
 

 

 

 

 
AKCIJSKI NAČRT ZA RAZVOJ KAKOVOSTI IZOBRAŽEVALNE ORGANIZACIJE ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN 

KULTURO ČRNOMELJ za obdobje od januarja 2020 do junija 2021 
 

Akcijski načrt temelji na ugotovitvah samoevalvacijskega poročila ZIK, izdelanega leta 2019. Akcijski načrt je potrdila Komisija 
za kakovost ZIK dne 23. januarja 2020. 
 

Kazalnik kakovosti: Izpeljava izobraževalnega procesa 

Standard kakovosti: Pri izpeljavi izobraževalnega procesa učitelji ali mentorji upoštevajo načela andragoške didaktike ter značilnosti 
odraslih udeležencev v izobraževanju. 

Ugotovitve, pomanjkljivosti, 
problemi, razvojni izzivi 

Zap. 
št. 
akt. 

Načrtovane aktivnosti za razvoj 
kakovosti 

Za izpeljavo 
skrbi: 

(odgovorna oseba) 

Rok Izpeljano 

DA NE 

Imamo strokovno usposobljene 

učitelje, ki so kakovostni pri izpeljavi 

izobraževalnega procesa. 

Pomanjkljivosti so na področju 

interaktivnih gradiv, pripomočkov, 

uporabi novih učnih pristopov ter 

večjemu vključevanju udeležencev v 

aktivnosti organizacije. Potrebno je 

vzpostaviti e-učenje. 

 
 
 
 
 
 

1.  Priprava spletne učilnice za učitelje in 
udeležence: 
 

- tehnična vzpostavitev učilnice 

- izvedba usposabljanja za uporabo 

spletne učilnice za udeležence in 

učitelje  

- priprava interaktivnih gradiv 

- spodbujanje učiteljev in 

udeležencev k uporabi spletne 

učilnice  

- spremljanje aktivnosti v spletni 

učilnici 

 
 

Mojca Frankovič 
 

November 
2020 

DA 



 

 

 

 
 
 
 

 

2.  Vzpostavitev novinarskega krožka v 
Osnovni šoli za odrasle: 
 

- spodbujanje udeležencev k 

vključitvi v aktivnost 

- priprava internega časopisa 

organizacije 

- izdelava videa o programu Osnovna 

šola za odrasle 

- promocija aktivnosti v programu 

OŠO 

 

Mojca Frankovič 
 
Nastasja 
Schweiger 

Marec 2020 DA 

3.  Vključevanje udeležencev izobraževanja 
v pripravo medkulturnih dogodkov: 
 

- spodbujanje udeležencev k 

vključitvi v aktivnost 

- priprava kulturne prireditve ob 

kulturnem prazniku, dnevu Romov, 

dnevu jezikov, dogodku Hojte k 

nam po znanje ipd. 

 

Simona Štirn 
Špela Štefanič 
 

Februar 
2021 

DA 



 

 

 

4.  Ureditev novih učilnic in učnih 
pripomočkov: 
 

- nakup novih računalnikov, 

projektorja za učilnico na 

dislokaciji v Metliki 

- nakup učnih pripomočkov v 

programu OŠO 

- ureditev novih učilnic za potrebe 

socialne aktivacije 

Nada Žagar 
 
Vesna Vipavec 

December 
2020 

DA 

 
 
 

Kazalnik kakovosti: Komunikacija v učnem procesu 

Standard kakovosti: Udeležencem je omogočeno stalno in sprotno komuniciranje z organizatorji izobraževanja in učitelji ali mentorji. 
Spodbuja se tudi komunikacija med udeleženci. 

Ugotovitve, pomanjkljivosti, 
problemi, razvojni izzivi 

Zap. 
št. 
akt. 

Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Za izpeljavo 
skrbi: 

(odgovorna 
oseba) 

Rok Izpeljano 

DA NE 

Omogočamo stalno in sprotno 

komunikacijo z organizatorji 

izobraževanja in učitelji ter 

spodbujamo ustrezno komunikacijo z 

udeleženci. Na področju 

komunikacije udeležencev z učitelji v 

programu OŠO so potrebne 

izboljšave, saj prihaja do motenja 

pouka s strani nekaterih udeležencev 

in ne upoštevanja pravil. Prekomerna 

5.  Delavnica za udeležence v OŠO: 
 

- priprava delavnice na temo spoštljive 

komunikacije in bontona 

- izvedba delavnice za vse skupine v 

OŠO 

- evalvacija izvedb delavnice 

- sodelovanje z učitelji pri spremljanju 

učinka (strokovni aktiv, razgovori z 

razredničarko) 

 

Mojca 
Frankovič 

Junij 2020 DA 



 

 

 

je uporaba mobilnega telefona v času 

predavanj, ker je potrebno omejiti. 

