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I UVOD 
 

Kakovost vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2014/15 je na osnovi 16. člena Zakona 

o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/2006) spremljala 6-članska 

komisija v naslednji sestavi:  

 Zora Tabak, predsednica, predstavnica strokovnih delavcev šole, 

 Helena Topolovec, članica, predstavnica strokovnih delavcev šole,  

 Andrej Hartman, član, predstavnik strokovnih delavcev šole  

 Andreja Zupan, članica, predstavnica staršev,  

 Estera Gjuras, članica, predstavnica dijakov, 

- Rene Pirc, član, predstavnik delodajalcev. 

 

Komisija se je med šolskim letom srečala na uvodnem sestanku dne 8. 4. 2015, na katerem je 

sprejela Letni načrt izvajanja samoevalvacije za šolsko leto 2014/15; dogovorili smo se, 

katera področja bomo evalvirali. Drugi sestanek komisije za kakovost je bil 10. 4. 2015, na 

katerem smo sprejeli 3 področja, iz katerih smo pripravili e-vprašalnike, in sicer: projektni 

dnevi, medpredmetne ekskurzije in učne situacije; vprašalniki so bili v skladu z Letnim 

načrtom izvajanja samoevalvacije – izvedeni z dijaki maja 2015. Tretji sestanek komisije je bil  

21. 9. 2015, katerega rezultat je pričujoče Letno poročilo o spremljanju in ugotavljanju 

kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2014/15. 

 

Metode spremljanja in ugotavljanja kakovosti:  

 opazovanje,  

 pogovor,  

 vprašalnik, 

 analiza statističnih podatkov. 
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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. 

 

Ugotovitve komisije 

1 Področje vodenja šole 
Šola ima zapisano in od Sveta šole potrjeno poslanstvo in vizijo šole, iz česar so jasno vidne 

vrednote in dolgoročni cilji, prav tako ima od Sveta zavoda potrjen LDN. Vodstvo šole 

uporablja finančne vire po načelu dobrega gospodarja ter sodeluje s Svetom staršev ter z 

drugimi partnerji v kraju in širše. 

 

2 Področje sistema kakovosti 
Šola enkrat letno izvede organizirano samoevalvacijo. Komisija za kakovost enkrat letno 

objavi poročilo kakovosti. 

 

3 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. 

 

4 Področje učenja in poučevanja 
Komisija za kakovost je kot prioritetno področje samoevalvacije za šolsko leto 2014/15 

določila 3 področja, in sicer projektne dneve, medpredmetne ekskurzije in učne situacije. 

Komisija je pripravila e-vprašalnike ter z dijaki izvedla ankete. Analizirali smo podatke, 

pridobljene iz e-vprašalnikov. E-vprašalnike smo pripravili tudi za učitelje, izvedli ankete ter 

analizirali podatke.  
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4.1 Analiza rezultatov vprašalnikov za dijake (učne situacije v programu tehnik 
optik v 2., 3. in 4. letniku)  
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4.2 Analiza rezultatov vprašalnika za učitelje (učne situacije v programu tehnik 
optik v 2., 3. in 4. letniku)  
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4.3 Interpretacija podatkov, pridobljenih z vprašalnikoma na temo učnih situacij 
Učne situacije izvajamo na šoli v programih tehnik optik in tehnik steklarstva že od šolskega 

leta 2007/08. Učitelji dijakom pripravimo najmanj eno učno situacijo v šolskem letu. Dijaki v 

štirih šolskih letih tako predelajo nekatere učne vsebine na način, ko se različna predmetna 

področja povežejo in strnjeno v enem ali več dnevih obravnavajo poglavja iz učnih načrtov, ki 

se smiselno povezujejo z izbrano temo. Skozi štiri leta se tako zvrstijo učne situacije: 

Meščanska večerja, Spoznajmo svoj poklic, Žargon in knjižni jezik v moji stroki in V mojem 

poklicu je veliko tehnoloških postopkov. 

 

Z letošnjim anketiranjem smo od dijaki in učiteljev želeli dobiti podatke o tem, kako ustrezen 

je časovni okvir izvajanja učnih situacij, kakšna je motivacija in kakovost pouka v času 

izvajanja te oblike učenja in kako ustrezne so končne predstavitve. Zanimalo nas je tudi, kako 

ustrezne so teme oz. ali bi jih bilo treba spremeniti.  

