
 

   
 
 
 
 
VSEBINSKO POROČILO 
o do zdaj opravljenem delu na projektu ESS »Do višje kakovosti s samoevalvacijo« 
 

Dne 25. 04. 2006 smo imeli 1. delovni sestanek, ki so se ga udeležili vsi ravnatelji in 
koordinatorji sodelujočih šol. Ga. Bunford Selinšek je skupaj z gospo Marto Otič predstavila 
projekt vsem koordinatorjem in ravnateljem sedmih  sodelujočih šol.  

Udeleženci smo pregledali finančni načrt za tretje in četrto četrtletje v letu 2006 ter 
dinamiko financiranja v letu 2007. Načrtovali smo finančna sredstva nakup literature. Vsaka od 
sodelujočih šol je pregledal literaturo in nakupila manjkajoče knjige. 

Vsi računi, ki se nanašajo na stroške projekta se priložijo zahtevkom za izplačilo v originalu. 
Zahtevek se pošlje na OŠ Franceta Prešerna v Mariboru, ki je nosilka projekta.  

Glede na temo projekta na določenih šolah, si le te samostojno organizirajo specifična 
izobraževanja. V petek, 04.05.2006, so na OŠ Franceta Prešerna v Kranju imeli seminar, ki ga je 
izvedel SIQ. Prvo temo Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja je izvedla mag. Marinka 
Dodič. Druga tema je bila Pot do večje kakovosti, hitra in počasna PDCA zanka kakovosti. 
Predavateljica je bila Bernarda Dolničar. Dve strokovni sodelavki na OŠ Miška Kranjca iz Velike 
Polane sta se udeležili izobraževanja na temo uspešno razredništvo (16.05.2006). Na OŠ Franceta 
Prešerna Črenšovci so po pregledu literature pravili kratko raziskavo med starši in šolo.  Z 
raziskavo so želeli ugotoviti, katera so šibka področja sodelovanja med starši in šolo ter na kakšen 
način lahko sodelovanje izboljšajo. Ravnatelj Štefan Ftičar je izvedel »nevihto možganov« med 
člani Sveta staršev na seji, dne, 22.05.2006, z vprašanjem »Kakšna je za vas kakovostna šola?«   

Predstavniki šol smo uskladili načrt dela. Dogovorili smo se za medsebojno sodelovanje pri 
izpolnjevanju anketnih vprašalnikov in izobraževanju. 

Prvo izobraževanje o metodologiji sestavljanja vprašalnikov je potekalo 4. 5. 2006 na OŠ 
Franceta Prešerna v Mariboru. Vodila sta ga gospa Branka Čagran in njen asistent Tomaž Bratina.  
Udeležba je bila obvezna za vse koordinatorje in sodelujoče člane v projektu.  

Sodelujoči smo se dogovorili, da do četrtka, 1. 6. 2006, pripravimo anketne vprašalnike do 
sondažne uporabe. Ankete bomo izpeljali na matičnih šolah in hkrati na 10 % populacije na šolah, 
ki sodelujejo v projektu, saj želimo dobiti pregled rezultatov iz vseh sodelujočih regij. 
Ravnatelji so pregledali dinamiko financiranja za leto 2006 in 2007.  
Dogovorili so se, da bodo porabo finančnih sredstev planirali po četrtletjih. 

Naslednji delovni sestanek in tiskovna konferenca bosta potekala v četrtek, 1. 6. 2006, ob 
12. 00 uri na OŠ Milojke Štrukelj v Novi Gorici. Gospod Aleš Žitnik je pripravil in predstavil 
spletno stran za naš projekt in zagotovil prostor na brskalniku (www.i-sola.net/kvaliteta/). 
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