Šolski center Rogaška Slatina

Poročilo o kakovosti
Za šolsko leto 2013/2014

Rogaška Slatina, september 2014

Poročilo o kakovosti 2013/2014 / Šolski center Rogaška Slatina

Poročilo o kakovosti Šolskega centra Rogaška Slatina za šolsko leto 2013/2014
Poročilo je pripravila komisija za kakovost v sestavi:
 Mateja Črnelič, predsednica, predstavnica strokovnih delavcev šole,
 Zora Tabak, članica, predstavnica strokovnih delavcev šole,
 Helena Topolovec, članica, predstavnica strokovnih delavcev šole,
 Jelka Zorin Belcer, članica, predstavnica staršev,
 Estera Gjuras, članica, predstavnica dijakov,
 Rene Pirc, član, predstavnik delodajalcev.

Besedilo je uredila: Mateja Črnelič
Poročilo je bilo predstavljeno:
–
–

Učiteljsko-vzgojiteljski zbor, dne 24. 9. 2014
Svet zavoda, dne 30. 9. 2014

Odgovorna oseba: Dubravka Berc Prah
Svet zavoda:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Željko Vrečar, predstavnik Občine Rogaška Slatina
Cvetka Halužan, predstavnica zaposlenih
Jernej Lakner, predstavnik zaposlenih
Branka Kovačič, predstavnica zaposlenih
Mateja Jagodič, predstavnica zaposlenih
Tanja Ocvirk, predstavnica zaposlenih
Bogomir Poharc, predstavnik staršev (program gimnazija)
Irena Horvat, predstavnica staršev (strokovna programa)
Vlado Vukadin, predstavnik staršev (dijaški dom)
Lana Masnec, predstavnica dijakov (program gimnazija)
Lucija Polajžer, predstavnica dijakov (strokovna programa)

2

Poročilo o kakovosti 2013/2014 / Šolski center Rogaška Slatina

Vsebina
I UVOD .................................................................................................................................. 4
II SPLOŠNE UGOTOVITVE OPAZOVANJA, SINTEZA .................................................. 4
III OCENA STANJA, ANALIZA ......................................................................................... 6
1 Področje vodenja šole.......................................................................................................... 6
1.1 Poslanstvo, vizija in vrednote šole, strategija in načrtovanje, financiranje, partnerstvo .. 6
2 Področje sistema kakovosti ................................................................................................. 8
2.1 Sistem kakovosti, samoevalvacija, mreženje ................................................................... 8
3 Področje načrtovanja procesa izobraževanja ....................................................................... 9
3.1 Izvedbeni in odprti kurikulum .......................................................................................... 9
4 Področje učenja in poučevanja ............................................................................................ 9
4.1 Razvoj učnega okolja, šolska klima, razvoj metod poučevanja, podpora dijakom pri
učenju, učbeniški sklad, učna gradiva .................................................................................... 9
4.2 Analiza evalvacije pri mladinskih urah (A), e-vprašalnik za dijake (B) ........................ 12
A) Analiza poročil, ki so jih oddale oddelčne skupnosti ...................................................... 12
B) Analiza e-vprašalnikov, ki so bila izvedena v rač. učilnici z dijaki ................................ 14
5 Področje preverjanja in ocenjevanja znanja ...................................................................... 22
5.1 Načrt ocenjevanja znanja, poročanje o doseganju učnih ciljev ...................................... 22
6 Področje doseganja ciljev izobraževanja ........................................................................... 22
6.1 Delež dijakov z uspešno zaključenim izobraževanjem, uspešnost na maturi in poklicni
maturi, sodelovanje na tekmovanjih, zaposljivost in nadaljnje izobraževanje dijakov........ 22
7 Področje strokovnega razvoja učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev ........................ 23
7.1 Delo z novimi učitelji, usposabljanje učiteljev, spremljanje učiteljevega dela, šolski
aktivi in zadovoljstvo učiteljev ............................................................................................ 23
8 Šola kot središče vseživljenjskega učenja ......................................................................... 23
8.1 Programi usposabljanja, izobraževanje odraslih, ponudba za prosti čas ........................ 23
9 Področje razvojnih projektov s slovenskimi in mednarodnimi partnerji .......................... 24
9.1 Vključenost v domače in tuje projekte ........................................................................... 24
IV POVZETEK .................................................................................................................... 24

