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Aktom
Na spletno stran šole

Zadeva: Odločba ravnateljice za sestavo javnega oglasa za prehod stalno imenovanih
profesorjev, ki so dodeljeni 6. območnemu šolskemu okroţju Furlanije Julijske Krajine, iz
šolskega območja na razpoloţljiva mesta na Večstopenjski šoli Doberdob.
Ravnateljica z naslednjo odločbo določa, da se sestavi oglas v naslovu, zakonske predpostavke le
tega so navedene v premisi; oglas bo objavljen z današnjim datumom na spletni oglasni deski
šole.

Ravnateljica
Sonja Klanjšček

OGLAS ZA PREHOD STALNO IMENOVANIH PROFESORJEV, KI SO DODELJENI 6.
ŠOLSKEMU OBMOČNEMU OKROŢJU FURLANIJE JULIJSKE KRAJINE, IZ ŠOLSKEGA
OBMOČJA NA RAZPOLOŢLJIVA MESTA NA VEČSTOPENJSKI ŠOLI DOBERDOB
Ravnateljica Večstopenjske šole Doberdob
Z OZIROM na 1. člen zakona 107 z dne 13.7.2015, odstavki 5, 7, 20, 21, 58, 63,79 – 84;
Z OZIROM na ministrske operativne smernice in priloge z dne 22. julija 2016, prot. št. AOODPIT0002609;
SKLADNO z ministrskim dopisom AOODGPER16977 z dne 19.04.2017, ki zadeva predlog DDDP
in opredeljuje prehod učnega osebja z območij na šole;
UPOŠTEVAJOČ Triletni vzgojno-izobraževalni načrt šole, ki ga je Zavodni svet odobril dne 15.
januarja 2016 in ki predstavlja izhodišče za vse kurikularne in izvenkurikularne vzgojne dejavnosti
in smotre;
UPOŠTEVAJOČ razvojni načrt šole za naslednje triletje 2016/17-2018/19, v katerem so
opredeljena prednostna področja dela: razvoj jezikovnih kompetenc in krepitev veščin za aktivno
državljanstvo;
SKLADNO s kriteriji, izbranimi med navedenimi v prilogi A istega ministrskega dopisa, ki jih je
na ravnateljev predlog sprejel zbor učnega osebja na rednem zasedanju dne 17. maja 2017;
Z OZIROM na seznam osebja za avtonomijo, ki je bil dodeljen šoli;
UPOŠTEVAJOČ, da večstopenjska šola v naslovu pripada območju št.6;

UPOŠTEVAJOČ,da je skladno s časovnim rokom, ki ga navajajo Ministrske smernice potrebno
izpolniti prosta delovna mesta preko objave oglasa, na katerega se lahko prijavi učno osebje, ki je
vključeno v šolsko območje št. 6;
UPOŠTEVAJOČ pristojnosti ravnateljice, ki na osnovi zakona 107/2015 imenuje učno osebje za
zgoraj navedena mesta in pri tem upošteva kompetence, ki odgovarjajo potrebam Triletnega
vzgojno-izobraževalnega načrta šole
OBJAVLJA
oglas za prehod stalno imenovanih profesorjev, ki so dodeljeni 6. šolskemu območnemu
okroţju Furlanije Julijske Krajine, iz šolskega območja na prosta mesta na srednji šoli na
Večstopenjski šoli Doberdob.
1. člen
Postopek prijave
Zainteresirani kandidati vložijo svojo kandidaturo (vključno z ustrezno dokumentacijo) v elektronski
obliki: v pdf ali v drugem zaprtem formatu izključno preko elektronske pošte na naslov
goic81100l@istruzione.it v časovnem roku, ki ga navajajo ministrske smernice.
2. člen
Vsebina in priprava vloge
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje vse zahtevane podatke:


ime in priimek kandidata,



kraj in datum rojstva,



davčno številko,



naslov stalnega bivališča,



telefonsko številko, na kateri je kandidat dosegljiv.

