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Zadeva: Pravilnik o izvajanju programa Evropske šole Ljubljana (EVA: 2017 - 3330 – 0078)
- javna obravnava
Ministrstvo je pripravilo osnutek Pravilnika o izvajanju programa Evropske šole Ljubljana in ga pošilja v javno obravnavo.
Ta pravilnik ureja vprašanja, ki se nanašajo na izvajanje programa Evropske šole Ljubljana, ki ga bo s šolskim letom
2018/2019 izvajala Evropska šola Ljubljana, ki jo je ustanovila Vlada Republike Slovenije v okviru Šolskega centra Ljubljana.
Namen ustanovitve te šole je zagotavljanje osnovnošolskega in srednješolskega splošnega izobraževanja po Programu
Evropskih šol predvsem za otroke zaposlenih v Evropski Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER), ki ima
sedež v Ljubljani, in otroke zaposlenih v Predstavništvu Evropske komisije ter Informacijske pisarne Evropskega parlamenta
ter otroke drugih tujih državljanov, ki bivajo v Ljubljani oziroma v Sloveniji.
Program Evropske šole Ljubljana je zaradi uskladitve z nacionalno zakonodajo nekoliko prilagojen program Evropskih šol, ki
je urejen s Konvencijo o Statutu Evropskih šol, ki jo je Republika Slovenija ratificirala z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o
Statutu Evropskih šol (Uradni list RS, št. 41/04). Evropska šola Ljubljana spada med akreditirane evropske šole, za katere
velja, da poleg predpisov Evropskih šol uporabljajo tudi predpisi države, v kateri je taka šola ustanovljena. Čeprav se ta
program izvaja v skladu s predpisi Evropskih šol, izdanimi v skladu s citiranim Statutom Evropskih šol, ki veljajo tudi za t.i.
akreditirane evropske šole, se prilagoditev tega programa in njegovega izvajanja v skladu z nacionalno zakonodajo uredijo v
tem pravilniku (predvsem z dodatkom učnega načrta za slovenščino). V skladu s tretjim odstavkom 1. člena Zakona o
izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 46/16, v nadaljnjem besedilu:
ZIMPVI) se za izvajanje programa Evropskih šol uporabljajo predpisi Republike Slovenije s področja vzgoje in izobraževanja,
če s tem zakonom ni posebej urejeno, s tem, da je v 11. členu tega zakona izrecno določeno, da minister določi
metodologijo sofinanciranja programa Evropskih šol, če ga izvaja javna šola.

Pripravila: Delovna skupina za pripravo pravilnika
mag. Gregor Mohorčič, vodja DS

