
Zavod:

Direktor (ica):

Ocenjevalno obdobje od: do: Št. dni

Svet zavoda nadalje ugotavlja, da so bili v ocenjevalnem obdobju doseženi naslednji rezultati:

A OVREDNOTENJE FINANČNIH REZULTATOV POSLOVANJA (12. člen pravilnika)  -  do 30%

1  Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja javne službe - do 30%
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* Odstotek uspešnosti iz naslova prihodkov nad odhodki se prenese s strani "Finančni rezultati".

B OVREDNOTENJE IZPOLNITVE LETNEGA PROGRAMA DELA (11. člen pravilnika)  -  do 70%

1 Število doseženih odstotkov iz ocenjevalnih listov ravnateljev šol kot organizacijskih enot: 
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SKUPAJ vsota (stolpec 3 ) / skupaj povp. štev.odstokov (stolpec 4 ): 0

VSOTA VSEH DOSEŽENIH ODSTOTKOV IZ TOČKE A IN B (11. in 12. člen pravilnika): 

Naziv šole kot organizacijske enote zavoda

2

Zap. 

št.

3

št. doseženih % ravnatelja 

šole kot org. enote

Priloga št. 6: Ocenjevalni list za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja šolskega centra

delež presežka znaša nad 2,1%

delež presežka znaša pod 0,15%               

delež presežka znaša nad 0,15% do vključno 0,3%               

delež presežka znaša nad 0,3% do vključno 1 %               

delež presežka znaša nad 1 % do vključno 1,7%

delež presežka znaša nad 1,7% do vključno 2,1%

0,00

Na podlagi 19. člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva (v nadaljevanju: 

pravilnik) svet zavoda uvodoma za ocenjevalno obdobje ugotavlja, da: 

JE zavod dobil negativno mnenje Računskega sodišča RS?

JE direktor / ravnatelj zagotovil v predpisanih rokih realizacijo sklepov in ukrepov oziroma odpravil pomanjkljivosti, ki jih je ugotovil 

Inšpektorat RS za šolstvo in šport ali Računsko sodišče RS? 

JE zavod posloval z izgubo?  

(vsota % / št. ravnateljev šol 

kot org. enot)*0,7



0

UGOTOVITVENI SKLEP:

Svet zavoda je na seji dne ugotovil:

1.        Ravnatelj na podlagi 19. člena pravilnika ni upravičen do dela plače za delovno uspešnost.

2. 2.        Ravnatelj je dosegel vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost.

Datum:

Ime in priimek predsednika sveta zavoda:

Podpis predsednika sveta zavoda:

Soglasje ustanovitelja:

Datum:


