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NABREŽINA, ______  JUNIJA 2017

PRIIMEK IN IME: 

KRAJ POUČEVANJA: 

TIPOLOGIJA

1,2,3 0

3 0

2 0

3 0

3 0

KRITERIJI ZA NAGRAJEVANJE UČNEGA OSEBJA 2017: SAMOEVALVACIJA

Vprašalnik za točkovanje

Šteje se sodelovanje pri vsakem projektu ali dejavnosti in je treba to navesti.

A) Kakovost poučevanja in prispevek k izb. šol. ponudbe in šol. uspeha učencev/dijakov.

ŠTEVILO ur 
OD-DO

SKUPAJ 
UR

Štev. Proj Dodelitev max 
točk za vsak 

projekt ali 
dejavnost

SKUPAJ     
MOJIH     

TOČK

Ravnatelji či
n seštevek

A1).V zadnjem letu sem se udeležil/-a 
dodatnega strokovnega izpopolnjevanja 
oz. izobraževalnih dejavnosti, ki se 
nanašajo na moje strokovno oz. 
predmetno področje poučevanja.   
NAVESTI:                       

od 10 do 20    
  od 21 do 40  

  nad 41

A2). Izvedel/izvedla oz. sooblikoval/-a 
sem inovativne projekte in dejavnosti, ki 
so pripomogli k vsestranskemu razvoju in 
izboljšanju vzgojno-izobraževalne 
ponudbe vrtca/šole. NAVESTI katere in v 
sklopu katerih projektov/dejavnosti iz 
VIPu: 

A3). Moji otroci/učenci so sodelovali na 
tekmovanj-u/-ih oz. natečaj-u/-ih.  
NAVESTI: 

A4). Dopolnilne dejavnosti -  ter 
vsestranska krepitev šolskih in obšolskih 
dejavnosti (spremljanje na ČŠOD, na 
poučne ekskurzije, sodelovanje z drugimi 
šolami v Italiji ali inozemstvu, e-twinning), 
 ki so pripomogle k izboljšanju učnega 
uspeha učencev/dijakov.  NAVESTI: 

A5). Z učenci/dijaki sem opravil razne 
dopolnilne dejavnosti po pouku oz. izven 
rednega šolskega časa (vaje za 
predstave, šport, nastope itd). NAVESTI: 
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3 0

DODELI SE MAKSIMALNO 30 TOČK 0 30

B

TIPOLOGIJA

3 0

3 0

3 0

1,2,3 0

3 0

3

0

DODELI SE MAKSIMALNO 30 TOČK 0 30

C) PREVZEM ODGOVORNOSTI ZA ORGANIZACIJSKO IN DIDAKTIČNO KOORDINACIJO TER IZPOPOLNJEVANJE OSEBJA.

DA     NE

3 0

A6). Pri svojem delu uvajam sodobne 
didaktične prijeme ter izvajam učinkovite 
dejavnosti oz. projekte, ki omogočajo 
večji uspeh otrok in učencev.  (Npr. 
individualizacija, pomoč pri težavah, vse 
posebne potrebe otrok, nadgradnja za 
boljši uspeh, pomoč pri slovenskem 
jeziku...).    NAVESTI, katere in na 
podlagi katerega projekta/dejavnosti.        
             

 B) REZULTATI UČNEGA OSEBJA ALI SKUPINE UČNEGA OSEBJA PRI KREPITVI KOMPETENC 
UČENCEV, PRI RABI IN UVAJANJU DIDAKTIČNO-METODIČNIH NOVOSTI TER SODELOVANJU PRI 
PEDAGOŠKEM RAZISKOVANJU IN ŠIRJENJU PRIMEROV DOBRIH UČNIH PRAKS.

Snov/-i popolnoma 
 3tčk

delno        
  2tčk max točk

SKUPAJ     
MOJIH     

TOČK

Ravnatelji či
n seštevek

B1).Pri svojih učencih sem v teku šolskega leta 
opazno izboljšal/a raven usvojenih razvojnih 
spretnosti in sposobnosti (OV) oz. predmetnih 
kompetenc. NAVESTI:

B2). Pri svojih učencih sem v teku šolskega leta 
opazno izboljšal/a raven socialnih, državljanskih in 
življenjskih  kompetenc. NAVESTI:

B3). Pri svojih učencih sem v teku šolskega leta 
opazno izboljšal/a raven kompetenc z inovativnimi 
didaktičnimi prijemi. NAVESTI

B4). Sodelujem pri pedagoškem ali didaktično-
metodičnem raziskovanju. NAVESTI:

B5). Zbiram in urejam dokumentarno gradivo. 
NAVESTI IN DOKUMENTIRATI ŠTEVILO 
GRADIV.

B6). Aktivno sodelujem pri širjenju dobrih učnih 
praks. Tudi z objavo. NAVESTI ŠTEVILO IN 
KATERE. 

Tipologija max       
točk

SKUPAJ     MOJIH 
    TOČK

Ravnatelji či
n seštevek

C1). Ravnateljici sem nudil/-a organizacijsko 
pomoč.
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3 0

3 0

3 0

3 0

3 0

3 0

4 0

3 0

4 0

3 0

3 0

3 0

3 0

0 40

SKUPAJ DNI 

DNEVI ODSOTNOSTI 

D. RAVNATELJIČINO DODATNO TOČKOVANJE

KONČNI SEŠTEVEK

C2). Prevzel/-a sem zadolžitve in odgovornosti pri 
koordinaciji šolskih dejavnosti (vodja/namestnik 
šole/vrtca).

C3). Prevzel/-a sem zadolžitev ciljne funkcije.

C4). Prevzel/-a sem zadolžitev razredničarstva 
(srednja šola).

C5). Koordiniral/-a sem posamezne šolske 
stopnje in smeri (otroški vrtec, osnovna šola, 
srednja šola, višja šola).

C6). Opravil/-a  sem  zadolžitve pri usklajevanju in 
načrtovanju delovnih skupin (delovne skupine po 
predmetih oz. posebna skupina za OV) na 
ravnateljski ravni.

C7). Prevzel/-a sem zadolžitve pri usklajevanju in 
načrtovanju projektnega dela.

C8). Odgovoren/-a sem bil/-a za posamezni 
projekt (ne dejavnost!).

C9). Zadolžen/-a in odgovoren/-a sem bil/-a za 
dejavnosti pri promociji šole (s širšim okoljem 
šole, sodelovanje s starši). NAVESTI.

C10).Sodeloval/-a sem pri pripravi in 
uresničevanju VIP-a, TVIP-a /VIP3), Načrta za 
izboljšavo, Potrdilu o kompetencah in vertikalnem 
kurikulumu.

C11). Sodeloval/-a sem v skupini za oblikovanje 
šolskega urnika oz. dodatnih dejavnosti v OV.  

C12).Opravil/-a sem usposabljanje za tutorja 
(predavanja, prenos znanja kolegom) za širitev 
dobrih učnih in vzgojnih praks.(npr. Smernice na 
vseravnateljski ravni, itd.). NAVESTI

C13).Opravil/-a sem tutorske dejavnosti za 
novonameščene, študente praktikante in 
pripravnike.

C14). Opravil/-a sem dejavnosti za 
izpopolnjevanje osebja. NAVESTI:

DODELI SE MAKSIMALNO 40 
TOČK

manj točk
do 10 dni 0 točk penalizacije; od 11-20:-1 točka, 
od 21-30: -2 točki, nad 30: -3 točke. 

MAXIMALNO 10 točk

Podpis: ________________________
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