 

Rešeni anketni vprašalniki – pri anketiranju je sodelovalo 17 učiteljev in 49 dijakov iz 

programa tehnik optik – dajejo vpogled v učne situacije tako s perspektive učiteljev kot s 

perspektive dijakov. V nadaljevanju so povzeti podatki pri posameznih vprašanjih. 

 

88 % učiteljev meni, da je časovni okvir izvajanja učnih situacij primeren, tako meni tudi 67 % 

dijakov. Tretjina dijakov meni, da bi bilo dobro, če bi učne situacije trajale dlje časa. 

 

59 % učiteljev v času izvajanja učnih situacij v celoti obravnava snov, predpisano v učnem 

načrtu, ostali učitelji pa snov iz učnega načrta dopolnjujejo z interesnimi dejavnostmi.  

 

65 % dijakov meni, da je pouk v času izvajanja učnih situacij pestrejši in zanimivejši, ostali 

dijaki ne opazijo bistvene razlike glede pouka, ko se učna situacija ne izvaja. 

 

Razhajanje je opaziti med mnenjem učiteljev in dijakov glede motiviranosti dijakov za delo v 

času izvajanja učnih situacij, in sicer kar 67 % dijakov meni, da so v času učnih situacij za delo 

bolj motivirani, medtem ko tako meni le 35 % učiteljev. Ostali so večinoma mnenja, da je 

motiviranost enaka kot pri običajnem pouku. 

 

69 % dijakov meni, da so končne predstavitve učnih situacij ustrezne, temu pritrjuje 47 % 

anketiranih učiteljev. Ostali menijo, da bi lahko bile predstavitve boljše. 

 

Večina anketiranih učiteljev in dijakov je mnenja, da so teme učnih situacij in uvodna 

motivacija ustrezne. Nekateri dijaki, ki so izrazili željo po spremembi tem, bi si želeli več 

učnih situacij, ki bi bile neposredno povezane z delodajalci (optika in steklarstvo), zanimajo 

jih različne sociološke vsebine (droge, »tabu« teme), vsebine s področja podjetništva idr. 

Več kot 90 % dijakov meni, da bi lahko imeli več učnih situacij, kot jih imajo sedaj;     skoraj 

80 % je takih, ki menijo, da bi lahko učno situacijo izvajali v dveh razredih hkrati. 
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Odgovori na anketna vprašanja potrjujejo, da so učne situacije taka oblika dela, ki dijake 

motivira in spodbuja k aktivnemu delu pri pouku. Izbrane teme so za dijake zanimive, vendar 

imajo tudi nove predloge. Dijaki bi v prihodnje želeli več učnih ur, ki bi bile izvedene v obliki 

učnih situacij, hkrati pa jih zanimajo tudi možnosti, ko bi pri eni učni situaciji sodelovalo več 

razredov. 

 

 

4.4 Analiza rezultatov vprašalnikov za dijake (medpredmetne ekskurzije)  
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4.5 Interpretacija podatkov, pridobljenih z vprašalnikom za dijake na temo 
medpredmetnih ekskurzij 
Na vprašalnik o medpredmetnih ekskurzijah je odgovarjalo 79 dijakov, od katerih se jih je več 

kot 97 % takšne ekskurzije tudi udeležilo. Sodelujoči predmeti so tako družboslovni kot 

naravoslovni; velikokrat je šlo za kombinacijo več kot dveh predmetov. 

 

Z vprašalnikom smo želeli preveriti prisotnost določenih  segmentov, ki vplivajo na kvaliteto 

izvedenih ekskurzij. 

 

Na vprašanje o obveščenosti glede vsebine in poteka dejavnosti je dobrih 44 % dijakov 

odgovorilo, da so obveščeni delno, kar pomeni, da je potrebno v prihodnje poskrbeti, da 

bodo dijaki bolje seznanjeni z vsebino in potekom dejavnosti. 

 

Kar več kot 57 % dijakov meni, da so tudi s cilji dejavnosti seznanjeni le delno, zato je tudi tu 

treba poskrbeti, da bodo dijaki natančneje vedeli, kakšni so cilji posameznih dejavnosti, ki se 

pri medpredmetni ekskurziji izvajajo. 

