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1 Podatki o izvajalcu  

1) Kontaktne informacije 

Ime izvajalca poklicnega in 
strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja (PSIU) 

ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA 

Naslov                                                Steklarska ulica 1, 3250 Rogaška Slatina 

Telefon 

Faks                      

E-naslov         

 

03 818 20 79 

03 818 20 10 

tajnistvo@scrs.si                                                                                                                

Kontaktne osebe Ime in priimek Elektronska pošta 

Ravnateljica Mag. Dubravka Berc Prah dubravka.berc-prah@scrs.si  

Koordinator 
kolegialne presoje 
na šoli 

Klavdija Zver klavdija.zver@scrs.si  

Ostale odgovorne 
osebe 

Anita Pihlar, predsednica 
Komisije za kakovost ŠCRS 

Nataša šafranko, članica 
tima za kakovost 

Rebeka majer Amon, 
članica tima za kakovost 

Klavdija Zver, članica tima 
za kakovost 

Sandra Cigula, članica tima 
za kakovost 

anita.pihlar@scrs.si  

 

natasa.safranko@scrs.si 

 

rebeka.majer-amon@scrs.si 

 

sandra.cigula@scrs.si 

2) Izhodišča (npr. prejšnja presoja, nacionalne zahteve za UZK, želja šole … in zakaj se je šola odločila za 
kolegialno presojo – kdo je sprejel odločitev in s kakšnim razlogom)  

Kratka predstavitev šole  

Šolski center Rogaška Slatina je zrasel iz Steklarske šole, ki je 1. septembra 1947 sprejela svoje prve dijake, 
torej iz tradicije poučevanja za steklarske poklice. V več kot sedemdesetletni zgodovini je šola doživela 
številne spremembe – od različnih preoblikovanj/sprememb v programih za steklarske poklice (npr. steklar, 
pomočnik steklarja, stavbni steklar, steklar steklopihalec, steklobrusilec in stekloslikar) do pridobitve 
programa optik (v letu 1991), ki se je kasneje preoblikoval v program tehnik optik. V šol. letu 2000/2001 je 

mailto:dubravka.berc-prah@scrs.si
mailto:klavdija.zver@scrs.si
mailto:anita.pihlar@scrs.si
mailto:natasa.safranko@scrs.si
mailto:rebeka.majer-amon@scrs.si
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šolo pričela obiskovati prva generacija dijakov, ki se je izobraževala v programu splošne gimnazije. V letih, 
ki so sledila, sta prenovo in sodobno, kompetenčno usmeritev, doživela tudi programa tehnik optik in tehnik 
steklarstva, s šol. letom 2018/19 smo pričeli izvajati program steklar po vajeniškem sistemu, s šol. letom 
2022/23 pa začenjamo z izvajanjem športnega oddelka gimnazije.  

Tesno povezana s šolo in njenim številom dijakov je tudi zgodovina dijaškega doma. Dijaki Steklarske šole 
so sprva bivali v hotelih Sonce, Triglav in Gol, svojo stavbo je dom dobil v šol. letu 1951/52. Naraščajoče 
število dijakov šole je narekovalo več adaptacij doma, korenita sprememba pa se je zgodila oktobra 1996, 
ko je bil postavljen temeljni kamen novega dijaškega doma, zamišljenega kot prizidek k šoli.  Dom je bil 
dokončan l. 1998. Istega leta je šola obeležila 50. obletnico svojega obstoja.  

Z Aktom o ustanovitvi ŠCRS (november 2003) je bil prekinjen svojevrsten unikum v slovenskem 
izobraževalnem prostoru. Proizvodni del Steklarske šole je zaživel kot družba Steklarska nova, izobraževalni 
del pa kot Šolski center Rogaška Slatina. Oba pravna subjekta sta kljub ločenemu delovanju ostala še precej 
povezana: ŠCRS je po pogodbi Steklarski novi plačeval najemnino za šolsko kuhinjo, skupna je bila kurilnica, 
praktični pouk dijakov ŠCRS se je izvajal v prostorih Steklarske nove. Po objavi stečaja družbe Steklarska 
nova sta se za potrebe ŠCRS iz proračunskih sredstev Republike Slovenije v prostorih dijaškega doma zgradili 
nova kuhinja z jedilnico in kurilnica, kar ŠCRS omogoča samostojno delovanje. V decembru 2015 je bilo iz 
stečajne mase družbe odkupljeno še pritličje šole, kar je omogočilo ureditev novih učilnic, knjižnice in 
čitalnice ter ponovno vzpostavitev steklarske delavnice na šoli. Svečana otvoritev prenovljene kleti in 
pritličja šolske stavbe je bila 10. 5. 2018.   

ŠCRS je torej enovit javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Vlada RS.  

Izvajamo:  

• dejavnost srednješolskega izobraževanja mladine po štirih javno veljavnih izobraževalnih 
programih (gimnazija, tehnik optik, tehnik steklarstva in steklar), v šolskem letu 2022/23 tudi 
program športne gimnazije,  

• dejavnost srednješolskega izobraževanja odraslih po treh javno veljavnih programih (tehnik optik, 
tehnik steklarstva in steklar) in  

• dejavnost dijaškega doma.  

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na ŠCRS 

Sistematično ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (UZK) na ŠCRS sega v leto 2008, ko je na nacionalni 
ravni bila sprejeta zakonodaja, ki je šolam naložila pripravo letnega poročila o samoevalvaciji (Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju). Na 
ŠCRS smo oblikovali Komisijo za kakovost, katere sestava se je iz leta v leto vsaj deloma spreminjala (več o 
tem v poglavju 3), zato je bilo težko zagotoviti ustrezno izobraževanje za člane Komisije in zadostno 
kontinuiteto dela. Tega problema smo se začeli zavedati nekje po 4 do 5 letih izvajanja dejavnosti, ki jih je 
vsako leto splanirala Komisija za kakovost – po principu samoevalvacije smo vsako leto vrednotili katero od 
področij šolskega življenja, za implementacijo izboljšav pa je zmanjkalo časa. Rezultatov, ki smo jih pridobili 
s samoevalvacijo, ni bilo mogoče postaviti v kontekst, saj so zadevali izključno našo šolo – ni jih bilo mogoče 
primerjati z rezultati na drugih šolah, prav tako jih ni bilo mogoče primerjati longitudinalno, saj smo vsako 
leto poglobljeno spremljali drugo področje. Ko smo 2016 vstopili v nacionalni projekt Vzpostavitev, 
dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in 
izobraževanje, smo se tega pričeli še bolj zavedati, zato smo iskali rešitve in možnosti vstopa v širšo presojo 
kakovosti na šoli. Ko se nam je kasneje ponudila možnost sodelovanja v raziskavi Šolski barometer, smo to 
priložnost izrabili in 2019 prvič dobili v širši kontekst postavljene rezultate merjenja zadovoljstva z našimi 
storitvami. Kakovost tako spremljamo na dveh ravneh: na povsem notranji ravni (po principu 
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samoevalvacije) in na nacionalni ravni (z raziskavo Šolski barometer, ki rezultate naše šole primerja z 
rezultati na drugih šolah). Glede na to, da smo v zadnjih šestih letih v sodelovanju s CPI prenovili programa 
tehnik steklarstva in steklar ter vstopili v sistem vajeništva, želimo z mednarodno kolegialno presojo 
pridobiti še dodatno povratno informacijo, postavljeno v kontekst mednarodnega prostora.  

 

3) Cilji in namen kolegialne presoje: 

Glavni cilji so: 

• pridobiti zunanji vpogled v kakovost in sistem UZK na šoli, 

• pridobiti priporočilo presojevalcev o možnostih izboljšav/razvoja na izbranih področjih presoje, 

• identificirati področja izobraževanja in dela, s potencialom razvoja/izboljšanja. 

 

4) Zunanja organizacija  
 enkratno kolegialno presojanje (presojevalci so strokovni sodelavci 

različnih izvajalcev PSI)  

 vzajemno kolegialno presojanje (dva izvajalca PSI med seboj) 

 kolegialno presojanje znotraj omrežja (mreža izvajalcev PSI, ki 
izvajajo kolegialno presojo) 

5) Notranja organizacija izvedbe kolegialne presoje (opis nalog posameznikov pri organizaciji/izvedbi 
presoje) 

Ravnateljica: predstavitev ideje kolegialne presoje članom tima za kakovost, sodelovanje na sestankih tima 
za kakovost ter soudeležba pri pripravi in končni pregled samoevalvacijskega poročila oz. poročila o 
kakovosti, organizacija izvedbe kolegialne presoje. 

Koordinator presoje: pomoč pri organizaciji izvedbe kolegialne presoje. 

Druge odgovorne osebe (člani tima za kakovost, vključno s predsednico): soudeležba pri pripravi 
samoevalvacijskega poročila oz. poročila o kakovosti, sodelovanje pri izvedbi kolegialne presoje. 

6) Pregled postopka in časovni načrt  

Aktivnost  Rok izvedbe 

Samoevalvacija (SE) Šol. leto 2021/22 (oktober do junij)  

SE poročilo  Julij, avgust 2022  

Priprava na obisk Maj do september 2022  

Evalvacijski obisk Oktober 2022  
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Poročilo o presoji Janur do februar 2023  

Akcijski načrt izboljšav April do avgust 2023 

 

7) Obseg presoje 

 

 

 celotna inštitucija  

 deli inštitucije  
 

8) Področje kakovosti, izbrano za presojo 

Učenje in poučevanje (v povezavi z organizacijo PUD) 

 

8.1) Seznam posebnih evalvacijskih vprašanj za kolege presojevalce (na katera vprašanja bi šola želela imeti 
dogovore?) 

Nimamo posebnih vprašanj za presojevalce.  

 

 

9) Seznam presojevalcev, funkcija, kontakti  

 

 Name Institution E-mail 

Vodja tima presojevalcev  Nataša Kristan 
Primšar 

ŠC Kranj natasa.kristan@sckr.si  

Presojevalec  Maja Radšel ŠC Velenje maja.radsel@scv.si  

Presojevalec  Maja Skubic 
Avsec 

Grm Novo mesto - 
Center biotehnike in 
turizma, srednja šola 
za gostinstvo in 
turizem 

maja.skubic-
avsec@guest.arnes.si  

Posebne funkcije 

Strokovnjak za evalvacije Riikka Vacker Finish National 
Agency for Education 

Riikka.Vacker@oph.fi 

mailto:natasa.kristan@sckr.si
mailto:maja.radsel@scv.si
mailto:maja.skubic-avsec@guest.arnes.si
mailto:maja.skubic-avsec@guest.arnes.si
mailto:Riikka.Vacker@oph.fi
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Mednarodni presojevalec  Gorana 
Rosandić 

Health school Split gorana.rosandic@skole.hr  

Mednarodni presojevalec Rein Oselin Järva County 
Vocational Training 
Centre 

rein.oselin@jkhk.ee  

Strokovnjak na področju 
enakosti spolov 

   

 

 

10) Podpis 

 

 

Ime/priimek/naziv Mag. Dubravka Berc Prah 

Funkcija  ravnateljica 

Kraj Rogaška Slatina 

Datum  31. 8. 2022 

 

 

mailto:gorana.rosandic@skole.hr
mailto:rein.oselin@jkhk.ee
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2 Opis izvajalca PSIU 

2.1 Opis izvajanja PSIU 

V šolskem letu 2021/22 smo na ŠCRS dijake in dijakinje izobraževali v 4 programih. 

V programu splošna gimnazija se dijaki izobražujejo štiri leta in zaključijo izobraževanje s splošno 
maturo. 

Izobraževanje v programih tehnik optik in tehnik steklarstva traja štiri leta in se zaključi s poklicno 
maturo. Dijaki opravljajo prakso (praktični pouk) v okviru pouka v specializiranih učilnicah na šoli. 
Praktično usposabljanje z delom (PUD) opravljajo v drugem, tretjem in četrtem letniku pri različnih 
delodajalcih. Izbrani dijaki gredo v tretjem letniku na PUD v tujino (Erasmus+). 

Program steklar vajenec dijaki po treh letih izobraževanja zaključijo z zaključnim izpitom. PUD 
opravljajo pri delodajalcu, kjer imajo sklenjeno vajeniško pogodbo. Dijaki lahko po zaključenem 3. 
letniku nadaljujejo šolanje v programu tehnik steklarstva in ga po dveh letih zaključijo s poklicno 
maturo.  

V šol. letu 2021/22 smo si določili naslednje prednostne naloge:  

1. dejavnosti, ki jih načrtujemo z Letnim delovnim načrtom (LDN), želimo tesno povezati s 
prizadevanji tima za kakovost in razvojnim načrtom ŠCRS z namenom povečanja zadovoljstva 
dijakov, staršev in zaposlenih;  

2. izvajali bomo kakovosten pouk, ki temelji na elementih formativnega spremljanja in se bo 
odražal v ravni usvojenega znanja in razvitih zmožnosti ter bo rezultiral visoke učne dosežke.  

Dogovorili smo se, da bomo prvo prednostno nalogo uresničevali s timsko organizacijsko strukturo in 
na osnovi pripravljenih akcijskih načrtov, ki sestavljajo razvojni načrt ŠCRS, drugo prednostno nalogo 
pa s temeljito pripravo na pouk, strokovnim delom v razredu in profesionalnim odnosom do dijakov in 
staršev. Dogovorili smo se tudi, da bomo razvijali konceptualno razmišljanje in dijakom zastavljali 
naloge na višjih taksonomskih ravneh ter okrepili medpredmetne povezave in timsko poučevanje. V 
svoje neposredno pedagoško delo z dijaki smo uvajali prvine formativnega spremljanja in tako dijake 
spodbujali, da skozi samoevalvacijo lastnega učnega procesa prevzemajo odgovornost za svoje učenje.  

Za uresničevanje obeh prednostnih nalog je ključen učitelj, ki mora biti motiviran za doseganje visokih 
učnih rezultatov, zato smo njegovo delo podprli z ustreznimi izobraževanji (npr. formativno 
spremljanje) in mu znotraj projekta Promise omogočili raziskovanje lastne poučevalne prakse ter 
načrtovanje lastnega profesionalnega razvoja. Spodbujali smo kolegialno podpiranje in mreženje.  

