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Na podlagi 23. člena Statuta, št. 0071-3/2021-1 z dne, 16.9.2021, Zavod Republike Slovenije za šolstvo objavlja 

JAVNO POVABILO 

za sodelovanje učiteljev v predmetnih razvojnih skupinah 

Namen in cilj povabila 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo za namene razvoja predmeta in implementacije rešitev v šolski 

prostor oblikuje predmetne razvojne skupine, ki imajo vlogo razvojno-posvetovalnega telesa. 

Naloge predmetno razvojne skupine so: 

1. svetovanje:

pri razvojnih nalogah v skladu z usmeritvami Zavoda RS za šolstvo, 

pri razvoju stroke in specialne didaktike predmeta ter pri vnosu novosti v šolsko prakso, 

pri oblikovanju predlogov za spremembe na ravni predmeta glede na rezultate razvojnega 

dela in spoznanj stroke. 

2. sodelovanje:

pri pripravi in izvajanju nekaterih oblik usposabljanj za učitelje in pri razvoju didaktičnih 

gradiv, 

pri pripravi učnih načrtov in drugih kurikularnih dokumentov predmeta/področja. 

Vabimo vas, da se nam pridružite. 

Pogoji za sodelovanje 

Na povabilo se lahko prijavi učitelj, ki ima naziv najmanj učitelj svetovalec in ima najmanj deset let izkušenj 

poučevanja obveznega predmeta na osnovni šoli, gimnaziji oziroma splošno izobraževalnega predmeta v 

strokovni šoli. 

Pri izboru bodo upoštevani še naslednji kriteriji: 

sodelovanje pri razvoju didaktike predmeta v zadnjih petih letih, 

sodelovanje pri projektih s področja didaktike in metodike predmeta, 

sodelovanje pri mednarodnih projektih s področja didaktike in metodike predmeta. 

sodelovanje pri evalvaciji učnih načrtov. 

V primeru večjega števila kandidatov bo imel prednost kandidat, ki bo izpolnjeval več dodatnih kriterijev 

iz prejšnjega odstavka. 

Po opravljenem pregledu in oceni prijav pripravi imenovana komisija izbor članov, ki bo objavljen na spletni 

strani ZRSŠ. 

Člani bodo imenovani za obdobje dveh let z možnostjo podaljšanja. 

Prijavna dokumentacija in prijavni rok 

Kandidati oddajo prijavo z izpolnitvijo prijavnega obrazca na spletni strani www.zrss.si. Rok za 
prijavo je do vključno 25. 1. 2023. 



Kandidat s prijavo dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov, vendar izključno z namenom 
in v zvezi s predmetnim javnim povabilom in s postopkom imenovanja. 

Datum odpiranja prijav in uvrstitev v skupino 

Odpiranje prijav se bo izvedlo v 5 dneh po izteku roka za prijavo in ne bo javno. 
Izbrani kandidat bo o izbiri obveščen v 8 dneh po odprtju prijav s sklepom. Za opravljanje nalog člana in 
vodje skupine ter posamezne aktivnosti bo Zavod RS za šolstvo sklenil ustrezno pogodbo. 

Neizbrani kandidati bodo obveščeni s pisnim obvestilom v 8 dneh po odprtju prijav. 
V besedilu javnega povabila uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za moške in ženske. 

Dodatne informacije 

Dodatne informacije lahko dobite pri Barbari Petkovšek na tel. št. 01/30 05 151 ali pišite na elektronski 
naslov Barbara.Petkovsek@zrss.si. 
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Priloga: Seznam Predmetno razvojnih skupin, ki bodo imenovane za ZRSŠ: 