 

Z raznolikostjo, zanimivostjo in aktualnostjo vsebin so dijaki v več kot 50 % delno zadovoljni. 

Pri teh treh segmentih je nezadovoljnih dijakov le nekaj odstotkov, tako da se da z malo 

spremenjenim pristopom doseči, da bodo dijaki  po večini zelo zadovoljni. 

 

Pri vprašanju glede uporabnosti pridobljenih znanj v okviru medpredmetnih ekskurzij samo 

slabih 30 % meni, da je ta uporabnost dobra. Je pa relativno velik odstotek dijakov (14 

odstotkov) mnenja, da je ta uporabnost slaba.  Tendenca prihodnjih medpredmetnih 

ekskurzij bi morala biti v tem, da se cilji zastavijo tako, da bodo dijaki dobili več uporabnih 

znanj in veščin. 
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S samo organizacijo, vodenjem in izvedbo aktivnosti so dijaki zadovoljni, čeprav bi se z 

dobrim načrtovanjem tudi tu dalo še kaj izboljšati. 

 

Zadnji dve vprašanji, ki sta bili odprtega tipa, sta dijake povprašali o tem, kaj jim je pri 

medpredmetnih ekskurzijah najbolj všeč in česa bi si še želeli. Najbolj všeč jim je, da 

spoznavajo nove kraje, se družijo in imajo s pomočjo ekskurzij malo drugačen pouk. Dijaki pa 

bi si v okviru medpredmetnih ekskurzij želeli malo več prostega časa, več vsebin in dejavnosti 

ter manj delovnih listov. 

 

 

4.6 Analiza rezultatov vprašalnikov za učitelje (medpredmetne ekskurzije)  
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4.7 Interpretacija podatkov, pridobljenih z vprašalnikom za učitelje na temo 
medpredmetnih ekskurzij 
S pomočjo zastavljenega vprašalnika smo pri učiteljih želeli aktivirati samoanalizo na 

področju medpredmetnih ekskurzij ter dobiti vpogled v pripravo in izvedbo le-teh. Odgovore 

smo dobili od 14 učiteljev.  

 

Polovica anketiranih učiteljev je v zadnjem letu izvajala medpredmetne ekskurzije v enakem 

obsegu kot predhodna leta.  

 

Več kot 85 % učiteljev medpredmetne ekskurzije izvaja v okviru enega dneva, ostali pa jih 

izvedejo v dveh dnevih. 

 

V šolskem letu 2014/15 je največ učiteljev izvedlo eno medpredmetno ekskurzijo, so pa tudi 

nekateri, ki so sodelovali pri več medpredmetnih ekskurzijah. 

 

Čas za pripravo medpredmetnih ekskurzij dobrih 64 % učiteljev vnaprej predvideva, ostali pa 

si ga poiščejo sproti. Glavna težava, s katero se učitelji srečujejo pri izvajanju medpredmetnih 

ekskurzij, je oblikovanje učiteljem ustreznega urnika za izvedbo le-teh. 

 

Tudi v prihodnje bo večina učiteljev izvajala medpredmetne ekskurzije na enak način in v 

enakem obsegu kot do sedaj. 

 

V nadaljevanju smo s trditvami želeli preveriti prisotnost določenih  segmentov, ki vplivajo na 

izvedbo medpredmetnih  ekskurzij.  
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Več kot 70 % učiteljev medpredmetno ekskurzijo pravočasno in skrbno  načrtuje. Večina jih 

ima preizkušeno enotno predlogo za načrtovanje medpredmetnih ekskurzij. Dobrih 70 % 

učiteljev meni, da imajo medpredmetne ekskurzije natančno določene časovne komponente 

in da ima vsak predmet opredeljeno svojo vlogo. 

 

Več kot tri četrtine učiteljev izpostavlja, da ima vsaka medpredmetna ekskurzija svojega 

nosilca, samo dobra polovica pa je popolnoma prepričana, da so naloge in pristojnosti 

koordinatorja jasno določene. V prihodnje bi bilo treba bolj natančno določiti naloge in 

pristojnosti koordinatorja medpredmetne ekskurzije. 

