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1. Predstavitev organizacije 
 

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje) je leta 1959 ustanovila Občina Trebnje, sprva 

kot Ljudsko univerzo z namenom pospeševanja in razvoja izobraževanja odraslih. Leta 1965 se je 

preimenovala v Delavsko univerzo, leta 1976 pa se ji je priključila  Knjižnica Pavla Golie Trebnje. 

Delavska  univerza se je leta 1977 preimenovala v Center za izobraževanje in kulturo Trebnje. Leta 1983 

je bila CIK Trebnje priključena Glasbena šola Trebnje, ki se je leta 1991 izločila, leta 2004 pa tudi 

Knjižnica Pavla Golie. Od leta 1994 upravlja CIK Trebnje z Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje. CIK 

Trebnje sedaj opravlja dejavnost na področju izobraževanja odraslih in galerijsko dejavnost. 

 

Leta 2009 sta k ustanoviteljstvu zavoda pristopili še Občina Mokronog-Trebelno in Občina Šentrupert, 

leta 2011 pa Občina Mirna. Sedež CIK Trebnje je na Kidričevi ulici 2, kjer imamo sodobno opremljene  

splošne in specialne učilnice. 

 

CIK Trebnje zaposluje predvsem višje in visoko izobražen kader, ki se nenehno dodatno izobražuje. Več 

kot 100 honorarnih sodelavcev pa ima potrebna znanja in izkušnje za izvajanje programov in doseganje 

zastavljenih ciljev. 

 

CIK Trebnje deluje predvsem v Občini Trebnje, Občini Mokronog-Trebelno, Občini Mirna in Občini 

Šentrupert, program Osnovne šole za odrasle pa izvaja tudi v Grosupljem in prostorih ZPKZ Dob. 

Udeleženci izobraževanja so tudi iz drugih bližnjih občin. 

 

Razvijamo celovito ponudbo izobraževalnih programov, od osnovne šole za odrasle do programov za 

pridobitev izobrazbe na srednji, višji in visoki ter ponudbo številnih oblik in programov neformalnega 

izobraževanja (splošno izobraževanje, usposabljanja in tečaji). 

 

CIK Trebnje izvaja programe, za katere je pri MIZŠ vpisan v razvid: 

1. program osnovna šola za odrasle 

2. programi srednjega poklicnega izobraževanja:  

 - trgovec 

 - administrator 

 - gastronomske in hotelske storitve 

3. programi srednjega strokovnega izobraževanja: 

 - ekonomski tehnik  

 - gastronomija in turizem 

 - predšolska vzgoja 

4. programi poklicno tehniškega izobraževanja: 

 - ekonomski tehnik  

 - gastronomija 

5. angleščina in nemščina za odrasle 

6. računalniška pismenost za odrasle 

7. usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moje delovno mesto 

8. usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja 

9. usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj 

10. usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe 

 

Izobraževalno ponudbo izvajamo tudi v sodelovanju z drugimi institucijami. Tako bo v primeru 

zadostnega števila vpisanih Izobraževalni center ERUDIO Ljubljana kot študij na daljavo izvajal 

višješolske strokovne programe ekonomist, logistično inženirstvo, organizator socialne mreže in 

gradbeništvo. 

 

Vse bolj obiskovan in dejaven del izobraževalne ponudbe CIK Trebnje postajajo splošno izobraževalni 

programi za različne ciljne skupine. V Univerzo za III. življenjsko obdobje se letno vključuje več kot 200 

članov, ki se izobražujejo na delavnicah in krožkih. V jezikovno izobraževanje pa se vključujejo otroci in 

odrasli. Z razpisi različnih ministrstev skušamo omogočiti izobraževanje na različnih področjih zlasti 

socialno šibkim (brezposelni, starejši, osebe s posebnimi potrebami, prebivalci podeželja, Romi,…). 

Pestra je ponudba na področju programov usposabljanja in izpopolnjevanja, zlasti s področja priprav na 

NPK (socialni oskrbovalec na domu, pomočnik kuharja, pomočnik natakarja, s področja ekonomije…). 
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Na CIK-u se ukvarjamo s svetovanjem odraslim pred vključitvijo v izobraževanje in med izobraževanjem 

in nenehno razvijamo nove organizacijske oblike in poti za pridobitev novih znanj. S pomočjo namensko 

oblikovanih programov in projektov razvijamo in spodbujamo vseživljenjsko učenje različnih ciljnih 

skupin (med drugim tudi zapornikov), zlasti socialno šibkejših (starejši odrasli, prebivalci podeželja, 

pripadniki romske skupnosti, osebe s posebnimi potrebami, brezposelni, starejši odrasli,…). 

 

CIK skrbi za stalno zbirko Galerije likovnih samorastnikov, v kateri je več kot 1100 likovnih del, vsako 

leto organiziramo Mednarodni tabor likovnih samorastnikov in izvajamo bogato in pestro galerijsko 

dejavnost (razstave, delavnice, projekti,…).   

 

Leta 2003 smo se vključili tudi v projekt Rastoča knjiga Občine Trebnje in smo upravljalec zbirke.  

 

Pri razvijanju in izvajanju osnovne dejavnosti zavod od leta 2005 dalje načrtno skrbi za kakovost svojega 

dela. Vključeni smo bili v projekt POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, ki ga je vodil in 

usmerjal Andragoški center Slovenije. Gre za model samoevalvacije kakovosti. Na področju kakovosti 

skrbimo za stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, za večjo kakovost svojega dela in za uvajanje 

nenehnih izboljšav na področju organizacije dela. 

 

 

 

 

 

 

2. Razvojni načrt organizacije 
 

Strategija razvoja, razvojna usmeritev, dolgoročni in kratkoročni cilji ter dejavnosti za dosego 

posameznih ciljev so opredeljeni v letnem delovnem načrt zavoda (priloga). Letni delovni načrt zavoda 

je krovni in obvezujoči dokument za vse zaposlene, v katerem so predstavljene glavne smeri razvoja 

zavoda v tekočem šolskem letu. Realizacija je predstavljena v poročilu zavoda (priloga).  
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3. Organizacija in upravljanje v skladu s politiko 

kakovosti 
 

V zavodu se zavedamo pomena skrbi za kakovost naše dejavnosti, zato jo načrtujemo strokovno ter na 

podlagi konkretnih analiz vpeljujemo spremembe in novosti ter uvajamo aktivnosti za odpravo 

pomanjkljivosti. V ta namen se že vrsto let vključujemo v različne projekte, ki spodbujajo kakovost 

našega dela in programov. Leta 2005 smo se vključili v nacionalni razvojni program Ponudimo odraslim 

kakovostno izobraževanje (POKI), ki ga je ob podpori MIZŠ in ESS razvijal in vodil Andragoški center 

Slovenije. V času trajanja projekta smo imenovali projektno skupino za kakovost, analizirali stanje na 

področju spremljanja kakovosti zavoda in oblikovali akcijski načrt vpeljevanja izboljšav. Z vključitvijo v 

projekt smo se seznanili s sistemom samoevalvacije in z orodji za spremljanje kakovosti na področju 

izobraževanja odraslih. 

 

Z namenom, da skrb za kakovost naše dejavnosti še izboljšamo, smo se v letu 2010 vključili v nacionalni 

projekt Svetovalec za kakovost. Tudi ta projekt je ob podpori MIZŠ in ESS razvijal Andragoški center 

Slovenije. V sklopu projekta se je usposobil svetovalec za kakovost, s pomočjo katerega kakovost našega 

dela še bolj sistematično spremljamo in razvijamo. Na podlagi tega smo sprejeli tudi Listino o kakovosti. 

Sistem samoevalvacije - presojanje kakovosti – še vedno razvijamo in izboljšujemo ter vsako leto 

oblikujemo samoevalvacijsko poročilo. Za razvoj kakovosti na našem zavodu skrbimo vsi zaposleni, naši 

partnerji in Komisija za kakovost, ki jo v skladu z določili Zakona o poklicnem in strokovnem 

izobraževanju imenuje svet zavoda in katere temeljna naloga je spremljanje in ugotavljanje kakovosti 

izobraževalnega dela na zavodu. Komisijo sestavljajo predstavniki strokovnih delavcev zavoda in 

predstavniki zunanjih sodelavcev. 

 

Smo tudi nosilec Zelenega znaka POKI, ki ga v sklopu spodbud za kakovost na področju izobraževanja 

odraslih podeljuje Andragoški center Slovenije. Zeleni znak POKI predstavlja izobraževalno organizacijo, 

ki sistematično skrbi za kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih, ki dve leti po natančno določeni 

metodologiji presoja svojo kakovost v izobraževanju odraslih ter na podlagi ugotovitev vpeljuje 

izboljšave. Organizacija lahko po preteku dveh let zaprosi za podaljšanje pravice uporabe Zelenega znaka 

POKI. 

 

Sledimo naslednjim ciljem: 

 

 ponudba kakovostnih, raznovrstnih in aktualnih izobraževalnih programov,  

 informiranje, svetovanje in usmerjanje odraslih pred vpisom, med izobraževanjem in po zaključku 

izobraževanja, ob upoštevanju individualnosti vsakega posameznika in posebnosti lokalnega 

okolja,  

 skrb za stalen strokovni razvoj zaposlenih, vpeljava novih pristopov in tehnologij, 

 zagotavljanje in stalno izboljševanje kakovosti naših storitev,  

 spodbujanje timskega dela, izmenjave izkušenj in primerov dobrih praks,  

 prilagajanje potrebam posameznika. 

 

Ti cilji se ves čas odražajo skozi našo vizijo, poslanstvo in vrednote. 

