
 

VODENJE TIMA ZA KAKOVOST V VRTCU, ŠOLI: IZ PRAKSE ZA PRAKSO 
e-Izvedba programa od 29. marca do 22. maja 2021 

 

Strokovna izhodišča in raziskave poudarjajo, da tim za kakovost lahko pomembno prispeva k 

učinkovitemu, kakovostnemu in predvsem tudi trajnostnemu ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti 

(UZK) s samoevalvacijo v vrtcih in šolah. Tim, kot strokovno telo, skupaj z ravnateljem/-ico skrbi za 

udejanjanje razvojnih ciljev, njihovo spremljanje in ovrednotenje (evalvacijo) na ravni vrtca, šole. Pri tem 

motivira in spodbuja ter strokovno usmerja in podpira učitelje, vzgojitelje ter druge notranje in zunanje 

deležnike, da se v proces aktivno vključijo. Hkrati s tem pa izkušnje v praksi vrtcev in šol kažejo tudi, da 

se timi za kakovost v praksi srečujejo z marsikaterimi izzivi. Izvedba programa temelji na izhodiščih, 

predstavljenih v zbirki Kakovost v vrtcih in šolah (Več…) 

 

Ciljna skupina 

Program je namenjen VODJEM timov za kakovost v vrtcih in šolah, ki pri svojem vodenju potrebujejo 

dodatne strokovne usmeritve in kolegialno izmenjavo izkušenj ter so pripravljeni skupaj z vodji timov 

drugih vrtcev in šol so-oblikovati in predstaviti predloge rešitev izbranih izzivov za izboljšanje kulture in 

procesov kakovosti.  

 

Cilji programa 

- analizirati stanje UZK s samoevalvacijo v vrtcih in šolah, 

- predstaviti lastno prakso vodenja in delovanja tima za kakovost ter spoznati prakso vodenja in 

delovanja timov drugih vrtcev in šol,  

- izmenjati ugotovitve analize stanja UZK, identificirati skupne izzive in oblikovati 'akcijska 

vprašanja', 

- v manjših skupinah vodij timov za kakovost sodelovalno pripraviti predloge rešitev, 

- ovrednotiti delovanje timov za kakovost in načrtovati vodenje tima. 

 

Izvedba programa 

Program bo izveden na daljavo (Moodle, Zoom) od 29. marca do 22. maja 2021, z možnostjo izvedbe 

zaključnega srečanja v živo. V okviru programa je načrtovano: 

- individualno delo udeležencev (pregled strokovnih izhodišč, analiza stanja UZK, pogovor s člani 

tima za kakovost), 

- delo v manjših skupinah (predstavitev in izmenjava izkušenj, sodelovanje pri oblikovanju in 

predstavitvi predlogov rešitev),  

- aktivna udeležba na videokonferenčnih srečanjih: 8. april, 22. april, 6. maj in 22. maj 2021, 

vsakič od 13.00 do 16.30. 

 

Prijava 

V program bo vključenih do 20 vodij timov za kakovost. Prijavni obrazec bo odprt do 23. marca 2021 

oziroma do zapolnitve mest.  

Prijavnica: http://sris.solazaravnatelje.si/Prijavnice/PrijavniObrazecPlain.aspx?id=233 

 

Dodatne informacije na mateja.brejc@solazaravnatelje.si. 

 

Vabljeni! 
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