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Projekt:      Izobraževanje in usposabljanje strokovnih  delavcev v izobraževanju  
                     odraslih od 2009 do 2011 
Podprojekt: Usposabljanje za samoevalvacijo v izobraževanju odraslih 
Aktivnost:   Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije POKI  

 
 

LISTINA KAKOVOSTI ZARISa, ki jo je sprejela komisija za 
kakovost na svoji seji dne 8. 4. 2011 

 
 
 
Zavedamo se odgovornosti za kakovost izobraževanja odraslih, ki jo vidimo 
predvsem v: 
 
 Zagotavljanju kakovostnega izobraževalnega procesa, strokovnosti naših 

predavateljev in v osebnem pristopu z vsakim udeležencem izobraževanja. 
 S sodobnimi izobraževalnimi pristopi zagotavljamo in izvajamo kakovosten 

izobraževalni proces v vseh srednješolskih in višješolskih programih. Hkrati pa 
razvijamo partnerstvo z gospodarstvom, se odzivamo na spremembe tehnologij in 
potreb na trgu dela, novosti pa uvajamo v pedagoško in strokovno delo. 

 
 
Da bi te cilje dosegali, sistematično skrbimo za svojo kakovost tako, da:  
 
 se nenehno sprašujemo, kakšno kakovost želimo in moramo dosegati, 
 spremljamo procese, rezultate in učinke svojega dela ter jih presojamo v 

odvisnosti od lastnih standardov kakovosti in nacionalno ter mednarodno 
opredeljenih standardov kakovosti izobraževanja odraslih in 

 razvijamo svojo kakovost tako, da se učimo, uvajamo novosti in vzdržujemo tista 
ravnanja, ki dajejo dobre rezultate. 

 
I. OPREDELITEV KAKOVOST 
 
 
V ZARISU si želimo zagotavljati čim višjo stopnjo zadovoljstva naših udeležencev, 
zato se trudimo, da so naši udeleženci zadovoljni s storitvami, ki jim jih ponujamo, 
zato smo jim v pomoč, kadar nas potrebujejo. Prizadevamo si, da naši udeleženci 
dosegajo učne in izobraževalne cilje programov, v katere so vpisani, ter uspešno in 
dobro zaključijo šolanje pri nas. Želimo si, da naši vpisani pridobijo poklic, ki ga bodo 
z veseljem in kvalitetno opravljali in da bodo zaposljivi na trgu dela po zaključenem 
šolanju. 
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V ta namen izvajamo različne vrste, oblike in vsebine informativno svetovalnega dela, 
ki ga izvajamo na sedežu šole, v skladu z vsakoletnim načrtom dela in sprotnim 
odzivanjem na aktualne potrebe udeležencev.  
Spremljanje in nadgrajevanje kakovosti in učinkovitosti smo opredelili kot stalno 
nalogo ob naši vključitvi v projekt POKI - Projekt Ponudimo odraslim kakovostno 
izobraževanje v začetku leta 2010. Odločili smo se za sistematičen in sprotni način 
preverjanje kvalitete našega dela. 
Da bi opredelili, kako pojmujemo kakovost oz. kakšno raven kakovosti želimo 
dosegati, smo pripravili zapis vizije, poslanstva in vrednot.  
 
IMAMO OPREDELJENO VIZIJO RAZVOJA. 
 
Z namenom, da bi opredelili svojo dolgoročno usmerjenost, smo določili vizijo 
razvoja. Vizijo razvoja smo opredelili že leta 2001 z ustanovitvijo šole. Leta 2010 pa 
smo v okviru projekta Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije POKI, ki ga 
je vodil Andragoški center Slovenije, vizijo ponovno premislili. Izpeljali smo pogovore 
med zaposlenimi in skupaj smo prišli do novega zapisa naše vizije. 
Sedaj veljavno besedilo vizije je bilo sprejeto dne 19. 3. 2011 na seji skupine za 
kakovost. Z našo vizijo seznanjamo naše udeležence, profesorje in strokovne 
partnerje ter druge uporabnike naših storitev. Vizija je objavljena na spletu 
http://www.zaris.si, objavili pa jo bomo tudi v brošuri, ki jo pripravljamo kot celostno 
predstavitev šole.  
 

 
IMAMO OPREDELJENO SVOJE POSLANSTVO. 
 
