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Poročilo o kakovosti Šolskega centra Rogaška Slatina za šolsko leto 2016/2017 je bilo predstavljeno: 

– na seji učiteljsko-vzgojiteljskega zbora, dne 28. 9. 2017, 

– na seji Svet zavoda, dne 29. 9. 2017,  

– na spletni strani www.scrs.si.  
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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 2016/17 je na osnovi 16. člena Zakona o poklicnem 

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

sestavi:  

 Andrej Hartman, predsednik, predstavnik strokovnih delavcev šole, 

 Milena Ogrizek, članica, predstavnica strokovnih delavcev šole,  

 Rebeka Majer Amon, članica, predstavnica strokovnih delavcev šole, 

 Nataša Pogorevc Tarkuš, članica, predstavnica strokovnih delavcev šole, 

 Jonatan Cencelj, član, predstavnik dijakov, 

 Majda Zidar, članica, predstavnica staršev,  

 Rene Pirc, član, predstavnik delodajalcev. 

 

Komisija se je prvič sestala 21. decembra 2016 in pripravila smernice za delo v šolskem letu 2016/17. 

V tem letu je izbrala eno področja evalvacije, in sicer področje SOCIALNE KLIME V RAZREDU. 

Področje je bilo izbrano zato, ker je povezano s spremembami na državnem nivoju, kjer se bo v 

naslednjih letih oblikoval enoten model preverjanja kakovosti na šoli. 

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

centra Rogaška Slatina za šolsko leto 2016/17 so:  

1. Vodenje šole, 

2. Sistem kakovosti, 

3. Načrtovanje procesa izobraževanja, 

4. Učenje in poučevanje, 

5. Preverjanje in ocenjevanje,  

6. Doseganja ciljev izobraževanja, 

7. Strokovni razvoj učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev,  
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8. Šola kot središče vseživljenjskega učenja,  

9. 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 preverjanja in ocenjevanja znanja 

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 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 2016/17 vključena v naslednje projekte: 

 Slovenska mreža zdravih šol, 
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 Skupaj s Prvo, izmenjava s Prvo gimnazijo Maribor, 

 Prijateljfest dveh mest, izmenjava s Srednjo školo Pregrada, 

 Kako preprosto je reči: »Ne vem!«, sodelovanje s Knjižnico Rogaška Slatina,  

 Rastems knjigo,  

 Unesco, 

 Erasmus+, 

 YouthStart – Izzivi podjetnosti za mlade, 

 Prolea,  

 OPK – ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v VIZ.  



7 

 

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 2016 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 2016/17 je bil sprejet na seji Sveta zavoda šole 26. 9. 

2016. 

Vodstvo šole je izvedlo evalvacijo uresničevanja sprejetih strateških 

dokumentov. Poročilo o realizaciji LDN 2016/17 je bilo izdelano do 

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

28. 9 2017. 

 

                                                           

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

http://scrs.si/o-soli/poslanstvo-in-vizija-sole/
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Vodstvo šole uporablja 

finančne vire po načelu 

dobrega gospodarja 

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, 

izobraževanje za odrasle). 

Ustanovljen je razvojni 

sosvet ali druga oblika 

sodelovanja partnerjev.  

 

 

 

 

 

 

 

Svet staršev se sestaja 

najmanj trikrat letno.  

Šola sodeluje s partnerji v kraju in širše. Še posebej intenzivno je v 

zadnjih letih sodelovanje na področju praktičnega izobraževanja dijakov 

pri delodajalcih. V šolskem letu 2016/17 je šola sodelovala z delodajalci 

s področja optike in steklarstva. 

Podjetniški inkubator Rogaška Slatina je z oddajanjem prostora v najem 

dijakom v programu tehnik steklarstva in 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, se pa je sistem pričel urejati na državnem področju. 

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.  

Šola se vključuje v mreže za 

razvoj kakovosti.  

V šolskem letu 2016/17 je šola sodelovala v nacionalnem projektu 

OPK – ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v VIZ. 
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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 kurikulom 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 aprilu 2017 je bil organiziran 

skupen roditeljski sestanek, kjer smo izvedli predavanja za starše 

Mobilna družbena omrežja v izvedbi Zavoda Varni internet.  
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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 izvajajo tudi 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 utečen sistem 

izvedbe PUD. 

