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Primer zapisa poglavja o kakovosti v Letnem delovnem načrtu –
RAZLIČICA 1 (opisno)
__________________________________________________________
POGLAVJE: KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
NAČRTOVANE AKTIVNOSTI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
V letošnjem letu želimo z načrtovanimi aktivnostmi na področju kakovosti
izobraževanja odraslih doseči tele cilje:











oceniti, koliko dosegamo načrtovani vpis in kakšna je kakovost postopkov, ki
jih izpeljujemo v ta namen
analizirati svoje ravnanje za zmanjšanje osipa v daljših programih,
presoditi, koliko uresničujemo pričakovanja udeležencev izobraževanja,
ugotoviti, kakšne učne izide dosegajo naši udeleženci v različnih programih in
jih primerjati z izidi v prejšnjih letih,
začeti izpeljavo poglobljene samoevalvacije na področju, za katerega bomo
menili, da je najbolj potrebno take presoje,
vpeljati nekaj izboljšav za izboljšanje kakovosti na podlagi ugotovitev
presojanja iz prejšnjih let,
ohraniti pravico do uporabe zelenega znaka kakovosti, ki ga podeljuje ACS;
presoditi, ali je naša Listina kakovosti potrebna prenove,
dejavno delovati v slovenskem omrežju svetovalcev za kakovost,
izpeljati imenovanje novih članov Komisije za kakovost, ker bo zdajšnjim
potekel mandat.

V ta namen bomo v šolskem letu 2019/20 izpeljali tele dejavnosti:

I. PRESOJANJE KAKOVOSTI
REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI
1. Analiza doseženega vpisa s stališča kakovosti, rok oktober 2019, nosilka
Komisija za kakovost
2. Spremljanje osipa in kakovosti dela s potencialnimi osipniki, rok november
2019 in april 2020, nosilci strokovni sodelavci, odgovorni za posamezne
programe, aktivi učiteljev, Komisija za kakovost
3. Spremljanje zadovoljstva udeležencev izobraževanja, rok januar in maj 2020
za daljše programe, pri krajših ob njihovem koncu, nosilci strokovni sodelavci,
odgovorni za posamezne programe, Komisija za kakovost
4. Vrednotenje izidov izobraževanja udeležencev, rok januar in junij 2020,
nosilci strokovni sodelavci, odgovorni za posamezne programe, aktivi
učiteljev, Komisija za kakovost
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SAMOEVALVACIJA
5. Izpeljava prvega leta triletnega cikla samoevalvacije, rok vse leto v skladu z
načrtom samoevalvacije, nosilki svetovalka za kakovost in Komisija za
kakovost

II. RAZVIJANJE KAKOVOSTI
6. Tematski andragoški zbor o dosežkih in izzivih pri razvoju kakovosti, rok
oktober 2019, nosilci vodstvo, svetovalka za kakovost in strokovni sodelavci
7. Priprava in izpeljava delavnice o samoevalvaciji dela učiteljev, rok marec
2020, nosilka svetovalka za kakovost
8. Izdelava pravilnika s standardi kakovosti internega učnega gradiva, rok
marec–junij 2020, nosilci svetovalka za kakovost, strokovni aktivi in
direktorica

III. DRUGO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO
9. Obnovitev pravice do uporabe zelenega znaka kakovosti, rok v skladu s
časovnico ACS, nosilka Komisija za kakovost
10. Imenovanje novih članov Komisije za kakovost, rok junij 2020, nosilka
direktorica
11. Presoja ustreznosti zdajšnje Listine kakovosti, rok marec 2020, nosilki
svetovalka za kakovost in Komisija za kakovost
12. Izpeljava skupnih aktivnosti, ki jih vsako leto določi slovensko omrežje
svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih, rok v skladu s časovnico ACS,
nosilci svetovalka za kakovost in drugi v skladu z vsebino določenih aktivnosti
13. Priprava poročila o kakovosti izobraževanja odraslih za šolsko leto 2018/19,
rok november 2019, nosilci direktorica, Komisija za kakovost, svetovalka za
kakovost
NAČRTOVANE AKTIVNOSTI V SVETOVALNEM SREDIŠČU ISIO
Letošnje leto želimo z načrtovanimi aktivnostmi v svetovalnem središču ISIO
doseči tele cilje:




...
…

V ta namen bomo v šolskem letu 2019/20 izpeljali tele dejavnosti:

I. PRESOJANJE KAKOVOSTI
REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI
1. ...
2. …
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SAMOEVALVACIJA
3. …

II. RAZVIJANJE KAKOVOSTI
4. …

III. DRUGO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO
5. …
NAČRTOVANE AKTIVNOSTI V MEDGENERACIJSKEM SREDIŠČU
…
Podrobnejši načrt dela je razviden iz Letnega načrta kakovosti, ki ga je
pripravila Komisija za kakovost. Ta tudi skrbi za koordinacijo vseh dejavnosti
na področju kakovosti, sestavljajo pa jo:
Irena Radelj – predsednica,
Nataša Jurišič – predstavnica strokovnih delavcev,
Bojan Lah – predstavnik učiteljev strokovnih predmetov,
Matej Ploh – predstavnik učiteljev splošnih predmetov,
Jurij Andrič – predstavnik udeležencev,
Matej Novak – predstavnik delodajalcev.
Za strokovno podporo in svetovanje pri načrtovanih nalogah skrbi svetovalka za
kakovost izobraževanja odraslih Neža Korenjak.
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