 

VIZIJA 

 

Naša vizija je, da postanemo center vseživljenjskega učenja v okolju, kjer delujemo, še naprej utrjujemo 

položaj v lokalnem okolju in na nacionalni ravni ter se s strokovnimi, izvirnimi in kakovostnimi 

dejavnostmi uveljavimo tudi na evropskem nivoju.  

 

Na področju kulture pa je vizija našega zavoda, da postanemo center naivne likovne  umetnosti v 

celostnem pomenu na nacionalnem nivoju ter se s strokovnimi, izvirnimi in kakovostnimi galerijskimi 

dejavnostmi na področju likovne umetnosti uveljavimo tudi na mednarodnem nivoju. 

 

POSLANSTVO 

 

Poslanstvo CIK Trebnje je spodbujanje vseživljenjskega učenja, razvijanje in nudenje kakovostnega in 

uporabnega izobraževanja za vse generacije ter pri tem uporabnikom zagotavljati potrebno pomoč, 
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informacije in svetovanje. Z našo dejavnostjo spodbujamo in skrbimo za razvoj vseživljenjskega učenja 

v ožjem okolju. Zvišujemo raven izobraženosti in razgledanost prebivalcev lokalnega okolja ter jim z 

novimi znanji in spretnostmi odpiramo nove možnosti na zaposlitvenem in osebnem področju. V okolju 

krepimo ustvarjalnost, inovativnost in izvirnost ter omogočamo kakovosten gospodarski in družbeni 

razvoj. 

 

Na področju kulture je poslanstvo zavoda raziskovanje, predstavljanje in promocija kulturne dediščine, 

ki je specifična za lokalno okolje, ki jo goji in razvija že vrsto let in predstavlja posebnost na nacionalnem 

in mednarodnem področju: zbirki Naivna likovna umetnost in Rastoča knjiga. 

 

VREDNOTE 

 

Inovativnost, strokovnost, kakovost, osebnostni in strokovni razvoj udeležencev, dostopnost, 

prilagodljivost. 
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4. Zagotavljanje kakovosti in dejavnosti komisije za 

kakovost 
 

V šolskem letu 2014/2015, 1. polletje, ki traja od 1.9.2014 do 31.1.2015, smo v smislu kakovosti delovali 

predvsem na naslednjih področjih: 

 

 sodelovanje s predavatelji, 

 zadovoljstvo udeležencev, 

 informiranje, svetovanje, spremljanje in nudenje pomoči udeležencem, 

 razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih na vseh ravneh, 

 priprava in spremljanje uresničevanja akcijskega načrta za razvoj kakovosti.  

 

Komisija za kakovost se sestaja po potrebi (priloga). Naloga Komisije je izvajanje kakovostne 

samoevalvacije, spremljanje in načrtovanje ukrepov za izboljšanje kakovosti ter reševanje vprašanj v 

zvezi z boljšo kakovostjo dela v zavodu. 

 

Njene pristojnosti so: preverjanje izvajanja že zastavljenih akcij in doseganje standardov, ki jih 

zagotavljamo udeležencem, določa, katera področja dela se bodo presojala in kako, pripravlja 

vprašalnike, analizira, interpretira in predstavi rezultate. 

 

 

 

 

 

 

5. Opredelitev organizacijskega modela 
 

V zavodu izvajamo izobraževanje v programih srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno 

tehniškega izobraževanja v obliki individualnega organizacijskega modela (priloga). 
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6. Spremljanje kakovosti in učinkov izobraževanja 
 

Izobraževalne programe: program osnovne šole za odrasle, srednješolske programe, različne programe 

usposabljanj in tečajev, Univerzo za tretje življenjsko obdobje ter krožke izvajamo v naših prostorih v 

Trebnjem. Program osnovne šole za odrasle izvajamo še v najetih prostorih v OŠ Louisa Adamiča 

Grosuplje in ZPKZ Dob pri Mirni. Srednješolske programe in programe usposabljanj izvajamo tudi na 

terenu – predvsem praktični del izobraževanja, kot npr. v Domu starejših občanov Trebnje, vrtcih v 

lokalnem okolju, Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje, Knjižnici Pavla Golie Trebnje. Krožke v okviru 

Univerze izvajamo tudi v drugih krajih (Mirna, Šentrupert, Mokronog, Veliki Gaber) z namenom približati 

učenje ljudem v lokalnem okolju. Vedno poskušamo upoštevati tako potrebe posameznikov kot tudi širše, 

potrebe lokalnega okolja.  

 

Sodelovanje s predavatelji 

S predavatelji sodelujemo preko andragoških zborov in sestankov aktivov po izobraževalnih področjih 

(priloga). Z vsakim predavateljem opravimo tudi uvodni pogovor pred pričetkom izvajanja predavanj, 

kjer ga seznanimo z navodili za predavatelje in pedagoško dokumentacijo (priloge). Ostalo sodelovanje 

in sestanke organiziramo po potrebi. Oblika sodelovanja so tudi hospitacije in evalvacijski pogovori po 

izvedbi predavanj. Delo predavateljev ocenjujejo tudi udeleženci preko anketnih vprašalnikov. 

 

Zadovoljstvo udeležencev 

Zadovoljstvo udeležencev spremljamo ves čas, in sicer: 

 spremljanje pripomb, pobud, mnenj in pohval s strani zunanjih sodelavcev (predavateljev) in 

partnerjev v procesu učenja (ZRSZ, CSD, ZPKZ Dob, DSO Trebnje),  

 anketiranje udeležencev, ki smo ga pričeli izvajati v šolskem letu 2014/2015, od 1.9.2014 do 

31.8.2015 (priloga),  

 zbiranje pripomb, pobud, mnenj in pohval s strani udeležencev,  

 pregled rezultatov spremljanja zadovoljstva udeležencev (analiz evalvacij), obravnava na 

andragoškem zboru ter razprava o možnih izboljšavah (priloga). 

 

 

Informiranje, svetovanje, spremljanje in nudenje pomoči udeležencem 

V šolskem letu 2014/2015 še naprej sistematično izvajamo informiranje, svetovanje, spremljanje in 

nudenje pomoči udeležencem (priloga). 

 

Udeleženci imajo na voljo več vrst podpore in pomoči: informiranje o brezplačni učni pomoči, individualno 

svetovanje glede poteka izobraževanja, svetovanje o metodah in tehnikah učenja.  

 

Z novo vpisanimi udeleženci srednješolskih programov ter programom osnovne šole za odrasle smo 

opravili uvodni pogovor in jih seznanili z merili in postopki za priznavanje predhodno pridobljenega 

formalnega in neformalnega znanja ter osebnim izobraževalnim načrtom (priloga). 

 

V času uradnih ur/dežurstva v popoldanskem času (16.00-18.00) so imeli udeleženci možnost 

neposrednega pogovora z organizatorji/ s koordinatorji posameznih izobraževalnih programov – 

informiranje in svetovanje v procesu izobraževanja, spremljanje njihovega napredka in nudenje pomoči. 

Vedno so dosegljivi tudi po telefonu in elektronski pošti. 

 

Predavatelji so pripravili številna interna gradiva za udeležence. Nahajajo se v tiskani in elektronski 

obliki. 

 

O prisotnosti na predavanjih, konzultacijah, izpitih in drugih oblikah organiziranega izobraževalnega dela 

se v dnevnikih vodi evidenca prisotnosti. 

 

Načine komunikacije z udeleženci smo prilagodili ciljnim skupinam: uporabljamo zlasti e-pošto, spletna 

stran zavoda – prijava na izpite, facebook, spletni časopis e-CIKovičke, SMS sporočila (priloge). 

 

Dosežke in uspehe udeležencev objavljamo na spletni strani CIK-a, mojaobcina.si ter v lokalnih medijih 

(Glasilo občanov, Odsev, Šentruperčan, Gabrov list). 
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Razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih na vseh ravneh 

Kakovost izobraževanja odraslih je sestavni del načrtovanja in izvajanja naše izobraževalne dejavnosti. 

Obravnavamo jo na svetih zavoda, andragoških zborih, strokovnih aktivih in kolegijih.  

 

 

Priprava in spremljanje uresničevanja akcijskega načrta za razvoj kakovosti 

Komisija za kakovost je pripravila akcijski načrt za razvoj kakovosti za obdobje od 2013 do 2015 

(priloga). Akcijski načrt temelji na ugotovitvah samoevalvacijskega poročila, izdelanega julija 2013, na 

predlogih za razvoj kakovosti, ki jih je na tej podlagi oblikovala skupina za kakovost, in na predlogih 

zaposlenih ter zunanjih sodelavcev ob obravnavi samoevalvacijskega poročila. Akcijski načrt so sprejeli 

z osebnim izjavljanjem vsi zaposleni. 

 

Komisija za kakovost spremlja uresničevanje akcijskega načrta za razvoj kakovosti – kaj se je že 

realiziralo in kaj je še potrebno realizirati. Nazadnje na sestanku z dne 6.7.2015 (priloga).  
 

 

Osnovna šola za odrasle 
 

Program osnovne šole za odrasle izvajamo v skladu s predmetnikom (priloga). Predavanja se izvedejo v 

obsegu do 95% rednih ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta.  

 

Predavanja potekajo skladno z urniki (priloga). Urnike predavanj pripravimo v sodelovanju s 

predavatelji za vsak mesec posebej. Poleg rednega organiziranega pouka je udeležencem nudena učna 

pomoč v okviru programa javnih del »Pomoč Romom pri socializaciji«. Udeleženci s pomočjo učne pomoči  

snov utrjujejo, da tako lažje spremljajo predavanja ter se pripravljajo na izpite. 

