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1 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 2019/20 je na podlagi 16. člena Zakona o poklicnem 

in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1, Uradni list RS, št. 79/06, 68/17) in 18. člena Akta o ustanovitvi 

javnega VIZ ŠCRS z dne 19. 6. 2018 spremljala 9-članska komisija v sestavi:  

• Anita PIHLAR, predsednica, predstavnica strokovnih delavcev šole, 

• Nataša ŠAFRANKO, članica, predstavnica strokovnih delavcev šole,  

• Klavdija ZVER, članica, predstavnica strokovnih delavcev šole, 

• Rebeka MAJER AMON, članica, predstavnica strokovnih delavcev šole, 

• Sandra CIGULA, članica, predstavnica strokovnih delavcev šole, 

• Rene PIRC, član, predstavnik delodajalcev, 

• mag. Mateja CVERLIN, predstavnica delodajalcev, 

• Maja JANKOVIČ, članica, predstavnica staršev,  

• Lorena KRKLEC, članica, predstavnica dijakov. 

 

 

Sestavo komisije za kakovost je potrdil Svet ŠCRS na svoji seji 30. 9. 2019. Mandat komisije za kakovost 

je pričel teči 1. 10. 2019 in traja pet let, to je do 30. 9. 2024 (mandat staršev in dijakov je vezan na 

status dijaka). Predstavnice strokovnih delavcev šole skladno s sklepom o imenovanju sestavljajo ožje 

jedro Komisije, tako imenovani tim za kakovost. 

 

Tim za kakovost se je prvič sestal 26. 11. 2019 in pripravil načrt dela. Na svojih nadaljnjih sestankih so 

članice pripravile orodja za spremljanje kakovosti. Na pedagoški konferenci 16. 1. 2020 smo plan dela 

predstavile članom učiteljsko-vzgojiteljskega zbora. 

 

Prednostno področje 

• Vpliv zadovoljstva vseh deležnikov vzgojno-izobraževalnega procesa na kakovost pouka. 
 
Dolgoročni cilj 

• Izboljšati zadovoljstvo dijakov.  
• Cilj preverimo konec naslednjega šolskega leta (2020/21) s ponovno raziskavo Šolski 

barometer. 
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Kratkoročni cilji – šolsko leto 2019/20 

• Izboljšati zadovoljstvo zaposlenih:  
• počutje, preobremenjenost, 
• profesionalna rast. 

 
• Spremljanje in analiza ponavljanja testov. 

 
• Samoevalvacija:  

• Komisija izdela orodje za samoevalvacijo, ki jo vsak učitelj opravi v dveh 
oddelkih, v katerih poučuje, 

• učitelj opravi analizo pridobljenih podatkov in na tej osnovi načrtuje 
izboljšave za naslednje šol. leto. 

 
 
 

V mesecu marcu je bil sklican sestanek Komisije za kakovost, ki zaradi razglasitve epidemije virusa 

COVID-19 in ukrepov za preprečevanje širjenja okužb ni bil izpeljan. Prav tako ni bila izvedena 

samoevalvacija dela učiteljev. Članice tima smo namesto načrtovane samoevalvacije (pri učiteljih) 

spremljale: 

• izvajanje pouka na daljavo:  
• v začetni fazi izvajanja, 
• ob zaključku šolskega leta. 

 

Ostala področja kakovosti, ki jih je Komisija v skladu z ustaljeno prakso preteklih let pregledala tudi v 

letu 2019/20, so: 

1. področje vodenja šole,  

2. področje sistema kakovosti, 

3. področje načrtovanja procesa izobraževanja, 

4. področje učenja in poučevanja, 

5. področje preverjanja in ocenjevanja,  

6. področje doseganja ciljev izobraževanja, 

7. področje strokovnega razvoja učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev,  

8. šola kot središče vseživljenjskega učenja, 

9. področje razvojnih projektov. 
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2 SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE PO PODROČJIH 
KAKOVOSTI 
 

Metode pridobivanja podatkov: opazovanje, pregled dokumentov (LDN, Poročilo o realizaciji LDN, 

Program razvoja in finančni načrt, Letno poročilo …), vpetost članov Komisije za kakovost v izvedbo 

določenih dejavnosti, pogovori (formalni in neformalni) z dijaki, učitelji, starši in vodstvom šole, 

anketiranje vseh udeležencev (dijakov, učiteljev in zaposlenih).  

 

2.1 Področje vodenja šole 
2.1.1 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.  

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.  

Šola ima na svetu šole 

sprejeta LDN in Program 

razvoja. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vodstvo šole pripravlja strateške dokumente (LDN in Program razvoja) v 

sodelovanju z zaposlenimi, dijaki, svetovalnimi partnerji in drugimi 

zainteresiranimi. Septembra 2019 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 šolsko leto 2019/20 je bil sprejet na seji Sveta zavoda šole 30. 9. 

2019. 

Vodstvo šole je izvedlo tudi evalvacijo uresničevanja LDN iz prejšnjega 

leta. Poročilo o realizaciji LDN 2018/19 je bilo izdelano do sredine 

septembra 2019 in je bilo obravnavano na pedagoški konferenci 30. 9. 

2019. 

V Letnem poročilu vodstvo šole ovrednoti doseganje dolgoročnih in 

kratkoročnih ciljev zavoda, določenih s Programom razvoja. Letno 

poročilo za leto 2019 in Program razvoja sta bila obravnavana in sprejeta 

na seji Sveta zavoda 6. 2. 2020.  

 

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. 

Šola posluje v skladu s pripravljenim finančnim načrtom. Poleg 

zagotavljanja osnovnih finančnih sredstev, ki jih šoli namenja MIZŠ, 

vodstvo šole skupaj z zaposlenimi skrbi še za dodatne vire financiranja 

(projekti, dodatne storitve, donacije, izobraževanje za odrasle) in v 

sodelovanju z računovodstvom skrbno spremlja porabo sredstev med 

letom.  

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.  

Sodelovanje z zunanjim 

okoljem je vzpostavljeno.  

Šola sodeluje z različnimi partnerji v kraju in širše.  V zadnjih letih je še 

posebej intenzivno sodelovanje s Steklarno Rogaška na področju 

kadrovskega štipendiranja in praktičnega izobraževanja dijakov v 

programu tehnik steklarstva in steklar (vajeniška oblika). V šolskem letu 

2019/20 je šola sodelovala tudi s številnimi obrtniki s področja optike 

(izvedba PUD-a). 

Intenzivno je tudi sodelovanje z MIZŠ, ZRSŠ (projekti, izobraževanje za 

kolektiv, razvojna naloga Formativno spremljanje), CPI (na področju 

optike in steklarstva), ŠR, lokalnimi skupnostmi in številnimi osnovnimi 

ter srednjimi šolami.  

 

2.2 Področje sistema kakovosti 
2.2.1 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. V letošnjem letu je bila imenovana 9-članska 

komisija z mandatom pet let v želji, da se vzpostavi dolgoročno 

spremljanje in zagotavljanje kakovosti. 

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, na koncu šol. leta, skozi statistično spremljavo 

napredovanja oz. osipa, izpisov, skozi analizo rezultatov na maturi in 
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poklicni maturi. V letošnjem šolskem letu je Komisija za kakovost 

izdelala tudi orodje za samoevalvacijo učiteljevega dela v razredu. 

Šola se vključuje v mreže za 

razvoj kakovosti.  

Bili smo vključeni v projekt OPK – ugotavljanje in zagotavljanje 

kakovosti v VIZ. Junija smo se članice tima prijavile na delavnico CPI 

Strateško in razvojno načrtovanje. 

 

2.3 Področje načrtovanja procesa izobraževanja  
2.3.1 Izvedbeni in odprti kurikulum 

Osnovni nivo kakovosti Ugotovitve komisije 

Šola ima zapisan izvedbeni 

kurikulum za posamezni 

izobraževalni program.  

Izvedbeni kurikulum je v 

ustrezni obliki predstavljen 

vsem zainteresiranim.  

Z izvedbenim kurikulumom šola uresničuje lastno razvojno 

strategijo, pedagoški pristop in upošteva predloge delodajalcev, 

dijakov in staršev. Izvedbene kurikulume šola zapiše v LDN in jih 

predstavi na pedagoški konferenci, seji Sveta staršev in Sveta zavoda 

ter na roditeljskih sestankih. V začetku oktobra šola na svojih spletnih 

straneh objavi izvedbeni kurikulum za posamezni izobraževalni 

program.  

V šol. letu 2019/20 smo v okviru študijske skupine za optiko pripravili 

nove kataloge za tri predmete odprtega kurikuluma, ki so usklajeni z 

ostalimi deležniki in bodo predstavljeni na Svetu zavoda septembra 

2020. 

