
Načrtovane razvojne dejavnosti/ukrepi izboljšav v šolskem letu 2019/20 

 

1. ODLIČNO DELOVANJE ŠOLE  

Definiranje cilja 

Želimo postati odlična vzgojno-izobraževalna organizacija, ki ne samo trajno 

dosega, ampak tudi presegati pričakovanja in zadovoljstvo vseh deležnikov vzgoje 

in izobraževanja, tj. dijakov, staršev, delodajalcev, zaposlenih in širše družbe.  

Strategija 1 

Ključni ukrepi 

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo 

 Določitev prioritetnega področja izboljšav. 

 Implementacija ukrepov izboljšav v prakso. 

 Spremljanje realizacije implementiranih dejavnosti in merjenje napredka. 

 Izvedba spletnega anketiranja (dijaki in starši ter učitelji). 

 Seznanitev z rezultati anketiranja različnih interesnih skupin. 

 Vzpostavitev e-inkubatorja idej na spletni strani šole za dijake, starše in zaposlene. 

 Sodelovanje v mednarodni kolegialni presoji. 

Strategija 2 

Ključni ukrepi 

Model odličnosti EFQM 

 Poznavanje temeljnih načel in meril odličnosti ter logike radar. 

2. NAČRTOVANJE PROCESA IZOBRAŽEVANJA 

Definiranje cilja Izboljšati načrtovanje procesa izobraževanja. 

Strategija 1 

Ključni ukrepi 

Raziskave in razvoj kurikula 

 Organizacijske in vsebinske spremembe kurikula v programu strojni tehnik, tehnik 

mehatronike PTI in medijski tehnik. 

 Izboljšanje medpredmetnih povezav med teorijo in prakso ter splošnimi 

izobraževalnimi predmeti. 

 Izboljšanje načrtovanja in izvedbe projektnega dela v stroki - poklicu.  

 Nadgradnja projektnega dela v stroki v povezavi s gospodarstvom - Steklarna 

Hrastnik, Čebelarska zveza Slovenije itd. 

 Razvoj podjetnostnih zmožnosti v okviru projekta Moje podjetje. 

Strategija 2 

Ključni ukrepi 

Raziskave in razvoj IND 

 Dijaki 3. letnika srednjega strokovnega izobraževanja obvezno izberejo strokovno 

področje med prostoizbirnimi dejavnostmi. 

 Mentorji osebno povabijo dijake, ki jih prepoznajo kot talentirane, primerne, 

sposobne ... k prostoizbirni dejavnosti. 

 Obogatitev poudbe prostoizbirnih dejavnosti: Moje podjetje, Na glas o izzivih 

mladosti, NLP za dijake, Aktivno državljanstvo 

 Raziskovalno delo, aktivno sodelovanje v projektih in fakultativni pouk 

matematike za dijake 3. letnika srednjega strokovnega izobraževanja upoštevamo 

kot sodelovanje v prostoizbirnih interesnih dejavnostih. 

 

3. UČENJE IN POUČEVANJE  



DOSEŽKI DIJAKOV 

Definiranje cilja 
Ustvariti učno okolje, v katerem bodo dijaki samostojnejši in bolj motivirani za 

učenje pridobivali znanje, spretnosti, veščine in vrednote. 

Strategija 1 

Ključni ukrepi 

Metodična obogatitev učenja in poučevanja. 

Uporaba sodobnih metod poučevnja: metoda navidezne/obogatene/razširjene 

resničnosti itd. 

Strategija 2 

Ključni ukrepi 

Motiviranje dijakov za učenje in delo 

Dvig motivacije dijakov s projektnim in raziskovalnim delom v povezavi z realnim 

okoljem. 

Strategija 3 

Ključni ukrepi 

Razvoj občečloveških vrednot in vrednot vseživljenjskega učenja ter trajnostnega 

razvoja 

 Razvoj družbene odgovornosti, odgovornosti do sebe in okolja. 

 Razvoj samostojnosti. 

 Razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti. 

RAZVOJ UČNEGA OKOLJA 

Definiranje cilja 
Ustvariti spodbudno in varno učno okolje, v katerem bomo dijake optimalno 

pripravili za trg dela in za študij. 

Strategija 1 

Ključni ukrepi 

Razvoj in vzdrževanje učnega okolja 

– Dvig faktorja obratovanja opreme v delavnicah in specializiranih učilnicah 

(uporaba stroja za razrez pločevine, simulatorja za varjenje, studia za digitalno 

scenografijo in animacijo itd.) 

– Vzpostavitev skrbniškega sistema za opremo in prostore. 

– Povečanje sodelovanja in povezovanja v okviru šole. 

Strategija 2 

Ključni ukrep 

Opremljanje skladno s tehnološkim razvojem in finančnimi zmožnostmi 

– Učinkovito prilagajanje učnih vsebin razpoložljivi opremi. 

– Vzpostavitev sistema za opremljanje s tehnološkim razvojem po prioritetnem 

seznamu. 