 

Udeleženci so bili v uvodnih pogovorih seznanjeni z načinom izobraževanja, napredovanjem in 

zaključkom izobraževanja (priloga). Vsak udeleženec ima možnost pogovora z organizatorjem 

izobraževanja v času uradnih ur. Organizator izobraževanja oz. koordinator enkrat mesečno obišče 

udeležence v Grosupljem, po predhodnem dogovoru s predavatelji glede na izvajanje pouka. Udeleženci 

ZPKZ Dob pa imajo možnost pogovornih ur vsak 3. torek v mesecu. 

 

Zavod pri izvedbi programa osnovne šole za odrasle tesno sodeluje z ZRSZ, OS Novo mesto, OS 

Grosuplje, UD Trebnje, CSD Grosuplje in CSD Trebnje. Na ZPKZ Dob sodelujemo s koordinatorko 

izobraževanja, odgovorno za usklajevanje izvedbe pouka osnovne šole za odrasle. Poleg tega imamo 1-

2 krat letno sestanek z OŠ Trebnje, kjer se pogovorimo o potencialnih udeležencih – udeleženci, ki 

predvidoma ne bodo zaključili osnovne šole, bodo pa izpolnili osnovnošolsko obveznost; kako jih 

motivirati, da bi osnovno šolo zaključili oz. jih obdržali v procesu izobraževanja. 

 
Večkrat na leto obiščemo romsko naselje Vejar, in sicer družine udeležencev in na ta način ohranjamo 

stike oz. sodelujemo tudi s starši. 

 

Osnovno šolo za odrasle povezujemo tudi z drugimi aktivnostmi in tako bogatimo njen program -  

vključujemo se v teden vseživljenjskega učenja, projekt medgeneracijskega učenja in mednarodne 

projekte, trenutno MS4ROW (Mentorski sistem za izobraževalno in poklicno usmerjanje romskih deklet 

in žensk). 
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Programi srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja  
 

Srednješolske programe izvajamo po individualnem organizacijskem modelu. Za splošno teoretične 

predmete izvajamo predavanja v obsegu do 30% rednih ur. Za del strokovnih modulov so organizirana 

predavanja v enakem obsegu ur. Za vse predmete in strokovne module zagotovimo konzultacije in tudi 

interna gradiva.  

 

Predavanja potekajo skladno z urniki (priloga). Urnike predavanj pripravimo v sodelovanju s 

predavatelji za vsako tromesečje v šolskem letu. Vsak predavatelj ima na dva meseca (november, 

januar, marec, maj, avgust/september) razpisane individualne konzultacije in izpite po razporedu 

mesečnih izpitnih rokov in konzultacij (priloga). 

 

Izobraževanje se izvaja v tečajni/ modularni obliki, ki omogoča udeležencem lažje prilagajanje službenih 

in drugih obveznosti izobraževanju. Vsak predmet se začne z uvodnim srečanjem, na katerem učitelj 

predstavi predmet, cilje predmeta, način dela, naloge, ki naj bi jih opravili udeleženci, pogoje za pristop 

k izpitu ter načine in oblike ocenjevanja. 

 

Udeleženci so bili v uvodnih pogovorih seznanjeni tudi z možnostjo in postopki priznavanja predhodno 

pridobljenega formalnega in neformalnega znanja (priloga). Zavod za vsakega udeleženca izrednega 

izobraževanja oblikuje osebni izobraževalni načrt, ki obsega pogoje, načine, oblike in roke izpolnitve 

z izobraževalnim programom predvidene obveznosti. 

 

Pri izvedbi ostalih neformalnih izobraževalnih programov smiselno prilagajamo tako izvedbo kot tudi 

vodenje dokumentacije, v ospredju pa so vedno udeleženci, da dobijo čim bolj kakovostne izobraževalne 

storitve. 

 

 

 

 

 

 

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje 
 

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje izvaja raznolike oblike neformalne izobraževanj, ki potrkajo v 

obliki  predavanj, delavnic in vodstev po stalni in začasnih razstavah. Dejavnosti so namenjene različnim 

starostnim skupinam, od najmlajših do odraslih. 

Na dejavnosti se prijavljajo tako skupine  (npr. učenci osnovnih šol, skupine odraslih…), kakor tudi 

posamezniki.  

 

Zadovoljstvo obiskovalcev Galerije likovnih samorastnikov Trebnje  spremljamo ves čas s pomočjo 

različnih pristopov: 

 spremljanje pripomb, pobud, mnenj in pohval v knjigi vtisov v prostorih galerije,  

 anketiranje udeležencev, saj odrasle obiskovalce po obisku povabimo k izpolnjevanju ankete, 

 ob obisku skupin iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol, k izpolnjevanju anket o zadovoljstvu 

povabimo odrasle spremljevalce skupin. 

 

Pridobljene informacije evalviramo in na njihovi podlagi načrtujemo izboljšave obstoječih programov, ter 

snujemo nove programe, s katerimi zapolnjujemo potrebe obiskovalcev. 
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7. Evalvacija kakovosti programov na podlagi analiz 

evalvacijskih vprašalnikov v šolskem letu 2014/15 in 

predlogi za izboljšave 
 

V šolskem letu 2014/2015 se je Komisija za kakovost sestala dvakrat. Njeno delo je obsegalo (priloge): 

 

1. Pregled zapisnika sestanka skupine za kakovost. 

2. Analiza evalvacije udeležencev v obdobju od 1.9.2014 do 31.8.2015 in ugotovitve. 

3. Pregled Akcijskega načrta za obdobje 2013 – 2015. 

4. Priprava predloga letnega programa dela za komisijo za kakovost za šolsko leto 2014/2015. 

5. Pobude, predlogi. 

 

 

Komisija za kakovost je opravila tudi evalvacijo kakovosti za šolsko leto 2014/2015, in sicer od 1.9.2014 

do 31.8.2015. Evalvirala je naslednje standarde kakovosti: 

 

1. Kakovost izvedbe programa 

2. Ustreznost prostorov 

3. Izbor učiteljev 

4. Izbira metod in oblik dela 

5. Zadovoljstvo udeležencev 

6. Učna gradiva 

 

V analizo evalvacijskih vprašalnikov so bil zajeti vsi vrnjeni vprašalniki udeležencev izobraževanja, ki so 

bili vključeni v kakršnokoli obliko izobraževanja na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje, za šolsko 

leto 2014/15, od 1.9.2014 do 31.8.2015. Vrnjenih je bilo 535 vprašalnikov od 650 razdeljenih, kar 

predstavlja 82 %. 

 

Splošni podatki anketiranih udeležencev: 
 

      

                Graf 1: Struktura po spolu                                                               Graf 2: Starostna struktura 

 

Graf 3: Struktura po statusu                                                          
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Graf 4: Izobrazbena struktura 

 

OPOMBA: Pri izobrazbi je pod »DRUGO« dano število tistih, ki še niso končali Programa osnovna šola za odrasle. 

 

Pregled evalviranih standardov kakovosti: 

1. Kakovost izvedbe programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Kakovost izvedbe programa 
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2. Ustreznost prostorov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6: Ustreznost prostorov 

3. Izbor učiteljev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Izbor učiteljev 

 

4. Izbira metod in oblik dela 

 

         

 

Graf 8: Izbira metod in oblik dela 
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5. Zadovoljstvo udeležencev 

 

 

Graf 9: Zadovoljstvo udeležencev 

 

6. Učna gradiva 

 

 

Graf 10: Učna gradiva 

 

Na splošno so udeleženci izobraževanja zelo zadovoljni oz. zadovoljni s kakovostjo izvedbe programa 

(glej graf 5), prav tako glede ustreznosti prostorov (glej graf 6). Z izborom učiteljev glede na 

komunikacijo je zelo zadovoljnih kar 100 % udeležencev tečajev, pri programih usposabljanja za NPK 

100 %, Galeriji 100 %, malo manj 82 % udeleženci programa osnovne šole za odrasle, 84 % udeleženci 

UTŽO in 85 % udeleženci programov srednjih šol  (glej graf 7). Glede izbire metod in oblik dela je zelo 

zadovoljnih  85 % udeležencev programov srednjih šol, 100 % programov usposabljanja za NPK, 87 % 

tečajev, 84 % programa osnovne šole za odrasle, 100 % Galerije in 79 % UTŽO (glej graf 8). Delež zelo 

zadovoljnih udeležencev glede pričakovanj, ki so jih imeli v zvezi s programi, pa se giba od 81 % do 100 

%, odvisno od vrste programa (glej graf 9). Nenazadnje pa so zelo pomembna tudi učna gradiva. Tudi 

tu se % gibljejo od 57 % do 100 % zelo zadovoljnih. Pri programih srednje šole je 10 % udeležencev 

izobraževanja navedlo, da gradiva ni bilo in 0 % pri ostalih programih (glej graf 10).  Tu se lahko izpostavi 

dejstvo, da se v teh programih uporabljajo predpisana učna gradiva s strani MIZŠ in CPI. Torej je manj 

gradiv posebej pripravljenih s strani učiteljev.   
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Udeleženci so podali svoje mnenje in opažanja tudi o tem, katere teme so jim bile najbolj koristne 

in uporabne. Navedli so naslednje: 

• izdelava kruha, potic in testenin 

• sestava portfolia  

• obisk institucij 

• MINIMAX 

• ulomki 

• teme za predšolske otroke, likovna umetnost 

• slovnica 

• vse teme so dobre in koristne 

 

Zanimalo nas je tudi, katere teme so za udeležence najmanj koristne. Navedli so naslednje: 

• trgovina 

• zgodovina Slovenije 

• zakonodaja 

• prazniki 

• ga ni bilo 

 
Udeležence smo na koncu povprašali še o spremembah, ki jih predlagajo v zvezi z izobraževanjem. 