Odprti kurikulum je 

pripravljen v sodelovanju s 

svetovalnimi partnerji in je 

vsako leto sprejet na Svetu 

zavoda. 

Šola poskuša z odprtim kurikulumom upoštevati potrebe lokalnega 

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

izvedbenem kurikulumu in se vsako leto potrdi na prvi seji Sveta 

zavoda. 

 

2.4 Področje učenja in poučevanja 
2.4.1 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, 

V šolskem letu 2018/19 je bilo preko 20.000,00 evrov vloženih v 

vzpostavitev omrežja Eduroam po šoli in dijaškem domu. Del 

sredstev je bil pridobljen iz Arnesovega projekta SIO 2020, del 

sredstev smo prispevali iz šolskega sklada. Izvedeni projekt izboljšuje 

pogoje dijakov in učiteljev za učenje in delo, saj je kakovostna 

internetna povezava danes nepogrešljiva.  

Šola nima lastne telovadnice.  

Šola ima solidno opremljen laboratorij za vaje pri naravoslovnih 

predmetih.  
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multimedijska soba, prostor 

za skupne aktivnosti … 

Šola nima prostora (avle), ki bi omogočal izvajanje skupnih aktivnosti.  

Dijakom so na voljo za samostojno delo računalniki na hodnikih. 

Dijakom je na voljo soba za rekreacijo. 

Knjižnica je nova in dijakom ponuja tudi urejena računalniška mesta.  

Šola omogoča sodelovanje 

med dijaki in učitelji.  

Šola spodbuja kulturo dialoga, vzpostavljene so redne pogovorne ure 

za dijake. Sodelovanje med dijaki in učitelji se spodbuja tudi skozi 

dijaške izmenjave, projektne dneve, tabore in druge manj formalne 

oblike učenja.  

Učitelji poznajo poklice, za 

katere izobražujejo.  

Učitelji poznajo poklice, za katere izobražujejo, saj šola spodbuja 

izobraževanje učiteljev splošnoizobraževalnih predmetov na 

področju optike in steklarstva. Zaposleni se kot spremljevalci 

udeležujejo strokovnih ekskurzij in se tudi na ta način seznanjajo s 

poklici, 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 in 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, npr. študentov medicine, 

ki za dijake pripravijo vsebine o zdravi spolnosti, strokovnjakov 

zavoda Varni internet, ki za dijake pripravijo vsebine o nevarnostih 

spleta in družbenih omrežij ipd. V šol. letu 2019/20 je za vse dijake 1. 

in 2. letnikov šola organizirala izobraževanje s področja oživljanja po 

metodi AED.  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.  

Učitelji uporabljajo sodobne 

metode poučevanja, 

prilagojene dijakom. 

Učitelji 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. 

V času pouka na daljavo so učitelji uporabljali različne oblike in 

metode dela, ki so primerne za pouk na daljavo. 

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. 

Svetovalne ure so zapisane 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 
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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 dijake, 

ki zaprosijo za poseben status 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. Na šoli uspešno deluje učbeniški sklad. 

V času pouka na daljavo je šola dijakom, ki so potrebovali tovrstno 

podporo, priskrbela (posodila) računalniško opremo. 

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. 

Dobro je utečen tudi projekt Erasmus+.  

 

2.5 Področje preverjanja in ocenjevanja znanja 
2.5.1 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 načrt pridobivanja ocen za vsako 

ocenjevalno obdobje posebej (datumi in vsebine). Datumi pisnih 

preverjanj za vsako ocenjevalno obdobje so objavljeni na oglasni 

deski.  
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2.6 Področje doseganja ciljev izobraževanja 
2.6.1 Delež dijakov z uspešno zaključenim izobraževanjem, uspešnost na maturi 
in poklicni maturi, sodelovanje na tekmovanjih 

  

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 

% dijakov uspešno zaključi 

izobraževanje v 

predvidenem času. 

V šolskem letu 2019/20 je 4. letnik gimnazije uspešno zaključilo 33 

(100 %) dijakov. Četrti letnik programa tehnik optik je uspešno 

zaključilo 25 (100 %) dijakov.  Četrti letnik programa tehnik steklar je 

uspešno zaključilo 11 (92 %) dijakov. 

Šola si prizadeva, da je vsaj 

80 % tistih, ki pristopijo k 

poklicni maturi in splošni 

maturi, uspešnih. 

V šolskem letu 2019/20 je k opravljanju splošne mature pristopilo 33 

kandidatov. Uspešnih v spomladanskem roku je bilo 94 %. Dijaki, ki 

so maturo opravili, so bili pri tem zelo uspešni, saj je povprečno 

število doseženih točk 21 (državno povprečje je 20,35). Imeli smo 

enega zlatega maturanta. 

K opravljanju poklicne mature je pristopilo 25 dijakov iz programa 

tehnik optik in 11 dijakov iz programa tehnik steklarstva. Že v 

spomladanskem roku je bil uspeh 100 %. Bilo je pet zlatih 

maturantov. 

Po jesenskem izpitnem roku je uspešnost dijakov pri splošni maturi 

97 %.  

Poklicno maturo je na jesenskem roku opravljalo tudi sedem odraslih 

kandidatov, dosegli so 71-odstotni uspeh. Ena kandidatka je bila 

zlata maturantka.  

Šola omogoča dijakom, da 

lahko sodelujejo na različnih 

tekmovanjih. 

Šola omogoči zainteresiranim dijakom udeležbo na tekmovanjih iz 
skoraj vseh področij. Mentorji izvajajo priprave na tekmovanja. 
Zaradi razglasitve epidemije in pouka na daljavo je letos odpadlo 
večina državnih tekmovanj. Tako so dijaki v letošnjem letu dosegli  10 
srebrnih državnih tekmovanj, 20 dijakov je bilo uvrščenih na državna 
tekmovanja, ki pa so žal odpadla. 
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2.7 Področje strokovnega razvoja učiteljev in drugih strokovnih 
sodelavcev 
2.7.1 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. Novega učitelja, ki ni pripravnik, v delo uvede ravnateljica. 

Šola ima izdelano strategijo 

usposabljanja učiteljev. 

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

navedejo oblike dodatnega izobraževanja in usposabljanja učiteljev. 

Na področju strokovnega učenja in razvoja zaposlenih nadaljujemo s  

projektom Promise. Projekt temelji na osebnih izobraževalnih načrtih 

učiteljev za opazovanje in samovrednotenje lastne pedagoške prakse 

in povezovanje z učitelji drugih šol. 

Šola spodbuja medsebojne 

hospitacije učiteljev. 

Šola je v šolskem letu 2019/20 izvajala 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 prispevajo k 

razvoju šole. 

V začetku šolskega leta 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 … 

 

2.8 Šola kot središče vseživljenjskega učenja 
2.8.1 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  in vsakemu 

udeležencu izdelala program izobraževanja. Učitelji so se prilagajali 

časovnim omejitvam odraslih udeležencev glede terminov 

konzultacij in opravljanja izpitov.  

Šola se razvija kot lokalno 

središče kulturnega, 

športnega in socialnega 

delovanja mladih in odraslih. 

Šola in dijaški dom ŠCRS načrtno skrbita tudi za prosti čas dijakov in 

svojih varovancev (krožki, interesne dejavnosti, domijada, likovna 

kolonija, kulinarični večeri, tekmovanja v nogometu, namiznem 

tenisu, družabno življenje v domu, domska ustvarjalnica …).  
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2.9 Področje razvojnih projektov s slovenskimi in mednarodnimi 
partnerji 
2.9.1 Vključenost v domače in tuje projekte 

Osnovni nivo kakovosti Ugotovitve komisije 

Šola je vsaj enkrat na tri 

leta vključena v domači 

projekt.  

 

V šolskem letu 2019/20 smo bili vključeni v naslednje projekte: 

• Slovenska mreža zdravih šol, 

• PODVIG, podjetnosti za gimnazije, uvajanje ITS, 

• Formativno spremljanje,  

• Rastem s knjigo,  

• Munera 3, 

• Mladi za mlade, 

• Promise,  

• ŠCRS – šola ambasadorka EU. 

Šola je vsaj enkrat na pet 

let vključena v 

mednarodni projekt.  

V tem šolskem letu je šola sodelovala v sledečih mednarodnih 

projektih: 

• Unesco, 

• Prijateljfest dveh mest, 

• Erasmus+ (K1 in K2).  
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3 USMERJENA OPAZOVANJA KOMISIJE ZA KAKOVOST V 
ŠOLSKEM LETU 2019/20 
 

Komisija za kakovost se je v šol. letu 2019/20 posvetila razvojnemu načrtovanju implementiranja 

izboljšav za kakovost pouka. Na osnovi podatkov, ki jih je v šol. letu 2018/19 zbrala v raziskavi Šolskega 

barometra, je načrtovala prednostno področje svojega delovanja, in sicer: 

• vpliv zadovoljstva vseh deležnikov vzgojno-izobraževalnega procesa na kakovost pouka. 