 

2.2 Podatki o številu vpisanih dijakov v šol. letu 2021/22 

Spodnje preglednice prikazujejo število vpisanih dijakov na dan 15. 9. 2021.  

Šola 

Fantje Dekleta Skupaj 

68 135 203 
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Programi 

Program Fantje Dekleta Skupaj 

Gimnazija 36 48 84 

Steklar (vajeništvo) 7 10 17 

Tehnik optik 18 60 78 

Tehnik steklarstva 7 17 24 

 

Letniki 

Letnik Fantje Dekleta Skupaj 

1. letnik 21 36 57 

2. letnik 14 33 47 

3. letnik 15 41 56 

4. letnik 18 25 43 

 

Oddelki 

Oddelek Fantje Dekleta Skupaj 

1.A 7 9 16 

1.B 8 9 17 

1.C 3 10 14 

1.D 1 3 4 

1.E 2 5 7 

2.A 5 11 16 

2.C 5 18 23 

2.D 2 3 5 

2.E 2 1 3 

3.A 4 10 14 

3.C 7 24 31 

3.D 1 3 4 

3.E 3 4 7 
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4.A 12 9 21 

4.C 3 8 11 

4.D 3 8 11 

 

 

2.3 Poslanstvo 

Šolski center Rogaška Slatina smo majhna šola z velikimi prednostmi.  

Naše temeljno poslanstvo je spodbujati učenje in razvijati spoštovanje do vsakega posameznika. Dijaki, 
starši, odrasli kandidati in zaposleni smo ponosni na to, da smo del te šole, kajti v ožjem in širšem okolju 
smo prepoznavni po uspehih in kakovostnem delu. 

Na ŠCRS se zavzemamo za:  

• kakovosten pouk, ki dijakom omogoča uspešno nadaljevanje šolanja, pridobivanje 
funkcionalnega znanja, razvoj osebnih in strokovnih zmožnosti in s tem doseganje lastnih 
življenjskih ciljev, 

• kulturo dialoga in medsebojne odnose, ki temeljijo na etični drži, dogovarjanju, partnerstvu 
in odgovornosti vsakega posameznika. 

S strokovnostjo, doslednostjo, odprtostjo in zavzetostjo postajamo pomembno središče formalnega in 
neformalnega izobraževanja v regiji.  

(Vizija, oblikovana na delavnicah učiteljsko-vzgojiteljskega zbora, avgusta 2013, revidirana avgusta 
2018) 

 

2.4 Statistične informacije o izvajanju programov 

Zbir podatkov Ž M Total 

Število učiteljev 32 8 40 

Število ostalih zaposlenih 7 2 9 

Število vpisanih 

Trenutno leto 135 68 203 

Prejšnje leto 145 81 226 

Dve leti nazaj 148 104 252 

Uspeh/stopnja maturiranja (zaključevanja) 
(%; leto poročanja: 2021) 

100 % 96 % 94,7 % 
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Podatki glede na program Ž M Total 

Število vpisanih po programih TEHNIK OPTIK 

Trenutno leto 48 36 84 

Prejšnje leto  69 21 90 

Dve leti nazaj 68 23 91 

Uspeh/stopnja maturiranja (zaključevanja) 
(%; leto poročanja: 2021) 

      100 % 100 % 100 % 

Število vpisanih po programih: TEHNIK STEKLARSTVA 

Trenutno leto 17 7 24 

Prejšnje leto  22 16 38 

Dve leti nazaj 24 21 45 

Uspeh/stopnja maturiranja (zaključevanja) 
(%; leto poročanja: 2021) 

100 % 89 %      93,7 % 

Število vpisanih po programih: STEKLAR VAJENEC 

Trenutno leto 10 7 17 

Prejšnje leto  6 10 16 

Dve leti nazaj 7 9 16 

Uspeh/stopnja maturiranja (zaključevanja) 
(%; leto poročanja: 2021) 

100 % 100 % 100 % 

Število vpisanih po programih: SPLOŠNA GIMNAZIJA 

Trenutno leto 48 36 84 

Prejšnje leto  48 34 82 

Dve leti nazaj 49 51 100 

Uspeh/stopnja maturiranja (zaključevanja) 
(%; leto poročanja: 2021) 

100 % 77 % 90,3 % 

 

2.5 Statistične informacije o regiji in dijakih 

Šolski center Rogaška Slatina ima sedež v Občini Rogaška Slatina. Občina leži v Severnem Posotelju, na 
vzhodnem in osrednjem delu Štajerske. Je ena od obmejnih občin z Republiko Hrvaško. Je del Savinjske 
statistične regije in meri 71,5 km². S svojimi 11.070 prebivalci se Občina Rogaška Slatina od 212 
slovenskih občin uvršča na 51. mesto (podatek za leto 2014), kar pomeni, da sodi med četrtino 
največjih občin v Sloveniji.  

V neposredni bližini Občine Rogaška Slatina se nahajajo še obmejne Občina Rogatec (40 km², 3.047 
prebivalcev), Občina Podčetrtek (61 km², 3.406 prebivalcev) in Občina Bistrica ob Sotli (31 km², 1.350 
prebivalcev) ter neobmejne Občina Kozje (90 km², 3.049 prebivalcev) in Občina Šmarje pri Jelšah (108 
km², 10.272 prebivalcev)1. Vse naštete občine predstavljajo »šolski okoliš«, od koder se v ŠCRS 
vpisujejo predvsem dijaki v program gimnazija.  

Rogaška Slatina je od ostalih centrov srednješolskega izobraževanja precej oddaljena, npr. od Celja 33 
km, od Ptuja 40 km, od Brežic 51 km. Javne prometne povezave potekajo le v smeri Celja, povezav v 
smeri krajev iz Spodnjeposavske ali Podravske statistične regije ni. Železniško omrežje bi sicer 
omogočalo dobro povezanost kraja tako s Celjem kot z Mariborom in Zagrebom, a število železniških 
povezav upada, infrastruktura je zastarela. Cest je sicer veliko, a so številne še makadamske, speljane 

 
1 Vir: Statistični urad RS. Dostop 9. 3. 2019.  
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po hribovitem in gričevnatem svetu. Prometna infrastruktura ne omogoča hitre dostopnosti ne znotraj 
območja ne navzven.  

Šolski center Rogaška Slatina je za prebivalce demografsko ogroženega Obsotelja in Kozjanskega (OIK) 
pomembna možnost sekundarnega izobraževanja, ki prispeva k spodbujanju vseživljenjskega učenja v 
podporo zviševanja izobrazbene ravni prebivalstva in povečanja dostopa do izobraževanja in 
usposabljanja za vse. ŠCRS prispeva predvsem k razvoju človeških virov, to pa je eno od prioritetnih 
področij Območnega razvojnega programa Obsotelja in Kozjanskega 2021–2027, kajti OIK 
predstavljata manj razviti del Savinjske regije. Prizadevanja prej naštetih občin gredo v smeri 
zmanjševanja razvojnega zaostanka, med drugim tudi z namenom dviga izobrazbene strukture 
prebivalstva in zaustavitve negativnih demografskih trendov, zlasti izseljevanja mlajšega prebivalstva, 
ter v smeri ustvarjanja novih delovnih mest, tudi za visoko izobražene kadre.  

Trg delovne sile:  

• stopnja brezposelnosti v OIK (8,7 %) je višja od regijske (7,2 %), ta pa je višja od državne (6,7 
%)2,  

• izobrazbena struktura brezposelnih oseb je slabša od državnega povprečja, 

• nadpovprečen je delež brezposelnih žensk,  

• plača na zaposlenega je še vedno nižja od regijskega in državnega povprečja,  

• življenjski standard prebivalstva je v primerjavi s slovenskim povprečjem nižji,  

• stopnja tveganja revščine je med najvišjimi v Sloveniji,  

• delež delovnih mest v obrti in kmetijstvu je močno nad slovenskim deležem, 

• na območnem trgu dela obstaja strukturno neskladje: primanjkuje delavcev s poklicno 
izobrazbo, povečuje pa se delež visoko izobraženih mladih, ki ne najdejo dela v lokalnem 
okolju, kar vpliva na odliv mladih drugam3.  

Družbeno okolje:  

• predšolska vzgoja in osnovno šolstvo sta dobro razvita, kar je izrednega pomena za 
ohranjanje poseljenosti podeželja, vendar je zaradi nizke rodnosti in odseljevanja mladih 
ogrožena predvsem mreža podružničnih šol, 

• območje potrebuje dodatne srednješolske izobraževalne programe, da bi mlade obdržali na 
tem področju in jim omogočili pridobitev izobrazbe za poklice, ki so v subregiji potrebni in 
omogočajo prihodnjo zaposlitev,  

• vseživljenjsko izobraževanje se razvija, vendar je v formalne in neformalne programe še 
vedno vključeno premalo ljudi, še posebej iz najranljivejših skupin,  

• velike potrebe so na področju zdravstvenega varstva ter socialnega skrbstva in sociale,  

• primanjkuje zdravnikov (Savinjska regija ima drugo najvišje povprečje prebivalcev na enega 
zdravnika splošne in družinske medicine v državi4).  

Glavne gospodarske panoge v Obsotelju in na Kozjanskem so:  

• turizem (Zdravilišče Rogaška Slatina, Terme Olimia, Kozjanski park, Muzej na prostem 
Rogatec), ki predstavlja razvijajočo se gospodarsko panogo, 

• steklarstvo (Steklarna Rogaška), katerega položaj se je v zadnjih nekaj letih precej izboljšal  (v 
panogi je jasno izražena potreba po ustrezno izobraženem kadru, ki ga na trgu dela ni, zato 
Steklarna Rogaška s kadrovskimi štipendijami spodbuja mlade k vpisu v program tehnik 
steklarstva, z odpiranjem vajeniških mest pa tudi k vpisu v program steklar; novi lastnik 

 
2Vir:https://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/stopnja_registrirane_brezposelnosti. 
Dostop: 21. 12. 2021.  
3 https://www.ra-sotla.si/wp-content/uploads/2014/01/ORP-2014-2020.pdf. Dostop 1. 12. 2021.  
4 http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/zdravje_v_regiji_2018.pdf. Dostop 10. 3. 2022.  

https://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/stopnja_registrirane_brezposelnosti
https://www.ra-sotla.si/wp-content/uploads/2014/01/ORP-2014-2020.pdf.%20Dostop%201
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/zdravje_v_regiji_2018.pdf
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podjetju z vlaganji v razvoj zagotavlja prihodnost, zato se zaupanje v steklarske poklice v 
lokalnem okolju počasi vrača oz. se je vračalo;  

• gradbeništvo (Gic gradnje, Kit-ak gradnje …), ki je pomembna gospodarska panoga postalo v 
zadnjih dveh desetletjih, 

• druga industrija (obrat Gorenja v Rogatcu, Droga Kolinska v Rogaški Slatini), 

• proizvodnja kozmetike in tekstila (Kozmetika Afrodita, Marja), 

• trgovina (Jagros, Avto Alka, Avtohiša Strašek, Boty …),  

• obrt in podjetništvo (samostojni podjetniki zaposlujejo dobro petino vseh zaposlenih na 
območju, pomembno vlogo pri spodbujanju podjetništva ima Mrežni podjetniški inkubator 
Vrelec),  

• kmetijstvo (poljedelstvo, živinoreja, vinogradništvo). 

Socialno in kulturno ozadje dijakov 

V 2021/22 je bilo k malici prijavljenih 139 dijakov (68 %). Od tega je 65 dijakov imelo brezplačno malico 
(47 %), 70-odstotno subvencijo je imelo 37 dijakov (27 %), 40-odstotno subvencijo 35 dijakov (25 %) in 
polno ceno malice sta plačevala 2 dijaka (1 %). 32 dijakov, ki so nedomski, nima malice v šoli, kar 
pomeni  15 %. 

Delež dijakov s posebnimi potrebami (fizičnimi, psihološkimi, z učnimi težavami ipd.) 

V 2021/22 se je na šoli izobraževalo 14 dijakov s posebnimi potrebami (7 %)  in 38 dijakov tujcev (19 
%). 

2.6 Organizacijska shema 

Zavod (šolo in dijaški dom) vodi ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda.  

Svet zavoda ŠCRS je upravni in posvetovalni organ šole, ki je sestavljen iz treh predstavnikov 
zaposlenih, dveh predstavnikov ustanovitelja, dveh predstavnikov staršev, enega predstavnika dijakov 
in predstavnika Občine Rogaška Slatina. 

Ravnateljica je za potrebe organizacije, načrtovanja in vodenja dela šole ustanovila vodstveni tim. 
Sestavljajo ga vodje strokovnih aktivov.  Vodstveni tim se srečuje ob torkih 7. uro. Po potrebi se članom 
pridružujejo še drugi sodelavci (glede na tematiko sestanka). 

Svet staršev je posvetovalni organ šole. Sestavljajo ga predstavniki staršev iz vsakega oddelka šole in 
vzgojne skupine v dijaškem domu. Trudimo se, da so člani Sveta staršev natančno obveščeni o vsem, 
kar se dogaja na šoli. Tako lahko na sejah sodelujejo s konstruktivnimi predlogi in pobudami.  

Učiteljsko-vzgojiteljski zbor je štel (na dan 1. 1. 2022, vključno z ravnateljico, svetovalno delavko in 
laborantko):  

• 34 strokovnih delavcev, od tega jih je bilo: 21 zaposlenih za nedoločen čas in za polni delovni 
čas; 6 za nedoločen čas in za krajši delovni čas od polnega; 3 so bili zaposleni za določen čas 
in za krajši delovni čas od polnega; 4 so bili zaposleni po 147. členu ZDR-1, 

• dodatno: 1 strokovna delavka je dopolnjevala svojo učno obvezo na naši šoli, sicer je 
zaposlena na drugi šoli; 2 strokovna delavca sta opravljala svoje delo po pogodbi o začasnem 
delu upokojencev in  

• 9 tehničnih delavcev (vsi so bili zaposleni za nedoločen čas, njihov delež zaposlitve je bil 
različen).  
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Organizacijska shema zavoda 
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2.7 Shema sistema PSIU ( za namen evropske kolegialne presoje) 
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3 Zagotavljanje kakovosti/vodenje kakovosti  

3.1 Zagotavljanje kakovosti in razvojna politika 

Področje zagotavljanja in vodenja kakovosti smo v zadnjih treh letih temeljito prenovili.  

