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Primer dogovorov skupine za kakovost 

 

SKUPINA ZA KAKOVOST - DOGOVORI 

Dogovor Kdo? Do kdaj? Opravljeno 
Članice za svoje programe izberejo vprašalnik, ki bi bil najustreznejši za 
uporabo, ga po potrebi prilagodijo in napišejo kdaj/kako pogosto bi ga 
uporabljale. 

Vsaka članica za 
svoje programe 
vpiše v tabelo spodaj 

2.3.2021  

Oblikujejo se standardi za evalvacijo po posameznih programih. E. Š. Marec 2021  
Ob zaključku leta koordinatorji programov pripravijo kratko poročilo na 
podlagi vprašalnikov. Vodja OE to upošteva pri pripravi letnega poročila o 
kakovosti. 

Koordinatorji 
programov za svoja 
področja 

Dec. 2021  

Članice za svoje programe uredijo vprašalnike v 1-ka. Vsaka članica za 
svoje programe 

Maj 2021  

Glede uporabe in prilagoditve vprašalnikov se preveri še pri PUM-O in 
VGC. 

E. Š. 2.3.2021  

Ugotovimo, katere kategorije bi se dalo spremljati s progr. SNIPI. 
Predlagamo uvedbo rubrike: uspešno zaključil/zaključil/ni zaključil v 
program. Predlagamo tudi uvedbo pošiljanja vprašalnikov preko 
programa.  

T. B. 1.4.2021  

Treba je določiti osebo, ki bo vpisovala ankete, ki se izpolnjujejo fizično v 
1-ka 

 1.3.2021  

Naslednje srečanje: 2.3.2021 ob 10h    
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TABELA O EVALVACIJSKIH VPRAŠALNIKIH 

Program Koodinator 
programa 

Kateri vprašalnik predlagam za 
svoj program (če ga imate v 
programu že določenega, to 
navedite)? 

Vprašalnik sem 
prilagodil oz. 
pripravil novega 
(DA/NE) 

Kako pogosto/kdaj bom 
izvajal evalvacijo 

Osnovna šola za 
odrasle 

L. P. Splošni vprašalnik; ocenjevalni 
splošni vprašalnik prilagojen za 
oceno predavatelja na OŠO 

NE 
 
DA 

Ob koncu šolskega 
 
Ob zaključku posameznega 
predmeta 

Usposabljanje za 
NPK 

E. Š. 
T. 

Vprašalnik Socialne zbornice 
Slovenije 

  

Izpiti za NPK E. Š. 
T. 

/ 
/ 

  

Izpit iz slovenščine 
STDJ 

E. Š. Obrazec za zunanje spremljanje IC  Predlagam tudi interno 
spremljanje 1xletno: Maja ZK. ali 
Erika Š., ko sta kot 3. članica na 
izpitu. 

Opismenjevanje v 
slovenščini 

T. B. Vmesni vprašalnik o zadovoljstvu   

Projekt TPK M. Z. K. Anonimni vprašalnik o zadovoljstvu 
- ocenjevalni 

  

VGC Točka moči N. V. H. Vprašalnik VGC   
PUM-O P. V.  DA 1-krat letno 
Središče za 
samostojno učenje 

A. Š. Že določen v programu NE 1* letno 
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Program Koodinator 
programa 

Kateri vprašalnik predlagam za 
svoj program (če ga imate v 
programu že določenega, to 
navedite)? 

Vprašalnik sem 
prilagodil oz. 
pripravil novega 
(DA/NE) 

Kako pogosto/kdaj bom 
izvajal evalvacijo 

Svetovalno središče 
Postojna (ISIO) 

A. Š.    

U3O T. B. Anonimni vprašalnik o zadovoljstvu 
- ocenjevalni 

 1-kratno – na koncu šolskega leta 

Delavnice/tečaji za 
prosti čas 

E. Š. Kratek vprašalnik  1-kratno - na koncu 
tečaja/delavnice 

Študijski krožki T. B. Anonimni vprašalnik o zadovoljstvu 
- splošni 

 1-kratno – na koncu ŠK 

 