Dolgoročni cilj komisije in ŠCRS-ja je izboljšanje zadovoljstva dijakov. Da bi to dosegli, smo izhajali iz 

treh postavk:  

A) Predpogoj za izboljšanje zadovoljstva dijakov so zadovoljni učitelji, ki se zavedajo svojega 

poslanstva in imajo na delovnem mestu možnost samouresničitve. Komisija je zato – kot prvo 

področje usmerjenega opazovanja – izbrala področje (pre)obremenjenosti učiteljev in njihove 

profesionalne rasti (poglavje 3.1);  

B) Eno od pomembnih področij zadovoljstva dijakov je področje ocenjevanja znanja. Le dijak, 

ki je dobro seznanjen s standardi znanja, pričakovanji učitelja, nameni učenja in načini ter 

obsegom ocenjevanja, lahko na ocenjevanju doseže optimalne rezultate. Komisija je zato – kot 

drugo področje usmerjenega opazovanja – izbrala področje spremljanja uspešnosti dijakov pri 

pisnem ocenjevanju znanja (poglavje 3.2);  

C) Zadovoljstvo dijakov je dolgoročno mogoče doseči le tako, da učitelj redno preverja, kako 

dijaki doživljajo njegovo delo, kako razumejo njegovo razlago, kako se znajdejo v učnem okolju, 

ki ga zanje ustvarja … Učitelj bi torej moral redno od dijakov pridobivati povratne informacije 

o svojem delu in na osnovi pridobljenih informacij načrtovati izboljšave lastne pedagoške 

prakse. Komisija za kakovost je učiteljem želela ponuditi izdelano orodje za izvedbo take 

samoevalvacije in jim omogočiti priložnost za tovrsten razvoj. To je bilo tretje načrtovano 

področje usmerjenega opazovanja Komisije v letošnjem šolskem letu. Zaradi preprečevanja 

širjenja okužb z virusom COVID-19 so šole z 12. 3. 2020 prešle na izvajanje pouka na daljavo, 

kar je za ŠCRS kot tudi za vse ostale šole po Sloveniji pomenilo nove okoliščine. Zaradi 

omenjenega je tudi Komisija opustila načrt o samoevalvaciji učiteljev in namesto tega med 

dijaki izvedla evalvacijo pouka na daljavo (poglavje 3.3). Pridobljene informacije so zaposlenim 

na ŠCRS-ju bile v pomoč pri načrtovanju dela v šol. letu 2020/21.  

 

3.1 Preobremenjenost in profesionalna rast zaposlenih 
Članice tima za kakovost smo pripravile Vprašalnik o delovni obremenitvi in profesionalnem razvoju. Z 

vprašalnikom smo želele: 

• dobiti podatke za naše nadaljnje delo, 
• skupaj z ravnateljico poiskati možnosti za razbremenitev posameznika v skladu z njegovim 

osebnim iLDN, 
• poiskati možnosti za profesionalni razvoj po želji posameznika.  
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Člani učiteljsko-vzgojiteljskega zbora smo vprašalnike rešili na pedagoški konferenci 26. 11. 2019. 

Vprašalnik je rešilo 31 članov učiteljsko-vzgojiteljskega zbora. Dogovorili smo se, da tim za kakovost 

pregleda splošna vprašanja (1. do 5.), o individualnih rešitvah glede preobremenjenosti in o lastnem 

profesionalnem razvoju (6. do 12. vprašanje) pa se posameznik pogovori z ravnateljico na letnem 

razgovoru v mesecu juniju. 

 

3.1.1 Analiza anketnega vprašalnika o preobremenjenosti in profesionalnem 
razvoju učiteljev (splošna vprašanja)  

 

Večina strokovnih delavcev (19, tj. 61,3 %) meni, da je preobremenjenost na naši šoli resen ali zelo 

resen problem, šest (19,3 %) jih meni, da preobremenjenost na naši šoli ni resen ali zelo resen problem, 

šest (tj. 19,3 %) pa se jih ni moglo ali želelo opredeliti.  

 

Šestim strokovnim delavcem (19,3 %) se njihova delovna obremenitev zdi obvladljiva. Kar 23 učiteljem  

(74 %) se njihova delovna obremenitev zdi večinoma obvladljiva. Enemu učitelju (3,2 %) se njegova 

1. Do katere mere, če sploh, je po tvojem mnenju 
preobremenjenost učiteljev resen problem na naši šoli?

1. Splon ni resen problem 2. Ni zelo resen problem 3. Je precej resen problem

4. Je zelo resen problem 5. Ne vem

2. Ali se ti zdi tvoja delovna obremenitev obvladljiva?

1. Da 2. Ne 3. Večinoma da 4. Večinoma ne
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delovna obremenitev zdi večinoma neobvladljiva, enemu učitelju (3,2 %) pa se njegova delovna 

obremenitev zdi neobvladljiva. Zanimivo je, da se torej veliki večini učiteljev (93,3 %) zdi njihova 

delovna obremenitev (večinoma) obvladljiva, kar predstavlja rezultat, ki je v nasprotju z odgovori pri 

prvem vprašanju: učitelji torej preobremenjenost večinsko (61,3 %) zaznavajo kot resen problem naše 

šole, po drugi strani pa še v večjem deležu (93,3 %) trdijo, da svojo delovno obremenitev obvladujejo. 

Ob takih rezultatih se poraja vprašanje, kaj je tisto, kar sproža zaznave o preobremenjenosti kot o 

resnem problemu na šoli, saj večina učiteljev – tudi tistih, ki menijo, da je preobremenjenost resen 

problem – svoje delovne obveznosti obvladujejo.  

 

 

Zelo pogosto ali pogosto se preobremenjeno na delovnem mestu počuti 12 (38 %) strokovnih delavcev. 

Za odgovore »redko«, »zelo redko« in »nikoli« se je odločilo 18 (58 %) strokovnih delavcev, eden ni 

znal ali želel odgovoriti. Tudi odgovori na to vprašanje pokažejo zanimivo razliko glede na odgovore pri 

1. vprašanju. Sklepamo lahko, da imajo učitelji precej večji občutek preobremenjenosti na splošno kot 

pa konkretno pri sebi.  

Najpogostejši odgovori na 4. vprašanje, ki se je glasilo: »Kdaj se čutiš preobremenjenega in zakaj?«, so 

bili:  

- popoldanski sestanki, dejavnosti, 

- delo ob sobotah, 

- nova, neplanirana zadolžitev, 

- opravljanje veliko nalog hkrati, 

- administracija, 

- ob začetku in koncu šolskega leta, 

- dodatna zadolžitev v zadnjem trenutku, 

- popravljanje pisnih nalog, 

- veliko ur pouka in popoldan daljša aktivnost, 

- reševanje napak drugih. 

 

Na 5. vprašanje (Kako tvoj osebni iLDN prispeva k tvoji (pre)obremenjenosti na delovnem mestu?) so 

strokovni delavci odgovorili, da: 

3. Se na delovnem mestu kdaj počutiš 
preobremenjenega?

1. Zelo pogosto 2. Pogosto 3. Redko 4. Zelo redko 5. Nikoli 6. Ni odgovora
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- prispeva pozitivno (tj. zmanjšuje preobremenjenost; 9 odgovorov oz. 36 %), 

- ne vpliva (9 odgovorov oz. 36 %), 

- ga nimajo (vsi vzgojitelji, tj. 16 %), 

- negativno (tj. povečuje preobremenjenost; 3 odgovori oz. 12 %).  

 

3.1.2 Komentar ravnateljice o razgovorih s posamezniki o zmanjšanju njihove 
preobremenjenosti in profesionalnem razvoju 
Letni razgovori s strokovnimi delavci, zaposlenimi na ŠCRS, so potekali v mesecu juniju 2020. V 

povprečju so trajali eno uro na posameznika; ravnateljica se je z vsakim posameznim 

učiteljem/vzgojiteljem pogovorila o njegovih delovnih obremenitvah in profesionalnem razvoju.  

