namenom, da bi poskrbeli za uvajanje učinkovitejših in inovativnih didaktičnih prijemov, 
bo šola poskrbela za obvezno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje učnega kadra 
predvsem na področju inovativnih didaktičnih metod poučevanja in uvajanja novih 
tehnologij v didaktično delo. Tudi s strokovnim izpopolnjevanjem učnega osebja na 
področju inovativnih didaktičnih metod nameravamo doseči okrepitev in izboljšanje 
kompetenc v slovenskem, italijanskem in tujem jeziku (angl./nem.) ter izboljšanje 
matematično-logičnih spretnosti dijakov.  

 
Prednostna področja, iz katerih bodo potekala izpopolnjevanja, so sledeča: 

 nove tehnologije in didaktika; 

 C.L.I.L.; 

 dematerializacija in poenostavitev upravnih postopkov za upravno in tehnično 
osebje. 
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IZOBRAŽEVALNE VSEBINE TRILETNEGA NAČRTA 
 
Triletni Vgojno izobraževalni načrt mora vsebovati: 
 

SEZNAM OSEBJA 
 

Pri oblikovanju Triletnega Vzgojno − izobraževalnega načrta bo profesorski zbor upošteval:  

 

 kadrovski seznam učnega osebja − potreba po učnih kadrih za razredni in podporni pouk 

ter za dodatni, okrepljeni seznam osebja (t.i. “organico dell’autonomia”), ki bo skrbel za 

okrepitev vzgojno izobraževalne ponudbe, poučevanje, podporni pouk, organizacijo, 

načrtovanje projektov, koordinacijo in upravljanje; 

  organizacijski načrt šole z navedbo posameznih funkcij osebja;  

 kadrovski seznam neučnega osebja in potrebe 
 

POTREBNE STRUKTURE IN OPREMA 
 

Z ozirom na že večletno začasno namestitev v neprimernih in veliko premajhnih prostorih, 
bomo nadaljevali s skupnimi do sedaj, žal, še neuspešnimi napori za dosego ustreznejših 
šolskih prostorov. 
 

NAČRT IZBOLJŠAV IN DRUGA PRIPOROČILA 
 
Triletni Vzgojno-izobraževalni načrt bo moral vsebovati tudi:  
 

 Načrt izboljšav, ki je ena izmed ključnih predpostavk za načrtovanje šolske dejavnosti 
(3. ods. 3. člena Dpr 275/99 in spremembe, ki jih uvaja 4. ods. zakona 107/2015). v 
smislu navodil dopisa ministrstva zapis št. 7904 z dne 1.9.2015. 

 Načrt mora biti sestavljen v skladu z vsemi navodili in predpisi, ki jih določa zakon št. 
107 z dne 13.7.2015.  

 Načrt mora okvirno vsebovati ministrska navodila z dne 11.12.2015, zapis 
MIUR.AOODPIT (U).0002805. 

 Načrt mora upoštevati lastnosti in poslanstvo (mission) šole in njene razvojne možnosti 

(vision), osnovna načela in vzgojno vizijo šole; 

 
 

MONITORAŽA IN EVALVACIJA  
 
Monitoraža in evalvacija posameznih dejavnosti, ki jih predvideva Načrt, sta neobhodna 
pogoja za prilagajanje in dograjevanje načrtovanja posameznih dejavnosti in projektov. 
Ocenjevanje dijakov in dijakinj mora biti transparentno in takojšnje (zak. odlok 122/09) in 
ima vzgojno in upravno vrednost. Ocenjevanje je nadalje tudi nujno pomagalo pri pripravi 
in udejanjanju didaktičnih ukrepov in je podlaga za osebno usmerjanje dijakov in dijakinj.  

 
Pridržujem si pravico, da to usmerjevalno odločbo, ki vsebuje splošna načela in smernice 
za pripravo triletnega Vzgojno-izobraževalnega načrta, po potrebi predelam, spremenim 
oziroma dopolnim. 
 

 
ravnateljica 
 
Loredana Guštin 