Komisijo za kakovost na ŠCRS je vrsto let sestavljalo 6 članov, in sicer trije predstavniki strokovnih 
delavcev šole, predstavnik dijakov, predstavnik staršev in  predstavnik delodajalcev. Članstvo v komisiji 
je bilo enoletno. Ugotavljali smo, da komisija opravi dobro analizo stanja na šoli in tudi predvidi 
izboljšave, vendar zaradi vsakoletnega menjavanja članov zmanjka časa za njihovo izpeljavo in ponovno 
vrednotenje. Leta 2019 smo se odločili, da komisijo za kakovost člansko razširimo in ji podaljšamo 
mandat delovanja. 

Sestavo nove 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 5 let, to je do 30. 9. 2024 (mandat staršev in dijakov je vezan 
na status dijaka). Sestavlja jo pet predstavnikov strokovnih delavcev, dva predstavnika delodajalcev, 
predstavnik dijakov in predstavnik staršev. Predstavnice strokovnih delavcev šole skladno s sklepom o 
imenovanju sestavljajo ožje jedro Komisije, tako imenovani tim za kakovost. 

Pri uvajanju modela kakovosti smo se odločili za metodo samoevalvacije, ki predstavlja osnovo 
skupnega evropskega okvira zagotavljanja kakovosti (EQAVET), zlasti v poklicnem in strokovnem 
izobraževanju. Ker na šoli izvajamo tudi gimnazijski program, sledimo tudi modelu odličnosti EFQM, ki 
smo ga povezali s spoznanji, pridobljenimi v nacionalnem projektu Ugotavljanje in zagotavljanje 
kakovosti v vzgoji in izobraževanju, katerega rezultat je zbirka Kakovost v vrtcih in šolah 
(http://solazaravnatelje.si/index.php/dejavnosti/zaloznistvo/zbirka-kakovost-v-vrtcih-in-solah, 
dostop: 29. 8. 2022) in pri nastajanju katere smo sodelovali.  

Izvajanje samoevalvacije na šoli je postavljeno v okvir celovitega sistema vodenja kakovosti, ki poteka 
v 3-letnih ciklih in v skladu s t. i. krogom kakovosti, ki predstavlja sistematičen pristop in poudarja 
trajnost oz. neprekinjenost uvajanja izboljšav.  

 

Ugotavljanje 
stanja in razvojno 

načrtovanje na 
osnovi podatkov

Izvajanje in 
spremljanje

Vrednotenje in 
poročanje

Nadaljnje 
ukrepanje

http://solazaravnatelje.si/index.php/dejavnosti/zaloznistvo/zbirka-kakovost-v-vrtcih-in-solah


Samoevalvacijsko poročilo za izvedbo evropske kolegialne presoje  

Šolski center Rogaška Slatina, Poročilo o kakovosti 2021/22 17 / 40 

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. Naš dolgoročni 
cilj je (iz Razvojnega načrta ŠCRS 2021–2024) : 

• Vpliv zadovoljstva vseh deležnikov vzgojno-izobraževalnega procesa na kvaliteto pouka. 

Ker želimo, da že pri načrtovanju aktivnosti sodelujejo vsi strokovni delavci in vodstvo šole, smo 
postavili naslednjo organizacijsko shemo zagotavljanja kakovosti: 

 

Tim za kakovost je v sodelovanju z vodstvom šole svoja prizadevanja ciljno usmeril tudi v doseganje 
večje povezanosti dela na področju kakovosti s prioritetami Letnega delovnega načrta šole. Ustvarjanje 
sinergije med razvojnim načrtom in letnim delovnim načrtom šole je potekalo po naslednjih korakih: 

1.  Center RS za poklicno izobraževanje je za vodstvo šole in članice tima za kakovost organiziral 
usposabljanje Razvojno in strateško načrtovanje na ravni šole. Usposabljanje je služilo kot 
izhodišče za refleksijo o obstoječem okviru kakovosti na ravni ŠCRS in za razmislek o 
preoblikovanju le-tega. 

2. Sledili so sestanki vodstva in tima za kakovost, posvečeni oblikovanju temeljih področij kakovosti. 
Sklenjeno je bilo, da bodo ta služila kot osnova za vzpostavitev novega organizacijskega okvira, ki 
bo omogočal vključitev vseh strokovnih sodelavcev v proces razvoja kakovosti preko timske 
organiziranosti kolektiva. 

3. Dokončno smo določili 6 temeljnih področij kakovosti, ki bi jim v prihodnosti želeli posvetiti 
posebno pozornost v sistematičnih prizadevanjih za razvoj kakovosti na naši šoli: 
 
1. odlično delovanje šole, 
2. spremljanje in razvoj kurikuluma, 
3. učenje in poučevanje, 
4. šolska klima in kultura, 
5. profesionalni razvoj strokovnih delavcev in 
6. sodelovanje s širšim okoljem. 
 

4. V delavnici smo strokovnim sodelavcem predstavili temeljna področja kakovosti, čemur je sledila 
razprava o naših močnih in šibkih točkah znotraj posameznih področij. Iskali pa smo že tudi 
možne ukrepe izboljšav. 

5. Strokovne sodelavce smo seznanili s tem, da bomo na osnovi šestih temeljih področij kakovosti v 
kolektivu oblikovali šest področnih timov; vsako področje kakovosti bo pokrival en tim. Sodelavce 
smo pozvali, da se opredelijo glede preferenčnih področij kakovosti, na katerih bi želeli sodelovati 
pri razvoju kakovosti na naši šoli.  
V nadaljevanju smo tako določili sestavo posameznih področnih timov, pri čemer smo upoštevali 
tudi izražene želje sodelavcev. Zaposlene smo razvrstili v pet timov, vlogo koordinatorja v 
posameznem timu pa je prevzela ena izmed članic tima za kakovost oz. ravnateljica šole. Člane 
tima za področje Odlično delovanje šole pa predstavljajo ravnateljica in člani tima za kakovost, s 
čimer smo želeli zagotoviti pretok informacij in usklajeno delovanje področnih timov. 

Komisija za 
kakovost

Tim za kakovost 

Področni razvojni timi
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6. Tim za kakovost je v sodelovanju z vodstvom pripravil prvo delovno srečanje za člane 
novonastalih področnih timov. Na tej delavnici je vsak področni tim že pripravil okvirni triletni 
načrt razvoja za svoje področje (cilje, ki jih bo zasledoval v naslednjih treh šolskih letih, in 
dejavnosti za prvo naslednje šolsko leto). 

7. Sledilo je drugo srečanje timov, na katerem so se pripravili akcijski načrti delovanja. Vsak akcijski 
načrt je vseboval: 
- dejavnosti za šolsko leto 2021/22, 
- nosilce dejavnosti, 
- termine izvedbe dejavnosti, 
- kazalnike, na osnovi katerih se bo presojalo, ali so cilji za šolsko leto 2021/22. 

8. Akcijski načrti posameznih timov so bili predstavljeni vsem strokovnim delavcem. 
9. Skozi vse šol. leto 2021/22 smo izvajali načrtovane dejavnosti in ob koncu šolskega leta tudi 

ovrednotili doseganje kazalnikov.  
 

3.2 Model kakovosti na ŠCRS (3-letni cikel) 

1. faza: Analiza stanja 
Šolski barometer, raziskava zadovoljstva dijakov, njihovih staršev in  

zaposlenih na srednjih šolah 

 
↓ 

 

2. faza: Priprava razvojnega načrta šole 
Dolgoročni cilji; kratkoročni cilji v obliki akcijskega načrta in povezani z vsakim letnim delovnim 

načrtom šole; oblikovanje področnih timov po področjih kakovosti 
 

 

↓ 

 

  

KAKOVOSTNA IN 
RAZVOJNO 

USMERJENA 
ŠOLA

# 2 SPREMLJANJE IN RAZVOJ KURIKULUMA

Razvoj izobraževalnih programov, določanje 
izvedbenega kurikuluma, ponudba izbirnih predmetov 

ter OIV in ID, projekti, ki plemenitijo predmetnik oz. 
pouk, odprti kurikulum, izvedba PUD, vzpostavitev 

delovanja PUZ

# 3 UČENJE IN POUČEVANJE

Vsakodnevna kakovost pouka, dosežki dijakov, razvoj 
učnega okolja, diferenciacija, individualizacija, 

inkluzija (nadarjeni, posebne potrebe, tujci)

# 6 SODELOVANJE S ŠIRŠIM OKOLJEM

Prepoznavnost, promocija, sodelovanje s podjetji in 
socialnimi partnerji, krepitev sodelovanja z OŠ in 

fakultetami

# 5 PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH

Spremljanje in samoevalvacija lastnega dela, načrtovanje 
lastnega profesionalnega razvoja, razmišljujoči praktik, 

delovanje učiteljev in drugih zaposlenih v šoli in izven nje 
(profesionalizem)

# 4 ŠOLSKA KLIMA IN KULTURA

Pripadnost šoli (vključievanje dijakov, staršev in 
zaposlenih), medsebojni odnosi, pretok informacij, 

povezovalni družabni dogodki, občutek 
demokratičnosti

# 1 ODLIČNO DELOVANJE ŠOLE

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s 
samoevalvacijo, vodenje in upravljanje šole, 
dobra organizacija procesov, spremljanje in 

vodenje pedagoške dejavnosti
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3. faza: Izvajanje akcijskih načrtov področnih timov in spremljanje 

 
↓ 
 

4. faza: Ponovna analiza stanja (raziskava Šolski barometer) in priprava novega razvojnega načrta 

  
 

3.3 Dejavnosti zagotavljanja kakovosti in ukrepi za izboljšanje (vključno s sistemom vodenja 
kakovosti in pregled pridobljenih in uporabljenih podatkov) 

Novi model UZK smo pričeli uvajati s šolskim letom 2018/19, ko smo prvič izvedli raziskavo Šolski 
barometer, s katero smo dobili analizo stanja v primerjavi z drugimi srednjimi šolami po Sloveniji. 
Sledila je priprava Razvojnega načrta ŠCRS 2021–2024, v šolskem letu 2021/22 smo bili v 1. letu 
njegovega izvajanja. Izvedene dejavnosti smo spremljali po začrtanih kazalnikih.  

3.3.1 Poročilo tima za odlično delovanje šole 

Tim za odlično delovanje šole sestavljamo članice tima za kakovost in ravnateljica šole. Vse naše 
aktivnosti so bile podrejene glavnemu cilju, to je zagotavljanje in podpora vpeljevanju sprememb in 
novosti, ki bodo prispevale k kakovostnemu pouku in dvigu zadovoljstva vseh deležnikov. 

Načrtovale smo naslednje dejavnosti: 
• predstavitev rezultatov raziskave Šolskega barometra iz leta 2020/21, 

• koordinacija priprave razvojnega načrta šole, 

• koordinacija dela področnih timov, pregleda izvedenih aktivnosti in načrtovanja aktivnosti za 

šol. leto 2022/23, 

• organizacija izvedbe samoevalvacije posameznega učitelja, 

• spremljava in analiza ponavljanja testov. 

 
Koordinirale smo delo razvojnih timov pri pripravi akcijskih načrtov in spremljale izvedbo dejavnosti. V 
ta namen smo pripravile tri pedagoške konference za strokovne delavce. Z veseljem ugotavljamo, da 
je nastal razvojni načrt šole, ki ni le dokument na papirju, ampak zapis usmeritev in dejavnosti, ki so 
bile izvedene in dobro sprejete pri vseh deležnikih izobraževanja ter so prispevale h kakovostnemu 
pouku in dvigu zadovoljstva. Podrobna analiza dejavnosti je opisana pri posameznih razvojnih timih. 
Na dveh pedagoških konferencah smo predstavile rezultate raziskave Šolski barometer in jo analitično 
primerjale z raziskavo pred dvema letoma. Pripravile smo orodje za spremljavo in analizo ponavljanja 
testov ter samoevalvacije učiteljev. Podrobni opis izvedbe in rezultati so opisani v poglavju 4.  

3.3.2 Poročilo tima za spremljanje in razvoj kurikuluma 

Tim si je zastavil izpeljavo vsaj enega programskega učiteljskega zbora (PUZ) po programu.  
PUZ za programa tehnik optik in tehnik steklarstva na temo učnih situacij je bil izpeljan 31. 8. 2021. 
Posamezne učne situacije smo pregledali in analizirali ter nekatere izmed njih prenovili: 

• V 1. letniku smo učno situacijo zamenjali – naslov nove učne situacije je Pogledi skozi steklo. 

• V 2. letniku smo učno situacijo Spoznajmo svoj poklic razširili na dodatna predmetna področja. 

• Tudi učni situaciji v 3. letniku V mojem poklicu je veliko delovnih postopkov so se pridružili 

dodatni, predvsem splošnoizobraževalni predmeti. 

PUZ za gimnazijo je bil izpeljan 19. 11. 2021 na temo uspeh na maturi in nadarjeni dijaki. Razpravljalno 
vprašanje je bilo: Kako v gimnaziji ohranjati visoke standarde znanja. Med vsemi dijaki na šoli smo v 
septembru 2021 izvedli anketo o prosti izbiri OIV in ID, na katero se je odzvalo 80 % dijakov šole. Iz 
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rezultatov ankete ugotavljamo, da so dijaki s ponudbo proste izbire OIV/ID v veliki meri zadovoljni. 
Podali so nekaj predlogov za krožke, ki bi ji želeli, predvsem pa so izrazili zanimanje za ekskurzije in 
potovanja v tujino. Na osnovi vprašalnikov sta bila ponujena dva nova krožka v šoli ter tri nove 
dejavnosti v dijaškem domu (namenjene tudi dijakom šole, ki ne bivajo v DD). Po izbiri dijakov je bila 
izvedena 4-dnevna ekskurzija v Toskano. Vzpostavili smo spletno učilnico za učitelje – sprejemanje 
predlogov o spremembah šolskih pravil. Pričakovali smo večji odziv, a je prispelo le nekaj predlogov. 
Ocenjujemo, da smo si v začetku šolskega leta zastavili ambiciozen načrt, ki smo ga v celoti uspeli 
realizirati. Vsekakor pa možnosti za izboljšave v prihodnje še obstajajo. 
 