Pri 6. vprašanju (Kaj so po tvojem mnenju največje obremenitve, ki vplivajo na tvoje poučevanje in 

delo?) so učitelji navajali:  

a) začetniške težave: pouk želim dobro načrtovati in ga individualizirati, za kar porabim veliko 

časa;  

b) usklajevanje urnikov različnih razredov in motivacija dijakov;  

c) dejavnosti, ki so zahtevne in terjajo visoko stopnjo zbranosti;  

d) nepravočasno posredovanje potrebnih informacij (2-krat);  

e) neenakomerna razporejenost delovnih obveznosti po dnevih v tednu oz. po tednih (3-krat);  

f) nadomeščanja, za katera izvem tik pred svojim rednim poukom (2-krat);  

g) poučevanje večjega števila (različnih) predmetov in/ali na različnih stopnjah ter vključevanje v 

različne dodatne dejavnosti, kot so projektni dnevi, dan odprtih vrat … (5-krat);  

h) dodatne zaposlitve, nevezane na pouk, oz. zaposlitve, ki pridejo »sproti« (3-krat);  

i) administracija, preveč elektronske pošte (2-krat);  

j) to, da drugi učitelji motijo moj pouk;  

k) neučinkoviti sestanki oz. to, da posamezniki pridejo na sestanek nepripravljeni;  

l) to, da posamezni člani kolektiva ne opravijo svojih nalog pravočasno, popravljanje napak 

drugih, kolege je treba prevečkrat pozvati, da opravijo svoje delo (3-krat);  

m) posamezne specifike delovnega mesta (odgovornost za dijake). 

Iz izpeljanih razgovorov ugotavljam, da velik delež stresa in občutka preobremenjenosti na delovnem 

mestu izvira iz medsebojnih odnosov med sodelavci (d, j, k, l, i), parametrov organizacije časa, urnika 

in šolskega koledarja (b, e, f) ter specifik delovnega mesta, ki se odmikajo od rednega vsakodnevnega 

pouka v razredu (g, h).  

Menim, da je vse troje vzrokov potrebno ozaveščati in razmisliti o tem, kaj lahko kdo od nas prispeva 

k zmanjšanju občutka preobremenjenosti oz. kako si lahko posameznik pomaga sprejeti dejavnike, na 

katere nima vpliva in jih ne more spreminjati.  

K izboljšanju odnosov med sodelavci gotovo lahko prispeva vsak posameznik z ustrezno komunikacijo 

na delovnem mestu, s spoštljivim odnosom do kolega, s pravočasno in kakovostno opravljenimi 

lastnimi delovnimi nalogami, saj se moramo zavedati, da smo v sistemu, kot je šola, vsi soodvisni drug 

od drugega. Če torej svojih nalog ne opravimo pravočasno in kakovostno, če na sestanke prihajamo 

nepripravljeni, s tem izražamo nespoštovanje do svojih sodelavcev. Taka ravnanja je treba ozavestiti in 

jih pri sebi odpravljati. S pošiljanjem premišljeno oblikovanih in vsebinsko zaokroženih e-sporočil 

(namesto velikega števila nejasno oblikovanih sporočil) lahko pomembno prispevamo k boljšemu 

izkoristku časa in k zmanjšanju občutka stresa. Kot ravnateljica želim na delovnem mestu spodbujati 
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kakovostno komunikacijo med sodelavci, zato bom za šol. leto 2020/21 načrtovala tudi izobraževanje 

za kolektiv na to temo.  

K organizaciji časa, urnika in šolskega koledarja lahko prispeva vsak posameznik (s pravočasnim 

načrtovanjem in izvedbo dejavnosti, za katere je odgovoren) in vodstvo šole (z ustreznim, čim bolj 

enakomernim razporedom dejavnosti na letni ravni). Slednje bi lahko pomenilo, da je treba več 

pozornosti nameniti načrtovanju dejavnosti po LDN, kar lahko popravimo že pri pripravi šolskega 

koledarja za leto 2020/21. Vsekakor pa moramo kot učitelji vzeti v ozir tudi dejstvo, da je naš delovni 

čas neenakomerno razporejen, kar od nas terja veliko fleksibilnosti.  

Specifike delovnega mesta je treba ozavestiti (poučevanje različnih predmetov na različnih stopnjah v 

večjem številu razredov) in jih sprejeti. K občutku obvladovanja zadolžitev lahko prispeva dobra 

struktura, organiziranost in pravočasno načrtovanje ter usklajevanje z drugimi vključenimi. Vodstvo 

šole lahko pri tem pomaga na tak način, da ne uvaja hitrih in nepremišljenih sprememb oz. da 

zaposlenim omogoči čas, da razvijejo potrebno strukturo in organizacijo dela.  

Pri 7. vprašanju smo strokovne delavce prosili, da izpostavijo eno nalogo, ki bi prispevala k zmanjšanju 

njihove obremenjenosti na delovnem mestu, če je več ne bi opravljali. Kar 20 strokovnih delavcev take 

naloge ne vidi oz. ne bi nobene od svojih obveznosti želeli »dati vstran«. Med nalogami, ki posameznike 

močno obremenjujejo in jih zato ne bi želeli opravljati, pa so:  

• razredništvo,  

• spremstvo dijakov na večdnevne ekskurzije,  

• nadomeščanja,  

• promocija šole, 

• izobraževanje odraslih.  

Posamezniki menijo, da bi se poznalo na kakovosti njihovega pouka, če omenjenih nalog ne bi opravljali 

(8. vprašanje). Kot ravnateljica lahko rečem, da že sedaj poskušam pri razdelitvi nalog upoštevati 

posameznikova močna področja in njegove interese. Vsekakor pa zaposlene pozivam, da se o letnih 

zadolžitvah vsako leto znova pogovorimo in dogovorimo. Dokler se dogovarjamo, so argumenti 

dobrodošli; ko se dogovorimo, se dogovora držimo in prevzeto obveznost opravimo v vseh potrebnih 

razsežnostih.  

Pri 9. vprašanju smo zaposlene povprašali, kaj lahko sami naredijo za zmanjšanje občutka 

preobremenjenosti na delovnem mestu in kaj lahko v tej smeri naredi vodstvo šole. Z veseljem 

ugotavljam, da se sodelavci zavedajo, da lahko sami naredijo marsikaj, predvsem s pravočasnim 

načrtovanjem dejavnosti in s kakovostno pripravo na pouk. Sodelavci prav tako ugotavljajo, da je treba 

sproti spremljati šolski koledar in skozi vse leto imeti pred seboj širše dogajanje (na ravni šole) in ne le 

mikro dogajanja (tj. na ravni oddelka). Vodstvo šole lahko zaposlenim pomaga s pravilnim 

načrtovanjem po iLDN, s pravočasnim delegiranjem nalog in podajanjem jasnih navodil za njihovo 

izvedbo.  

10., 11. in 12. vprašanje so se nanašala na profesionalni razvoj zaposlenih. V odgovorih so zaposleni 

izrazili pričakovanje, da jih vodstvo šole podpre pri njihovih interesih za izobraževanje. Redki 

posamezniki so tudi navedli dejavnosti, ki je na šoli še niso opravljali, pa bi si to želeli. Tovrstni odgovori 

bodo dragocen vir za načrtovanje iLDN v novem šolskem letu.  
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3.2 Spremljanje in analiza ponavljanja testov 
Na pedagoški konferenci 16. 1. 2019 smo se dogovorili, da bomo analizirali vsako ponavljanje testa, in 

sicer s strani dijakov kakor tudi s strani učitelja. Članice tima smo pripravile vprašalnik za dijake in 

vprašalnik za učitelje. Analizo vzrokov za ponavljanje testa opravi učitelj v razredu skupaj z dijaki in 

odda poročilo ravnateljici, ko se pride dogovorit o datumu ponovnega pisanja testa. 

3.2.1 Analiza vzrokov za ponavljanje 
V preteklem šolskem letu (v 2. ocenjevalnem obdobju) so dijaki morali 4-krat ponavljati ocenjevanje 

znanja, od tega trikrat pri matematiki in enkrat pri slovenščini. Verjetno bi ponavljanj bilo še več, če ne 

bi prešli na poučevanje na daljavo. 

Pri dotičnih predmetih so preverjanja pred ocenjevanjem znanja potekala tako, da so dijaki na tablo in 

v zvezek oz. delovni list reševali naloge, podobne tistim, ki so bile v kasnejšem ocenjevanju znanja. 

Dijaki vzroke za neuspeh vidijo v lastni površnosti, v tem, da so imeli premalo časa za učenje, saj se učiti 

začnejo prepozno, nekateri si želijo dodatne razlage, nekateri niso motivirani za učenje. Nekateri so 

omenili, da so imeli premalo časa za pregled rešenih nalog in zato niso mogli preveriti rezultatov. 

Učitelji opažajo, da znanje ni utrjeno, premalo je sprotnega dela. Neuspešni dijaki niso vajeni 

samostojnega domačega dela. Nekateri so neuspešni, ker imajo premalo predznanja oz. jih 

pomanjkljivosti na nekaterih področjih ovirajo na poti do uspeha pri različnih vsebinah. Nekateri so 

neuspešni, ker se ne učijo oz. ker se ne pripravijo na ocenjevanje. 

Kaj bodo učitelji storili za boljši uspeh pri ocenjevanju? 

Pred ponovnim ocenjevanjem znanja učitelji še dodatno utrdijo vsebine in ponudijo dodatno razlago. 