 

Večina učiteljev si čas za načrtovanje in evalvacijo izbere sama na osnovi sprotnega 

medsebojnega dogovora, so pa mnenja, da čas ni najbolj smotrno izbran. Dobrih 64 % 

učiteljev načrtovanje medpredmetnih ekskurzij prične z določitvijo povezovalnega predmeta. 

Raziskovalno vprašanje za dijaka ni v celoti skupni cilj medpredmetnih ekskurzij, tudi vsebina 

ni vedno povezovalni element vseh sodelujočih predmetov. 

 

Več kot 70 % učiteljev meni, da drži ali delno drži, da načrt izvajanja medpredmetnih 

ekskurzij vključuje vse faze učnega procesa. Učitelji se strinjajo tudi s trditvijo, da v načrtu 

opredelijo način izvedbe ter da so cilji skrbno izbrani in zagotavljajo dodano vrednost. 

 

Učitelji so razdeljeni glede trditve, da so v načrtu zapisani samo tisti cilji, ki jih želimo z 

medpredmetno ekskurzijo doseči, se pa večina strinja, da nimamo jasnih kriterijev za 

ugotavljanje kakovosti medpredmetnih ekskurzij. Komisija za kakovost priporoča izdelavo 

tovrstnih kriterijev.  

 

 

4.8 Analiza rezultatov vprašalnikov za dijake (projektni dnevi 2014)  
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ORGANIZACIJA PROJEKTNIH DNEVOV 

 
 

DEJAVNIKI, KI SO VPLIVALI NA POTEK PROJEKTNIH DNEVOV 
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4.9 Interpretacija podatkov, pridobljenih z vprašalnikom za dijake na temo 
projektnih dni 
Dijakom je organizacija projektnih dnevov v obliki kroženja po delavnicah všeč, saj sodelujejo 

na različnih področjih, delo v delavnicah pa je raznoliko, dinamično in sproščeno. Všeč jim je 

druženje z drugimi dijaki ter menjava profesorjev in okolja. Želijo si več dnevov projektnega 

sodelovanja, saj menijo, da v kratkem času pridobijo preveč informacij in da je premalo časa 

za spoznavanje z dijaki pri delavnici.  

 

S temo in izvedbo delavnic je bilo v celoti zadovoljnih 40 % dijakov, delno pa 58 % dijakov – 

kar pomeni, da imamo še rezerve, da prisluhnemo njihovim predlogom, ter tako povečamo 

število dijakov, ki bi bili v celoti zadovoljni s projektnimi dnevi.  

 

Projektni dnevi so dijakom všeč, so v dopoldanskem času, delavnice se jim zdijo zanimivejše 

kot redni pouk in ne trajajo predolgo. Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na potek 

projektnih dnevov, je po njihovem mnenju zanimiva izbira delavnic, sledi dobra izvedba in 

priprava delavnic ter velika storilnost dijakov; všeč so jim tudi različne oblike delavnic, 

najmanj pomembno pa se jim zdi sproščeno vzdušje na delavnici.  

 

Projektnih dnevov se veseli 85 % dijakov, ker je manj rednega pouka, 65 % je všeč, da 

sodelujejo z dijaki različnih letnikov in programov, več kot polovici je všeč aktivno 

sodelovanje ter nove, sveže ideje in zanimivosti. Skoraj polovica dijakov meni, da se v 

projektnih dneh naučijo veliko novega, druga polovica dijakov se s to trditvijo ne strinja v 

celoti. Le četrtina dijakov projektne dneve jemlje enako resno kot pouk. S predstavitvijo 

delavnic v Kulturnem centru so bili dijaki zadovoljni, ker so se seznanili z delom pri ostalih 

delavnicah; naučili so se veliko novega. Predstavitve so bile dobro pripravljene, zanimive in 
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poučne – drugačne, izvirne. Pri predstavitvah predlagajo manj predstavljanja teorije in s tem 

govorjenja ter več drugih oblik nastopanja, kot so petje, igra … Podali so tudi pobude za 

organizacijo dneva odprtih vrat, in sicer, da bi sodelovalo več dijakov vodnikov, da bi 

organizirali bolj pestre in dinamične predstavitve dosežkov, dejavnosti in krožkov, ki skozi 

leto sooblikujejo življenje na šoli. Želijo si več iger in kvizov, saj bi po njihovem mnenju tako 

pritegnili več učencev k aktivnemu sodelovanju, predstavitve pa bi bile bolj sproščene. Želijo 

si več druženja z učenci brez profesorjev. 

