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1 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE 

 

Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije (predstavitev šole) si že več let načrtno prizadevamo 

pripraviti dobra izhodišča za oblikovanje kakovostnega procesa učenja in poučevanja, ki bo pripravil dijake 

na zapleten svet tako, da bodo sposobni strokovnega, hitrega in ustvarjalnega odziva v novem delovnem 

okolju. 

 

1.1 VREDNOTE, POSLANSTVO IN VIZIJA 

V Razvojnem načrtu 2014–2019 smo na novo opredelili vrednote, poslanstvo in vizijo šole. 

Gojimo vrednote, kot so strokovnost in profesionalnost, odgovornost, poštenost, samostojnost doslednost, 

strpnost in drugačnost, inovativnost, pripadnost in partnerstvo v evropskem prostoru ter etičnost. 

Poslanstvo šole je: »V sinergiji z internim, strokovnim, širšim družbenim in evropskim okoljem pripravljamo 

za življenje, učenje in delo odlično usposobljene, družbeno in etično odgovorne posameznike.« 

Sledimo naslednji viziji: »Želimo postati šola, ki jo na poti k odličnosti ženejo ambicioznost, inovativnost, 

ustvarjalnost in etičnost.« 

 

1.2 VPIS IN PREHODNOST DIJAKOV 

Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije je bilo na začetku šolskega leta 2017/18 v 34 

oddelkih vpisanih 915 dijakov, ob koncu šolskega leta pa se je izobraževalo v različnih programih 907 

dijakov. Skozi šolsko leto se je preusmerilo na drugo šolo ali prenehalo z izobraževanjem 8 dijakov. 

Izpisani dijaki so se bodisi zaposlili, prepisali v manj zahtevne programe na šoli oz. na drugih šolah bodisi 

se vključili v izobraževanje ob delu. V nekaterih primerih nimamo razpoložljivega podatka. 

Pri vpisu v programe tehnik mehatronike, medijski tehnik, mehatronik operater, oblikovalec kovin – orodjar 

ter tehnik mehatronike PTI in strojni tehnik PTI  je bila omejitev vpisa. Probleme s preusmerjanjem smo 

reševali v okviru možnosti našega zavoda in ostalih šol ter dijakovih želja. 

http://smm.sc-celje.si/
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2 DOSEŽKI DIJAKOV 

 

2.1 UČNI USPEH 

Ob koncu šolskega leta so dijaki dosegli naslednji učni uspeh:1 

 štiriletni programi: strojni tehnik 96,6 %, tehnik mehatronike 99,2 % in medijski tehnik 97 % 

- skupaj 97,3 %; 

 dvoletni program PTI: strojni tehnik in tehnik mehatronike 90,2 %; 

 poklicni programi in nižje poklicno izobraževanje: 95,8 %. 

 Šola je dosegla skupno 96,1 % učni uspeh. 

V nadaljevanju bomo tudi grafično ponazorili učni uspeh posameznih programov zadnjih šestih šolskih let. 

 

 
Graf 1: Učni uspeh v 4-letnih programih (strojni tehnik, tehnik mehatronike, medijski tehnik) 

 

1 Z učnim uspehom mislimo na odstotek tistih, ki so ob koncu šolskega leta uspešno zaključili letnik, 

upoštevajoč popravne in dopolnilne izpite, oz. so uspešno opravili zaključni izpit/poklicno maturo. 
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Graf 2: Učni uspeh v 2-letnih programih PTI (strojni tehnik in tehnik mehatronike) 

 

 

 

 
Graf 3: Učni uspeh v poklicnih programih (mehatronik operater, oblikovalec kovin – orodjar, inštalater 

strojnih inštalacij, klepar-krovec, pomočnik v tehnoloških procesih 
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Graf 4: Učni uspeh šole v odstotkih 

 

V preteklih devetih letih se je učni uspeh naše šole gibal med 93 % in 96 %. Učni uspeh je v š. l. 2017/2018 

za 0, 2 % boljši od preteklega šolskega leta, saj je bilo 96,1 % naših dijakov uspešnih ob koncu šolskega leta.  