 

 

 

 

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.  
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2016/17 je program tehnik optik uspešno zaključilo 

12 (80 %) od 15 dijakov in programu gimnazije 37 (100 %) od 37 

dijakov (en dijak je šolanje zaključil v izrednem septembrskem 

izpitnem roku).  

Šola si prizadeva, da je vsaj 

80 % tistih, ki pristopijo k 

poklicni maturi in splošni 

maturi uspešnih. 

V šolskem letu 2016/17 je bilo pri poklicni maturi uspešnih 11 (100%) 

dijakov, dobili smo dve diamantni maturantki. Uspešni so bili tudi 3 

(100 %) odrasli kandidati. Pri splošni maturi je bilo uspešnih 36 (100 

%) 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 2016/17 naj omenimo le najvišja 
priznanja in sicer: na državni ravni 2 zlati, 13 srebrnih ter 8 bronastih 
priznanj; na regijski pa 3 zlata, 1 srebrno in 2 bronasti.  
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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 
 

 

 

 

 

 

 

Osnovni nivo kakovosti 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.  

 

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 2016/17 izvajala opazovanje pouka na naslednji 

način: 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. 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: 

 Slovenska mreža zdravih šol, 

 Skupaj s Prvo, izmenjava s Prvo gimnazijo Maribor, 

 Kako preprosto je reči: »Ne vem!«, sodelovanje s Knjižnico 

Rogaška Slatina,  

 Rastem s knjigo,  

 Unesco, 

 OPK – ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v VIZ.  

 

Šola je vsaj enkrat na 5 let 

vključena v mednarodni 

projekt.  

V šolskem letu 2016/17 je šola sodelovala v sledečih mednarodnih 

projektih: 

 Unesco 

 Prijateljfest dveh mest, izmenjava s Srednjo školo Pregrada, 

 Erasmus+, 

 YouthStart – Izzivi podjetnosti za mlade, 

 Prolea. 
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10 Usmerjena opazovanja Komisije za kakovost v šolskem letu 
2016/17 
 

Komisija za kakovost je v šolskem letu 2016/17 izvedla usmerjeno opazovanje na področju socialne 

klime v razredu. To je prvi korak 3-letnega cikla na področju kakovosti v okviru programa 

Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na 

področju vzgoje in izobraževanja. 

Kakovost izobraževalnih sistemov pri nas je v zadnjih desetletjih vedno bolj v ospredju in danes skoraj 

ni šolske ustanove, ki ne bi med strateške razvojne cilje vključila tudi zagotavljanje in izboljševanje 

kakovosti. V ta namen smo, kljub preteklim analizam na naši šoli, v mesecu juniju 2017 ponovno 

pristopili k posnetku stanja šolske in razredne klime, pri čemer smo zajeli vse deležnike: dijake, 

učitelje in starše. 

Vprašalnik2 so dijaki reševali pri mladinskih urah, starši so dobili povabilo za njegovo reševanje preko 

spletne pošte, učitelji pa so ga reševali po predstavitvi na enem od jutranjih organizacijskih 

sestankov. 

 

 

10.1 Značilnosti vprašalnika in vzorec 
 

Vprašalniki za dijake, učitelje in starše o razredni in šolski klimi so bili zasnovani v elektronski obliki. 

Vsi so vsebovali 4-stopenjsko lestvico (1 – sploh ne drži, 2 – ne drži, 3 – drži, 4 – povsem drži). 

Uporabili smo spletni anketni vprašalnik, sestavljen iz vprašanj zaprtega tipa, ki spada med 

kvantitatine tehnike in s katerim smo pridobili kvantitativne podatke, primerne za statistično 

obdelavo. Nekaj vprašanj je bilo tudi odprtega tipa, s katerimi smo pridobili kvalitativne podatke.  

 

 

10.2 Analiza 
V spletni anketi so sodelovali dijaki, učitelji in starši. Na anketo je odgovorilo: 

 190 dijakov, 

 28 učiteljev, 

                                                           

2 Vlasta Zabukovec: Vprašalnik Učno okolje, Center za psihodiagnostična sredstva. 
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 149 staršev. 