3.3.3 Poročilo tima za učenje in poučevanje 

Za šolsko leto 2021/22 smo načrtovali dve temeljni dejavnosti, in sicer:  
● predstavitev elementov formativnega spremljanja (FS) na pedagoških konferencah,  
● izvedba medkolegialnih opazovanj pouka (neformativci hospitirajo pouk pri formativcih, tudi 
neformativci ponudijo svoje ure na ogled).   
 
Elemente FS smo na štirih konferencah predstavile članice tima FS, in sicer v avgustu (nameni učenja), 
oktobru (nameni učenja in kriteriji uspešnosti) in decembru 2021 (povratna informacija) ter v marcu 
2022 (samovrednotenje in medvrstniško vrednotenje). Načrtovani kazalnik smo torej v celoti dosegli, 
v podrobnejši analizi pa ugotavljamo, da so pripravljeni prispevki bili v precejšnji meri teoretični, ker 
so pojasnjevali pomen, namen in uporabo posameznih elementov FS, le mestoma so vključevali tudi 
praktične primere, ki so za številne učitelje najzgovornejši. Člani razvojnega tima na osnovi opazovanja 
in pogovorov ocenjujemo, da v kolektivu še nismo v celoti sprejeli načel FS, zato se nam zdi smiselno, 
da bi tudi v prihodnjem šolskem letu to vsebino vključili na pedagoške konference, a bi vsekakor bilo 
treba doseči premik od teoretičnega k bolj praktičnemu pristopu.  

Formativci smo neformativcem na ogled ponudili 8 ur, poudarjeno izvedenih na osnovi elementov FS. 
Teh 8 ur si je ogledalo 14 kolegov, kar znese 53,8 % učiteljev, ki so redno zaposleni na ŠCRS (sem nismo 
šteli učiteljev, ki na ŠCRS dopolnjujejo svojo obvezo ali s šolo sodelujejo kot zunanji sodelavci, ter 
dolgotrajno bolnih učiteljev). Ugotavljamo, da se vsi neformativci niso udeležili vsaj ene predstavitvene 
ure, kot smo bili dogovorjeni v začetku šolskega leta, pa vendar ocenjujemo, da je število obiskovalcev 
zadovoljivo glede na številne bolniške odsotnosti in spremembe v organizaciji izvedbe pouka zaradi 
veljavnih COVID-ukrepov v jesenskem in zimskem delu šolskega leta. Skozi podrobnejšo analizo člani 
razvojnega tima ugotavljamo še, da je analiza videnega pri predstavitvenih urah bila opravljena na 
kratko neposredno po opazovani uri. Pogrešamo namreč skupno srečanje vseh formativcev in 
obiskovalcev (neformativcev), da bi se v strukturiranem pogovoru izmenjali vtisi in odprla razprava o 
rešitvah in učinkih takega učenja na konkretni spremljani uri. Na tem mestu vidimo možnost 
nadgradnje v prihodnjem šolskem letu – sistematično opazovanje pouka v nekem časovnem obdobju 
in nato izvedbo strukturirane razprave na konferenci – to bi, predvidevamo, okrepilo učinke učenja oz. 
opazovanja pouka. Ob tem se sprašujemo, koliko je opazovanje pouka zares učinkovito med različnimi 
predmetnimi področji: prenos dobre prakse bi zagotovo bil enostavnejši, če bi šlo za isto predmetno 
področje. Člani našega tima izpostavljajo še zelo dobre izkušnje s timskim poučevanjem, zato 
ocenjujemo, da bi razvoj kulture medkolegialnega opazovanja pouka lahko s tem pristopom še 
spodbudili.  

Zadnjega dela našega akcijskega načrta žal nismo uspeli udejaniti. Nihče od neformativcev ni ponudil 
svoje ure na ogled, torej tudi obiskovalcev ni bilo. Tudi zato se nam zdi, da manjka celovitejša analiza 
videnih ur, da bi kolegi še skozi razpravo na konkretnem primeru dobili vpogled v elemente FS in bi se 
potem lažje odločili za njihovo vpeljevanje v pouk. 

3.3.4 Poročilo tima  za šolsko klimo in kulturo  

V šolskem letu 2021/22 smo na področju šolske klime in kulture razvijali povezovalne odnose z 
organizacijo športnega dogodka za dijake (Igre brez meja), z organizacijo neformalnih druženj za 
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učitelje (Tim velnes) in z vključevanjem staršev v izvedbo dejavnosti za dijake (Bazar poklicev – 
slednjega zaradi neugodne epidemiološke situacije žal nismo uspeli realizirali).  

Igre brez meja smo izvedli v sodelovanju z Dijaško skupnostjo. Program iger je nastal v sodelovanju 
članov razvojnega tima in članov predsedstva Dijaške skupnosti. S takšnim načinom planiranja in 
organiziranja dejavnosti smo zagotovili, da dijaki sooblikujejo dogodek, prevzemajo organizacijske 
naloge in odgovornosti z namenom razvijanja občutka pripadnosti naši šoli. Z načinom oblikovanja ekip 
smo povezali dijake in dijakinje iz različnih programov znotraj generacij, ki so povezano zastopali  
generacijo in gradili povezovalne odnose v smeri pozitivne šolske klime in kulture. Vodstvo šole je 
omogočilo prisotnost na dogodku vsem dijakom ŠCRS, ki so vlogo navijačev opravili v pravem športnem 
duhu.  

Po analizi dogodka na osnovi zastavljenih kazalnikov (vse štiri generacije so oblikovale ekipo, vodstvo 
šole je omogočilo prisotnost na dogodku vsem dijakom) člani tima ugotavljamo, da smo na dobri poti 
k zastavljenemu cilju. Analiza dogodka na sestanku dijaške skupnosti je pokazala, da so bili dijaki z 
dogodkom zelo zadovoljni, da si želijo takšnih dejavnosti tudi v prihodnjem šolskem letu. Povratne 
informacije razrednikov po pogovoru o dogodku v razrednih skupnostih so bile pozitivne. Dejavnost 
bomo izvajali tudi v naslednjem šolskem letu, aktivno bomo v dogajanje vključili tudi dijake navijače. 

Tim velnes smo poimenovali kratka neformalna druženja učiteljev. Realizirano je bilo šest dogodkov, 
vsak razvojni tim za kakovost je pripravil tematsko srečanje. Člani timov so skupaj planirali in izvedli 
dogodek. Udeležba učiteljev je bila zelo dobra, dogodki so pomenili zabavno druženje in sprostitev ob 
napornem urniku. Vsebinsko so bili zelo pestri (joga, glasbene meditacije, športne vadbe, minute za 
zdravje). Krepili smo kolektivni duh, omogočali kreativne in ustvarjalne nastope zaposlenih in prispevali 
k dvigu pozitivnega vzdušja v kolektivu. 
 

3.3.5 Poročilo tima za profesionalni razvoj zaposlenih 

Naš tim je realiziral večino načrtovanih aktivnosti: 
• Tim je organiziral načrtovano izobraževanje o skotopičnem sindromu za učiteljsko-vzgojiteljski 

zbor, ki je bilo izvedeno oktobra 2021 v okviru pedagoške konference. 

• Opravili smo anketo o potrebah zaposlenih na področju profesionalnega razvoja in dobljene 

podatke tudi analizirali. Rezultati ankete so služili kot izhodišče za organizacijo strokovnih 

izobraževanj, izvedenih avgusta 2022.  

• Dodatno smo opravili še anketo med učitelji o samoevalvaciji neposrednega dela v razredu, da bi 

pridobili povratno informacijo o ustreznosti pripravljenih orodij in zasnovi samoevalvacije. 

• Vzpostavili smo bazo za izmenjavo dobrih praks in pripravili prvi primer dobre prakse.  

• Delavnica za pridobivanje idej za medpredmetno povezovanje (osnove fizikalne in geometrijske 

optike) je bila izvedena v prilagojeni obliki.  

 
Tim ocenjuje, da je večino stvari dobro planiral. Morda bi lahko izbrali le nekoliko ugodnejši termin za 
delavnico za pridobivanje idej za medpredmetno povezovanje, saj so zaposleni v februarju in marcu 
precej vpeti v druge šolske obveznosti (priprava in izvedba informativnih dni, projektnih dni …).  

3.3.6 Poročilo tima za sodelovanje s širšim okoljem 

Tim za sodelovanje s širšim okoljem si je v šolskem letu 2021/2022 zadal sedem dejavnosti. Prva 
dejavnost je zajemala oblikovanje in izdelavo plakatov ter promocijskega materiala za gimnazijce, 
optike in steklarje. Material se je razdelil 500 osnovnim šolam, 20 steklarskim delavnicam in 65 
poslovalnicam optik. Druga dejavnost je bila organizacija literarnega natečaja za učence OŠ Obsotelja 
in Kozjanskega. Literarni natečaj je bil izpeljan v okviru šolskega spletnega časopisa, dobili smo pet 
literarnih prispevkov iz treh različnih OŠ. Odziv na natečaj je bil pri starših nagrajencev zelo pozitivno 
sprejet. V mesecu maju smo izvedli še dva natečaja, in sicer Moja sanjska očala in Naj te očara steklo. 
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Na natečaj Moja sanjska očala je prispelo 60 izdelkov iz 19 osnovnih šol, na natečaj Naj te očara steklo 
pa trije izdelki iz dveh osnovnih šol. 

Dejavnost sodelovanje z mediji smo izvajali pred informativnimi dnevi. Na Radiu 1 in Štajerskem valu 
so vrteli promocijska oglasna sporočila, ki so vabila k vpisu za vse programe, posodobljena promocija 
je potekala tudi preko družbnih omrežij. Radio Maribor je pred informativnimi dnevi pri nas posnel 
enourno oddajo, posvečeno stoletnici Ele Peroci in vlogi šole pri njeni obeležitvi. Ob stoletnici Ele Peroci 
so tako na šoli kot v lokalnem okolju potekale številne aktivnosti, med drugim je Pošta Slovenije izdala 
jubilejno poštno znamko, oblikovana je bila tudi posebna razglednica, ki so jo naši dijaki poslali 
ministrom, predsedniku države in vlade. Odziv je bil zelo dober, poslali so nam pisma zahvale, 
predsednik in nekateri ministri so razglednice naših dijakov celo delili na IG-profilu. Promocijske 
aktivnosti  pred informativnimi dnevi so bile zelo dobro vidne, kar se je poznalo na samem obisku, saj 
se je predstavitev splošnega gimnazijskega programa udeležilo 45 osnovnošolcev, 17 jih je zanimal 
program športne gimnazije, 39 osnovnošolcev je zanimal poklic tehnik optik in 9 osnovnošolcev se je 
zanimalo za steklarska programa. Po informativnih dnevih smo v dijaškem domu razpisali dvodnevni 
tabor Utrip ŠCRS, v okviru katerega so prijavljeni osnovnošolci spoznavali življenje v šoli in dijaškem 
domu. Organizirali smo tudi strokovno srečanje osnovnošolskih svetovalnih delavcev SLO in HR 
(udeležba nekaj več kot 20 svetovalnih delavcev), dan odprtih vrat, individualne oglede šole – skozi vse 
leto jih je bilo 55, izvajali smo predstavitve po OŠ po SLO in na HR. Kazalnik smo dosegli, saj smo 
povečali vpis za šolsko leto 2022/23 v primerjavi s preteklim šolskim letom. 
Dejavnost, ki je bila načrtovana pod naslovom 30 let izobraževanja optikov na ŠCRS, smo zaradi 
nestabilne situacije s kronskimi ukrepi prestavili v šolsko leto  2022/23. 
 

3.4 Skupna ocena kvalitete izvajanja programov 

Na šoli izvajamo štiri različne programe izobraževanja, kar od nas terja veliko mero prilagodljivosti in 
sistematičnega načrtovanja kakovosti. Ohranjamo skupne kriterije kakovosti za vso šolo, pri čemer 
upoštevamo specifike posameznega izobraževalnega programa.  

Ugotavljamo, da samoevalvacija, ki jo izvajamo učitelji že drugo leto, pripomore k profesionalni rasti 
učiteljev in zagotavlja kvalitetnejši pouk v razredu. Mnenja dijakov in analiza njihovih odgovorov nam 
predstavljajo izhodišče za letni razgovor z ravnateljico in vpeljavo izboljšav za prihodnje šolsko leto. 

Znova smo vzpostavili programske učiteljske zbore, kar prinaša večjo usklajenost dela predvsem v 
programih poklicnega in strokovnega izobraževanja med učitelji splošnoizobraževalnih predmetov in 
učitelji praktiki. 

Na področju učenja in poučevanja je bil poudarek delalo na formativnem spremljanju in kolegialnem 
opazovanju pouka. Podrobnejša analiza tega področja je predstavljena v poglavju 5. 

Tim za šolsko klimo in kulturo je skrbel za povezovanje vse deležnikov izobraževanja. Aktivnosti so bile 
usmerjene predvsem v dijake in zaposlene, aktivnosti za vključevanje staršev smo zaradi zdravstvenih 
razmer prestavili v prihodnje šolsko leto. 

Tim za profesionalni razvoj zaposlenih skrbi, da so vsakoletna izobraževanja prilagojena interesom 
zaposlenih in razvojnim ciljem šole. 

Ocenjujemo, da je splošna kakovost izvajanja izobraževalnih programov dobra, neprekinjeno gibanje 
po krogu kakovosti pa nam omogoča detekcijo šibkih področij in njihovo izboljševanje.  
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4 Samoevalvacija/samoocenjevanje 

Šola izvaja samoevalvacijo na različne načine in na več področjih šolskega vsakdana.  

Najširša samoevalvacija je gotovo 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, na koncu šolskega leta, skozi 
statistično spremljavo napredovanja oz. osipa, izpisov, skozi analizo rezultatov zaključnega izpita ter  
rezultatov na splošni in poklicni maturi.  