Skladno s kriteriji navedenimi v 3. členu tega besedila mora kandidat navesti še delovne izkušnje
in strokovne kompetence, s katerimi razpolaga oz. vrsto delovnega mesta (redno – razredni
pouk/podporni pouk), za katero se prijavlja.
Kandidati morajo vlogi priložiti curriculum vitae.
Vse izjave se izdajo na podlagi D.P.R. 445/2000 oz. poznejših sprememb.
Šola si ne prevzema odgovornosti za izgubo sporočil zaradi netočne navedbe naslova s strani
kandidata ali zaradi neizvedenega oziroma prepoznega obvestila o spremembi naslova,
navedenega v prošnji, in niti zaradi morebitnih napak pri delovanju pošte, ki jih je vsekakor pripisati
tretjim osebam, slučaju ali višji sili.

3. člen
Razpoloţljivost delovnih mest
Skladno s 1. členom Zakona 107 z dne 13. julija 2015, odst. 79. – 82. oz z Ministrskimi smernicami
z dne 22. julija 2016, prot. št. 2609 se kandidati lahko prijavijo za naslednja delovna mesta:
Stopnja šole

Vrsta mesta

Število prostih mest

Niţja srednja šola

NATEČAJNI RAZRED A071 –
SLOVENŠČINA,
ZGODOVINA IN ZEMLJEPIS

4

4. člen
Pogoj za prijavo
Na oglas se lahko prijavijo izključno kandidati, ki razpolagajo z aktivnim znanjem slovenskega
jezika na visoki ravni oz. na ravni maternega jezika – J1.
5. člen
Kriterji za izbor kandidatov
Skladno z ministrskim dopisom AOODGPER16977 z dne 19.04.2017 – Priloga A, se pri izboru
kandidatov upoštevajo kriteriji v naslednjem seznamu, ki jih je na ravnateljev predlog sprejel zbor
učnega osebja dne 17. maja 2017:
Študijski naslovi

Delovne izkušnje

Dodatni študijski naslovi v skladu s specifičnimi
strokovnimi kompetencami;
Dodatna habilitacija za poučevanje.
Predhodne izkušnje na področju poučevanja
nejezikovnega predmeta v tujem jeziku po
metodi CLIL;
Predhodne izkušnje na področju ustvarjanja
inovativnih učnih okolij, didaktičnih pristopov in
multimedijske didaktike;
Predhodne izkušnje pri izvajanju projektov in
pristopov poučevanja na področju inkluzije in
integracije;
Predhodne izkušnje kot referent za projekte v
mrežni povezavi z drugimi šolami in zunanjimi
ištitucijami.

Skladno z vzgojno-izobraževalnim programom in razvojnim načrtom šole se za dodelitev
delovnega mesta upoštevata tudi CV in dodatne delovne izkušnje ter strokovne kompetence
kandidatov.
6.člen
Postopek evidentiranja kandidatov
Ravnatelj pregleda vložene kandidature in preveri njihovo skladnost s kriteriji za evidentiranje
kandidatov.
Evidentiranim kandidatom po elektronski pošti pošlje ponudbo za zaposlitev.
Kandidat, ki prejme ponudbo, jo mora sprejeti ali zavrniti v zahtevanem časovnem roku (24 ur).
7.člen
Varovanje osebnih podatkov
Kandidat s svojim podpisom dovoljuje uporabo, hrambo in posredovanje podatkov s prijavne vloge
za potrebe zaposlitvenega postopka. Hkrati dopušča uporabo svojih osebnih podatkov, vodenih v
zbirkah osebnih podatkov, za namene za katere so podatki zbrani. Podatki se bodo uporabljali v
skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.
8.člen
Dopolnjevanje in posodabljanje pričujočega oglasa
Šola si pridržuje pravico do sprememb, dopolnjevanja in posodabljanja pričujočega oglasa skladno
z morebitnimi novoizdanimi določili oz. novonastalimi spremembami na področju razpoložljivosti
delovnih mest v kadrovskem seznamu.

Ravnateljica
dr. Sonja KLANJŠČEK
Lastnoročni podpis nadomešča navedba uradne osebe ali
organa,
ki vodi postopek, v skladu z 2. odstavkom 3. člena
delegiranega zakona št. 39/1993