– Povezovanje z gospodarstvom – donatorstvo, sponzorstvo, vzajemen prenos 

znanja. 

 

4. SVETOVANJE IN PODPORA DIJAKOM 

Definiranje cilja 
Sistematično iskati, prepoznavati in razvijati potenciale pri nadarjenih dijakih in pri 

dijakih s posebnimi potrebami ter jim nuditi podporo. 

Strategija 1 

Ključni ukrepi 

Razvoj potencialov dijakov – nadarjeni dijaki 

 Načrtno odkrivanje močnih točk/potencialov dijakov. 

 Identificiranje nadarjenih dijakov. 

 Osvežitev obstoječe baze nadarjenih dijakov. 

 Sestanek s starši in nadarjenimi dijaki 1. letnikov 

 Določitev in priprava motivacijskega področja dijaka. 

 Priprava operativnega načrta dela z nadarjenimi dijaki. 



 Poziv učiteljev k načrtnemu evidentiranju dijakov s  potenciali. 

 Organizacija enodnevnega motivacijskega dogodka z delavnicami za dijake. 

 Projektno/raziskovalno delo nadarjenih uskladiti s konkretnimi potrebami v 

gospodarstvu/okolju. 

Strategija 2 

Ključni ukrepi 

Podpora dijakom s posebnimi potrebami 

 Načrtno odkrivanje močnih točk/potencialov dijakov. 

 Spodbujanje dijakov k delu – razvijanju potencialov v stroki. 

Strategija 3 

Ključni ukrep 

Prepoznavanje in podpora dvojno izjemnih dijakov 

 Načrtno prepoznavanje dvojno izjemnih dijakov in vključitev v skupino nadarjenih. 

 Predstavitev primera dobrih praks svetovalnim delavcem OŠ. 

 

5. SODELOVANJE S PODJETJI IN ŠIRŠIM OKOLJEM 

Definiranje cilja 
Okrepiti sodelovanje z različnimi deležniki vzgoje in izobraževanja – z ožjim in 

širšim okoljem in povečati njihov vpliv na življenje v šoli. 

Strategija 1 

Ključni ukrepi 

Krepitev sodelovanja s starši 

 Dejavnejše vključevanje staršev in možnost vplivanja na življenje v šoli. 

Strategija 2 

Ključni ukrepi 

Krepitev sodelovanje s podjetji in socialnimi partnerji 

 Okrogla miza Sinergija edukacije in realnega okolja. 

 Podpis listine o strateškem sodelovanju s partnerji na Starem gradu. 

 Mini karierni sejem: vključevanja delodajalcev v projektno učno delo v okviru 4. 

izpitne enote poklicne mature in raziskovalnega dela. 

 Povečanje števila raziskovalnih nalog (tudi s pomočjo razpisanega nabora naslovov 

nalog podjetij iz lokalnega okolja). 

 Karierni sejem Šola in podjetja z roko v roki na informativnem dnevu. 

 Prireditev Top dijaki/top podjetja ali Podjetniške zmenkarije. 

 Strokovni posvet o novostih v strojništvu. 

 Sodelovanje na prireditvi Najbolj očarljiva ulica v mestu. 

 Spremljanje zaposljivosti dijakov. 

Strategija 3 

Ključni ukrepi 

Krepitev sodelovanje z OŠ in fakultetami 

 Spremljanje uspešnosti nadaljnjega izobraževanja dijakov. 

 Izvedba delavnic, dneva odprtih vrat, informativnega dneva za osnovnošolce. 

 Priprava tehniškega natečaja za osnovnošolce. 

 Prireditev Študij v tujini (predstavitev dobrih praks) . 

 Analiza vpisa iz celjskih osnovnih šol in priprava načrta poglobljenega sodelovanja. 

Strategija 4 

Ključni ukrepi 

Sodelovanje v šolskih, nacionalnih in mednarodnih projektih 

 Spodbujanje sodelovanja v šolskih projektih (Kodeks sožitja, Noč knjige, Zdrav 

življenjski slog itd.). 

 Sodelovanje v nacionalnih projektih (Ekošola, Mreža zdravih šol, Šola ambasadorka 

EP, Dijaki dijakom za varno mobilnost, MEPI itd.). 

 Sodelovanje v mednarodnih projektih (CreO, Digitalizacija v gradbeništvu, 3M4EU. 



 Prijavljanje na razpisane nacionalne/mednarodne projekte. 

Strategija 5 

Ključni ukrepi 

Razvoj promocijske dejavnosti 

 Posodobitev spletne strani šole. 

 Oblikovanje arhiva dosežkov dijakov na spletni strani šole. 

 Posodobitev promocijskega gradiva (zloženke). 

 Iskanje novih načinov promocije (računalniška igrica, predstavitveni filmček šole in 

programov itd.). 

 Krepitev komunikacije z mediji. 

 Vzpostavitev šolskega radia. 

