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DODATEK

Dodatek k razpisu za prijavo interesa za pogodbene uslužbence naslednjih funkcionalnih
skupin in profilov:

Stran 1
za:
EPSO/CAST/P/19/2018 Osebje za vzgojo in varstvo otrok, FS II

se doda:
EPSO/CAST/P/20/2018 Pedagoški psihologi, FS IV

Stran 7
k:

PRILOGA I – NALOGE
se doda:
FUNKCIONALNA SKUPINA IV – Pedagoški psihologi (za otroke v starosti od 0 do 14 let)

a. zagotavljanje strokovnega znanja s področja pedagoške psihologije v vrtcu in/ali
podaljšanem bivanju ter pomoč pri pripravi nekaterih s tem povezanih dosjejev;
b. natančno spremljanje dela otroških negovalcev, osebja v vrtcu in/ali učiteljev/vzgojiteljev
za pomoč pri njihovem pedagoškem delu;
c. prispevanje k stalnemu usposabljanju o pedagoških zadevah za okrepitev strokovnosti
pedagoškega osebja;
d. upravljanje

ocenjevanja

potreb

po

usposabljanju,

izvajanje/izboljševanje

načrta

usposabljanja in organiziranje usposabljanj o pedagoških zadevah;
e. opazovanje in spremljanje splošnega razvoja otrok, da se zagotovijo optimalni pogoji za
njihovo dobro počutje v vrtcu ali podaljšanem bivanju;
f. obveščanje staršev (na srečanjih, organiziranih v ta namen) o dejavnostih njihovih otrok za
ohranjanje na zaupanju temelječega partnerskega odnosa;
g. ukrepanje v posebnih okoliščinah na zahtevo otroških negovalcev, osebja v vrtcu in/ali
učiteljev/vzgojiteljev ali staršev ali na lastno pobudo za izboljšanje pogojev in dobro
počutje otrok;
h. predlaganje sprememb glede splošne organiziranosti za izboljšanje pedagoške kakovosti
dela, bivanja otrok v vrtcu in/ali podaljšanem bivanju ter storitev za starše;
i.

stalni stiki z otroškimi negovalci, osebjem v vrtcu in/ali učitelji/vzgojitelji bodisi v skupini
bodisi individualno, da se zagotovi usklajenost pedagoškega dela učnega osebja;

j.

priprava predlogov za načrtovanje različnih vidikov splošne organiziranosti, vključno z
izbiro in nakupom gradiv, s ciljem pozitivnega vplivanja na kakovost bivanja otrok in
storitev za starše;

k. skrb za ustrezno izvajanje izjave o vzgojno-izobraževalnem poslanstvu;
l.

po potrebi sodelovanje pri koordinaciji med vrtci in podaljšanim bivanjem.
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Vsa druga načela razpisa se bodo smiselno uporabljala za pedagoške psihologe
funkcionalne skupine IV.