Tudi poslanstvo smo opredelili ob ustanovitvi ZARISa. Vsa leta od ustanovitve je bilo 
naše poslanstvo vodilo našega ravnanja. Prav tako kot vizijo pa smo v letu 2010 tudi 
poslanstvo ponovno premislili. Organizirali smo sestanek vseh zaposlenih in na novo 
premislili, kaj je temeljni cilj našega dela in nam služi kot izhodišče pri presojanju 
kakovosti našega dela. 
Sedaj veljavno besedilo poslanstva je sprejel Svet naše organizacije dne 20. 3. 2011. 
Z našim poslanstvom seznanjamo udeležence izobraževanja odraslih, profesorje, 
partnerje in druge uporabnike naših storitev po spletu (http://www.zaris.si), objavili 
pa jo bomo tudi v brošuri in zloženkah, ki jih pripravljamo kot celostno predstavitev 
šole. 
 
  
IMAMO ZAPISANE VREDNOTE, KI NAS USMERJAJO PRI DELU. 
 
Že vse od ustanovitve so naše delo vodile nekatere temeljne vrednote, kot so  
strokovnost, kakovost, prijaznost idr. V letu 2010 smo ponovno premislili in dogradili 
temeljne vrednote, ki vodijo naše delo.  
Besedilo s seznamom in opisom vrednot smo sprejeli na seji skupine za kakovost dne 
19. 3. 2011. 
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S svojimi vrednotami seznanjamo udeležence izobraževanja odraslih, profesorje, 
partnerje in druge uporabnike naših storitev po spletu (http://www.zaris.si), objavili 
pa jo bomo tudi v brošuri in zloženkah, ki jih pripravljamo kot celostno predstavitev 
šole. 
  
DOLOČITEV STANDARDOV KAKOVOSTI NA IZBRANIH PODROČJIH 
 
Z vključitvijo v projekt v nacionalni projekt POKI smo začeli kakovost spremljati na 
sistematičen način. In sicer smo v prvem letu izpeljali poglobljeno samoevalvacijo na 
sledečih področjih: izbira organizacijskih  oblik, strukturiranje izobraževalnega 
procesa, izbira oblik in metod dela, komuniciranje med udeleženci in učitelji, ter 
zadovoljstvo udeležencev. Pri vseh izbranih kazalnikih smo opredelili standarde 
kakovosti, ki jih želimo dosegati. Standarde kakovosti smo zapisali v 
Samoevalvacijskem načrtu, ki smo ga pripravili ob koncu prvega leta. Predvidevamo, 
da bomo postopoma take standarde kakovosti opredelili še na drugih področjih in da 
bomo v prihodnje stalno spremljali kakovost po zgoraj omenjenih kazalnikih. 

 
Način spremljanja: V izpeljani samoevalvaciji v letu 2010 smo opredeljene 
standarde kakovosti presodili s pomočjo SWOT metode, anketiranjem udeležencev 
izobraževanja in z zgledovalnim obiskom v ZIK Črnomelj. Ugotovili smo, v kolikšni 
meri te standarde kakovosti že dosegamo in koliko se bomo še morali truditi, da 
bomo dosegli želene cilje. 
Na podlagi ugotovitev smo opredelili akcijski načrt za razvoj kakovosti, s katerim smo 
začrtali potrebne ukrepe, da bi ugotovljene rezultate obdržali oz. jih še izboljšali. 
Presojo doseganja standardov kakovosti pri opisanih kazalnikih bomo ponovno 
opravili predvidoma ob koncu letošnjega šolskega leta 2010/2011. 
 
Spremljamo pa tudi zadovoljstvo naših zaposlenih. Enkrat letno organiziramo 
pogovor z vsemi zaposlenimi o tem, kaj je naša kakovost, kakšni so posameznikovi 
cilji pri tem, kako so zadovoljni z delom, kolektivom ipd. Direktor zavoda vodi 
strukturiran pogovor z zaposlenimi o njihovem zadovoljstvu z opravljenim delom, o 
osebnem napredovanju in viziji za prihodnost. Zaposleni imajo priložnost, da 
evalvirajo lastno delo, ovrednotijo zadovoljstvo z doseženimi rezultati in ocenijo svoj 
prispevek k razvoju in napredku organizacije.  
  
  
  
II. KAKO SPREMLJAMO IN PRESOJAMO PROCESE, REZULTATE IN UČINKE SVOJEGA 

DELA? 
 