Dijaki pridobijo dodatni čas za učenje. 

 

3.2.2 Analiza vprašalnika za dijake 

Pri oceni trajanja priprav na ocenjevanje znanja dijaki zelo različno dojemajo, kaj pomeni veliko časa 

za pripravo na ocenjevanje znanja, kaj pomeni malo časa za pripravo na ocenjevanje znanja. Za 

nekatere je srednje veliko časa 2 uri, za nekatere je malo časa 9 ur. Neuspešni dijaki večinoma trdijo, 

da so se premalo pripravljali.  

V spodnji tabeli je označeno, koliko dijakov je označilo posamezne odgovore glede dolžine, snovi, 

zahtevnosti in preglednosti pisnega ocenjevanja znanja. 

  Povsem neustrezna Neustrezna Ustrezna Zelo ustrezna Skupaj 

Dolžina testa   9 29 15 53 

Zajeta snov 2 2 25 24 53 

Zahtevnost testa   6 36 11 53 

Tehnična izvedba, iztis   1 20 32 53 

Skupaj 2 18 110 82   

Tehnična izvedba in sam iztis testa sta se dijakom zdela ustrezna oz. povsem ustrezna. Nekatere je 

zmotila dolžina testa, saj jim je zmanjkalo časa za končni pregled svojega testa, 
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medtem ko so se drugi nekoliko pritoževali glede zahtevnosti samega pisnega ocenjevanja znanja. 

 

 

Glede na zgornjo tabelo, bi lahko sklepali, da vzrok za neuspeh dijakov tiči predvsem v slabi pripravi na 

ocenjevanje. Bodisi so se premalo učili (včasih se celo niso nič pripravljali) bodisi je učenje bilo 

neučinkovito.  

Kaj bodo dijaki storili za boljši uspeh pri ocenjevanju? 

Več se bodo učili, nekateri bodo poiskali pomoč pri inštruktorju, nekateri bodo izkoristili govorilne ure 

pri dotičnem učitelju, več bodo vadili … 
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Dolžina testa
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11%

68%

21%

Zahtevnost testa
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3.3 Pouk na daljavo 
Spremljava pouka na daljavo je potekala v dveh terminih (konec marca in v drugi polovici junija) s 

pomočjo spletne ankete med dijaki in učitelji. 

3.3.1 Analiza odgovorov dijakov 
I. Analiza anketnih odgovorov dijakov o učenju na daljavo v mesecu marcu 2020 
V anketi je sodelovalo 229 dijakov iz vseh programov, ki se izvajajo na šoli, kar pomeni, da je kar 92 % 

dijakov prispevalo svoje odgovore. 

Letnik Število sodelujočih dijakov 

1. 60 

2. 42 

3. 56 

4. 71 

 

Smer  Število sodelujočih dijakov 

Gimnazija 93 

Tehnik optik 95 

Tehnik steklar 34 

Steklar  7 

 

Teme, ki smo jih preverili pri dijakih, so bile: 

- obveščanje in informiranje dijakov v zvezi s koronavirusom in učenjem na daljavo s strani 

vodstva šole in podpornih služb, 

- sodelovanje z razrednikom, 

- sodelovanje s sošolci, 

- šolsko delo (učenje na daljavo), 

- ocenjevanje na daljavo. 

 
1. Obveščanje in informiranje dijakov v zvezi s koronavirusom in učenjem na daljavo s strani 

vodstva šole in podpornih služb 
Dijaki so bili v veliki večini (97 %) zadovoljni z obvestili, ki so jih prejemali s strani vodstva šole in 

podpornih služb v zvezi s koronavirusom in učenjem na daljavo. 

 

2. Sodelovanje z razrednikom 
Na to vprašanje niso odgovorili vsi sodelujoči dijaki, tisti, ki so odgovorili, so bili v veliki večini pogosto 

v stiku z razredniki.  

Pri stikih z razrednikom dijaki vidijo prednosti predvsem v neposredni in hitri komunikaciji, da jih 

obveščajo o spremembah, da jim pomagajo pri komunikaciji z drugimi učitelji, da jih usmerjajo in 

nadzorujejo pri učenju na daljavo, da jih pohvalijo za dosežke na učnem področju. Pojavljajo pa se tudi 

odgovori, kjer si dijaki želijo več komunikacije z razredniki, nekateri želijo biti s strani razrednika tudi 

manj nadzorovani.  
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Dijaki so večinoma (85 %) sporočali razrednikom svojo zadržanost, odsotnost. 

 

3. Sodelovanje s sošolci v času učenja na daljavo 
Kar 87 % dijakov je bilo v vsakodnevnem stiku s svojimi sošolci, kar je dobro. Nekateri so bili s sošolci v 

stiku tudi večkrat na dan. Žal pa 8 % dijakov sploh ni bilo v stiku s sošolci. 

Za izboljšavo na področju stika s sošolci so dijaki predlagali več sodelovanja dijakov pri izmenjavi znanja, 

medsebojno učno pomoč. Značilen pa je tudi odgovor, ki kaže na to, da dijaki pogrešajo mir v razredu, 

pri učenju na daljavo pa s tem nimajo težav in se lažje skoncentrirajo. 

 

4. Šolsko delo (učenje na daljavo) 
Dijaki so v povprečju šolskemu delu namenili 6,2 uri na dan. Če bi dopoldne preživeli v šoli, bi približno 

toliko časa preživeli pri pouku. Velik delež dijakov je učenje na daljavo vzel resno, saj so šolskemu delu 

namenili od 5 do 13 ur na dan. Največ dijakov je delalo 5 ur dnevno. Če so za šolo delali do 8/9 ur 

dnevno, je to še razumljivo. Skupini dijakov, ki je za sprotno šolsko delo porabila od 10 do 13 ur na dan, 

pa bi bilo treba pomagati z nasveti okoli organizacije dela ali z dodatnimi individualnimi urami. 

Preverjali smo tudi zadovoljstvo dijakov z napotki za delo na daljavo, ki jih dobijo od učiteljev. Večinoma 

so bili dijaki zadovoljni z napotki učiteljev za učenje na daljavo. Všeč so jim bila jasna navodila in dejstvo, 

da so profesorji odzivni. Tisti, ki so bili z napotki profesorjev srednje zadovoljni ali nezadovoljni, so to 

utemeljevali z naslednjimi argumenti: profesorji dijakom nalagajo več dela, kot ga zmorejo opraviti v 

45 min., dijakom manjka razlaga, ki jo sicer pridobijo pri pouku, velikokrat ne najdejo nalog na skupnem 

(razrednem) e-naslovu ipd.   

Dijaki so v anketi navedli, da učitelji od njih praviloma zahtevajo, da dokažejo, kako so opravili naloge 

in na tak način lahko učitelj poda povratno informacijo o delu dijakov. Dijaki so uporabljali naslednje 

načine posredovanja dokazov o opravljenem delu učitelju: fotografija naloge/zapiskov, poslane rešitve 

nalog po e-pošti, posnetek zaslona dela na spletni strani, pisni izdelki v Wordu, odgovori na vprašanja 

ipd.  

Dijakom je bilo učenje na daljavo všeč le kot oblika dopolnitve k običajnemu pouku oz. kot oblika 

začasnega dela v izrednih okoliščinah. Večinoma so navajali, da si želijo čim prej nazaj v šolske klopi, 

saj je osebni stik z učiteljem najučinkovitejša oblika učenja.  

Dijaki so bili večinoma zadovoljni s podporo staršev, učiteljev in sošolcev, tudi z motivacijo in 

samoorganizacijo praviloma niso imeli večjih težav pri učenju na daljavo. 

Izpostavili so naslednje primere dobre in/ali slabe prakse: 

• Včasih ne dobimo nalog. 

• Učitelji so zelo v redu, pomagajo pri težavah. 

• E-pošta v času pouka včasih zamuja in učitelji mislijo, da se ne odzivamo. 

• Velikokrat so skenirani ali fotografirani dokumenti slabe kvalitete. 

• Preveč esejskih vprašanj za 1 šolsko uro. 

• Nekateri učitelji so neodzivni. 

• Dobro je, če profesor vsaj malo razloži snov. 

• Profesorji bi se lahko posneli pri razlagi snovi. 

• Definirati, do kdaj je treba oddati naloge, ki so jih dobili. 
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5. Ocenjevanje znanja na daljavo 

V zvezi z načini ocenjevanja na daljavo so dijaki podali naslednje predloge: 

• ocenjevanje del, ki jih opravljamo, 

• video klici, 

• seminarske naloge, 

• da bi prišli pisat v šolo, vendar samo maturitetne predmete, 

• testi v spletnih učilnicah, 

• izdelava plakatov, seminarskih nalog, delo s programi PPT, Word. 

