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I UVOD 

Izvajanje samoevalvacije na šoli je postavljeno v okvir celovitega sistema vodenja kakovosti. Tako kot 

vsak proces na šoli mora biti tudi samoevalvacija dokumentirana tako, da obvezuje vodstvo in vse 

zaposlene k rednemu izvajanju in upoštevanju ugotovitev pri nadaljnjem delu. Skladno z Zakonom o 

poklicnem in strokovnem izobraževanju morajo šole:  

 razvijati kakovost po načelih celovitega sistema zagotavljanja kakovosti,  

 imeti komisijo za kakovost,  

 vsako leto objaviti poročilo komisije za kakovost na svoji spletni strani. 

Kakovost vzgojno-izobraževalnega dela v šol. letu 2015/16 je na osnovi 16. člena Zakona o poklicnem 

in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/2006) spremljala 7-članska komisija v naslednji 

sestavi:  

 

 Helena Topolovec, predsednica, predstavnica strokovnih delavcev šole, 

 Milena Ogrizek, članica, predstavnica strokovnih delavcev šole,  

 Andrej Hartman, član, predstavnik strokovnih delavcev šole  

 Rebeka Majer Amon, članica, predstavnica strokovnih delavcev šole 

 Andreja Zupan, članica, predstavnica staršev,  

 Lovro Lukić, član, predstavnica dijakov, 

 Rene Pirc, član, predstavnik delodajalcev. 

 

Komisija se je prvič sestala 25. januarja 2016 in pripravila smernice za delo v šolskem letu 2015/16. 

V tem letu je izbrala na tri prednostna področja evalvacije, in sicer področja DOSEGANJA CILJEV 

IZOBRAŽEVANJA, UČENJA IN POUČEVANJA in NAČRTOVANJA PROSCESA POUČEVANJA. 

Področja so bila izbrana tudi zato, ker jih v preteklih letih nismo prednostno obravnavali. 

Ostala področja, ki so načrtovana v letnem delovnem načrtu in podrobneje evalvirana v in letnem 

poročilu Šolskega centra Rogaška Slatina za šolsko leto 2015/16 so:  

1. Vodenje šole  

2. Sistem kakovosti  

3. Preverjanje in ocenjevanje  

4. Praktično usposabljanje z delom  

5. Svetovanje in podpora dijakom  
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6. Strokovni razvoj učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev  

7. Šola kot središče vseživljenjskega učenja  

8. Razvojni projekti 

 

II SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE 
Področje vodenja šole 

Šola ima zapisano in od Sveta šole potrjeno poslanstvo in vizijo šole, iz katere so jasno razvidne 

vrednote in dolgoročni cilji, prav tako ima s strani sveta zavoda potrjen LDN. Vodstvo šole uporablja 

finančne vire po načelu dobrega gospodarja ter sodeluje s svetovalnimi partnerji v kraju in širše ter s 

svetom staršev. 

Področje sistema kakovosti 

Šola enkrat letno izvede organizirano samoevalvacijo. Komisija za kakovost enkrat letno objavi 

poročilo kakovosti. 

Področje načrtovanja procesa izobraževanja 

Šola ima zapisan izvedbeni kurikulum, s katerim uresničuje lastno razvojno strategijo, pedagoški 

pristop in upošteva predloge delodajalcev. Z odprtim kurikulumom šola poskuša upoštevati potrebe 

lokalnega okolja, delodajalcev, staršev in dijakov. Šola nima telovadnice, knjižnica je manjša in 

dijakom dostopna tudi v popoldanskem času. Šola omogoča sodelovanje med dijaki in učitelji ter nudi 

osnovne informacije o tematiki zdravstva in medosebnih odnosov. Učitelji poznajo poklice, za katere 

izobražujejo. 

Področje učenja in poučevanja 

Komisija za kakovost je v preteklem šolskem letu evalvirala projektne dneve, medpredmetne 

ekskurzije in učne situacije. Komisija je pripravila e-vprašalnike ter z dijaki izvedla ankete. Delno je 

področje evalvirano tudi v drugem delu, kjer so se dijaki na oddelčnih skupnostih izrekali o načinih 

pouka in učenja. 

Področje preverjanja in ocenjevanja znanja 

Tudi na tem področju šola dosega standarde, predlagane s strani CPI (2007). V začetku šolskega leta 

aktivi sprejmejo minimalne standarde, merila, opisnike in kriterije pisnega in ustnega ocenjevanja ter 

izpitna pravila. Ob koncu ocenjevalnega obdobja poročajo o doseganju učnih ciljev. Vsak učitelj v svoji 

letni pripravi opredeli načrt ocenjevanja, s katerim seznani dijake pri prvi (uvodni) uri pouka v šol. 

letu. V začetku vsakega ocenjevalnega obdobja šola izdela mrežni plan pisnih ocenjevanj znanja. 

Področje doseganja ciljev izobraževanja 

Šola si prizadeva, da vsaj 95 % dijakov uspešno zaključi izobraževanje v predvidenem času in da je 

vsaj 80 % dijakov, ki pristopijo k PM in SM, uspešnih. Oba zastavljena cilja je šola v šol. letu 2015/16 

dosegla, saj je ob koncu šolskega leta  v programu tehnik optik učni uspeh 96 % in v programu 

gimnazija 98%, uspeh na PM 100 %, uspeh na SM 95 %.  Šola je v tem šolskem letu izvedla 

anketiranje bivših dijakov ŠCRS, z namenom spremljave nadaljnjega izobraževanja in zaposlovanja. 
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Komisija za kakovost je to področje izbrala kot prednostno in po metodologiji opisani v nadaljevanju 

izvedla raziskavo o tem, kako uspešni so bivši dijaki ŠCRS po tem, ko zaključijo šolanje pri nas. 

Področje strokovnega razvoja učiteljev in drugih strokovnih delavcev 

Šola ima izdelano strategijo dela z novimi učitelji, prav tako ima izdelano strategijo usposabljanja 

učiteljev ter spodbuja medsebojne hospitacije učiteljev. 

Šola kot središče vseživljenjskega učenja 

Šola izvaja programe za pridobitev izobrazbe za odrasle in se razvija kot lokalno središče kulturnega, 

športnega in socialnega delovanja mladih. 

Področje razvojnih projektov s slovenskimi im mednarodnimi partnerji 

Šola je bila v šol. letu 2015/16 vključena v naslednje projekte: 

 preizkušanje e-vsebin in e-storitev 

 slovenska mreža zdravih šol 

 unesco 

 kako preprosto je reči: ne vem 

 prijateljfest dveh mest 

 erasmus+ 

 upcycling v praksi za nove izzive 

 izmenjava s Prvo gimnazijo Maribor 

 Ustart 
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1 Področje vodenja šole 
1.1 Poslanstvo, vizija in vrednote šole, strategija in načrtovanje, financiranje, partnerstvo 

 

Osnovni nivo kakovosti1 

 

Ugotovitve komisije 

Šola ima zapisano in od 

sveta šole potrjeno 

poslanstvo in vizijo šole. V 

šoli je razdelitev 

odgovornosti jasno 

opredeljena.  

 

Šola ima zapisano in od Sveta šole potrjeno poslanstvo in vizijo šole 

(http://scrs.si/o-soli/poslanstvo-in-vizija-sole/). Iz zapisane vizije so 

jasno razvidne vrednote in dolgoročni cilji, ki jim šola sledi: spodbujanje 

veselja do učenja, razvijanje spoštovanja do vsakega posameznika, 

zavzemanje za kakovosten pouk, ki dijakom omogoča uspešno 

nadaljevanje šolanja, pridobivanje funkcionalnega znanja, razvoj 

osebnih in strokovnih zmožnosti in s tem doseganje lastnih življenjskih 

ciljev, kulturo dialoga in medsebojne odnose, ki temeljijo na etični drži, 

dogovarjanju, partnerstvu in odgovornosti vsakega posameznika. S 

strokovnostjo, doslednostjo in zavzetostjo postajamo pomembno 

središče formalnega in neformalnega izobraževanja v regiji. 

Gre za vrednote in cilje, ki so v družbi nujni in so razvojno naravnani. 

Slednje je v skladu tudi s cilji in izhodišči posodabljanja gimnazij in 

srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja.  

 

Vodstvo šole ima na svetu 

šole sprejet LDN. 

 

 

 

 

 

Vodstvo šole pripravlja strateške dokumente v sodelovanju z 

zaposlenimi, dijaki, svetovalnimi partnerji in drugimi zainteresiranimi. 

Septembra 2015 je vodstvo v sodelovanju z zaposlenimi pripravilo 

predlog Letnega delovnega načrta šole, ki se je obravnaval na posebni 

pedagoški konferenci, kjer so zaposleni predlog lahko dopolnili oz. 

popravili. Mnenje o predlogu je podal tudi Svet staršev. Letni delovni 

načrt za šol. leto 2015/16 je bil sprejet na seji Sveta zavoda šole 30. 09. 

2015. 

Vodstvo šole je izvedlo evalvacijo uresničevanja sprejetih strateških 

dokumentov. Poročilo o realizaciji LDN 2015/16 je bilo izdelano do 

konca šolskega leta in je bilo obravnavano na pedagoški konferenci, dne 

22. 09 2016. 

 

                                                           

1
 Vir: Priporočila šolam za izvajanje samoevalvacije, CPI 2007. 

Vodstvo šole uporablja 

finančne vire po načelu 

Vodstvo šole pripravi finančni načrt. Poleg osnovnih finančnih sredstev 

s strani Ministrstva za šolstvo, vodstvo šole skupaj z zaposlenimi skrbi za 

dodatne vire financiranja (projekti, dodatne storitve, donacije, 

http://scrs.si/o-soli/poslanstvo-in-vizija-sole/
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dobrega gospodarja izobraževanje za odrasle). 

Ustanovljen je razvojni 

sosvet ali druga oblika 

sodelovanja svetovalnih 

partnerjev.  

 

 

 

 

 

 

 

Svet staršev se sestaja 

najmanj trikrat letno.  

Šola sodeluje s svetovalnimi partnerji v kraju in širše. Še posebej 

intenzivno je v zadnjih letih sodelovanje na področju  praktičnega 

izobraževanja dijakov pri obrtnikih. V šolskem letu 2015/16 je šola 

sodelovala z obrtniki s področja optike in steklarstva. 

Podjetniški inkubator Rogaška Slatina je z najemom prostora dijakom v 

programu tehnik steklarstva tudi učencem osnovnih šol v okviru 

tehničnih dni omogočil praktično spoznavanje dela s steklom.  

Intenzivno je tudi sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, tj. z občinami 

Bistrica ob Sotli, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah 

in Kozje. Omenjene občine donirajo v Šolski sklad, v sodelovanju z njimi 

šola ureja vprašanje avtobusnega prevoza dijakov. 