3

Poročilo o kakovosti 2013/2014 / Šolski center Rogaška Slatina

I UVOD
Kakovost vzgojno-izobraževalnega dela v šol. letu 2013/14 je na osnovi 16. člena Zakona o
poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/2006) spremljala 6-članska
komisija v naslednji sestavi:
 Mateja Črnelič, predsednica, predstavnica strokovnih delavcev šole,
 Zora Tabak, članica, predstavnica strokovnih delavcev šole,
 Helena Topolovec, članica, predstavnica strokovnih delavcev šole,
 Jelka Zorin Belcer, članica, predstavnica staršev,
 Estera Gjuras, članica, predstavnica dijakov,
 Rene Pirc, član, predstavnik delodajalcev.
Komisija se je med šolskim letom srečala na uvodnem sestanku dne 19. 12. 2013, na katerem
je sprejela Letni načrt izvajanja samoevalvacije za šol. leto 2013/14 in kjer smo se dogovorili,
katera področja bomo evalvirali. Drugi sestanek komisije za kakovost je bil dopisen, kjer smo
sprejeli e-vprašalnik o kakovosti pouka, ki je bil v skladu z Letnim načrtom izvajanja
samoevalvacije izveden z dijaki maja 2014. Tretji sestanek je bil dopisen, katerega rezultat je
pričujoče Letno poročilo o spremljanju in ugotavljanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega
dela v šol. letu 2013/14.
Metode spremljanja in ugotavljanja kakovosti:
 opazovanje,
 pogovor,
 vprašalnik,
 analiza statističnih podatkov.

II SPLOŠNE UGOTOVITVE OPAZOVANJA, SINTEZA
Opazovali smo:
 področje vodenja šole,
 področje sistema kakovosti,
 področje načrtovanja procesa izobraževanja,
 področje učenja in poučevanja,
 področje preverjanja in ocenjevanja znanja,
 področje doseganja ciljev izobraževanja,
 področje strokovnega razvoja učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev,
 šola kot središče vseživljenjskega učenja,
 področje razvojnih projektov s slovenskimi in mednarodnimi partnerji.
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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 samoevalvacijsko aktivnost. Komisija za kakovost
enkrat letno objavi poročilo kakovosti.
Področje načrtovanja procesa izobraževanja
Šola ima zapisan izvedbeni kurikul, s katerim uresničuje lastno razvojno strategijo, pedagoški
pristop in upošteva predloge delodajalcev. Z odprtim kurikulom 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 kot prioritetno področje samoevalvacije za šol. leto 2013/14 določila
področje opazovanja pouka. Komisija je pripravila e-vprašalnik in razrednikom posredovala
navodila za pogovor z dijaki o prednostih in pomanjkljivostih šole.
Analiza podatkov, pridobljenih iz obeh virov (pogovorov razrednikov z dijaki in iz evprašalnika), je pokazala visoko raven zadovoljstva dijakov npr. z napovedanim
spraševanjem, bližino šole in medsebojnimi odnosi. Pozitivno je tudi, da se v visokem deležu
na šoli izvajajo aktivne metode in oblike dela, ki obsegajo vse faze pouka – od obravnave
nove snovi do utrjevanja, preverjanja in ocenjevanja, in da so dijaki večinoma zadovoljni z
rezultati eksternih preverjanj ter z njihovo seznanjenostjo. Ugotovljene pomanjkljivosti, se
pogosto nanašajo na materialno opremljenost šole, na področju pouka oz. neposrednega dela z
dijaki pa kažejo na to, da bi bilo v prihodnje potrebno več samoevalvacije učiteljevega dela.
Komisija za kakovost zato učiteljsko-vzgojiteljskemu zboru predlaga sistematično
samoevalviranje področja pouka med šolskim letom in ob koncu pouka, saj je mnenje dijakov
pomembno za kakovostnejše delo v razredu.
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.
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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 2013/14 presegla, saj je učni uspeh ob koncu šolskega leta bil 99,6 %, uspeh na PM
98,5 %, uspeh na SM 98,1 %. Šola nima vzpostavljenega sistema za spremljanje nadaljnjega
izobraževanja.
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 2013/14 vključena v projekt posodobitve gimnazij, ni pa bila vključena
v mednarodni projekt.