 

II. Analiza anketnih odgovorov dijakov o učenju na daljavo ob koncu šolskega leta   

Zbiranje podatkov je potekalo od 15. 6. 2020 do 18. 6. 2020. Anketo je rešilo 186 dijakov. Teme, ki smo 

jih preverili pri dijakih, so bile: 

- šolsko delo (pouk na daljavo), 

- ocenjevanje znanja na daljavo, 

- predlogi za naslednje šolsko leto, če se bo pouk izvajal na daljavo. 

 

1. Šolsko delo (pouk na daljavo) 

 Kako bi ocenil POUK NA DALJAVO? (Na ocenjevalni lestvici označi odgovor, ki velja zate.)     
(n = 178)  

 

Večini anketiranih dijakov je učenje na daljavo ustrezalo v izrednih razmerah. Dijaki so menili, da so bili 
pri učenju na daljavo učinkoviti, a povedo tudi, da je učinkovitost pri učenju na daljavo manjša kot pri 
delu v razredu. 
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Kako bi ocenil NAVODILA ZA DELO in RAZLAGE, ki si jih prejemal s strani učiteljev? (Izberi ustrezen odgovor.)      
(n = 173)  

 

Učiteljeva navodila za delo in razlage snovi v času učenja na daljavo dijaki ocenjujejo v veliki meri 
pozitivno. Opozarjajo, da so bile razlike med učitelji v jasnosti navodil za delo in pri razlagi snovi. Pri 
nekaterih učiteljih so pogrešali razlago učne snovi.  

 

 
Kako bi ocenil KVALITETO PRIDOBLJENEGA ZNANJA? (Izberi ustrezen odgovor.)  
(n = 168)  

 
 

V večini dijaki ocenjujejo, da je kvaliteta pridobljenega znanja v času pouka na daljavo slabša kot v 

razredu. To utemeljujejo z zelo iskrenimi trditvami, in sicer navajajo, da niso samostojno naredili vseh 

nalog, manjkala jim je učiteljeva razlaga, ni bilo osebnega stika z učiteljem in sošolci, za šolsko delo so 

porabili več časa, a imeli občutek, da znajo manj. 

 

Načini dela, ki so dijakom najbolj ustrezali in so se jim zdeli najučinkovitejši, so delo po prejetih 

navodilih in razlage, poslane na osebni e-naslov, ter videoure. 
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Ali so učitelji v času pouka na daljavo snov tudi RAZLAGALI? (Izberi ustrezen odgovor.)   
(n = 167)  

 

Glede na zgoraj prikazane odgovore v zvezi z razlago učne snovi je razvidno, da so bili dijaki v velikem 

deležu deležni razlage snovi, a ne pri vseh učiteljih, in sicer pri tistih, ki so dijake usmerjali na razlage 

snovi v učbeniku in tistih, ki so dajali samo navodila za delo. 

 

V zvezi s povratno informacijo učiteljev so bili dijaki v veliki večini zadovoljni, ker je bila sprotna, 

pravočasna, dobra in razumljiva. 

 
2.  Ocenjevanje znanja na daljavo 
V velikem deležu so bili dijaki z ocenjevanjem znanja na daljavo zadovoljni, ker so bila navodila učiteljev 

jasna, razumljiva, zajet je bil primeren obseg učne snovi. Pri nekaterih učiteljih so se pojavljale 

nejasnosti, nerazumljivosti in prevelik obseg učne snovi. 

 
3. Predlogi za naslednje šolsko leto, če se bo pouk izvajal na daljavo 
Dijaki so nanizali veliko predlogov. Po pregledu le-teh je glavna ugotovitev, da si želijo poenotenje 

sistema učenja na daljavo na ravni celotne šole. 

 

III. Zaključek 

Anketi dijakov o učenju na daljavo sta bili predstavljeni na konferenci učiteljsko-vzgojiteljskega zbora, 

in sicer prva v mesecu aprilu, druga pa ob koncu šolskega leta. Učitelji so dobili povratno informacijo o 

učenju na daljavo, seznanili so se z dobrimi praksami kolegov. Ravnateljica je opravila individualne 

razgovore z učitelji z namenom svetovanja, kako učenje na daljavo pripeljati na raven, ki bo omogočila 

kvaliteten pedagoški proces v izrednih razmerah. Iz analize odgovorov je razvidno, da so imeli dijaki v 

prvem anketiranju veliko pripomb in predlogov (predvsem glede obsega učne snovi in pomanjkanja 

videokonferenc), medtem ko ob koncu pouka pohvalijo delo učiteljev in način izvajanja pouka na 

daljavo, kar potrjuje, da smo po prvem anketiranju opravili temeljito analizo dela in vseskozi iskali 

rešitve ter izboljšave za kakovosten pouk na daljavo. 
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3.3.2 Analiza odgovorov učiteljev 

I. Analiza anketnih odgovorov učiteljev o delu na daljavo v mesecu marcu 2020 
V anketi je sodelovalo 26 učiteljev, ki so izvajali šolsko delo na daljavo.  

Tabela 1: Število učiteljev, glede na aktiv 

Aktiv Število učiteljev 

Slovenščina 2 

Matematika 3 

Tuji jeziki 5 

Naravoslovje 5 

Družboslovje 7 

Športna vzgoja 2 

Praktični pouk 2 

Teme, ki smo jih preverili pri učiteljih, so bile: 

- obveščanje in informiranje učiteljev z zvezi s koronavirusom in učenjem na daljavo s strani 

vodstva šole in podpornih služb, 

- sodelovanje z aktivom, 

- sodelovanje z razredniki, 

- sodelovanje s kolegi iz drugih strokovnih aktivov, 

- šolsko delo (delo na daljavo), 

- potek dela razrednikov na daljavo, 

- predlogi za ocenjevanje znanja na daljavo. 

 

 

1. Obveščanje in informiranje učiteljev z zvezi s koronavirusom in učenjem na daljavo s strani 

vodstva šole in podpornih služb 

Vsi sodelujoči učitelji so bili zadovoljni z obvestili, ki so jih v povezavi s koronavirusom in organizacijo 

dela na daljavo prejemali s strani vodstva šole. 

Pri delu na daljavo jim je bilo najbolj v pomoč: 

• spodbuda s strani vodstva, 

• razumevanje, da se soočamo z mnogimi težavami, 

• sprotna navodila, 

• jasne informacije, 

• navodila za delo z dijaki, 

• hitra odzivnost, 

• povratne informacije v kolektivu, 

• skupne informacije, ki jih dobivamo. 
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2. Sodelovanje z aktivom 

Učitelji niso imeli več stikov s člani strokovnega aktiva kot v šoli in tudi niso izražali potrebe po 

pogostejšem sodelovanju z aktivom, saj je delo na daljavo zavzemalo individualno delo posameznika z 

dijaki. Bili so v stiku po potrebi, komunicirali so preko telefona. 

 

3. Sodelovanje z razredniki 

Pri tem vprašanju so bili učitelji razdvojeni. 46 % učiteljev od vseh sodelujočih je sodelovalo z razredniki 

časovno enako kot v času rednega pouka, sodelovali so le preko e-pošte, kadar dijaki niso bili odzivni. 

31 % vseh pa je sodelovalo pogosteje kot v času rednega pouka, saj je bilo treba nujno sodelovati, 

kadar dijaki niso bili odzivni. 

 

4. Sodelovanje s kolegi iz drugih strokovnih aktivov 

50 % učiteljev je bilo v stiku s kolegi iz drugih strokovnih aktivov enako kot v času rednega pouka, 42 % 

manj kot v času rednega pouka, 8 % pogosteje kot v času rednega pouka. 85 % učiteljev ni imelo 

potrebe po pogostejših stikih, kot so jih imeli. Sodelovali so preko e-pošte glede izmenjav težav, s 

katerimi so se soočali, v stiku so bili, kadar je bilo to potrebno. 

 

5. Šolsko delo (delo na daljavo) 

Učitelji so v povprečju namenili šolskemu delu več časa kot v času rednega pouka. 

 

 

Razlogi za več porabljenega časa so: individualno odgovarjanje dijakom (11x), priprave ustreznih pisnih 

gradiv (8x), porabili so več časa za pregled gradiv (7x), izvedba evidenc, kdo kako dela (6 x), težave z 

digitalnimi orodji (2x). 

Večina učiteljev je delo z dijaki (predaja snovi) opravljala po urniku, nato pa še dodatno odgovarjala 

dijakom tekom dneva. Vsi učitelji so delali na daljavo s spletnim orodjem e-pošta, dodatno pa še z 

drugimi spletnimi orodji (Padlet, Astra, i-Učbeniki, Viber, Instagram, Discord). Predlagali so še dodatna 

spletna orodja Skype in Office 365 Teams. 

