Vodstvu osnovne šole,
Šolski svetovalni službi
Številka: 6040-1/2016-10
Datum: 27.8.2018
Zadeva: Načrt dela Zavoda RS za zaposlovanje z osnovnošolsko mladino za šolsko leto 2018 - 2019

Spoštovani!
Tako kot vsako leto smo tudi letos na Zavodu RS za zaposlovanje pripravili načrt sodelovanja z vami na
področju vseživljenjske karierne orientacije namenjene osnovnošolski mladini.
V nadaljevanju boste našli aktivnostmi, ki jih bomo izvajali v naslednjem šolskem letu.
1. Informiranje in karierno svetovanje:
Individualno in skupinsko informiranje poteka v Kariernih središčih Zavoda RS za zaposlovanje vse leto. Za
skupinski obisk se dogovorite na območni službi Zavoda v naprej. Omogočamo tudi individualno svetovanje
učencem, ki jih boste na prepoznali kot tiste s težavami in pri katerih šolski svetovalni delavci potrebujete
pomoč pri svetovanju. Vsaka območna služba Zavoda bo po dogovoru nudila pomoč tem učencem in njihovim
staršem.
2. Vprašalnik o poklicni poti (eVPP):
Za šolsko leto 2017/18 bo na voljo glede na rezultate ankete posodobljen eVPP
Statistični podatki o namerah so koristen podatek, ki zanimajo srednje šole glede vpisa v njihove programe in
tudi za delodajalce, da izvedo, kakšen kader v nekaj letih lahko pričakujejo na trgu dela..
Vprašalnik namenjen ugotavljanju notranje motivacije učenca ter poklicni izbiri. O datumu dostopa do
aplikacije boste obveščeni v najkrajšem možnem času.
2.1. Skrbnica aplikacije na Centralni službi je Zlata Šlibar (zlata.slibar@ess.gov.si) ali na telefon 01 47
90 986.
2.2. Geslo za dostop v aplikacijo je enako kot prej, a z letošnjo letnico. Lahko pokličete tudi na
brezplačno številko 080 20 55.
2.3. V prilogi dopisa vam posredujemo še v skladu z GDRP novo soglasje za uporabo eVPP.
3. Timske konference za učence osnovnih šol:
3.1. Potekajo od novembra do januarja.
3.2. Osnova za timske posvete so podatki iz Vprašalnika o poklicni poti (eVPP)
3.3. Praviloma se timski sestanki izvedejo za učence pri katerih je večja verjetnost, da bodo imeli
težave pri zaposlovanju ( 2.odstavek 24. Člena ZUTD).
3.4. Podatki eVPP bodo dostopni na šolah ter na Uradih za delo, tako da bodo timski sestanki po
potrebi organizirani na ZRSZ.

4. Elektronski Kam in kako
Od januarja 2018 je na voljo posodobljena različica programa. Registracijske številke za šole ostajajo enake. Za
dodatna pojasnila lahko pišete na KIK@ess.gov.si.
5. Spletni portal Mojaizbira.si
Informacije o poklicih, srednjih šolah in programih so učencem na voljo na spletni strani www.mojaizbira.si.
6. Informacije o trgu dela:
Gradivo bo s sodelovanjem Službe za analitiko pripravljeno v začetku leta 2019 in posredovano na šole. V
kolikor potrebujete te informacije prej, nas prosim kontaktirajte.
7. NCIPS bo svetovalne delavce na šolah elektronsko obveščal o vseh novostih s področja zaposlovanja,
evropskih pobudah, razpisih, projektih in drugem.
8. Na Zavodu poteka projekt »Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno
orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih«, ki je v veliki meri namenjen tudi šolski mladini
oz. šolskim svetovalnim delavcem, ki se ukvarjajo z vseživljenjsko karierno orientacijo. V letošnjem letu bo
dokončan vprašalnik o težavah pri odločanju ( pri katerem sodeluje sodelujejo mnogi izmed vas), izveden bo
javni natečaj na temo vseživljenjske karierne orientacije, poteka pa tudi priprava elektronske verzije testa MFBT.
Znotraj projekta potekajo tudi različna izobraževanja, o katerih vas bomo sproti obveščali na novi spletni strani,
ki bo začela delovati še pred koncem leta.

9. Ponovno bomo sodelovali pri pripravi in izvedbi Dneva odprtih vrat slovenskega gospodarstva. Dogodek bo
izveden meseca novembra, o vseh podrobnostih boste obveščeni pravočasno.

Vsa vaša vprašanja in pobude so dobrodošle. Z veseljem se bomo odzvali nanje.
Uspešno delo v novem šolskem letu vam želimo in vas pozdravljamo!
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