III OCENA STANJA, ANALIZA
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.

1

Vir: Priporočila šolam za izvajanje samoevalvacije, CPI 2007.
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Vodstvo šole ima na svetu
šole sprejet LDN.

Vodstvo šole pripravlja strateške dokumente v sodelovanju z
zaposlenimi, dijaki, svetovalnimi partnerji in drugimi
zainteresiranimi. Septembra 2013 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 2013/14
je bil sprejet na seji Sveta zavoda.
Vodstvo šole je izvedlo evalvacijo uresničevanja sprejetih
strateških dokumentov. Poročilo o realizaciji LDN 2012/13 je bilo
izdelano do konca šolskega leta in je bilo obravnavano na
pedagoški konferenci, dne 27. 9. 2013.

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 svetovalnih
partnerjev.

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 2013/14 je
šola sodelovala s 67 obrtniki s področja optike in 2 s področja
steklarstva ter Inštitutom Jožefa Štefana.
Podjetniški inkubator Rogaška Slatina je z najemom prostora
dijakom steklarstva omogočil praktično izobraževanje pihanja.
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
najmanj trikrat letno.

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. Gre za sistem v oblikovanju in za eno
izmed prioritetnih nalog komisije za kakovost tudi v prihodnjih
letih.

Šola enkrat letno izvede
organizirano
samoevalvacijsko
aktivnost in opredeli
področja samoevalvacije v
LDN.

Šola izvaja samoevalvacijo na več različnih področjih šolskega
vsakdana. Najširša samoevalvacijska aktivnost 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 samoevalvacijske postopke določi Komisija za
kakovost s svojim Letnim načrtom dela. Intenzivno
samoevalviranje v zadnjih letih poteka tudi v povezavi s
projektom vpeljave timskega poučevanja, ki ga usmerja Zavod
RS za šolstvo.

Šola se vključuje v mreže
za razvoj kakovosti.

Razvojni tim za posodabljanje gimnazije se večkrat letno
srečuje, izmenjuje izkušnje in primerja rezultate.
V zadnjih letih šola ni bila povezana z drugo šolo, kar bi v
prihodnosti lahko bil cilj šole.
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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 kurikule 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 kurikulom šola poskuša upoštevati potrebe lokalnega
okolja, delodajalcev, staršev in dijakov. Odprti kurikul se
rezultira v izvedbenem kurikulu.

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.
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Šola omogoča sodelovanje Šola spodbuja kulturo dialoga.
med dijaki in učitelji.
Učitelji poznajo poklice,
za katere izobražujejo.

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
Šola nudi dijakom
šolska svetovalna služba, in sicer tako, da šolska psihologinja
osnovne informacije o
pripravlja delavnice, v katerih dela neposredno z dijaki
tematiki zdravstva in
posameznega oddelka. Omenjene vsebine se uresničujejo tudi
medosebnih odnosov
skozi OIV in ID oz. skozi predavanja/obiske zunanjih
(droge, spolnost, kajenje,
strokovnjakov. Nekatere vsebine, kot je npr. Učenje za učenje v
psihične in fizične
1. letnikih gimnazije, so vključene v urnik v obsegu do 15 ur, pri
težave …). Omogoča
programu tehnik optik pa v dogovoru z razredniki. Šola o
dostop in kontakte z
omenjenih tematikah ne informira samo dijakov, ampak tudi
institucijami, ki pomagajo, njihove starše: enkrat letno za vsak oddelek pripravi tematski
svetujejo.
roditeljski sestanek, ki ga prilagodi potrebam in željam staršev v
oddelek vključenih otrok. V tem letu je bil organiziran skupen
roditeljski sestanek na temo Prepovedane droge – gost g. K.
Završnik.
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Učitelji uporabljajo
sodobne metode
poučevanja, prilagojene
dijakom.

Učitelji imajo razpisane
tedenske svetovalne ure za
dijake.

Šola ima izdelan načrt
podpore dijakom.

Šola zagotavlja socialno
ogroženim dijakom
osnovna učna gradiva.