Šola se vključuje tudi v raziskavo Šolski barometer. Gre za vsakoletno raziskavo, ki jo izvaja zunanji 
izvajalec – podjetji Skupina Fabrika, raziskave in razvoj ter Inovativno svetovanje. V raziskavi sodeluje 
več slovenskih srednjih šol, ki si želijo izvedeti, kako so različni deležniki – zaposleni na šoli, dijaki in 
njihovi starši – zadovoljni z delovanjem šole. Namen raziskave je ugotavljanje stopnje zadovoljstva na 
letni ravni kot tudi spremljanje trendov ocen zadovoljstva. Raziskava pa obravnava zadovoljstvo 
deležnikov na štirih ključnih področjih delovanja šole: 
- poučevanje in učenje, 
- viri in infrastruktura, 
- odnosi in klima ter 
- učno okolje. 

Naša šola v raziskavi sodeluje vsako drugo leto. Zunanji izvajalec opravi individualno in primerjalno 
analizo anketnih odgovorov ter rezultate predstavi v končnih poročilih. Medtem ko se individualna 
analiza osredotoča na natančnejše tolmačenje rezultatov, podrobnejše analize in obravnavo razlik med 
skupinami znotraj organizacije, primerjalna analiza omogoča primerjavo rezultatov posamezne šole z 
rezultati na drugih vključenih šolah.  

Na naši šoli raziskava ločeno obravnava zadovoljstvo dijakov in staršev v gimnazijskem programu ter 
zadovoljstvo dijakov in staršev v strokovnih oz. poklicnem programu. Analizo rezultatov raziskave Šolski 
barometer opravimo na eni od pedagoških konferenc v začetku šolskega leta, kjer vodstvo predstavi 
dobljene izsledke celotnemu učiteljsko-vzgojiteljskemu zboru. Posebej primerjamo povprečja 
odgovorov dijakov, staršev in zaposlenih znotraj posameznega programa kot tudi med programi 
(gimnazija/strokovni oz. poklicni programi). Primerjamo tudi povprečja odgovorov deležnikov naše 
šole s povprečjem vseh vključenih šol. V zadnji raziskavi (maj 2021) nas je posebej zanimal tudi trend 
ocene zadovoljstva glede na preteklo merjeno obdobje (maj 2019).  

V zadnjem spletnem anketiranju, ki je potekalo maja 2021, je sodelovalo 180 dijakov (80 %), 88 staršev 
(39 %) in 41 zaposlenih (91 %). 

Spremljamo tudi ponavljanja pisnega ocenjevanja znanja. Učitelj pri vsakem ponavljanju pisnega 
ocenjevanja znanja skupaj z dijaki analizira vzroke za ponavljanje – tako iz zornega kota dijakov (dijaki 
rešijo pripravljen anketni vprašalnik) kot tudi iz zornega kota učiteljev. Analizo vzrokov za ponavljanje 
testa učitelj odda ravnateljici, ko se dogovori o datumu ponovnega pisanja testa.  

Učitelji samoevalvirajo svoje delo v razredu ob koncu šolskega leta s pomočjo anonimnega anketnega 
vprašalnika. Z njim pridobijo odgovore dijakov o tem, kako le-ti doživljajo njihovo neposredno delo v 
razredu. Namen vprašalnika je, da učitelja spodbudi k razmisleku o poučevanju, ki ga izvaja v razredu, 
in da učitelji na osnovi odgovorov dijakov in strokovnega kritičnega diskurza načrtujejo svoj nadaljnji 
profesionalni razvoj v smislu izboljševanja lastnega stila poučevanja.  
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Tim za kakovost pripravi razpored razredov, v katerih bo posamezen učitelj izvedel anketo. Učitelji, 
zaposleni za polni delovni čas, opravijo evalvacijo v dveh razredih, učitelji, zaposleni za krajši delovni 
čas, pa v enem razredu. Učitelji po izvedeni anketi sami analizirajo odgovore dijakov ter se o rezultatih 
pogovorijo tudi z dijaki. Na osnovi dobljenih odgovorov načrtujejo izboljšave za prihodnje šolsko leto. 
Vse to zapišejo tudi v povzemalni preglednici ter se o tem potem pogovorijo še z ravnateljico na 
(letnem) razgovoru. 

Orodje za samoevalvacijo učiteljevega neposrednega dela v razredu je s pomočjo strokovne literature 
izdelal tim za kakovost v šolskem letu 2020/2021, zato smo v tem šolskem letu želeli pridobiti še 
povratno informacijo o ustreznosti pripravljenih orodij in zasnovi samoevalvacije s strani učiteljev, ki 
so v lanskem šolskem letu samoevalvirali svoje delo v razredu (n=24). Spletno anketo med učitelji je 
izvedel eden od šestih razvojnih timov (tim za profesionalni razvoj zaposlenih), ki je opravil tudi analizo 
dobljenih rezultatov. 

V letu 2021/22 smo opravili tudi spletno anketo med dijaki o njihovem zadovoljstvu s ponujenimi 
interesnimi dejavnostmi in dejavnostmi v okviru proste izbire obveznih izbirnih vsebin (krožki, tečaji, 
tekmovanja …). Sodelovalo je 110 dijakov višjih letnikov, ki so ocenjevali zadovoljstvo s ponudbo 
dejavnosti, zanimivost in aktualnost ponujenih dejavnosti ter ustreznost časovnega okvirja izvedbe. V 
drugem delu ankete pa so dijaki lahko izrazili oz. navedli še lastne interese na posameznih področjih 
(šport, umetnost …). Ta del ankete so reševali tudi dijaki prvih letnikov (n=48). 

Prav tako smo v tem šolskem letu opravili anketo o praktičnem usposabljanju pri delodajalcu, v kateri 
so sodelovali tako dijaki kot tudi delodajalci. Rezultati ankete so natančneje predstavljeni v poglavju 5.  

Poleg vsega zgoraj omenjenega pa pridobivamo tudi sprotne ustne povratne informacije od dijakov po 
končanih dejavnostih (projektni dnevi, kulturni in športni dogodki, strokovne ekskurzije). Učitelji, ki so 
nosilci različnih dejavnosti, pa o izpeljanih aktivnostih poročajo na jutranjih sestankih učiteljsko-
vzgojiteljskega zbora. 

4.1 Glavni rezultati samoevalvacije 

4.1.1 Šolski barometer 

Šolski center Rogaška Slatina se je v raziskavo Šolski barometer vključil v šolskem letu 2018/19 (maj 
2019) in ponovno v letu 2020/21 (maj 2021) s ciljem, da preverimo učinkovitost izboljšav na področju 
kakovosti pouka, ki smo jih implementirali v vmesnem času. V nadaljevanju so podrobneje 
predstavljeni dobljeni rezultati na področju učenja in poučevanja, saj smo to področje kakovosti izbrali 
kot področje mednarodne kolegialne presoje, hkrati pa je to eno od osrednjih področij naših 
prizadevanj za dvig kakovosti.  

Omenimo, da je glede na odgovore dijakov je šola v primerjavi z merjenjem izpred dveh let naredila 
velik korak naprej. Na vseh evalviranih področjih so opažene pomembne izboljšave, kar se kaže tudi v 
večjem splošnem zadovoljstvu in priporočljivosti šole med vrstniki. 

Analiza odgovorov dijakov na področju poučevanja in učenja je pokazala trend naraščanja zadovoljstva 
pri desetih od enajstih podanih trditev tako v gimnazijskem kot v strokovnih in poklicnih programih. 
Dijaki so tudi tokrat izrazili najvišjo stopnjo zadovoljstva z delom razrednika. Pomembno se je izboljšalo 
zadovoljstvo dijakov s tem, kako jih učitelji spodbujajo k aktivni udeležbi pri pouku in k temu, da bi bili 
čim bolj uspešni v šoli. Opazno je naraslo  tudi zadovoljstvo dijakov z medpredmetnim povezovanjem 
učnih vsebin ter s tem, kako jih pouk spodbuja k razmišljanju in šola pripravlja na nadaljnje 
izobraževanje. 

Povprečje se je znižalo le pri trditvi Trudim se, da bi mi v šoli dobro šlo, kar je verjetno povezano z 
izvajanjem pouka na daljavo oz. s posledicami epidemije COVID-19. 
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Starši so se na področju poučevanja in učenja opredeljevali do sedmih trditev; pri štirih je moč zaznati 
dvig zadovoljstva, pri dveh pa upad. Starši gimnazijcev so najvišje ocenili svoje zadovoljstvo z učitelji 
na šoli in učnim napredkom njihovega otroka – pri teh dveh trditvah je se je zadovoljstvo tudi najbolj 
povečalo v primerjavi z rezultati izpred dveh let. 

Pri starših strokovnih in poklicnih programov se je prav tako najbolj povečalo zadovoljstvo z učitelji na 
šoli, najbolj pa znižalo glede ocene otrokovega učnega napredka v šoli. 

Rezultati pri zaposlenih so v splošnem zelo podobni prejšnjim meritvam, ponekod pa je možno opaziti 
pozitivne premike. Bistveno so se rezultati izboljšali ravno na področju poučevanja in učenja. Najbolj 
občuten je bil porast zadovoljstva z ravnateljičinim spremljanjem kvalitete pouka. Negativen trend pa 
je mogoče opaziti le pri vprašanju, ki se nanaša na jasno opredeljene in merljive cilje, ki so povezani z 
uspehom dijakov.  

 

4.1.2 Analiza ponavljanj pisnih ocenjevanj 

 V šolskem letu 2021/2022 so dijaki gimnazijskega programa trikrat (enkrat več kot 2020/21) ponavljali 
pisno ocenjevanje znanja, in sicer dvakrat pri predmetu biologija in enkrat pri izbirnem predmetu 
sociologija. V srednjem strokovnem programu so 12-krat ponavljali pisno ocenjevanje znanja (enako 
kot 2020/21), od tega šestkrat pri matematiki, ter po enkrat pri kemiji, fiziki, biologiji, slovenščini in 
strokovnih predmetih tehnologija v optiki ter zgradba in delovanje očesa. V poklicnem programu je 
prišlo do ponavljanja pisnega ocenjevanje znanja enkrat (enako kot 2020/21), in sicer pri angleščini.  

Iz oddanih povzemalnih preglednic in vprašalnikov je mogoče razbrati, da je večina dijakov teste 
ocenila kot ustrezne oz. zelo ustrezne (dolžina testa, zahtevnost testa, kakovost tehnične izvedbe, 
zajeta snov), med vzroki za neuspeh pri ocenjevanju znanja pa največkrat navajali premalo lastnega 
učenja, ponavljanja, vaje. Učitelji so med vzroki za neuspeh našteli: premalo (sprotnega) učenja, 
nerazumevanje zahtevnejših učnih vsebin oz. slabo razumevanje snovi zaradi jezika (dijaki tujci), dijaki 
so se na ocenjevanje znanja začeli pripravljati prepozno. 

4.1.3 Ugotovitve samoevalvacije, ki jo učitelji izvajajo sami o svojem neposrednem delu v razredu  

Na začetku šol. leta smo učitelje z anketo povprašali o tem, kako so doživeli to, da dijaki »ocenjujejo« 
njihovo neposredno delo v razredu, saj smo tako obliko samoevalvacije prvič izvedli v 2020/21, in kako 
so zadovoljni s pripravljenim orodjem za samoevalvacijo. Rezultati ankete med učitelji so pokazali, da 
velika večina učiteljev, ki so v šolskem letu 2020/2021 izvedli samoevalvacijo svojega dela v razredu, 
meni, da so s pomočjo pripravljenega vprašalnika za dijake pridobili relevantne povratne informacije o 
različnih vidikih svojega dela v razredu. Prav tako večina meni, da so jim bili podatki, ki so jih pridobili 
z analizo odgovorov dijakov, v pomoč pri poučevanju in nadaljnjem delu v dotičnem razredu ter da je 
izvedena samoevalvacija pozitivno vplivala na kakovost njihovega učiteljskega dela oz. doprinesla k 
izboljšanju njihovega poučevanja. 

Ob koncu šol. leta pa so učitelji ponovno pristopili k samoevalvaciji svojega neposrednega dela v 
razredu z istim orodjem kot leto poprej. K samoevalvaciji je v 2021/22 pristopilo 27 od 28 redno 
zaposlenih učiteljev (96 %; v enem primeru samoevalvacija ni bila izvedena zaradi bolniške odsotnosti), 
v to neposredno samoevalvacijo dela z dijaki niso bili zajeti 4 učitelji praktiki, ki so zaposleni po 147. 
členu ZDR-1, in vzgojitelji v dijaškem domu. Učitelji, zaposleni za polni delovni čas, so opravili evalvacijo 
v dveh razredih, učitelji, zaposleni za krajši delovni čas, pa v enem razredu, v katerem seveda poučujejo. 
Učitelji so po izvedeni anketi sami analizirali odgovore dijakov ter se s povzemalno preglednico 
pripravili na (letni) pogovor z ravnateljico. 

V prvem delu razgovora so učitelji podali svojo samoanalizo dela v določenem razredu (torej, kako so 
oni kot učitelji doživljali delo v razredu, kakšni so bili odnosi, kako so zadovoljni z napredkom dijakov, 



Samoevalvacijsko poročilo za izvedbo evropske kolegialne presoje  

Šolski center Rogaška Slatina, Poročilo o kakovosti 2021/22 26 / 40 

kakšna je klima v določenem razredu, kaj je vplivalo na potek učenja in poučevanja, s katerimi izzivi so 
se soočali …). V drugem delu razgovora so predstavili analizo odgovorov dijakov: nekateri so analizo 
naredili številčno, tako da so izračunali povprečje odgovorov dijakov in prišli do določene »ocene« na 
lestvici od 1 do 5, drugi so analizo opravili besedno, tako da so povzeli odgovore dijakov. Učitelji so bili 
še posebej zadovoljni, kadar so od dijakov prejeli tudi kratke utemeljitve siceršnjih številčno izraženih 
ocen. Če utemeljitev niso prejeli ali so jih prejeli le malo, so izražali željo po njih, saj menijo, da bi svoje 
delo lahko na osnovi konkretnih utemeljitev bolj ciljno izboljševali. Še posebej zanimiv del razgovora je 
bil tretji del, v katerem so učitelji spregovorili o tem, katere izboljšave na osnovi odgovorov dijakov 
načrtujejo za prihodnje šolsko leto. Glavni poudarki iz tega dela so naslednji: 

- Trudila se bom še naprej. Gre za maturitetni predmet in standardov znanja se ne sme zniževati.  

- V naslednjem letu sem si zadala cilj, da nihče od dijakov ne bo zapisal, da ne ve, kaj mora narediti za 
ocenjevanje. 