 

 

4.10 Analiza rezultatov vprašalnikov za učitelje (projektni dnevi 2014)  
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4.11 Interpretacija podatkov, pridobljenih z vprašalnikom za učitelje na temo 
projektnih dni 
Za odlično organizacijo in izvedbo projektnih dnevov je profesorjem najpomembnejši 

dejavnik, ki vpliva na uspešnost projektnih dnevov, dobra priprava in izvedba delavnice, 

motiviranost dijakov ter izbira teme. Sledi pestra izmenjava stališč, mnenj ter organizacija 

predstavitve za dijake ter učence ob dnevu odprtih vrat. Sledi sproščeno vzdušje v času 

projektnih dnevov, najmanj pa jim je pomembna razporeditev dijakov v skupine.  

 

Le pet profesorjev je v delavnici v celoti povezalo vsebine iz učnega načrta, na kar bi bili 

lahko v naslednjem letu bolj pozorni, se pa člani komisije zavedamo, da je povezava z učnim 

načrtom močno odvisna od dogovorjenih skupnih ciljev projektnih dnevov in izbrane skupne 

teme. Devetim profesorjev je povezava večinoma uspela, osmim je uspela delno.  

 

Dva profesorja menita, da je bila motiviranost dijakov visoka, ostali, da je bila dobra in 

zadovoljiva, eden pa meni, da je bila nizka. Več kot 70 % profesorjev je zadovoljnih s 

časovnim okvirjem projektnih dnevov. Všeč so jim krajše delavnice in 2 delavnici na dan, saj 

menijo, da so dijaki ob takšnem načinu organizacije daljši čas motivirani za delo. Delavnice so 

kratke in jedrnate, učitelji pa imajo dovolj časa za njihove kakovostne izpeljave. Profesorji 

želijo projektne dneve v novembru, da bi decembra lahko kvalitetno izvajali pouk do božičnih 

počitnic, saj nato sledi konec konferenčnega obdobja, ki je za vse – dijake in profesorje – 

stresno obdobje. Profesorji želijo, da bi se povezali projektni dnevi in dan odprtih vrat; izvedli 

bi enako predstavitev za našo šolo kot za osnovnošolce.  
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Le trije profesorji menijo, da so v celoti dosegli cilje svoje delavnice, osemnajst jih je 

večinoma doseglo, eden delno.  

 

Tako kot dijaki tudi profesorji vidijo prednosti v predstavitvah delavnic v Kulturnem centru, 

saj se tako seznanijo z delom ostalih delavnic. Menijo, da so v letu 2014 predstavitve bile 

vsebinsko celostno in dobro pripravljene, dobro organizirane, dodelane in pregledane s 

strani moderatorja delavnice, uporabljene pa so bile različne metode dela, kar dodatno 

prispeva k pestrejši celostni podobi celotnega dogodka. Všeč jim je tudi, da dijaki nastopajo 

le enkrat. Manjši delež učiteljev meni, da bi morale biti predstavitve na višjem nivoju in da se 

nekatere delavnice niso najustrezneje predstavile. Profesorji pogrešajo predvsem 

koordinatorja, ki bi povezoval in nadziral potek predstavitev. Za dan odprtih vrat menijo, da 

je bil zelo uspešen, da je bila tema dobro izbrana, da se je čutilo sproščeno vzdušje ter 

pozitivna energija, ki se je odražala v komunikaciji z učenci ter njihovo navdušenostjo nad 

delom – predvsem pa dober odziv učencev. Čutila se je povezanost dijakov in profesorjev ter 

njihova dobra pripravljenost. Posnet je bil tudi kratek film s terena. Profesorji  predlagajo 

nagradni natečaj za temo projektnih dnevov, npr.: promocija šole. Želijo natančno določitev 

skupnega cilja in pričakovanih rezultatov, zato menijo, da je pred izvedbo potrebno 

organizirati strokovno predavanje ali okroglo mizo, kjer bi dorekli skupna izhodišča 

projektnih dnevov. Razmisliti je treba o povezanosti različnih področij, predvsem pa o 

povezanosti naravoslovja in družboslovja v isti delavnici. 