Šola podpira razvoj učnih
gradiv v šoli in uporabo egradiv pri pouku.

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.
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.
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.
Šola podpira razvoj učnih gradiv ter uporabo e-gradiv pri pouku,
zato načrtno in sistematično (v skladu z možnostmi) opremlja
učilnice z ustrezno tehnologijo.
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Šola ima celostni načrt
izvajanja praktičnega
usposabljanja z delom,
spremljanja dijakov ter
usposabljanja mentorjev.

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.

4.2 Analiza evalvacije pri mladinskih urah (A), e-vprašalnik za dijake (B)
Komisija za kakovost je z Letnim načrtom izvajanja samoevalvacije za šol. leto 2013/14
določila kot prioritetno področje opazovanja pouk. V ta namen so bile izvedene naslednje
aktivnosti:
– razrednikom so bila posredovana navodila za pogovor z dijaki pri mladinskih urah:
razrednik se je z dijaki pogovoril o prednostih in pomanjkljivostih šole; predsednik
razreda in razrednik sta v elektronski obliki predsednici Komisije za kakovost oddala
poročilo, Komisija pa je ta poročila analizirala (gl. spodaj: točka A);
– pripravljen je bil e-vprašalnik za dijake; izveden z dijaki šole v rač. učilnici; (gl.
spodaj: točka B
A) Analiza poročil, ki so jih oddale oddelčne skupnosti
Poročilo je oddalo 13 oddelčnih skupnosti (100 %).
PREDNOSTI ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA
Kot prednosti so naši dijaki največkrat izpostavili:
napovedano spraševanje (12x),
bližina doma (11x),
majhna šola, vsi se poznamo, prijateljski odnosi (6x),
topla malica (6x),
vsak dijak ima omarico (3x),
bližina DD (3x),
klopi v parku in na hodniku (2x),
medpredmetne povezave (2x),
šolski radio (2x).
Komisija za kakovost se je pri nadaljnji/podrobnejši analizi osredotočila predvsem na tiste
prvine, ki jih dijaki prepoznavajo kot pomanjkljivosti. Zaradi lažjega uvajanja izboljšav je
navedene pomanjkljivosti razvrstila v naslednje kategorije (v oklepajih je navedena
frekventnost navedbe posamezne pomanjkljivosti):
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POMANJKLJIVOSTI ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA
1. Pomanjkljivosti, ki bi jih vodstvo šole lahko odpravilo in so:
a) vezane na materialno opremljenost šole
dostop do interneta ni vedno povsod mogoč (6x),
ni telovadnice (4x),
okna ne tesnijo (4x),
hladna učilnica 64B (4x),
neusklajenost ur (3x),
poškodovana šolska oprema (3x),
nezadostno število parkirnih mest (2x),
boljša tehnologija v učilnicah (2x),
dolgočasna barva hodnikov in učilnic – potrebno pleskanje (2x),
slabše založena knjižnica (2x),
preveč monotona malica (2x);
b) vezane na organizacijo pouka in drugih dejavnosti
ure ŠVZ med poukom (5x),
premalo izbire za izbirne predmete (2x),
premalo projektov in drugih dejavnosti (2x),
brez predur (7.05 – 7.50) – zaradi velikih težav s prevozom (2x).
2. Pomanjkljivosti, ki bi jih lahko odpravili posamezni profesorji pri pouku:
pri nekaterih predmetih pogrešamo kakovostno razlago (6x),
nekateri profesorji delajo razlike med dijaki, znanje ni enako ovrednoteno, (7x),
nekateri profesorji ne vračajo testov ob pravem času (4x),
bolj pester pouk pri nekaterih predmetih (4x),
premalo discipline pri nekaterih predmetih (3x),
manj kopiranja in večja uporabnost ostalih gradiv med poukom, delovni
zvezki/učbeniki se pri nekaterih predmetih sploh ne uporabljajo (2x).
UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA KOMISIJE ZA KAKOVOST
Komisija se zaveda, da vsega ni mogoče odpraviti v krajšem časovnem obdobju. Določene
rešitve, ki jih dijaki prepoznavajo kot pomanjkljivosti, so pogojene s sredstvi, ki jih šola
prejema (opremljenost učilnic, športna vzgoja, predure,). Veliko težavo predstavljajo tudi
nerešeni problemi s Steklarsko novo - podjetjem v stečaju. Čeprav, po besedi ravnateljice,
obstaja velika možnost odkupa spodnje etaže šole v bližnji prihodnosti in zvezi s tem odprave
tudi nekaterih pomanjkljivosti, ki jih dijaki navajajo (premajhne učilnice, premalo prostora za
druženje med odmori,), odprava vsega, kar dijaki prepoznavajo kot pomanjkljivost in se veže
na materialno opremljenost šole, ni možna v kratkem času.
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Kljub temu pa bi v relativno kratkem času in z manjšim finančnim vložkom lahko izboljšali
nekatere stvari, npr.:
•