 

10.2.1 Dijaki 
 

Šolski center Rogaška Slatina je obiskovalo v šolskem letu 2016/17 80 dijakov 1. letnikov, 80 dijakov 2. 

letnikov, 43 dijakov 3. letnikov, 52 dijakov 4. letnikov, skupaj 255 dijakov. Dijake 4. letnikov nismo povabili 

k sodelovanju v  anketi, saj ne bodo deležni izboljšav šolske in razredne klime, tako da so v anketi 

sodelovali 203 dijaki: 

 1. A – 17 dijakov, 

 1. B – 17 dijakov, 

 1. C – 29 dijakov, 

 1. D – 17 dijakov, 

 2. A – 22 dijakov, 

 2. B – 19 dijakov, 

 2. C – 31 dijakov, 

 2. D – 8 dijakov, 

 3. A – 16 dijakov, 

 3. B – 16 dijakov, 

 3. C – 11 dijakov. 

Zbiranje podatkov je potekalo od 25. maja do 17. avgusta (za starše in učitelje; za dijake je vprašalnik bil 

načrtno dostopen le dva dni, da ne bi prihajalo do napak v reševanju).  

 

 

1. V katerem oddelku ste?  (n = 190)  
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Iz pregleda reševanja ankete med dijaki smo ugotovili, da so nekateri dijaki v dveh razredih anketo 

izpolnili po dvakrat in to kljub temu, da je vprašalnik za dijake bil dostopen le dva dni.  

2. Navedene so določene trditve. Vsak vaš odgovor naj pove vaše mnenje o tem, kako je v razredu, v 

katerega ste vključeni. Najprej vsako trditev dobro preberite, nato premislite, kako trditev opisuje 

dogajanje v vašem razredu, in izberite enega od možnih odgovorov.       

1 – sploh ne drži, 2 – ne drži, 3 – drži, 4 – povsem drži  (n = 158)  
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Na dobro razredno klimo kažeta podatka, da 70 odstotkov dijakov šole od 1. do 3. letnika meni, da so 

dijaki v razredu naklonjeni drug drugemu, čez 90 odstotkov pa, da so prijatelji. Skoraj tri četrtine dijakov 

meni, da v razredu ni stalnih prerekanj. Več kot 50 odstotkov dijakov opaža, da so med njimi tudi dijaki, ki 

niso pripravljeni sodelovati. Pri vprašanju o tem, da se v razredu točno ve, kaj je treba narediti, so se dijaki 

razdelili skoraj na polovico, kar kaže na morebitno potrebo po jasnejših navodilih. Tretjina dijakov meni, 

da so v razredu tudi taki dijaki, ki svoje želje vsiljujejo drugim in ki ne spoštujejo svojih sošolcev. Več kot 

polovica dijakov meni, da v razredu ni veliko nezadovoljstva, in več kot 60 % dijakov meni, da so dijaki, ki 

kršijo pravila, tudi kaznovani. Opozarjajo, da vsi dijaki v razredu nimajo enakega vpliva in da vprašanja 

boljših dijakov pritegnejo več pozornosti profesorjev kot vprašanja povprečnih dijakov. Pri vprašanju, 

koliko pomeni neuspeh razreda posameznikom, so se razdelili skoraj na polovico. Visok delež dijakov (62 

%) meni, da dijaki ne poznajo ciljev razreda, po drugi strani pa izpostavljajo, da so med seboj v tesnih 

stikih in da se zavedajo obstoja pravil.  

3. Naslednje trditve se navezujejo na šolo. Vsako od njih najprej dobro preberite, nato premislite, kako 

trditev opisuje dogajanje na šoli, in izberite enega od možnih odgovorov.       

1 – sploh ne drži, 2 – ne drži, 3 – drži, 4 – povsem drži  (n = 140)  
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Dijaki v 77 % ocenjujejo, da imajo dovolj možnosti, da se na šoli medsebojno dobro spoznajo. Več kot 60 

% dijakov meni, da imajo na šoli enake pravice in so zadovoljni z delom na šoli. Pri delu na šoli sicer ne 

uživajo vedno, kljub temu pa je šolska klima dobra. Več kot 80 % dijakov na šoli ne zaznava 

medvrstniškega fizičnega nasilja, več kot 70 % pa ne zaznava niti medvrstniškega psihičnega nasilja. Več 

kot polovica dijakov med seboj raje sodeluje kot tekmuje, več kot 70 % jih je pripravljenih sodelovati v 

medsebojni učni pomoči, kar je še posebej razveseljiv podatek.  
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10.2.2 Učitelji 
Učiteljice in učitelji so odgovarjali na skoraj identična vprašanja kot dijaki, zato bomo dobili nekatere 

vzporedne podatke. 