 

Svet staršev se sestaja trikrat letno, in sicer ob začetku šolskega leta, ko 

predstavniki sveta staršev preučijo predlog LDN in izrečejo svoje 

mnenje o njem, ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja, ko šola 

predstavnike sveta staršev seznani z učnim uspehom, in ob zaključku 

šol. leta, ko se opravi pregled narejenega.  
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2 Področje sistema kakovosti 
2.1 Sistem kakovosti, samoevalvacija, mreženje 

 

Osnovni nivo kakovosti 

 

Ugotovitve komisije 

Šola ima ustanovljeno 

komisijo za kakovost.  

Šola ima ustanovljeno komisijo za kakovost, ki enkrat letno objavi 

poročilo o kakovosti. Celovitega sistema spremljanja in "merjenja" 

kakovosti, ki bi bil vnaprej dogovorjen, šola še nima povsem 

oblikovanega.  

Šola enkrat letno izvede 

organizirano samoevalvacijo 

in opredeli področja 

samoevalvacije v LDN. 

Šola izvaja samoevalvacijo na več različnih področjih šolskega 

vsakdana. Najširša samoevalvacija je zagotovo preverjanje 

uresničevanja LDN, ki poteka sproti (med šolskim letom) in se 

dokončno izoblikuje v Poročilu o realizaciji LDN ob koncu šol. leta. Ta 

samoevalvacija zajame vse zaposlene, v tistih segmentih, kjer so med 

šol. letom nastopali kot nosilci dejavnosti. Samoevalvacija se redno 

opravlja skozi analizo učnega uspeha ob koncu 1. ocenjevalnega 

obdobja, ob koncu pouka, po vsakem roku popravnih, predmetnih in 

drugih izpitov, on koncu šol. leta, skozi statistično spremljavo 

napredovanja oz. osipa, izpisov, skozi analizo rezultatov na maturi in 

poklicni maturi. Dodatne samoevalvacijo določi Komisija za kakovost s 

svojim Letnim načrtom dela  

Šola se vključuje v mreže za 

razvoj kakovosti.  

V šolskem letu 2015/16 je bila šola povezana s Prvo gimnazijo 

Maribor, s katero je sodelovala z izmenjavo dijakov. 
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3 Področje načrtovanja procesa izobraževanja  
3.1 Izvedbeni in odprti kurikulum 

 

Osnovni nivo kakovosti 

 

Ugotovitve komisije 

 

Šola ima zapisan izvedbeni 

kurikulum za posamezni 

izobraževalni program. 

Izvedbeni kurikulum je v 

ustrezni obliki predstavljen 

vsem zainteresiranim.  

Z izvedbenim kurikulumom šola uresničuje lastno razvojno strategijo, 

pedagoški pristop in upošteva predloge delodajalcev, dijakov in 

staršev. Izvedbene kurikulume šola zapiše v LDN in jih predstavi na 

pedagoški konferenci, seji Sveta staršev in Sveta zavoda ter na 

roditeljskih sestankih. V začetku oktobra šola na svojih spletnih 

straneh objavi izvedbeni kurikulum za posamezni izobraževalni 

program. 

 

Odprti kurikulum je 

pripravljen v sodelovanju s 

svetovalnimi partnerji in je 

vsako leto sprejet na Svetu 

zavoda.   

 

Z odprtim kurikulum šola poskuša upoštevati potrebe lokalnega 

okolja, delodajalcev, staršev in dijakov. Odprti kurikulum se rezultira v 

izvedbenem kurikulumu.  
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4 Področje učenja in poučevanja 
4.1 Razvoj učnega okolja, šolska klima, razvoj metod poučevanja, podpora dijakom pri 

učenju, učbeniški sklad, učna gradiva 

 

Osnovni nivo kakovosti Ugotovitve komisije 

Šola je opremljena s 

sodobno in ustrezno 

opremo. Dijaki imajo 

možnost učenja na različnih 

mestih (delavnice, 

laboratorij, knjižnica, 

računalniška učilnica…). 

Dijakom so na voljo tudi 

drugi prostori: telovadnica, 

multimedijska soba, prostor 

za skupne aktivnosti … 

Šola se ubada z veliko prostorsko stisko. Nima lastne telovadnice, 

knjižnica je manjša in dijakom dostopna tudi v popoldanskem času, 

računalniška učilnica dijakom ni samostojno dostopna izven pouka, 

šola nima ustreznih delavnic za izvajanje praktičnega pouka za 

program tehnik steklarstva v šolski zgradbi. Šola ima solidno 

opremljen laboratorij za vaje pri naravoslovnih predmetih. Nima 

prostora (avle), ki bi omogočal izvajanje skupnih aktivnosti, 

multimedijska soba je zelo majhna in namenjena predvsem dijakom, 

ki so hkrati tudi stanovalci dijaškega doma. Šola je dijakom na 

hodniku omogočila 3 računalniška mesta z dostopom do interneta. 

Šola omogoča sodelovanje 

med dijaki in učitelji.  

Učitelji poznajo poklice, za 

katere izobražujejo.  

 

 

 

 

Šola nudi dijakom osnovne 

informacije o tematiki 

zdravstva in medosebnih 

odnosov (droge, spolnost, 

kajenje, psihične in fizične    

težave …). Omogoča dostop 

in kontakte z institucijami, ki 

pomagajo, svetujejo.  

 

 

 

 

Šola spodbuja kulturo dialoga.  

Učitelji poznajo poklice, za katere izobražujejo, saj šola skrbi za 

negovanje steklarske tradicije. Zaposlenim omogoča ogled dela v 

optični delavnici. Mnogi zaposleni se kot spremljevalci udeležujejo 

strokovnih ekskurzij in se tudi na ta način seznanjajo s poklici, za 

katere izobražujejo. Pri predmetu raziskovanje v optiki so mnogi 

učitelji vključeni kot mentorji raziskovalnih nalog, s čimer dobijo 

vpogled v poklic. 

Razredniki načrtujejo tematske mladinske ure (zdravje, spolnost, 

odvisnosti, odgovornost, smotrna izraba prostega časa, učenje za 

učenje…). V njihovo izvedbo se aktivno vključuje tudi šolska 

svetovalna služba, in sicer tako, da šolska psihologinja pripravlja 

delavnice, v katerih dela neposredno z dijaki posameznega oddelka. 

Omenjene vsebine se uresničujejo tudi skozi OIV in ID oz. skozi 

predavanja/obiske zunanjih strokovnjakov. Nekatere vsebine, kot je 

npr. Učenje za učenje v 1. letnikih gimnazije, so vključene v urnik v 

obsegu do 15 ur, pri programu tehnik optik pa v dogovoru z 

razredniki. Šola o omenjenih tematikah ne informira samo dijakov, 

ampak tudi njihove starše: enkrat letno za vsak oddelek pripravi 

tematski roditeljski sestanek, ki ga prilagodi potrebam in željam 

staršev v oddelek vključenih otrok. V marcu 2016 je bil organiziran 

skupen roditeljski sestanek, kjer smo izvedli predavanja za starše 

Osveščena uporaba spleta in družbenega omrežja v izvedbi Zavoda 

Varni internet.  



Učitelji uporabljajo sodobne 

metode poučevanja, 

prilagojene dijakom. 

Učitelji vedno bolj uporabljajo raznolike učne metode in oblike, s 

katerimi dijake spodbujajo k aktivnemu sodelovanju in timskemu 

delu. Pri tem uporabljajo dostopne učne pripomočke in gradivo.  

Učitelji vedno pogosteje izvajajo timski pouk, kjer se prekrivajo 

vsebine različnih predmetov. 

Učitelji imajo razpisane 

tedenske svetovalne ure za 

dijake.  

 

 

Šola ima izdelan načrt 

podpore dijakom.  

Vsi učitelji imajo razpisane tedenske svetovalne ure za dijake. Z 

njihovimi termini se dijaki in starši seznanijo ob začetku šol. leta, 

zapisane so v LDN in objavljene na spletnih straneh šole. 

 

 

Šola ima izdelan načrt podpore dijakom. Uvodni individualni razgovor 

z dijakom, v katerem se identificira morebitna specifika dijaka, se 

opravi ob vpisu. Prehod iz OŠ v 1. letnik lajšajo razredniki z ustrezno 

podporo dijakom in šolska svetovalna služba s tematskimi 

delavnicami pri MU, celoletnim izvajanjem učenja za učenje. Načrt 

podpore obsega tudi izdelavo individualiziranega načrta za učno manj 

uspešne dijake, pri čemer sodelujejo dijak, razrednik, šolska 

svetovalna služba in starši. Individualne ure se izvajajo skozi vse leto 

in jih praviloma opravljajo učitelji, ki dijaka poučujejo pri predmetu, 

kjer prihaja do težav. Individualiziran načrt se pripravi tudi za šolanje 

po pedagoški pogodbi v primeru daljše bolezenske odsotnosti ali 

drugih opravičljivih razlogov.  

Poklicno svetovanje je frontalno in individualno, osredotočeno na 3. 

in 4. letnik. Je v domeni šolske svetovalne službe, ki skrbi za 

dostopnost (za dijake in starše) in pravočasnost potrebnih informacij. 

Načrt podpore obsega tudi izdelavo individualiziranega načrta za 

nadarjene dijake, pri čemer sodelujejo dijak, razrednik, šolska 

svetovalna služba in starši. Individualne ure se izvajajo skozi vse leto 

in jih praviloma opravljajo učitelji, ki dijaka poučujejo pri predmetu, 

kjer je izrazil željo za nadgradnjo znanja. 

Šola zagotavlja socialno 

ogroženim dijakom osnovna 

učna gradiva.  

Osnovna učna sredstva skupaj z nekaterimi drugimi stroški šolanja 

(npr. OIV in ID) šola socialno ogroženim dijakom zagotavlja deloma iz 

sredstev Šolskega sklada, deloma pa iz lastnih sredstev.  

Na šoli uspešno deluje učbeniški sklad. 
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Šola podpira razvoj učnih 

gradiv v šoli in uporabo e-

gradiv pri pouku.  

Šola podpira razvoj učnih gradiv ter uporabo e-gradiv pri pouku, zato 

načrtno in sistematično (v skladu z možnostmi) opremlja učilnice z 

ustrezno tehnologijo.  

 

 

 

 

 

Šola ima seznam delodajalcev, seznam dijakov, ki gredo na delo, 

potrditev delovnega mesta in operativni program izvedbe.  

Šola je v stalnem stiku z delodajalci. Dijaki ob koncu praktičnega 

izobraževanja napišejo poročilo o poteku. 

Šola nima organiziranega usposabljanja za mentorje v podjetjih oz. 

obrtnih delavnicah.  