Podali so naslednje predloge sprememb: 

• več praktičnega dela 

• izdelava raznovrstnega peciva 

• delo s čistilnimi stroji 

• nadgradnja programa MINIMAX, obisk podjetja za praktični del 

• več slovnice 

• več ur usposabljanja 

 

Na podlagi rezultatov evalvacije Komisija za kakovost ocenjuje, da je kakovost dela zaposlenih na Centru 

za izobraževanje in kulturo Trebnje visoka. Potrebno pa je stremeti k izboljšavam ter slediti smernicam 

tudi v prihodnosti. Predlogi za izboljšave so podani pri evalvaciji posameznih izobraževalnih programov.  

 

V nadaljevanju sledi poročilo o evalvaciji kakovosti izvedbe po posameznih izobraževalnih programih.  
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Osnovna šola za odrasle 
 

V analizo evalvacijskih vprašalnikov so bili zajeti vsi vrnjeni vprašalniki udeležencev organiziranega 

izobraževanja programa osnovne šole za odrasle od septembra 2014 do avgust 2015. 

 

Vrnjenih je bilo 280 anketnih vprašalnikov, od tega 78 % izpolnjenih s strani moških. Starostna struktura 

udeležencev OŠ za odrasle: 

- do 20 let: 14 %, 

- od 21 let do 30 let: 56 %, 

- od 31 let do 40 let: 20 %, 

- od 41 let do 50 let: 10 %, 

- od 51 let do 60 let: 0 %, 

- od 60 let do 71 let: 0 %, 

- nad 71 let: 0 %.  

 

56 % udeležencev je brezposelnih, 9 % zaposlenih, 21 % je izbralo status »drugo«, v to skupino lahko 

štejemo osebe na prestajanju kazni zapora. 14 % odgovora ni podalo. 
 

 

Pregled evalviranih standardov kakovosti po kriterijih: 1-nezadovoljivo, 2-manj zadovoljivo, 3-dobro, 

4-zelo dobro in 5-odlično 

 

 

 

                       
 
Graf 11: Program/delavnica je izpolnil-a moja pričakovanja             Graf 12: Celotna izvedba programa (delavnica, tečaj, modul) 
 
 
 

                      
 
Graf 13: Komunikacija predavatelja z udeleženci                         Graf 14: Primernost metod dela in način podajanja učne snovi 
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        Graf 15: Učno gradivo                                                            Graf 16: Dostopnost zaposlenih v tajništvu (odpiralni čas) 

 

      
Graf 17: V tajništvu prejmem vse potrebne informacije                 Graf 18: Komunikacija zaposlenih v tajništvu z udeleženci  

 

 
 

         
Graf 19: Dostopnost organizatorja programa/ delavnice                 Graf 20: Komunikacija organizatorja programa/ delavnice           

 

 

Udeleženci so sporočili še: 

 učiteljice so zakon, 

 učiteljica je ekstra, 

 čestitam predavateljicam za potrpežljivost. 
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                        Graf 21                                                     Graf 22                                                   Graf 23      

 

           
                         Graf 24                                                         Graf 25                                                  Graf 26      

 

     
                                     Graf 27                                                                               Graf 28      

 

 

 

 

Udeleženci so predlagali naslednje spremembe oz. izboljšave: 

 več avdio in video projekcije, 

 nove računalnike. 

 

 

Udeleženci so podali svoje mnenje in opažanja tudi o tem, katere teme so jim bile najbolj koristne 

in uporabne. Navedli so: 

 ulomki, končno jih obvladam, 

 skladatelji, glasba, 

 geografija, zgodovina, 

 delo z računalniki – Word, 

 slovnica in sklanjatve. 

 

Udeleženci so navedli kot najmanj koristne oz. uporabne teme: 

 jih ni, 

 slovenščina, 

 pogovor o AIDS-u, 

 stopinjska mreža, prazniki. 
 

Udeleženci so navedli tudi katere vsebine bi jih še zanimale in bi si jih želeli učiti: 

 računalništvo, 

 šivanje, igranje klavirja, 

 tuji jeziki, 

 tvorjenje besedil. 
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Udeleženci so pohvalili zlasti: 

 predavatelje, ki so potrpežljivi in z jeklenimi živci, 

 čas, ki je zapolnjen, 

 organizatorko na CIK-u. 

 

Udeležence smo povprašali tudi o spremembah, ki jih predlagajo v zvezi z izobraževanjem, navedli 

so: 

 nič sprememb, 

 sprememba urnika. 

 

 

 

Predlogi za izboljšavo glede na izvedeno evalvacijo 

 

1. Predavatelji naj se držijo dogovorjenih terminov izvajanja pouka oz. pravočasno sporočijo 

spremembe. Vsak predavatelj dobi terminski načrt izvedbe, katerega odstopanje lahko odobri le 

organizator omenjenega programa. 

2. Pred pričetkom izvedbe predmeta se pogovoriti z vsemi predavatelji, da ne navajajo prisotnosti 

pri pouku (obisk predavanj) kot pogoj za pristop k izpitu, temveč so pogoj lahko le opravljeno 

praktično delo, sprotne vaje in sodelovanje, kar pa mora biti na uvodnem predavanju 

udeležencem natančno razloženo. 

3. V primeru kakršnih koli dilem ali težav se predavatelji obrnejo na organizatorja (po e-pošti, 

telefonu, osebno) in skupaj z njim poskušata najti najboljšo rešitev. 

4. Večji del anketirancev predstavljajo obsojenci na prestajanju kazni zapora, kjer je zaradi različnih 

omejitev možnost uporabe aktivnih učnih metod zelo omejena. V evalvaciji so udeleženci večkrat 

izrazili željo »več dela z računalnikom in več multimedijskih vsebin«. Predavateljem se predlaga, 

da se tudi v zaporu poslužujejo več powerpoint prezentacij, saj imajo na razpolago računalnik in 

projektor. O možnosti, da bi tudi udeleženci več aktivno delali na računalniku pri pouku in bi le-ti 

delovali, pa bi bilo potrebno govoriti s pristojnimi na ZPKZ Dob. 
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Programi srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja  
 

V analizo evalvacijskih vprašalnikov so bili zajeti vsi vrnjeni vprašalniki udeležencev organiziranega 

izobraževanja srednješolskih programov od oktobra 2014 (programi srednjih šol se pričnejo izvajati po 

1.10.) do junija 2015. Vrnjenih je bilo 70 anketnih vprašalnikov, od tega 97 % izpolnjenih s strani žensk.  

 

Dobra polovica anketiranih, 51 %, je starih od 31 do 40 let. Naslednja starostna skupina po številčnosti 

je od 21 do 30 let, delež le-teh znaša 33 %. Nezanemarljiva je tudi skupina v starosti od 41 do 50 let, 

le teh je kar 11 %. Delež v starosti od 51 do 60 let je 1 %. 

 

Več kot polovica anketiranih je brezposelnih, njihov delež znaša kar 53 %. Zaposlenih je 41 %. Pod 

navedbo »drugo« je 9 % anketiranih navedlo »študent«, kar lahko razložimo kot opredelitev statusa 

udeleženca izrednega izobraževanja. 

 

Po izobrazbi ima 34 % anketiranih že zaključeno srednje poklicno šolo, 23 % srednjo strokovno šolo. Kar 

37 % ima že dokončano visoko šolo. Ti podatki nam sporočajo, da so se v izobraževanje vključili bodisi 

zaradi prekvalifikacije bodisi zaradi zviševanja stopnje izobrazbe. 

 
Pregled evalviranih standardov kakovosti po kriterijih: 1-nezadovoljivo, 2-manj zadovoljivo,         

3-dobro, 4-zelo dobro in 5-odlično 

Podatki so izraženi v absolutnih številkah. 

       

Graf 29: Program/delavnica je izpolnil-a moja pričakovanja        Graf 30: Celotna izvedba programa (delavnica, tečaj, modul) 

 

         

Graf 31: Komunikacija predavatelja z udeleženci                       Graf 32: Primernost metod dela in način podajanja učne snovi 
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Graf 33: Učno gradivo                                                                    Graf 34: Dostopnost zaposlenih v tajništvu (odpiralni čas) 

           

Graf 35: V tajništvu prejmem vse potrebne informacije                   Graf 36: Komunikacija zaposlenih v tajništvu z udeleženci 

 

         

Graf 37: Dostopnost organizatorja programa/ delavnice                   Graf 38: Komunikacija organizatorja programa/ delavnice                   

 

       

        
 

 

 

 

 

                                                                                                                             

                          Graf 39                                                Graf 40                                                 Graf 41 
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                         Graf 42                                                 Graf 43                                                 Graf 44 

 

 

        

                                 Graf 45                                                                                   Graf 46                                                

 

Udeleženci so predlagali naslednje spremembe oz. izboljšave: preveč PowerPoint predstavitev, 

posodobitev računalnikov, bolj tople učilnice. 
 

Nadalje nas je zanimalo, katere teme so bile zanje najbolj koristne oz. uporabne in zakaj. 

Udeleženci so podali svoje mnenje in opažanja, navedli so: 

 praktične teme 

 praktična izvedba 

 komunikacija 

 obisk knjižnice in galerije 
 

Mnenje glede tem so podajale v večini udeleženke programa srednjega strokovnega izobraževanja 

predšolske vzgoje. 
 

Zanimalo nas je tudi, katere teme so bile zanje najmanj koristne oz. uporabne in zakaj. 

Udeleženci so navedli oblikovanje vabil. 
 

Povprašali smo še, katere vsebine jih še zanimajo in bi se jih želeli naučiti. Udeleženci niso navedli 

ničesar. 
 

