LETNO POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST
BIOTEHNIŠKA ŠOLA
šolsko leto 2013/2014

Na Biotehniški šoli Ptuj se zavedamo, da je kakovost izobraževanja 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 delodajalci, ki naše maturante zaposlujejo. Usmerjeni smo v
izboljševanje kakovosti na vseh področjih dela. V šolskem letu 2013/2014 je aktivnosti na
področju kakovosti vodila komisija za kakovost v okviru zavoda (predsednica komisije je bila
ga. Patricija Koler) in komisije za kakovost na posameznih šolah. Na Biotehniški šoli Ptuj je
delovala komisija za kakovost v sestavi:
1. Marija Matjašič Črešnik (učiteljica splošno izobraževalnih predmetov),
2. Marija Ban (učiteljica strokovno teoretičnih predmetov),
3. Andreja Mlakar (učiteljica strokovno teoretičnih predmetov).
Glavna področja delovanja in cilji dela komisije za kakovost na šoli
Glavna področja delovanja komisije za kakovost so skrb za šolsko kulturo, klimo, red in
izboljševanje obstoječega stanja šole z namenom izboljševanja kakovosti.
Vizija in poslanstvo komisije za kakovost je usklajena z vizijo, poslanstvom in dolgoročnimi
cilji zavoda.
Pregled izvedenih aktivnosti:
•
•
•
•
•

v šolskem letu 2013/14 smo nadaljevali delo prejšnjih let;
izboljšava na področju zagotavljanja pogojev dela: novi prostori za praktični pouk in
dopolnilne dejavnosti na šolskem posestvu Turnišče;
v sodelovanju s strokovnimi aktivi smo posodobili promocijske dejavnosti na šoli;
zagotavljanje praktično uporabnih znanj in ključnih kompetenc, ki jih bodo dijaki
potrebovali pri svojem delu (predelava – Turnišče);
izpopolnitev dela v eAsistentu;

•

spodbujanje učiteljev k samoevalvaciji.

Načrti za šolsko leto 2014/2015:
•
•

•
•
•

•
•

udeležba na seminarjih s področja zagotavljanja kakovosti;
načrtovanje vseživljenjskega učenja – različni programi usposabljanja za odrasle,
načrtovanje naravoslovnih in tehniških dnevov ter zaključnih ekskurzij za
osnovnošolce in srednješolce, načrtovanje odprtja šolske trgovine;
predloge in pobude udeležencev izobraževanja in staršev nasloviti na ustrezne
organe šole;
izvedba samoevalvacije;
vključevanje dijakov v delo komisije za kakovost; praktično usposabljanje dijakov na
področju trženja kmetijskih pridelkov in storitev (predelava – Turnišče, prodaja –
šolska trgovina);
spodbujanje primerne komunikacije med zaposlenimi, pripravljenost deliti svoje
znanje in pomagati drugim, vključevanje vseh zaposlenih v aktivnosti šole;
nadaljevanje dela prejšnjih let.