 

5 Področje preverjanja in ocenjevanja znanja 
5.1 Načrt ocenjevanja znanja, poročanje o doseganju učnih ciljev 

 

 

Osnovni nivo kakovosti 

 

Ugotovitve komisije 

 

Šola pripravi načrt 

preverjanja in ocenjevanja 

znanja  

V začetku šolskega leta šolski aktivi pripravijo načrt ocenjevanja 

znanja in druga pravila ocenjevanja (meje za ocene, način 

pridobivanja ocene, minimalne standarde ...). Posamezen učitelj pri 

svojem predmetu pripravi plan pridobivanja ocen za vsako 

ocenjevalno obdobje posebej (datumi in vsebine). Datumi pisnih 

preverjanj za vsako ocenjevalno obdobje so na oglasni deski.  

Učitelji poročajo o 

doseganju učnih ciljev  

Aktivi ob koncu ocenjevalnega obdobja zapišejo in poročajo o 

doseganju učnih ciljev za posamezen predmet in dijake seznanijo z 

načinom popravljanja in pridobivanja ocen.  
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6 Področje doseganja ciljev izobraževanja 
6.1 Delež dijakov z uspešno zaključenim izobraževanjem, uspešnost na maturi in poklicni 

maturi, sodelovanje na tekmovanjih, zaposljivost in nadaljnje izobraževanje dijakov  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Osnovni nivo kakovosti Ugotovitve komisije 

Šola si prizadeva, da vsaj 

95% dijakov uspešno zaključi 

izobraževanje v 

predvidenem času. 

 

Učitelji tudi z individualnim delom pripomorejo k uresničitvi 

zastavljenega cilja (nekateri dijaki imajo z odločbami določeno 

strokovno pomoč). 

V šolskem letu 2015/16 je program tehnik optik uspešno zaključilo 

23 (96%)od 24 dijakov in programu gimnazije 41 (98%) od 42. 

Šola si prizadeva, da je vsaj 

80 % tistih, ki pristopijo k 

poklicni maturi in splošni 

maturi uspešnih. 

V šolskem letu 2015/16 je bilo pri poklicni maturi uspešnih 23 (100%) 

dijakov, dobili smo enega zlatega maturanta. Uspešnih je bilo 10 

(100%) odraslih kandidatov. Pri splošni maturi pa je bilo uspešnih 39 

(95) % dijakov in imamo 1 zlatega maturanta. 

Šola omogoča dijakom, da 

lahko sodelujejo na raznih 

tekmovanjih 

 

Šola omogoči zainteresiranim dijakom udeležbo na tekmovanjih iz 
skoraj vseh področij. Za šolsko leto 2015/16 naj omenimo le najvišja 
priznanja in sicer: na državni ravni 5 zlatih, 8 srebrnih ter 6 bronastih 
priznanj; na regijskih pa 2 zlati in 3 srebrna. V košarki so fantje na 
državnem prvenstvu srednjih šol osvojili 2. mesto. 

Šola spremlja nadaljnje 

izobraževanje in zaposljivost 

dijakov ko ti končajo šolanje 

V letošnjem letu smo prvič izvedli raziskavo o tem kako uspešni so 

naši bivši dijaki v pri nadaljnjem izobraževanju oz. zaposlovanju.  

Šola nima vzpostavljenega sistema za kontinuirano spremljanje 

nadaljnjega izobraževanja in zaposljivosti, kar bi bilo v bodoče 

priporočljivo, saj so podatki o obojem dodaten vidik samoevalvacije 

zavoda. 
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7 Področje strokovnega razvoja učiteljev in drugih strokovnih 

sodelavcev 

7.1 Delo z novimi učitelji, usposabljanje učiteljev, spremljanje učiteljevega dela, šolski aktivi 

in zadovoljstvo učiteljev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ugotovitve komisije 

Šola ima izdelano strategijo 

dela z novimi učitelji. 

Šola omogoči novim učiteljem – pripravnikom, da pod mentorstvom 

spoznajo različne pedagoške prakse dela v šoli, se v njih preizkušajo. 

Mentor v sodelovanju z novim učiteljem pripravi načrt uvajanja v 

delo na šoli.  

V tem šolskem letu je bilo na šoli več študentov na pedagoški praksi. 

Šola ima izdelano strategijo 

usposabljanja učiteljev. 

 

Na željo učiteljev in v dogovoru z ravnateljem, se vsako leto v LDN 

navede oblike dodatnega izobraževanja in usposabljanja učiteljev.   

 

Šola spodbuja medsebojne 

hospitacije učiteljev. 

Šola je v šol. letu 2015/16 izvajala spremenjen način opazovanja 

pouka. Pouk opazuje ravnateljica, ki na kolegialno opazovanje 

povabi še enega učitelja. Načrt hospitacij je vključen v LDN.  

Vzajemno učenje poteka tudi pri timskem poučevanju, ki je prav 

tako opredeljeno v LDN. 

 

Šolski aktivi in prispevajo k 

razvoju šole.  

V začetku šol. leta vsi šolski aktivi pripravijo svoje delovne načrte, s 

katerimi načrtujejo lastne dejavnosti (na šoli in širše), opredelijo 

minimalne standarde, pogoje in načine opravljanja izpitov ter 

kriterije ocenjevanja. Šolski aktivi se aktivno vključujejo v 

načrtovanje dneva odprtih vrat, informativnih dni, OIV, ID … 
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8 Šola kot središče vseživljenjskega učenja 

8.1 Programi usposabljanja, izobraževanje odraslih, ponudba za prosti čas 

  

Osnovni nivo kakovosti 

 

Ugotovitve komisije 

 

Šola izvaja programe za 

pridobitev izobrazbe za 

odrasle in neformalnega 

usposabljanja.  

Šola v skladu z LDN izvaja izobraževanje za odrasle na področju 

optike in steklarstva. Ob začetku šol. leta je objavila Predstavitveno 

publikacijo ŠCRS – izobraževanje odraslih, in vsakemu udeležencu 

izdelala program izobraževanja. Učitelji so se prilagajali časovnim 

omejitvam odraslih udeležencev glede terminov konzultacij in 

opravljanja izpitov.  

Neformalno izobraževanje za optike: Negovanje in plemenitenje 

znanja je ključno za profesionalni uspeh. Zato smo za vse, ki že delajo 

v optiki, pripravili pestro in zanimivo ponudbo programov dodatnega 

usposabljanja. Cilj vsakega dobrega optika je zadovoljna stranka in 

tukaj zagotovo lahko pomagamo. Le poglejte, kaj ponujamo! 

Programi so namenjeni tudi demonstratorjem, zastopnikom 

proizvajalcev optičnih materialov in aparatur in prodajalcem v 

trgovinah z optičnimi pripomočki. To so Drobna popravila v optiki, 

Izdelava očal na vijake in nitko, Komunikacija v optiki, Izdelava očal z 

eno -, dvo-in večžariščnimi optičnimi stekli, Očala na naročilnico oz. 

recept, Anatomija in fiziologija očesa. Šola si v bodoče prizadeva tudi 

izobraževati v skladu s cilji vseživljenjskega učenja, potrebami 

posameznika, sfere dela in lokalnega okolja, zlasti na področju 

steklarstva. 

Šola se razvija kot lokalno 

središče kulturnega, 

športnega in socialnega 

delovanja mladih in odraslih 

Dijaški dom ŠCRS načrtno skrbi tudi za prosti čas svojih varovancev 

(Domijada, likovna kolonija, kulinarični večeri, tekmovanja v 

nogometu, namiznem tenisu, družabno življenje v domu, domska 

ustvarjalnica,…).  
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9 Področje razvojnih projektov s slovenskimi in mednarodnimi 
partnerji 
9.1 Vključenost v domače in tuje projekte 

 

Osnovni nivo kakovosti 

 

Ugotovitve komisije 

 

Šola je vsaj enkrat na 3 

leta vključena v domači 

projekt.  

 

V tem šolskem letu smo bili vključeni v naslednje projekte: 

 Preizkušanje e-vsebin in e-storitev 

 Slovenska mreža zdravih šol 

 Kako preprosto je reči: ne vem 

 Upcycling v praksi za nove izzive 

 Ustart 

 

Šola je vsaj enkrat na 5 let 

vključena v mednarodni 

projekt.  

V šolskem letu 2015/16 je šola sodelovala v sledečih mednarodnih 

projektih: 

 Unesco 

 Prijateljfest Dveh Mest 

 Erasmus+ 
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10 USMERJENA OPAZOVANJA KOMISIJE V ŠOLSKEM LETU 2015/16 
 

Komisija za kakovost je v šolskem letu 2015/16 izvedla usmerjeno opazovanje na treh področjih. 

1. Za prioritetno področje je komisija določila področje, ki do sedaj še ni bilo podrobneje 

evalvirano, in sicer področje doseganja ciljev izobraževanja. Komisija je pripravila spletne 

anketne vprašalnike za dijake, ki so že zaključili šolanje na ŠCRS, poiskala elektronske naslove 

oz. FB profile in izvedla anketiranje. Za sodelovanje smo zaprosili 140 bivših dijakov iz 

programa tehnik optik in 200 bivših dijakov iz programa gimnazije. Odziv je bil skladen z 

učinkovitostjo spletnega anketiranja. Anketne vprašalnike je v celoti izpolnila in oddala 

približno tretjina zaprošenih anketirancev. 

2. Drugo področje samoevalvacije je bilo preverjanje klime v oddelčnih skupnostih. Za oddelčne 

skupnosti smo pripravili krajše vprašalnike o počutju na šoli, pouku, pisnih ocenjevanjih, ki so 

jih reševali pri mladinskih urah.  

3. Tretje področje, ki je zajeto v poročilu, je samoevalvacija učiteljev. Vprašalnike za to področje 

je pripravila ravnateljica, ki je po opravljenih razgovorih z učitelji naredila tudi analizo. 
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10. 1 PODROČJE DOSEGANJE CILJEV IZOBRAŽEVANJA 
Osrednja evalvacija v letošnjem šolskem letu, je bila v zvezi z uspešnostjo naših bivših dijakov. 

Raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili so bila:  

1. Kako uspešni so naši dijaki po zaključenem šolanju na ŠCRS? 

2. Kako uspešno študirajo? 

3. Kje in kaj študirajo? 

4. Kako uspešno se zaposlujejo? 

5. Kje so zaposleni? 

6. Se naši dijaki po končanem šolanju vračajo v domači kraj ali ostajajo v večjih mestih? 

7. Kako zadovoljni so s pridobljenimi znanji in veščinami, ki so jih pridobili na ŠCRS? 

V ta namen smo pripravili spletne anketne vprašalnike in jih posredovali našim bivšim dijakom.  

Po statistikah, ki so dostopne, je učinkovitost spletnega anketiranja okoli 30%, zato smo morali zajeti 

dovolj velik vzorec bivših dijakov. 

Za program tehnik optik smo izbrali po 10 dijakov na generacijo (skupaj 140), za program gimnazije 

pa po 20 dijakov na generacijo (skupaj 200). 

