S Poslovnikom Višje strokovne šole Grma Novo mesto – centra biotehnike in
turizma določamo sistem vodenja kakovosti Višje strokovne šole.
Katere cilje bomo dosegli s sistematičnim vzpostavljenim sistemom vodenja kakovosti Višje
strokovne šole?
• boljšo preglednost organizacije in vseh njenih delovnih procesov
• organizacijsko in kadrovsko optimizacijo postopkov dela in s tem večjo učinkovitost in uspešnost dela
vseh sodelavcev
• dosledno opredeljenost pristojnosti in odgovornosti (razširitve ali omejitve)
• dosledno opredeljenost ciljev in nalog posameznih sodelavcev
• dosledno dokumentiranje opravljenih postopkov in procesov v organizaciji ter opravljenih delovnih
nalog posameznih sodelavcev
• vzpostavitev sistema analiziranja uspešnosti organizacije in posameznika (na podlagi samoevalvacije
ter drugih metod)
• izvajanje delovnih nalog z manj stresa, konfliktov in nepotrebnih del
• doseganje močnejšega kolektivnega duha in boljših medsebojnih odnosov
• izboljšanje pretoka znanja in izkušenj med sodelavci
• okrepili bomo pripadnost organizaciji in gradili osebni odnos do njene vizije in ciljev
• intenzivneje bomo sooblikovali nove pristope v delovnih procesih organizacije in skupaj iskali nove
strokovne, pedagoške in razvojne izzive
• izboljšali bomo preventivno delovanje v delovnih procesih in s tem preprečevali morebitne napake
pri delu
• dosegali bomo večje je zadovoljstvo vseh udeležencev Višje strokovne šole Grm Novo mesto
• postopoma se bo krepila individualna in kolektivna zavest o pomenu kakovostnega vodenja
(izvajanja) vsakega procesa v organizaciji kot nujni osnovi za doseganje standardov kakovosti
organizacije kot celote ter posledično doseganja odličnosti njenega delovanja
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Smo višja šola, ki v okviru izvajanja višješolskih programov Upravljanja podeželja in krajine, Gostinstvo in turizem
ter Naravovarstvo in drugih fakultativnih programov, izobraževanj in usposabljanj jasno sledi cilju povezovanja
znanja in pristopov trajnostnega koriščenja naravnih virov (npr. sonaravne oblike kmetovanja) v integrirane končne
produkte visoke dodane vrednosti (npr.: živilstvo, gostinstvo) ter koriščenju in promociji naravnih in umetnih
ekosistemov v sobivanju narava – človek ob sočasnem razvoju gospodarskih dejavnosti (npr.: razvoj turistične
ponudbe in drugih dejavnosti na podeželju) ter v skladnem razvoju urbanih in ruralnih območij.

GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

mag. Marija Turnšek, univ.dipl.ekon.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Tone Hrovat, univ. dipl.inž. kmet.
Angelca Hrovat, univ. dipl.inž. kmet.
Helena Jurše Rogelj, univ. dipl.inž. agr.
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POSLOVNIK VIŠJE STROKOVNE ŠOLE GRMA NOVO MESTOCENTRA BIOTEHNIKE IN TURIZMA
Poslovnik je pripravljen v skladu z ZAHTEVAMI SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI ZA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE in
standardom ISO 9001/2008, Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju ter s sklepom Vlade republike
Slovenije, ki je v začetku junija 2007 sprejela ustanovitveni akt zavoda Grma novo mesto – centra
biotehnike in turizma.
S tem aktom se je v zavodu izoblikovalo 5 enot: Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola
za gostinstvo in turizem Novo mesto, Višja strokovna šola, Dijaški in študentski dom ter Medpodjetniški
izobraževalni center.

Slogan VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
Grm Novo mesto:

»Pot s srcem«

(avtor : Tone Hrovat)

Avtorji:
mag. Marija Turnšek, univ.dipl.ekon.
Tone Hrovat, univ. dipl.inž. kmetijstva
Angelca Hrovat, univ. dipl.inž. kmetijstva
Helena Jurše Rogelj, univ. dipl.inž. agronomije

Odobritev: Predavateljski zbor na seji dne.....
Velja od: ……………
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1 PREDSTAVITEV VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
1.1 SPREMNA BESEDA RAVNATELJA
Na čudoviti lokaciji, ki jo objema narava v vsej svoji lepoti, okolje pa spodbuja kakovostne učne procese ter
omogoča dobro počutje in ustvarjalnost dijakov in študentov, stoji šolski zavod Grm Novo mesto - center
biotehnike in turizma.
Center tvori pet organizacijskih enot, ki s svojim delovanjem in povezovanjem omogočajo kakovosten
proces vzgojno-izobraževalnega dela. Skozenj spodbujamo in razvijamo učne strategije za življenje, ki so
ključne za razvoj poklicnih spretnosti, veščin, kompetenc, vrednot mladostnikov in udeležencev
izobraževanj v okviru vseživljenjskega učenja.
Višja strokovna šola se v vseh aktivnostih vključuje v poslanstvo Grma Novo mesto – centra biotehnike in
turizma, ki se razvija v izobraževalno in razvojno jedro biotehnike (kmetijstva, hortikulture, živilstva in
prehrane, veterine, gozdarstva in lova, naravovarstva, okoljevarstva, športa in rekreacije na podeželju) in
turizma (gostinstva, gastronomije, hotelirstva, ruralnega in urbanega turizma, športa in rekreacije) za
gospodarski in kulturni razvoj regije, tako podeželja kot urbanih naselij.
Na šoli se že pripravljamo na obeležitev 125-letnice, ki je povezana z začetkom delovanja Kmetijske šole
Grm, leta 1886. Šola je ves čas obstoja tesno povezana s svojim okoljem, se odziva na potrebe časa in
sooblikuje razvoj.
Tako tudi danes iščemo nove izzive, predvsem za:
- dobre zaposlitve naših dijakov in študentov,
- zdravo hrano,
- zdravo okolje,
- pravično plačilo vseh v verigi od njive do mize ter
- nove razvojne možnosti slovenskega podeželja ter urbanega prostora.
Zavedamo se, da je za uspeh delovanja višje strokovne šole pomembna predvsem kakovostna izvedba
izobraževalnega procesa, ki temelji na dobrem načrtovanju, sodelovanju in medsebojnem spoštovanju. In
prav slednje je, poleg spoštovanja zakonskih in strokovnih usmeritev, naše vodilo na poti do odličnosti –
»Pot s srcem«.

1.2 PRAVNA IDENTITETA ŠOLE
Višja strokovna šola je organizacijska enota Grma Novo mesto - centra biotehnike in turizma. Status višje
šole, njeni organi, imenovanje teh in naloge so določene z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju
(Ur. l. št.: 86/2004) in s Sklepom vlade o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Grm Novo
mesto - center biotehnike in turizma« (sprejet junija 2007).
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Osnovni podatki:
Tabela 1: Osnovni podatki Višje strokovne šole Grm Novo emsto
Ime šole:

Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma,
Višja strokovna šola

Naslov šole:

Sevno 13, 8000 Novo mesto

Telefon:

Centrala, tajništvo zavoda: 07/ 39 34 700
Referat VSŠ: 07/ 39 34 734
Pisarna ravnatelja VSŠ: 07/ 39 34 737

Faks:

Centrala, tajništvo zavoda: 07/ 39 34 710

E-naslov:

Referat VSŠ: referat-grm@guest.arnes.si;
Ravnateljica VSŠ: helena.j.rogelj@gmail.com

Spletna stran:

http://www.vs.grm-nm.si/ksgrm/

Ravnateljica VSŠ:

Helena Jurše Rogelj, univ.dipl.inž. agronomije

1.3 RAZVOJ ŠOLE
1.3.1 Ustanovitelj
Vlada RS je na 2. seji dne 15. junija 2000 sprejela sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda »Kmetijska šola Grm Novo mesto. Ustanoviteljica Višje strokovne šole, ki je bila ustanovljena 15.
junija 2000 s sklepom Vlade RS o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Kmetijska šola Grm Novo mesto, je Republika Slovenija.
12. junija 2007 se je Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto pripojila k javnemu vzgojno izobraževalnemu zavodu Kmetijska šola Grm Novo mesto s sklepom Vlade Republike Slovenije o pripojitvi
javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda »Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo Mesto« k javnemu
vzgojno izobraževalnemu zavodu »Kmetijska šola Grm Novo mesto«. Vlada Republike Slovenije je na isti
dan sprejela ustanovitveni akt: »Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda »Grm Novo
mesto – Center biotehnike in turizma««, ki je s sklepom sodišča o vpisu v sodni register, z dne 11. 7. 2007,
vpisan v Sodni register pri Okrožnem sodišču v Novem mestu. S tem aktom se je v zavodu izoblikovalo 5
enot: Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Višja strokovna
šola, Dijaški in študentski dom ter Medpodjetniški izobraževalni center. Na predlog direktorja zavoda je
Svet zavoda, dne 11. 3. 2010, potrdil ustanovitev nove organizacijske enote, Razvojno-raziskovalnega
inštituta Grm, ki deluje v okviru enote Medpodjetniškega izobraževalnega centra. Dne, 23. 9. 2010 je bil
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vpisan v evidenco raziskovalnih organizacij, na Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije.
Višja šola je s študijskim letom 2001/2002 pričela z izobraževanjem višješolskega študijskega programa
»Kmetijstvo«, za pridobitev strokovne izobrazbe »Inženir/ inženirka kmetijstva« za izredne študente, s
študijskim letom 2002/2003 pa s programom za redne in izredne študente. V program Kmetijstvo je šola
vpisovala redne in izredne študente do vključno študijskega leta 2006/2007.
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije, sprejetega na decembra 2006, je minister za šolstvo in
šport sprejel nov višješolski študijski program »Upravljanje podeželja in krajine« za pridobitev strokovne
izobrazbe »Inženir/ inženirka kmetijstva in krajine« (Ur. l. 43/2007), ki je nadomestil višješolski študijski
program program Kmetijstvo.
Tako je Višja strokovna šola Grm Novo mesto v študijskem letu 2007/2008 pričela izvajati nov višješolski
program Upravljanje podeželja in krajine za redne in izredne študente.
V študijskem letu 2008/2009 je šola pridobila soglasje Ministrstva za šolstvo in šport k vpisu v redni in
izredni študij višješolskega študijskega programa »Gostinstvo in turizem« (program je bil sprejet takoj po
objavi Pravilnika o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov, Ur. l. 117/2007),
za pridobitev strokovne izobrazbe »Organizator / organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu«.
V študijskem letu 2009/2010 je šola pridobila soglasje Ministrstva za šolstvo in šport k vpisu v redni in
izredni študij novega višješolskega študijskega programa »Naravovarstvo« (program je bil sprejet z objavo
Pravilnika o višješolskega študijskega programa Naravovarstvo, Ur. l. 16/2010), za pridobitev strokovne
izobrazbe »Inženir/ inženirka naravovarstva«
Število vpisanih študentov se je v teh letih povečalo iz 52 (2001/02) oz. 140 (2002/03) na 363 (2010/11).
Absolventi v tej številki niso upoštevani. Le teh je ob sprejemu tega poslovnika 150.

1.3.2 Organi višje šole
Organi šole, ki je organizirana kot organizacijska enota in jih določata 7. člen Zakona o višjem strokovnem
izobraževanju (Ur. l. 86/2004) ter 2. točka XI. člena Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda »Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma« so:
- strateški svet
- ravnatelj,
- predavateljski zbor
- strokovni aktivi,
- študijska komisija
- komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti in
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- študentski svet.
Naloge vseh organov so določene z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju in Sklepom o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Grm Novo mesto Center biotehnike in turizma«.
Višja strokovna šola ima svoje predstavnike v svetu zavoda. Po svojem položaju je član oz. članica sveta
zavoda predsednik oz. predsednica strateškega sveta in trije študenti. V svetu zavoda je tudi en član, ki
zastopa delavce skupnih služb, MIC-a in Višje strokovne šole. Postopek kandidiranja in volitev predstavnika
članov v Svetu zavoda določa Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Grm Novo
mesto-center biotehnike in turizma«.

