
 

                                                                                                                                                         

RAZVOJ  
 
Prve aktivnosti na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana so se začele z 
vključitvijo v projekt Šole za ravnatelje Mreže učečih se šol. Načrtno spremljanje 
kakovosti sega že v leto 2001, ko smo se vključili v projekt POKI (Ponudimo 
odraslim kakovostno izobraževanje), ki je potekal pod vodstvom Andragoškega 
centra Slovenije od 2001-2003. Pozitivne izkušnje in močna želja po 
sistematičnem spremljanju kakovosti na vseh področjih BIC Ljubljana so nas 
spodbudile, da smo se takoj po zaključku omenjenega projekta vključili v projekt 
Konzorcija biotehniških šol: »Biotehniška področja, najbolj učeča se okolja«, kjer 
smo oblikovali in sprejeli »Izjavo o kakovosti biotehniških šol Slovenije«. 
Sodelovali smo v  podprojektu: »Širjenje sistema zagotavljanja kakovosti«. 
Projekt je potekal od 2004 do 2006. Od leta 2006 imamo v zavodu tudi svetovalko 
za kakovost za področje izobraževanja odraslih. (Svetovalka za kakovost je bila 
zunanji evalvator v prvih pilotnih zunanjih evalvacijah visokega šolstva v okviru 
Nacionalne komisije za kvaliteto visokega šolstva (2006), zunanji evalvator v 
zunanjih evalvacijah visokega šolstva v okviru Senata za evalvacije RS (2007-
2010) in evalvatorica v ekspertni zunanji evalvaciji organizacij za izobraževanje 
odraslih v okviru Andragoškega centra Slovenije (od 2012 ). 
 
V letu 2006 do 2007 smo sodelovali v projektu: »Ugotavljanje in razvijanje 
kakovosti v mreži biotehniških šol Slovenije«. Veliko strokovnega znanja in 
sistematična skrb za kakovost v okviru preteklih projektov nas je postavilo pred 
nove izzive. Zato smo se v š. letu 2007/2008  vključili v projekt »Biotehniška 
področja, šole za življenje in razvoj«, ki je potekal v okviru Konzorcija biotehniških 
šol Slovenije v obdobju 2008-2012, kjer je bil BIC Ljubljana koordinator 
aktivnosti: UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI. 
V okviru izobraževanj, ki jih je izvajal Center za poklicno izobraževanje smo se 
udeležili več izobraževanj s področja ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti 
(Samoevalvacija v SPI, procesni pristop..).  
 
 



 

                                                                                                                                                         

V sodelovanju z SIQ smo v š.l. 2014/2015 izpeljali projekt »Uvajanje procesnega 
pristopa in sistematičnega izboljševanja za uspešno uresničevanje razvojnega 
načrta BIC Ljubljana«. Namen in cilji projekta so: 
 

 Omogočiti zaposlenim poznavanje osnovnih značilnosti procesnega 
pristopa in razumevanje koristi, ki jih le ta prinaša deležnikom BIC 
Ljubljana; 

 Določiti procese (procesno arhitekturo BIC Ljubljana) in ustrezne skrbnike 
procesov; 

 Na primeru dveh pilotnih procesov (vzgojno-izobraževalni proces in proces 
nabave) analizirati in modelirati obstoječe procese (AS-IS) ter pripraviti in 
izvesti programe izboljšav; 

 Vzpostaviti sistematično izboljševanje ter 

 S predstavitvijo rezultatov izboljšav v pilotnih projektih vodstvu zavoda in 
zaposlenim predstaviti koristnost nenehnega izboljševanja procesov za 
uspešno uresničevanje strateških ciljev in strategij zavoda. 

 
V okviru pilotnega procesa »Vzgojno-izobraževalni proces« smo dosegli sledeče: 
 

 Analiza vzgojno izobraževalnega procesa (anketiranje dijakov) 

 Vzpostavitev aktiva razrednikov. 

 Oblikovanje standarda dobrega razrednika in modela za preverjanje 
uresničevanja tega standarda. 

 Priprava tematskih razrednih ur. 

 Priprava kazalnikov s katerimi dokazujemo uresničevanje vizije in 
poslanstva zavoda BIC Ljubljana. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                         

V okviru pilotnega procesa »Nabavni proces« smo uresničili sledeče: 
 

 Pripravili smo seznam skrbnikov nabav. 

 Pričeli smo z uvajanjem dokumentnega sistema, kar pomeni, da se bližamo 
»brez papirni« organizaciji. 

 
To nas je vodilo, da smo se leta 2016 pridružili projektu Šole za ravnatelje 
(Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in 
zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK), kjer smo v 
konzorcijskem partnerstvu ŠR, ZRSŠ , CPI in RIC ter v sodelovanju z 32 razvojnimi 
in pilotnimi šolami v 2016/17 pripravili izhodišča, usmeritve in gradiva v zbirki 
Kakovost v vrtcih in šolah: 
 

 Področja in standardi kakovosti v vrtcih in šolah, 
 Dosežki učencev ter dosežki otrok v razvoju in učenju, 
 Profesionalno učenje in delovanje učiteljev, 
 Varno in spodbudno učno okolje, 
 Vodenje vrtcev in šol, 
 Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo. 

 
V programu OPK smo sodelovali pri pripravi poenotene usmeritve in 

dokumentacije za RAZVOJNO NAČRTOVANJE in POROČANJE, pri čemer smo 

sledili tudi strateškim usmeritvam UZK, ki jih je februarja 2017 sprejelo 

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport. Z usmeritvami MIZŠ  posebej 

poudarja vlogo samoevalvacije pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti. (Glej 

tudi Nacionalni okvir za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju 

vzgoje in izobraževanja (februar 2017)). 