1. Kateremu oddelku ste razrednik?   (n = 28) 

  

2. Če niste razrednik, si izberite en razred, v katerem učite in na katerega se želite navezati z 

odgovori. (Razredniki tukaj ne izberete ničesar.)   (n = 22)  

  

3. Navedene so določene trditve. Vsak vaš odgovor naj pove vaše mnenje o tem, kako je v vašem 

(če ste razrednik) oz. izbranem razredu (če niste razrednik). Najprej vsako trditev dobro preberite, 

nato premislite, kako trditev opisuje dogajanje v vašem/izbranem razredu, in izberite enega od 

možnih odgovorov.          
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1 – sploh ne drži, 2 – ne drži, 3 – drži, 4 – povsem drži  (n = 28)  

 

  

Učitelji so skoraj enakovredno dijakom ocenili, da so v razredu dijaki naklonjeni drug drugemu in da 

so prijatelji. Stalnih prerekanj skoraj ni zaznavajo. Polovica učiteljev opaža, da so v razredu tudi taki 

dijaki, ki niso pripravljeni sodelovati in ki ne spoštujejo svojih sošolcev. Tudi učitelji v visokem 

odstotku (75 %) menijo, da v razredu ni veliko nezadovoljstva. Največja razlika med odgovori dijakov 

in učiteljev pa je v dojemanju, ali dijaki, ki kršijo pravila, za kršitve tudi odgovarjajo. Medtem ko to 

meni okrog 60 % dijakov, se kar 82 % učiteljev strinja s to trditvijo. Da neuspeh razreda 

posameznikom malo pomeni, meni 43 % učiteljev, slabih 40 % pa jih meni, da so v razredu tudi dijaki, 

ki ne želijo povezovanja z drugimi v razredu. 

 

4. Naslednje trditve se navezujejo na šolo. Vsako od njih najprej dobro preberite, nato premislite, 

kako trditev opisuje dogajanje na šoli, in izberite enega od možnih odgovorov.       

1 – sploh ne drži, 2 – ne drži, 3 – drži, 4 – povsem drži  (n = 24)  
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Učitelji menijo, da dijaki imajo možnost na šoli se med seboj dobro spoznati. Hkrati so se učitelji tudi 

pri ostalih vprašanjih suvereno odločali za pritrdilne odgovore, saj jih 96 % meni, da so dijaki 

zadovoljni z delom na šoli, 71 % pa, da so odločitve na šoli demokratične. 79 % učiteljev ocenjuje, da 

dijaki medsebojno sodelujejo, in 83 %, da so dijaki pripravljeni medsebojno sodelovati v učni pomoči. 

Hkrati pa visok odstotek učiteljev ne zaznava, da bi na šoli bilo prisotno fizično in psihično nasilje. 

 

10.2.3 Starši 
 

Tudi starši so sodelovali v spletni anketi o šolski in razredni klimi. Anketo je izpolnilo 149 staršev. 

1. V kateri oddelek je vključen vaš otrok?  (n = 149)  
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2. Navedene so določene trditve. Vsak vaš odgovor naj pove vaše mnenje o tem, kako je v razredu, 

v katerega je vključen vaš otrok. Najprej vsako trditev dobro preberite, nato premislite, kako 

trditev opisuje dogajanje v vašem razredu, in izberite enega od možnih odgovorov.    

1 – sploh ne drži, 2 – ne drži, 3 – drži, 4 – povsem drži  (n = 101)  

 
 

Več kot 90 % staršev meni, da so si dijaki medsebojno naklonjeni in so prijatelji. Starši ne zaznavajo 

stalnih prerekanj v razredu in se v 80 % strinjajo, da se v razredu ve, kaj je potrebno narediti in da 

dijaki poznajo cilje razreda. Skoraj tri četrtine jih meni, da so dijaki, ki kršijo pravila, kaznovani. Starši 

so tudi v velikem odstotku prepričani (86 %), da dijaki poznajo pravila, ki jim morajo slediti. 

 

 

3. Naslednje trditve se navezujejo na šolo. Vsako od njih najprej dobro preberite, nato premislite, 

kako trditev opisuje dogajanje na šoli, in izberite enega od možnih odgovorov.       

