
 

  

 

Poročilo o delu Komisije za kakovost MIC v šolskem letu 2017/2018 

 

V šolskem letu 2017/2018 je bila v Medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC) imenovana 

tričlanska Komisija za kakovost, in sicer: 

- Rosana Pahor, odgovorna za izvajanje projekta v okviru Šole za ravnatelje 

- Irena Četina, predstavnica v centralni komisiji ŠCNG 

- Adrijana Hodak, vodja MIC 

 
V MIC smo bili na področju zagotavljanja kakovosti dejavni predvsem na dveh področjih. To sta: 

1. Projekt Šole za ravnatelje 

2. Anketa o zadovoljstvu zaposlenih v posameznih OE Šolskega centra Nova Gorica  

 

Projekt Šole za ravnatelje 

Šolski center Nova Gorica se je na pobudo centralne Komisije za kakovost ŠC NG konec leta 2017 

vključil v dvoletni projekt Usposabljanje šol, vrtcev in dijaških domov za samoevalvacijo, ki ga vodijo 

predstavniki Šole za ravnatelje.  

Delo je bilo razdeljeno v dve fazi v okviru delavnic, in sicer so bili usposabljanja deležni vodstveni 

delavci ter člani komisij za kakovost. Slednji so nato izvedli delavnice za sodelavce v posameznih 

organizacijskih enotah. MIC je zastopala Rosana Pahor.  

Doslej sta bili izvedeni dve delavnici s strani dr. Mateje Brejc (Šola za ravnatelje) za vodstvo ter člane 

posameznih komisij za kakovost.  

V MIC smo nato izvedli tri delavnice za strokovne sodelavce MIC. Prvo srečanje je bilo posvečeno 

izbiri dveh prednostnih ciljev, s katerima bomo poskušali izboljšati kakovost našega dela. 

Ta dva cilja sta: 

a) Razvijati spoštovanje, strpnost in druge občečloveške vrednote pri udeležencih izobraževanj 

b) Razvijati ustvarjalnost in inovativnost udeležencev izobraževanj 

Na eni od delavnic je nastal dokument, v  katerem je zapisan načrt dela za šolsko leto 2018/2019 za 

omenjena cilja ter je priloga poročila.  

 

 

 



Anketa o zadovoljstvu zaposlenih v posameznih OE Šolskega centra Nova Gorica  

Anketo o zadovoljstvu zaposlenih v MIC smo izvedli na pobudo direktorja ŠCNG, koordinirala jo je 

centralna Komisija za kakovost ŠCNG. Potekala je v sistemu 1ka.si. Anketa je bila poslana 18 

sodelavcem MIC. Rezultati so pokazali določene pomanjkljivosti na posameznih področjih dela v MIC, 

predvsem na področju pravočasnega in jasnega podajanja informacij ter pomanjkljivih smernic za 

delo. Visok delež zadovoljstva je pripadel področjem delovnega okolja, opreme, varnosti in 

ustreznosti delovnega časa.  

Vodja MIC je dne, 17.12.2018 analizo ankete predstavila zaposlenim v MIC. Sledila je razprava, iz 

katere smo oblikovali več sklepov za delo v prihodnosti.  

Izhodišče dela v MIC je:  

MIC oblikuje sodelovalno in vključujoče okolje, v katerem se lahko vsak razvija v dobrega in 

uspešnega strokovnjaka.  

Predlagani ukrepi za izboljšanje stanja so našteti spodaj in se jih bomo trudili uresničiti do 

naslednjega anketiranja. 

 Do konca marca 2019 vodja MIC opravi LDR, kjer zaposleni in vodja pregledata opis del v 

sistemizaciji za vsakega zaposlenega posebej. Vsak zaposleni izrazi potrebo po natančnejših 

navodilih za svoje delo. Sistemizacija se lahko spremeni in dopolni.  

 Vodja MIC do konca šolskega leta opravi dnevne hospitacije na posameznih delovnih mestih 

ter tako še bolje spozna delo strokovnih delavcev MIC. 

 Vodja MIC je na voljo ob ponedeljkih med 10 in 12 za aktualno problematiko, in sicer vsakih 

14 dni, kadar nimamo srečanj zaposlenih MIC. Kadar v ponedeljek ni na voljo, pravočasno 

javi, kdaj je v tistem tednu na razpolago.  

 Izvedemo delavnico usposabljanja na temo Komunikacija na delovnem mestu.  

V mesecu oktobru 2019 bomo ponovno preverili stanje o zadovoljstvu na delovnem mestu ter 

primerjali rezultate učinkov ukrepov. 

 

V MIC v okviru različnih aktivnosti redno izvajamo anketne vprašalnike za naše uporabnike z različnih 

področij (izobraževanje in usposabljanje odraslih, karierno svetovanje, mednarodna mobilnosti za 

naše in tuje dijake, ki opravljajo PUD v okviru ERASMUS+, razvojni projekti KA2 in KA3, ESS, idr.) 

Analize in ugotovitve so podrobno predstavljene v Letnem delovnem poročilu MIC za šolsko leto 

2017/2018.  

 

    

Nova Gorica, 4.1.2019                                                           Predstavnica Komisije za kakovost  MIC             

                                                                                                                            Irena Četina  