V vzorec anketirancev smo enakomerno vključili vse generacije bivših dijakov, ki so zaključile šolanje 

pri nas, vključno s tisto, ki je šolanje zaključila 2015.  

Vzorec anketirancev je sestavljalo enako število bivših dijakov, ki so na maturi oz. poklicni maturi 

dosegli višje število točk od povprečja v Sloveniji in tistih, ki so dosegli nižje število točk od povprečja.  

METODOLOGIJA DELA 

Pripravili smo dva anketna vprašalnika, in sicer enega za program tehnik optik in enega za program 

gimnazije. 

Nabor kandidatov in vprašalnike sva pripravila Andrej Hartman in Helena Topolovec. V vzorcu so bili 

enakomerno zastopani dijaki, ki so opravili maturo in splošno maturo nad in pod slovenskim 

povprečjem. Polovica naključno izbranih kandidatov je torej opravila SM in POM nad slovenskim 

povprečjem, polovica pa pod slovenskim povprečjem. 

Andreja Zupan in Rene Pirc sta vprašalnike pregledala in podala dopolnila. 

Anketni vprašalnik je jezikovno pregledala Milena Ogrizek. 

Rebeka Majer Amon je oblikovala elektronske vprašalnike. 
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10. 1. 1 ANALIZA REZULTATOV ANKETIRANJA V PROGRAMU TEHNIK 
OPTIK 
Zbiranje podatkov je potekalo od 8.4.2016 do 20.4.2016  v tem času je anketni vprašalnik v celoti 

izpolnilo 56 bivših dijakov. 

 

Spol:  (n = 56)  

 
 

Na anketni vprašalnik je odgovorilo 18 moških in 38 žensk. 
 

Katerega leta ste rojeni?  (n = 55)  

 
 

Porazdelitev po letnicah rojstva je enakomerna, izstopajoče veliko odgovorov je prispeval letnik 1993. 
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Zapišite kraj stalnega bivališča.   
 

Maribor, Slivnica pri Mariboru, Rogaška Slatina, Makole, Ljubljana, Trbovlje, Muljava, Celje, Koper, 
Trzin, Gornja Radgona, Grosuplje, Ptuj, Pristava pri Ljutomeru, Šmartno ob Paki, Spuhlja, Dobrna, 
Ptujska Gora, Šmarje pri jelšah, Šentjur, Graz, Stranje, Markovci, Zreče, Slovenske Konjice, Poljčane, 
Bled 
 

V kateri regiji prebivate?  (n = 53)  

 

 
Bivši dijaki prihajajo iz vseh koncev Slovenije, zastopanost posameznih regij je pestra. Notranjsko-
kraška, Koroška in Goriška regija niso zastopane. 
 

Kdaj ste zaključili šolanje na Šolskem centru Rogaška Slatina?  (n = 55)  

 
Enakomerna porazdelitev je prikazana tudi na tem grafu, ki prikazuje letnike zaključka šolanja. 
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Kakšna je trenutno  vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?   (n = 54)  

 
Večina anketiranih je zaključila srednješolski program tehnik optik, delež vseh, ki so doštudirali je 

okoli 20%, največ tistih, ki so pridobili izobrazbo višjo od 5. stopnje je zaključilo šolanje leta 2006.  

 
Če ste študent ali če ste študirali, zapišite ime visokošolskega zavoda ter smer študija.   

 
Veleučilište Velika Gorica, smer očna optika 9x 
Refrakcija (Ulm, Nemčija) 
Višja strokovna šola, ekonomist 
Fakulteta za gradbeništvo, smer promet 
Univerza v Mariboru, strojništvo 
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne 
študije 
FMF, fizikalna merilna tehnika 
Fakulteta za vede o zdravju, Izola, prehranski 
svetovalec – dietetičarka 
ŠC pet, telekomunikacije 
Šola za medijsko produkcijo, fotografija 
Fakulteta za upravo, poslovna uprava 
Fakulteta za medije - novinarstvo 
Gea college, Fakulteta za podjetništvo 
Fakulteta za šport, Ljubljana, smer plesni trener 
Višja strokovna šola Celje, mehatronika 

Fakulteta za turistične študije turistica, smer 
management turističnih destinacij 
Logistično inženirstvo 
Fakulteta za farmacijo, laboratorijska biomedicina 
(magistrski študij) 
Biotehniška fakulteta, zootehnika 
Fakulteta za varnostne vede, varnost in policijsko 
delo  
Fakulteta za varnostne vede, varstvoslovje 
Visoka šola za varstvo okolja Velenje, varstvo 
okolja in ekotehnologije 
Fakulteta za strojništvo maribor 
Visoka sola za zdravstvo Izola, smer dietetika 
Fakulteta za pomorstvo in promet, navtika 
Fakulteta za zdravstvene vede univerza v Matiboru 
Zdravstvena fakulteta smer, radiologija 

Kakšen je vaš trenutni status?  (n = 55)  
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Večina anketiranih ima status zaposlenega. Več anketiranih študira ob delu 

 
Koliko časa ste po zaključku šolanja iskali prvo zaposlitev.  (n = 50)  

 
Dobrih 60 % bivših dijakov je zaposlite našlo hitro, manj kot v 6 mesecih. 

 
Če ste zaposleni, označite opis, ki najbolj ustreza vaši zaposlitvi.  (n = 45)  

 
 

Če ste zaposleni, označite opis, ki najbolj ustreza vaši zaposlitvi.  (n = 45)  
  Če ste zaposleni, označite opis, ki najbolj ustreza vaši zaposlitvi. 

  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

  1 (Zaposlen sem v gospodarski/storitveni 
dejavnosti.) 

35 63% 78% 78% 

  2 (Zaposlen sem v javnem sektorju.) 4 7% 9% 87% 

  3 (Sem lastnik/solastnik podjetja.) 6 11% 13% 100% 

  Skupaj 45 80% 100%    

Večina anketiranih je zaposlenih v gospodarski oz. storitveni dejavnosti. Vendar je le ena tretjina 
takih, ki so zaposleni v optični dejavnosti. 
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Če ste zaposleni, zapišite kakšno delo opravljate.   
 

Delo optika 14, Vodja optike 
Trženje 
Laboratorijsko delo 
Delo za strojem 
Sestavljanje drobnih plastičnih predmetov 
Internetna prodaja  
Lastnik kavarne 
Pismonoša 
Prodajalec, Prodajni svetovalec, Trgovec, 

Prodajalec 
Natakar 
Diplomirana medicinska sestra 
Vojak 
Organizacija dela, vodja skupine 
Razvojni tehnolog 
Projektno delo, aplikacija za gluhe in naglušne 
Gradbeništvo 

 
Če ste zaposleni, iz spodnjega seznama izberite trditev, ki najbolj velja za vas.  (n = 45)  

 
Večina jih je zaposlena v enem izmed večjih slovenskih mest. Manj kot polovica je takih, ki so 

zaposlitev našli v domačem kraju. Manj kot 10% jih dela v tujini. 
 

Če ste brezposelni, označite koliko časa ste že brez zaposlitve.  (n = 6)  

 
 

Brezposelni so trije anketeirani, in sicer že več kot eno leto iščejo zaposlitev. Ostali trije anketiranci so 
samozaposleni ali delajo na mednarodnih projektih. 
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Ocenite zadovoljstvo s pridobljenimi znanji na Šolskem centru Rogaška Slatina. Izberite oceno, ki 
ustreza vaši izkušnji. (1 - najnižja stopnja zadovoljstva, 10 - najvišja stopnja zadovoljstva)  (n = 53)  

 
 

Povprečje vseh ocen anketiranih je 7,7 
 

Ali bi se še enkrat vpisal/a na Šolski center Rogaška Slatina?  (n = 52) 
 

 
 

Med tistimi, ki se ne bi več vpisali na našo šolo je malenkost več moških 14% in 9% žensk.. 
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Anketne vprašalnike je reševalo 18 moških in 38 žensk. Vabilu za reševanje vprašalnikov so se najbolj 

množično odzvali anketiranci, ki so rojeni 1993.  

Anketiranci prihajajo iz večine slovenskih regij, le Notranje-kraška, Koroška in Goriška regija niso 

zastopane. Prevladujejo anketiranci iz Savinjske regije. 

Največ anketirancev ima stalno bivališče v Savinjski regiji, velik delež pa jih je tudi v Osrednjeslovenski 

regiji in Podravski regiji. 

Večina anketiranih, ki so zaključili šolanje v programu tehnik optik je zaposlenih, prav tako je večina 

tistih, ki študirajo študentov ob delu.  

Zaposlitev so večinoma našli zelo hitro, v manj kot šestih mesecih, le zelo mali delež je brezposelnih 

(manj kot 6%) 

Dobra polovica je zaposlena v gospodarsko storitveni dejavnosti, več kot 10% je tudi samostojnih 

podjetnikov. 

Četrtina vseh anketiranih je zaključila študij, večinoma na 1. stopnji bolonjskega študija.  

Med tistimi anketiranci, ki so šolanje na ŠCRS zaključili do vključno leta 2012 jih je 44% uspešno 

zaključilo študij na različnih študijskih stopnjah, prevladuje zaključena izobrazba na enem izmed 

visokošolskih zavodov.  

Naši bivši dijaki se za nadaljevanje šolanja odločajo na različnih visoko in višješolskih zavodih, 

prevladuje pa nadaljevanje šolanja na Veleučiteljišču v Veliki Gorici. 

Več kot polovica zaposlenih se je zaposlila v enem izmed večjih slovenskih mest, manjši odstotek je 

tistih, ki so dobili zaposlitev v domačem kraju oz. tujini. 

Dela, ki jih opravljajo so zelo raznolika, izstopa zaposlitev v optiki. Navajajo še: trženje, laboratorijsko 

delo, delo za strojem, sestavljanje drobnih plastičnih predmetov, internetna prodaja, lastnik kavarne, 

pismonoša, prodajalec (4), natakar, diplomirana medicinska sestra, vojak, organizacija dela, razvojni 

tehnolog, projektno delo, aplikacija za gluhe in naglušne, gradbeništvo, … 

 

Pridobljena znanja na ŠCRS v povprečju ocenjujejo s 7,7. Višje ocene v povprečju dodelijo moški 

anketiranci. 

Razmerje med moškimi in ženskami, ki se ne bi ponovno vpisali na ŠCRS je približno enako. Delež 

tistih, ki se ne bi ponovno vpisali pa je manjši kot v programu gimnazije. 
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10. 1. 2 ANALIZA REZULTATOV ANKETIRANJA V PROGRAMU 
GIMNAZIJA 
Zbiranje podatkov je potekalo od 8.5.2016, do 20.5.2016, v tem času je anketni vprašalnik v celoti 

izpolnilo 76 bivših dijakov. 

 

Spol:  (n = 76)  

 
 

Na anketni vprašalnik je odgovorilo 41 žensk in 35 moških. 
 