- Čeprav sem sprotnemu preverjanju in razumevanju predelane snovi namenila več časa kot v 
preteklosti, še vedno nisem povsem zadovoljna s tem segmentom svojega dela. Z uvajanjem elementov 
FS delamo korake naprej.  

- Iz odgovorov in komentarjev dijakov sklepam, da bom morala v prihodnje več pozornosti nameniti 
enakovrednemu vključevanju vseh dijakov pri pouku ter večji raznolikosti pri obravnavi vsebin.  

- V prihodnjem šolskem letu moram v tem razredu ponovno premisliti načrt ocenjevanja znanja, da se 
mi ne bi ponovile težave iz tega leta.  

- Bolj se moram posvetiti komunikaciji, ugotavljam, da je odnosni del pouka prav tako pomemben kot 
strokovni oz. vsebinski.  

- Dosledneje bom moral spremljati aktivnost dijakov in obravnavo snovi pohitriti.  

- Kot je razvidno iz odgovorov dijakov, je »sproščena delovna atmosfera« za nekatere precej moteča, 
zato se bom v prihodnjem letu morala bolj usmeriti na »delovno atmosfero«.  

- Zadovoljna sem z rezultati letošnje samoevalvacije v tem razredu, so boljši kot lanski. Menim, da dijaki 
prepoznavajo moj trud za boljše učne rezultate in klimo. S svojim načinom dela nameravam nadaljevati, 
seveda pa bom poskušala »ujeti« še tiste dijake. ki so moje delo ocenili malo slabše.  

- V prihodnje se bom trudila motivirati tiste manj zagrete za učenje in hkrati želim (na 14 dni) spodbuditi 
tudi tiste bolj nadarjene (vsaj za poglobljeno individualno učenje in posledično sodelovanje na 
tekmovanju).  

- Bolj moram delati na diferenciaciji, dejavnosti moram še bolj razčleniti ter s tem dijakom zagotoviti 
neprestano aktivnost, možnost pridobivanja povratnih informacij in večkratno preverjanje znanja.  

- Poskušala bom diferencirati pouk in pripraviti različne oblike dela za boljše in malo slabše dijake.  

- Še naprej se bom trudila, da popestrim razlago snovi đe z novimi metodami in oblikami dela.  

- Poiskala bom načine, kako poskrbeti za boljše dijake, da ne bodo imeli občutka, da preveč ponavljamo, 
da jih pripravljam na višji nivo.  

- Po analizi sem opazila, da nekaterim ure niso zanimive, zato sem dijake dodatno prosila, da mi 
napišejo, katere vsebine bi želeli sprmeljati in kateri načini dela so jim najbližji. Glede na napisano bom 
spremenila nekaj vsebin in načinov dela.  
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- To šolsko leto sem pri pouku uporabljala več metod dela (didaktične igre, samostojno odkrivanje 
lastnosti …). Dijakom je to očitno bilo všeč, zato bom s tem nadaljevala, četudi je priprava zelo zahtevna.   

Če povzamemo bistvo zapisanih premišljevanj učiteljev, vidimo, da gredo v dveh smereh, in sicer v 
smeri povečanja vključenosti slehernega dijaka in v smeri diferenciacije, še posebej v smislu, kako 
poskrbeti za boljše dijake.  

 

4.1.4 Analiza ankete med dijaki o zadovoljstvu s ponujenimi dejavnosti v okviru proste izbire OIV 

Analiza ankete med dijaki o njihovem zadovoljstvu s ponujenimi dejavnostmi v okviru proste izbire 
obveznih izbirnih vsebin in z interesnimi dejavnostmi na šoli je pokazala, da je večina dijakov izrazila 
visoko stopnjo zadovoljstva s ponudbo aktivnosti. Prav tako večina dijakov meni, da so ponujene 
dejavnosti zanimive, aktualne in imajo ustrezen časovni okvir izvedbe. Na podlagi podanih predlogov 
v anketi pa je bilo dijakom na šoli ponujenih tudi nekaj novih OIV-dejavnosti, tudi strokovna ekskurzija 
je bila usklajena z njihovimi željami.  

4.1.5 Razgovori z dijaki (projektni dnevi, športni dnevi…) 

Sprotne povratne informacije dijakov, ki jih učitelji pridobijo po izpeljanih aktivnostih, kažejo, da so 
dijaki načeloma zadovoljni s aktivnostmi. Morebitne negativne povratne informacije, opazke in 
predlogi dijakov pa nosilcem aktivnosti oz. celotnemu učiteljsko-vzgojiteljskemu zboru služijo kot 
izhodišče za premislek o zasnovi oz. izvedbi določene dejavnosti ter morebitne izboljšave za v 
prihodnje.  

5 Ocena izbranega področja kakovosti 

5.1 Izbrano področje kakovosti: 12: Učenje in poučevanje5 

Merila Ugotovitve komisije po kazalnikih Dokazno 

gradivo 

Načrtovanje 

učenja in 

poučevanja 

 

 

Kazalniki:  

• Skladnost učenja in poučevanja s cilji izvajalca PIU: Učenje in 
poučevanje temeljita na poslanstvu in vrednotah izvajalca.  

• Skladnost učenja in poučevanja z zahtevami in rezultati učenja v 
nacionalnih kurikulih in nacionalnih poklicnih kvalifikacijah: Moduli in 
predmeti so usklajeni z rezultati učenja, zahtevami nacionalnih 
kurikulov in s kvalifikacijskim okvirom.  

• Načrtovanje: Učitelji načrtujejo module v sodelovanju z ustreznimi 
deležniki (npr. s timi učiteljev, z mentorji PUD-a pri delodajalcih) glede 
na potrebe učencev, sposobnosti in strokovno znanje učiteljev / 
mentorjev pri delodajalcih.  

• Prilagoditev spremembam: Načrti modulov, predmetov in drugih 
programskih enot se redno prilagajajo spremembam v poklicnem 
življenju in regionalnim potrebam.  

• Skladnost: Moduli so zasnovani tako, da omogočajo doseganje 
določenih rezultatov učenja in so povezani s praktičnim učenjem z 
delom (PUD-om).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 V skladu s publikacijo Evropska merila kolegialne presoje za poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki je nastala 
s sofinanciranjem Evropske unije v okviru projekta »EQAVET – Evropska mreža za zagotavljanje kakovosti v 
poklicnem izobraževanju in usposabljanju: podpora nacionalnim referenčnim točkam«. 
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• Trajnost in enakopravnost: Izvajalec PIU načrtuje in spodbuja trajnost 
ter enakopravnost in ima vzpostavljene postopke za njuno udejanjanje 
pri učenju in poučevanju.  

 
Ugotovitve komisije za kakovost:  
ŠCRS ima izoblikovano vizijo, katere bistvo je spodbujati učenje in razvijati 
spoštovanje do vsakega posameznika. V sinergiji z internim, strokovnim in 
širšim družbenim okoljem pripravljamo za učenje, življenje in delo 
usposobljene in družbeno odgovorne posameznike. Dijakom se trudimo, 
preko kakovostno in premišljeno zastavljenega pouka, prenašati znanje, ki 
predstavlja temelj za nadaljnje izobraževanje ter strokovno in osebnostno 
rast. Trudimo se za individualni pristop k vsakemu dijaku, prepoznavanje 
njegovih potreb in potencialov ter spodbujamo razvoj medosebnih 
odnosov, ki temeljijo na partnerstvu, sodelovanju in odgovornosti. 
 
Poslanstvo in vizija šole, iz katerih so jasno razvidne vrednote in dolgoročni 
cilji, sta potrjena na Svetu zavoda, šola ima prav tako s strani Sveta zavoda 
potrjen Letni delovni načrt (LDN). 
 
LDN določa obseg, vsebino in organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela v 
šoli, pogoje za uresničevanje LDN, nosilce posameznih nalog in roke za 
izvedbo, odgovornost za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa, 
sodelovanje z organizacijami v občini in širše, vlogo staršev in vse drugo v 
zvezi z izvajanjem zagotovljenega in dodatnega (razširjenega)programa 
šole. 
 
Cilji LDN so usklajeni z razvojnimi cilji zavoda.  
 
Šola ima zapisan izvedbeni kurikulum za posamezni izobraževalni program. 
Izvedbeni kurikulum je v ustrezni obliki predstavljen vsem zainteresiranim. 
Z izvedbenim kurikulum šola uresničuje lastno razvojno strategijo, 
pedagoški pristop in upošteva predloge delodajalcev, dijakov in staršev. 
Izvedbene kurikulume šola zapiše v LDN in jih predstavi na pedagoški 
konferenci, seji Sveta staršev in Sveta zavoda ter na roditeljskih sestankih. 
V začetku oktobra šola na svojih spletnih straneh objavi izvedbeni kurikulum 
za posamezni izobraževalni program.  
 
Odprti kurikulum je pripravljen v sodelovanju s socialnimi partnerji in je 
vsako leto sprejet na Svetu zavoda. Periodično se posodablja na pobudo 
katerega od deležnikov, nazadnje v letu 2020/21 v programu tehnik optik. 
Z odprtim kurikulum šola poskuša upoštevati potrebe lokalnega okolja, 
delodajalcev, staršev in dijakov. Odprti kurikulum se rezultira v izvedbenem 
kurikulumu in se vsako leto potrdi na prvi seji Sveta zavoda.   
 

 
 
 
 
*Vsakoletni 
LDN 
*Razdelan 
proces 
priprave 
izvedbenih 
kurikulov 
*Razdelan 
proces 
priprave LDN 
*Razdelani 
procesi 
načrtovanja 
letnih priprav 
za posamezne 
predmete in 
module 
*Razvojni 
načrt šole 

Načrtovanje 

praktičnega 

pouka v šoli 

in PUD-a pri 

delodajalcih. 

Kazalniki:  

• Praktični pouk v šoli: Praktični pouk v šoli se načrtuje v skladu z 
izvedbenim kurikulomom.  

• PUD: PUD se načrtuje za vse leto vnaprej po posameznem programu in 
se izvaja redno.  

• Sodelovanje pri načrtovanju: Izvajalec PIU v pregledovanje procesov 
PUD-a vključuje podjetja in druge organizacije.  

• Priprava načrta za delo učencev: Za vsakega učenca je pripravljen 
predhodni načrt, ki podrobno določa delovne naloge učenca in način 
dokazovanja njegove poklicne usposobljenosti. Na šoli je zaposlen 
koordinator PUD-a.  

 
Ugotovitve komisije za kakovost:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Terminski 
načrt 
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Obvezen del predmetnika v strokovnih in poklicnih programih je praktični 
pouk. Ta poteka:  

- na šoli (vsak teden po rednem urniku, v delavnicah za praktični 
pouk) in 

- pri delodajalcih (t. i. PUD, enkrat na leto, v podjetjih, obrtnih 
delavnicah, industrijskih obratih …). 

Ure praktičnega pouka v šoli so pedagoške ure v trajanju 45 minut, ure 
praktičnega usposabljanja z delom so delovne ure v obsegu 60 minut. 
 
Pri PUD-u si dijak pridobi spretnosti, ki si jih v šolskih delavnicah ne more 
pridobiti. Tako spozna predvsem: 

- značilnosti stvarnega delovnega okolja, 
- posebnosti stvarnega delovnega procesa, 
- neposredno delo s strankami in realna naročila, 
- skupno odgovornost za kakovost opravljenega dela.  

Pri izvedbi programa PUD-a šola in delodajalci tesno sodelujejo. Za 
povezovanje je zadolžen organizator praktičnega izobraževanja na šoli. Na 
ŠCRS je to učiteljica praktičnega pouka in očesna mojstrica Branka Kovačič. 
 
Šola z LDN in v sodelovanju z delodajalci določi termine izvajanja PUD-a. 
Dijaki si lahko sami poiščejo delodajalca, pri katerem bi želeli opravljati PUD, 
lahko pa jim pri tem pomaga organizator praktičnega izobraževanja na šoli. 
Dijaki morajo organizatorju praktičnega izobraževanja na šoli do 20. 
septembra oddati izpolnjen obrazec Najava učnega mesta. Pred odhodom 
na PUD je potrebno pripraviti učno pogodbo, s katero se določijo pravice in 
dolžnosti delodajalca in dijaka in ki je lahko: 

- individualna (skleneta jo delodajalec in dijak neposredno, 
podpisana mora biti tudi s strani staršev) ali 

- kolektivna (skleneta jo delodajalec in šola, podpisana pa mora biti 
tudi s strani dijaka in staršev). 

Sestavni del učne pogodbe so tudi Splošni pogoji o obdelovanju osebnih 
podatkov. Pred odhodom na PUD mora dijak na šoli spoznati temeljne 
vsebine iz varnosti in zdravja pri delu ter opraviti pisni preizkus znanja. Šola 
dijaku pred odhodom na PUD izda napotnico za praktično usposabljanje z 
delom pri delodajalcu. Delodajalec dijaku določi mentorja, ki spremlja 
dijakov napredek pri PUD-u in o njem poroča organizatorju praktičnega 
izobraževanja na šoli. 
 
Dijak je o poteku PUD-a dolžan voditi poročilo. O tem, kako naj to poročilo 
izgleda, se dogovori z organizatorjem praktičnega izobraževanja na šoli oz. 
si pomaga z napotki, ki jih najde v datoteki PUD, Vodnik za dijake 
(https://scrs.si/wp-content/uploads/2014/08/PUD-Vodnik-za-dijake.pdf). 
 
Na podlagi mentorjevega pisnega mnenja oziroma ovrednotenja uspešnosti 
dijaka in ovrednotenja dijakovega poročila o opravljanju PUD-a, organizator 
PUD-a oceni dijakovo uspešnost na PUD-u po dvostopenjski lestvici 
opravil/ni opravil. Oceno vpiše v redovalnico. 
 
Dijaki lahko PUD opravljajo tudi v tujini, v okviru projekta Erasmus+. 
 
