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KRITERIJI ZA OVREDNOTENJE UČITELJEVEGA DELA

Ocenjevalna komisija sprejme naslednji pravilnik za ovrednotenje učiteljevega dela in za dodelitev nagrade z ozirom na zakon 107/2015, 1. člen, odstavek

127. (Z besedo učitelj je označeno vse učno osebje.)

Pogoji za dodelitev nagrade

1. Nagrada se deli na podlagi zastavljenih kriterijev, ki jih odobri ocenjevalna komisija.

2. Nagrade je deležna približno tretjina učnega osebja v staležu, na ravni vrtca, osnovne in nižje srednje šole.

3. Osebje, ki je bilo v tem šolskem letu deležno disciplinskega ukrepa ali je v disciplinskem postopku, ni upravičeno do nagrade.

4. Višina nagrade je lahko za dobitnike različna, z ozirom na opravljeno delo in dosežene cilje.

5. Vsak učitelj dobi razpredelnico z izbranimi kriteriji in označi pokazatelje za delo in/ali pristojnosti, za katere zahteva ovrednotenje. Zaželena je

dokumentacija, ki potrjuje izjave (zapisniki, objave, priprave, samoizjave itd.).

6. Razpredelnico z dokumentacijo je potrebno oddati do 30. junija, letos izjemoma do 10. avgusta 2016.

7. Z ozirom na zakonska določila in na navedene kriterije nagrado določi ravnateljica, ki svojo izbiro primerno motivira. Ob tem upošteva iniciativnost,

sodelovanje s kolegi in zahtevnost izpeljane naloge.

Z ozirom na letošnjo izkušnjo, ko bo ta pravilnik prvič uporabljen, bo komisija izbrane kriterije za ovrednotenje učiteljevega dela in člene pravilnika lahko

spremenila oziroma dopolnila.
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Ocenjevalna področja
po zakonu 107/2015,
1. člen, odstavek 129 Kriteriji Pokazatelji DA

Pripisi,
pojasnila

A. - Ovrednotenje za učinkovitost poučevanja A1 Spopolnjevanje za obogatitev strokovnega profila in
      širjenje znanja v kolektivu,predstavitev spopolnjevanja
     v skupini in/ali na učnem zboru

Učinkovitost v
A2 Inovativni didaktični pristopi

poučevanju, A3 Urejenost dokumentacije in priprav ter širitev le tega v

doprinos pri rasti
kolektivu (priprava gradiva in standardiziranih vaj)

šolske ustanove in pri A4 Vodenje in sodelovanje v delovnih skupinah
doseganju zastavljenih (dokumentacija v obliki zapisnikov ali drugega)
ciljev na vzgojnem in
učnem področju

- Ovrednotenje za doprinos pri rasti uspeha
šolske ustanove A5 Vodenje projektov

A6 Sodelovanje pri natečajih, razpisih, konvencijah,
sodelovanje z društvi  in organizacijami na teritoriju

A7 Sodelovanje pri izvedbi izletov in Šole v naravi

- Ovrednotenje za dosego vzgojnega in
učnega uspeha učencev A8

 Načrtovanje in uporaba inovativnih in učinkovitih
didaktičnih pristopov pri poučevanju na jezikovnem
področju, s posebnim poudarkom pri slovenščini,
učinkoviti motivacijski pristopi za aktivno rabo jezika v
narečni in zborni različici

A9

Načrtovanje in uporaba inovativnih in učinkovitih učnih
didaktičnih pristopov za inkluzijo, za personalizacijo
učne poti in za doseganje šolskega uspeha



B. Organizacija naslednjih aktivnosti:
Dosežki učitelja ali skupine učiteljev v zvezi z B1 Poučevanje slovenščine in/ali italijanščine kot drugega
razvojem učenčevih kompetenc in v zvezi z jezika: uvajanje metodologije v zvezi s spopolnjevanjem

Dosežki učitelja ali inovacijami na ravni didaktike in B2 Učinkovita uporaba TIK pri poučevanju in pri učenju
skupine učiteljev v metodologije B3 Organizacija in vodenje laboratorijev in delavnic
zvezi z razvojem B4 Projektne dejavnosti
učenčevih kompetenc B5 Uvajanje metodologije Clil
in v zvezi z B6 Dosežki pri podpornem pouku
inovacijami na ravni B7 Dosežki pri potenciranju: Vegova tekmovanja,
didaktike in jezikovni certificati, kulturne izmenjave, sodelovanje
metodologije ter na natečajih, didaktične ekskurzije, obisk knjižnic
sodelovanje pri B8 Uvajanje vaj za evalvacijo kompetenc
didaktičnem
raziskovanju, pri
zbiranju
dokumentacije in pri
širjenju dobrih praks

B9 Sodelovanje pri raziskovalnih iniciativah na ravni
Sodelovanje pri didaktičnem raziskovanju,       didaktike in metodologije v šoli ali v šolskih mrežah
pri zbiranju dokumentacije in pri širjenju in drugih priznanih institucijah

dobrih praks B10 Dokumentacija in širjenje dobrih praks
B11 Dodatne oblike spopolnjevanja, poleg  obveznih,

ki jih odobri učni zbor
B12 Objave didaktičnih raziskav in člankov v zvezi

s poučevanjem in učenjem



C. Pristojnosti pri koordinaciji organizacije C1

Sodelovanje z ravnateljico pri organizaciji in vodenju ustanove

 (Skupina za evalvacijo (RAV), sodelavci ravnatelja, skupina za PTOF)
C2 Koordinatorji predmetnih področij

Pristojnosti in C3 Koordinatorji posamezne šole
odgovornosti  pri C4  Sodelovanje pri zahtevnejših projektih in dejavnostih (npr. PON)
didaktični in
organizacijski
koordinaciji ter pri
spopolnjevanju osebja

Pristojnosti pri koordinaciji didaktike C5 Razredniki (samo nižja srednja šola)
C6 Koordinatorji predmetnega področja
C7 Koordinatorji skupine za inkluzijo
C8 Člani skupine za inkluzijo
C9  Odgovorni za urnik
C10  Digitalni animator

Pristojnosti pri koordinaciji spopolnjevanja C11 Poučevanje pri spopolnjevanju osebja
osebja C12 Načrtovanje in organizacija spopolnjevanja

 C14  Tutorstvo za novoimenovano osebje v stalež in za študente na praksi
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