
  

Projekt MUNUS 2 
(Št. pogodbe 3311-08-985004/5) 

AKTIVNOST 6, stroškovno mesto: 247 

 

1 
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklad ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za 

obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in 

usposabljanja. 

Velenje, 15. 7. 2010 
 

NAČRT AKTIVNOSTI 2010/2011 
VSEBINSKO PODROČJE KAKOVOST 

DELOVNA VERZIJA 
 
Izhodišča: 

- Redna srečanja vsak 2. četrtek v mesecu, ostale aktivnosti bodo potekale po načinu 
videokonference. 

- Delo s partnerskimi šolami po metodi vzajemnega učenja (peer review) in medsebojni 
izmenjavi izkušenj (povabilo – razpis k usposabljanju na prostovoljnem načelu; dve do tri 
delavnice letno v regiji v obdobju november 2010 – april 2011).  

- Izvedba usposabljanja za vodstva šol in člane šolskih komisij za kakovost. 
- Izdelava kriterijev za spremljanje različnih področij kakovosti ali izdelava minimalnih 

standardov za posamezne kazalnike kakovosti. 
- Izdelava vprašalnikov za skupno izbran kazalec (priprava skupnih meril in izhodišč za en 

kazalec kakovosti – poenotenje vprašalnikov). 
- Opredelitev različnih kriterijev za spremljanje področja kakovosti na podlagi Priporočil šolam za 

izvajanje samoevalvacije. 
- Izdelan inštrumentarij za vrednotenje uvajanja novih programov v šole (samoevalvacijska 

spremljava projekta). 
 
Gradiva (izdelki) – okvirni načrt za izboljšavo: 

- Predlog elementov spletne strani za kakovost. 
- Predlog elementov Poročila o kakovosti. 
- Priročnik za delo šolskih komisij in izvajanje samoevalvacije. 
- Protokol za izvajanje spletne samoevalvacije.  
- Protokol uvajanja modela samoevalvacije. 
- Predlog protokolov za izvajanje različnih postopkov v zvezi z izvajanjem kakovosti. 

 
Cilji VP iz prijave: 

- Število izvedenih samoevalvacij  
- Število objavljenih šolskih poročil o kakovosti 

 
Ime delovnega 
paketa 
(vsebinskega 
sklopa) 

Opis aktivnosti Čas izvajanja 
(rok) 

Odgovorni in 
sodelujoči 
(kdo) 

Rezultati 
(kazalci) 

1. Regijska 
srečanja VP 
kakovost 

Priprava načrta 
regijskih srečanj 

30. 9. 2010  Izdelan časovni in 
vsebinski načrt 
izvedbe regijskih 
srečanj 

 Organizacija in 
izvedba 
regijskega 
srečanja 

November 2010, 
april 2011 

 8 izvedenih 
regijskih srečanj  

2. Delo komisije 
za kakovost 

Vodenje in 
usmerjanje 
delovanja 
komisije 

September 2010 
– junij 2011 

 5 sestankov 
šolskih komisij na 
šoli (centru) 

 Priprava letnega 30. 9. 2010  7 akcijskih 



  

Projekt MUNUS 2 
(Št. pogodbe 3311-08-985004/5) 

AKTIVNOST 6, stroškovno mesto: 247 

 

2 
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklad ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za 

obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in 

usposabljanja. 

Ime delovnega 
paketa 
(vsebinskega 
sklopa) 

Opis aktivnosti Čas izvajanja 
(rok) 

Odgovorni in 
sodelujoči 
(kdo) 

Rezultati 
(kazalci) 

načrta dela, 
umestitev  
samoevalvacije v 
LDN 

načrtov dela 
šolske komisije za 
2010/2011 

 Usposabljanje 
ravnateljev in 
direktorjev in 
komisij na šolskih 
centrih 

   

 Koordinacija in 
izvedba 
samoevalvacije 

April 2011  Izvedena 
samoevalvacija na 
šoli 

 Priprava poročila 
o kakovosti 

30. 9. 2010  7 poročil o 
kakovosti 

3. Evalvacija 
projekta 
Munus 

Priprava in 
izvedbe 
samoevalvacije za 
določene teme v 
Munus oddelkih 

September 2010 
– junij 2011 

 1 poročilo o  
izvedeni 
samoevalvaciji (s 
priporočili) 

 Priprava in 
izvedba 
samoevalvacije 
kazalnikov za VP 

September 2010 
– junij 2011 

 1 samoevalvacija 
s priporočili in 
ukrepi za 
izboljšanje stanja 

4. Usposabljanje 
regijskih 
komisij in 
ravnateljev 

Priprava delavnic September 2010 
– oktober 2010 

  

 Izvajanje delavnic November 2010 – 
april 2011 

 10-15 izvedenih 
delavnic 

5. Analiza 
poročil o 
kakovosti 

Priprava 
metodologije za 
analizo poročil 

September 2010 
– oktober 2010 

  

 Analiza poročil o 
kakovosti 

31. 12. 2010  Izdelano poročilo 

6. Konzorcijska 
spletna 
samoevalvaci
ja 

Priprava načrta 
samoevalvacije 

September 2010 
– oktober 2010 

  

 Izvedba spletne 
samoevalvacije 

Januar – marec 
2011 

 1 skupna spletna 
samoevalvacija 

 Priprava poročila 
o spletni 
samoevalvaciji 

30. 6. 2011  1 poročilo o 
spletni 
samoevalvaciji 

7. Študijski 
obisk na 
Danskem 

 12. – 16. 
september 2010 

  

8. Letna  ?   
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Ime delovnega 
paketa 
(vsebinskega 
sklopa) 

Opis aktivnosti Čas izvajanja 
(rok) 

Odgovorni in 
sodelujoči 
(kdo) 

Rezultati 
(kazalci) 

konferenca o 
kakovosti  

  
 
 
 
 