 Nadgradnja vsebin VI-TV. 

 Organizacija Dneva za punce – promocija tehniških poklicev za dekleta. 

 

6. ŠOLSKA KLIMA IN KULTURA 

Definiranje cilja 
Razviti visoko stopnjo sodelovalne kulture, kakovostnega sporazumevanja in 

dobrih medosebnih odnosov. 

Strategija 1 

Ključni ukrepi 

Skrb za dobre medosebne odnose 

– Krepitev sodelovalne kulture: učitelj–učitelj, učitelj–dijak, učitelj–starši, dijak–

dijak. 

– Formalno in neformalno druženje. 

– Ničelna tolerance do nasilja. 

– Spoštovanje Kodeksa sožitja v šoli in izven nje. 

Strategija 2 

Ključni ukrepi 

Krepitev pripadnosti šoli 

– Krepitev pozitivne javne podobe šole. 

– Timska organiziranost kolektiva. 

– Oblikovanje slogana šole (natečaj med dijaki in učitelji). 

– Enotna delovna obleka za dijake pri praktičnem pouku. 

Strategija 3 

Ključni ukrepi 

Implementacija vzgojne strategije   

– Nadgradja načrta vzgojnih dejavnosti. 

Strategija 4 

Ključni ukrepi 

Vzajemni pretok relevantnih informacij med različnimi deležniki 

 Skrb za vzajemni pretok relevantnih informacij. 

 Načrtno usmerjanje dijakov k samostojnemu iskanju informacij – povečanje 

njihove uporabe šolske spletne strani in socialnih omrežij. 

 Uporaba šolskih e-naslovov dijakov. 

 Priprava spletne aplikacije za naročilo potrdila o vpisu. 

 Priprava spletne aplikacije za e-prijavo na predmetne/popravne/dopolnilne 

izpite/peti premet sploše mature. 

 

7. PROFESIONALNI RAZVOJ STROKOVNIH DELAVCEV 



Definiranje cilja 
Vzpostaviti sistem profesionalnega razvoja in profesionalnega delovanja 

strokovnih delavcev. 

Strategija 1 

Ključni ukrepi 

Spremljanje in vrednotenje lastnega dela učitelja. 

 Zbiranje povratne informacije s strani sodelavcev, ravnateljice, dijakov, 

delodajalcev, staršev. 

 Ugotavljanje močnih in šibkih področij posameznikovega profesionalnega učenja. 

Strategija 2 

Ključni ukrepi 

Načrtovanje profesionalnega razvoja in sistematično spremljanje izvedbe 

 Zbiranje predlogov/tem za izobraževanje učiteljskega zbora. 

 Priprava e-načrta strokovnega usposabljanja skladno z razvojnimi cilji šole. 

 Vključevanje v različne oblike profesionalnega učenja v šoli in izven nje ter 

spremljanje njegove izvedbe. 

 Diseminacija znanja, pridobljenega na strokovnih seminarjih in usposabljanjih, v 

aktivih itd. 

 Nadgradnja dogodka Učitelj učitelju učitelj 

 Povečanje števila kolegialnih hospitacij. 

 Predlagane teme: sodobne metode učenja in poučevanja, sodobni pristopi k 

ocenjevanju znanja, kako biti uspešen razrednik, delo z nadarjenimi dijaki, z dijaki s 

posebnimi potrebami) 

Strategija 4 

Ključni ukrepi 

Delovanje učiteljev v skupnosti – v šoli in izven nje 

– Dejavno vključevanje učiteljev v različne oblike sodelovanja (z drugimi zavodi, 

delodajalci,  nacionalnio/mednarodno sodelovanje …). 

 

8. VODENJE ŠOLE – VODITELJSTVO 

Definiranje cilja 
Razviti profesionalno učečo se skupnost, ki temelji na sodelovalnem učenju in 

delovanju – na distribuiranem vodenju. 

Strategija 1 

Ključni ukrepi 

Vodenje pedagoške dejavnosti 

 Postavljanje učenja v središče. 

 Skrb za profesionalno učenje učiteljev in za lasten profesionalni razvoj. 

Strategija 2 

Ključni ukrepi 

Učinkovito upravljanje s šolo 

 Vodenje pravnega poslovanja in zagotavljanje zakonitega delovanja šole. 

 Organiziranje procesa dela in zagotavljanje varnega okolja za učenje in 

poučevanje. 

Strategija 3 

Ključni ukrepi 

Sodelovanje z okoljem 

 Dejavno sodelovanje s predstavniki/različnimi deležniki ožjega in širšega okolja  

(s poudarkom na delodajalcih). 

Strategija 4 

Ključni ukrepi 

Vodenje razvoja šole z vizijo in odgovornost za ugotavljanje in zagotavljanje 

kakovosti 

 
 Vodenje razvoja šole in skrb za sistematično ugotavljanje in zagotavljanje 

kakovosti s samoevalvacijo. 

 