1.3.3 Šolski okoliš
Osrednji šolski okoliš je območje Dolenjske, Bele krajine, Posavja, Ribniško - Kočevsko območje ter območje
občin vzhodnega dela Osrednjeslovenske regije. Na navedenem območju je Višja strokovna šola Grm Novo
mesto edina šola, ki izvaja navedene višješolske programe. Šolo pa obiskujejo tudi posamezni študenti iz
Osrednjeslovenske, Notranjske, Gorenjske, Štajerske in Primorske regije ter sosednje Hrvaške.
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2 SISTEM VODENJA IN ODGOVORNOST VODSTVA
2.1 SPLOŠEN OPIS SISTEMA VODENJA
Višjo strokovno šolo vodi ravnatelj, ki ga za obdobje 5 let imenuje Svet zavoda Grma Novo mesto - centra
biotehnike in turizma. Naloge ravnatelja organizacijske enote so opredeljene z Zakonom o višjem
strokovnem izobraževanju in s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Grm Novo
mesto Center biotehnike in turizma.
Pristojnosti ravnatelja višje šole so opredeljene v Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda »Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma«.
S sistemom vodenja kakovosti na višji šoli smo dokumentirali in določili:
1. temeljne procese in njihovo medsebojno povezanost in sicer z vidika vpliva teh procesov na zadovoljstvo
vseh naših uporabnikov: študentov, zaposlenih, podjetij in drugih ustanov, v katerih naši študenti opravljajo
praktično izobraževanje in ostalih partnerjev;
2. kriterije in metode za zagotovitev ustreznega delovanja in nadzora učinkovitih procesov ter na osnovi
tega z ustreznimi ukrepi za doseganje zastavljenih ciljev;
3. zagotovitev ustreznih virov in informacij za podporo in nadzor določenih procesov ter njihovega
nenehnega izboljševanja.

2.2 DOKUMENTACIJA SISTEMA VODENJA
2.2.1 Dokumentacija sistema vodenja in njena struktura
Dokumenti sistema vodenja obsegajo:
- dokumente – zahteve in opisi procesov sistema vodenja, zakonodaja, odredbe in interni pravilniki
- zapisi – objektivna dokazila o izvajanju in izpolnjevanju zahtev in opisanih procesov ter sistema vodenja;
Dokumenti so lahko:
- zunanji – seznam zakonskih predpisov, ki jih določi država;
- notranji – seznam internih predpisov in pravilnikov (pravilniki se nahajajo v registru pisarne ravnatelja
skladno s »Pravilnikom o nalogah in pristojnostih pisarne ravnatelja«), ki določajo medsebojne odnose,
povezave in odgovornosti;
- pogodbe, ki so zunanje in notranje in določajo medsebojne obveznosti med zavodom in zunanjimi
uporabniki ali naročniki
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•

pogodbe se nahajajo v referatu za študijske zadeve v registrih Pogodbe,

•

pogodbe, ki se nanašajo na finančno področje se nahajajo v računovodstvu zavoda, kopije teh pa
se smiselno hranijo v okviru dokumentacije VSŠ ;

Dokumenti sistema vodenja so glede na to, ali se njihove zahteve, napotki oz. vodila nanašajo na celotno
organizacijsko enoto ali na posamezen proces v sistemu ali na posamezen značilen postopek ali aktivnosti
na delovnem mestu, strukturirani v naslednjih nivojih:
Tabela 2: Struktura dokumentov po nivojih
Ime dokumenta

Področje uporabe

Odgovornost

1

Ustanovitveni akt

vsi zaposleni na šoli

ravnatelj /ravnateljica

2

Poslovnik šole

vsi zaposleni na šoli

ravnatelj /ravnateljica

3

Zakonodaja (zakoni in
pravilniki)

vsi zaposleni na šoli

ravnatelj /ravnateljica, strokovni
delavci, tehnično osebje

4

Navodila, pogodbe

določena delovna
področja

ravnatelj /ravnateljica, strokovni
delavci, tehnično osebje

5

Zapisi (notranji in zunanji)

določena delovna
področja

ravnatelj /ravnateljica, strokovni
delavci

Nivo

2.2.2 Poslovnik VSŠ
Poslovnik višje strokovne šole (v nadaljevanju poslovnik) je sistematičen dokument, ki na podlagi jasno
določenih ciljev, nalog in pristojnosti delovanja Višje strokovne šole Grm Novo mesto (v nadaljevanju VSŠ)
kot enote šolskega centra Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma opisuje sistem vodenja
kakovosti VSŠ. Določila in druge obveznosti, ki jih določa Poslovnik kot temeljni dokument vseh redno in
pogodbeno zaposlenih sodelavcev VSŠ, so dolžni spoštovati vsi sodelavci.
Izvirnik Poslovnika se nahaja v pisarni ravnatelja, po ena kopija pa v referatu in pri predsedniku komisije za
spremljanje in zagotavljanje kakovosti. Objavljen je tudi na spletnih straneh šole.
»Proces zagotavljanja kakovosti v okviru vseh dejavnosti Višje strokovne šole je doseganje izpolnjevanja
zahtev in pričakovanj vseh, ki so s šolo povezani (študenti, zaposleni, širše družbeno okolje, gospodarstvo,
delodajalci, ministrstva in druge vladne ustanove, partnerji in drugi)«.
Struktura poslovnika povzema poglavja Zahtev sistema vodenja kakovosti VSŠ (glej Prilogo št. 3) ter
Standarda ISO 9001.
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2.2.2.1 Poslovnik VSŠ tudi kot dinamični dokument
Poslovnik je po svoji naravi statični dokument in kot tak interna pravna osnova delovanja Višje strokovne
šole Grm Novo mesto. Ne glede na njegovo naravo, pa so na podlagi spremenjenih ključnih pravnih aktov
za delovanje šole, evalvacijskih ugotovitev ali na podlagi pobud in predlogov sodelavcev oz. drugih
deležnikov VSŠ možne njegove korekture, spremembe ali tudi ukinitev ter ustrezna nadomestitev z novim
dokumentom.
2.2.2.2 Odgovornost za pripravo in vzdrževanje poslovnika
Odgovorna oseba za pripravo in vzdrževanje poslovnika kakovosti je ravnatelj. Pri tem sodeluje s komisijo
za spremljanje in zagotavljanje kakovosti ter ostalimi sodelavci. Vsebino, predloge sprememb in dopolnitev
poslovnika obravnava in potrjuje predavateljski zbor. Odobren izvod poslovnika podpiše in hrani ravnatelj.
Poslovnik lahko služi tudi v pravne namene.
Neveljavni izvodi poslovnika se hranijo pri ravnatelju še najmanj 2 leti po uveljavitvi spremembe. Veljavni
poslovnik je vedno na vpogled zaposlenim v referatu šole in na spletni strani šole. Izpisani primeri
poslovnika ali njegovi posamezni deli, ki jih lahko izpiše vsak zaposleni za svojo interno uporabo, so samo
informativne narave in kot taki uradno niso veljavni.
Vsebina poslovnika je zgrajena tako, da je povezava do dokumentov nižjega nivoja mogoča z vpogledom v
dokument ali seznam veljavnih dokumentov. V tem so pri posameznih poglavjih posebej navedeni
referenčni dokumenti.

2.2.3 Obvladovanje dokumentov in podatkov
Pod pojmom obvladovanje dokumentov in podatkov obravnavamo in določamo ravnanje in odgovornosti,
ki so vezane na nastanek, kontrolo, odobritev, razdelitev in vodenje sprememb dokumentov sistema
vodenja. Dokumente in podatke obvladujemo po sistemu, ki zagotavlja, da so veljavni, pravilni in popolni,
da je jasna dostopnost in seznanjenost z dokumenti in podatki.
2.2.3.1 Odobritev in izdajanje dokumentov
Odobritev, izdaja in distribucija dokumentov sistema kakovosti kot je Poslovnik kakovosti, je opisana v
začetnem delu poslovnika.
Ravnatelj višje šole je odgovorna oseba za pripravo internih pravilnikov veljavnih za višjo šolo, vezanih na
izvajanje študijskega procesa. Vsi odobreni dokumenti so shranjeni pri ravnatelju in v referatu.
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2.2.3.2 Spremembe dokumentov
Predlog spremembe dokumenta lahko ravnatelju posredujejo zaposleni in študenti. V kolikor je
sprememba smiselna, ravnatelj poskrbi za izvedbo spremembe. Obravnavanje sprememb poteka na enak
način kot priprava novega dokumenta, opisana zgoraj.
Za sprotno ažuriranje in odstranitev neveljavnih dokumentov iz uporabe skrbi referat.
2.2.3.3 Obvladovanje podatkov
Šola operira z različnimi podatki in evidencami (Priloga 1). Hranimo jih v referatu. V grobem jih delimo na:
- študijski proces,
- obštudijski proces ter
- druge podatke.
Zbrani podatki so varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov ter so lahko posredovani v
pogled ali uporabo le osebam pooblaščenim za ravnanje z njimi.
2.2.3.4 Obvladovanje dokumentov zunanjega izvora
Delo šole je povezano z vrsto zakonskih aktov in pravilnikov. Spremljanje in posredovanje je zagotovljeno z
rednim pregledovanjem vsebinskega pregleda uradnih listov in okrožnic Ministrstva za šolstvo in šport, ki
ga izvaja vodstvo šole in referat ter o tem informira pristojne osebe.
Predavatelji in ostali zaposleni spremljajo spremembe zakonodaje s svojega strokovnega področja in so
osebno odgovorni za pravilno izvajanje. Ravnatelj občasno preverja ali se zakonodaja, predpisi in navodila
okrožnic učinkovito izvajajo.

2.2.4 Zapisi
Zapisi predstavljajo dokazila oziroma prikaze o doseženi zahtevani kakovosti in učinkovitosti delovanja
sistema vodenja kakovosti (Priloga 2). Predstavljajo dokazila o izvedenih aktivnostih in rezultatih dela.
Zapisi so tako vezani na vzgojno izobraževalni proces, kakor tudi na celoten sistem vodenja. V skupino
zapisov uvrščamo tudi vsa poročila, ki kažejo opravljeno delo ali rezultate in so opredeljeni v matriki
zapisov.
Zapisi so hranjeni v referatu šole.
Zaposleni, ki uradujejo z določenimi zapisi so dolžni hraniti zapise na način, ki preprečuje poškodovanje,
spreminjanje, uničenje ali odtujitev zapisa. Vsi zapisi so označeni z imenom zapisa, datumom nastanka in
podpisom avtorja(jev).
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2.3 ODGOVORNOST VODSTVA
Vodstvo višje strokovne šole predstavlja ravnatelj.

2.3.1 Zavezanost vodstva
Vodstvo dokazuje zavezanost kakovosti:
- s poudarjanjem pomembnosti primernega odnosa do vseh zaposlenih (tudi pogodbeno
zaposlenih), študentov in ostalih zainteresiranih skupin, z zagotavljanjem potrebnih virov
in vzpostavitvijo jasnih ciljev ter prizadevanjem za zadovoljstvo vseh navedenih skupin
- s sledenjem viziji šole, z definiranimi kratkoročnim in dolgoročnimi cilji,
- s poudarjanjem pomembnosti izpolnjevanja zakonskih in drugih pravnih zahtev,
- z zagotavljanjem potrebnih virov za delovanje višje šole,
- z neposrednim, lahko tudi osebnim nadzorom učinkovitosti sistema, vključno z
izvajanjem notranjih presoj (letnim programom dela, nastopnih predavanj, dnevnikov
predavanj in vaj, razgovorov),
- s postavljanjem jasnih ciljev na področju kakovosti.

2.3.2 Vizija, poslanstvo, strategija, vrednote in poslovna odličnost Višje strokovne šole
2.3.2.1 Vizija Višje strokovne šole Grm Novo mesto
Višja strokovna šola Grm Novo mesto želi postati inkubator (zibelka) izobraževanja, usposabljanja in razvoja
odličnih strokovnjakov praktikov, zaposljivih na področju upravljanja podeželja in krajine, gostinstva in
turizma ter naravovarstva.

2.3.2.2 Poslanstvo Višje strokovne šole Grm Novo mesto
Poleg temeljnih nalog, ki nam jih nalaga naše poslanstvo, to so:
- izobraževanje študentov v višješolskih programih
- izvajanje drugih oblik vseživljenjskega izobraževanja v regiji (tečaji, izobraževanja,
usposabljanja, posveti, konference)
- razvijanje novih delovnih mest in
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- sodelovanje v regijskih, nacionalnih in mednarodnih razvojnih projektih in razvojno raziskovalnih
projektih s področja stroke ter pedagoško didaktičnih projektih

sooblikujemo politiko razvoja naših strokovnih področij ter razvijamo nova delovna mesta in ne
»proizvajamo le kadrov«!
S programom določene usposobljenosti in poklicna znanja študentov zaokrožamo v celovite
kompetence, ki temeljijo na kakovostnem izobraževanju, vzgoji za spoštovanje sočloveka in narave,
usposabljanju za delo in spretnostih ter krepitvi splošnih znanj.
V okviru možnosti pa skozi različne aktivnosti ter razvojno – raziskovalne procese višja šola sooblikuje
prostor za razvoj visokošolskega izobraževanja, kot nadgradnjo že zasnovanega strokovnega izobraževanja.