Ob zaključku vprašalnika so imeli možnost izraziti pohvalo. Udeleženci so tako pohvalili: 

 dobro energijo predavateljice 

 predavatelje 

 dobro izbiro vsebin 

 spodbude pri motiviranju 

 delo na konkretnih stvareh 
 

Pri predlaganju morebitnih sprememb udeleženci niso navedli ničesar. 
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Predlogi za izboljšavo glede na izvedeno evalvacijo 

 

1. Vsak predavatelj na uvodnem srečanju, ko predstavi vsebino in cilje predmeta/modula, ki ga 

poučuje, opomni udeležence, da pozorno preberejo »Vodila udeležencu-ki izrednega 

izobraževanja k programski enoti«. Le-ta naj bodo zapisana čim bolj natančno, zlasti glede 

pogojev za pristop k izpitu (npr. najprej opravljen praktični nastop pred skupino, nato šele 

možnost pristopa k pisnemu ali ustnemu izpitu) oz. načinu ocenjevanja (delež pisne/ustne ocene).  

2. Vsak predavatelj poskrbi, da se dokumentira praktično delo udeležencev, bodisi sami fotografirajo 

udeležence pri aktivnih oblikah dela oz. projektnem delu, ali o tem pravočasno obvestijo 

organizatorja izobraževanja, da poskrbi za fotografiranje. Na ta način lahko promoviramo 

ponudbo programov formalnega izobraževanja na »facebook«, objavimo prispevek v lokalnih 

glasilih ali na spletni strani lokalno.si.  

3. Predavatelji naj bodo v procesu učenja še posebej pozorni na komunikacijo z udeleženci, da jih 

ves čas spodbujajo, ter uporabljajo aktivne oblike in metode dela, kar je pokazala tudi izpeljana 

evalvacija. 
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Usposabljanja in tečaji 
 

V analizo evalvacijskih vprašalnikov so bili zajeti vsi vrnjeni vprašalniki udeležencev organiziranega 

neformalnega izobraževanja - tečajev in usposabljanj od oktobra 2014 do julija 2015.  
 

Vrnjenih je bilo 58 anketnih vprašalnikov, od tega 51 % izpolnjenih s strani žensk.  Od tega je 33 % 

starih od 21 do 30 let, 45 % pa od 31 do 40 let. Naslednja starostna skupina po številčnosti je od 41 do 

50 let, delež le-teh znaša 19 %.  
 

Večina anketiranih je brezposelnih, njihov delež znaša kar 79 %. Samo 7 % je zaposlenih in 10 % jih je 

navedlo status gospodinjec. 

 

Po izobrazbi ima 24 % anketiranih dokončano visoko šolo oz. fakulteto, srednje strokovno izobrazbo ali 

končano gimnazijo 24 %, 16 % anketiranih ima srednjo poklicno izobrazbo in osnovno šolo ima 26 %.  

 

 

 

 

Pregled evalviranih standardov kakovosti po kriterijih: 1-nezadovoljivo, 2-manj zadovoljivo, 3-dobro, 

4-zelo dobro in 5-odlično 
 

        
Graf 47: Program/delavnica je izpolnil-a moja pričakovanja       Graf 48: Celotna izvedba programa (delavnica, tečaj, modul) 
 

            
Graf 49: Komunikacija predavatelja z udeleženci                        Graf 50: Primernost metod dela in način podajanja učne snovi 

 

                  
     Graf 51: Učno gradivo                                                        Graf 52: Dostopnost zaposlenih v tajništvu (odpiralni čas) 
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Graf 53: V tajništvu prejmem vse potrebne informacije               Graf 54: Komunikacija zaposlenih v tajništvu z udeleženci 

 

 

 

                    
Graf 55: Dostopnost organizatorja programa/ delavnice              Graf 56: Komunikacija organizatorja programa/ delavnice 

 

 

 

              
                       Graf 57                                                  Graf 58                                              Graf 59 

 

 

    
                        Graf 60                                                         Graf 61                                              Graf 62 
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                                               Graf 63                                                                                Graf 64 

 

Udeleženci so predlagali naslednje spremembe oz. izboljšave: 

 zmanjšanje temperature 

 
 

Udeleženci so podali svoje mnenje in opažanja glede tem, ki so jim bile najbolj koristne in uporabne. 

Udeleženci tečaja Slovenščina za tujce so navedli: 

 vsaka tema, ki je spodbujala komuniciranje in govor, 

 vse teme so bile koristne, spoznali smo Slovenijo, veliko smo vadili pogovor, slovnico, obiskali 

galerijo, knjižnico, 

 vaje in slovnica, ker nam zelo pomeni, ker sedaj živim v Sloveniji  
 

Udeleženci tečaja za knjigovodska dela so navedli: 

 praktične vaje, 

 koristne in uporabne konte, 

 vse, še posebej pa delo v MINIMAX. 

 

Udeleženci smo povprašali tudi, katere teme so bile zanje najmanj koristne oz. uporabne in zakaj. 

Udeleženci tečajev tujih jezikov so navedli: 

 teme o zgodovini Slovenije. 

 

Nadalje smo udeležence povprašali, katere vsebine bi jih še zanimale. Udeleženci tečajev tujih jezikov 

so navedli: 

 slovnico in pravilno govorjenje.  

 

Udeleženci tečaja za knjigovodska dela pa so navedli: 

 različni računalniški programi, 

 celovita uporaba programov za knjiženje, 

 praktični del v podjetju. 

 

Udeleženci tečajev tujih jezikov so pohvalili: 

 učiteljico Zlato Kastelic za zelo zanimiva predavanja, za energijo in dobro voljo pri poučevanju in 

za spodbujanje učenja slovenskega jezika. 

 

Udeleženci tečaja za knjigovodska dela so pohvalili: 

 predavatelja, ker se je trudil z nami in prilagajal snov našemu znanju, 

 profesorjevo točnost in jasnost, 

 profesorja, ki je imel potrpljenje in nam je vse lepo razložil. 

 

 

Udeležence smo povprašali tudi o spremembah, ki jih predlagajo v zvezi z izobraževanjem. Navedli 

so: 

 popravilo in nadgradnja računalnikov, 

 iz 80 ur povečati na 120 ur, 

 večkrat na teden, 

 povratno informacijo o delu, 

 urnik. 
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Predlogi za izboljšavo glede na izvedeno evalvacijo 

 

1. Predavatelji naj učna gradiva pripravijo najmanj 3 delovne dni pred pričetkom programa oz. v 

kolikor bodo gradiva v novih programih nastajala med izvajanjem, bodo gradiva dostavili pred 

predavanjem za naslednjo srečanje. Posredujejo ga po e-pošti. 

2. Dogovori med predavateljem in udeleženci glede izvedbe, npr. možnost spremembe urnika, bodo 

možni le po predhodnem soglasju koordinatorke programov neformalnega izobraževanja. 

3. Prenoviti in posodobiti oziroma po potrebi zamenjati računalnike, da bodo udeleženci lahko 

kakovostno in nemoteno delali. 
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Programi za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije 
 

V analizo evalvacijskih vprašalnikov so bili zajeti vsi vrnjeni vprašalniki udeležencev organiziranega 

neformalnega izobraževanja za pridobitev NPK od septembra 2014 do junija 2015. 

 

Vrnjenih je bilo 57 anketnih vprašalnikov, večina izpolnjenih s strani moških, ker se je usposabljanje 

izvajalo v ZPKZ Dob.  Od tega je 46 %  iz starostne skupine od 31 do 40 let, 25 % iz starostne skupine 

od 21 do 30 let in 23 % od 41 do 50 let, 7 % pa iz starostne skupine od 51 do 60 let. 

 

Več kot polovico anketiranih je brezposelnih (58 %). Zaposlenih je 26 %, 16 % jih je navedlo drugo. Po 

izobrazbi ima osnovno šolo 30 % anketiranih. 35 % anketiranih ima srednjo poklicno izobrazbo, 25 % 

srednje strokovno izobrazbo ali končano gimnazijo, 11 % višjo šolo in 2 % visoko šolo oz. fakulteto. 
 

 

Pregled evalviranih standardov kakovosti po kriterijih: 1-nezadovoljivo, 2-manj zadovoljivo, 3-dobro, 

4-zelo dobro in 5-odlično 
 

                
Graf 65: Program/delavnica je izpolnil-a moja pričakovanja             Graf 66: Celotna izvedba programa (delavnica, tečaj, modul) 
 

 

                          
Graf 67: Komunikacija predavatelja z udeleženci                            Graf 68: Primernost metod dela in način podajanja učne snovi 

 

                  
          Graf 69: Učno gradivo                                                         Graf 70: Dostopnost zaposlenih v tajništvu (odpiralni čas) 
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Graf 71: V tajništvu prejmem vse potrebne informacije                   Graf 72: Komunikacija zaposlenih v tajništvu z udeleženci 

 

            
 Graf 73: Dostopnost organizatorja programa/ delavnice       Graf 74: Komunikacija organizatorja programa/ delavnice 

 

Udeleženci so sporočili: 

 zahvala obema predavateljema, 

 predavati učiteljice. 

 

 

      
                          Graf 75                                                   Graf 76                                                Graf 77 

 

       
                          Graf 78                                                    Graf 79                                                Graf 80 
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                          Graf 81                                                                                            Graf 82 

Udeleženci so predlagali naslednje spremembe oz. izboljšave: 

 učne ure praktičnega dela, 

 da bi poučevale ženske. 

 

Udeleženci so podali svoje mnenje in opažanja tudi o tem, katere teme so jim bile najbolj koristne 

in uporabne. Navedli so: 

 izdelava testenin, kruha, potic, 

 uporaba čistil pri delu, 

 čistoča in higiena, 

 vse v zvezi s čistilnim servisom. 