Katerega leta ste rojeni?  (n = 74)  

 
Na anketni vprašalnik je odgovoril večji delež generacij, ki so šolanje končale pred kratkim. 

 
 
 
 
 



 

 28 

Zapišite kraj stalnega bivališča.   

  Rogaška Slatina 42 

  Rogatec 8 

  Šmarje pri Jelšah 7 

  Podčetrtek 3 

  Ljubljana 2 

  Zgornje Tinsko 1 

  Ješovec pri Kozjem 1 

  Buče 1 

  Podplat 1 

  Maribor 1 

  Bistrica ob Sotli 1 

  Trebče 1 

  Bratislava 1 

  Skupaj 68 

 
 

V kateri regiji prebivate?  (n = 68)  

 
Večina anketiranih prebiva v Savinjski regiji, sledi ji osrednjeslovenska. 
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Kdaj ste zaključili šolanje na Šolskem centru Rogaška Slatina?  (n = 68)  

 
 
 

Kakšna je trenutno  vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?   (n = 67)  

 
Več kot polovica anketiranih ima najvišjo stopnjo pridobljene izobrazbe srednješolski program.  Ostali 

so pridobili v večini Univerzitetni program 1. oz. 2. bolonjske stopnje)  
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Če ste študent ali če ste študirali, zapišite ime visokošolskega zavoda ter smer študija. 

Medicinska fakulteta univerza Maribor, dodiplomski enovit magistrski študijski program splošna medicina, 2. 
stopnja 
Univerza v Mariboru, medicinska fakulteta  
Medicinska fakulteta UM 
Medicinska fakulteta medicina - splošna medicina 
Medicinska fakulteta- dentalna medicina 
Medicinska fakulteta, splošna medicina 
Medicinska fakulteta Maribor  
Univerza v Mariboru, medicinska fakulteta  
Medicinska fakulteta, univerza v Ljubljani, enoviti magistrski študij medicine 
Medicinska fakulteta Ljubljana, medicina  
Medicinska fakulteta Ljubljana - dentalna medicina 

Naravoslovnotehniška fakulteta, grafična in medijska tehnika 

Fakulteta za družbene vede, mednarodni odnosi 
Fakulteta za družbene vede, kulturologija 
FDV - novinarstvo, strateško tržno komuniciranje 
Univerza v Ljubljani, fakulteta za družbene vede, smer sociologija 
Fakulteta za družbene vede, univerza v ljubljani 

FERI močnostna elektrotehnika (mag) 
Informatika in tehnologije komuniciranja, um feri 
FERI, mehatronika uni 
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko(feri), smer računalništvo in informacijske 
tehnologije(rit) 
Računalništvo in informatika, smer informatika 
Univerza v Mariboru, fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 

Fakulteta za farmacijo, smer laboratorijska biomedicina  
Fakulteta za farmacijo – farmacija 
Fakulteta za farmacijo - farmacija 
UL, fakulteta za farmacijo, farmacija 
Univerza v Ljubljani, fakulteta za farmacijo, smer enoviti magistrski študij farmacije 
Univerza v Ljubljani, fakulteta za farmacijo, smer kozmetologija  
Fakulteta za farmacijo, smer kozmetologija 

Filozofska fakulteta um – psihologija 
Filozofska fakulteta Maribor, pedagogika in angleški jezik in književnost 
Filozofska fakulteta Maribor, medjezikovne študije angleščina, medjezikovne študije nemščina 
Univerza v Mariboru, filozofska fakulteta angleški jezik in književnost, pedagogika 
FF Maribor, angleščina&geografija 
Filozofska fakulteta, univerza v Mariboru, psihologija 

Pravna fakulteta Ljubljana, pravo 
Pravna fakulteta, pravo 
Pravna fakulteta Ljubljana 
Pravna fakulteta, univerza v Mariboru, pravo 
UNI MB pravo 

Ekonomsko-poslovna fakulteta maribor, ekonomske in poslovne vede 
Ekonomsko poslovna fakulteta  
EPF MB 

Alma mater europea - ecm (fizioterapija) 
Alma mater europaea Maribor, fizioterapija 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, etnologija in kulturna antropologija 

Pedagoška fakulteta - mat&fiz 
Pedagoška fakulteta v Ljubljani, socialna pedagogika 

Pedagoška fakulteta Maribor, razredni pouk 

Fakulteta za upravo, uprava 

Univerza v Ljubljani, ekonomska fakulteta, smer bančni in finančni management 

Fakulteta za komercialne in poslovne vede - ekonomija 

Fakulteta za nar. in mat., smer matematika  
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FGG - geodezija 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, univerza v Ljubljani biokemija uni 
fkkt biokemija 

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede; kmetijstvo uni 

FKPV smer turizem 

FMF fizika 

Veterinarska fakulteta, veterinarstvo 

Zdravstvena fakulteta, radiološka tehnologija 

Univerza v Ljubljani fakulteta za elektrotehniko procesna avtomatika in inteligentni sistemi 

Fakulteta za šport – športna vzgoja 

Biotehniška fakulteta-biotehnologija 

Fakulteta za turistične študije - uni turizem 

 
Koliko let ste porabili, da ste pridobili formalno izobrazbo po končanem srednješolskem 

izobraževanju?   

 
Več kot polovica tistih, ki so zaključili eno od študijskih stopenj navaja, da je za študij porabila več kot 

5 let. 
 

Kakšen je vaš trenutni status?  (n = 68)  
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Q4   Kakšna je trenutno  vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?  

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (Srednješolski program) 39 51% 58% 58% 

     2 (Višješolski strokovni program  6/1) 1 1% 1% 60% 

     3 (Specializacija po višješolskem programu  6/2) 0 0% 0% 60% 

     4 (Visokošolski strokovni program  6/2) 0 0% 0% 60% 

     5 (Visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja)  6/2) 2 3% 3% 63% 

     6 (Univerzitetni program (1. bolonjska stopnja)  6/2) 10 13% 15% 78% 

     7 (Specializacija po visokošolskem strokovnem programu  7) 0 0% 0% 78% 

     8 (Univerzitetni program  7) 10 13% 15% 93% 

     9 (Magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)  7) 4 5% 6% 99% 

     10 (Specializacija po univerzitetnem programu  8/1) 0 0% 0% 99% 

     11 (Magisterij znanosti  8/1) 0 0% 0% 99% 

     12 (Doktorat znanosti  8/2) 1 1% 1% 100% 

Veljavni   Skupaj 67 88% 100%    

 
 

Koliko časa ste po zaključku šolanja iskali prvo zaposlitev.  (n = 41)  

 
Dobrih 60% vprašanih se je zaposlilo v manj kot pol leta. Med anketiranimi rojenimi med 1985 in 

1989 je samo eden navedel, da še ni našel zaposlitve, eden jo je iskal manj kot eno leto, ostali pa so 
jo našli v manj kot šestih mesecih. 

 
Če ste zaposleni, označite opis, ki najbolj ustreza vaši zaposlitvi.  (n = 27)  
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Če ste zaposleni, iz spodnjega seznama izberite trditev, ki najbolj velja za vas.  (n = 27)  

 
 

Večina tistih, ki so se po študiju zaposlili, je zaposlenih v enem izmed večjih slovenskih mest in ne v 
domačem kraju. 

 
Če ste zaposleni, zapišite kakšno delo opravljate.   

 
 pomočnik direktorja 

 delo farmacevtke v lekarni 

 varnostnik 

 montaže ograjnih sistemov in vrat 

 svetovalec na uradu za okolje in prostor  

 računovodstvo in finance 

 web editor 

 veterinar 

 business development and marketing 

 razvoj v avtomobilski industriji  

 marketing manager 

 skladiščnik 

 prof. športne vzgoje 

 pisarniško delo, prodaja 

 razvoj software-a v bančništvu 

 natakar 

 asistentka v prodaji in marketingu 

 raziskovalno delo na znanstvenem 
inštitutu 

 učiteljica na šoli za otroke s posebnimi 
potrebami 

 programer 

 prof. mat in fiz 

 poslovna administracija 

 programiranje 

 novinarsko delo, vendar preko 
študentskega servisa 

 finančni analitik 

 
Če ste brezposelni, označite koliko časa ste že brez zaposlitve.  (n = 1)  
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Izberite trditev, ki najbolj velja za vas.  (n = 66)  

 
Pričakovanja povezana z rezultati mature so za dve tretjini anketiranih bila takšna, da so v celoti 

izpolnila njihova pričakovanja. 
 

Izberite trditev, ki najbolj velja za vas. Dosežen rezultat na maturi mi je omogočil:  (n = 66)  

 
 Več kot 80% anketiranih se je z doseženim rezultatom lahko vpisalo v študijski program, ki so ga 

izbrali kot prvo željo. 
 

Ocenite zadovoljstvo s pridobljenimi znanji na Šolskem centru Rogaška Slatina. Izberite oceno, ki 
ustreza vaši izkušnji. (1 - najnižja stopnja zadovoljstva, 10 - najvišja stopnja zadovoljstva)  (n = 66)  

 
Povprečna ocena zadovoljstva tistih, ki so končali šolanje na ŠCRS je 7,6. 
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Ali bi se še enkrat vpisal/a na Šolski center Rogaška Slatina?  (n = 66)  

 

Odgovori Veljavni Povprečje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skupaj       

0 (0%) 3 (5%) 0 (0%) 1 (2%) 4 (6%) 3 (5%) 13 (20%) 23 (35%) 13 (20%) 6 (9%) 
66 

(100%) 
66 7.6 

 

 
 

 
Analiza podatkov pokaže, da se na ŠCRS ne bi še enkrat vpisalo 11 žensk in 2 moška. 
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Anketne vprašalnike je reševalo 35 moških in 41 žensk. Vabilu za reševanje vprašalnikov so se najbolj 

množično odzvali tisti anketiranci, ki so šolanje zaključili v zadnjih treh generacijah maturantov.  

Večina anketirancev prihaja iz Rogaške Slatine, velik delež anketiranih je tudi iz Rogatca, ostali kraji 

od koder so anketiranci so še Kozje, Šmarje, Tinsko, Bistrica ob Sotli, Buče, Podplat. 

Večina anketirancev ima stalno bivališče v Savinjski regiji (45), velik delež pa jih je tudi v 

Osrednjeslovenski regiji (15). 

39 anketiranih je študentov, 28 pa takih, ki so s študijem zaključili. 

Med tistimi, ki so zaključili študij prevladuje univerzitetna izobrazba in zaključen študij na 2. bolonjski 

stopnji.  

Nabor univerz kjer študirajo naši bivši dijaki je pester, prevladujejo pa Medicinska fakulteta, 

Filozofska fakulteta v Mariboru, Farmacija in FERI. 

Zaposleni so večinoma dobili zaposlitev v gospodarski oz. storitveni dejavnosti (74%), ostali v javnem 

sektorju (22%) in v privatnem sektorju. 