Slika 1: Promocijski plakat, ki predstavlja vizijo in poslanstvo Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma ter s tem tudi Višje
strokovne šole
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2.3.2.3 Vrednote Višje strokovne šole Grm Novo mesto
K splošno sprejetih vrednotam, ki smo jih definirali v okviru delovnega srečanja sodelavcev Višje strokovne
šole Grm novo mesto z naslovom: »Obogatitev izvedbenega kurikula s primeri dobrih praks in
upoštevanjem sistema vrednotenja kakovosti« (Portorož, januar 2010) – to so:
Znanje in učenje, ustvarjalnost, poštenost, odgovornost, zaupanje, vztrajnost, doslednost, varnost,
pozitivnost, komunikativnost, inovativnost, kompetenčnost, etičnost, ažurnost;
smo dodali tudi že identificirane in na istem srečanju prav tako obravnavane in potrjene specifične
vrednote Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma, to so:
spoštovanje sočloveka (ne glede na njegovo starost, sposobnosti in druge različnosti), spoštovanje narave,
spoštovanje kmetijske zemlje, spoštovanje hrane, spoštovanje dela, spoštovanje dela naših prednikov
(dediščina), spoštovanje tradicije kmetijske šole Grm Novo mesto, upoštevanje temeljnih določil
vljudnostnega obnašanja (kot je primer pozdravljanja, uporaba besed “hvala”, “prosim”, “oprosti”).

Zgoraj navedene vrednote so tiste, ki vodijo k odličnosti šole, sodelavcev in diplomantov.
2.3.2.4 Poslovna odličnost Višje strokovne šole Grm Novo mesto
Za doseganje vizije je potrebna odličnost dela. Zato se vodstvo in sodelavci zavezujemo, da se bomo po
svojih najboljših močeh trudili, da bi:
-

presegali pričakovanja študentov

-

presegali pričakovanja potencialnih delodajalcev diplomantov VSŠ in

-

presegali pričakovanja organizacije (šole) v regiji in širše s stalnimi izboljšavami na vseh področjih
dela.

S svojim delom in ravnanjem bodo vsa naša prizadevanja usmerjena k poslovni odličnosti.
2.3.2.5 Strategija Višje strokovne šole - usmerjanje dela in ravnanja v skladu z vizijo, poslanstvom,
vrednotami in poslovno odličnostjo
Z vizijo, poslanstvom, vrednotami in usmerjanjem k poslovni odličnosti so seznanjeni vsi zaposleni. Vsem
tem vodilom in doseganju odličnosti pa se stalno prilagaja tudi naše delo in ravnanje, ki je izraženo v
naslednjih, za višjo šolo specifičnih ciljih:
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- izobraževati strokovne, zaposljive diplomante, ki bodo s svojim strokovnim znanjem in razvojno
naravnanostjo bistveno prispevali k razvoju pokrajine
- prilagajanje in uporaba primernih učnih metod in oblik dela po posameznih predmetnih področjih
- ustvarjanje vzpodbudnega učnega okolja s sodobnimi učnimi oblikami, metodami in učno
informacijsko tehnologijo,
- izvajanje izobraževanja in samoizobraževanja strokovnih in ostalih delavcev,
- zagotavljanje dostopnosti do strokovnih gradiv in informacij za predavatelje in študente v šolski
knjižnici,
- spremljanje kakovosti izobraževanja skozi Zahteve kakovosti za prihodnost vzgoje in
izobraževanja in Standardov ISO 9001,
- vključevanje v mednarodne projekte in sodelovanje s partnerji doma in v tujini,
- vključevanje domačih in tujih strokovnjakov v izobraževalni proces,
- zagotavljanje strokovnega, ustvarjalnega, prijaznega, pozitivnega in vzpodbudnega študijskega
okolja za študente,
- aktivno sodelovanje z okoljem in sprotno informiranje javnosti o pomembnih aktivnostih in
dosežkih,
- izvajanje predpisanih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
- ravnanje v skladu s veljavno zakonodajo in spoštovanje okoljske, delovne in druge zakonodaje,
predvsem s področja izobraževanja,
- racionalna in učinkovita uporaba razpoložljivih pogojev za delo.

Pri delu nas vodijo vizionarske misli g. A. M. Slomška:
»Od tega kar naredimo, od tega živimo, od tega, kar dajemo, smo srečni.«

STRATEGIJA RAZVOJA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE TEMELJI NA:
- vpetosti šole v gospodarsko in kulturno okolje
- skrbi za študente
- razvijanju novih delovnih mest in zaposljivosti diplomantov nasploh
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2.3.3 Načrtovanje razvoja šole
Vizijo in specifične cilje šole uresničujemo z realizacijo razvojnega programa šole (strategija razvoja šole) in
del letnega delovnega načrta.
Določeni cilji so opredeljeni skozi merljive kazalce, ki jih spremljamo glede na določeno časovno obdobje in
glede na potrebe (osnovni kazalci, ki se merijo v okviru samoevalvacijskega poročila, glej Prilogo št. 3).
Spremljanje ciljev je namenjeno izboljševanju delovanja na določenem področju.
2.3.3.1 Petletno načrtovanje – dolgoročni razvojni program šole
S petletnim razvojnim programom načrtujemo in določamo osnovne smernice za proces razvoja, pogoje za
realizacijo dolgoročnih ciljev,načrtovanje novih projektov, kadrovanje.
Predlog dolgoročnega razvojnega programa šole pripravi strateški svet in ga predlaga v sprejem svetu
zavoda. Program priprave vodi ravnatelj, pri tem sodeluje predavateljski zbor in ostali zaposleni. Usklajen je
z vizijo šole in vsebuje cilje, ki so konkretneje opredeljeni v letnih delovnih načrtih. Petletni razvojni
program višje šole se hrani pri ravnatelju višje šole.
2.3.3.2 Letno načrtovanje
Postopki priprave in planiranja zajemajo tudi pripravo letnega delovnega načrta, ki ga oblikuje ravnatelj v
sodelovanju s strateškim svetom. Obravnava se na predavateljskem zboru, tako imajo predavatelji možnost
posredovati mnenja, predloge in pripombe. Ravnatelj višje strokovne šole predlaga letni delovni načrt v
sprejem svetu zavoda.
Pri izdelavi letnega delovnega načrta je potrebno upoštevati ustrezno zakonodajo in predpise.

2.3.4 Spremljanje in poročanje
Sprotno se preverja uspešnost izvajanja letnega delovnega načrta in se po potrebi izboljšuje in spreminja.
Spremembe se upoštevajo v prihodnosti in vplivajo na delovanje šole. Spremlja se uspešnost študentov,
zadovoljstvo študentov, predavateljev in drugih zaposlenih, zadovoljstvo partnerjev in zunanjih
zainteresiranih skupin, uspešnost opravljenih projektov.
Za uresničevanje letnega delovnega načrta je odgovoren ravnatelj šole. Poročilo o realizaciji letnega
delovnega načrta sprejme svet zavoda. Poročilo vsebuje tudi informacije v zvezi s kakovostjo – ugotovitve
notranjih presoj in povratnih informacij udeležencev. Razvidni so tudi ukrepi in časovni okvirji, ki izhajajo iz
rezultatov in analiz.
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2.3.5 Organiziranost, odgovornost, pooblastila in komuniciranje
2.3.5.1 Odgovornost in pooblastila
Realizacijo vseh ciljev omogočajo primerno usposobljeni zaposleni. Naloge, odgovornosti in pooblastila
zaposlenih so zapisana v »Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest Višje strokovne šole Grma Novo mesto«.
2.3.5.2 Predstavnik vodstva
Vodstvo višje šole predstavlja ravnatelj. Vloga ravnatelja je opredeljena z ustanovitvenim aktom in letnim
delovnim načrtom. Poleg te vloge ime glede na druge odgovornosti in pooblastila tudi odgovornosti in
pooblastila za vzpostavljanje, izvajanje, vzdrževanje ter za pregled in stalno izboljševanje sistema vodenja
kakovosti na osnovi ciljev in ukrepov kakovosti na Višji strokovni šoli Grm in na Grmu Novo mesto – centru
biotehnike in turizma.
Predsednik in člani Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti so odgovorni za prenos in širjenje
nalog kakovosti med zaposlene in študente, kakor tudi za svetovanje in pri tem sodelujejo z ravnateljem
šole. Predsednik in člani komisije sodelujejo s komisijami drugih šol in enot zavoda ter z zunanjimi
inštitucijami na področju sistema zagotavljanja kakovosti.
2.3.5.3 Notranje in zunanje komuniciranje
V šoli so vzpostavljeni postopki ter oblike notranjega in zunanjega komuniciranja. Del notranjega in
zunanjega komuniciranja je tudi ravnanje s pošto.
Prispelo pošto evidentira in razvršča tajnica direktorja Zavoda in jo preda ravnatelju oz. pooblaščeni osebi
za sprejem pošte in razpečevanje pošte za Višjo strokovno šolo, to je referentka za študijske in študentske
zadeve. Pošto naslovljeno na določenega strokovnega delavca preda v njegov poštni predal.
Pošta, ki gre iz šole se zbira pri tajnici zavoda ali pri pooblaščeni osebi za sprejem pošte in razpečevanje
pošte, to je referentka za študijske in študentske zadeve, ki jo nato dnevno preda v tajništvo zavoda od
koder potuje naprej iz hiše.
V primeru nujne pošiljke lahko pošto odda tudi sodelavec sam, ki pri poštnem okencu navede pošiljatelja
pošiljke (šolo) in o oddaji informira tajništvo šole.
Elektronsko pošto, naslovljeno na elektronski naslov višje šole, referentka za študijske in študentske zadeve
ali tajnica direktorja Zavoda pregledata najmanj enkrat dnevno in jo posredujeta najprej ravnatelju in po
potrebi zaposlenemu, na katerega se vsebina pošte navezuje.
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I. NOTRANJE KOMUNICIRANJE
RAVNATELJ – ZAPOSLENI
- predavateljski zbori,
- letni razgovori z ravnateljem,
- sodelovanje s strokovnimi aktivi,
- odprta vrata v pisarno ravnatelja vsak dan v delovnem času ali po dogovoru,
- elektronska pošta,
- pismena obvestila,
- občasni razgovori po potrebi in drugi sestanki,
- dnevni neformalni razgovori.
Ravnatelj je odgovoren za posredovanje informacij vsem zaposlenim, hkrati pa omogoča in zagotavlja tudi
povratni pretok informacij. Sistematično in odgovorno zbira mnenja in predloge, jih analizira in odgovore
posreduje zainteresiranim. Po potrebi predlaga sproti korektivne ali preventivne ukrepe. Učinkovitost
notranjega komuniciranja bomo vsaj enkrat letno ugotavljali s vprašalnikom za zaposlene.
STROKOVNI SODELAVCI MED SEBOJ
- sestanki strokovnih aktivov,
- komunikacija in sodelovanje na sejah predavateljskega zbora, študijske komisije,
- neformalni dnevni razgovori.
RAVNATELJ – STROKOVNI SODELAVCI – ŠTUDENTI
- uvodni dnevi za študente
- skupinski razgovori v času predavanj in vaj,
- pogovori s tutorji,
- spletna stran šole in oglasna deska,
- individualni razgovori v času govorilnih ur za študente,
- sestanki skupnosti študentov,
- elektronska sporočila
- informacijska publikacija za študente
- obštudijske dejavnosti za študente
- ankete o zadovoljstvu študentov
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V skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju so študenti organizirani v skupnost študentov, ki
izvoli člane v študentski svet.
Skupnost študentov izbere predstavnike v študentski odbor, v katerem je praviloma predstavnik vsakega
letnika določenega programa. Ta se sestaja po potrebi, sodeluje z ravnateljem in drugimi strokovnimi
delavci, posreduje predloge, pobude, mnenja, organizira obštudijske dejavnosti.
V skladu s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Grm Novo mesto - center
biotehnike in turizma« študenti sodelujejo v naslednjih organih:
- svetu zavoda,
- strateškem svetu,
- komisiji za zagotavljanje in spremljanje kakovosti.
Aktivno sodelovanje s študenti poteka še preko:
- anketiranja o zadovoljstvu študentov in
- »skrinjice zaupanja«.
Študenti imajo svojega mentorja-tutorja (predavatelj višje šole) in vsaj enega študenta – tutorja, t.j.
študenta višje šole, ki ga v dogovoru z njim imenuje ravnatelj višje šole.
II. ZUNANJE KOMUNICIRANJE
Pomemben subjekti sodelovanja v okolju so ministrstvo pristojno za višje šolstvo ministrstvo pristojno za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrstvo pristojno za okolje in prostor, Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije, Center za poklicno izobraževanja, Območne Gospodarske zbornice, kmetijske zadruge z območij,
od koder prihajajo študenti in obrtne zbornice, panožna združenja delodajalcev, javni in zasebni zavodi ter
inštituti, pristojni za področje kmetijstva, okolja in prostora, narave, gostinstva in turizma, MO Novo mesto
ter ostale občina na območju šolskega okoliša in širše, nevladne organizacije, študentske organizacije,
Društvo Grmčani in drugi.
V okviru Skupnosti višjih strokovnih šol in Združenja ravnateljev višjih strokovnih šola sodeluje z vsemi
višjimi šolami v Sloveniji. Šola vodi Konzorcij Višjih strokovnih šol s področja biotehnike. Preko organizacije
Cmepius se vključujemo v različne mednarodne programe mobilnosti zaposlenih in študentov.
KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE Z MINISTRSTVOM, PRISTOJNIM ZA VIŠJE ŠOLSTVO- komunicira ravnatelj
ali delegira nalogo
- pisno in ustno komuniciranje z državnim sekretarjem za višje šolstvo in drugimi strokovnimi
delavci ministrstva,
- komuniciranje s Pravno službo ministrstva,
- komuniciranje s Komisijo za imenovanje predavateljev.
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KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE S SKUPNOSTJO VIŠJIH ŠOL IN ZDRUŽENJEM RAVNATELJEV VIŠJIH ŠOL komunicira ravnatelj ali delegira nalogo
- sestanki skupnosti in združenja,
- sodelovanje v skupnih projektih,
- priprava skupnih pravilnikov in navodil,
- strokovne ekskurzije.
KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE S PODJETJI IN DRUGIMI INŠTITUCIJAMI - komunicirajo ravnatelj in drugi
zaposleni
- sodelovanje na srečanjih Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine,
- sodelovanje s Kmetijsko gozdarsko zbornico in njenimi izpostavami (zavodi)
- sodelovanje z resornimi ministrstvi ter njenimi organi s strokovnih področij izobraževanja
- sodelovanje pri skupnih aktivnostih z MO Novo mesto in drugih občin od koder prihajajo
študenti,
- dogovori in medsebojna izmenjava informacij o izvajanju praktičnega izobraževanja,
- dogovori o izvajanju vseživljenjskega učenja,
- dogovori o organizaciji in izvedbi dogodkov, seminarjev, posvetov, delavnic
- letne ankete o zadovoljstvu sodelovanja s šolo,
- dogovori o skupnem izvajanju projektov,
- razgovori predavateljev praktičnega izobraževanja z mentorji v podjetjih,
- seminarji za mentorje študentov na praktičnem izobraževanju.
Šola sodeluje z drugimi šolami, podjetji in ustanovami, na področju izobraževanja, praktičnega
usposabljanja in izvajanja skupnih projektov. Sodeluje tudi z lokalnim in regionalnim gospodarstvom, kjer si
pridobiva povratne informacije o razvojnih trendih, na osnovi katerih šola dopolnjuje svoj izobraževalni
program.
Načini sodelovanja so:
- medsebojni obiski,
- skupne predstavitve na promocijskih dogodkih,
- skupno organiziranje konferenc, okroglih miz……
Povezavo z gospodarstvom predstavlja tudi MIC (Medpodjetniški izobraževalni center), ki predstavlja
operacionalizacijo vizije šole in možnost vključevanja študentov in podjetij v zahtevne inovacijske projekte.
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Na zavodu Grm Novo mesto stalno iščemo nova znanja in jih v procesu vseživljenjskega izobraževanja tudi
ponujamo. Zahvaljujoč izvrstno opremljenemu medpodjetniškemu izobraževalnemu centru (MIC) lahko
odličnim teoretičnim vsebinam dodamo potrebno praktično usposabljanje in s tem omogočamo celovito
podajanje znanja, torej teorijo in prakso tako za študente, kot njihove mentorje, podjetja in druge subjekte
širše družbene skupnosti.
Naloga višje strokovne šole je ohranjanje vezi z našimi absolventi, jih vključevati v vseživljenjsko učenje in
na osnovi povratnih informacij pripraviti programe vseživljenjskega učenje, ki so zanje atraktivni.
Zunanje obiskovalce sprejema in usmerja referentka za študijske zadeve ali tajnica direktorja zavoda.
Mnenja zunanjih zainteresiranih skupin zbiramo sproti z individualnimi razgovori, obiski, z anketiranjem.
Tako zbrani podatki so osnova za korektivne in preventivne ukrepe in s tem nenehno izboljševanje dela.
Pri vzpostavljanju kakovostne komunikacije je v ospredju predvsem medsebojno spoštovanje, razumevanje
in iskrenost. Vse to izhaja iz vizije šole in je povezano z našimi vrednotami. Ravnatelj na osnovi izdelanega
letnega plana komuniciranja z javnostmi sodeluje z mediji v obliki intervjujev, posredovanja pisnih
informacij in občasnih tiskovnih konferenc.
Na vseh ravneh komuniciranja smo dolžni upoštevati etičnost komuniciranja, usklajenost z Ustavo RS,
človekovimi pravicami, predpisi, zakoni in pravilniki.

