LETNO POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST
BIOTEHNIŠKA ŠOLA
šolsko leto 2012/13
Na Biotehniški šoli Ptuj se zavedamo, da je kakovost v izobraževanju zelo pomembna. Le
kakovostno delo in stalne izboljšave, ki jih bomo uvajali na podlagi samoevalvacije, nas
bodo pripeljale do tega, da bomo še boljši, učinkovitejši, da bodo zadovoljni dijaki, odrasli
udeleženci in zaposleni ter tudi delodajalci, ki naše absolvente zaposlujejo. Usmerjeni smo
v izboljševanje na vseh področjih našega dela. V šolskem letu 2012/2013 je aktivnosti na
področju kakovosti vodila komisija za kakovost v okviru zavoda in komisije za kakovost na
posameznih šolah. Na Biotehniški šoli Ptuj deluje šolska skupina za kakovost v sestavi:
1. mag. Gabrijela Plateis, univ. dipl. inž. kmetijstva, učiteljica strokovno teoretičnih
predmetov;
2. Dušan Meznarič, univ. dipl. inž. kmetijstva, učitelj strokovno teoretičnih predmetov;
3. Andreja Mlakar, univ. dipl. inž. kmetijstva, učiteljica strokovno teoretičnih predmetov.
AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA KAKOVOST
V šolskem letu 2012/13 smo na ŠC Ptuj uvedli uporabo spletne aplikacije eAsistent, ki
ponuja celovito informacijsko rešitev za našo šolo. Odpravili smo nepotrebno
administracijo in olajšali delo učiteljem in razrednikom. Vzpostavili smo en sistem in
eno bazo podatkov, ki omogoča upravljanje vseh ključnih procesov na šoli. Z uporabo
eAsistenta smo zagotovili hitrejšo in enostavnejšo komunikacijo s starši. Učitelje in
razrednike smo učinkovito vodili skozi vse novosti in jim zagotovili celovito
poznavanje uporabe spletne aplikacije. Med učitelji smo spodbujali izpeljavo
samoevalvacije
in
skrbeli
za
prepoznavnost
komisije
za kakovost.
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Izpopolnjevanje dela v eAsistentu,
Natančen pregled poročila kolegialne presoje (CPI) in priprava akcijskega
načrta,
Spodbujanje učiteljev k samoevalvaciji,
Upoštevanje predlogov in pobud dijakov, staršev in učiteljev,
V sodelovanju s strokovnimi aktivi posodobiti promocijske dejavnosti šole,
analizirati rezultate raziskave šolska klima in pripraviti smernice za naslednje
leto,
Okrepiti sodelovanje z dijaško skupnostjo in gospodarskim okoljem šole,
Zagotoviti večjo prepoznavnost komisije za kakovost,
Spodbujati primerno komunikacijo med zaposlenimi,
Izobraževanje na področju samoevalvacije.
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