1 – sploh ne drži, 2 – ne drži, 3 – drži, 4 – povsem drži  (n = 92)  
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Da se imajo na šoli dijaki možnost medsebojno dobro spoznati, meni kar 95 % staršev. Starši menijo 

tudi, da dijaki uživajo pri delu na šoli in da so z delom na njej zadovoljni (79 %). Da so pravila jasno 

določena, meni 53 % staršev, 45 % pa jih je o tem tudi popolnoma prepričanih. V prid dobre klime na 

šoli govorijo tudi podatki, da starši niso zaznali medvrstniškega fizičnega in psihičnega nasilja. 68 % 

staršev meni, da dijaki med sabo raje sodelujejo kot tekmujejo. 71 % staršev ocenjuje, da so dijaki 

pripravljeni sodelovati v medsebojni učni pomoči. 

 

 

10.3 Sklep 
 

Pričujoč posnetek stanja na področju razredne in šolske klime kaže na dobro razredno in šolsko klimo 

in je osnova za nekatere izboljšave. Naloga Komisije za kakovost v šol. letu 2017/18 bo načrtovati in v 

sodelovanju z ostalimi zaposlenimi izvesti te izboljšave.  

Nenehno spremljanje razredne in šolske klime na Šolskem centru Rogaška Slatina je pomembno 

zaradi nenehnega truda učiteljev in vodstva šole na tem področju, saj dobra razredna in šolska klima 

prinaša dobre in tudi nadpovprečne rezultate, ki jih v našem zavodu ni malo. Šola je tudi dobro 

izhodišče za dijake, ki si želijo več, saj nudi veliko dodatnih dejavnosti, ki jo postavljajo ob bok 

najboljšim šolam in je odlično izhodišče za nadaljnji študij, saj bivši dijaki dosegajo zavidljive rezultate.  
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11 PRILOGE 
 

Priloga 1 

 

 Anketni vprašalnik dijaki 

 

Spoštovani dijaki! Pred vami je vprašalnik, s katerim želimo preveriti, kakšen je vaš razred in kako 

dobro se počutite na šoli. Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj bomo z  odgovori dobili 

vpogled v razredno in šolsko klimo. Anketa je anonimna, za reševanje pa boste potrebovali približno 

pet minut časa. Zbrani podatki bodo obravnavani zaupno, analizirani na splošno in ne na ravni 

odgovorov posameznika. Uporabljeni bodo za pripravo poročila o kakovosti na Šolskem centru 

Rogaška Slatina.  

 

 

Q1 - V katerem oddelku ste?  

 

 1. a  

 1. b  

 1. c  

 1. d  

 2. a  

 2. b  

 2. c  

 2. d  

 3. a  

 3. b  

 3. c  

 

 

Q2 - Navedene so določene trditve. Vsak vaš odgovor naj pove vaše mnenje o tem, kako je v 

razredu, v katerega ste vključeni. Najprej vsako trditev dobro preberite, nato premislite, kako 

trditev opisuje dogajanje v vašem razredu, in izberite enega od možnih odgovorov.  1 – sploh ne 

drži, 2 – ne drži, 3 – drži, 4 – povsem drži   

 

 1 2 3 4 

V razredu smo naklonjeni drug drugemu.     

Dijaki smo v razredu prijatelji.     

V razredu so stalna prerekanja.     
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 1 2 3 4 

Določeni dijaki v razredu niso pripravljeni 

sodelovati.     

V razredu se točno ve, kaj je treba narediti.      

Določeni dijaki vsiljujejo svoje želje drugim.     

Nekateri dijaki ne spoštujejo svojih sošolcev.     

V razredu je veliko nezadovoljstva.     

Dijaki, ki kršijo pravila, so kaznovani.     

Vsak dijak v razredu ima enak vpliv kot drugi.     

Vprašanja boljših dijakov pritegnejo več 

pozornosti profesorjev kot vprašanja 

povprečnih dijakov.  
    

Neuspeh razreda posameznikom malo pomeni.      

Nekateri dijaki odklanjajo povezovanje z 

drugimi v razredu.      

Vsak dijak pozna cilje razreda.      

Dijaki so v tako tesnih stikih, da lahko rečemo, 

da nam je kdo prijeten ali ne.      

V razredu imamo pravila, ki jim moramo slediti.     

 

 

Q3 - Prosimo, da na kratko opišete največjo težavo, ki jo opažate v okviru razredne klime, ter 

podate svoj predlog za izboljšanje.  
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Q4 - Naslednje trditve se navezujejo na šolo. Vsako od njih najprej dobro preberite, nato 

premislite, kako trditev opisuje dogajanje na šoli, in izberite enega od možnih odgovorov.  1 – 

sploh ne drži, 2 – ne drži, 3 – drži, 4 – povsem drži   

 

 1 2 3 4 

Na šoli se imamo dijaki  možnost med seboj 

dobro spoznati.     