Izstopajo dijaki v programih srednjega strokovnega izobraževanja tehnik mehatronike in medijski tehnik 

ter strojni tehnik, kjer je bila uspešnost zelo visoka. 

Pozitivni trend zaznavamo tudi v programih srednjega in nižjega poklicnega izobraževanja, kjer se je 

učni uspeh v primerjavi s preteklim šolskim letom zvišal kar za 4,8 %. Prav tako zaznavamo pozitivni 

trend pri dijakih poklicno-tehniškega izobraževanja. Uspeh v poklicno-tehniškem izobraževanju (strojni 

tehnik in tehnik mehatronike) se v primerjavi s šolskim letom 2016/17 zvišal za 0,6 %, kar je zelo dober 

rezultat. Veliko pozornosti smo namenili tudi dijakom s posebnimi potrebami in nadarjenim – talentiranim 

dijakom. 

 

 

 
Graf 5: Učni uspeh na zaključnem izpitu  

(nižje poklicno izobraževanje in srednje poklicno izobraževanje) 
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V nižjem poklicnem izobraževanju je v spomladanskem roku opravljalo zaključni izpit 7 dijakov. Uspešnih 

je bilo 6 dijakov oz. 85, 7 %, kar je 14, 3 % manj kot v preteklem šolskem letu. V srednjem poklicnem 

izobraževanju je opravljalo zaključni izpit 50 dijakov, od katerih je bilo uspešnih v spomladanskem roku 

48 ali 96 %, kar je manj kot v preteklem šolskem letu.  

Uspešnost na zaključnem uspehu je bila 95 % oz. 54 dijakov je opravilo zaključni izpit, kar je za 3, 5 % 

manj, kot v preteklem šolskem letu. Upoštevajoč tudi jesenski izpitni rok, v katerem so bili uspešni 3 od 5 

dijakov programa SPI, je končni odstotek nekoliko nižji, in sicer znaša 92 %.  

Štirje dijaki so na zaključnem izpitu dosegli odličen učni uspeh s pohvalo. 

Rezultat je sicer nekoliko slabši v primerjavi s preteklim letom, vendar primerljiv z uspehom preteklih šolskih 

let.  

 
Graf 6: Učni uspeh na poklicni maturi 

 

V spomladanskem roku je na poklicni maturi je 97 % dijakov uspešno opravilo maturo. Uspeh dijakov 
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iz logike, kjer so prejeli 1 srebrno in 45 bronastih priznanj. Na tekmovanju iz fizike so prejeli 6 bronastih 

priznanj. 

Vidne rezultate smo dosegali tudi na številnih drugih državnih tekmovanjih, festivalih in natečajih. Na 

državnem tekmovanju Fotografiram, torej sem in na 39. mednarodnem mladinskem fotografskem 

FIAP Bienalu 2018 so dijaki prejeli 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto priznanje. 

Na filmskem natečaju A (se) štekaš? so naši dijaki osvojili 1. mesto, z sodelovanjem v rubriki Mladi 

poročevalec pa so dijaki osvojili 3. mesto in pridobili smo naziv Ekošola. 

Dva dijaka sta osvojila tudi 1 srebrno in 1 bronasto priznanje v programu MEPI. 

Seveda so bili naši dijaki aktivni tudi v raznovrstnih športnih disciplinah. Dosegli smo vidne uvrstitve na 

tekmovanjih v košarki, malem nogometu, rokometu, odbojki in odbojki na mivki, smučanju in deskanju ter 

v atletiki. Dijaki so osvojili dve 1. mesti, eno 2. In eno 3. mesto. 

Dijaki naše šole so se zelo uspešno predstavili na 10. Forumu mehatronike, kjer so tehniki mehatronike 

osvojili 3. mesto. 

Tehniki mehatronike so dosegli na regijskih in državnih tekmovanjih 4. zlata, 1. srebrno in 1 bronasto 

priznanje ter se uvrstili na svetovno prvenstvo RoboCup 2019, ki se bo odvijalo julija 2019 v Sydneyju. 

Tehnika mehatronika sta osvojila 1. Mesto na državnem tekmovanju v znanju mehatronike SloSkills in se 

uvrstila na evropsko tekmovanje EuroSkills, ki bo septembra 2018 v Budimpešti. 

