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UVOD 

 Od nastanka prvih družb pa do današnjih 
držav predstavlja vodenje pomemben 
dejavnik njihovega obstoja.  

 Z vprašanjem uspešnosti vodenja se ukvarjajo 
že najstarejši zapisi. 

 
Predvsem gre za vprašanja: 

 
- kako zagotoviti uspešno vodenje,  

 

- kako prepoznati uspešnega vodjo in to 
postati. 

 



Ocenjevalni list za ugotavljanje delovne 

uspešnosti ravnateljev 

 
Delo ravnatelja vseskozi ocenjujejo: 
- šolska inšpekcija,  
- svet šole in  
- svet staršev.  
 
Enkrat letno pa delo ravnatelja ovrednotijo 

z  
ocenjevalnim listom za ugotavljanje 

delovne  
uspešnosti na podlagi letnega delovnega 

in  
finančnega poročila šole.  
 



Posamezni kriteriji z ocenjevalnega lista 

za ugotavljanje delovne uspešnosti 

ravnateljev 

 
I. KAKOVOST IZVEDBE PROGRAMA: 

 

a) Prehodnost učencev/dijakov po 

posameznih razredih/letnikih. 
 

b) Uspešnost učencev/dijakov na 

zaključnih oblikah preverjanja znanja. 

 

 



 

II. SPREMLJANJE IN RAZVOJ ZAPOSLENIH: 

 

 

a) Hospitacije ravnatelja. 
 

b) Nadaljnje izobraževanje in 

usposabljanje. 

 

 



III. OBSEG IN KAKOVOST  

SODELOVANJA RAVNATELJA Z  

ORGANI ZAVODA, S STARŠI IN  

USTANOVITELJEM 

 

a) Sodelovanje s svetom šole. 
 

b) Sodelovanje s starši. 
 

c) Sodelovanje s strokovnimi aktivi. 
 

d) Sodelovanje z ustanoviteljem. 

 



IV. SODELOVANJE OZ.  

VKLJUČENOST ZAVODA V  

ŽIVLJENJE IN DELO V LOKALNEM 

IN RAGIONALNEM OKOLJU 

 

a) Sodelovanje med zavodi. 
 

b) Sodelovanje z lokalnim gospodarstvom 
(podjetji), srednjimi 
šolami/visokošolskimi zavodi, kulturnimi 
institucijami. 
 

c) Organizacija in izvedba pedagoške 
prakse za študente. 

 

 



ZAKLJUČEK – primeri dobrih 

praks 
   Uspešnost organizacije je seštevek uspešnosti njenih 

posameznikov, kjer velja znamenita in preprosta formula za 

delovno uspešnost posameznika:  

 

 

 Ravnateljeve osebnostne lastnosti in karakteristike, umske in 

čustvene spretnosti določajo uspešno vodenje šole. Ne igrajo 

pa odločilne vloge. 

 Učni rezultati dijakov oz. učencev so glavni pokazatelj 

uspešnosti vodenja šole. 

 Sodelovanje z zaposlenimi znotraj šole in z ostalimi v 

zunanjem okolju šole. 

 Ravnatelj se mora v okviru šolskega managementa prilagajati 

novim načinom vodenja. 

 Usposabljanje in razvoj javnih uslužbencev. 

 



PRILOGA 

Video na temo delovne uspešnosti: 

 

Dostopen na 

 

Kakšen naj bi bil ravnatelj?  

https://www.youtube.com/watch?v=AYotJ4He

2GE 

 

Od 0:08 do 0:48 

https://www.youtube.com/watch?v=AYotJ4He2GE
https://www.youtube.com/watch?v=AYotJ4He2GE
https://www.youtube.com/watch?v=AYotJ4He2GE


Občina:

Zavod:

Ravnatelj oz. ravnatelji

Ocenjevalno obdobje od: do: Št. dni 365

NE

DA

NE

Izpolnitev letnega programa dela ter zagotavljanje dodatnih materialnih sredstev za delo zavoda

%

%

%

%

VSOTA VSEH DOSEŽENIH ODSTOTKOV: 0,00

UGOTOVITVENI SKLEP:

Svet zavoda je na seji dne ugotovil:

1. 

2. Ravnatelj je dosegel 0,00 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost.

Datum:                                                                                          Predsednik sveta zavoda:

 JE zavod posloval z izgubo?  

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? 

Obrazec: Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja 

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

JE zavod dobil negativno mnenje Računskega sodišča RS?

01.01.2013 31.12.2013

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: 

4. Zagotavljanje materialnih pogojev - do 5 %

3. Razvojna naravnanost zavoda - do 35 %

2. Kakovost izvedbe programa - do 35 %

1. Realizacija obsega programa - do 25 %



HVALA 

VAŠO 
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