
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZADEVA: Razpis programa Do kakovosti s samoevalvacijo                                                                                                          
 
Spoštovani! 
 
V vrtcih in šolah kakovost ugotavljamo in zagotavljamo s samoevalvacijo, namen pa je izboljšati učenje, 
poučevanje in vodenje. V središče je postavljen otrok, učenec, dijak, ki znanja, spretnosti in vrednote razvija 
s pomočjo odličnih vzgojiteljev in učiteljev ter v varnem in spodbudnem učnem okolju. Celovita skrb za učno 
okolje, učitelje in s tem posredno za učence pa je najpomembnejši vidik ravnateljevega vodenja, ki na ravni 
šole vzpostavlja in ohranja tudi sistematičen in načrtovan proces ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti 
(UZK) s samoevalvacijo na področju učenja in poučevanja. 
 
Namen in ciljna skupina programa  
 
Program je namenjen vrtcem in šolam, ki želijo okrepiti (razvojno) načrtovanje, spremljanje in vrednotenje ter 
izboljševanje kakovosti. V usposabljanje bodo aktivno vključeni timi za kakovost (ravnatelj in 3-5 strokovnih 
delavcev), ki bodo obravnavane vsebine prenašali v prakso in tako skupaj z učiteljskim oz. vzgojiteljskim 
zborom izvajali proces ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti s samoevalvacijo.  
 
Vsebine programa  
 
Na srečanjih bomo skozi teorijo, nacionalne usmeritve in prakso obravnavali naslednje vsebine:  

- razvojno načrtovanje za izboljšanje kakovosti učenja in poučevanja ter vodenja vrtcev in šol,  
- spremljanje in vrednotenje doseganja zastavljenih ciljev,  
- vloge in odgovornosti za razvoj kakovosti,  
- profesionalno učenje, uporaba podatkov idr.  

 
Vsebine so neposredno povezane z zbirko Kakovost v vrtcih in šolah. Z delavnicami pa bomo okvirno sledili 
tudi usmeritvam Protokola za uvajanje izboljšav in samoevalvacijo, ki jih bomo s skupno pripravo delavnic 
uvajali na ravni vrtcev in šol. Nadgradili jih bomo z medsebojnim sodelovanjem, izmenjavo primerov dobrih 
praks, kritičnim prijateljevanjem, strokovnimi razpravami idr. 
 
Trajanje in izvedba programa  
Program traja od septembra 2022 do avgusta 2023. Obsega 36 kontaktnih ur (6 srečanj po 6 ur) ter izvedbo 
vmesnih delavnic v kolektivih.  
 
Prijava in kotizacija  
Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice na spletni strani, ki bo odprta do 29. avgusta 2022. Kotizacija 
za program je 672 EUR (brez DDV) na VIZ.  
 
Več informacij lahko dobite na e-naslovu: eva.valant@zrss.si ali po telefonu 041 437 451. 
 
Z veseljem pričakujemo vašo prijavo in vas lepo pozdravljamo. 
 
 
 
dr. Mihaela Zavašnik, l. r.                dr. Vinko Logaj, l. r. 
vodja Šole za ravnatelje                                                                                      direktor 

 

Številka: 604-13/2022-1 

Datum: 30. 6. 2022 

 

http://solazaravnatelje.si/index.php/dejavnosti/zaloznistvo/zbirka-kakovost-v-vrtcih-in-solah
https://solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-69-5.pdf
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