Udeležili smo se tudi 25. Srečanja strojnih šol v Kopru. Naša šola je sodelovala s projektnimi nalogami v 

petih programih. Naloge so bile uspešno in kakovostno izdelane ter predstavljene.  

Nikakor ne smemo pozabiti dosežkov naših dijakov v raziskovalni dejavnosti s področja strojništva, 

mehatronike in medijske tehnike. Dijaki so skupaj s svojimi mentorji javnosti predstavili 12 raziskovalnih 

nalog v okviru projekta Mladi za Celje. Pri dveh nalogah so se naši dijaki povezali z dijaki drugih šol. V 

prvo skupino se je uvrstilo 6 nalog. Na državnem Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije v Murski 

Soboti smo osvojili 1 zlato, 3 srebrna in 4 bronasta priznanja. 

 

V šolskem letu 2016/17 se je zaključilo četrto leto razvojnega obdobja 2014–2019. Pri implementaciji 

načrtovanih dejavnosti so sodelovali vsi člani učiteljskega zbora, skupnost dijakov, svet staršev, razvojno 

programski sosvet ter realno okolje. 

Na nivoju šole smo se ukvarjali z uvajanjem sodobnih motivacijskih oblik in metod dela, z uvajanjem 

koncepta inovativnosti in z uvajanje neformalnih organizacijskih oblik delovanja članov učiteljskega zbora 

(info točka). Veliko pozornosti smo namenili tudi posodobitvi kurikulov. 

Sodelovali smo v dveh  mednarodnih projektih, in sicer  See the goal in program MEPI. Sodelovali smo 

tudi v petih nacionalnih projektih: NA-MA poti, v projektu Ekošola smo si pridobili naziv Ekošola ter 

prejeli zeleno zastavo. Pridružili smo se projektu Varna mobilnost, kjer je cilj razvijanje kompetenc varne 

mobilnosti. V projektu RaST zagotavljamo podporno okolje karierne orientacije nadarjenih dijakov. Začeli 

smo tudi z izvajanjem aktivnosti v okviru projekta Naravoslovna in matematična pismenost – 

spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov. 

Kot razvoja šola smo sodelovali v nacionalnem projektu Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus 

modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja. 

Implementirali smo tudi že utečene šolske projekte, kot so Motivacija za pozitivno prihodnost, Na 

srednji šoli je kul, Kodeks sožitja in Zlata knjiga. Pri izvedbi smo upoštevali evalvacijo in izboljšave. 
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3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

 

3.1 PREDSTAVITEV SISTEMA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI 

• Na šoli imamo od leta 2007 oblikovano komisijo za kakovost v skladu z zakonskimi določili. 

• Pri svojem delu uporabljamo samoevalvacijo. 

• Proces samoevalvacije lahko prikažemo s krogom kakovosti – Demingovim krogom. 

• V proces samoevalvacije vključujemo različne interesne skupine (dijake, starše, učitelje, 

delodajalce, vodstvo šole). 

• Komisija za kakovost se sestaja formalno in neformalno. 

• Enkrat letno komisija pripravi poročilo o delu in ga objavi na spletu. 

• Pri zagotavljanju kakovosti sledimo strategij razvoja, ki je podana v Razvojnem načrtu za obdobje 

2014–2019. 

 

3.2 KOMISIJA ZA KAKOVOST 

Komisija za kakovost Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije je tudi v šolskem letu 2017/2018 

skrbela za uvajanje elementov in merljivih kriterijev – indikatorjev kakovosti dela na šoli ter razvijala 

smernice za celovito vodenje kakovosti. 

Skupina za kakovost se je formalno sestala dvakrat, več srečanj pa je bilo neformalnih. Vključenost v 

nacionalni projekt Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti 

na področju vzgoje in izobraževanja (OPK), v katerem smo začeli sodelovati kot razvojna šola. 