Zavedamo se, da bomo opredeljeno kakovost svojega dela dosegali le, če bomo 
sistematično, nepristransko in metodološko utemeljeno spremljali, kako potekajo 
procesi izobraževanj, ki jih izvajamo, kakšne rezultate dosegamo oz. kakšni so učinki 
našega dela. Prav zato smo se kot že omenjeno vključili v projekt POKI, da bi se 
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naučili, kako čim uspešnejše spremljati kakovost našega dela in ponujati čim 
kakovostnejše storitve našim udeležencem.   
 
Aktivnosti za presojanje kakovosti 
 
IZVAJAMO POGLOBLJENO SAMOEVALVACIJO 
 
Za namene poglobljene presoje kakovosti različnih vidikov naše dejavnosti smo v letu 
2010 prvič izpeljali poglobljeno samoevalvacijo. Pripravili smo samoevalacijski načrt, 
v katerem smo opredeli področja, kazalnike in merila, ki smo jih presojali s 
samoevalvacijo. Opredeljeni samoevalvacijski načrt je podlaga za načrtovanje 
izpeljave samoevalvacije.  
Na tej podlagi smo pripravili samoevalvacijsko poročilo, ki je podlaga za skupni 
pogovor in refleksijo zaposlenih in drugih interesnih skupin o dobljenih rezultatih in 
načrtovanju potrebnih izboljšav. 
 
 
ZGLEDOVALNI OBISK V DRUGI IZOBRAŽEVALNI ORGANIZACIJI 
 
Zgledovalni obisk je namenjen učenju iz dobrih praks, ki so jih že razvili v drugih 
izobraževalnih organizacijah. Izpeljemo ga tako, da si vnaprej pripravimo natančen 
načrt, kaj bo predmet zgledovalnega obiska, kaj si želimo ogledati ali spoznati. Na tej 
podlagi izberemo izobraževalno (ali drugo) organizacijo za zgledovanje in izpeljemo 
zgledovanje. Analiza ugotovitev je podlaga za vpeljavo izboljšav v naše delo. 
Doslej smo izpeljali en zgledovalni obisk v letu 2010, in sicer smo obiskali ZIK 
Črnomlju. 
 
Vsako leto ob koncu šolskega leta na andragoškem zboru obravnavamo in 
analiziramo rezultate zaključnih izpitov, poklicne in splošne mature in jih  primerjamo 
z dosežki na državnem nivoju.    
V letnem delovnem poročilu zapišemo dosežene rezultate in ocenimo uspešnost naših 
udeležencev  
 
 
 
III. RAZVIJANJE KAKOVOSTI 
 
 
USPOSABLJAMO SE ZA SISTEMATIČNO DELO PRI RAZVOJU KAKOVOSTI 

 
Na ZARISu imamo sodelavca, ki se usposablja za izvajanje samoevalvacije po modelu 
za presojanje in razvijanje kakovosti POKI. Trije sodelavci so usposobljeni za uporabo 
nacionalne spletne zbirke vprašanj. Imamo pa tudi redna interna usposabljanja za 
vse (novo)zaposlene v zvezi s kakovostjo našega dela.  
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Z vsemi zaposlenimi imamo vsako leto razgovor o njihovem zadovoljstvu, o lastnem 
prispevku k razvoju kakovosti, o delu v prihodnje in njihovih predlogih za boljše in 
kakovostnejše delo. Razgovor je vključen v letni delovni razgovor, ki ga vodi direktor 
zavoda. 
 
V letnem delovnem načrtu vsako leto opišemo načrte za izboljšanje uspehov naših 
udeležencev na maturi oz. zaključnih izpitih. V letni delovni načrt zapišemo aktivnosti 
za prihajajoče šolsko leto, s katerimi bomo čim bolj kakovostno vodili izobraževalne 
procese. Pri tem pa posebno pozornost posvečamo kakovostnim odnosom med 
učitelji ter udeleženci kot tudi med zaposlenimi, ter predvsem kakovostnemu 
izvajanju predavanj.  
 
Zaposlenim omogočamo, da se letno udeležujejo usposabljanj namenjenih 
dodatnemu izobraževanju, ki bo pripomoglo k izboljšanju kakovosti njihovega dela. 
Na skupnih sestankih zaposleni pridobljeno strokovno znanje izmenjujejo s sodelavci, 
saj si prizadevamo, da so v kolektivu dobri in odprti odnosi. Nenazadnje se vsi 
trudimo za isti cilj: kakovostno delo usmerjeno k udeležencem in njihovim potrebam 
in pričakovanjem. 
   
 