 

Udeleženci so v nadaljevanju navedli, katere teme so bile zanje najmanj koristne oz. uporabne: 

 ni bilo praktičnega dela pri čiščenju. 

 

Želeli smo izvedeti tudi, katere vsebine jih še zanimajo in bi se jih želeli naučiti. Napisali so: 

 več raznovrstnega peciva, 

 več tem in predavanj o bolj zahtevni vrsti čiščenja, 

 učenje s čistilnimi stroji, 

 tuji jeziki, 

 izdelovanje spletne strani. 

 

Udeleženci so predvsem pohvalili: 

 oba učitelja, 

 celotno ekipo na CIK-u in ZPKZ Dob, da so nam to omogočili, 

 profesorja pri čiščenju za zanimivo razlago in prikaz. 

 

Na koncu smo jih povprašali še o morebitnih spremembah, ki jih predlagajo v zvezi z izobraževanjem, 

navedli so: 

 več prakse, 

 samohodne metle, 

 učile ženske. 

 

Predlogi za izboljšavo glede na izvedeno evalvacijo 

 

1. Podrobnejša seznanitev koordinatorke za izobraževanje na ZPKZ Dob o programih usposabljanja 

za NPK. 

2. Večkratno ponovitev pogojev in možnostih za preverjanje in potrjevanje za NPK, tudi s strani 

predavateljev. 
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Programi Galerije likovnih samorastnikov Trebnje 
 

V analizo evalvacijskih vprašalnikov so bili zajeti vsi vrnjeni vprašalniki učiteljic in udeležencev 

programov Galerije likovnih samorastnikov Trebnje od julija do decembra 2014. 

 

Vrnjenih je bilo 13 vprašalnikov, s katerimi so se evalvirale delavnice in vodstva Andrejke Vabič Nose 

(11 anket) in Maje Kastelic (2 anketi). Vse vprašalnike so izpolnile ženske.  

 

Anketirane so bili porazdeljene v štiri starostne skupine, in sicer 23% v starostno skupino od 21 do 30 

let, 38% v starostno skupino od 31 do 40 let, 15% v starostno skupino 41 do 50 let in 23% v starostno 

skupino od 51 do 60 let.  

 

62% anketirank je bilo zaposlenih, preostale pa so bile brezposelne. Njihova izobrazbena struktura sega 

od srednje poklicne šole (15%), srednje strokovne šole ali gimnazije (23%), višje šole (31%) do visoke 

šole ali fakultete (31%). 

 

 

 

 

Pregled evalviranih standardov kakovosti: 

 

1. Kakovost izvedbe programa 

Vse anketiranke so odgovorile, da je bila izvedba programa (delavnica, tečaj, modul,…) odlična. 
 

2. Kakovost organizacije 

100% anketirank ocenjuje, da je bila kakovost organizacije in obveščanje o poteku odlična. 
 

3. Primernost prostora in opreme 

100% anketirank je ocenilo, da so prostori in oprema galerije odlični. 

 

4. Kakovost predavatelja/mentorja 

Vse anketiranke so se strinjale, da je kakovost predavatelja/mentorja odlična. 
 

5. Primernost metod dela 

O primernosti metod dela so si bile vse anketiranke enotne, da so bile odlične. 
 

6. Učna gradiva  

54% anketirank meni, da je učno gradivo odlično, 46% anketirank gradiva ni prejelo, ker ga ni 

bilo. 

 

Vse anketiranke (100 %) so bile mnenja, da je program/delavnica izpolnil-a njihova pričakovanja v celoti. 

 

 

Učiteljice in udeleženci so podali tudi svoje mnenje o tem, katere teme so bile zanje najbolj koristne 

oz. uporabne in zakaj. Anketiranci so odgovorili zelo različno: 

- predstavitev  - na kakšen način podajajo vsebino razstave, 

- kako otroke zbližati z galerijo, umetnostjo, 

- na področju lik. umetnosti nova znanja, 

- predstavitev delovanja za nadaljnjo rabo,  

- vse teme so bile koristne, 

- zabava v galeriji, 

- teme za predšolske otroke, ker se izobražujem za vzgojiteljico, 

- kako otroke navdušiti za obisk galerije,  

- na področju lik. umetnosti,  

- vse koristno in uporabno,  

- vse, delavnica izpeljana na visoki strokovni ravni. 

 

Ostale niso podale odgovora.     
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Anketirance smo povprašali tudi, katere teme so bile za vas najmanj koristne oz. uporabne in 

zakaj. Na to vprašanje je odgovorila samo ena anketiranka, ki je napisala, da ji niso bile koristne 

interpretacije slik in ostalih del. Ostale anketiranke na to vprašanje niso podale odgovorov.  
 

 

Vprašali smo tudi po predlogih za spremembe, vendar anketiranke na to vprašanje niso podale 

odgovora. 
 

 

 

Na koncu vprašalnika pa smo anketirancem dali možnost, da nam sporočijo še opažanja, ki jih v 

anketnem vprašalniku nismo posebej naslovili. 

Sporočili so: 

- vem, da se trudite za povečan obisk šol in vrtcev. Trud se bo poplačal, le pogumno naprej, 

- da sem zelo zadovoljna s predavateljico in njeno energično predstavitev galerije, 

- še tako naprej, 

- hvala za čudovito, nazorno vodenje pri izdelavi portreta,  

- super vodenje, 

- hvala. Lepo smo se imeli in se veliko naučili. 

 

 

Predlogi za izboljšavo glede na izvedeno evalvacijo 

 

Obiskovalcem še naprej zagotavljati čim več različnih delavnic po dostopnih cenah, predvsem kadar so 

mentorji zunanji sodelavci. 
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Programi Univerze za tretje življenjsko obdobje Trebnje 
 

V analizo so bili vključeni vsi vrnjeni vprašalniki udeležencev programa Univerze za tretje življenjsko 

obdobje Trebnje od oktobra 2014 do aprila 2015. Vprašalnik je izpolnilo 103 udeleženci. 

 

Delavnica, izvajalec Zadovoljstvo Rezultati % 

Popotovanje od 

Santiaga de 

Campostela;  

Maja Ratej 

 zelo zadovoljen  

 zadovoljen  

 nisem bil 

zadovoljen 

45 

14 

0 

76,3 % 

23,7 % 

0 % 

Ali je življenje 

starejših lahko 

srečno?  

Matej Luženik 

 zelo zadovoljen  

 zadovoljen 

 nisem bil 

zadovoljen 

17 

38 

0 

31 % 

69 % 

0 % 

 

Nova prometna 

zakonodaja, novi 

prometni znaki in 

ureditev, starejši v 

prometu;  

Tone Dim 

 zelo zadovoljen  

 zadovoljen 

 nisem bil 

zadovoljen 

 

21 

30 

1 

 

40,4 % 

57,7 % 

1,9 % 

Z omo na Olimp in po 

Jordaniji;  

Mateja Mazgan 

 zelo zadovoljen  

 zadovoljen 

 nisem bil 

zadovoljen 

33 

23 

1 

 

58 % 

40,4 % 

1,6 % 

Sanje so kot 

dogajanje;  

Jože Magdič 

 zelo zadovoljen  

 zadovoljen 

 nisem bil 

zadovoljen 

18 

41 

2 

29,5 % 

67,2 % 

3,3 % 

 

Mediacija - nova 

kultura odnosov;  

Martin Leljak 

 zelo zadovoljen  

 zadovoljen 

 nisem bil 

zadovoljen 

19 

34 

0 

34,5 % 

65,5 % 

0 % 

Zanimivosti skozi 

umetnost;  

Andrejka Nose Vabič 

 zelo zadovoljen  

 zadovoljen 

 nisem bil 

zadovoljen 

31 

23 

0 

57,4 % 

42,6 % 

0 % 

 

Mehika in 

Gvatemala;  

Milena Jesenko 

 zelo zadovoljen  

 zadovoljen 

 nisem bil 

zadovoljen 

23 

15 

1 

 

59 % 

38,5 % 

2,5 % 

 

Naša čustva – raj ali 

pekel; 

Jana Štrukelj 

 zelo zadovoljen  

 zadovoljen 

 nisem bil 

zadovoljen 

21 

16 

1 

 

55,3 % 

42,1 % 

2,6 % 

 

Mongolija – popolni 

sončni mrk;  

Zoran Furman 

 zelo zadovoljen  

 zadovoljen 

 nisem bil 

zadovoljen 

21 

15 

1 

 

56,7 % 

40,5 % 

2,8 % 

 

Bolezenska izguba 

spomina;  

Jasmina Lombergar 

 zelo zadovoljen  

 zadovoljen 

 nisem bil 

zadovoljen 

  

18 

17 

1 

50 % 

47,2 % 

2,8 % 
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Zamolčane zdravilne 

moči začimb;  

Sanja Lončar 

 zelo zadovoljen  

 zadovoljen 

 nisem bil 

zadovoljen 

31 

7 

0 

 

81,6 % 

18,4 % 

0 % 

 

Po Južni Ameriki 

(Brazilija, Argentina, 

Bolivija, Peru); 

Andrej Colarič 

 zelo zadovoljen  

 zadovoljen 

 nisem bil 

zadovoljen 

19 

15 

1 

 

54,3 % 

42,9 % 

2,8 % 

 

Kako prepoznati 

bolezni ščitnice; 

Dr. Edvard Pirnat 

 zelo zadovoljen  

 zadovoljen 

 nisem bil 

zadovoljen 

23 

11 

1 

65,7 % 

31,5 % 

2,8 % 

 

Balkonske zasaditve;  

Klub Gaia 

 zelo zadovoljen  

 zadovoljen 

 nisem bil 

zadovoljen 

12 

22 

1 

 