 

Šolsko komisijo za kakovost so sestavljali: 

• Simona Črep, ravnateljica; 

• Terezija Igrišnik, učiteljica splošnoizobraževalnih predmetov; 

• Pera Kunst, šolska svetovalna delavka; 

• Aleš Ferlež, učitelj strokovnoteoretičnih predmetov; 

• Natalija Talan Fošnarič, učiteljica strokovnoteoretičnih predmetov 

• Dušan Vešligaj, učitelj strokovnoteoretičnih predmetov; 

• Renato Fijavž, EMO-Orodjana, d. o. o., predstavnik delodajalcev; 

• Roman Gracer, predsednik Obrtne zbornice OE Celje; 

• Romana Jurhar, predstavnica staršev; 

• Jure Jordan Kozjak, predstavnik dijakov. 
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3.3 REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEV 

 

3.3.1 Postavljeni cilj za šolsko leto 2017/18  

V Letnem delovnem načrtu smo zapisali naslednji cilj: 

• prizadevali si bomo ustvariti višjo raven uspešnosti posameznikovega delovanja oz. delovanja šole s 

stalnim izboljševanjem in sistematičnimi inovacijami, tako da spodbujamo ustvarjalnost vseh 

deležnikov vzgojno-izobraževalnega procesa; 

• dosedanje visoke rezultate si bomo prizadevali ne samo ohraniti, ampak jih tudi preseči, tako na šolski, 

regijski kot tudi nacionalni in mednarodni ravni; 

• izboljšati proces učenja in poučevanja ter ustvariti okolje, v katerem si bomo prizadevali za dobre 

medosebne odnose in timsko organiziranost delovanja kolektiva. 

 

3.3.2  Realizirani cilji ob koncu šolskega leta 2017/18 

• Ustvarjalnost in inovativnost smo načrtno krepili in razvijali tako na področju tehnološkega razvoja, 

podjetnosti kot tudi s sodobnimi pristopi poučevanja. 

• V podporo razvoju kakovosti smo načrtno spodbujali timsko organiziranost kolektiva na naslednjih 

področjih: načrtovanje procesa izobraževanja, učenje in poučevanje, svetovanje in podpora dijakom, 

sodelovanje z okoljem, šolska klima in odličnost po modelu EFQM. 

• Sodelovali smo tudi v info točki, ki je namenjena timski organiziranosti kolektiva v podporo razvoju 

kakovosti – z namenom realizacije razvojnega načrta, medpredmetnega povezovanja in usklajevanja. 

• Drugič smo izvedli dan izmenjave dobrih praks med učitelji z naslovom Učitelj učitelju učitelj. 

• Izjemni rezultati naših dijakov na tekmovanjih, natečajih, forumih, festivalih ter v raziskovalni dejavnosti 

(glej poglavje 2.2) so dokaz, da naša šola ostaja prostor, kjer se kali in krepi ustvarjalni duh. 

• Učni uspeh šole (glej graf 4) ob koncu šolskega leta, uspeh na poklicni maturi ter na zaključnem izpitu 

je primerljiv s preteklimi leti (glej graf 5 in 6). 

• Na šoli načrtno namenjamo že več let pozornost šolski klimi, posebej strpnosti in miroljubnemu sožitju. 

Tako smo si celotno šolsko leto prizadevali implementirati načrt vzgojnih dejavnosti v prakso, s 

poudarkom na implementaciji Kodeksa sožitja v vsakdanje življenje (glej poglavje 3.4.1). 

• Izvedli smo dve anketi na šolski ravni in sicer eno za predstavnike staršev in eno za predstavnike 

razredov. Iz ankete je razvidno, da starši in dijaki odražajo pozitiven odziv do šole, hkrati pa nas 

opozarjajo na šibkejše točke, za katere se bomo z načrtovanjem ciljev v prihodnjem šolskem letu trudili 

izboljšati. Podrobna analiza je predstavljena v poglavju 3.4.2. 