V 2021/22 je Komisija za kakovost usmerjeno spremljala tudi, kako so dijaki 
zadovoljni z organizacijo PUD-a. Anketo smo izvedli v maju 2022 po 
opravljenem PUD-u z dijaki, ki obiskujejo 3. letnik strokovnih programov 
tehnik optik in tehnik steklarstva (od 34 dijakov je vprašalnik rešilo njih 30, 
torej 88 %; Slika 1). Rezultati ankete kažejo, da so bili vsi dijaki zadovoljni 
(delno zadovoljni, zadovoljni, popolnoma zadovoljni) s potekom PUD-a 

izvajanja 
PUD-a 
*Načrt 
vajeništva 
*Razdelana 
periodika 
srečevanja 
učiteljev in 
mentorjev v 
podjetjih 

https://scrs.si/wp-content/uploads/2014/08/PUD-Vodnik-za-dijake.pdf


Samoevalvacijsko poročilo za izvedbo evropske kolegialne presoje  

Šolski center Rogaška Slatina, Poročilo o kakovosti 2021/22 30 / 40 

(Slika 2). Opravljanje PUD-a je organizirala šola 40 % dijakom 3. letnika, 
ostali dijaki so si sami poiskali delodajalca v domačem okolju (Slika 3).  

 
Slika 1 

 

 
Slika 2 

 

 
Slika 3 

 
Mentorji so dijake seznanili z delovnim okoljem, s sodelavci in načinom dela 
v organizaciji, na začetku PUD-a so jih seznanili tudi z delovnim časom oz. 
urnikom dela. 
 
Delodajalci so dijakom omogočili opravljati ustrezne in raznolike delovne 
naloge ter jim podali jasna in razumljiva navodila za delo. Vsi dijaki razen 
enega so imeli možnost spoznavanja novih tehnologij/strojev. Pri 
opravljanju delovnih nalog so lahko bili vsi dijaki ustvarjalni in upoštevali so 
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njihove ideje v celoti ali delno.  Delodajalci (razen treh) so jim zaupali tudi 
zahtevnejše in odgovornejše naloge. Pet delodajalcev dijakov ni seznanilo z 
varstvom in zdravjem pri delu. En delodajalec dijakom ni podal povratne 
informacijo o tem, kako je opravil naloge, preostali so to storili (Slika 4). 

Slika 4 
 
Dijaki (z izjemo enega) menijo, da so jim mentorji dodelili delovne naloge, 
ki ustrezajo ali delno ustrezajo njihovemu izobraževalnemu programu (Slika 
5).  

 
Slika 5 

 
Dijaki (z izjemo enega) ocenjujejo, da so imeli za dodeljene delovne naloge 
dovolj teoretičnih znanj, razen en dijak je imel primanjkljaj v znanju (Slika 
6).  

 
Slika 6 

 
Kar dve tretjini dijakov menita, da so na PUD-u pridobili veliko novih 
strokovnih znanj pri različnih delovnih nalogah, ena tretjina dijakov pa 
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ocenjuje, da so opravljali precej podobne naloge ves čas PUD-a in da so se 
zato naučili srednje veliko (Slika 7). 
 

 
Slika 7 

 
Dijaki ocenjujejo, da so dodeljene naloge dobro opravili (60 %), saj so jim 
mentorji najprej razložili in pokazali potek nalog, kar 40 % dijakov pa je na 
PUD-u opravljalo enostavne naloge, za katere prav tako menijo, da so jih 
dobro opravili (Slika 8).  

 
Slika 8 

 
Analiza odgovorov dijakov je pokazala, da so dijaki bili s samim izborom 
delodajalcev zelo zadovoljni, saj bi se jih večina po končanem šolanju 
zaposlila ali pa vsaj mogoče zaposlila v podjetju, kjer so opravljali PUD, če bi 
le imeli to priložnost (Slika 9). 
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Slika 9 

 
Ugotovimo lahko, da je organizacija PUD-a dokaj poenotena, četudi je 
precej zahtevna še zlasti za področje programa tehnik optik (veliko število 
delodajalcev).  
 
 

Procesi 

učenja in 

poučevanja 

Kazalniki:  

• Letne priprave: Vsak učitelj ali skupina učiteljev za svoj predmet ali 
modul pripravi letno pripravo, s katero načrtuje procese učenja in 
poučenja. Letne priprave imajo dogovorjeno vsebino in obliko, da so 
pregledne in si jih učitelji lahko medsebojno izmenjujejo. Obvezne 
sestavine letnih priprav so načrt ocenjevanja, minimalni standardi 
znanja ter pričakovani rezultati znanja.   

• Pregled letnih priprav: Ustreznost in učinkovitost letnih priprav se 
redno pregleduje.  

• Metode poučevanja: Metode poučevanja so skladne z rezultati učenja 
in potrebami učencev.  

• Aktivno sodelovanje učencev: Organizacija poučevanja omogoča in 
podpira sodelovanje med učenci.  

• Učenje med vrstniki: Metode učenja in poučevanja spodbujajo 
medvrstniško učenje.  

• Odgovornost učencev: Učitelji učence ozaveščajo, da so za uspešno 
učenje odgovorni sami (učenci se počutijo odgovorne za svoj učni 
uspeh). Učitelji motivirajo in podpirajo samostojnost učencev tekom 
učnega procesa.  

• Kombinacija teorije in prakse: Z letnimi pripravami (modulov, 
predmetov in drugih programskih enot) učitelji načrtujejo prepletanje 
teorije in prakse.  

• Sodobna tehnologija: Izvajalec PIU zagotavlja ustrezno opremo, druge 
materialne pogoje in vire (kot so IKT spretnosti učiteljev) za podporo 
učenju.  

• Učni materiali: Uporabljeni učni materiali so posodobljeni, primerni in 
podpirajo različne učne metode.  

 
Ugotovitve komisije za kakovost:  
V začetku šolskega leta strokovni aktivi (na zavodu jih deluje osem) 
pripravijo svoje delovne načrte, s katerimi načrtujejo lastne dejavnosti (na 
šoli in širše), opredelijo pogoje in načine opravljanja izpitov, meje med 
ocenami pri pisnem ocenjevanju, načrte ocenjevanja ... Strokovni aktivi se 
aktivno vključujejo v načrtovanje dneva odprtih vrat, informativnih dni, OIV, 
ID, v svojih načrtih pa zasledujejo širše usmeritve šole – od napovedanega 
spraševanja, skupnega načrtovanja terminov ocenjevanja, 
medpredmetnega povezovanja, FS … 
 
Učitelji  uporabljajo razne učne metode in oblike, s katerimi dijake 
spodbujajo k aktivnemu sodelovanju in medvrstniškemu ter sodelovalnemu 
učenju. Učitelji pri dijakih spodbujajo ozaveščanje lastnega procesa učenja 
in prevzemanja odgovornosti zanj. Učitelji izvajajo tudi medpredmetni in 
timski pouk, pri katerem se prekrivajo vsebine različnih predmetov, delež 
tovrstnega pouka je razviden iz načrtov in poročil o realizaciji strokovnih 
aktivov. Na pedagoških konferencah učiteljski zbor razpravlja o načinih 
poučevanja z namenom, da se oblikuje skupna politika pedagoških 
pristopov na ŠCRS. Letne priprave učiteljev zbere in pregleda vodja aktiva 
in jih nato odda ravnateljici; so priloga LDN.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Načrti dela 
strokovnih 
aktivov 
*Letne 
priprave  
*Načrt 
profesionalne
ga razvoja 
učiteljev (gl. 
poglavje 
3.3.5) 
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Profesionalni razvoj učiteljev se  sistematično usmerja v spoznavanje 
digitalnih tehnologij, orodij za vključujoč pouk, učitelji imajo možnost 
naročiti materiale in didaktične pripomočke, ki jih potrebujejo za izvajanje 
pouka.  
 
V času pouka na daljavo so učitelji uporabljali različne oblike in metode dela, 
ki so primerne za pouk na daljavo. Šola sistematično skrbi za ustrezno 
opremljenost učilnic in učiteljev, tudi za potrebe dijakov je na voljo sodobna 
tehnologija. Šola ima tudi sprejeta pravila za delo na daljavo.  
 

Učna okolja Kazalniki:  

• Usmerjenost učencev: Učna okolja so urejena tako, da so učencem 
prijazna in so dostopna tudi učencem s posebnimi potrebami.  

• Usmerjenost k rezultatom učenja: Učna okolja se načrtujejo in 
uporabljajo tako, da podpirajo doseganje rezultatov učenja.  

• Varnost: Izvajalec PIU ima vzpostavljene postopke zagotavljanja 
varnosti učnih okolij.  

 
Ugotovitve komisije za kakovost:  
Šola podpira razvoj učnih gradiv ter uporabo e-gradiv pri pouku, zato 
načrtno in sistematično (v skladu z možnostmi) opremlja učilnice in učitelje  
z ustrezno tehnologijo. Bistvo tovrstnih prizadevanj je povečati aktivnost 
dijakov v smislu podpore individualiziranemu učenju z nazorno in 
večpredstavnostno ponazoritvijo zahtevnih učnih pojmov oz. ustrezno in 
pravočasno kakovostno povratno informacijo.  
 
Šola ima svojo optično delavnico in steklarsko delavnico za praktični pouk 
ter dobro opremljen laboratorij za vaje pri naravoslovnih predmetih. Učitelji 
in dijaki sistematično in dosledno skrbijo za varno delo z uporabo ustrezne 
osebne zaščitne opreme. Dijakom so za samostojno delo na voljo 
računalniki na hodnikih. Dijaški dom je med modernejšimi v Sloveniji, ima 
sobo za rekreacijo, ki jo lahko uporabljajo vsi dijaki šole. Knjižnica je nova in 
dijakom ponuja tudi urejena računalniška mesta. 
 
Šola spodbuja razpravo med učitelji o rezultatih učenja. Tako se vsako leto 
na pedagoški konferenci opravi analiza rezulatov poklicne in splošne 
mature, zaključnega izpita, ob poročilu o realizaciji LDN se spremlja 
uspešnost dijkov ob koncu šol. leta in prehodnost med letniki.  
 
Šola ima razdelane sisteme nagrajevanja boljših dijakov, sodelovanja na 
tekmovanjih znanja in spodbujanja njihovega širšega kulturnega in 
športnega udejstvovanja.  
 
Šola ima izdelane varnostne protokole ob izvajanju eno- in večdnevnih 
ekskurzij in drugih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Šolska 

pravila 

hišnega reda 

* Šolska 

pravila o 

ocenjevanju 

znanja 

*Poročilo o 

realizaciji LDN 

Usmerjanje in 

svetovanje 

učencem 

Kazalniki:  

• Usmerjanje in svetovanje: Učitelji na spodbuden način odgovarjajo na 
potrebe posameznega učenca z usmerjanjem, poučevanjem in 
podporo. Posamezni učitelji samostojno poiščejo načine odzivanja na 
različne potrebe učencev. 

• Usposobljenost: Učitelji pridobijo ustrezne sposobnosti za usmerjanje 
in svetovanje učencem.  

 
Ugotovitve komisije za kakovost:  
Učitelji z lastnim izobraževalnim načrtom skrbijo za to, da se znajo odzivati 
na različne potrebe učencev. Dosledno se spoštujejo prilagoditve iz odločb 
o usmerjanju, mnoge prilagoditve, če za to obstajajo utemeljeni razlogi, se 

 

 

 

 

 

 

 

 

*LDN 
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upoštevajo na ravni osebnega izobraževalnega načrta (OIN), pri pripravi 
katerega sodelujejo učitelji oddelčnega učiteljskega zbora, razrednik in 
svetovalna služba. V izobraževanje učiteljev se periodično oz. po potrebi 
vnašajo vsebine, ki učitelje opolnomočijo za poučevanje različnih skupin 
dijakov (tujcev, skotopični sindrom ipd.).  
 
Vsi učitelji za starše ponujajo govorilne ure, za dijake pa konzultacijske oz. 
svetovalne ure (izven pouka, da se jih dijaki res lahko udeležijo). Gre za 
svetovanje s področja učnih strategij oz. dodatne razlage snovi. Razredniki 
dijakom ponujajo pomoč tudi pri osebnostnem razvoju, staršem pa pri 
vzgojnih/razvojnih težavah.  
 
Svetovalna služba vsako leto pripravi svoj načrt dela in poročilo o njegovi 
realizaciji, katerega del je tudi karierno svetovanje in študijsko usmerjanje 
dijakov.  

* Poročilo o 

realizaciji LDN 

Spodbujanje 

ključnih 

kompetenc 

(mehkih 

veščin) 

Kazalniki:  

• Ključne kompetence: Organizacija poučevanja (metodično-didaktična 

ureditev) pospešuje pridobivanje ključnih kompetenc. 

• Kompetenca učenje učenja: Učenci se učijo učiti. Učenci se naučijo 

razmišljati o lastnem učenju (npr. način poučevanja spodbuja kritično 

refleksijo). 

• Socialna kompetenca/komunikacijske veščine: Izvedbeni kurikulum 

vključuje različne oblike sodelovanja učencev, ki zagotavljajo tako 

intenzivne komunikacijske procese kot procese razmišljanja o teh 

komunikacijskih procesih. 

• Kompetenca reševanja problemov: Učenci se učijo reševati probleme 

(razvijajo sposobnost reševanja problemov) s pomočjo ustreznih 

metod učenja in poučevanja (npr. projektov, študij primerov). 

• Spopadanje z resnično življenjsko situacijo: Dijaki se naučijo 

uporabljati vsa svoja pridobljena znanja in spretnosti (teoretična in 

praktična) v različnih resničnih življenjskih situacijah. 

 
Ugotovitve komisije za kakovost:  
Šola in dijaški dom organizirata vrsto dejavnosti, katerih osrednji cilj je 
razvoj ključnih kompetenc. Učenje učenja vodi svetovalna služba in 
dejavnost v strnjeni obliki izpelje za vse dijake prvih letnikov.  Učitelji 
poznajo poklice, za katere izobražujejo,  šola spodbuja izobraževanje 
učiteljev splošnoizobraževalnih predmetov na področju optike in 
steklarstva.  
 