 

5 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 šolskem letu. V začetku vsakega ocenjevalnega 

obdobja šola izdela mrežni plan pisnih ocenjevanj znanja. 

 

6 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 

šolskem letu 2014/15 presegla, saj je učni uspeh ob koncu šolskega leta v gimnazijskem 

programu bil 100 %, v programu tehnik optik pa 95 %; uspeh na PM je bil 100 %, uspeh na 

SM pa 90,4 %.  Šola žal še vedno nima vzpostavljenega sistema za spremljanje uspešnosti 

dijakov na njihovi nadaljnji izobraževalni poti.  

 

7 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. 
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8 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. 

 

9 Področje razvojnih projektov s slovenskimi im mednarodnimi 
partnerji 
Šola je bila v šolskem letu 2014/15 vključena v naslednje projekte: 

- Preizkušanje e-vsebin in e-storitev 

- Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in          

       spodbujanje socialne vključenosti 

- Slovenska mreža zdravih šol 

- Unesco 

- Kako preprosto je reči: ne vem 

- Prijateljfest dveh mest 

- Erasmus+ 

- Upcycling v praksi za nove izzive 

 

III OCENA STANJA, ANALIZA (po kazalnikih, določenih s strani 
CPI) 
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 

                                                           

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

http://scrs.si/o-soli/poslanstvo-in-vizija-sole/
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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 2014 je vodstvo v sodelovanju z 

zaposlenimi pripravilo predlog LDN 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. LDN za šolsko leto 2014/15 je bil sprejet na seji Sveta 

zavoda šole 30. 9. 2014. 

 

Vodstvo šole je izvedlo evalvacijo uresničevanja sprejetih 

strateških dokumentov. Poročilo o realizaciji LDN 2014/15 je bilo 

izdelano do konca šolskega leta in je bilo obravnavano na 

pedagoški konferenci dne 24. 9 2015. 

 

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 2014/15 je šola 

sodelovala s 67 obrtniki s področja optike in z Inštitutom Jožefa 

Štefana. 

 

Podjetniški inkubator Rogaška Slatina šoli omogoča najem 

prostorov za steklarsko delavnico (za izvajanje praktičnega pouka 

oz. tehniških dni).  

 

Intenzivno je tudi sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, tj. z 

občinami Bistrica ob Sotli, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina, 

Šmarje pri Jelšah in Kozje. Omenjene občine prispevajo sredstva v 

Šolski sklad, v sodelovanju z njimi šola ureja vprašanje 

avtobusnega prevoza dijakov. 



 

Poročilo o kakovosti 2014/2015                                                                                            Šolski center Rogaška Slatina 

 53 

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 šolskega leta, ko se opravi pregled 

narejenega.  

 

 

 

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 

popolnoma oblikovanega. Gre za sistem v oblikovanju in za eno 

izmed prioritetnih nalog komisije za kakovost tudi v prihodnjih 

letih. 

 

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 

šolskega leta. Ta samoevalvacija zajame vse zaposlene v tistih 

segmentih, kjer so med šolskim 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, 

ob koncu šolskega leta, skozi statistično spremljanje 

napredovanja oz. osipa, izpisov, skozi analizo rezultatov na 

maturi in poklicni maturi. Dodatno samoevalvacijo določi 

Komisija za kakovost s svojim Letnim delovnim načrtom. 

Šola se vključuje v mreže 

za razvoj kakovosti.  

V zadnjih letih šola ni bila povezana v mrežo za razvoj kakovosti, 

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 kurikulumom šola uresničuje lastno razvojno 

strategijo, pedagoški pristop in upošteva predloge delodajalcev, 

dijakov in staršev. Izvedbene kurikulume šola priloži k 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 kurikulumom šola poskuša upoštevati potrebe 

lokalnega okolja, delodajalcev, staršev in dijakov. Odprti 

kurikulum se rezultira v izvedbenem kurikulumu.  

 

 

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 uč. 

…). Na voljo so jim tudi 

drugi prostori (npr. 

telovadnica, multime-

dijska 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 

med dijaki in učitelji.  

Šola spodbuja kulturo dialoga.   

Učitelji poznajo poklice, za 

katere izobražujejo. 

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

negovanje steklarske in optične tradicije. Zaposlenim omogoča 

ogled dela v steklarski in 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 

optika. 