dolgočasna barva učilnic ter hodnika (predlagajo pleskanje in več klopi v 1. in 2.
nadstropju),

•

preveč enolične malice (predlagajo možnost dnevne izbire mesnega ali vegi menija
z možnostjo predhodnega naročila).

Glede na pripombe, ki so jih dijaki podali v zvezi s poukom, komisija za kakovost predlaga
ravnateljici pogostejše opazovanje pouka in sistematično delo z učiteljsko-vzgojiteljskim
zborom. Članom učiteljsko-vzgojiteljskega zbora predlaga sistematično samoevalviranje in
konstantno izboljševanje lastne prakse.
B) Analiza e-vprašalnikov, ki so bila izvedena v rač. učilnici z dijaki

Kakovost pouka (poučevanje in učenje)
Rezultati

Večina anketiranih meni, da profesorji občasno ali redno izvajajo aktivne oblike in metode
dela pri največ dveh predmetih (57 %) ali pa pri vsaj petih predmetih (33 %). Zadovoljni smo
lahko zlasti z drugim in tretjim odgovorom, saj vemo, da se predmet od predmeta razlikuje, in
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to, da kar 41 % dijakov zaznava izvajanje aktivnih metod in oblik dela pri vsaj petih
predmetih, kaže na to, da so te oblike in metode dela precej prisotne v življenju šole.

Večina, tj. 96 % anketiranih, se povsem strinja, da se aktivne oblike in metode poučevanja
najbolj izvajajo v času projektnih dni/tednov ali se delno strinja.

Več kot polovica (62 %) anketiranih se strinja ali se delno strinja, da se aktivne oblike in
metode poučevanja zelo pogoste tudi v času pouka, ko se obravnavajo nove učne vsebine.

81 % anketiranih se strinja ali se delno strinja, da se aktivne oblike in metode poučevanja
redno izvajajo v obliki eksperimentalnega dela pri naravoslovnih predmetih.
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63 % anketiranih se strinja ali se pa delno strinja, da aktivne oblike in metode poučevanja
učitelji uporabijo tudi za pridobivanje ocen, 37 % anketiranih se ne strinja. Ocenjevanje skozi
aktivne metode in oblike dela v širšem slovenskem prostoru ni ravno pogosta praksa in se je
učitelji šele učijo, saj gre za zahtevno obliko dela v razredu, tako da je delež pozitivnih
odgovorov na ravni šole zadovoljiv.

Večina anketiranih (63 %) meni, da je z aktivnimi oblikami in metodami izvedeno premalo
učnih ur, 28 % anketiranih se s tem delno strinja, 9 % se jih ne strinja. Tak rezultat kaže
predvsem na to, da si dijaki, kljub temu da se na ravni šole v precejšnjem deležu aktivne
metode in oblike dela že izvajajo, želijo, da bi na tak način bilo izpeljanih še več ur.

Večina anketiranih (91 %) se strinja ali se delno strinja, da aktivne oblike in metode učenja
pripomorejo k temu, da so pri urah bolj aktivni. S temi odgovori je mogoče utemeljiti tudi
rezultat pri prejšnjem vprašanju. Dijaki si želijo, da bi še več ur bilo izvedenih z aktivnimi
metodami in oblikami dela, saj so v tem primeru pri pouku bolj aktivni.