Razvoj socialnih in komunikacijskih veščin razvijamo skozi dejavnosti, kot so 
tabor Spoznajmo se, projektni dnevi na določeno temo, Igre brez meja, 
dijake usmerjamo v raziskovalno delo, pouk in dejavnosti OIV potekajo v 
obliki avtentičnih situacij (npr. dijaki pripravijo okroglo mizo z znanimi 
gosti), med dejavnostmi OIV se ponujajo debatni krožek, kemijski krožek, 
dijake pripravljamo na tekmovanje v logiki, naravoslovju, astronomiji, 
kemiji, biologiji, fiziki, matematiki, tujih jezikih in materinščini. Dijaki se 
vključujejo v organizacijo dogodkov, kot so šolski koncerti, prireditve, 
aktivna je dijaška skupnost. Kompetenca reševanja problemov je ena 
ključnih v razvoju podjetnosti, kar se enakovredno vključuje v izvedbene 
kurikulume (npr. izvedba interdisciplinarnega tematskega sklopa 
Podjetnost, izvedba naravoslovno-podjetnostnega tabora, izpeljava 
modulov odprtega kurikuluma, kot sta raziskovanje v optiki in raziskovanje 
v steklarstvu …).  
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Informacije za 

učence 

Kazalniki:  

• Poslanstvo / vizija in vrednote: Učenci in drugi, ki sodelujejo pri 
učenju in poučevanju so seznanjeni s poslanstvom/vizijo in 
vrednotami izvajalca PIU.  

• Obveščanje o izobraževalnih programih/kvalifikacijah: Učencem se 
zagotovijo ustrezne informacije o programih/kvalifikacijah v vseh 
fazah izobraževanja (pred vpisom, v času vpisa, tekom izobraževanja, 
ob zaključku izobraževanja).  

• Možnosti za zaposlitev/prehod na višje ravni izobraževanja: Učenci 
dobijo ustrezne informacije o možnostih zaposlitve in možnostih za 
nadaljevanje izobraževanja.  

• Razpored in organizacija: Informacije o urnikih in organizaciji učnega 
procesa se redno posodabljajo in so na voljo vsem učencem.  

• Odgovornosti učencev: Izvajalec PIU določi pravila v povezavi s 
pravicami in odgovornostmi učencev ter jih predstavi jasno, natančno 
in razumljivo.  

• Informacije pred učnim programom: Informacije, ki jih učenci 
prejmejo pred vključitvijo v izobraževalni program, so natančne, točne 
in pravočasne. Informacije zadevajo npr. vsebino in strukturo 
izobraževalnega programa, izpitno ocenjevanje znanja ipd.).  

• Informacije tekom izobraževalnega programa: Zagotavljanje 

informacij učencem o vseh pomembnih zadevah tekom izobraževanja 

je natančno in pravočasno. 

 

Ugotovitve komisije za kakovost:  

Šola in dijaški dom imata vzpostavljen in delujoč sistem informiranja 

dijakov. Dijaki so ustno informirani o vseh dogodkih, ki se dogajajo na šoli, 

s strani razrednika pri mladinski uri, ki je na urniku vsak petek. Dijake 

obveščamo tudi izredno z okrožnicami, te v razred prinese dežurni dijak 

(profesor s podpisom potrdi, da je bilo obvestilo prebrano), ter z obvestili, 

poslanimi po eAsistentu ali objavljenimi na spletni strani šole oz. na velikem 

zaslonu v pritličju. Razpored nadomeščanj odsotnih profesorjev je objavljen 

v eAsistentu.  

 

Na začetku šolskega leta šola izda predstavitveno publikacijo, v kateri zbere 

vse bistvene informacije o organizaciji življenja in dela v zavodu (npr. 

https://scrs.si/wp-content/uploads/2022/08/Publikacija-22-23.pdf). V 

svetovalni službi dijaki in starši prejmejo potrebne informacije o kadrovskih 

štipendijah, postopkih usmerjanja dijakov s posebnimi potrebami, o 

možnosti zaposlitve oz. nadaljnjega šolanja. V tajništvu šole so jim na voljo 

vse informacije v zvezi s prevozi v šolo in iz nje ter s prehrano. Informacije v 

zvezi z delovanjem in možnostjo uporabe učbeniškega skladi dijaki dobijo 

neposredno od skrbnika učbeniškega sklada. V izrednih situacijah poteka 

obveščanje tudi preko sistema šolskega radia.  
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Individualizac

ija učnega 

procesa 

Kazalniki:  

• Individualne potrebe: O individualnih potrebah učencev se razpravlja 
skupaj z učenci. Individualne potrebe se prepoznajo in dokumentirajo. 

• Priznavanje usposobljenosti: Formalno, priložnostno in neformalno 
učenje ter kompetence vsakega učenca se priznajo in zabeležijo.  

• Učne poti: Individualne učne poti se za vsakega učenca načrtujejo 
skupaj z njim.  

 

 

 

 

 

 

 

https://scrs.si/wp-content/uploads/2022/08/Publikacija-22-23.pdf
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• Vloga učencev: Učenci imajo aktivno vlogo pri individualizaciji učnega 
procesa. Učence se spodbuja k sledenju in posodabljanju svoje 
individualne učne poti med učnim procesom.  

• Spremljanje in posodabljanje: Udejanjanje posameznih individualnih 
učnih poti se redno spremlja in po potrebi posodablja.  

 
Ugotovitve komisije za kakovost:  
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 in izvajanjem 

učenja za učenje. Načrt podpore obsega tudi izdelavo individualiziranega 

programa za dijake s posebnimi potrebami, pri čemer sodelujejo dijak, 

razrednik, šolska svetovalna služba in starši. Konzultacijske ure se izvajajo 

skozi vse leto in jih praviloma opravljajo učitelji, ki dijaka poučujejo pri 

predmetu, kjer prihaja do težav. Za dijake, ki zaprosijo za poseben status v 

primeru daljše bolezenske odsotnosti ali drugih opravičljivih razlogov 

(vzporedno šolanje, status športnika, kulturnika, tekmovalca, nadarjene 

dijake …), se v okviru šolske svetovalne službe pripravi OIN, katerega 

izvajanje med letom spremljata šolska svetovalna delavka in razrednik. Pri 

pripravi OIN sodelujejo dijak, razrednik, šolska svetovalna služba in starši. 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

*Primer 

pripravljeneg

a OIN in IP 

Povratne 

informacije 

učencem o 

njihovem 

učnem 

procesu 

Kazalniki:  

• Pravilnost povratnih informacij: Učenci redno dobivajo povratne 

informacije o svojem učenju. 

• Učni proces: Učenci se učijo samostojnega učenja ter prepoznavanja 

in analiziranja svojih pravic in odgovornosti v učnem procesu. 

• Formativno spremljanje: Formativno spremljanje podpira učni proces 

učencev. 

• Ocenjevalne metode in orodja: Ocenjevalne metode in orodja 

podpirajo učenje (razvoj kompetenc v celoti: znanja, veščin in stališč). 

Uporablja se portfolio ali druge formativne metode ocenjevanja. V 

začetku šolskega leta šolski aktivi pripravijo načrt ocenjevanja znanja 

in druga pravila ocenjevanja (meje za ocene, način pridobivanja 

ocene, minimalne standarde ...).  

 

Ugotovitve komisije za kakovost:  

Posamezen učitelj pri svojem predmetu pripravi plan pridobivanja ocen za 

vsako ocenjevalno obdobje posebej (datumi in vsebine) in ga na uvodni 

šolski uri predstavi dijakom. Datumi pisnih preverjanj za vsako ocenjevalno 

obdobje so objavljeni na oglasni deski in v eAsistentu. 

 

Učitelje spodbujamo k izobraževanju za podajanje kakovostne povratne 

informacije, k medkolegialnim hospitacijam, ki spodbujajo medsebojno 

učenje, kot osnovno paradigmo poučevanja šola postopoma uvaja 

formativno spremljanje ter v to vključuje vse učitelje šole.  
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Strokovni aktivi ob koncu ocenjevalnega obdobja poročajo o doseganju 

učnih ciljev za posamezen predmet in dijake seznanijo z načinom 

popravljanja ocen. 

 

Učitelje spodbujamo k podajanju pravočasne in učinkovite povratne 

informacije dijakom; spodbujamo tudi dijake, da učiteljem podajo povratno 

informacijo o tem, kako je teklo njihovo učenje pri posamezni uri.  

 

Šola sistematično in dosledno razvija kulturo preverjanja in ocenjevanja 

znanja. Poleg rednih pisnih ocenjevanj se uvajajo različne nove (digitalne) 

metode preverjanja znanja, ki dijaku dajejo tudi že avtomatizirano povratno 

informacijo o njegovem učenju. Šola spodbuja vpeljavo drugačnih načinov 

ocenjevanja (npr. portfolio, seminarske naloge, govorni nastopi, igre vlog 

…) še zlasti pri neobveznih predmetih in predmetih odprtega kurikula.  

 

 

Spremljanje 

in evalvacija 

učenja in 

poučevanja 

Kazalniki:  

• Spremljanje: Izvajalec PIU sistematično in redno spremlja ter evalvira 

učenje in poučevanje. 

• Zbiranje povratnih in drugih kvalitativnih informacij: Izvajalec PIU z 

uporabo ustreznih metod sistematično zbira ustrezne povratne ter 

druge kvalitativne informacije o učenju in poučevanju. 

• Zbiranje in varstvo podatkov: Izvajalec PIU zbira kvantitativne 

podatke o učenju in poučevanju ter jih varuje v skladu z mednarodno 

in nacionalno zakonodajo. 

• Analiza: Vsi podatki, povratne in ostale informacije se analizirajo ter 

obravnavajo z osebjem izvajalca PIU in ključnimi deležniki (npr. 

investitorji, učenci). 

 

Ugotovitve komisije za kakovost:  
Spremljava pouka je določena z 49. členom ZOFVI in ravnatelju nalaga 
prisostvovanje pri pouku. Sistemske rešitve, ki bi določala spremljavo na 
državni ravni, Slovenija ne pozna, zato je pomembno, kakšno vlogo 
zaposleni in ravnatelj pripisujejo spremljavi pouka. Na ŠCRS si ne želimo, da 
je spremljava pouka v nadzorni funkciji, pač pa v njej vidimo velik potencial 
za profesionalni razvoj učitelja. Bistva spremljave pouka tako ne vidimo v 
samem opazovanju pouka, pač pa v profesionalnem pogovoru, ki sledi 
opazovanju pouka in je ključnega pomena za učenje učiteljev drug od 
drugega. Spremljava in opazovanje pouka je vnaprej napovedano. 
Ravnateljica še posebej skrbno spremlja delo učiteljev začetnikov. 
 
Na šoli promoviramo medkolegialne hospitacije, zato ravnateljica 
spremljala njihovo izvajanje. Opazovanje pouka poteka v paru formativec–
neformativec in obratno. Poglavitni namen tega početja je zagotavljanje 
kakovosti pouka in ustvarjanje možnosti, da se učimo drug od drugega. Po 
hospitaciji ravnateljica izvede pogovor z dijaki, izvede pa se tudi pogovor z 
vsemi sodelujočimi učitelji. 
 
Ravnateljica lahko pouk spremlja tudi po metodi učnega sprehoda, kar 
pomeni, da v eni šolski uri obišče do tri različne razrede in se v posameznem 
razredu zadrži od 7 do 15 minut. 
 
Rezultate učenja in poučevanja spremljamo tudi na redovalnih 
konferencah, sestankih aktiva, sestankih oddelčnih učiteljskih zborov, 
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konferencah po izpitnih rokih. Sodelujemo v projektih, ki spodbujajo učenje 
in poučevanje, tako da uvajanje novih pristopov poučevanja spremljamo 
tudi skozi evalvacije projektov.  
 
Šola izvaja samoevalvacijo (spremlja in evalvira izvajanje učenja in 
poučevanja) na več različnih področjih šolskega vsakdana (več o tem v 
poglavju 4).  
 

Izboljševanje 

učenja in 

poučevanja 

Kazalniki:  

• Načrt izboljšav: Izvajalec PIU ima vzpostavljen mehanizem za pripravo 

akcijskega načrta in načrta spremljanja dejavnosti za izboljšanje. Vsi 

ključni deležniki lahko sodelujejo pri predlogih in izboljšave. 

• Sledenje uresničevanja načrta izboljšav: Izvajalec PIU ima 

vzpostavljen sistem spremljanja, ki zagotavlja, da se izboljšave in 

spremembe v učenju in poučevanju sistematično udejanjajo v skladu z 

načrtom izboljšav. 

• Obveščanje osebja in ključnih deležnikov: Načrti za izboljšanje in 

razvoj so pregledni in razumljivi ter se prediskutirajo z osebjem in 

drugimi ključnimi deležniki. 

• Takojšnji odziv: Izvajalec PIU ima vzpostavljene postopke za takojšnjo 

reakcijo na povratne informacije o učenju in poučevanje, ko je to 

potrebno. 

• Izboljševanje postopkov: Izvajalec PIU nenehno izboljšuje postopke 

učenja in poučevanja na podlagi rezultatov evalvacije, spremljanja in 

povratnih informacij. 

 

Ugotovitve komisije za kakovost:  

Šola ima izdelane postopke implementiranja načrta izboljšav, ki ne prihaja 

od zgoraj, ampak se vzpostavlja in izoblikuje na delavnicah učiteljsko-

vzgojiteljskega zbora. Obveščanje ključnih deležnikov poteka preko sistema 

pedagoških konferenc in jutranjih sestankov, sej kolegija, sestankov 

strokovnih aktivov, sestankov oddelčnih in programskih učiteljskih zborov, 

roditeljskih sestankov, sestankov Sveta staršev in Sveta zavoda. Šola ima 

razvito kulturo takojšnjega odziva na povratne informacije o učenju in 

poučevanju s skupnim iskanjem in implementiranjem možnih rešitev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Razvojni 

načrt šole 

*LDN 

 



Samoevalvacijsko poročilo za izvedbo evropske kolegialne presoje  

Šolski center Rogaška Slatina, Poročilo o kakovosti 2021/22 40 / 40 

6 Priloge 

6.1 Katalogi znanj (za en splošni predmet in en strokovni modul) 

6.2 Izvedbeni kurikuli 

6.3 Letne priprave 

6.4 Samoevalvacijsko poročilo 2020/21 

6.5 Poročilo Šolski barometer (zadnje)  

6.6 LDN 2021/22 

6.7 Poročilo o realizaciji LDN 2021/22 

6.8 Razvojni načrt 2021–2024  

 

Priloge k poročilu bodo na voljo za ogled tekom evalvacijskega obiska.  

 

 