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 

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. 20. 3. 2015 je bil organiziran skupen 

roditeljski sestanek, kjer smo izvedli predavanja za starše: Stik z 

najstniki je temelj zdravega razvoja, predavatelja dr. Alberta 

Mrgole in Leonide Mrgole (starši prvih, drugih in tretjih 

letnikov) 

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. 
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Učitelji imajo razpisane 

tedenske svetovalne ure 

za dijake.  

 

Vsi učitelji imajo razpisane tedenske svetovalne ure za dijake. Z 

njihovimi termini se dijaki in starši seznanijo ob začetku 

šolskega leta, zapisane so v LDN in objavljene na spletnih 

straneh šole. 

Šola ima izdelan načrt 

podpore dijakom. 

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. 

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

 

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  
 

 

 

 

 

 

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.  

 

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.  

 

Osnovni nivo kakovosti Ugotovitve komisije 

Šola si prizadeva, da vsaj 

95 odstotkov dijakov 

uspešno zaključi 

izobraževanje v 

Učitelji tudi z individualnim delom pripomorejo k uresničitvi 

zastavljenega cilja (nekateri dijaki imajo z odločbami določeno 

strokovno pomoč). 
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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.  

V tem šolskem letu se je na naši šoli uvajala ena nova 

učiteljica, bilo pa je 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 šolskem letu 2013/14 uvedla spremenjen način 

opazovanja pouka in s tem načinom nadaljevala tudi v letu 

2014/15. Pouk opazuje ravnateljica, ki na kolegialno 

opazovanje povabi še enega učitelja. Načrt hospitacij je 

predvidenem času. 

 

Šola si prizadeva, da je 

vsaj 80 % tistih, ki 

pristopijo k poklicni 

maturi in splošni maturi 

uspešnih. 

V šolskem letu 2014/15 je bilo pri poklicni maturi uspešnih 100 

% dijakov, ena je bila zlata maturantka, ter 7 odraslih 

kandidatov, pri splošni maturi pa je bilo uspešnih 90,4 % 

dijakov in imamo 1 zlatega maturanta. 

Šola omogoča dijakom, da 

lahko sodelujejo na 

različnih tekmovanjih. 

 

Šola omogoči zainteresiranim dijakom udeležbo na 
tekmovanjih s skoraj vseh področij. Za šolsko leto 2014/15 naj 
omenimo le najvišja priznanja, in sicer: na državni ravni 5 zlatih, 
11 srebrnih ter 4 bronasta priznanja; na regijskih pa 2 zlati, 11 
srebrnih ter 1 bronasto priznanje.   Košarka – fantje – 2. mesto 
na državnem prvenstvu srednjih šol v košarki. 
Tim Čuček – 3. mesto na področnem posamičnem atletskem 
tekmovanju v Celju.  
 

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 prihodnje 

priporočljivo, saj so podatki o obojem dodaten vidik 

samoevalvacije zavoda. 
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vključen v LDN.  

Vzajemno učenje poteka tudi pri timskem poučevanju, ki je 

prav tako opredeljeno v LDN. 

Šolski aktivi prispevajo k 

razvoju šole. 

V začetku šolskega 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 šolskega leta je objavila 

Predstavitveno publikacijo ŠCRS – izobraževanje odraslih; 

vsakemu udeležencu je 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 ter 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 prihodnje 

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, 

Dijaški dom ŠCRS načrtno skrbi tudi za prosti čas svojih 

varovancev (Domijada, likovna kolonija, kulinarični večeri, 
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športnega in socialnega 

delovanja mladih in 

odraslih. 

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.  

 

V tem šolskem letu smo bili vključeni v naslednje projekte: 

- Preizkušanje e-vsebin in e-storitev 

- Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih 

  za razvoj enakih možnosti in spodbujanje  socialne vključenosti 

- Slovenska mreža zdravih šol 

- Kako preprosto je reči: ne vem 

- Upcycling v praksi za nove izzive 

 

Šola je vsaj enkrat na 5 

let vključena v 

mednarodni projekt.  

V šolskem letu 2014/15 je  šola sodelovala v naslednjih 

mednarodnih projektih: 

- Unesco 

- Prijateljfest dveh mest 

- Erasmus+ 

 

 

 

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.  

 