91 % anketiranih se strinja ali delno strinja, da se učno snov, obravnavano z aktivnimi
oblikami in metodami učenja, hitreje naučijo. 9 % anketiranih ne strinja. Odgovori razkrivajo
dodaten razlog, zakaj si dijaki želijo še več aktivnih oblik in metod dela pri pouku. Isto
pokažejo tudi odgovori pri naslednjih dveh vprašanjih.
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88 % anketiranih se strinja ali se delno strinja, da aktivne oblike in metode učenja vplivajo, da
so njihovi učni rezultati boljši.

Večina anketiranih (96 %) meni, da je delovna atmosfera boljša, kadar se izvajajo aktivne
oblike in metode dela ali se vsaj delno strinjajo.
POVZETEK UGOTOVITEV
Iz odgovorov anketiranih je razvidno, da profesorji izvajajo aktivne oblike in metode
poučevanja (projektni dnevi, nove učne vsebine, eksperimentalno delo, za pridobivanje ocen),
vendar si dijaki želijo še več takšnih ur, saj so pri takšnih urah bolj aktivni in delovna
atmosfera je boljša, se hitreje naučijo učno snov in so njihovi učni rezultati boljši.

Pri splošnem počutju pri pouku nas je zanimalo, ali se dijaki pri pouku pogosto dolgočasijo,
klepetajo, uporabljajo mobitel, ali težko sledijo pouku, ker je ob predavanju profesorja v
razredu nemir ter ali si pri urah pouka zapisujejo v zvezek in v celoti sledijo razlagi in
dogajanju. Rezultati so pokazali, da si večina dijakov pri urah pouka snov zapisuje v zvezek
in da sledi učiteljevi razlagi. Nekateri dijaki pa se pri urah dolgočasijo, klepetajo in skrivaj
uporabljajo mobitel. Rezultati ankete so pokazali, da pri nekaterih predmetih dijaki težko
sledijo pouku, ker je v razredu nemir.
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Večina anketiranih meni, da profesorji namenijo dovolj časa za utrjevanje snovi pri pouku pri
vsaj petih ali več kot petih predmetih (54 %), kar je sicer zadovoljiv rezultat, kljub temu pa je
potrebno opozoriti tudi na odgovor, ki ga je izbralo 41 % anketiranih, to je, da se pri pouku
dovolj utrjuje pri največ dveh predmetih. Komisija meni, da bi tudi k razrešitvi tega problema
pripomogla učiteljeva sistematična samoevalvacija, saj bi spodbudila komunikacijo o
metaučenju med učitelji in dijaki.

Iz odgovorov anketiranih je razvidno, da dijaki največkrat utrjujejo snov s pomočjo učnih
listov (80 %) in delovnega zvezka (13 %).
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Večina anketiranih meni, da profesorji vedno izvajajo preverjanje znanje pred pisnim
ocenjevanjem znanja pri vsaj petih predmetih (34 %) ali več kot petih predmetih (24 %).
Anketirance smo povprašali tudi, pri koliko predmetih in na kakšen način (ustno/pisno)
profesorji preverjajo znanje pred pisnim ocenjevanjem znanja glede na to, da oblika
preverjanja ni predpisana. Rezultati so različni; učitelji pred pisnim ocenjevanjem preverjajo
znanje, to pa počnejo na oba načina.
Od anketirancev smo želeli izvedeti tudi, ali so vprašanja na preverjanju jasno postavljena, ali
z učitelji po preverjanju preverijo pravilne odgovore, ali imajo dijaki dovolj časa za reševanje
in ali preverjanje oz. pisno ocenjevanje znanja obsega obravnavano snov. V kolikor
upoštevamo odgovore da in včasih skupaj, ugotovimo, da večina dijakov (95 %) meni, da so
vprašanja na preverjanju jasno postavljena, 94 % anketirancev trdi, da z učitelji preverijo
odgovore. Več kot polovica (81 %) anketiranih meni, da imajo dovolj časa za reševanje ter 95
% anketiranih meni, da preverjanje/pisno ocenjevanje znanja obsega obravnavano snov.

Odgovarjalo je 227 dijakov. 51 % anketiranih za pisanje domačih nalog porabi manj kot eno
uro, 22 % anketiranih porabi 1-2 uri, 21 % pa nič, 4 % anketiranih porabijo za domače naloge
2-3 ure.

