
Zavod:

Direktor oz. ravnatelj:

Ocenjevalno obdobje od: do: Št. dni

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

OVREDNOTENJE IZPOLNITVE LETNEGA PROGRAMA DELA (10. člen pravilnika) - vsi podatki se nanašajo na
izvajanje študijskih programov za redni študij - do 70%

(A)  ŠTUDIJSKI PROCES V ZAVODU, do 50%

1    Kakovost izvedbe programa - do 40%
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2   Obseg in kakovost sodelovanja direktorja z organi višje strokovne šole in s študenti; pisno mnenje z oceno - do 10%
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SKUPAJ  -  (A) Študijski proces v zavodu, do največ 50%

 JE zavod posloval z izgubo?  

Sodelovanje odlično.

Sodelovanje je zelo dobro.

Sodelovanja ni moč ugotavljati oziroma je povprečno.

2

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? 

Prehodnost je v območju več kot 50% do največ 55%

Delež diplomantov je v območju višjem od 5% nad državnim povprečjem do 10% nad državnim povprečjem

Deleža diplomantov ni moč ugotavljati oziroma je v območju od 0% do maksimalno 5 % nad državnim 

povprečjem 1.2

Delež diplomantov upoštevajoč povprečen delež diplomantov v državi na področju višjega strokovnega šolstva

Prehodnosti ni moč ugotavljati oziroma dosega največ 50 %

Delež diplomantov je več kot 10% nad državnim povprečjem

Priloga št. 9: Ocenjevalni list za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja višje strokovne šole

JE zavod dobil negativno mnenje Računskega sodišča RS?

1.1

Prehodnost študentov iz prvega v drugi letnik upoštevajoč povprečno prehodnost v državi na področju višjega 

strokovnega šolstva

Prehodnost višja od 60%

Prehodnost je v območju več kot 55% do največ 60%

Sodelovanje je dobro.

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: 



1 Sodelovanje oziroma vključenost višje strokovne šole  v življenje in delo v lokalnem in regionalnem okolju  -  do 8%
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SKUPAJ  -  (B) Druga dejavnost, povezana z višješolskim študijem, do največ 20%

2

Delež študentov višje strokovne šole, ki sodeluje na teh tekmovanjih presega državno povprečje za 75% in več

Sodelovanje študentov na natečajih, tekmovanjih v znanju in veščinah na predstavitvah dosežkov – na državni 

oziroma medn. ravni glede na povprečje na področju višjega strokovnega šolstva - do 4%

Povprečno

1.2

Sodelovanje z lokalnim gospodarstvom (podjetji), 

visokošolskimi zavodi, kulturnimi institucijami, druge 

razpoznavne dejavnosti zavoda (kulturne, raziskovalne, športne 

dejavnosti oziroma prireditve)…

Zelo dobro

Povprečno

Sodelovanje med zavodi (aktivi ravnateljev, konzorciji…)

Delež vključenih strokovnih delavcev  višje strokovne šole v izvajanje projektov

Delež strokovnih delavcev višje strokovne šole, ki so vključeni v izvajanje teh projektov ne dosega državnega 

povprečja oziroma ne presega državnega povprečja za več kot 49,9%

Delež študentov višje strokovne šole, ki so vključeni v izvajanje teh projektov presega državno povprečje za 75% 

in več

4.2

4.1

Delež strokovnih delavcev višje strokovne šole, ki so vključeni v izvajanje teh projektov presega državno 

povprečje za 75% in več

Delež strokovnih delavcev višje strokovne šole, ki so vključeni v izvajanje teh projektov presega državno 

povprečje za 50% do 74,9%

Delež študentov višje strokovne šole, ki so vključeni v izvajanje teh projektov presega državno povprečje za 75% 

in več

Sodelovanje oziroma vključenost višje strokovne šole v izvajanje projektov na državni ravni glede na povprečje na 

področju višjega strokovnega šolstva -  do 4%

Delež študentov višje strokovne šole, ki sodeluje na teh tekmovanjih presega državno povprečje za 50% do 

74,9%

Delež študentov višje strokovne šole, ki sodeluje na teh tekmovanjih ne dosega državnega povprečja oziroma ne 

presega državnega povprečja za več kot 49,9%

Delež študentov višje strokovne šole, ki so vključeni v izvajanje teh projektov presega državno povprečje za 50% 

do 74,9%

Delež študentov višje strokovne šole, kiso vključeni v izvajanje teh projektov presega državno povprečje za 50% 

do 74,9%

Delež študentov višje strokovne šole, kiso vključeni v izvajanje teh projektov ne dosega državnega povprečja 

oziroma ne presega državnega povprečja za več kot 49,9%

Delež vključenih študentov   višje strokovne šole v izvajanje projektov

Sodelovanje oziroma vključenost višje strokovne šole v izvajanje projektov na mednarodni ravni glede na povprečje 

na področju višjega strokovnega šolstva  -  do 4%

Odlično

(B) DRUGA DEJAVNOST, POVEZANA Z VIŠJEŠOLSKIM ŠTUDIJEM - do 20%

1.1

Odlično

Zelo dobro

Delež vključenih študentov  višje strokovne šole v izvajanje projektov

Delež študentov višje strokovne šole, ki so vključeni v izvajanje teh projektov ne dosega državnega povprečja 

oziroma ne presega državnega povprečja za več kot 49,9%

3.2

3.1

Delež vključenih strokovnih delavcev  višje strokovne šole v izvajanje projektov

Delež strokovnih delavcev višje strokovne šole, ki so vključeni v izvajanje teh projektov presega državno 

povprečje za 75% in več

Delež strokovnih delavcev višje strokovne šole, ki so vključeni v izvajanje teh projektov presega državno 

povprečje za 50% do 74,9%

Delež strokovnih delavcev višje strokovne šole, ki so vključeni v izvajanje teh projektov ne dosega državnega 

povprečja oziroma ne presega državnega povprečja za več kot 49,9%



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".

VSOTA VSEH DOSEŢENIH ODSTOTKOV (10. in 12. člen pravilnika):

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:

delež presežka znaša nad 2,1%

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

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%


