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NAČRT DELA KOMISIJE ZA KAKOVOST za šolsko leto 2018/19
Na podlagi 16. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/09)
je v šolskem letu 2018/19 predlagana komisija za kakovost v naslednji sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marjetka Širec, predsednica, predstavnica strokovnih delavcev šole;
Andrej Drvarič, član, predstavnik strokovnih delavcev šole;
mag. Evelina Katalinić, članica, predstavnica strokovnih delavcev šole;
Peter Pertoci, predstavnik strokovnih delavcev šole;
Branko Slavinec, član, predstavnik delodajalcev;
Darja Pintarič, članica, predstavnica staršev;
Mojca Raj, članica, predstavnica dijakov.

Predlagano komisijo potrdi Svet šole.
1. Pravne podlage:
• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07- UPB5,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09,20/11, 40/12-ZUF, 57/2012-ZPCP-2D in spr.);
•

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. list RS, št. 79/09),

• Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Ur. list RS, št.
8/08),
•

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. list RS, št. 60/10).

Komisija se bo v tekočem šolskem letu sestala vsaj trikrat. Na uvodnem sestanku bomo sprejeli
LDN in si razdelili delo. Komisija se bo skozi vse šolsko leto povezovala z drugimi delovnimi
skupinami na šoli in nadzorovala njihovo delo.
Na podlagi priporočil Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje bo
komisija v tekočem šolskem letu poglobljeno spremljala naslednje kazalnike:
•
sodelovanje s šolami iz drugih držav in izvajanje različnih projektov doma in v
tujini,
•
umeščanje šole v lokalno okolje (ugotavljanje deleža sredstev, ustvarjenih s
pripravo in izvedbo seminarjev po naročilu gospodarstva),
•
spodbujanje delodajalcev – mentorjev dijakom na PUD za pridobitev
mentorskega certifikata,
•

vrednote - duševno zdravje in gibanje.

Radenci, september 2018
Predsednica komisije za kakovost:
Marjetka Širec, prof.

Ravnateljica:
Janja Prašnikar Neuvirt, prof. mat.
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