19

Poročilo o kakovosti 2013/2014 / Šolski center Rogaška Slatina

Odgovarjalo je 228 dijakov. 29 % anketiranih za učenje doma porabijo 1-2 uri, 22 %
anketiranih manj kot eno uro, 21 % anketiranih porabi za učenje doma 2-3 ure. 14 % jih meni,
da porabijo 3-4 ure in 9 % več kot štiri ure ter 5 % nič.

Odgovarjalo je 228 dijakov. 58 % anketiranih pri učenju doma si pomaga z
računalnikom/internetom ali 39 % anketiranih včasih. 3 % anketiranih si pri učenju doma ne
pomaga z računalnikom/internetom.

Odgovarjalo je 229 dijakov. Večina je mnenja (73 %), da profesorji včasih pregledajo in
zabeležijo, če nimajo opravljene domače naloge.
Zanimalo nas je tudi, ali profesorji poučujejo dobro in ali se dijaki v šoli veliko naučijo. Več
kot polovica anketiranih se strinja, da profesorji dobro opravljajo svoje delo. 82 % anketiranih
meni, da se v šoli veliko naučijo in da so dosežki dijakov odmevni tudi na državnih
tekmovanjih (84 %).

20

Poročilo o kakovosti 2013/2014 / Šolski center Rogaška Slatina

Večina anketiranih (93 %) se strinja ali se delno strinja, da na splošni maturi/poklicni maturi
dosegamo dobre rezultate.

92 % anketiranih se strinja ali se delno strinja, da so doseženi rezultati konkurenčni
rezultatom drugih šol.

79 % anketiranih se strinja ali se delno strinja, da so z doseženi rezultati dobro seznanjeni.
Več kot polovica (54 % ) anketiranih se delno strinja, da rezultati splošne/poklicne mature
kažejo tudi na dobro delo profesorjev ali pa se s tem povsem strinja (20 %).
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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.

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).

Šola si prizadeva, da je
vsaj 80 % tistih, ki
pristopijo k poklicni
maturi in splošni maturi
uspešnih.
Šola omogoča dijakom, da
lahko sodelujejo na raznih
tekmovanjih

V šolskem letu 2013/14 je bilo pri poklicni maturi uspešnih
98,5 % dijakov, dve dijakinji sta bili zlati maturantki, ter 100 %
odraslih kandidatov, pri splošni maturi pa je bilo uspešnih 98,1
% dijakov in imamo 2 zlata maturanta.

Šola spremlja nadaljnje
izobraževanje in
zaposljivost dijakov ko ti
končajo šolanje

Šola nima vzpostavljenega sistema za spremljanje nadaljnjega
izobraževanja in zaposljivosti, kar bi bilo v bodoče
priporočljivo, saj so podatki o obojem dodaten vidik
samoevalvacije zavoda.

Šola omogoči zainteresiranim dijakom udeležbo na tekmovanjih
iz skoraj vseh področij. V šolskem letu 2013/14 so dijaki
dosegli 99 bronastih, 29 srebrnih ter 5 zlatih priznanj na
državnih in regijskih tekmovanjih. Na bralnem tekmovanju
Pfiffikus je dijak prejel knjižno nagrado.

22

Poročilo o kakovosti 2013/2014 / Šolski center Rogaška Slatina

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.
V tem šolskem letu sta se na naši šoli uvajali dve novi
učiteljici, in pa bilo 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 Šola je v šol. letu 2013/14 uvedla spremenjen način
hospitacije učiteljev.
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
dnevov, OIV, ID …

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. Nima pa še
izdelanih neformalnih oblik izobraževanja. Šola si v bodoče
prizadeva tudi izobraževati v skladu s cilji vseživljenjskega
učenja, potrebami posameznika, sfere dela in lokalnega okolja,
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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,…).

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.
Šola je vsaj enkrat na 5
let vključena v
mednarodni projekt.

Šola je vključena v projekt posodobitve gimnazij. Na šoli pa
deluje tudi razvojni tim, ki skrbi za spremljavo in usmerjanje v
izvajanju timskega poučevanja, medpredmetnega povezovanja ter
razvoja koncepta OIV.
V šolskem letu 2013/14 šola ni sodelovala v mednarodnem
projektu, je pa bila izpeljana prijava v projekt Erasmus +,
mobilnost mladih.

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.
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