V marcu 2016 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razpisalo projekt »Prva
zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja«. Cilj razpisa je spodbujanje zaposlovanja in
vključevanja mladih na trg dela.
Operacijo iz Evropskega socialnega sklada delno financira Evropska unija. Izbor operacij se
izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014-2020. Prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost
delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem
tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so
izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek
izvajanja jamstva za mlade« in specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.
Z javnim razpisom se mladim do vključno 29. leta zagotavlja dostopnost do hitre in kakovostne
zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja. V projekt se lahko vključijo vrtci, osnovne šole,
srednje šole, dijaški domovi ter šole in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami.
Program vključuje pridobivanje kompetenc s področij: znanja in razumevanja, spretnosti in
učinkovitega poučevanja, sodelovanja z delovnim in družbenim okoljem, prepričanj, vrednot
in stališč ter organizacije in vodenja.
V projekt se je vključila tudi naša šola in s 1. 4. 2016 zaposlila učitelja začetnika Gregorja Dovča,
profesorja nemščine. Učitelj začetnik je vključen v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki
obsega samostojno delo, nadomeščanje, sodelovanje na ekskurzijah in športnih dnevih,
individualno delo z učenci, učno pomoč itd. Projekt traja do 30. 11. 2016.
Po tem obdobju je na podlagi krovne pogodbe šola dolžna zaposliti začetnika vsaj do 30. 6.
2017.
V oktobru 2016 je OŠ Šenčur ponovno uspešno kandidirala na razpisu. Od 1. 12. 2016 do 31.
7. 2017 je na naši šoli zaposlena Ana Marija Lednik, profesorica slovenščine. Poleg poučevanja
slovenščine bo preko dela v oddelku podaljšanega bivanja, nudenja individualne pomoči
učencem, hospitacij, nadomeščanja, sodelovanja na ekskurzijah in športnih dnevih vključena
v vzgojno –izobraževalni proces.