Vsi učitelji so od dijakov zahtevali povratno informacijo o opravljanjem delu. 88 % učiteljev je povratno 

informacijo od dijakov zahtevalo vedno, 12 % pa le občasno. 

Dijaki so najpogosteje posredovali povratne informacije o opravljanjem delu na naslednje načine: 

• fotografija nalog/zapiskov (15x), 

• rešitve nalog po e-pošti (10x), 

• posnetek zaslona dela na spletni strani (2x), 
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• pisni izdelki v Wordu (3x). 

Pri vprašanju: »Ali vam je (splošno gledano) tak način dela všeč?«, so učitelji v 92 % odgovorili z da, 

vendar kot oblika začasne rešitve. 

Kot predloge za bolj učinkovito delo na daljavo navajajo: dijakom dati manj dela in naj tisto opravijo 

kakovostno, jasna navodila ter se izogniti prepisovanju snovi iz računalnika ali učbenika v zvezek. 

 

6. Potek dela na daljavo razrednikov 

Razredniki so bili tedensko v stiku z oddelčno skupnostjo. 50 % učiteljev je bilo v stiku od 3- do 4-krat 

tedensko, 50 % učiteljev pa vsak dan, tudi večkrat na dan. Večina razrednikov je komuniciralo z 

oddelčno skupnostjo preko e-pošte, nekateri pa tudi preko Messengerja, Vibra, eAsistenta.  

 

7. Predlogi za ocenjevanje znanja na daljavo 

Na koncu anketnega vprašalnika smo vse učitelje prosili za predloge, na kak način bi lahko potekalo 

ocenjevanje na daljavo, če bodo ukrepi, vezani na preprečevanje širjenja koronavirusa, trajali več kot 

dva tedna. Večina razrednikov je predlagala ustno spraševanje preko videoure, nato pa so bili še 

naslednji predlogi: ocena seminarskih nalog, določene naloge, ki jih sedaj delajo se lahko odstotkovno 

ovrednotijo, če bo trajalo dlje časa, se lahko zmanjša št. predvidenih ocen, ocena sprotnega dela, 

esejska vprašanja, poročila ter izvajanje e-testov. 

 

II. Analiza anketnih odgovorov učiteljev o delu na daljavo ob koncu šolskega leta 2019/20 
Zbiranje podatkov je potekalo od 15. 6. 2020 do 18. 6. 2020. V anketi je sodelovalo 28 učiteljev, ki so 
izvajali šolsko delo na daljavo. 
 
Teme, ki smo jih preverili pri učiteljih, so bile: 

- šolsko delo (pouk na daljavo), 
- ocenjevanje znanja na daljavo, 
- predlogi za naslednje šolsko leto, v kolikor bi delo ponovno potekalo na daljavo. 

 
 
1. Šolsko delo (pouk na daljavo) 
 

 Katere so bile oblike dela, ki ste jih uporabljali pri delu z dijaki na daljavo? (Označite ustrezne odgovore.)     
(n = 28)  

  
 

V velikem deležu so učitelji izvajali ure na daljavo preko videokonferenc ali pa so dajali navodila za delo 

in razlage preko razredne e-pošte ter tudi preko osebne e-pošte dijakov. 
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Prednost dela na daljavo učitelji vidijo v tem, da si lahko dijaki časovno samostojno porazdelijo 

obveznosti in delajo takrat, ko jim ustreza. Prepoznali so, da je ta oblika dela za vestne in odgovorne 

dijake ustreznejša, ker lahko v svojem tempu brez motenj predelajo učno snov. Pri takšni obliki dela 

postanejo dijaki učno samostojnejši. Učiteljem je bila uporaba novih orodij za delo na daljavo 

profesionalni izziv.  

 

Učitelji kot pomanjkljivost dela na daljavo vidijo, da dijaki dejansko ne usvojijo toliko znanja, kot ga 

kažejo njihovi izdelki. Učno šibkejši dijaki težje sledijo pouku. Če dijaki ne delajo sproti, se obveznosti 

nakopičijo in jih težko opravijo pravočasno. Manj motivirani dijaki imajo težave z organizacijo dela in 

prej odnehajo, če jim kaj ne gre. Dijaki, ki se niso odzivali, delali sproti, imajo velik primanjkljaj znanja. 

Dijaki imajo manjše možnosti za dodatno razlago. Težko je pridobiti realno oceno znanja dijaka. Ni 

neposrednega stika med dijaki in učitelji, manjka razlaga v živo. Učitelji imajo s pregledovanjem 

bistveno več dela. Veliko preveč dela za pripravo in pregled opravljenega dela.  
 

Vsi učitelji so v času pouka na daljavo izvajali videoure. Povprečno so izvajali od 4 do 5 ur na teden. 

Nekateri profesorji so po uvedbi Google Meeta izvajali vse svoje ure po urniku, vendar prednosti 

videour pred poukom v razredu ne vidijo. Prednosti poučevanja preko videour, kot oblika izobraževanja 

na daljavo, pa učitelji navajajo: živi, osebni stik z dijaki, z dijaki se vzpostavi kontakt, komunikacija, 

razlaga v živo, dijaki lahko zastavijo vprašanja, dobijo takojšnjo informacijo v primeru nerazumevanja, 

sprotna razlaga učne snovi, možnost sprotnega preverjanja, dijaki se aktivno vključijo v uro.  

Učitelji vidijo pomanjkljivosti poučevanja preko videour, kot oblika izobraževanja na daljavo, da ni 

kontrole nad aktivnostjo dijakov med razlago, dijaki so neaktivni in izklopijo kamero, pri večjih razredih 

je težja preglednost, prekinjanje zaradi slabe internetne povezave. 

 

2. Ocenjevanje znanja na daljavo 
Glede ocenjevanja znanja na daljavo so bili učitelji zelo skeptični, zato nimajo skupnega modela. Vsak 

od učiteljev je izbiral model ocenjevanja glede na dano situacijo in na predmet, ki ga poučuje. Učitelji 

navajajo različne metode ocenjevanja znanja na daljavo, kot so ustno spraševanje preko videour, pisno 

(test, kviz), ocenjevanje izdelkov, govorni nastopi preko videour, problemsko zastavljene naloge, 

projektno delo, seminarske naloge, raziskovalne naloge, sprotno vrednotenje nalog, individualni testi. 

Predvidevajo tudi, da bi se najbolje obnesla kombinacija različnih metod. V vsakem primeru pa je to 

bolj ali manj le izhod v sili. 
 

Najpogostejše težave, s katerimi so se soočili učitelji pri izbranem načinu ocenjevanja, so: 

- težave s tehniko in kamerami, nadzor nad tem, kaj se dogaja doma, koliko internih povezav je 

vključenih v ozadju, koliko ekranov je še priklopljenih ... (zagotovo je ocenjevanje najbolj 

pravično v razredu pred vsemi), 

- nimajo celostnega pregleda nad znanjem dijakov, ne vedo natančno, koliko je to res njihovo 

znanje, koliko so iskali tudi pomoč, vemo, da so pri tem zelo spretni, 

- videoura: zelo slaba slika, zamik zvoka, nikoli niso popolnoma prepričani, da vprašanemu kdo 

pomaga iz ozadja ... 

 

3.  Predlogi za naslednje šolsko leto, v kolikor bi delo ponovno potekalo na daljavo 

V anketi je vsak posamezni sodelujoči učitelj navedel par predlogov za naslednje šolsko leto, v kolikor 
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bi ponovno potekalo delo na daljavo. Skupni povzetek je, da učitelji menijo, da pri podajanju učne snovi 

na daljavo ne vidijo težav, ne vidijo tudi potreb po velikih spremembah, skrbi jih le ocenjevanje znanja, 

zato predlagajo izvajanje ocenjevanja znanja na šoli v manjših skupinah dijakov. V velikem deležu pa 

se strinjajo, da potrebujejo dodatna znanja za delo s programi, ki bi jim olajšali delo. 
 

 

Kateri pristop k delu na daljavo s strani šole bi bil po vašem mnenju najustreznejši v primeru, da bi v 
prihodnjem šolskem letu šolsko delo ponovno potekalo v tej obliki? (Izberite ustrezen odgovor.)  
(n = 28)  

 
 

Glede na zgoraj prikazani graf je največ učiteljev kot najustreznejši izbralo pristop, da se sprejmejo 

skupna stališča s strani šole in da se posredujejo vsa navodila za delo in razlage za dijake (tudi 

predvidene videoure) do 8.00 ure zjutraj za vse predmete, ki so na urniku tisti dan. 

