________________________________________
________________________________________
(ime in sedež zavoda)

Številka: _________________

Opravilna štev.: ________________

Datum: __________________

Datum vložitve: ________________

(izpolni zavod)

(izpolni MIZŠ)

PREDLOG
ZA NAPREDOVANJE ZAPOSLENIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU V NAZIVE

I.
_____________________________________________________________________________ v skladu s 6.
(ime in priimek ravnatelja oz. direktorja ali predsednika sveta zavoda)

členom in v povezavi s 4. členom* Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v
nazive predlagam, da
________________________________________________________, rojen-a _________________________
(ime in priimek strokovnega delavca)

v (na) kraju __________________________,

davčna številka
s stalnim prebivališčem ____________________________________________________________________,
ki opravlja delo na delovnem mestu:
a) ______________________________________________________________________________________
b) ______________________________________________________________________________________
c) ______________________________________________________________________________________
napreduje v naziv _________________________________________.

II.
IZPOLNJEVANJE SPLOŠNIH POGOJEV
1. Strokovna izobrazba
Strokovni delavec je pridobil naslednji strokovni oz. znanstveni naslov:
a) strokovni oz. znanstveni naslov: ___________________________________________________________
dne: _____________________
* - kadar predlog za napredovanje v naziv vlaga ravnatelj oz. direktor ali svet šole, vrtca oz. zavoda

izdajatelj listine: ________________________________________________________________________
b) strokovni oz. znanstveni naslov: __________________________________________________________
dne: _____________________
izdajatelj listine: ________________________________________________________________________
c) strokovni oz. znanstveni naslov: __________________________________________________________
dne: _____________________
izdajatelj listine: ________________________________________________________________________
Strokovni delavec je pridobil:
a) pedagoško-andragoško izobrazbo dne _____________________________________________________
b) specialno pedagoško izobrazbo za področje: ________________________________________________
_______________________________________________________ dne: __________________________
Strokovna izobrazba strokovnega delavca:
a) je ustrezna za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega je razporejen.
b) ni ustrezna za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega je razporejen, vendar mu ______ člen
Zakona o ______________________________________________________________________________
dovoljuje opravljanje dela
a) ni ustrezna za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega je razporejen.

2. Strokovni izpit
Strokovni delavec je opravil strokovni izpit za področje: __________________________________________
___________________________________________________________________ dne __________________
izdajatelj listine: ___________________________________________________________________________.

3. Delovne izkušnje izven vzgoje in izobraževanja
Strokovni delavec ima _______ let, _______ mesecev, ________ dni delovnih izkušenj, pridobljenih _____
_________________________________________________________________________________________
_

III.

IZPOLNJEVANJE POSEBNIH POGOJEV
Strokovni delavec ima naziv________________________, ki ga je pridobil z odločbo o podelitvi naziva
številka:____________, naziv pa mu je podeljen z dnem:______________.

1. Doba zaposlitve
Strokovni delavec ima do dneva vložitve predloga:
a) _________ let, ________ mesecev, ________dni delovne dobe, od tega _________ let, ________
mesecev, ________dni delovne dobe v vzgoji in izobraževanju.
Strokovni delavec je opravljal pripravništvo od __________ do __________.
Pripravništvo je opravljal na:
a) pripravniškem mestu,
b) prostem delovnem mestu,

2. Delovna uspešnost
Strokovni delavec je:
a) uspešen pri svojem delu,
b) nadpovprečno uspešen pri svojem delu.

3. Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja oz. pridobljena dodatna funkcionalna znanja
Strokovni delavec je v skladu s 16., 19., oziroma 22. členom pravilnika zbral __________ točk za uspešno
končane programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, oz. pridobljena dodatna funkcionalna znanja, in
sicer:

Naziv nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja oz. pridobljenega v času od (datum) – do (datum)
dodatnega funkcionalnega znanja

število točk

4. Dodatno strokovno delo
Strokovni delavec je opravil dodatno strokovno delo, ki je v skladu s 17., 20. oziroma 23. členom pravilnika
skupaj vrednoteno:
 po a) razdelku s ________ točkami,
 po b) razdelku s ________ točkami,
 po c), č), d), e) in f) razdelkih skupaj s _________ točkami, in sicer:
Opis dodatnega strokovnega dela

v času

število točk

po členu

razdelku

alinei

______________________________________________________________izjavljam, da so vsi podatki,
(ime in priimek ravnatelja oz. direktorja)

navedeni v predlogu za napredovanje resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in kazensko
odgovornost.
ŽIG

_______________________
(podpis ravnatelja oz. direktorja ali
predsednika sveta zavoda)

SOGLASJE STROKOVNEGA DELAVCA
Podpisani/a _________________________________ soglašam s predlogom za moje napredovanje v naziv
(ime in priimek strokovnega delavca)

__________________________________.

_________________________
(podpis strokovnega delavca)

