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Prot.št. 2135B2                                                             Aurisina – Nabrežina, 14. 6. 2017 
 
Oggetto/Zadeva: PRAVILNIK OCENJEVALNE KOMISIJE, SMERNICE IN KRITERIJI 

UGOTOVITVE KAKOVOSTI POUČEVANJA NA PODLAGI ZAKONA 107/15 

 

Pravilnik: 

1. Komisija za ocenjevanje učnega osebja, ustanovljena na osnovi zakona 107/2015, upošteva 
pravila čl. št. 11 in v Komisijo so bili izvoljeni: uč. Mario Adamič in prof. Ester Brezovec 
(izvoljeni od zbora učnega osebja), prof. Katja Milič in starša Boris Rebec in Marco Emili 
(izvoljeni s strani zavodskega sveta). Zunanji član, ravnateljica Marina Castellani, je bila 
imenovana s strani deželnega šolskega urada za Furlanijo Julijsko Krajino. Komisiji 
predseduje ravnateljica Fulvia Premolin.  

2. Umestitev in sklic sej: za vabilo in gradivo poskrbi ravnateljica. Na sejah se vodi zapisnik, 
ki bo posredovan članom Komisije.  

3. Delovanje komisije: v zakonu  107/15 po stavku št. 4 ni govora o morebitni večini, vsekakor 
je primerno, da je dovolj polovica članov plus eden za sklepčnost (najmanj štirje).  V slučaju 
enakega števila glasov prevlada glas predsednika komisije. Pri ocenjevanju novih, ki 
vstopajo v stalež, pa mora biti komponenta komisije popolna s prisotnostjo tutorjev. V tem 
slučaju ni komponente staršev.  

4. Izdelava kriterijev za vrednotenje osebja: kot po 129. stavku, 1. čl. zakona 107/15.  
5. Namen vrednotenja: namen je oceniti in nagraditi tiste šolnike, ki so si tekom leta 

prizadevali za dosego kakovosti, razvoja šole, uspešnosti učencev in imidža šole.  Nagrajeni 
bodo šolniki, ki  bodo dokazali, da v okviru kriterijev, ki jih bo določila Komisija, so dosegli 
najvišje točkovanje.  

6. Dodelitev nagrade/bonusa: ravnateljica bo dodelila nagrado, kot po zakonu, zaslužnejšim 
šolnikom na osnovi vrednotenja po kriterijih, ki jih je izdelala komisija. Nagrada bo lahko 
dodeljena šolnikom vseh treh stopenj. Pomembna bo tudi samoevalvacija šolnikov na 
podlagi predložene ankete in morebitne priloge dokazil oz. dokumentacije. Šolniki, ki ne 
bodo poslali evalvacijske ankete, bodo izločeni iz štetja za nagrado.  

7. Bonus bo zato moral biti dodeljen v glavnem za delo na višji ravni od običajnega. V prilogi 
evalvacijska anketa, ki jo bo vsak šolnik dopolnil. 

 
Smernice za vrednotenje. 
 
Komisija je dolžna izluščiti kriterije na podlagi parametrov, ki so napisani v stavku št. 129. člena 
zakona 107/15 in sicer: 
 

a. kakovost poučevanja in prispevek k izboljšanju šolske ponudbe in šolskega uspeha učencev 
(vseh stopenj ravnateljstva); 
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b. rezultati učnega osebja ali skupine učnega osebja pri krepitvi kompetenc učencev in 
uvajanje didaktično-metodičnih novosti ter sodelovanje pri pedagoškem raziskovanju in 
širjenju primerov dobrih učnih praks. 

c. prevzem odgovornosti za organizacijsko in didaktično koordinacijo ter izpopolnjevanje 
osebja.  

 
Vsak šolnik bo izpolnil samoevalvacijsko anketo, iz katere bo razvidna opravljena dejavnost.  
Delo bo moralo biti tako opisano, da bo lahko mogoče preveriti, če je bilo izjavljeno delo res 
izvedeno.  V primeru samo enega lažnega podatka, bo prošnja zavrnjena.  
 
Kriteriji za dosego bonusa:  
 
Predpogoji:  
 
Noben disciplinski ukrep v zadnjih dveh letih;  

1. Predstavitev ankete ravnateljstvu po e-pošti s pogoji in do določenega datuma; 
2. Redna prisotnost v teku šolskega leta. Tu bodo letos vzeti v poštevsledeči kriteriji: do 10  

dni katerihkoli odsotnosti – 0 točk (nič se ne odvzame), od 11 do 20 dni - 1 točka, od 21 do 
30 dni - 2 točki, preko 40 dni odsotnosti - 3 točke.  

3. Minimalne točke za konkuriranje bodo od skupnega sešteva pri samoevalvacijiski anketi od 
40 točk naprej. Kdor sešteje manj točk, ne bo prišel v poštev. 

4. Delitev fonda: glavne postavke so tri in bo maksimalno 30 točk za A, 30 za B, 40 za C. Za 
vsako postavko bo na razpolago maksimalno število točk, kot omenjeno, ne glede, če jih kdo 
preseže. Kot postavka D bo ravnateljica lahko dodelila po svoji uvidevnosti do 10 točk, a le 
tistim, ki so dosegli vsaj 40 točk (kot podstavka št. 4). 

5. Novonomeščeni v stalež lahko izpolnijo anketo le, če uspešno opravijo poskusno leto. 
6. Anketa bo na razpolago na spletni strani ravnateljstva: www.vesnabrezina.it. Izpolnjena 

anketa bo morala biti poslana po e-pošti, v formatu pdf, na naslov ravnateljstva:  
7. tsic819003@istruzione.it. Prošnja mora dospeti do 10.00 ure, dne 30.6.2017 (to določi 

ravnateljica) na naslov e-pošte ravnateljstva. Prošnje, ki bodo dospele kasneje, ne bodo 
vzete v poštev. 

8. To bo tudi upoštevano kot minimalni dokaz, da kandidat obvlada osnove elektronskega 
sporočanja. Dostava v papirnati obliki ne bo sprejeta. Na razpolago bodo računalniki in 
aparature, ki so po šolah. Ni dovoljeno posluževati se osebja v ravnateljstvu ali računalnikov 
in aparatur tajništva. 

9. Izplačitev bonusa bo na podlagi števila doseženih točk. Kvota bo razdeljena med teistimi, ki 
imajo od 40 točk naprej in to v proporčni obliki. 

10. V tem trenutku ni še sporočila o kvoti, ki pripada temu ravnateljstvu. 
 
 
V prilogi anketa. 
 
                      Pov. Ravnateljica 
                                                                                                  Fulvia Premolin 

Lastnoročni podpis nadomešča navedba uradne osebe organa, 
ki vodi postopek, v skladu z 2. odstavkom 3. člena delegiranega zakona št. 39/1993 

 
 