35,4 % 

64,7 % 

2,9 % 

 

 

Zadovoljstvo z načinom dela UTŽO Trebnje 

 Zadovoljstvo Rezultati % 

z delom celotne 

dejavnosti UTŽO 

Trebnje 

 sem zelo 

zadovoljen  

 sem zadovoljen 

28 

16 

 

63,6 % 

36,4 % 

 

z delom upravnega 

odbora UTŽO Trebnje 

 sem zelo 

zadovoljen  

 sem zadovoljen 

31 

13 

70,5 % 

29,5 % 

z načinom 

obveščanja in 

informiranja o 

dogodkih 

 sem zelo 

zadovoljen  

 sem zadovoljen 

28 

16 

63,6 % 

36,4 % 

s kakovostjo storitev 

na CIK Trebnje  

 sem zelo 

zadovoljen  

 sem zadovoljen  

24 

20 

54,5 % 

  45,5 % 

 

Predlogi za izboljšavo glede na izvedeno evalvacijo 

 

Z vidika koordinacije dela in sodelovanja s predavatelji se je v šolskem letu 2014/15 dobro izkazala 

uvedba nekaterih sprememb, zato bomo te upoštevali tudi v prihodnje: 

 vodenje dnevnika pri vseh študijskih krožkih, 

 reklamiranje Popotnih malh (povabilo zunanjih), 

 evalvacija krožkov konec februarja, 

 sprotno reševanje problemov. 

 

Še naprej bomo delali na tem, da bo zadovoljstvo članov UTŽO Trebnje zelo dobro. 
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Mednarodni projekti: EXP-ROM, MS4ROW, EIS-ALP, FREE-IT, LEARNING 

PRISON 
 

EXP-ROM: Usposabljanje strokovnih delavcev za boljšo prihodnost Romov z 

motnjo v duševnem razvoju 

 

EXP-ROM je 2-letni mednarodni projekt, ki ga je CIK Trebnje (koordinator projekta) skupaj s še 4 

partnerji iz Slovenije, Grčije, Madžarske in Litve izvajal v obdobju med 1. novembrom 2012 in 31. 

oktobrom 2014. Temeljni cilj projekta je bil razviti kurikulum in didaktične materiale za program 

usposabljanja strokovnjakov različnih področij, ki se pri svojem delu srečujejo z Romi z motnjo v 

duševnem razvoju, ter ga pilotno implementirati na mednarodni ravni.  

 

Projektno delo, aktivnosti in rezultati, so bili organizirani v osem t.i. delovnih paketov (angl. work 

package). Eden izmed delovnih paketov (WP8) je bil v celoti namenjen evalvacijskim aktivnostim in 

zagotavljanju kakovosti projektnega dela in rezultatov. Zagotovljena je bila notranja in zunanja, 

neodvisna evalvacija v naprej določenih aktivnosti in rezultatov. Evalvacija projekta je podrobneje 

opisana v projektni dokumentaciji – evalvacijski strategiji in evalvacijskem poročilu. 

 

Povzetek evalvacije projekta 

V okviru projekta so se s pomočjo vprašalnikov interno evalvirali: 

 organizacija projektnega dela in 4 projektni sestanki partnerjev, 

 50-urna pilotna izvedba usposabljanja za strokovnjake, ki delajo z Romi z motnjami v duševnem 

razvoju, ki je potekala v Sloveniji pod organizacijo CIK Trebnje, 

 mednarodna zaključna konferenca, ki je potekala v Sloveniji pod organizacijo CIK Trebnje. 

 

Rezultati evalvacije so pokazali, da so bili partnerji zadovoljni z organizacijo dela, za katero je bil 

odgovoren CIK Trebnje, prav tako so splošno zadovoljstvo nad organizacijsko in vsebinsko zasnovo 

usposabljanja v Sloveniji izrazili udeleženci, ki so se udeležili 4-dnevnega usposabljanja. Tudi 

mednarodna konferenca je bila dobro obiskana in pozitivno evalvirana. Podrobnejši rezultati posameznih 

evalvacij so dostopni v projektni dokumentaciji (Evaluation report – course, Evaluation report – final 

conference). 

 

Prav tako pa je projektne aktivnosti in rezultate evalviral zunanji ocenjevalec, ki se je osredotočil na 

partnerstvo, organizacijo dela, notranjo evalvacijo, projektni management, analizo, razvita gradiva 

(kurikulum, priročnik za učitelje, priročnik za udeležence, učni DVD), pilotno usposabljanje, 

diseminacijske ter eksplotacijske aktivnosti. Zunanji evalvator je prav tako podal pozitivno oceno 

projektnim aktivnostim in rezultatom (več v dokumentu Final evaluation report). 

 

 

MS4ROW: Mentorski sistem za izobraževalno in poklicno usmerjanje romskih 

deklet in žensk 

 

MS4ROW je 2-letni mednarodni projekt, ki ga je CIK Trebnje (koordinator projekta) skupaj s še 4 

partnerji iz Slovenije, Madžarske, Španije in Turčije pričel izvajati 1. decembra 2013, trajal pa bo do 

konca novembra 2015. 

 

Glavni cilj projekta je razviti celovit alternativni model poučevanja – mentorski sistem za romska dekleta 

na njihovi izobraževalni in poklicni poti, ki bo pilotno preizkušen v partnerskih državah. Skozi 10-mesečno 

obdobje bodo projektni partnerji implementirali razviti mentorski sistem ter vanj vključili vsaj 20 romskih 

deklet in 6 mentorjev, ki bodo dekletom svetovali in jih usmerjali na njihovi poti. Mentorji se bodo za 

svoje delo v mentorskem sistemu ustrezno usposobili na 4-dnevnem usposabljanju, kjer se bodo opremili 

z vsebinami in pristopi za kakovostno delo. V okviru projekta bo razvita tudi spletna aplikacija, ki bo 

mentorjem omogočala lažji predogled na aktivnostmi in napredkom udeleženk, slednjim pa nudila 

spletno okolje za e-izobraževanje. V okviru projekta bodo poleg mentorskega sistema in spletne 

aplikacije razviti tudi priročnik za mentorje in priročnik za uporabo spletne aplikacije. 

 

Projektno delo, aktivnosti in rezultati, so organizirani v osem t.i. delovnih paketov (angl. work package). 

Eden izmed delovnih paketov (WP8) je v celoti namenjen evalvacijskim aktivnostim in zagotavljanju 

kakovosti projektnega dela in rezultatov. V ta namen je bila izdelana evalvacijska strategija, kjer so 

podrobneje razdelani kriteriji kakovosti in elementi evalvariranja; evalvacijsko poročilo (vmesno in 

http://www.ciktrebnje.si/projekti/item/ms4row
http://www.ciktrebnje.si/projekti/item/ms4row
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končno) pa še ni bilo izdelano, glede na to, da projekt še ni zaključen. V okviru projekta smo do sedaj 

evalvirali: 

 prvo in drugo partnersko srečanje, ki sta potekala v Sloveniji in Turčiji (vprašalnik), 

 4-dnevno usposabljanje mentorjev, ki je potekalo v Barceloni, Španija. 

 

Po zbranih informacijah so bili udeleženci obeh partnerskih srečanj (slovensko je potekalo pod 

organizacijo CIK Trebnje) in udeleženci usposabljanja za mentorje zelo zadovoljni z izvedbo naštetih 

dogodkov (glej dokument Evaluation report – leader mentor training Spain). 

 

Trenutno je projekt v fazi pilotnega izvajanja 10-mesečnega mentorskega sistema, v katerega je v 

Sloveniji vključenih 23 romskih deklet, in bo trajala do konca septembra 2015. Skozi pilotno izvedbo se 

s strani mentorjev iz vseh držav partneric z namenom izboljševanja sprotno evalvirajo spletna aplikacija, 

priročnik za mentorje, priročnik za uporabo spletne aplikacije in mentorski sistem na splošno. Povratne 

informacije mentorjev bodo služile kot osnova za izboljšanje omenjenih komponent. Ob koncu pilotne 

izvedbe mentorskega sistema se bo izvedla tudi evalvacija mentorskega sistema na splošno, spletne 

aplikacije in priročnika za njeno uporabo s strani udeleženk. Evalvirati bodo tudi ostale aktivnosti in 

rezultati, kot so npr. zaključna konferenca itd. Projektno partnerstvo načrtuje tudi zunanjo evalvacijo, ki 

bo neodvisno ocenila glavne projektne aktivnosti in rezultate. Rezultati bodo znani po zaključki projekta, 

t.j. do konca leta 2015. 

 

 

EIS-ALP: Evropski indukcijski podporni sistem za učitelje, ki poučujejo v 

zaporih 

 

Projekt »EIS-ALP: Evropski indukcijski podporni sistem za učitelje, ki poučujejo v zaporih – predlog 

rešitve za evropske izzive« je 2-letni projekt, ki se izvaja v obdobju med 1. oktobrom 2013 in 30. 

septembrom 2015. V projektu sodeluje 11 partnerskih organizacij iz 5 evropskih držav, med njimi tudi 

CIK Trebnje kot partner, koordinatorji projekta pa so partnerji iz Romunije. 

 

V okviru projekta se bo oblikoval celovit indukcijski podporni sistem za učitelje, ki poučujejo v zaporih, 

z namenom prispevati k uspešnejši rehabilitaciji in reintegraciji zapornikov. Po zaključku projekta bodo 

na voljo uspešne rešitve v podporo izboljšanja izobraževanja v evropskih zaporih. 

 

Tako kot vsi mednarodni projekti, ima tudi ta zagotovljeno notranjo in zunanjo evalvacijo projektnih 

aktivnosti in rezultatov. Aktivnosti na področju zagotavljanja kakovosti so umeščene v delovni paket št. 