 

6.  Uvedba mobi čakalnic: 
 

- priprava načrta za izdelavo mobi 

čakalnic 

- izdelava mobi čakalnic z udeleženci 

programa Socialna aktivacija 

- spodbujanje udeležencev, učiteljev, 

zaposlenih k uporabi mobi čakalnic pri 

pouku in na sestankih 

- spremljanje učinkov uporabe mobi 

čakalnic (kolegij, strokovni aktivi) 

 

Simona Štirn Junij 2020 DA 

7.  Vzpostavitev socialnih omrežij za 
informiranje in promocijo: 
 

- vzpostavitev zaprte skupine FB OŠO  

- sprotna komunikacija z udeleženci 

OŠO preko FB 

- priprava načrta komunikacije z 

javnostmi FB ZIK  

- izvedba komunikacijskega načrta – 

priprava objav (npr. ZIKOTEKA) 

- spremljanje dosega FB za različne 

skupine 

- uvajanje potrebnih izboljšav 

komunikacije z različnimi javnostmi 

 

Mojca 
Frankovič 
 
Nastasja 
Schweiger 

September 
2020 

DA 

 
 
 
  



 

 

 

 

Kazalnik kakovosti: Načini in metode preverjanja in ocenjevanja dosežkov udeležencev 

Standard kakovosti: Postopki preverjanja in ocenjevanja dosežkov so jasno načrtovani in omogočajo spremljanje napredka in 
ovrednotenje doseženih ciljev. 

Ugotovitve, pomanjkljivosti, 
problemi, razvojni izzivi 

Zap. 
št. 
akt. 

Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Za izpeljavo 
skrbi: 

(odgovorna 
oseba) 

Rok Izpeljano 

DA NE 

Postopki preverjanja znanja so 

načrtovani in omogočajo spremljanje 

napredka udeleženca na podlagi 

individualnih načrtov. Potrebne pa so 

izboljšave na področju raznovrstnih 

načinov preverjanja znanja in 

sprotnega spremljanja uspešnosti 

posameznika. Potrebno je uvesti e-

oblike preverjanja znanja. 

 
 

8.  Uvajanje raznovrstnih načinov preverjanja 
znanja:  

- spodbujanje in usposabljanje učiteljev 

za uporabo raznovrstnih načinov 

preverjanja znanja (delavnica za 

učitelje) 

- priprava e-oblik preverjanja znanja za 

spletno učilnico 

- evalvacija novih načinov preverjanja 

znanja (strokovni aktiv) 

 

Tajana 
Špundak 
Franko 

Januar 
2021 

DA 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

9.  Analiza uspešnosti udeležencev v programu 
Osnovna šola za odrasle: 
 

- priprava načrta zbiranja podatkov o 

uspešnosti udeležencev v obdobju 

zadnjih 10 let 

- zbiranje podatkov o uspešnosti 

udeležencev  

- analiza podatkov in priprava poročila 

- predstavitev analize učiteljem OŠO na 

strokovnem aktivu. 

 

Sanda Kostelac 
 
 

Junij 2021 delno 

10.  Priprava opisnika za spremljanje napredka v 
programu socialna aktivacija:  
 

- pripraviti zapis vseh možnih oblik 

napredovanja udeleženca v programu 

socialne aktivacije 

- pripraviti opisnik kot podlago za 

spremljanje napredka udeleženca 

- izdelati samoevalvacijski vprašalnik za 

udeleženca  

- evalvirati uporabo opisnika v timu 

socialna aktivacija 

 

Simona Štirn 
Špela Štefanič 
 
 

Oktober 
2020 

DA 

 
  



 

 

 

Kazalnik kakovosti: Raznovrstnost podpore posamezniku 
 

Standard kakovosti: Organizacija, ki izobražuje odrasle, ponuja udeležencem različne oblike podpore pri izobraževanju in učenju, 
prilagojene njihovim potrebam. 

Ugotovitve, pomanjkljivosti, 
problemi, razvojni izzivi 

Zap. 
št. 
akt. 

Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Za izpeljavo 
skrbi: 

(odgovorna 
oseba) 

Rok Izpeljano 

DA NE 

Udeležencem ponujamo različne 

oblike podpore pri učenju. Potrebne 

so izboljšave na področju nudenja 

učne pomoči, svetovanja glede 

učinkovitega učenja, poglobljenega  

poklicnega svetovanja in spodbujanja 

k nadaljnjemu izobraževanju. 

 
 
 
 
 
 

 

11.  Nudenje učne pomoči : 
 

- ugotavljanje potreb po učni pomoči v 

programu OŠO in pri učenju 

slovenščine 

- organiziranje učne pomoči z zunanjimi 

učitelji in prostovoljci 

- vodenje evidence realiziranih ur učne 

pomoči 

- spremljanje napredka udeležencev 

učne pomoči 

 

Tajana 
Špundak 
Franko 
 
Nada Babič 
Ivaniš 

Junij 2021 delno 

12.  Okrepitev svetovanja na področju poklicne 
orientacije in učinkovitega učenja: 
 

- priprava delavnic s področja 

poklicnega svetovanja in učinkovitega 

učenja za udeležence v OŠO 

- izvedba delavnic in individualnih 

svetovanj 

- spremljanje zadovoljstva udeležencev 

in učinkov svetovanja 

 

Jasmina 
Kolbezen 
 
Irena Bohte 

Marec 2021 DA 



 

 

 

 