Vsak dijak na šoli ima enake pravice.      

Dijaki uživamo pri delu na šoli.     

Dijaki smo zadovoljni z delom na šoli.     

Odločitve na šoli so demokratične.     

Pravila na šoli so jasno določena.     

Na šoli je opaziti medvrstniško fizično nasilje.     

Na šoli je opaziti medvrstniško psihično nasilje.     

Večina dijakov med sabo raje sodeluje kot 

tekmuje.     

Večina dijakov je pripravljena sodelovati v 

medsebojni učni pomoči.     
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Priloga 2 

 

  Anketni vprašalnik učitelji 

 

Spoštovani sodelavci! Pred vami je vprašalnik, s katerim želimo preveriti, kakšni so odnosi med dijaki 

v posameznih razredih oz. želimo dobiti vpogled v razredno in šolsko klimo. Za reševanje boste 

potrebovali približno deset minut časa. Anketa je načeloma anonimna; razkrijejo se le razredniki, a 

brez tega ne gre, saj nas zanima povezava med odgovori razrednika in dijakov njegovega razreda. 

Zbrani podatki bodo obravnavani zaupno (pod gesli) in nikakor ne na ravni odgovorov posameznika, 

temveč na splošno – na ravni šole. Uporabljeni bodo za pripravo poročila o kakovosti na Šolskem 

centru Rogaška Slatina.  

 

Q1 – Kateremu oddelku ste razrednik?    

 

 1. a  

 1. b  

 1. c  

 1. d  

 2. a  

 2. b  

 2. c  

 2. d  

 3. a  

 3. b  

 3. c  

 Nisem razrednik  

 

 

Q2 - Če niste razrednik, si izberite en razred, v katerem učite in na katerega se želite navezati z 

odgovori. (Razredniki tukaj ne izberete ničesar.)    

 

 1. a  

 1. b  

 1. c  

 1. d  

 2. a  

 2. b  

 2. c  

 2. d  

 3. a  

 3. b  
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 3. c  

Q3 - Navedene so določene trditve. Vsak vaš odgovor naj pove vaše mnenje o tem, kako je v vašem 

(če ste razrednik) oz. izbranem razredu (če niste razrednik). Najprej vsako trditev dobro preberite, 

nato premislite, kako trditev opisuje dogajanje v vašem/izbranem razredu, in izberite enega od 

možnih odgovorov.    1 – sploh ne drži, 2 – ne drži, 3 – drži, 4 – povsem drži   

 

 1 2 3 4 

V razredu so dijaki naklonjeni drug drugemu.     

Dijaki so v razredu prijatelji.     

V razredu so stalna prerekanja.     

Določeni dijaki v razredu niso pripravljeni 

sodelovati.     

V razredu se točno ve, kaj je treba narediti.      

Določeni dijaki vsiljujejo svoje želje drugim.     

Nekateri dijaki ne spoštujejo svojih sošolcev.     

V razredu je veliko nezadovoljstva.     

Dijaki, ki kršijo pravila, so kaznovani.     

Vsak dijak v razredu ima enak vpliv kot drugi.     

Vprašanja boljših dijakov pritegnejo več moje 

pozornosti kot vprašanja povprečnih dijakov.      

Neuspeh razreda posameznikom malo pomeni.      

Nekateri dijaki odklanjajo povezovanje z 

drugimi v razredu.      

Vsak dijak pozna cilje razreda.      

Dijaki so v tako tesnih stikih, da lahko rečejo, da 

jim je kdo prijeten ali ne.      

V razredu imajo dijaki pravila, ki jim morajo 

slediti.     

 

 

Q4 - Prosimo,da na kratko opišete izstopajočo težavo v okviru razredne klime.   
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Q5 - Naslednje trditve se navezujejo na šolo. Vsako od njih najprej dobro preberite, nato 

premislite, kako trditev opisuje dogajanje na šoli, in izberite enega od možnih odgovorov.  1 – 

sploh ne drži, 2 – ne drži, 3 – drži, 4 – povsem drži   

 

 1 2 3 4 

Na šoli se imajo dijaki  možnost med seboj 

dobro spoznati.     