2.3.5.4 Pregledovanje učinkovitosti sistema kakovosti
Za pregledovanje učinkovitosti sistema kakovosti skrbi Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, ki
ves čas sodeluje z ravnateljem šole.
Osnova za letni pregled uspešnosti in učinkovitosti delovanja šole (vodstveni pregled po standardih
zagotavljanja kakovosti višjih strokovnih šol) je samoevalvacijsko poročilo, ki vsebuje vse zahteve določene
z Modelom sistema kakovosti v višjih strokovnih šolah in zahteve ISO 9001/2008. Izdela ga skupina, ki jo
imenujeta in vodita predsednik Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti in ravnatelj šole.
Letno samoevalvacijsko poročilo prikazuje:
a. doseganje zastavljenih razvojnih in letnih ciljev ter njihovih trendov,
b. povzetek povratne informacije udeležencev v procesih izobraževanja,
c. število in vrsto doseženih zaposlitev naših diplomantov,
d. rezultate razvoja programov, projektov, strokovne dejavnost,
e. rezultate uvedenih izboljšav,
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f. rezultate notranjih presoj, inšpekcijskih, revizijskih pregledov in drugih nadzorov.
Na osnovi pregleda in obravnavanja zgoraj omenjenih podlag ravnatelj dokumentira v zapisu o pregledu
sistema vodenja kakovosti vse aktivnosti, odločitve in ukrepe (v kolikor so potrebni) bodisi za spremembe
ali dopolnitve politike kakovosti, ciljev, izvajanja dela (procesa), zagotovitev ustreznih sredstev (virov).
Potrebne aktivnosti – zadolžitve za izboljšanje so opredeljene rokovno in z nosilci izvedbe. Tako s pregledi
zagotavljamo stalno primerljivost in učinkovitost sistema vodenja kakovosti v šoli ter skladnost z zahtevami
sistema vodenja kakovosti v višjih strokovnih šolah ter zahtevami ISO 9001/2008, zakonodajo ter drugimi
zahtevami ter odločitve o nenehnem izboljševanju.
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3 ZAGOTAVLJANJE VIROV
3.1 PRISKRBA VIROV
Za naloge opredeljene v tem poslovniku in dokumentih nižjih nivojev zagotavljamo potrebna sredstva
(finančna, informacijska, materialna) in zaposlene. Določa in izbira jih direktor Zavoda šole, upoštevajoč
zakonsko določene zahteve za zaposlene, opremo in finančna sredstva. Pri tem sodeluje z ravnateljem šole.

3.2 OSEBJE
3.2.1 Splošen opis
Ustrezna usposobljenost in kompetentnost osebja za pravilno in učinkovito izvajanje dela je temeljno
vodilo pri kadrovanju in usposabljanju. Potrebe po usposabljanju in kadrovanju nastajajo zaradi zahtev, ki
izhajajo iz:
- zahtev za delovno mesto kot jih določa sistemizacija delovnih mest,
- sprotnega uvajanja novih programov izobraževanja,
- spreminjajočih se zahtev zakonodaje.
O zaposlovanju odloča direktor. Postopek zaposlitve izvede tajnica direktorja zavoda v skladu z Zakonom o
delovnih razmerjih.

3.2.2 Usposabljanje zaposlenih
Kompetentnost zaposlenih zagotavljamo s sistematičnim usposabljanjem, pridobivanjem izkušenj ter s
spodbujanjem strokovnega izobraževanja. Vsebine usposabljanj planiramo letno in so razvidne iz letnega
delovnega načrta, za posamezne zaposlene pa iz individualnih načrtov dela. Predloge za usposabljanje
zaposlenih s posamezniki uskladi ravnatelj, ki pripravi letni plan in ga predstavi predavateljskemu zboru.
Ravnatelj tudi nadzoruje izvajanje in pripravi poročilo usposabljanj. Plan usposabljanj vsebuje:
- seznam zaposlenih, ki se bodo usposabljali,
- vsebine – področje usposabljanja,
- planirano število ur/dni.
V kolikor so na usposabljanju udeleženci prejeli potrdila, so le-ta priložena poročilu, vse skupaj pa se hrani v
mapi usposabljanj in personalni mapi vsakega zaposlenega.
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3.3 INFRASTRUKTURA
Šola je organizacijska enota zavoda Grma Novo mesto - centra biotehnike in turizma, ki skladno s
programskim in strokovnim razvojem šole skrbi tudi za svojo stalno izboljševanje in dopolnjevanje
infrastrukture in njenega izgleda (vzdrževanje zgradbe, delovnih prostorov in opreme ter skrb za stalne
izboljšave in dopolnitve).
K šolski infrastrukturi (predavalnice, kabineti, zbornica, laboratoriji, skupni prostori) sodi infrastruktura
MIC-a, po potrebi tudi infrastruktura enote Dijaškega in študentskega doma, v določenem pa tudi
infrastruktura partnerjev MIC-a in šole.
Vzdrževanje infrastrukture in njeno dopolnjevanje je možno v okviru finančnih sredstev, ki jih zagotavlja
ministrstvo, pristojno za šolstvo in na podlagi drugih virov (lastna tržna dejavnost, projekti…). Vsa delovna
sredstva se vodijo v inventurnem in finančnem poročilu.
Poraba in razporejanje finančnih sredstev je razvidno iz letnega poslovnega poročila in finančnega načrta,
ki ga sprejme svet zavoda. Odgovorna oseba za pripravo poslovnega poročila in finančnega načrta je
direktor zavoda. Ob koncu koledarskega leta se opravi tudi popis drobnega inventarja, stanja gotovine v
blagajni in terjatev. To je osnova za inventurno poročilo, ki se hrani v skladu z zakonom.

3.4 DELOVNO OKOLJE IN DELOVNO VZDUŠJE
Delovno okolje je dejavnik, ki lahko bistveno vpliva na kakovost študijskega procesa in počutje zaposlenih.
Ustrezno delovno vzdušje ustvarjamo tudi:
- z delovnim časom, ki je prilagojen naravi dela z upoštevanjem Zakona o delovnih razmerjih in Pravilnika o
razporeditvi delovnega časa Grma Novo mesto-centra biotehnike in turizma. Z nadzorom nad delom so
zaposleni seznanjeni preko navodil (v pisni ali ustni obliki) in postopkov dela.
- z ustreznim izplačilom za opravljeno delo v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in sektorju
in drugimi oblikami nagrad (v skladu s Pravilnikom o pohvalah in nagradah Grma Novo mesto-centra
biotehnike in turizma)
- z družabnimi srečanji zaposlenih ob različnih priložnostih (npr.: novoletna srečanja, srečanja ob začetku ali
koncu študijskega leta, strokovne ekskurzije…).
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4 VODENJE IN IZVAJANJE PROCESOV
4.1 SPLOŠEN OPIS
V višji šoli smo opredelili naslednje procese (slika 2):
- izobraževalni proces,
- sodelovanje s študenti, podjetji in širšo družbeno skupnostjo,
- skrb za strokovno rast zaposlenih in njihov razvoj,
- skrb za vzpodbudno delovno okolje za študente in zaposlene,
- vodenje in hrambo dokumentacije in drugih podatkov, vezanih na višjo strokovno šolo in
- razvoj novih programov in postopkov dela.
Splošna shema procesnega pristopa in medsebojne povezanosti procesa prikazuje slika 2.

Slika 2: Shema procesnega pristopa delovanja Višje strokovne šole Grm Novo mesto (Vir:«Poslovnik o kakovosti Višje
strokovne šole Murska Sobota« str. 17, 2009)
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4.2 IZOBRAŽEVALNI PROCES
Izobraževalni (študijski) proces obsega:
- predavanja, seminarske in laboratorijske vaje,
- praktično izobraževanje,
- strokovne ekskurzije,
- delo šolske knjižnice.

