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Razpis za izbor izvedenca za obnovitev spletne strani liceja A.M.Slomška med
šolskim osebjem, z znanjem slovenskega jezika
ZNAČILNOSTI PROJEKTA

Naslov projekta:

Obnovljena spletna stran Liceja A.M.Slomška bo morala spoštovati
principe veljavno normative pri urejanjanju spletnih strain javnie
administracije: in sicer Z. št. 4 z dne 9./01/2004 in dodatkov po P.D.
št.106 z dne 10/8/2018; M.D. 8/7//2005; Dir. št.8/2009 (line guida siti PA);
P.D. št.235/2010 in drugi popravki oz. dodatki in nasveti s train
ministrstev.

SPLETNA STRAN LICEJA
A.M. SLOMŠKASLOMŠEK.NET/EU/IT

Za projekt odgovorna oseba

Prof. Danijel Simonettig

Opis dejavnosti:
PONOVNA IZDELAVA SPLETNE
STRANI

Časovna opredelitev (med rednim poukom)

Spletna stran bo morala biti hkrati privlačna,
fleksibilna, praktične oblike z možnostjo
večjezičnosti in kontoliranega upravljenja povezav z
novimi mediji.
ZAHTEVANI POGOJI

Šolsko osebje

- kandidati morajo izjaviti,,da so v teku tega šolskega
leta v službi na eni od šol s slovenskim učnim jeziko m v
Italiji (ne glede ali spadajo k učnemu ali neučnemu
osebju);
- Kandidat predstavi Curriculum vitae v katerem je
treba navesti sposobnosti programerstva in že
opravljena dela na področju ustvarjanja spletnih
strani.
- Izbran bo kandidat, ki bo najbližje pot rebam šole
glede na izkušnje.
Š.l. 2018/19 po dogovoru (april – maj2019)

PROŠNJA ZA PRIJAVO NA RAZPIS
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Naslov in rok za predložitev prošnje

Vloga, ki jo je treba nasloviti na Ravnatelja, mora dospeti na
tajništvo Liceja Slomška, ulica Caravaggio 4, najkasneje
do 9.00 ure,dne, 15.4.2019 2019, IZKLJUČNO na naslov elektronske
pošte TSPM02000T@istruzione.it.

Oblika

Kandidat mora podpisano vlogo sestaviti izključno na priloženem
obrazcu. Nepodpisane vloge bodo izključene iz izbora.

Vsebina prošnje

V prošnji mora kandidat navesti:
a)
priimek in ime;
b)
kraj in datum rojstva;
c)
občino bivanja (z navedbo naslova in telefonske številke) in
popoln naslov, na katerega želi prejemati sporočila v zvezi z razpisom;
d)
davčno številko;
e)
italijansko državljanstvo (ali državljanstvo ene izmed držav
članic Evropske unije);
f)
občino, v kateri je vpisan v seznam aktivnih volilcev;
g)
odsotnost predhodnih kazenskih obsodb in odsotnost
morebitnih odprtih kazenskih postopkov;
h)
da ni bil odstavljen, odpuščen ali odstranjen iz javne službe;
i)
stopnjo izobrazbe, ki se zahteva za prepustitev kandidatov j)
selekciji, z navedbo zavoda, ki je izdal diplomo, in z navedbo ocene, s
katero je kandidat diplomiral.
k)
opravljene službe-izkušnje v zvezi s predmetom
razpisa;
Kandidat mora vse zgoraj navedene podatke potrditi s samoizjavo na
osnovi 46. člena OPR št. 445/2000. Izjavi morajo kandidati priložiti
fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta.
Potrdilo o izobrazbi mora vsebovati naslednje podatke:
točen naziv diplome
leto diplomiranja
višješolski zavod, ki je izdal diplomo
pravni rok trajanja študija
končno oceno
Kandidat mora priložiti življenjepis (Curriculim vitae). Brez slednjega
dokumenta bo kandidat izločen.
Ob pomanjkanju zgoraj navedenih podatkov pri ocenjevanju
prošenj ne bodo upoštevani navedene diplome in službeni naslovi.
Šola si pridržuje pravico, da na podlagi predloženih izjav preveri
izpolnitev vseh predpisanih pogojev. Ugotovitev neverodostojnosti izjav
je razlog za izpad iz lestvice.
Vloga mora vsebovati izjavo, da bodo dejavnosti projekta prilagojene
šolskim urnikom.
Vloga mora vsebovati dovoljenje za obravnavo osebnih podatkov tako,
kot predvideva evropska normativa o zasebnosti: UE 2016/679 (GDPR).
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Priloge k vlogi

fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, kurikulum vitae.

Objava

Na podlagi v vlogi navedenih naslovov se sestavi prednostno lestvico.
Prednostna lestvica bo javno objavljena na spletni strani
15.4.2019. Javna objava bo veljala kot uradno sporočilo za vse
zainteresirane kandidate. Zoper sestavo lestvice se dovoljuje priziv v
pisni obliki v roku 3 dni od objave lestvice. Priziv mora biti ustrezno
utemeljen.
Dokončna lestvica bo objavljena 18.4.2019. Sklic kandidatov,
uvrščenih v lestvico, bo potekal v telefonski obliki začenši od
prvouvrščenega navzdol. V ta namen morajo kandidati pravočasno
sporočiti morebitno spremembo telefonske številke in / ali naslova
bivanja.

KRITERIJI ZA IZBIRO KANDIDATOV
Kandidati bodo izbrani izključno na osnovi študijskih in službenih naslovov, navedenih v vlogi. Komisija, ki ji
predseduje Ravnatelj, ocenjuje navedene naslove na podlagi sledečih kriterijev:
A- IZDELANE SPLETNE STRANI
do 30 točk
B – ŠTUDIJSKI NASLOV
Do 10 točk
C - SPECIFIČNO DELO NA PODROČJU TEHNOLOGIJE IN INFORMATIKE TUDI V ZASEBNEM
SEKTORJU
Do 20 točk
E - ZAPOSLENI V ŠOLI
10 stalež plus 10 delovna doba
D – DRUGI SLUŽBENI NASLOVI
Do 10 točk
V primeru enakega števila točk ima prednost kandidat z ustreznejšim življenjepisom, ravnatelj si pridržuje pravico do
predhodnega razgovora s kandidati. Izbira bo utemeljena.
IMENOVANJE
V primeru, da je izbrani kandidat že zaposlen na drugi šoli, mora le-ta
pridobiti dovoljenje Ravnatelja šole, kjer je zaposlen tako kot
predvideva 35 člen KDPŠ z dne 29/11/2007.
Izbrani kandidat, ki brez upravičenega razloga ne podpiše pogodbe ali ki se
brez upravičenega razloga ne predstavi v službo, bo izključen iz lestvice.
Izbrani kandidat, ki nima ustreznih predpisanih pogojev, oziroma ki je
bil izbran na podlagi lažnih izjav, izgubi pravico do pogodbe in je
izključen iz lestvice.
V primeru, da se ugotovi neustreznost enega izmed pogojev za sprejem v
službo, bo pogodba razrešena.
OBJAVA RAZPISA
Ta razpis je bil objavljen dne 4.4.2019 na oglasni deski
spletne strani liceja A.M. Slomšek.
BRUTO HONORAR
Honorar bo določen glede na obseg dela in sicer maksimalno 35,00€ na uro
(vse vključeno).

Ravnatelj
dr.Marco Jarc
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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