Datum: 13. maj 2020

Igor Zorčič,
predsednik Državnega zbora

Zadeva: Pisno poslansko vprašanje
Na podlagi 240. in 248. člena Poslovnika Državnega zbora vam posredujem pisno
poslansko vprašanje v zvezi z vnovičnim odprtjem vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki
ga naslavljam na ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec.

S prijetnimi pozdravi!

Aljaž Kovačič
poslanec

Priloga:
- pisno poslansko vprašanje

2

Spoštovani,
zdi se, da je področje vzgoje in izobraževanja postalo odlagališče mnogoterih vprašanj
– odgovorov pa od nikoder. Zakaj?
Če od koga, smo od vas, spoštovana ministrica, pričakovali, da se boste zavzeli za
otroke in njihove starše, učence, dijake, učitelje, profesorje, ravnatelje in ostale,
vključene z vzgojno-izobraževalni proces, ter jim zagotovili čim bolj nemoten in
učinkovit potek učnega procesa v času epidemije COVID-19. A očitno je, da se je vaše
delo začelo in končalo z zaprtjem šol in vrtcev. Še isti dan bi morali začeti pripravljati
načrte vnovičnega odpiranja šol in vrtcev in o tem obveščati javnost. Bodimo iskreni in
nehajmo se slepiti, da izobraževanje na daljavo poteka »zelo dobro«. Ponekod morda
res, še zdaleč pa ne v vseh šolah in predvsem ne v vseh družinah, zato so zaostanki in
razkoraki v znanju neizbežni. Odgovornost za to bo čigava? Da izobraževanja na
daljavo nikakor ne spremlja zgolj hvala, kot želite prikazati, potrjujejo tudi številna
vprašanja učencev, staršev, ki so bili primorani prevzeti vlogo učitelja, dijakov, učiteljev,
profesorjev, ravnateljev in ostalih, vključenih v vzgojno-izobraževalni proces.
Ob rahljanju ukrepov na različnih področjih in občutnem zmanjšanju števila okuženih
smo pričakovali, da boste vendarle razkrili načrte vnovičnega odpiranja šol in vrtcev, a
brez poziva staršev, šolnikov in ostalih deležnikov spet ni šlo! Še več – šolski sindikat
vas je opozoril, če ne bo pravočasnih navodil, bodo o odprtju šol še razmislili!
Priporočila in navodila vnovičnega odpiranja vrtcev in šol za učence prve triade,
devetega razreda in dijakov zadnjih letnikov so – kot je to postala že navada – sprožila
več vprašanj, kot podala odgovorov. Vnovič sta upravičena naš dvom in očitek vam, da
nimate pripravljenih vseh scenarijev, zato tudi nimate odgovorov – razumljivo, a
nesprejemljivo. Odgovornost prelagate na iznajdljivost vzgojiteljev, učiteljev in
ravnateljev, ki se sprašujejo, kako bodo mlajšim otrokom ob upoštevanju vseh smernic
in priporočil zagotovili varstvo, vsem učencem pa kakovosten izobraževalni proces.
Prostorske in kadrovske težave so namreč neizogibne. Učenci, ki bodo do konca
šolskega leta nadaljevali izobraževanje na daljavo, pa bodo prepuščeni lastni
iznajdljivosti ter – vaš odgovor – staršem, ki bodo poleg svoje službe prevzeli še vlogo
učitelja, da – in to ponavljamo namerno – poglabljanja socialnih razlik in manjka v
znanju sploh ne omenjamo. Kdo bo za to prevzel odgovornost?!
Naj omenimo še opozorila in pomisleke šolskega sindikata, ki opozarja na
pomanjkljivosti vašega »nenačrtovanega« načrta vnovičnega odpiranja vrtcev in šol.
Vprašanje preobremenjenosti in izvedljivosti: kako bodo učitelji vzporedno izvajali
vzgojno-izobraževalni proces v šolah ter izobraževanje na daljavo in obenem še
dopolnilni pouk oziroma individualne in skupinske oblike pomoči? Kot opozarja SVIZ,
bo šola »prepovedi« na otroke delovala frustrirajoče, »pomembno je, da se vzpostavi
zaupanje, da bi imeli tako otroci kot zaposleni občutek varnosti«.
V poslanski skupini Lista Marjana Šarca se zavzemamo za čim prejšnjo vzpostavitev
pogojev, seveda ob zagotavljanju zdravstvene varnosti tako učencev kot zaposlenih,
da se vsi šolarji vrnejo nazaj v šolo. Težav z izobraževanjem na daljavo je namreč
preveč, da bi z njim nadaljevali v nedogled. Pričakovali smo, da boste kot ministrica,
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sproti obveščali javnost o bližnji prihodnosti na področju vzgoje in izobraževanja, a
šolarje, starše in učitelje ste prepustili negotovosti.
Na podlagi omenjenih dejstev in ob upravičeni zmedenosti vseh tistih deležnikov, ki se
bodo, čeprav še ne vedo, kako, vrnili v vzgojno-izobraževalne institucije, in tistih, ki
bodo šolanje nadaljevali doma, sprašujemo:
-

-

-

-

-

-

Kako boste kot ministrica mlajšim otrokom zagotovili varstvo, vsem učencem pa
kakovosten izobraževalni proces? Ob upoštevanju vseh priporočil in smernic, ki
ste jih posredovali vzgojno-izobraževalnim zavodom, je namreč jasno, da se
bodo šole spopadale s prostorsko in kadrovsko stisko.
Ali bo učencem prve triade osnovne šole zagotovljena organizacija jutranjega
varstva in podaljšanega bivanja?
Bodo šole vsem učencem, ki so negativno ocenjeni ali neocenjeni in potrebujejo
učno pomoč, omogočile obiskovanje dopolnilnega pouka oziroma drugih oblik
učne pomoči?
Ali ste za marec in april učitelje, ki so bili zaradi epidemije COVID-19 primorani
spremeniti način dela – postali so preobremenjeni, pravično nagradili? Ali jih
boste tudi za prihodnje tedne?
Ste že začeli pripravljati spremembe normativov in učnih načrtov, prilagojene
izobraževanju na daljavo? Opozoril o pomanjkanju jasnih navodil šolam – bile
so prepuščene same sebi – in legitimnosti ocenjevanja je bilo več kot dovolj.
Zavodi za otroke in mladostnike naj bi se – kot je bilo rečeno na eni od
novinarskih konferenc vlade – odpirali na enak način kot osnovne šole. Navodil
in priporočil še niso prejeli, zavod pa obiskujejo rizične skupine otrok, od katerih
razumevanja in upoštevanja priporočil in smernic ni mogoče pričakovati?
Kako boste tem otrokom in zaposlenim, upoštevaje zdravstveno varnost,
zagotovili varen in kakovosten vzgojno-izobraževalni proces?

Za odgovore se vam najlepše zahvaljujem.