4.2.1 Izobraževalni (študijski) proces
Za nemoten potek izobraževalnega procesa, ki poteka v skladu z zakonodajo, predpisi in letnim delovnim
načrtom, je odgovoren ravnatelj.
V podporo izobraževalnemu procesu so še interni pravilniki (obstoječi in v nastajanju) in sicer:
- Pravilnik o diplomiranju
- Šolski pravilnik o izvajanju študijskega procesa
- Pravilnik o izbiri študentov in zaposlenih za izvajanje Erasmus programa
- Etični kodeks zaposlenih in študentov
Strokovni delavci (predavatelji, inštruktorji in knjižničarka) izdelajo individualni program dela, na osnovi
kataloga znanj. V okviru strokovnih aktivov po posameznih predmetnih področjih strokovni delavci
načrtujejo cilje in standarde znanja, si izmenjujejo izkušnje in dajejo predloge. Načrtujejo tudi
medpredmetna povezovanja in udeležbo na strokovnih aktivih zunaj šole. Individualni letni program dela
oddajo ravnatelju do 15. oktobra, oziroma v roku, ki je dogovorjen na uvodnem predavateljskem zboru.
Ravnatelj jih pregleda in potrdi s podpisom in žigom.
Morebitne pripombe na individualne programe ravnatelj posreduje strokovnim delavcem v individualnih
razgovorih.
Vsak posameznik je v svoj individualni program dolžan vnesti morebitne pripombe in dopolnitve.
Dopolnjuje ga lahko po potrebi skozi vse študijsko leto, dolžan pa se je po njem ravnati.
Strokovni delavci lahko posredujejo svoja mnenja in pobude v individualnih razgovorih z ravnateljem, na
predavateljskih zborih in sejah študijske komisije. Na predlagana mnenja in pobude ravnatelj posreduje
odgovore takoj ali v dogovorjenem roku. Zapisnike predavateljskih zborov piše referentka za študijske
zadeve in jih hrani v referatu, kjer so na vpogled vsem strokovnim delavcem.
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Cilji spremljanja v tekočem študijskem letu
Naloga ravnatelja:
- spremljanje strokovne usposobljenosti strokovnih delavcev,
- preverjanje uresničevanja Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih šolah,
- ugotavljanje in spremljanje komunikacije med strokovnimi delavci, drugimi sodelavci in študenti,
- ugotavljanje uresničevanja Zakona o višjem strokovnem izobraževanju, pravilnikov in
odredb ministrstva ter internih pravilnikov.
Ravnatelj načrt spremljanja in uresničuje posredno:
- z vpogledom v pedagoško dokumentacijo,
- s pregledom letnih poročil strokovnih delavcev.
O namenu in pomenu spremljanja in vrednotenja pedagoškega dela se strokovni sodelavci pogovarjajo na
predavateljskih zborih in v individualnih razgovorih s predavatelji. Dogovori vključujejo tudi predmet
spremljanja, način in obliko.
Ravnatelj strokovne delavce seznani tudi s šolsko dokumentacijo. Vpogled v to je omogočen v skladu z
Zakonom o varovanju osebnih podatkov in internim Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov in zbirk
podatkov.
Pri izvajanju študijskega procesa sodeluje tudi študijska komisija. Njene naloge in pooblastila so razvidne iz
Priloge št. 4.
4.2.1.1 Merjenje izobraževalnega dela
Merjenje realiziranega dela strokovnih delavcev poteka v različnih obdobjih:
- uspešnost študentov ob vsakem izpitnem roku, ki so pristopili k izpitu, na koncu študijskega leta pa
končno poročilo uspešnosti študentov po predmetih – meritev se opravi v referatu za študentske in
študijske zadeve s pomočjo računalniškega programa;
- skrbnik za kakovost enkrat letno izvede ankete o zadovoljstvu strokovnih delavcev, študentov in zunanjih
partnerjev; Rezultate anket obdela skrbnik za kakovost, Komisija za spremljaje in zagotavljanje kakovosti
ter ravnatelj ankete obravnavata in analizirata.
- ravnatelj spremlja in vrednoti delo strokovnih delavcev vso študijsko leto;
- strokovni delavci na koncu študijskega leta oddajo seznam predavanj in vaj ter poročilo o delu, ki ju
ravnatelj pregleda in potrdi s podpisom in pečatom šole;
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Osnova za preverjanje in ocenjevanje znanja študentov je Pravilnik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih
šolah. Znanje študentov se preverja v skladu:
- s cilji določenimi s katalogi znanj, ki so sestavni del višješolskega programa,
- z individualnim letnim delovnim programom določenega predmeta in
- s sklepi predmetnega strokovnega aktiva.
4.2.1.2 Analiza izobraževalnega dela
Na podlagi izmerjene uspešnosti študentov po posameznih predmetih in skupno ravnatelj pripravi analizo
izobraževalnega dela, ki se obravnava na predavateljskih zborih.
4.2.1.3 Izboljšave izobraževalnega dela
Na osnovi rezultatov analiz in kazalnikov kakovosti izobraževalnega dela, predavateljski zbor sprejema
ukrepe za izboljševanje, s katerimi v obliki opomb dopolnjuje individualne programe dela. Po potrebi
poteka še povezava z organi skupnosti študentov in študijsko komisijo.

4.2.2 Praktično izobraževanje
Praktično izobraževanje je pomembna sestavina študijskega procesa, saj predstavlja kar 40 % študentovega
dela. Za organizacijo, izvajanje in nadzor so zadolženi koordinatorji praktičnega izobraževanja. V veliki meri
komunicirajo s študenti in na tej osnovi pripravijo individualni načrt praktičnega usposabljanja, ki se ga po
potrebi sproti dopolnjuje. Spremljajo izvajanje praktičnega usposabljanja študentov. Dogovarjajo se z
delovnimi organizacijami o sodelovanju na področju usposabljanja študentov. Mentorjem v podjetjih
posredujejo informacije o programu izobraževanja, oz. o znanju, veščinah in kompetencah, ki jih mora
študent osvojiti. Z mentorjem po potrebi dogovorita tudi konkretni program praktičnega izobraževanja in
usposabljanja in konkretne delovne naloge študenta. Organizatorji praktičnega izobraževanja pridobivajo in
posredujejo vodstvu šole povratne informacije o potrebah po usposobljenosti v gospodarstvu. Sodelujejo
in pomagajo pri prenašanju teorije v prakso in obratno in na podlagi izvajanja diplomskih in projektnih
nalog v okviru praktičnega izobraževanja (povezovanje predavateljev – nosilcev strokovnih modulov z
mentorji v podjetjih z zainteresiranim študentom). Vodijo seznam zavodov in podjetij, v katerih lahko
študenti opravljajo praktično izobraževanje, informirajo delodajalce o potrebnih postopkih v zvezi z
verifikacijo učnih mest, lahko pripravljajo izobraževanje mentorjev v podjetjih, obiskujejo podjetja in vodijo
dnevnik obiskov, pripravijo in izvedejo anketo z mentorji in s študenti ter pripravijo končno poročilo.

4.2.3 Šolska knjižnica
Knjižničarka:
- skrbi, da strokovni delavci in študenti dobijo potrebno ustrezno literaturo,
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- spremlja novosti na področju strokovne literature in obvešča strokovne delavce in
študente,
- svetuje študentom pri izbiri literature,
- opravlja vpise v Cobbis,
- sodeluje s strokovnimi delavci in študenti pri pripravi razstav.
Delovni čas knjižnice se prilagaja potrebam študentov in strokovnih sodelavcev. Knjižnico povezuje omrežje
internet, v knjižnici je računalniški kotiček.
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4.3 USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH IN NJIHOV RAZVOJ
Ustrezna usposobljenost in kompetentnost vseh zaposlenih za pravilno in učinkovito izvajanje dela je
temeljno vodilo pri kadrovanju in usposabljanju. Potrebe po kadrovanju in usposabljanju nastajajo zaradi
zahtev, ki izhajajo iz:
- zahtev za delovno mesto, kar določa Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
- uvajanja novih študijskih programov,
- sprotnega uvajanja novih oblik in metod dela,
- spreminjajočih se zahtev zakonodaje in izvajanja postopkov dela na kateremkoli delovnem
področju.
Posebnost pri zaposlovanju predavateljev v višji šoli so pogoji, ki jih izpolnjujejo z Zakonom o višjem
strokovnem izobraževanju in Pravilnikom o postopku za imenovanje v naziv predavatelj je določen
postopek imenovanja predavateljev. Imenuje jih NAKVIS.
Postopek zaposlovanja poteka v skladu s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest in delovno zakonodajo.

4.4 DELO REFERATA
Delo v referatu opravlja referentka za študijske zadeve in je opredeljeno v Pravilniku o sistemizaciji
delovnih mest. Pri delu upošteva ustrezno zakonodajo in pravilnike. Naloge, ki jih opravlja referat so
razvidne iz Priloge 5.
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4.6 RAZVOJ IN POSODABLJANJE POSTOPKOV IN ORGANIZACIJE DELA
Vsaka novost, ki jo nameravamo izvajati na šoli, poteka po stopnjah, ki so razvidne iz slike 3.

Slika 3: Stopnje uvajanja novih idej in zamisli (Vir:«Poslovnik o kakovosti Višje strokovne šole Murska sobota« str. 23,
2009)

Za izvedbo določenega projekta so izbrani člani projektne skupine. Vodja projektne skupine predvidi
aktivnosti, nosilce posameznih aktivnosti in sodelujoče, njihove odgovornosti, časovne okvire za izvedbo
aktivnosti in potrebne vire. Glede na potek aktivnosti so razvidne stopnje za preverjanje izvedbe.
Preverjanje opravi ravnatelj sam ali s sodelavci če je potrebno predlaga ustrezne spremembe ali popravke.
Dokumentacija o vsem se hrani pri ravnatelju.
Ravnatelj in vsi zaposleni stalno spremljajo razpise za projekte, v katere bi se lahko vključili.
Vsak zaposleni lahko ravnatelju predlaga idejni osnutek za projekt, ki je vsebinsko vezan na delo šole. Z
opredelitvijo projekta se določijo cilji projekta in idejni program izvedbe. Na osnovi tega ravnatelj določi
projektno skupino (vodjo, nosilce nalog in ostale sodelujoče), časovne okvire za izvedbo in potrebna
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sredstva. Določi tudi način spremljanja. Ko se vse navedeno vzpostavi, se projekt odobri. Sledi izvajanje po
planu, ki zajema tudi vso dokumentiranje. S sprotno spremljavo se ugotavlja ali se dosegajo pričakovani
rezultati v predvidenih rokih. Pri tem gre za informacije znotraj šole. Pri zaključnem preverjanju
ugotavljamo dosežene rezultate. Ob zaključku projekta vodja projektne skupine poda zaključno poročilo, ki
vsebuje oceno doseganja ciljev, določenih v projektu in oceno uporabnikov projekta.
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5 MERJENJE, ANALIZE IN NENEHNO IZBOLJŠEVANJE
5.1 SPLOŠEN OPIS
Zagotavljanje nadzora izvajanja in merjenja učinkov posameznih postopkov poteka procesov v šoli
omogoča njihovo analiziranje in nenehno izboljševanje. Z rednim in občasnim nadzorom želimo zagotoviti
zadovoljstvo vseh zaposlenih, študentov, delodajalcev in drugih zainteresiranih skupin z njihovimi
zahtevami in pričakovanji. Skladnost in učinkovitost sistema kakovosti ugotavljamo z notranjimi presojami,
ki so lahko osnova za izboljšave.

5.2 NADZOR
5.2.1 Zadovoljstvo študentov, zaposlenih in zainteresiranih zunanjih skupin
Osnova za ugotavljanje zadovoljstva vseh zaposlenih, študentov in zainteresiranih zunanjih skupin so
pritožbe, pripombe, predlogi, pohvale in analiza anketnih vprašalnikov. Vse navedeno nam omogoča
poglobljeno analizo in določitev korektivnih in/ali preventivnih ukrepov za izboljšanje stanja.

5.2.2 Notranje presoje
Z notranjimi presojami ugotavljamo učinkovitost izvajanja sistema vodenja in dela ter uresničevanje ciljev
kakovosti. Notranje presoje planiramo in izvajamo glede na pomembnost in ugotovljeno stanje delovanja
sistema kakovosti na določenem področju. Izvajamo jih najmanj enkrat letno po vseh elementih sistema
kakovosti. Program notranje presoje, ki ga pripravita in izvajata za to usposobljena presojevalca na osnovi
Programa ter Opomnika notranje presoje, odobri ravnatelj.
Po končani presoji notranji/a presojevalki/ca pripravita poročilo o notranji presoji, ki temelji na zapisanih
priporočilih, neskladnostih in izdanih korektivnih in (ali) preventivnih ukrepih Zapis korektivnih in
preventivnih ukrepov.