Vsak dijak na šoli ima enake pravice.      

Dijaki uživajo pri delu na šoli.     

Dijaki so zadovoljni z delom na šoli.     

Odločitve na šoli so demokratične.     

Pravila na šoli so jasno določena.     

Na šoli je opaziti medvrstniško fizično nasilje.     

Na šoli je opaziti medvrstniško psihično nasilje.     

Večina dijakov med sabo raje sodeluje kot 

tekmuje.     

Večina dijakov je pripravljena sodelovati v 

medsebojni učni pomoči.     

 

 

Q6 - Prosimo,da na kratko opišete izstopajočo težavo v okviru šolske klime.   
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Priloga 3: 

 

 Anketni vprašalnik starši  

 

 

Spoštovani starši! Pred vami je vprašalnik, s katerim želimo preveriti, kakšen je razred, v katerega je 

vključen vaš otrok, in kako dobro se tam počuti. Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj bomo z  

odgovori dobili vpogled v razredno in šolsko klimo. Anketa je anonimna, za reševanje pa boste 

potrebovali približno pet minut časa. Zbrani podatki bodo obravnavani zaupno, analizirani na splošno 

in ne na ravni odgovorov posameznika. Uporabljeni bodo za pripravo poročila o kakovosti na Šolskem 

centru Rogaška Slatina.  

 

 

Q1 - V kateri oddelek je vključen vaš otrok?  

 

 1. a  

 1. b  

 1. c  

 1. d  

 2. a  

 2. b  

 2. c  

 2. d  

 3. a  

 3. b  

 3. c  

 

 

Q2 - Navedene so določene trditve. Vsak vaš odgovor naj pove vaše mnenje o tem, kako je v 

razredu, v katerega je vključen vaš otrok. Najprej vsako trditev dobro preberite, nato premislite, 

kako trditev opisuje dogajanje v vašem razredu, in izberite enega od možnih odgovorov.  1 – sploh 

ne drži, 2 – ne drži, 3 – drži, 4 – povsem drži   

 

 1 2 3 4 

V razredu so dijaki naklonjeni drug drugemu.     

Dijaki so v razredu prijatelji.     

V razredu so stalna prerekanja.     

Določeni dijaki v razredu niso pripravljeni 

sodelovati.     
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 1 2 3 4 

V razredu se točno ve, kaj je treba narediti.      

Določeni dijaki vsiljujejo svoje želje drugim.     

Nekateri dijaki ne spoštujejo svojih sošolcev.     

V razredu je veliko nezadovoljstva.     

Dijaki, ki kršijo pravila, so kaznovani.     

Vsak dijak v razredu ima enak vpliv kot drugi.     

Vprašanja boljših dijakov pritegnejo več 

pozornosti profesorjev kot vprašanja 

povprečnih dijakov.  
    

Neuspeh razreda posameznikom malo pomeni.      

Nekateri dijaki odklanjajo povezovanje z 

drugimi v razredu.      

Vsak dijak pozna cilje razreda.      

Dijaki so v tako tesnih stikih, da lahko rečejo, da 

jim je kdo prijeten ali ne.      

V razredu imajo dijaki pravila, ki jim morajo 

slediti.     

 

 

Q3 - Prosimo, da na kratko opišete izstopajočo težavo v okviru razredne klime.  

 

  

 

 

Q4 - Naslednje trditve se navezujejo na šolo. Vsako od njih najprej dobro preberite, nato 

premislite, kako trditev opisuje dogajanje na šoli, in izberite enega od možnih odgovorov.  1 – 

sploh ne drži, 2 – ne drži, 3 – drži, 4 – povsem drži   

 

 1 2 3 4 

Na šoli se imajo dijaki  možnost med seboj 

dobro spoznati.     

Vsak dijak na šoli ima enake pravice.      
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 1 2 3 4 

Dijaki uživajo pri delu na šoli.     

Dijaki so zadovoljni z delom na šoli.     

Odločitve na šoli so demokratične.     

Pravila na šoli so jasno določena.     

Na šoli je opaziti medvrstniško fizično nasilje.     

Na šoli je opaziti medvrstniško psihično nasilje.     

Večina dijakov med sabo raje sodeluje kot 

tekmuje.      

Večina dijakov je pripravljena sodelovati v 

medsebojni učni pomoči.      

 

 

Q5 - Prosimo,da na kratko opišete izstopajočo težavo v okviru šolske klime.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 