Več kot polovica zaposlenih se je zaposlila v enem izmed večjih slovenskih mest, manjši odstotek je 

tistih, ki so dobili zaposlitev v domačem kraju oz. tujini. 

Dela, ki jih opravljajo so zelo raznolika, ni izstopajočega poklica. (farmacevt, raziskovalno delo v 
inštitutu, urejanje spletnih strani, profesor športne vzgoje, finančni analitik, programer, svetovalec na 
uradu za okolje in prostor, …) 
 

68% anketiranih, ki so odgovorili na zastavljeno vprašanje povezano z rezultati mature, je bilo z 

rezultatom v celoti zadovoljnih, 22% jih je bilo delno zadovoljnih in le 2 anketirana z rezultatom nista 

bila zadovoljna. 

Dober podatek je tudi ta, da se je kar 85% vseh, ki so odgovarjali vpisalo na 1. željo v prvem 

prijavnem roku. Delež samoplačniških vpisov je minimalen (1 anketiranec). 

Povprečna ocena pridobljenih znanj na ŠCRS je 7,6. Višje ocene v povprečju dodelijo moški 

anketiranci. 

Med tistimi, ki se ne bi ponovno vpisali na ŠCRS je bistveno večji delež žensk. 
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10.2 PODROČJE NAČRTOVANJA PROCESA POUČEVANJA 
 

Samoevalvacijski vprašalnik in povzetek pedagoških poročil učiteljev je pripravila ravnateljica 

Dubravka Berc Prah.  

Povzetek pedagoških poročil učiteljev, šol. leto 2015/16 

V šol. letu 2015/16 je bilo na Šolskem centru Rogaška Slatina 33 pedagoških delavcev (vključno z 

ravnateljico in učitelji, ki so sicer zaposleni drugje, vendar so svojo obvezo dopolnjevali na naši šoli). 

Pedagoško poročilo, katerega najpomembnejše ugotovitve predstavljam v tej analizi, so učitelji oddali 

in predstavili ravnateljici na letnem razgovoru v mesecu juniju 2016. Pedagoškega poročila zaradi 

njegove specifične sestave, ki se je navezovala na neposredno delo v razredu, niso oddali vzgojitelji, 

laborantka, knjižničarka in ravnateljica. Od 26 učiteljev splošnoizobraževalnih in strokovnih 

predmetov ter prakse je pedagoško poročilo v pisni in ustni obliki podalo 21 učiteljev, 5 jih je svoje 

»odgovore« predstavilo le ustno.  

Ta analiza zaradi objektivnosti temelji na 21 pedagoških poročilih, oddanih v pisni obliki.  

V prvi točki pedagoškega poročila so učitelji s številkami od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo "sploh ni 
pomembno" in 5 "zelo je pomembno", izrazili, kolikšen pomen pripisujejo realnim pričakovanjem, 
učnim rezultatom, izkoristku/učinku učnih ur ter jasnosti pravil in doslednosti. Graf prikazuje 
povprečje vrednosti, ki so jih učitelji pripisali posameznemu kazalniku.  

 

Grafikon 1 

Iz grafikona 1 je razvidno, da so povprečne ocene pomena posameznih kazalnikov tesno skupaj in 

blizu najvišji oceni, tj. petici. Učitelji vse štiri kazalnike ocenjujejo kot zelo pomembne (kar 8 učiteljev 

je vse štiri kazalnike ovrednotilo z oceno 5). Z najvišjo oceno so najpogosteje ocenili jasnost pravil in 

doslednost. V razgovoru so nato razvrščali kazalnike po pomenu od 1 (najpomembnejši) do 4 

(najmanj pomemben) in tudi po tem principu se jim najpomembnejši zdi isti kazalnik, tj. jasnost pravil 

in doslednost. Zanimivo je, da se učiteljem izkoristek učnih ur in učni rezultati v povprečju zdijo enako 

pomembni, z nekoliko nižjo oceno (še vedno pa zelo visoko) pa so ocenili realna pričakovanja. Pri 
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razvrščanju po pomembnosti so na 2. mesto najpogosteje postavili izkoristek učnih ur, na 3. mesto 

učne rezultate in na 4. mesto realna pričakovanja (gl. grafikon 2).  

 

Grafikon 2 

 

Svojo oceno so utemeljevali z besedami, npr.  

 Vsi kazalniki so pomembni in odvisni/povezani med seboj.  

 Učni rezultati so posledica poti, zato menim, da je pomembnejša osredotočenost na 

dogajanje v interakciji z dijaki.  

 Učinek na rast posameznika izhaja iz dela pri pouku.   

 Brez jasnih navodil, obojestranskih jasnih dogovorov in doslednosti ni možno napredovanje.  

 Pomembno mi je, da dijaki nimajo pričakovanj, ki bi bila v nasprotju z njihovimi sposobnostmi. 

Dijaki so individuumi in pri vsakem je potreben drugačen pristop.  

 V to, kar delam, vložim veliko energije in rezultati so mi pomembni. 

 Velikokrat se zavem, da ocene niso pokazatelj trajnega znanja. Po obdelani snovi in 

pridobljeni oceni veliko dijakov „preklopi“ in pozabi. Pri ponavljanju že obdelane snovi včasih 

rečejo: „Kaj je že to?“ Zato menim, da je tisto, kar z lahko prikličejo v spomin, resnično vredno.  

 Dobri rezultati so znak, da smo dobro delali vsi: dijaki, učitelji (in starši). 

 Vsi kazalniki so prepleteni in pomembni. Če jih ne obravnavamo celostno, ne moremo 

pričakovati rezultatov dela.  

V razgovoru se je pokazalo, da učitelji čutijo, da imajo neposreden vpliv na dva kazalnika, in sicer na 

jasnost pravil in doslednost ter na izkoristek učnih ur. Menijo, da so jasna pravila in doslednost dobro 

varovalo zlasti v kritičnih situacijah in da brez tega ne more biti izkoristka učnih ur, brez tega pa ne 

more biti dobrih učnih rezultatov. Pri ocenjevanju pomena slednjih so bili previdnejši, saj čutijo, da 

niso v celoti odgovorni za učne rezultate, da so ti odvisni tudi od dijakove motivacije in ciljev. Še 

največ težav so imeli z umeščanjem realnih pričakovanj v kontekst razvrščanja in ocenjevanja. V 

razgovoru so nato izpostavljali, da so pomembna tako realna pričakovanja dijaka do sebe, staršev do 

dijaka in do šole/učitelja in tudi učitelja do dijaka.  
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V drugi in tretji točki pedagoškega poročila so učitelji opisovali, kako zadovoljni so s svojimi letnimi 

pripravami, kaj so dobro načrtovali in kaj bodo v naslednjem šol. letu izboljšali. Vrednotili so tudi 

načrte ocenjevanja, ki jih vključujejo v letne priprave.  

Z letnimi pripravami so večinoma zelo zadovoljni, še zlasti pomemben se jim zdi načrt ocenjevanja. 

Prav slednjega najpogosteje izpostavljajo kot tisto, kar bodo v naslednjem letu spremenili. Posamezni 

učitelji so zapisali, da bodo za naprej na novo razmislili o številu ocen in o časovnem razporedu 

njihovega pridobivanja. Nekateri so zadnje ocenjevanje izvedli prepozno oz. načrtujejo v naslednjem 

šol. letu prej pridobiti zadnje ocene. Opozorili so še na to, da se občasno načrt obravnave katere 

snovi in njenega ocenjevanja tudi podre zaradi bolezni, nadomeščanj, OIV, športnih dni … Učitelji 

izpostavljajo, da letne priprave – tudi če so z njimi načeloma zadovoljni – iz leta v leto dopolnjujejo. V 

prihodnje bodo razmislili tudi še o drugačnih oblikah dela v juniju (terensko delo, timsko delo …).  

V četrti točki pedagoškega poročila so se učitelji opredeljevali med možnostmi, ali od dijakov 

pričakujejo premalo, preveč ali ravno prav.  

 

Grafikon 3 

Večina učiteljev meni, da od dijakov pričakuje ravno prav, to oceno podajajo na osnovi večletnih 

pedagoških izkušenj. Trije učitelji menijo, da od dijakov morda pričakujejo malo premalo, dva pa, da 

kdaj pričakujeta tudi preveč. Nekateri učitelji navedejo npr., da pri ustnem ocenjevanju od dijakov 

pričakujejo ravno prav (tudi »dobijo« to, kar pričakujejo), pri pisnem ocenjevanju pa morda 

pričakujejo nekoliko preveč.  

Zanimivi so zlasti kombinirani odgovori, npr.  

 Menim, da je pomembno, da pri dijakih spodbujam njihova pričakovanja do samih sebe.  

 Moja ocena tega, koliko pričakujem od dijakov, je nerelevatna. S svojim načinom dela dijake 

spodbujam, da so ustvarjalni, kritični, disciplinirani  in predvsem, da delajo oz. napredujejo.  

 Ker prihajajo dijaki z različnim predznanjem, skušam zahtevati za vse na njim dosegljivem 

nivoju, vendar to pomeni, da za dober dijake večkrat to ni dovolj, za slabe pa pomeni, da 

včasih s težavo sledijo.  
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 Včasih premalo, včasih preveč, trudim se iskati sredino. Včasih zaradi tega od katerega dijaka 

zahtevam malo premalo, kar se odrazi na njegovi motiviranosti.  

 Dijaki imajo glede končne ocene in pridobljenega znanja različna lastna pričakovanja, in če jih 

znam sprejeti, potem od dijakov pričakujem ravno prav.  

V razgovoru smo z učitelji nato razpravljali, ali je naravnanost učitelja na to, da išče sredino, (vedno) 

dobra, in kako uravnotežijo svoja pričakovanja s pričakovanji dijakov do predmeta, učitelja in sebe z 

minimalnimi standardi in pričakovanimi dosežki po učnem načrtu. Učitelji so navajali, da se 

diferenciacije in individualizacije pouka, s katerima bi se bilo mogoče izogniti iskanju povprečja, in s 

katerimi bi bilo mogoče omiliti razlike v predznanju, premalo poslužujejo. To področje ostaja 

neizkoriščeno in je velik izziv za učitelja.  

V peti točki pedagoškega poročila so učitelji opisovali potek priprav dijakov na tekmovanja v znanju.  

Večina učiteljev je opozorila, da zaradi prevozov dijakov le težko najdejo čas za sistematične in 

temeljite priprave. Nekateri učitelji so opozorili tudi na to, da prepogosto dijake tekmovalce 

»vzamemo« od pouka v času učiteljeve proste ure. Opozorili so tudi na to, da so dijaki tekmovalci 

pogosto vpeti v več različnih dejavnosti in da težko časovno usklajujejo vse obveznosti. Učitelji se 

zavedajo, da bi priprave morale biti načrtnejše in bolj sistematične, a ustreznih organizacijskih rešitev 

ne vidijo. V razpravi, ki je sledila, smo ugotavljali, da je del priprav na tekmovanja v znanju v sklopu 

diferenciacije in individualizacije mogoče izpeljati tudi pri pouku, a da ta del praviloma ostaja 

neizkoriščen.  