 
 

III. Zaključek 

Anketi učiteljev o učenju na daljavo sta bili predstavljeni na konferenci učiteljsko-vzgojiteljskega zbora, 

in sicer prva v mesecu aprilu, druga pa ob koncu šolskega leta. V mesecu avgustu smo na pedagoški 

konferenci glede na analize odgovorov dijakov in učiteljev sprejeli skupna poenotena pravila glede 

poučevanja in ocenjevanja znanja na daljavo, ki jih bomo zapisali v Šolska pravila. 
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4 ZAKLJUČEK IN PRIPOROČILA ZA NADALJNJE DELO 
 

Komisija za kakovost ugotavlja, da:  

• ŠCRS dosega in celo presega osnovno raven kakovosti pri večini standardov iz Priporočil šolam 

za izvajanje samoevalvacije (CPI 2007), a je navedeni vir po 13 letih že precej zastarel;  

• da smo se resno pogovorili o preobremenjenosti strokovnih delavcev in skupaj z ravnateljico 

iskali možnosti razbremenitve posameznika v okviru iLDN; 

• je analiza vzrokov ponavljanja testov v pisni obliki primer dobre prakse in bomo s tem 

nadaljevali; 

• smo se na šoli sistematično in učinkovito lotili dela na daljavo in sproti uvajali novosti ter 

prilagoditve; 

• smo upoštevali pripombe in želje dijakov, kar se kaže v primerjavi odgovorov dijakov na 

začetku in koncu pouka; 

• smo lahko zelo zadovoljni s povratno informacijo, ki so nam jo dali dijaki po zaključku pouka 

na daljavo; 

• je učiteljem največji problem predstavljalo ocenjevanje na daljavo; 

• smo poiskali rešitve za poenoteno delo v primeru ponovnega pouka na daljavo in jih zapisali v 

Šolska pravila; 

• je Komisija za kakovost pripravila orodje za samoevalvacijo učiteljevega dela, ki jo bomo izvedli 

v mesecu marcu 2021; 

• v mesecu maju 2021 bomo ponovno preverili zadovoljstvo dijakov v okviru raziskave Šolski 

barometer in jih primerjali z rezultati pretekle raziskave ter na podlagi tega začrtali nove 

smernice za nadaljnje delo. 
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5 PRILOGA 
 

5.1 VPRAŠALNIK O DELOVNI OBREMENITVI IN PROFESIONALNEM RAZVOJU 
Spoštovani sodelavec, spoštovana sodelavka! 

Prosimo te, da izpolniš spodnji vprašalnik o delovni obremenitvi in profesionalnem razvoju. Na 

osnovi dobljenih rezultatov bomo v sodelovanju s tabo načrtovali aktivnosti, ki bodo 

prispevale k izboljšanju tvojega zadovoljstva in kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa na 

naši šoli. 

 

IME in PRIIMEK: __________________________________________ 

 

1. Do katere mere, če sploh, je po tvojem mnenju preobremenjenost učiteljev resen 

problem na naši šoli? 

a) sploh ni resen problem 

b) ni zelo resen problem 

c) je precej resen problem 

d) je zelo resen problem 

e) ne vem 

 

2. Ali se ti zdi tvoja delovna obremenitev obvladljiva? 

a) da 

b) ne 

c) večinoma da 

d) večinoma ne 

Morebiten komentar odgovora: 

____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Se na delovnem mestu kdaj počutiš preobremenjenega? 

a) vedno  

b) zelo pogosto 

c) pogosto 

d) redko 

e) zelo redko 

f) nikoli 

 

 

 

4. Kdaj se čutiš preobremenjenega in zakaj? 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Kako tvoj osebni iLDN prispeva k tvoji (pre)obremenjenosti na delovnem mestu? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Kaj so po tvojem mnenju največje obremenitve, ki vplivajo na tvoje poučevanje in delo? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Če bi lahko nehal opravljati 1 delovno nalogo, ki bi zmanjšala tvojo obremenjenost, 

katera naloga bi to bila? 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Če bi nehal izvajati omenjeno nalogo, kako bi to učinkovalo na tvoje poučevanje in 

delo? Za kaj bi izrabil ta dodatni čas? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. Kaj bi lahko pomagalo zmanjšati tvojo obremenjenost? Kaj lahko narediš sam in kaj 

lahko v tej smeri naredi vodstvo šole? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10. Kaj želiš doseči na področju svojega profesionalnega razvoja? Katera so tvoja šibka 

področja, ki bi jih želel razvijati? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11. Kaj lahko za lastni profesionalni razvoj narediš sam in kako te lahko podpre vodstvo 

šole? 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

12. Ali obstaja delovna naloga, ki bi si jo želel opravljati, pa še nisi dobil priložnosti za to? 

Če obstaja, jo navedi.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Hvala za sodelovanje.  

 
5.2 ANALIZA VZROKOV ZA NEUSPEH PRI OCENJEVANJU ZNANJA 
5.2.1 VPRAŠALNIK ZA DIJAKE 
Spoštovani dijaki,  

v primeru, ko je več kot 40 % pisnih izdelkov dijakov, ki so pisali nalogo, ocenjenih z nezadostno oceno, 

se pisanje ponovi, učitelj in dijaki pa pred tem analizirajo vzroke za neuspeh. Ta vprašalnik je namenjen 

prav analizi vzrokov za neuspeh, zato vas prosimo, da odgovorite na spodnja vprašanja.  

 

1. Oceni, koliko časa si se pripravljal na ocenjevanje znanja? (Obkroži enega od odgovorov.) 

a) veliko b) srednje veliko c) malo č) skoraj nič oz. nič 

 

Dopolni. 

Približno ___________ ur. 

 

2. Kako si se pripravljal na ocenjevanje znanja?  (Možnih je več odgovorov.) 

a) Učil sem se iz zvezka.  

b) Zapiske s pouka sem dopolnil z izpiski iz učbenika in druge literature.  

c) Rešil sem vse obvezne (domače) naloge.  

č) Rešil sem še dodatne naloge.  

d) Učil sem se »na pamet«.  

e) Učil sem se z razumevanjem.  
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f) Aktivno sem sodeloval pri pouku. 

g) Drugo: __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Kje vidiš vzrok(e) za svoj (ne)uspeh? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Presodi ustreznost testa, ki ste ga reševali. V ustrezno mesto v preglednici vpiši X. 

 Povsem 

neustrezna.  

  

Neustrezna.  

 

Ustrezna. 

 

Zelo ustrezna.  

Dolžina testa  

(dovolj časa za reševanje) 

    

Zajeta snov  

(obseg snovi, ujemanje z delom 

pri pouku) 

    

Zahtevnost testa  

(razmerje med temeljnimi in 

zahtevnejšimi nalogami)  

    

Kakovost tehnične izvedbe in 

iztisa testa (preglednost nalog, 

dovolj prostora za vpisovanje 

odgovorov, vidljivost slik …) 

    

 

Če si v zgornji tabeli kje izbral odgovor neustrezno ali povsem neustrezno, odgovor utemelji (napiši, 

zakaj meniš, da je neustrezno). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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5. Katero povratno informacijo o svojem znanju in veščinah si dobil pri preverjanju znanja (pred 

pisnim ocenjevanjem)?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. Kaj boš naredil, da boš pri ponavljanju pisnega ocenjevanja uspešnejši? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7. Kaj bi morali v razredu (pri pouku) še narediti, da boš pri ponavljanju ocenjevanja uspešnejši? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8. Ali si pred tem ocenjevanjem bil pri meni na govorilni uri? 

a) Da, to mi je zelo pomagalo pri pripravi na ocenjevanje.  

b) Da, a mi to ni posebej pomagalo. 

c) Ne, ker nisem utegnil. 

č) Ne, ker menim, da mi to ne more pomagati.  

d) Drugo: __________________________________________________________________________ 

 

5.2.2 OBRAZEC ZA UČITELJA 
Učitelj po ocenjevanju, pri katerem je več kot 40 % pisnih izdelkov dijakov, ocenjenih z nezadostno 

oceno, dijake pozove k reševanju Vprašalnika o vzrokih za neuspeh pri ocenjevanju znanja. Odgovore 

dijakov analizira in izpolni ta obrazec. Izpolnjen obrazec odda (skupaj z izpolnjenimi vprašalniki dijakov) 

ravnateljici, ko se pride dogovorit za novi datum pisnega ocenjevanja. 

Razred  

Predmet  

Datum preverjanja znanja 
pred pisnim ocenjevanjem 

 

Način preverjanja znanja 
pred pisnim ocenjevanjem 
(kratek opis) 
 
 

 

Datum pisnega ocenjevanja 
znanja 

 

Datum analize ocenjevanja 
v razredu 

 

Vzroki za neuspeh, kot jih 
vidijo dijaki (kratka analiza 
vprašalnika) 
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Vzroki za neuspeh, kot jih 
vidim sam/-a 
 
 

 

Kaj bomo v razredu še 
naredili do ponavljanja 
ocenjevanja?  

 

Datum ponavljanja 
ocenjevanja (dogovorjen z 
ravnateljico) 

 

 

 


