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Prot. št. 1983/B2

Aktom

Spletna stran šole

Zadeva: Šolsko leto 2017-18: objava kriterijev za premik učitelja na osnovni šoli s Šolskega področja
(ambito) na šolo

Ravnatelj večstopenjske šole »Nabrežina – Aurisina«
•
•
•
•
•

Na osnovi zak. št. 107/2015, člen št. 1, 79. in 82. odst.;
Na osnovi dopisa Ministrstva za šolstvo št. 16977 z dne 19.4.2017;
Na osnovi Dodatne vsedržavne delovne pogodbe oz. predloga, podpisanega dne 11. 4. 2017
glede premika učiteljev s Šolskega področja na šolo;
Na osnovi sklepa Zbora učnega osebja z dne 15.5.2017;
Na osnovi Triletnega vzgojno izobraževalnega načrta šole;
Na osnovi dopisa DŠU z dne 26.5. 2017 s podatki o obveznem seznamu učnega osebja
osnovnih šol in vrtcev za šolsko leto 2017-18;
objavlja

sledeče kriterije, kot pogoj za spejetje v službo za stalno mesto učitelja na večstopenjski šoli
“Nabrežina Aurisina” v sklopu premestitve za š.l. 2017/18 iz šolskega področja na posamezno šolo:
a) naslovi (3):
-

razni študijski naslovi, povezani s poučevanjem oz. stroko
specializacija za podporni pouk za učence s posebnimi potrebami
potrdilo o znanju 3. jezika na stopnji B2.
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b) izkušnje: (2)
-

na področju didaktičnih inovativnosti in/ali multimedialne didaktike
sodelovanje s šolami v tujini ali z italijanskimi šolami pri izvajanju projektov, tudi evropskh.

Poleg tega se bo upoštevalo kriterije, ki se nanašajo na predvidene kompetence v skladu s Triletnim
vzgojno-izobraževalnim načrtom in Razvojnim načrtom, in sicer:
- kompetence na področju slovenskega jezika;
- funkcionalna raba slovenskega jezika kot učnega jezika;
- delovna doba.
V seznamu rekvizitov ima prednost kriterij, ki je naveden prej.
Ko bo znano točno število prostih mest, bo ravnatelj dopolnil pričujoče obvestilo.

Kandidati bodo po elektronski pošti posredovali šoli CV in kandidaturo pred rokom, ki ga bo določilo
Ministrstvo.
Prijava kandidature za določeno mesto predpostavlja, da je kandidat pripravljen udeležiti se tudi
kolokvija.
Ravnatelj bo po pregledu vseh prejetih kandidatur in po izpeljavi kolokvija s posamezniki ocenil vse
prošnje na osnovi kriterijev v zgoraj navedeni tabeli in bo poslal prvo elektronsko sporočilo izbranemu
kandidatu kot predlog za triletno imenovanje na določeno prosto mesto.

Pov.Ravnateljica
Fulvia Premolin
Lastoročni podpis nadomešča navedba uradne osebe organa,
ki vodi postopek, v skladu z 2. odstavkom 3. člena
Zakonodajnega odloka št. 39/1993
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