V šesti točki pedagoškega poročila so učitelji imeli možnost vodstvo šole opozoriti na dobre in slabe 

rešitve.  

Učitelji so tako opozorili na  

 število dejavnosti, ki potekajo ob pouku,  

 potrebe po IKT v kabinetih in učilnicah,  

 pouk in načrtovane dejavnosti v juniju/času mature,  

 založenost šol. knjižnice.  

Analizo pripravila: Dubravka Berc Prah 
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10. 3 PODROČJE UČENJE IN POUČEVANJE – SVETOVANJE IN PODPORA 
DIJAKOM 
Za dijake smo pripravili anketni vprašalnik o aktivnostih in dogodkih, ki so zaznamovali tekoče šolsko 

leto. Vprašalnike so dijaki izpolnili v mesecu maju. Vsebinsko je področja anketiranja prispevala Nika 

Artič, predsednica dijaške skupnosti. 

Pripravljene vprašalnike so dijaki reševali na mladinski uri v mesecu maju oz. juniju. 

Dijaki so ocenjevali naslednja področja: 

 obšolske dejavnosti 

 šolsko malico 

 dejavnosti v času pouka 

 novosti na šoli 

 delo dijaške skupnosti in 

 razpored pisnega ocenjevanja. 

Dijaki v 1. b, 1. c in prvem 1. d ocenjujejo, da je na šoli organiziranih dovolj obšolskih dejavnosti, da 

lahko vsak dijak najde svoje interesno področje s katerim se ukvarja izven pouka. Ostali razredi pa so 

večinoma mnenja, da je na šoli organiziranih veliko dejavnosti, ki se zaradi preslabega interesa 

dijakov ne izvajajo. 

23 dijakov meni, da je malica dovolj raznovrstna, ostali pa menijo, da ni. 

Dijaki 4. letnikov in 1. d razreda so mnenja, da je ekskurzij in drugih dejavnosti, ki potekajo v času 

pouka ravno prav, Dijaki vseh 3. letnikov, 1. in 2. c so mnenja, da jih je premalo. 

Med dijaki 2. a, b in 1. a in b razreda pa je slaba polovica tistih, ki menijo, da je drugih dejavnosti 

premalo, polovica meni da jih je ravno prav, 14 dijakov pa meni, da je dejavnosti preveč. Izstopajoče 

veliko dijakov, ki menijo, da je dejavnosti preveč (9), je iz 1. b. 

Slaba polovica dijakov, ne opazi na šoli novosti, ki bi doprinesle k boljšemu počutju ali 

kakovostnejšemu delu ostala polovica je mnenja, da so na šoli uvedene novosti, ki doprinašajo 

predvsem k boljšemu počutju. Dijaki kot novosti, ki so jih opazili, navedejo zaslon v pritličju in 

dekoracijo v dijaškem domu ter šolski zvonec. 

Štiri oddelčne skupnosti menijo, da je v delo DS aktivno vključena večina dijakov, ostale pa, da je v 

njeno delovanje vključenih premalo dijakov. 

Oddelčne skupnosti 1. c, 2. c, 3. c, 4. c in 1. d menijo, da načrt ocenjevanja omogoča enakomerno 

pridobivanje ocen skozi vse leto, dijaki vseh oddelkov v programu gimnazija pa menijo da je v 

določenih mesecih preveč ocenjevanja na teden. 

Predlogi dijaških skupnosti za izboljšave na šoli: 

 Nove naprave in stroji v optični delavnici 

 Glasba namesto zvonca 

 Bolj pestra prehrana 

 Pridobivanje ustnih ocen v času, ko ni pisnih ocenjevanj 

 Zaključena ocenjevanja v prvi polovici maja, da bi bilo popravljanje ocen lažje 

 Manj pisnih ocenjevanj 

 Preveč prostega časa po konferenci in preveč ocenjevanja na koncu šolskega leta 
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IV POVZETEK 
Komisija za kakovost je opazovala 9 področij življenja in dela na šoli. Ugotovila je, da šola sledi 

smernicam razvoja, značilnim za Slovenijo, in se trudi za doseganje standardov kakovosti na vseh 

devetih področjih.  

Komisija je v usmerjeni analizi v zvezi z bivšimi dijaki ugotovila, da je uspešnost bivših dijakov po 

zaključku šolanja na ŠCRS zadovoljiva, v vzorcu je namreč zelo malo takih dijakov, ki nimajo zaposlitve 

ali statusa študenta.  

Dijaki, ki so doštudirali so praviloma tudi zaposleni. Nabor študijskih smeri in študijskih središč je v 

obeh programih zelo pester, pri optikih prevladuje šolanje v smeri strokovnega področja, pri 

gimnazijcih pa številčno izstopajo zahtevnejše in dlje časa trajajoče študijske smeri.  

Med anketiranimi bivšimi gimnazijci je v generaciji od 2004 do 2010 je le en anketirani brez 

zaposlitve, tudi med optiki je delež brezposlenih zelo majhen. 

Več kot polovica zaposlenih je dobila delo v enem izmed večjih slovenskih mest, slaba polovica pa v 

domačem kraju. 

Bivši dijaki so zadovoljni z znanji pridobljenimi na ŠCRS, povprečna ocena zadovoljstva je 7,7. Prav 

tako je spodbuden delež tistih, ki bi se ponovno vpisali v program tehnik optik, malo slabši pa je 

odstotek tistih, ki so zaključili gimnazijsko izobraževanje.  

Komisija je v analizi prišla do zaključka, da bi bilo smiselno razmisliti o alumni klubu ŠCRS, ki bi 

povezal bivše dijake naše šole. 

Njegov namen bi bil, da se šola redno in tesneje povezuje s svojimi bivšimi dijaki. Cilji, ki bi jih pri tem 
zasledovali bi lahko bili: 

 Načrtovanje in izvajanje raznovrstih aktivnosti, od somentorstev pri raziskovalnih nalogah, 
različnih projektih, do skupnega nastopa alumnijev in šole na javnih prireditvah. 

 Dvig ugleda šole. S svojim vpogledom v dejavnosti kjer so zaposleni nam lahko svetujejo, kaj 
narediti za dvig kakovosti in ugleda šole. 

 Dvig prepoznavnosti in ugleda šole na področjih, na katerih šola deluje. Z izpostavljanjem 
alumnijev šole, ki so na pomembnih strokovnih ali javnih položajih in so pripravljeni 
izpostaviti, na kateri srednji šoli so pridobili svoje znanje, se bi dvigal ugled ŠCRS. 

 

V analizi, ki smo jo opravili na podlagi vprašalnikov za dijaške skupnosti ugotavljamo, da lahko 

izboljšamo motivacijo dijakov za posamezne dejavnosti, ki potekajo ob pouku. Šolsko prehrano je v 

tem šolskem letu pripravlja nov ponudnik. Dijaki večinoma ocenjujejo da je število različnih 

dejavnosti, ki so v sklopu pouka ustrezno. Delo dijaške skupnosti je opaženo, zaznati pa je željo, da bi 

v aktivnostih sodelovalo več dijakov. Glede razporeda pisnih ocenjevanj, dijaki programa gimnazija 

opozarjajo na neenakomerno porazdeljena pisna ocenjevanja. 
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PRILOGE 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA PROGRAM TEHNIK OPTIK 

Spoštovani!Pred vami je vprašalnik s katerim želimo ugotoviti, kako uspešni so bivši dijaki Šolskega centra 

Rogaška Slatina pri nadaljnjem izobraževanju oziroma zaposlovanju. Člani komisije za kakovost vas prosimo, da 

izpolnite kratek anketni vprašalnik, saj nam bodo vaši odgovori v veliko pomoč pri načrtovanju smernic za 

izboljšanje kakovosti naše šole. Na vprašanja, ki se NE navezujejo na vaš status, ne odgovarjajte. Anketni 

vprašalnik ima 16 vprašanj. Anketa je anonimna.  
 

 
SPOL - Spol:  
 

 Moški  
 Ženski  

 

 
Q1 - Katerega leta ste rojeni?  
 

 1982  
 1983  
 1984  
 1985  
 1986  
 1987  
 1988  
 1989  
 1990  
 1991  
 1992  
 1993  
 1994  
 1995  
 1996  
 1997  
 1998  

 

 
IF (1)  ( Demografija )    
Q2 - Zapišite kraj stalnega bivališča.  
 

 

  

 

 
IF (1)  ( Demografija )    
XLOKACREGk - V kateri regiji prebivate?  
  

 
 Savinjski  
 Zasavski  
 Spodnjeposavski  
 Pomurski  
 Koroški  
 Osrednjeslovenski  
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 Jugovzhodni  
 Podravski  
 Goriški  
 Notranjsko-kraški  
 Gorenjski  
 Obalno-kraški  

 

 
IF (1)  ( Demografija )    
Q3 - Kdaj ste zaključili šolanje na Šolskem centru Rogaška Slatina?  
 

 2002  
 2003  
 2004  
 2005  
 2006  
 2007  
 2008  
 2009  
 2010  
 2011  
 2012  
 2013  
 2014  
 2015  

 

 
IF (1)  ( Demografija )    
Q4 - Kakšna je trenutno  vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?   
 

 Srednješolski program  
 Višješolski strokovni program  6/1  
 Specializacija po višješolskem programu  6/2  
 Visokošolski strokovni program  6/2  
 Visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja)  6/2  
 Univerzitetni program (1. bolonjska stopnja)  6/2  
 Specializacija po visokošolskem strokovnem programu  7  
 Univerzitetni program  7  
 Magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)  7  
 Specializacija po univerzitetnem programu  8/1  
 Magisterij znanosti  8/1  
 Doktorat znanosti  8/2  

 

 
IF (1)  ( Demografija )    
Q5 - Če ste študent ali če ste študirali, zapišite ime visokošolskega zavoda ter smer študija.   
 

 

  

 

 
IF (1)  ( Demografija )    
Q6 - Koliko let ste porabili, da ste pridobili formalno izobrazbo po končanem srednješolskem 

izobraževanju?   
 

 5 let ali manj  
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 več kot 5 let  
 

 
IF (1)  ( Demografija )    
XDS2a4 - Kakšen je vaš trenutni status?  
 

 Študent  
 Zaposleni  
 Brezposelni  
 Drugo:  

 

 
IF (1)  ( Demografija )    
Q7 - Koliko časa ste po zaključku šolanja iskali prvo zaposlitev.   
 

 Manj kot 6 mesecev  
 6 mesecev in več  
 Manj kot 1 leto  
 1 leto in več  
 Je še nisem našel/a  

 

 
IF (1)  ( Demografija )    
Q8 - Če ste zaposleni, označite opis, ki najbolj ustreza vaši zaposlitvi.   
 