5.2.3 Nadzor nad izvajanjem procesa
Nadzor nad izvajanjem posameznih procesov se opravi preko:
- poročil strokovnih aktivov,
- poročil strokovnih delavcev o opravljenem delu,
- poročil o delu skupnosti študentov,
- poročil o izvedenih projektih.
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Tabela: Postopki nad izvajanjem procesa dela
PROCES

KAZALCI USTREZNOSTI IN UČINKOVITOSTI
OCENA ZAČETNEGA
STANJA

ZADOVOLJTSVO
ŠTUDENTOV

ODGOVOREN ZA NADZOR

POGOSTOST
OCENJEVANJA

• ocena preko ankete

•

enkrat letno

•

ravnatelj / ica

• pogovori na sestankih
skupnosti študentov,
študentskega odbora,
sveta študentov

•

mesečno

•

mentor / ica
skupnosti
študentov

• ankete in letna poročila

•

enkrat letno

• predavateljski zbori

•

3-4 krat letno

• individualni pogovori z
ravnateljem / ico

•

dnevno

• ankete za mentorje
praktičnega
izobraževanja

•

enkrat letno

• skrinjica zaupanja
ZADOVOLJTSVO
ZAPOSLENIH

•

ravnatelj / ica

•

ravnatelj / ica

•

organizator
praktičnega
izobraževanja

•

ravnatelj / ica

• študijska komisija
• strokovni aktivi

ZADOVOLJTSVO
DELODAJALCEV

•

pogosto

• ankete

•

enkrat letno

• pogovori

•

pogosto

• ankete za mentorje
diplom
• pogovori
ZADOVOLJTSVO OSTALIH

•

Izvajalci delovnih aktivnosti izvajajo stalno kontrolo kakovosti svojega dela. Odgovorni za nadzor
procesov izvajajo kontrolo ključnih aktivnosti procesa. Če pri tem ugotovijo neskladnost, o tem
opozorijo izvajalca procesa.

•

Ravnatelj na podlagi analize rezultatov meritev ali ugotovitev nadzorovanja sprejema ustrezne
odločitve kot so: potrjevanje sposobnosti procesov, korektivni ukrepi, izboljševanje, postavljanje
novih ciljev.

•

Rezultati in predvidene izboljšave so zabeležene v zapisnikih razgovorov in analiz anket.

•

Merljivi kazalci so določeni v letnih planih dela.
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5.3 OBVLADOVANJE ODSTOPANJ
S poslovnikom je določeno ravnanje v primeru odstopanj od začrtanih smernic. Odstopanja, ki povzročajo
neskladnosti z določenimi cilji, so lahko po izvoru nam lastna – izhajajo iz našega dela ali nastajajo s strani
uporabnikov. Vsa ugotovljena odstopanja so predmet obravnave po postopku, določenim s tem
poslovnikom.
Za obvladovanje odstopanj je odgovoren ravnatelj. Neskladnosti, ugotovljene pri izvajanju notranjih ali (in)
zunanjih presoj obravnava z odgovornimi izvajalci. Pri tem opredeli potrebne aktivnosti za odpravo
odstopanj. Ugotovljena odstopanja so razvidna iz poročil presoje, na osnovi katerih ravnatelj pripravi Zapis
aktivnosti za njihovo odpravo. Po določenem času opravi nadzor izvedenih aktivnosti in sestavi zapisnik.

5.4 ANALIZA PODATKOV
Z namenom ugotavljanja ustreznosti in učinkovitosti sistema vodenja so določeni podatki, ki jim je
potrebno posvetiti posebno pozornost. Analiza teh podatkov omogoča oblikovati korektivne in preventivne
ukrepe in aktivnosti z namenom preprečevanja odstopanj ali (in) izboljševanja sistema dela. Analiziramo
podatke o:
- izvedenih notranjih in zunanjih presojah (ravnatelj, Komisija za spremljanje in zagotavljanje
kakovosti, predavateljski zbor)
- predlogih, pripombah in pohvalah vseh zaposlenih in študentov (ravnatelj, strateški svet, Komisija
za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, predavateljski zbor, študijska komisija),
- realizaciji letnega delovnega načrta študentov (ravnatelj, strateški svet in predavateljski zbor),
- delovanju v širšem družbenem okolju (ravnatelj, strateški svet in predavateljski zbor),
- izrednih dogodkih in poškodbah (ravnatelj, strateški svet in predavateljski zbor),
- oceni ustreznosti z veljavno zakonodajo in predpisi in
- pritožbah (ravnatelj, Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, študijska komisija).
Pri zbiranju, obdelavi, prikazovanju in analizi podatkov uporabljamo tudi računalniški program »Evidenca«,
ki je bil pripravljen v okviru Skupnosti višjih šol in projekta IMPLETUM (avtor dr. Gašperšič).

5.5 NENEHNE IZBOLJŠAVE
IZBOLJŠAVE
Učinkovitost dela nenehno izboljšujemo z določanjem ustrezne politike in ciljev kakovosti, z analizo
rezultatov notranjih presoj in notranjega nadzora, z izvajanjem korektivnih in preventivnih aktivnosti ter
predlogi za izboljšave vseh, ki so kakorkoli vključeni v delovanje šole.
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5.5.1 Korektivni ukrepi
Postopke korektivnih ukrepov izvajamo z namenom, da odstranimo vzroke za odstopanja in s tem
preprečujemo ponavljanje le-teh. Za izvajanje korektivnih ukrepov na področju celotnega sistema vodenja
je odgovorna ravnateljica.
Ravnatelj, po potrebi pa tudi drugi zaposleni, obravnavajo odstopanja, ugotovljena kot:
- pritožbe in predlogi zainteresiranih strank,
- ideje zaposlenih,
- poročila izvedenih notranjih in zunanjih presoj,
- poročila o izrednih dogodkih, zapisniki o poškodbah zaposlenih in študentov,
- inšpekcijski in revizijski zapisniki in
- samoevalvacijska poročila.
Odstopanja analizirajo in na osnovi tega oblikujejo korektivni ukrep. Ravnatelj določi nosilca izvedbe
korektivnega ukrepa in spremlja učinkovitost izvajanja. Sprejemanje in izvajanje ukrepov je zapisniško
evidentirano v Zapisu korektivnih in preventivnih ukrepov. Iz tega je razvidna tudi celotna dokumentacija
morebitnih spreminjanj in dopolnjevanj sistema kakovosti kot npr. navodila za delo, pravilniki, poslovnik
ipd.

5.5.2 Preventivni ukrepi
Preventivne ukrepe sprejemamo z namenom, da preprečimo potencialne možnosti za nastanek odstopanj
in neskladnosti ter izrednih dogodkov v študijskem procesu, da zagotovimo varnost in zdravje pri delu.
Postopek poteka na enaki osnovi kot sprejemanje korektivnih ukrepov, ki so opisani pod prejšnjo točko.
Ravno tako evidentiramo in vodimo nadzor nad izvajanjem z obrazcem Zapis korektivnih in preventivnih
ukrepov, ki predstavlja tudi osnovo za obravnavanje na vodstvenem pregledu (praviloma enkrat letno).
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6 UKREPI NA POTI K ODLIČNOSTI
V okviru delovnega srečanja sodelavcev Višje strokovne šole Grm novo mesto z naslovom: »Obogatitev
izvedbenega kurikula s primeri dobrih praks in upoštevanjem sistema vrednotenja kakovosti«, ki se je
odvijal v Portorožu v času med 21. in 22. 1. 2010 smo sodelavci identificirali več ciljev ter pripadajočih
ukrepov, ki jih moramo izboljšati oz. doseči v okviru prizadevanj do odličnosti.
JAZ DO SEBE IN JAZ DO STROKE
Cilji
Ukrepi
Izboljšati organizacijo časa
organizacija izobraževanja na temo
ravnanje s časom ter stalna skrb
posameznika nad lastno organizacijo
Izobraževanje
Določanje prioritet – bolj pomembno,
manj pomembno
Planiranje dela

Delaj tisto, v čemer si dober

Postavitev strokovnih prioritet
Pedagoško – andragoška
znanja
Izboljšanje znanja tujih jezikov

Redno izobraževanje v okviru
šole in Zavoda, v Sloveniji in
tujini
Skrb za informiranje o
dogajanjih na šoli, o
izobraževanjih in druga
obvestila

Kdo?
Vodstvo,
posamezniki

Do kdaj?
Stalna naloga

Vsi zaposleni
Vsi zaposleni

Stalna naloga
Stalna naloga

Vsi zaposleni

Razgovori z ravnateljico
Skrb za karierni načrt

Kdor želi
Direktor

letno,
mesečno
tedensko
Po dogovoru
Stalna naloga

Delavnice za karierni načrt
Razgovori z ravnateljico
Organizacija izobraževanj in
nadgradnja pedagoško didaktičnega
dela
Organizacija tečajev znotraj Grma

Kdor želi
Kdor želi
Ravnateljica

Permanentno
Stalna naloga
Stalna naloga

Direktor in
ravnateljica

Permanentno

Udeležba na internih izobraževanjih
Zavoda
Obvezno vključevanje in izvedba v
okviru letnega delovnega načrta

Kdor želi

Permanentno

Vsi obstoječi promocijski kanali

Vsi zaposleni

Opombe

Večkrat
Večkrat

Vsi zaposleni

Stalna naloga
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JAZ DO ŠTUDENTA
Cilji
Motivacija študenta

Osvežitev in
izpopolnjevanje predznanja
Postavitev prioritet in min.
standardov znanja iz
kataloga

Ukrepi
Uporaba različnih metod in
modelov
Izražanje pozitivne
naravnanosti do stroke, ki jo
predavaš, oz. razvijaš
Individualno delo

Individualno ali po skupinah

Kdo?
Predavatelji,
inštruktorji
Predavatelji,
inštruktorji

Do kdaj?
Stalna naloga

Vsi zaposleni

V času govorilnih
ur, ali po
dogovoru
Med izvajanjem
modula
Pred začetkom
izvajanja modula

Priprava izvedbenega načrta
za modul s prilagoditvami

Predavatelji,
inštruktorji
Predavatelji, nosilci
modulov s sodelavci

Povezovanje predavateljev z
delodajalci

Predavatelji,
inštruktorji

Opombe

Stalna naloga

Stalna naloga

JAZ DO SODELAVCEV
Cilji
Izboljšati komunikacijo in
pretok informacij
strokovnega značaja

Skrb za stike in dobre
medsebojne odnose
Oblikovanje in krepitev
kolektivnih vrednot
sodelkavcev Zavoda
Sooblikovanje
pedagoškega dela

Ukrepi
Predavateljski zbori

Kdo?
Predavatelji,
inštruktorji

Do kdaj?
5 do 6 srečanj
letno

Tematske delovne
konference
Strokovni aktivi

Vsi sodelavci

Permanentno

Predavatelji,
inštruktorji
Vsi zaposleni glede na
delovno mesto

Permanentno

Oblikovanje strokovnih
aktivov – v sodelovanju z
ostalimi enotami
Formalna in neformalna
druženja
Sooblikovanje in izvajanje
etičnega kodeksa Grmčanov
Predstavitve izvedbenih
načrtov sodelavcem,
uvajanje novitet

Opombe

Permanentno

Vsi zaposleni

Stalna skrb

Vsi zaposleni

Stalna naloga

Predavatelji,
inštruktorji

Letno, stalna
naloga

41

JAZ DO ŠOLE IN ZAVODA GRM NOVO MESTO
Cilji
Vsak zaposlen naj začuti
Grm in višjo šolo kot
svojo – »to je naša
šola………to je naš
center…to so naši
študenti, diplomanti,
uspehi mojih
sodelavcev….naši
izdelki….naše sadje,
sladice,
sok……zelenjava…«

JAZ DO VODSTVA
Cilji
Boljše opredelitve del in
nalog

Usklajenost med vodji
posameznih enot zavoda
Grm

Stik vodja - delavec
Spodbujanje k dobremu
delu in veselju do dela

Boljše sporazumevanje

Ukrepi
Priznanja za uspešno delo

Kdo?
Grm Novo mesto –
center biotehnike in
turizma

Do kdaj?
Enkrat letno

Opombe

Opombe

Ukrepi
Letni razgovor z zaposlenim
Osnovne opredelitve del in
nalog
So zapisane in objavljene v
imeniku zaposlenih
Letni razgovor z vodjem
enote o njegovih
kompetencah.
Aktivno delo na tedenskih
kolegijih direktorja

Kdo?
Ravnatelj-ica

Do kdaj?
Do septembra
vsako leto

Direktor in njegova
namestnica

Do septembra
vsako leto

Direktor in vodje
enot

Stalna naloga

Priprava letnega koledarja
dogodkov in aktivnosti na
ravni zavoda Grm in
posameznih enot

Kolegij direktorja

Pohvala za dobro
opravljeno delo

Ravnatelj-ica,
direktor in
namestnica
direktorja
Ravnatelj-ica

Stalno

Ravnatelj-ica

Stalno

Govorilne ure za delavce –
termin vsaj 1x tedensko
Odgovori po el. pošti vsaj v
dveh dneh
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7 PRILOGE
7.1

PRILOGA ŠT. 1 – SEZNAM EVIDENC, KI JIH VODI REFERAT VIŠJE STROKOVNE ŠOLE


Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis v študijske programe višje strokovne šole



Evidenca vpisanih študentov v posamezni program Višje strokovne šole



Osebni list, ki se vodi za vsakega študenta od vpisa v šolo do končanja študija oziroma do izpisa