6, rezultati evalvacije pa bodo znani po zaključku projekta.   

 

FREE-IT: Spodbujanje ponovnega vključevanja in izboljševanje zaposljivosti 

zapornikov s pomočjo usposabljanj 

 

FREE-IT je 2-letni mednarodni projekt, ki pomaga zaposlenim v zaporih povečati možnosti zaposlovanja 

in ponovnega vključevanja zapornikov. Projekt se je začel 1. avgusta 2013 in bo trajal do 31. julija 2015.  

CIK Trebnje v tem projektu sodeluje kot partner, projekt pa koordinira italijanska organizacija 

Consulmarc Sviluppo S.r.l. V projektu skupaj sodeluje 11 partnerskih organizacij, ki prihajajo iz 10ih 

evropskih držav: Italije, Slovenije, Avstrije, Norveške, Španije, Grčije, Irske, Velike Britanije, Romunije 

in Malte. 

 

Za razliko od projekta MS4ROW in EXP-ROM, ki temeljita na razvijanju projektnih produktov in delu 

partnerskih organizacij doma, ta projekt temelji na izmenjavanju izkušenj in dobrih praks, ki se med 

partnerji izmenjujejo skozi implementirane mobilnosti oseb iz sodelujočih organizacij na 2-dnevnih 

projektnih srečanjih partnerjev. Do sedaj je bilo izvedenih 5 projektnih srečanj – v Benetkah, na Malti, 

Irskem, Norveškem in Sloveniji. Slednje srečanje je organiziral CIK Trebnje. Do konca projekta bodo 

potekala še 3 projektna srečanja – v Romuniji, Španiji in Benetkah. 

 

CIK Trebnje je 5. projektno srečanje FREE-IT organiziral 30. septembra in 1. oktobra 2014. Natančna 

vsebina in organizacija srečanja je razvidna iz projektne dokumentacije (program srečanja, poročilo 

srečanja, projektni newsletter št. 4). Srečanja se je udeležilo 23 oseb. Gostje so prvi dan obiskali Zavod 

za prestajanje kazni zapora Dob in sedež zavoda CIK Trebnje, kjer je bila organizirana okrogla miza na 

temo zaposlovanja zapornikov, predstavljena pa jim je bila tudi dejavnost CIK-a Trebnje v nacionalnem 

http://www.ciktrebnje.si/projekti/item/eis-alp
http://www.ciktrebnje.si/projekti/item/eis-alp
http://www.ciktrebnje.si/projekti/item/free-it
http://www.ciktrebnje.si/projekti/item/free-it
http://www.consulmarc.it/
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in mednarodnem okolju. Drugi dan je bil namenjen spoznavanju kazensko-sodnega sistema Slovenije in 

edinega ženskega zapora v Sloveniji – Ig. 

 

Koordinator projekta je vsem udeležencem srečanja v Sloveniji poslal evalvacijski vprašalnik. Rezultati 

kažejo, da so bili udeleženci zelo zadovoljni s srečanjem v Sloveniji, ocenili so ga z oceno odlično 

(maksimalna ocena) ali zelo dobro. Kot prednost projektnega srečanja so udeleženci izpostavili 

produktivno diskusijo, ki je bila pozitivno ocenjena kljub jezikovnim oviram; kot glavno pomanjkljivost 

pa so izpostavili dejstvo, da med obiskom zapora niso imeli priložnosti spoznati in se pogovarjati z 

nobenim zapornikom, prav tako so si želeli obiskati tudi ženski zapor, ki jim je bil zaradi omejenih 

finančnih sredstev predstavljen s strani ga. Darje Tadič, ki dela v zaporu na Igu, v konferenčni dvorani, 

kjer je projektno srečanje potekalo, in ne na terenu samem. Z organizacijo srečanja so bili udeleženci 

na splošno zelo zadovoljni; izpostavili niso nobenih pomanjkljivosti.  

 

LEARNING PRISON – Razvijanje ključnih spretnosti za vseživljenjsko učenje 

strokovnjakov v zaporih 

 

LEARNING PRISON je 2-letni mednarodni projekt, ki se je začel 1. avgusta 2013 in bo trajal do 31. julija 

2015. CIK Trebnje v tem projektu sodeluje kot partner, projekt pa koordinirajo francoski partnerji. V 

projektu skupaj sodelujejo 4 partnerske organizacije iz Francije, Slovenije, Velike Britanije in Turčije. Cilj 

projekta je v zaporu ustvariti spodbudno okolje, kjer bo lahko potekalo učinkovito učenje. 

  

V okviru projekta je planiranih 5 srečanj. CIK Trebnje je organiziral 2. projektno srečanje, ki je potekalo 

od 11. do 15. maja 2014 v Ljubljani, Trebnjem in ZPKZ Dob. Natančna vsebina in organizacija srečanja 

je razvidna iz projektne dokumentacije (program srečanja, poročilo srečanja). 

 

CIK Trebnje je kot organizator projektnega srečanja ob zaključku izvedel evalvacijo celotnega programa. 

Rezultati kažejo, da so bili udeleženci s srečanjem v Sloveniji na splošno zadovoljni, saj so ga ocenili z 

oceno odlično, zelo dobro in dobro. Kot prednost projektnega srečanja so udeleženci izpostavili odlično 

izmenjavo idej in izkušenj; doseženi so bili vsi cilji – z vidika strukture naslednjega srečanja v Turčiji, 

zaključena predloga za e-book; spodbudno okolje za delitev idej in mnenj, dana možnost za dosego 

skupnega konsenza. Kot glavno pomanjkljivost pa so izpostavili naslednje: nejasnost učinkov in ciljev, 

preveč časa se je porabilo za sprejetje nekaterih odločitev, odsotnost koordinatorja projekta in s tem 

povezano nejasnost glede nalog partnerjev v projektu. Z organizacijo srečanja so bili udeleženci na 

splošno zadovoljni, kot pomanjkljivost je bila navedena odsotnost koordinatorja projekta na srečanju. 

Za v prihodnje oz. naslednja projektna srečanja so predlagali: večja jasnost glede ciljev in učinkov 

srečanja, možnost celotnega pregleda agende s strani vseh sodelujočih pred samim srečanjem in s tem 

možnost sodelovanja, boljša komunikacija med partnerji, v kolikor bi se projektnega srečanja udeležili 

vsi, bi bila možnost doseganja ciljev projekta večja. 
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8. Zaključek 
 

Zadovoljstvo udeležencev izobraževalnih programov merimo ob izvedbi vsakega formalnega in 

neformalnega programa skozi vse šolsko leto. Zbrane podatke obdelamo in analiziramo ter jih 

upoštevamo pri nadaljnji izvedbi programov. Podatke predstavimo na andragoškem zboru ob začetku 

šolskega leta in na seji sveta zavoda. Načrt za izboljšanje kakovosti je sestavni del letnega delovnega 

načrta zavoda. Ker akcijski načrt za izboljšanje kakovosti obsega dvoletno obdobje, je v letnem delovnem 

načrtu zapisano uresničevanje načrta v posameznem letu. Temu dodamo še morebitne druge aktivnosti 

za razvoj kakovosti, ki izvirajo iz ugotovljenih potreb med letom, saj je skrb za kakovost nujna za vse 

faze in procese, ki potekajo v izobraževalnem zavodu ves čas. Tako vodstvo kot vsi zaposleni, tudi 

zunanji sodelavci in partnerji, skrbimo za razvoj kakovosti na vseh področjih delovanja.  
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9. Priloge 
 

 priloga 1: Letni delovni načrt zavoda 

 priloga 2: Poročilo o delu zavoda 

 priloga 3: Pravica do uporabe zelenega znaka kakovosti 

 priloga 4: Vabilo in zapisnik komisije za kakovost za šolsko leto 2014/15 

 priloga 5: Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja  

 priloga 6: Predmetnik osnovne šole za odrasle 

 priloga 7: Vabilo in zapisnik andragoškega zbora za šolsko leto 2014/15 

 priloga 8: pedagoška dokumentacija – dnevnik, zapisnik o opravljenih izpitih, prijavnica za izpit, 

poročilo o opravljenem delu po avtorski pogodbi, poročilo o opravljenih izpitih, učna priprava, 

vodila k programski enoti 

 priloga 9: anketni vprašalnik 

 priloga 10: Evidenca opravljenega svetovanja 2014/15 

 priloga 11: Uvodni pogovor (dokumentacija se nahaja v osebnih mapah udeležencev 

izobraževanja) 

 priloga 12: Osebni izobraževalni načrti udeležencev izobraževanja (dokumentacija se nahaja v 

osebnih mapah udeležencev izobraževanja) 

 priloga 13: Akcijski načrt za razvoj kakovosti za obdobje od 2013 do 2015 

 priloga 14: Urniki predavanj za program osnovne šole za odrasle za šolsko leto 2014/15 

 priloga 15: Program »Pomoč Romom pri socializaciji« 

 priloga 16: Dokumentacija projekta MS4ROW (projektna dokumentacija) 

 priloga 17: Izvedbeni kurikuli za srednješolske programe 

 priloga 18: Urniki predavanj srednješolskih programov za šolsko leto 2014/15 

 priloga 19: Mesečni roki za konzultacije in izpite v šolskem letu 2014/15 

 priloga 20: Dokumentacija se nahaja v arhivi glede na vrsto izobraževalnega programa 

 

 

 

 

 

 

Pripravila:                                                                                                   Direktorica: 

Martina Podlesnik                                                                                      Patricija Pavlič 

organizatorka izobraževanja 

namestnica predsednice komisije za kakovost 

 