 Zaposlen sem v gospodarski/storitveni dejavnosti.  
 Zaposlen sem v javnem sektorju.  
 Sem lastnik/solastnik podjetja.  

 

 
IF (1)  ( Demografija )    
Q9 - Če ste zaposleni, iz spodnjega seznama izberite trditev, kinajbolj velja za vas.   
 

 Zaposlen sem v domačem kraju.  
 Zaposlen sem v enem izmed večjih slovenskih mest.  
 Zaposlen sem v tujini.  

 

 
IF (1)  ( Demografija )    
Q10 - Če ste zaposleni, zapišitekakšno delo opravljate.   
 

 

  

 

 
IF (1)  ( Demografija )    
Q11 - Če ste brezposelni, označite koliko časa ste že brez zaposlitve.   
 

 Manj kot 6 mesecev  
 6 mesecev in več  
 Manj kot 1 leto  
 1 leto in več  
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IF (1)  ( Demografija )    
Q12 - Ocenite zadovoljstvo s pridobljenimi znanji na Šolskem centru Rogaška Slatina. Izberite oceno, ki 

ustreza vaši izkušnji. (1 - najnižja stopnja zadovoljstva, 10 - najvišja stopnja zadovoljstva)  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pridobljeno znanje na 

ŠCRS           

 

 
IF (1)  ( Demografija )    
Q13 - Ali bi se še enkrat vpisal/a na Šolski center Rogaška Slatina?  
 

 Da  
 Ne  
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA PROGRAM GIMNAZIJA 
 
Spoštovani!Pred vami je vprašalnik s katerim želimo ugotoviti, kako uspešni so bivši dijaki Šolskega centra 

Rogaška Slatina pri nadaljnjem izobraževanju oziroma zaposlovanju. Člani komisije za kakovost vas prosimo, da 

izpolnite kratek anketni vprašalnik, saj nam bodo vaši odgovori v veliko pomoč pri načrtovanju smernic za 

izboljšanje kakovosti naše šole. Na vprašanja, ki se NE navezujejo na vaš status, ne odgovarjajte. Anketni 

vprašalnik ima 18 vprašanj. Anketa je anonimna.  
 

 
SPOL - Spol:  
 

 Moški  
 Ženski  

 

 
Q1 - Katerega leta ste rojeni?  
 

 1982  
 1983  
 1984  
 1985  
 1986  
 1987  
 1988  
 1989  
 1990  
 1991  
 1992  
 1993  
 1994  
 1995  
 1996  
 1997  
 1998  

 

 
Q2 - Zapišite kraj stalnega bivališča.  
 

 

  

 

 
XLOKACREGk - V kateri regiji prebivate?  
  

 
 Savinjski  
 Zasavski  
 Spodnjeposavski  
 Pomurski  
 Koroški  
 Osrednjeslovenski  
 Jugovzhodni  
 Podravski  
 Goriški  
 Notranjsko-kraški  
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 Gorenjski  
 Obalno-kraški  

 

 
Q3 - Kdaj ste zaključili šolanje na Šolskem centru Rogaška Slatina?  
 

 2002  
 2003  
 2004  
 2005  
 2006  
 2007  
 2008  
 2009  
 2010  
 2011  
 2012  
 2013  
 2014  
 2015  

 

 
Q4 - Kakšna je trenutno  vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?   
 

 Srednješolski program  
 Višješolski strokovni program  6/1  
 Specializacija po višješolskem programu  6/2  
 Visokošolski strokovni program  6/2  
 Visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja)  6/2  
 Univerzitetni program (1. bolonjska stopnja)  6/2  
 Specializacija po visokošolskem strokovnem programu  7  
 Univerzitetni program  7  
 Magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)  7  
 Specializacija po univerzitetnem programu  8/1  
 Magisterij znanosti  8/1  
 Doktorat znanosti  8/2  

 

 
Q5 - Če ste študent ali če ste študirali, zapišite ime visokošolskega zavoda ter smer študija.   
 

 

  

 

 
Q6 - Koliko let ste porabili, da ste pridobili formalno izobrazbo po končanem srednješolskem 

izobraževanju?   
 

 5 let ali manj  
 več kot 5 let  

 

 
XDS2a4 - Kakšen je vaš trenutni status?  
 

 Študent  
 Zaposleni  
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 Brezposelni  
 Drugo:  

 

 
Q7 - Koliko časa ste po zaključku šolanja iskali prvo zaposlitev.   
 

 Manj kot 6 mesecev  
 6 mesecev in več  
 Manj kot 1 leto  
 1 leto in več  
 Je še nisem našel/a  

 

 
Q8 - Če ste zaposleni, označite opis, ki najbolj ustreza vaši zaposlitvi.   
 

 Zaposlen sem v gospodarski/storitveni dejavnosti.  
 Zaposlen sem v javnem sektorju.  
 Sem lastnik/solastnik podjetja.  

 

 
Q9 - Če ste zaposleni, iz spodnjega seznama izberite trditev, ki najbolj velja za vas.   
 

 Zaposlen sem v domačem kraju.  
 Zaposlen sem v enem izmed večjih slovenskih mest.  
 Zaposlen sem v tujini.  

 

 
Q10 - Če ste zaposleni, zapišite kakšno delo opravljate.   
 

 

  

 

 
Q11 - Če ste brezposelni, označite koliko časa ste že brez zaposlitve.   
 

 Manj kot 6 mesecev  
 6 mesecev in več  
 Manj kot 1 leto  
 1 leto in več  

 

 
Q12 - Izberite trditev, ki najbolj velja za vas.  
 

 Rezultat, ki sem ga dosegel na maturi, je v celoti izpolnil moja pričakovanja.  
 Rezultat, ki sem ga dosegel na maturi, je delno izpolnil moja pričakovanja.  
 Rezultat, ki sem ga dosegel na maturi, je bil slabši od mojega pričakovanja.  
 Drugo:  

 

 
Q13 - Izberite trditev, ki najbolj velja za vas. Dosežen rezultat na maturi mi je omogočil:  
 

 vpis v študijski program, ki sem ga izbral kot 1. željo.  
 vpis v študijski program, ki sem ga izbral kot 2. željo.  
 vpis v študijski program, ki sem ga izbral kot 3. željo.  
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 vpis v študijski program, sem opravil v drugem prijavnem roku.  
 vpis v študijski program, sem opravil v tretjem prijavnem roku.  
 izredni vpis (samoplačnik).  
 Drugo:  

 

 
Q14 - Ocenite zadovoljstvo s pridobljenimi znanji na Šolskem centru Rogaška Slatina. Izberite oceno, ki 

ustreza vaši izkušnji. (1 - najnižja stopnja zadovoljstva, 10 - najvišja stopnja zadovoljstva)  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pridobljeno znanje na 

ŠCRS           

 

 
Q15 - Ali bi se še enkrat vpisal/a na Šolski center Rogaška Slatina?  
 

 Da  
 Ne  
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Pedagoško poročilo učitelja za šol. leto 2015/2016 

(del samoevalvacije; komisija za kakovost) 

 

Poročilo prinesite s seboj na letni razgovor.  

………………. 

 

1. S številkami od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni "sploh ni pomembno" in 5 "zelo 

pomembno", označite, kako pomembni so za vas naslednji kazalniki (osredotočite se na 

delo v razredu): 

 

REALNA PRIČAKOVANJA  ______________________ 

UČNI REZULTATI   ______________________ 

IZKORISTEK/UČINEK UČNIH UR ______________________ 

JASNOST PRAVIL IN DOSLEDNOST ______________________ 

 

Kratko utemeljite vsako od ocen.  
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2. Kako ste zadovoljni z letno pripravo, po kateri ste delali v tem šolskem letu? Kaj ste 

dobro načrtovali in kaj boste izboljšali v naslednjem šol. letu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kako ste zadovoljni z načrtom ocenjevanja, po katerem ste ocenjevali v tem šol. letu? 

Kaj načrtujete spremeniti za prihodnje šol. leto?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Menite, da dijakov pričakujete premalo, ravno prav ali preveč? Utemeljite svojo oceno.  
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5. Kako dijake pripravljate na tekmovanja iz znanja in kaj bi pri tem morali spremeniti? 

 

 

 

 

 

 

6. Vodstvo šole želim opozoriti še na ...  
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VPRAŠALNIK ZA ODDELČNE SKUPNOSTI 2015/16 

OBŠOLSKE DEJAVNOST 

Na šoli je organiziranih dovolj obšolskih dejavnosti, da lahko vsak 

dijak najde interesno področje, s katerim se ukvarja v času izven 

pouka. 

 

Na šoli je sicer organiziranih veliko dejavnosti, vendar se zaradi 

preslabega interesa dijakov ne izvajajo. 

 

 

Predlagamo, da na šoli organizirate se naslednje dejavnosti: 

___________________________________________________________________________________________ 

ŠOLSKA MALICA 

Šolska malica je večinoma dovolj raznovrstna.  

Šolska malica večinoma ni dovolj raznovrstna.  

 

DEJAVNOSTI V ČASU POUKA 

Ekskurzij, predavanj in drugih dejavnosti, ki potekajo v času pouka, 

je ravno prav. 

 

Ekskurzij, predavanj in drugih dejavnosti, ki potekajo v času pouka, 

je premalo. 

 

Ekskurzij, predavanj in drugih dejavnosti, ki potekajo v času pouka, 

je preveč. 

 

 

NOVOSTI NA ŠOLI (urejenost šole, informacijska tehnologija, projekti, dogodki, prireditve) 

Na šoli so uvedene novosti, ki so v tem šolskem letu doprinesle h 

kakovostnejšemu delu in pridobivanju znanj. 

 

Na šoli so uvedene novosti, ki so v tem šolskem letu doprinesle 

predvsem k boljšemu počutju. 

 

Na šoli ni opaziti posebnih novosti, ki bi v tem šolskem letu 

doprinesle h kakovostnejšemu delu ali boljšemu počutju. 

 

 

Zapišite, če želite posebej izpostaviti katero od novosti. 

__________________________________________________________________________________________ 

DIJAŠKA SKUPNOST 

Dijaška skupnost aktivno vpliva na dogajanje na šoli in v svoje 

delovanje vključuje večino dijakov. 

 

Dijaška skupnost aktivno vpliva na dogajanje na šoli, vendar je v 

njeno delovanje vključenih premalo dijakov. 
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RAZPORED PISNEGA OCENJEVANJA 

Načrt pisnega ocenjevanja je pripravljen tako, da omogoča 

enakomerno pridobivanje ocen skozi vse leto. 

 

V načrtu pisnega ocenjevanja znanja je v določenih mesecih preveč 

ocenjevanj na teden. 

 

 

Predlogi za izboljšanje 

___________________________________________________________________________________________ 

 