Matične knjige



Evidence pedagoškega dela



Urniki



Zapisnik o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in dosežena ocena



Evidenca izdanih potrdil o vpisu



Evidenca izdanih študentskih izkaznic in nalepk



Evidenca izdanih potrdil za subvencijo prevoza



Arhiv zapisnikov sej in izdanih sklepov študijske komisije in predavateljskega zbora



Arhiv potrjenih dispozicij diplomskih nalog



Vodenje evidenc izobraževanja odraslih (izredni študij)



Evidenco izdanih dokumentov o končanem študiju



Evidenca o zaposlenih delavcih



Evidenca o honorarnih sodelavcih



Evidenca o imenovanju predavateljev



Evidenca delodajalcev, s katerimi ima šola sklenjeno pogodbo o sodelovanju
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7.2

PRILOGA ŠT. 2 – SEZNAM ZAPISOV, KI JIH VODI REFERAT VIŠJE STROKOVNE ŠOLE


Zapisi, vezani na seje predavateljskega zbora



Zapisi, vezani na seje študijske komisije



Zapisi, vezani na delovanje Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti



Zapisi, vezani na seje strateškega sveta



Zapisi, vezani na delovanje študentskega sveta



Zapisi, vezani na delovanje študentskega sveta



Zapisi, vezani na zagovore diplomskih nalog in podelitve diplom diplomantom



Zapisi, vezani na aktivnosti in delovanja delovnih skupin po poblastilu ravnatelja
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7.3 PRILOGA ŠT. 3 – OBRAZEC ZA IZVEDBO LETNE SAMOEVALVACIJA PO MERILIH
NAKVIS – POROČILO

VIŠJA STROKOVNA
ŠOLA GRM NOVO MESTO

SAMOEVALVACIJA PO MERILIH NAKVIS – POROČILO

OBR-012-01

(DATUM IZVEDBE SAMOEVALVACIJE: 12. 1. 2012)

Str.45/56

IZDELAL: ………….(DNE: …………..)
DOSTAVLJENO (E-MAIL): …………………………………

1. SPLOŠNI PODATKI O SAMOEVALVACIJI
•
•
•
•
•

Kronologija do sedaj izvedenih samoevalvacij.
Sklic na plan samoevalvacij.
Opis načina izvedbe samoevalvacije.
Navedba udeležencev.
Pri izvedbi samoevalvacije smo stopnjo doseganja stanja sprotno ovrednotili po
metodologiji modela caf (commmon assesement framework). Za lažje spremljanje stopnje
doseganja smo uvedli tudi barvno označevanje. Na podlagi ocene se je oblikoval indeks
kakovosti poslovanja višje strokovne šole grm novo mesto.
Stopnja doseganja
(po metodologiji modela caf »commmon assesement framework)
Na tem področju nismo dejavni.
Dejavnost načrtujemo (p-pan).
Dejavnost načrtujemo in izvajamo (d-do).
Dejavnosti načrtujemo, izvajamo in preverjamo (c-check).
Dejavnosti načrtujemo, izvajamo, preverjamo rezultate in vnašamo
potrebne prilagoditve (a-act).
Dejavnost načrtujemo, izvajamo in redno prilagajamo ter se učimo od
drugih. Smo v krogu nenehnih izboljšav.

•

OCENA
0
1
2
3
4
5

Pri usmeritvi (odličnost poslovanja) smo v okviru načrta vodenja kakovosti Višje strokovne
šole Grm ……………… opredelili tudi spremljanje indeksa kakovosti poslovanja kot tudi
njegove ciljne vrednosti:

ZAP
.
ŠT.

USMERITEV :
ODLIČNOST POSLOVANJA
STRATEŠKI CILJI
(MANJKAJOČE CILJNE VREDNOSTI BOMO OPREDELILI PO PRVEM

ENOTA

PLA
N

PLA
N

PLA
N

PLA
N

PLA
N

201
1
201

201
2
201

201
3
201

201
4
201

201
5
201
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LETU ZAJEMANJA IN SICER V DINAMIKI IZBOLJŠANJA 5 DO 10 %
GLEDE NA PRETEKLO OBDOBJE)

INDEKS KAKOVOSTI POSLOVANJA
(PO MERILIH NAKVIS)

1.

•

3

4

5

6

0-5

INDEKS KAKOVOSTI POSLOVANJA PO MERILIH NAKVIS ZA ŠTUDIJSKO LETI 2010/2011 ZNAŠA:

1
2
3
4
5
6

•

2

INDEKS KAKOVOSTI POSLOVANJA PO MERILIH NAKVIS ZA ŠTUDIJSKO
LETO 2010/2011
VPETOST V OKOLJE
DELOVANJE VIŠJEŠOLSKEGA ZAVODA
KADRI
ŠTUDENTI
MATERIALNI POGOJI (PROSTORI, KNJIŽNIČNO - INFORMACIJSKA DEJAVNOST
IN FINANCIRANJE)
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI, INOVATIVNOSTI IN RAZVOJNE NARAVNANOSTI
SKUPNA OCENA 

OCENA
0-5

KLJUČNI KOMENTAR OB SAMOEVALVACIJI:

2. SAMOEVALVACIJA – OCENJEVALNA TABELA

ZAP.
ŠT.

1
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5

MERILA ZA AKREDITACIJO IN ZUNANJO EVALVACIJO VIŠJIH
STROKOVNIH ŠOL IN ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV (NAKVIS)

OCENA

OPOMBA

0-5

(ZAP. ŠT.
NESKLADJA
/UKREPA)

VPETOST V OKOLJE
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA IZKAZUJE SVOJO VPETOST V OKOLJE:
z objavljenim poslanstvom in strategijo svojega razvoja, kjer je opredeljena
njegova vloga v gospodarskem, socialnem in kulturnem razvoju ožjega in
širšega okolja, posebej z ugotavljanjem učinkov, ki jih ima delovanje višje
strokovne šole na okolje ter racionalno rabo javnih virov;
s povezanostjo z razvojem ožjega in širšega okolja ter dialogom z njima posebej pa s svojimi diplomanti;
s seznanjenostjo o zaposlenosti svojih diplomantov;
s spremljanjem učnih izidov in pridobljenih kompetenc, da bi omogočili
študentom in diplomantom poleg zaposlovanja in nadaljnjega izobraževanja
tudi vključevanje v družbene procese in javno življenje;
s spremljanjem konkurenčnosti na trgu dela diplomantov študijskih
programov.
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2
2.1
2.2

DELOVANJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA DELUJE V SKLADU S SVOJIM
POSLANSTVOM IN VIZIJO SVOJEGA RAZVOJA, KAR IZKAZUJE:
z jasno razvidnimi izobraževalnimi, oziroma strokovnimi cilji ter
strategijo delovanja in razvoja šole in študijskih programov ;
z načrtom in načini uresničevanja postavljenih ciljev;

2.3

z jasno notranjo organiziranostjo in preglednim delovanjem vseh
organov;

2.4

z razvidno opredeljenimi pristojnostmi, nalogami in dolžnostmi
vodstva, zaposlenih in študentov v organih upravljanja;
s tem, da vsi zaposleni in študenti ter organi delujejo v skladu z
relevantnimi splošnimi pravnimi akti;
z delovanjem na področjih, za katera je bil ustanovljen, kar izkazuje z:
 strokovnim delom v okviru programov in projektov;
 ustrezno organizirano izvedbo teh programov in projektov;

2.5
2.6

2.7

z utečenim strokovnim sodelovanjem z drugimi višjimi šolami, inštituti
oziroma drugimi organizacijami;

2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

2.13

2.14

2.15
2.16

s stalnim vključevanjem rezultatov strokovnega dela v izobraževanje v
skladu s strategijo višje strokovne šole;
s stalnim prenavljanjem in aktualizacijo učnih vsebin z rezultati
strokovnega dela, ki se presoja s kriteriji kakovosti;
z usklajevanjem vpisa študentov s potrebami relevantnih okolij;
s sklenjenimi dogovori z različnimi organizacijami o praktičnem
usposabljanju svojih študentov (če je to del studijskih programov) in z
organiziranjem praktičnega izobraževanja in usposabljanja svojih
študentov ter stalnim preverjanjem usposobljenosti in kompetenc
mentorjev na praksi;
s stalnim primerjanjem načrtovanih in doseženih učnih izidov
študentov in kompetenc diplomantov ter posodabljanjem izvajanja
študijskih programov;
s tem, da je zagotovljena odgovornost šole do študentov pri:
 pomoči pri organiziranem pridobivanju znanja, spretnosti in
veščin na drugih višjih strokovnih šolah ali visokošolskih
zavodih, vključno z interno, nacionalno in mednarodno
podprto mobilnostjo;
 priznavanju znanj, spretnosti in veščin, pridobljenih na
drugih visokošolskih ali višješolskih zavodih;
 svetovalnih storitvah, povezanih z vpisom, in drugih
informacijah, povezanih s študijem, kot npr. karierni centri;
z ustrezno organiziranostjo študentov in njihovim soodločanjem v
vseh organih upravljanja zavoda;
z rednim spremljanjem napredovanja študentov po študijskem
programu in dolžine študija ter z oblikovanjem in izvajanjem ukrepov v
primeru prenizke prehodnosti;
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2.17

s seznanjenostjo o zaposlenosti svojih diplomantov;

2.18

s spremljanjem konkurenčnosti na trgu dela diplomantov študijskih
programov.
KADRI

3

Višja strokovna šola ima vzpostavljeno kadrovsko strukturo, ki po
obsegu in kakovosti ustreza strokovnemu delu, ki je povezano s
študijskimi področji oziroma študijskimi programi. Ustreznost
kadrovske strukture se izkazuje:
3.1
3.2

3.3

3.4
3.5

s številom in strukturo sodelujočih v studijskih programih, ki opravljajo
strokovno delo;
s kadrovskim načrtom ter dokazili o oblikah sodelovanja vseh
višješolskih učiteljev in sodelavcev pri stalnem strokovnem
izpopolnjevanju in mednarodni mobilnosti,
z učinkovitimi in transparentnimi postopki za izvolitve v naziv ter s
takšno strukturo področij za izvolitve, ki zagotavlja stabilno kadrovsko
strukturo in njen razvoj,
z dokazili o veljavni izvolitvi v nazive vseh višješolskih učiteljev in
višješolskih sodelavcev, ki izvajajo študijski program;
s strukturo in številom podpornih delavcev - tj. strokovnih, upravnih in
tehničnih sodelavcev, ki zagotavljata kakovostno podporo za izvajanje
studijskih programov;

3.6
3.7

3.8

4

z upoštevanjem minimalnih standardov Ministrstva za šolstvo in šport
za izvolitve v nazive višješolskih učiteljev, in višješolskih sodelavcev
na višješolskih zavodih v merilih za izvolitve v nazive višješolskih
učiteljev, in višješolskih sodelavcev zavoda;
z ustrezno organizirano službo za podporo pedagoškemu procesu;
zaposleni v tej službi so na zavodu v delovnem razmerju.
ŠTUDENTI
Višja strokovna šola izkazuje usmerjenost na študente in njihovo
kakovostno izobraževanje:

4.1

z usklajevanjem vpisa študentov s potrebami relevantnih okolij;

4.2

z vključevanjem študentov v strokovno dejavnost zavoda, in sicer
tako, da jih povezuje s programskimi in projektnimi skupinami ter
vključuje v njihovo tekoče delo;
s tem, da se študentom zagotavljajo:
 pomoč pri organiziranem pridobivanju znanja, spretnosti in veščin
na drugih višješolskih zavodih;
 priznavanje znanj, spretnosti in veščin, pridobljenih na drugih
visokošolskih in višješolskih zavodih;
 svetovalne storitve, povezane z vpisom, in druge informacije,
povezane s študijem;
z razvidno opredeljenimi pristojnostmi, nalogami in dolžnostmi študentov v
organih upravljanja;

4.3

4.4
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4.5
4.6
4.7
4.8

4.9

5

s tem, da študenti sodelujejo pri vrednotenju in posodabljanju izvajanja
študijskih programov;
s tem, da študenti delujejo v skladu z relevantnimi splošnimi pravnimi akti;
z ustrezno organiziranostjo študentov, in njihovim soodločanjem v vseh
organih upravljanja zavoda ter pri izboljševanja kakovosti višje strokovne šole;
s spremljanjem učnih izidov in pridobljenih kompetenc, da bi omogočili
študentom in diplomantom poleg zaposlovanja in nadaljnjega izobraževanja
tudi vključevanje v družbene procese in javno življenje;
z informiranjem študentov o zaposljivosti diplomantov.
MATERIALNE RAZMERE
Višja strokovna šola izkazuje kakovostne materialne razmere za izvajanje
vseh svojih dejavnosti, in sicer tako, da:

