
 

                                                                                                                                                         

PROCES/KORAKI NAČRTOVANJA DELA IN IZBOLJŠAV 
 
Od leta 2004 aktivnosti na področju skrbi za kakovost vodi komisija za kakovost v okviru 
zavoda in komisije za kakovost posameznih šol.   
 
Člane in predsednika komisije za kakovost imenuje Svet zavoda na predlog direktorice 
za štiri leta in so lahko ponovno imenovani. Komisijo za kakovost na ravni zavoda 
sestavljajo predsednik in člani, imenovanih izmed strokovnih delavcev šole, 
predstavnikov delodajalcev, predstavnikov dijakov, študentov in predstavnikov 
staršev.  
 
Poleg komisije za kakovost na ravni zavoda znotraj zavoda BIC Ljubljana delujejo še: 

 komisija za kakovost Gimnazije in veterinarske šole 

 komisija za kakovost Živilske šole 

 komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti Višje strokovne šole 

 komisija za kakovost Medpodjetniškega izobraževalnega centra  
 
Komisija za kakovost BIC Ljubljana ima Poslovnik delovanja komisije, ki ga je sprejel 
Sveta zavoda BIC Ljubljana 12. 3. 2009. Zaradi organizacijskih potreb in boljšega ter 
učinkovitejšega dela komisij za kakovost v okviru zavoda, smo predlagali dopolnitve 
poslovnika, ki so bile sprejete na Svetu zavoda BIC LJ, 8. 3. 2012. Svoje delo opredeljuje 
tudi v listini o kakovosti. 
 
Komisija se sestaja, načrtuje aktivnosti na področju skrbi za kakovost dela v zavodu na 
opredeljenih področjih spremljanja (nekatera so stalno vsako leto enaka, nekatera se 
pojavijo glede na potrebe oz. želje po izboljšavah na posameznem področju, nekatere 
so povezane s posameznimi projekti, ki jih izvajamo), načrtuje in izvaja samoevalvacijo 
(vključeni, metode, čas, odgovorne za izpeljavo,…), pripravlja poročila o izvedeni 
samoevalvaciji. Vsako leto komisija pripravi poročilo o kakovosti, katerega povzetek 
objavlja na spletni strani zavoda. Poročila obravnavajo različni deležniki, potrjuje ga 
tudi Svet zavoda (vsako leto oktobra). Komisija za kakovost na osnovi analize rezultatov 
pripravi načrt izboljšav (akcijski načrt) in bdi nad izvajanjem izboljšav. Tudi akcijski načrt 
vsako leto potrjuje Svet zavoda (meseca marca). Po uvedenih izboljšavah komisija za 
kakovost preveri njihov učinek.  
Komisija svoje delo usklajuje in načrtuje skupaj z vodstvom in po potrebi tudi z drugimi. 