• Učni uspeh na poklicni maturi in zaključnem izpitu, učni uspeh naših dijakov ob koncu šolskega leta, 

uvrstitve naših dijakov na številnih državnih tekmovanjih, njihove uvrstitve na svetovno tekmovanje ter 

pestro dogajanje na šoli, ki vključuje razne mednarodne/nacionalne in šolske projekte in prireditve, kot 

so 3-kons, Ni izgovora, tudi ti zmoreš, VI-polis, sprejem za najboljše dijake pri ravnatelju itd., ter število 

izrečenih vzgojnih ukrepov so samo nekateri kazalniki, ki kažejo, v kolikšni meri smo zastavljeni cilj 

dosegli. Z rezultati smo zadovoljni, saj so odraz dobrega dela učiteljev in dijakov ter sistematičnega 

pristopa k izboljšanju obstoječega stanja. Seveda ne smemo pozabiti, da govorimo o procesu in da 

smo lahko vedno še boljši. 

 

3.4 AKTIVNOSTI PROJEKTNE SKUPINE ZA KAKOVOST 

Šolsko leto je bilo namenjeno uresničevanju ciljev, zastavljenih v Razvojnem načrtu šole za obdobje 2014–

2019, s poudarkom na samoevalvaciji, in sicer na šolski ravni. 
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V proces načrtovanja in izvedbe dejavnosti za doseganje zastavljenih ciljev smo vključevali različne 

interesne skupine (učitelje, starše, dijake, vodstvo šole in realno delovno okolje ). 

Septembra 2017 smo pripravili tudi Poročilo komisije za kakovost za preteklo šolsko leto in ga objavili na 

spletu. Prav tako smo številna prizadevanja usmerili v zboljševanje procesa učenja in poučevanja. Krepili 

smo tudi strokovne razprave in spodbujali izmenjavo primerov dobre prakse. 

 

 

3.4.1 Kodeks sožitja – implementacija izboljšav v prakso 

• Pripravili smo načrt vzgojnih dejavnosti in ga dosledno implementirali v prakso (glej LDN 2017/2018). 

• Z namenom dvigniti sodelovalno kulturo med dijaki in učitelji ter omogočiti dijakom prvih letnikov lažji 

prehod iz osnovne v srednjo šolo smo izvedli septembra 2017 že devetič zapored dvodnevno projektno 

učno delo z naslovom Na srednji šoli je kul. Za dijake prvih letnikov poklicno-tehniškega izobraževanja 

pa smo izvedli dvodnevni projekt z naslovom Motivacija za pozitivno prihodnost. Tako priprava kot 

izvedba sicer že tradicionalnih projektov, ki sta postala del kurikula interesnih dejavnosti, sta zahtevali 

precej energije. Projekt so koordinirale Simona Črep in Mateja Zorko Pavšar ter Pera Kunst, pri izvedbi 

pa so aktivno sodelovali tudi razredniki prvih letnikov in drugi učitelji. Evalvacija projekta je pokazala, 

da so bili dijaki z dejavnostmi zelo zadovoljni. Pri načrtovanju in izvedbi projekta Na srednji šoli je kul 

smo namreč upoštevali predloge - izboljšave dijakov, ki so bili razvidni iz evalvacije omenjenega projekta 

2016. 

• V okviru projekta Kodeks sožitja smo organizirali septembra 2017 za dijake, učitelje in starše 

slavnostno prireditev Ni izgovora, tudi ti zmoreš na Starem gradu, na kateri smo simbolično podpisali 

listino, ki nas je zavezala k spoštovanju pravil kodeksa. 

• Na omenjeni prireditvi smo v Zlato knjigo vpisali 15 najboljših dijakov naše šole – zlate maturante in 

odlične ves čas šolanja ter na zaključnem izpitu. 

• V kratkem filmu smo prisluhnili zgodbam naših uspešnih nekdanjih dijakov. 

• Pri pripravi in izvedbi prireditve Ni izgovora, tudi ti zmoreš so sodelovali Simona Črep, Mojca Drev 

Uranjek, Lidija Leskovšek, David Korošec, Dragomira Kunej, Alen Pavšar, Metka Jagodič Pogačar, 

Natalija Mavc, Danica Mikola, Alen Pavšar, Brigita Renner, Dušan Vešligaj, Iztok Virant in Mateja Zorko 

Pavšar. 

• Čut do sočloveka smo pokazali z raznovrstnimi dejavnostmi v sodelovanju s skupnostjo dijakov. 