5.1
5.2
5.3

5.4
5.5

5.6

5.7

5.8

5.9
5.10
5.11

6
6.1

ima primerne prostore in opremo za uresničevanje svojega poslanstva, vizije
in ciljev;
ima primerne prostore in opremo za izvajanje študijskih programov in drugih,
s tem povezanih dejavnosti zavoda;
je delovanje zavoda in izvajanje študijskih programov podprto s sodobno
informacijsko-komunikacijsko ter drugo učno tehnologijo in drugo opremo, ki
je potrebna za izvajanje študijskih programov ter strokovne dejavnosti;
je kakovostna informacijsko-komunikacijska tehnologija stalno na voljo tudi
študentom;
z višješolsko knjižnico v okviru zavoda, ki zagotavlja ustrezne knjižnične
informacijske storitve, dostop do ustreznega knjižničnega gradiva s področij
študijskih programov višje strokovne šole ter strokovnih področij, ki jih zavod
razvija;
študijsko gradivo in elektronske baze podatkov ustrezajo vsebini in stopnji
študijskih programov ter da knjižnica ustreza določilom zakona o
knjižničarstvu;
dokazuje ustreznost prostorov in opreme z dokazili o lastništvu ali najemu ter
s popisom opreme, ki se uporablja za izvajanje dejavnosti višješolskega
zavoda;
so prostori zavoda na taki lokaciji, kjer je omogočeno nemoteno izvajanje
študijskih programov in strokovno delo, ter ustrezajo številu vpisanih
študentov;
so prostori in oprema primerni za študente s posebnimi potrebami;
redno pripravlja načrte za zagotavljanje finančnih, materialnih in drugih virov
(vložkov), ki so potrebni za delovanje zavoda, ter preverja njihovo izvajanje;
so sredstva zagotovljena za vse študijske programe, ki jih zavod izvaja, in vse
dejavnosti zavoda, ki so s tem povezane ter druge podporne dejavnosti.
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
Sistem zagotavljanja kakovosti višješolskega zavoda je primeren in učinkovit
ter primerljiv v evropskem visokošolskem prostoru; obsega vse procese, ki so
pomembni za kakovostno delovanje zavoda in izvajanje študijskih programov
ter stalno izboljševanje kakovosti.
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6.2
6.3

6.4

6.5

P

Dejavnost zavoda se načrtuje stalno in celovito; izvajanje načrtov se redno
spremlja, napake in pomanjkljivosti pa se odpravljajo.
Zavod redno izvaja samoevalvacijo, ki vključuje:
 evalvacijo poučevanja, ki jo podajo študenti in drugi relevantni
deležniki iz okolja,
 evalvacijo vseh dejavnosti,
 evalvacijo zadostnosti in raznovrstnosti virov iz nacionalnega in
mednarodnega okolja ter finančne uspešnosti;
 dokumentiranje razvoja višješolskega zavoda v povezavi z
razvojem relevantnega okolja,
 dokumentiranje pomanjkljivosti in napak,
 analizo dosežkov ter
 oceno kakovosti vseh dejavnosti višješolskega zavoda in
oblikovanje predlogov za izboljšave.
Dokumentirane ugotovitve o kakovosti delovanja zavoda in njihova analiza ter
predlogi ukrepov za izboljšanje so dostopni v samoevalvacijskih poročilih in
objavljeni.
Z zagotavljanjem kakovosti višješolski zavod usmerja in razvija kulturo
kakovosti.
PRILOGE (ČLEN 34)
OPOMBA: V sklopu samoevalvacije se spodaj navedene priloge obvezno pregledajo.

Za podaljšanje akreditacije višje strokovne šole in študijskih programov je
potrebno predlogu priložiti:
P.1

ustanovitveni akt in Statut višješolskega zavoda;

P.2

samoevalvacijsko poročilo višje strokovne šole za študijsko leto, pred katerim
se opravlja zunanja evalvacija, in analiza vseh področij delovanja višje
strokovne šole iz vseh let po zadnji akreditaciji z ugotovljenimi
pomanjkljivostmi in ukrepi za njihovo odpravo;
poslanstvo, vizija in strategija višješolskega zavoda;

P.3
P.4
P.5

letni program dela višješolskega zavoda, in sicer za zadnje koledarsko leto
pred zunanjo evalvacijo in za tisto, v katerem zunanja evalvacija poteka;
finančno poročilo višješolskega zavoda za zadnje koledarsko leto;

P.6

poslovnik kakovosti;

P.7

dokazila o kakovosti višješolskih učiteljev in višješolskih sodelavcev kot jih
priznava stroka;
analize izsledkov študentskih anket oziroma drugih oblik spremljanja mnenj
študentov o kakovosti izvajanja studijskega programa za zadnja tri študijska
leta; če je od zadnje akreditacije poteklo manj kot tri leta, pa za celotno
obdobje po njej;
analize izsledkov anket in drugih oblik spremljanja diplomantov višje
strokovne šole;
seznam evidenc, ki jih vodi višja strokovna šola.

P.8

P.9
P.10
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UGOTOVLJENA NESKLADJA IN PROGRAM UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE

TEK.
ŠT.

UGOTOVITVE SAMOEVALVACIJE

UKREPI

ODG.
OSEBA

OPO
MBA

ROK

1.
2.
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7.4 PRILOGA ŠT. 4 – NALOGE IN POOBLASTILA ŠTUDIJSKE KOMISIJE
Študijska komisija:
•

obravnava splošna vprašanja v zvezi z vpisom študentov in napredovanjem študentov v višji letnik,

•

obravnava predloge za prilagajanje in posodabljanje študijskega programa,

•

sprejema merila za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega znanja oziroma
drugega neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna študentu pri izpolnjevanju študijskih obveznosti,

•

obravnava vloge študentov in sklepa o priznavanju izpitov opravljenih na drugih šolah,

•

obravnava vloge študentov in sklepa o izpolnjevanju pogojev za priznavanje praktičnega izobraževanja,

•

obravnava vloge študentov in sklepa o odobritvi naslovov diplomskih nalog,

•

obravnava vloge za pogojni vpis, nadaljevanje študija po prekinitvi in za prepis iz druge šole,

•

sklepa o vlogah za ponovno obiskovanje letnika in za hitrejše napredovanje,

•

skrbi za obravnavo pravilnikov in drugih aktov, ki jih je potrebno sprejeti ali spremeniti,

•

skrbi za obravnavo pritožb študentov v skladu s pravilniki,

•

sodeluje z ravnateljem višje šole, direktorjem zavoda, študenti oz. njihovimi predstavniki ter s
strokovnimi delavci šole,

•

skrbi za sprotno realizacijo sprejetih sklepov,

•

opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti predavateljski zbor.
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7.5 PRILOGA ŠT. 5 – NALOGE REFERATA ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE
Delo referata zajema:
- prve prijave za vpis v višjo šolo (pomoč dijakom pri izpolnjevanju, pregled in urejanje prijav, posredovanje
prijav vpisni službi),
- obdelava podatkov vpisne službe o sprejetih kandidatih (priprava vabila na vpis in navodila glede
potrebne dokumentacije, plačila vpisnih stroškov…),
- izvedba vpisa – spomladanski in jesenski rok; (priprava obrazcev, spremljanje zakonodaje, vpisni stroški,
obdelava podatkov, arhiviranje),
- svetovanje pri vpisu (obrazložitev NKP-jev v izobraževalnem programu, sistema izobraževanja, praksa,
šolnina, …),
- pripravo pogodb o izobraževanju izrednih študentov (šolnina, obroki) in kvartalno pripravo podatkov
računovodstvu,
- vodenje postopka priznavanja in vrednotenja izobraževanja pridobljenega v tujini,
-poročila vpisni službi (obrazci, ki jih predpisuje zakonodaja in rokovnik del in nalog ministrstva, pristojnega
za višje šolstvo) (uporaba programa Evidenca),
- vodenje matične knjige študentov ločeno po programih,
- izdajanje potrdil o vpisu in vodenje arhiva le-teh (redno- ob vsakem vpisu, po potrebi študenta- tekom
študijskega leta) (uporaba programa Evidenca)
- organizacija pridobitve študentskih izkaznic in arhiv dokumentacije,
- priprava koledarja dela za posamezno študijsko leto,
- sodelovanje pri pripravi letnega delovnega načrta, poročila o delu in podatkov višje šole
- priprava časovnic za izvedbo izobraževanja tekočega študijskega leta za posamezne letnike (cikluse),
- sestavljanje urnikov za redni in izredni študij (kombinacija redni, izredni, kombinacija programov, izbirni
predmeti..)
- usklajevanje s predavatelji in inštruktorji (obveza, navodila za delo, potrebna dokumentacija),
- sestavljanje in usklajevanje izpitnih obdobij,
- razporejanje predavanj in izpitov po predavalnicah,
- pomoč predavateljem pri pripravi predavalnic za pouk in izpite,
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- pomoč predavateljem pri fotokopiranju izpitnih pol,
- vodenje evidenc študenta o vpisu, prijavah in opravljenih izpitih (uporaba programa Evidenca),
- vodenje evidenc po posameznih letnikih (ciklusih) študentov in predmetov v modulih (uporaba programa
Evidenca),
- priprava dokumentacije za izpite (uporaba programa Evidenca),
- organizacija vpisa ocen v indekse ob zaključku posameznih predmetov oz. izpitnih rokov,
- analiza uspešnosti študentov pri študiju (po posameznih izpitih, ob koncu šolskega leta)
-urejanje informacij kot so:
-obvestila za študente- redne, izredne: (objava urnikov, spremembe urnikov, predavalnic, terminov,
obvestila za prakso, razprede za zdravniški pregled, za vpis v novo študijsko leto, za izredne izpitne roke,
pogoje za napredovanje, izbirne predmete...)
- obvestila za predavatelje in inštruktorje (po potrebi in po navodilu ravnateljice),
- urejanje oglasne deske in dela spletne strani (obvestila, izpiti),
- obdelava statističnih obrazcev (pošilja statistični urad) za višje strokovne šole po predpisih,
- priprava pogodb za honorarne sodelavce, pregled mesečnih evidenc dela, posredovanje računovodstvu,
arhiviranje podatkov,
- sodelovanje pri delu študijske komisije (uskladitev termina seje in sklic seje, zbiranje in priprava
dokumentacije, prisotnost na komisiji, pridobivanje mnenj predavateljev o priznavanju posameznih
predmetov, sodelovanje pri razpravi, pisanje zapisnika, oblikovanje sklepov in odgovorov, dopisov in
pošiljanje sklepov)
- sodelovanje pri delu predavateljskega zbora (zbiranje in priprava dokumentacije, sklic seje, sodelovanje
pri razpravi, pisanje zapisnika, oblikovanje sklepov, posedovanje predavateljem),
- priprava in arhiv dokumentacije za nastopna predavanja predavateljev višje šole,
- sprejem dokumentacije za prijavo teme diplomske naloge (posredovanje študijski komisiji, arhiv),
- tehnični pregledi diplomskih nalog pred vezavo (po oblikovno tehničnih navodilih), svetovanje, navodila
za vezavo, navodila za izpolnjevanje vseh potrebnih obrazcev (10) ob diplomiranju,
- usklajevanje termina in prostora za zagovor,
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- priprava dokumentacije za zagovor diplomske naloge (zapisnik o diplomiranju, formular v indeksu,
potrdilo o diplomiranju, priprava osebnega lista, izračun povprečne ocene, priprava dokumentacije za člane
komisije)
- pomoč pri organizaciji slavnostne podelitve diplom (čas, kraj, prostor, program, aranžma, sedežni red,
vabila diplomantom, študentom, ravnateljem višjih šol, ostalim gostom priprava – print obrazcev diploma,
ovitek diplome– knjigovez, pogostitev).
- informiranje potencialnih študentov o študiju (ustno, e-mail, pošta),
- skrb za promocijskih material in posredovanje le tega na različne promocijske točke (zgibanka, plakati in
drugo interno gradivo).
- pomoč pri pripravljanju dokumentacije za praktično izobraževanje (fotokopiranje sporazumov,
dokumentacije za priznavanje prakse),
- informiranje, posredovanje podatkov, in pošiljanje obvestil študentom vezanih na praktično
izobraževanje,
- usklajevanje predavanj in predavalnic višje strokovne šole z vseživljenjskih izobraževanjem Kmetijsko šolo
in biotehniško gimnazijo
- dnevno urejanje običajne in elektronske pošte (sprejem, razporejanje, oddajanje)
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7.6 PRILOGE ŠT. 6 – ZAHTEVE SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI VSŠ
SISTEM VODENJA KAKOVOSTI – ZAHTEVE (IMPLETUM)
http://www.impletum.zavodirc.si/docs/skriti_dokumenti/impletum_sistem_vodenja_kakovosti_za_vss_zahteve_2_izdaja_2011_1.pdf
Merila za zunanjo evalvacijo Višjih strokovnih šol (NAKVIS)
http://www.nakvis.si/public/merila%20za%20zunanjo%20evalvacijo%20vss.pdf
Predlog za zunanjo evalvacijo (NAKVIS)
http://www.nakvis.si/public/predlog%20za%20zunanjo%20evalvacijo.pdf
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