
    
 
 

Ljubljana, 8. 5. 2020 
 
Priporočila za nadaljevanje in zaključevanje izobraževalnega procesa v programih 
nižjega poklicnega, srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja   
 
Predvidena vrnitev v šolo 18. 5. 2020 je prvenstveno namenjena dijakom zaključnih letnikov za 
pripravo na zaključek izobraževanja (ZI, PM) in izvedbo maturitetnih oz. zaključnih izpitov. Izziv ob tem 
predstavlja usklajevanje izobraževanja na daljavo in zaključevanja, ob upoštevanju enakih možnosti za 
vse dijake. Usklajevanje procesa izobraževanja ob vrnitvi v šolo vodi ravnatelj, ki je odgovoren za 
smiselne prilagoditve priporočil prostorskim, kadrovskim in drugim pogojem posamezne šole. 
 
Dobra priprava dijakov na upoštevanje priporočil NIJZ je bistvena za čim manj stresno vrnitev. Do 
takrat naj bo pozornost namenjena seznanjanju z novimi šolskimi pravili in sprejetimi higienskimi 
ukrepi na dijakom razumljiv način (npr. strip Kako se širi koronavirus).  
 
Šole pravočasno in natančno obvestijo dijake (in njihove starše oz. skrbnike), kdaj in kako se bo 
nadaljeval pouk v šoli (datum, časovna in prostorska razporeditev dijakov …). Pri tem poskušajo 
poiskati rešitve tudi za dijake, ki se v šolo iz različnih razlogov ne bodo mogli vrniti. Še posebej so 
pozorni na težave dijakov v samoizolaciji ter dijakov iz ranljivih skupin. 
 
Zaključevanje ocen poteka v skladu s šolskim koledarjem. Izberemo možnosti, s katerimi dijaki najlažje 
izkažejo svoje kompetence. Vajenci zaključnih letnikov se lahko vrnejo k delodajalcem, če je to 
potrebno za zaključek izobraževanja ali za pripravo na zaključni izpit. 
 
Priprava na praktični del zaključnega izpita in izpit iz četrtega predmeta poklicne mature sodi med 
glavne cilje vrnitve dijakov v šole. Če je mogoče, naj poteka na ustaljen način, seveda ob upoštevanju 
vseh usmeritev za preprečitev okužbe. CPI pripravlja pregled stanja za vsa strokovna področja in 
konkretne prilagoditve izvedbe v primerih, kjer običajna izvedba ne bo mogoča. Predloge prilagoditev  
bosta verificirali državni komisiji za poklicno maturo in zaključni izpit. 
 
Šola lahko organizira tudi vrnitev posamičnih dijakov nižjih letnikov, ki po presoji šole (ravnatelji, 
strokovni aktivi, učitelji, svetovalni delavci) potrebujejo dodatno pomoč pri realizaciji ciljev 
izobraževanja ali jih ni mogoče oceniti na daljavo.  
 
Vajenci vseh treh letnikov se lahko 18. 5. 2020 vrnejo na praktično usposabljanje z delom pri 
delodajalcih, če šola presodi, da manjkajočih praktičnih znanj in veščin ne bi bilo mogoče nadomestiti 
v prihodnjih letih. Pogoj za vrnitev je, da imajo zagotovljenega mentorja in vzpostavljeno varno delovno 
okolje v skladu s priporočili NIJZ za varno izvajanje posameznih dejavnosti. Delodajalci, ki vajencem ne 
morejo zagotoviti nadaljevanja praktičnega usposabljanja, naj skušajo skupaj z zbornico in šolo poiskati 
ustrezno rešitev za vsakega vajenca posebej.  
 
Glede vrnitve dijakov na PUD velja enako kot za vajeniško obliko. Vsak primer je treba obravnavati 
individualno in pridobiti soglasje partnerjev. Na praktičnem usposabljanju z delom morajo dijaki poleg 
varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja upoštevati tudi zaščitne ukrepe, ki jih določi NIJZ. 
 
Za podporo pri izvajanju priporočil so vam na voljo svetovalci Centra RS za poklicno izobraževanje. 
Nanje se lahko obrnete po elektronski pošti ali telefonsko. Vse informacije in koristne povezave so 
objavljene na spletni strani CPI (http://www.cpi.si/izobrazevanje-na-daljavo.aspx). 
 
Mag. Janez Damjan, direktor CPI 