Načrtno smo izvedli tudi dve tematski razredni uri – govorili smo o varovanju okolja in 8 krogov 

odličnosti. 

• Z uresničitvijo načrta vzgojnih dejavnosti smo si tako prizadevali, da postane Kodeks sožitja vodilo 

našega življenja. 

 

 

3.4.2 SAMOEVALVACIJA 

 

NA ŠOLSKI RAVNI – OCENA DIJAKOV IN STARŠEV O ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI DELOVANJA 

ŠOLE IN MEDOSEBNIH ODNOSOV 

 

Področje spletnega anketiranja: kakovost delovanja šole – kakovost delovanja šole in medosebni 

odnosi 
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V šolskem letu smo izvedli dve anketi na šolski ravni, in sicer smo za oceno povprašali dijake zaključnih 

programov SSI, predsednike oddelčne skupnosti in predstavnike staršev. 

Tako smo pripravili tri različne ankete. 

Cilj spletnega anketiranja: preveriti, kako nam uspeva zagotavljati kakovost delovanja šole in 

medosebnih odnosov. 

Spletno anketiranje je potekalo s pomočjo spletnega orodja Google. 

 

Starši 

Anketni vprašalnik za starše je obsegal:  

 28 pozitivno naravnanih trditev in  

 dve vprašanji odprtega tipa:  

– Kako bi lahko izboljšali kakovost delovanja šole in medosebnih odnosov?   

– Kaj bi želeli sporočiti timu za kakovost oz. vodstvu šole? 

Ocenjevalna lestvica je bila štiristopenjska: 1 popolnoma se strinjam, 2 strinjam se, 3 delno se strinjam 

in 4 se ne strinjam. 

Anketiranje je potekalo aprila 2018. 

V anketiranju je sodelovalo 15 staršev (44,1 %). 

 

Tabela 1: Rezultati odgovorov – starši 

Trditev 
Povprečna 

ocena 

Ravnateljica je dostopna za pogovor s starši. 1,27 

Šolo bi priporočal tudi drugim dijakom/staršem. 1,27 

Ravnateljica dobro zastopa in predstavlja  šolo ob različnih priložnostih. 1,27 

Šola je vključena v različno projektno dejavnost (šolski, nacionalni, mednarodni 

projekti). 
1,27 

Šola nudi okolje za razvoj potencialov dijakov – nadarjeni dijaki. 1,33 

Šola spodbuja ustvarjalnost in inovativnost. 1,33 

Ponudba interesnih dejavnosti je raznovrstna. 1,33 

Šola izpolnjuje moja pričakovanja. 1,33 

Odnosi med učitelji in starši so spoštljivi. 1,4 

Strokovni delavci in drugo osebje na šoli so prijazni. 1,4 

Šola spodbuja k strpnosti in sprejemanju drugačnosti. 1,4 

Šola uspešno sodeluje z lokalno skupnostjo. 1,4 

Učitelji so dostopni za pogovor s starši. 1,47 

Na šoli se moj otrok počuti dobro in varno. 1,47 

Šola uspešno sodeluje z gospodarstvom. 1,53 

Šola je prepoznavna v ožjem in širšem okolju. 1,53 

Šola ima velik ugled v okolju. 1,53 

Šolski prostori so urejeni (vitrine, panoji). 1,6 

Šolski prostori so čisti. 1,6 

Učitelji pomagajo dijaku v težavah. 1,6 

Šola nudi podporo dijakom (svetovalna služba, razredniki, učitelji, ravnateljica itd.). 1,6 
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Učitelji so dostopni za pogovor z dijaki. 1,73 

Šola je dobro organizirana 1,73 

Učitelji spoštujejo dijake. 1,87 

Učilnice so opremljene za sodoben pouk. 1,87 

Na šoli je red. 2,07 

Na šoli ni opaziti fizičnega in/ali psihičnega nasilja. 2,27 

Dijaki spoštujejo učitelje. 2,27 

 

 

Rezultati odražajo pozitiven odziv staršev in številne močne točk. Posebej nas veseli, da bi starši našo šolo 

priporočili drugim dijakom in staršem, da opazijo vključenost šole v različne projektne dejavnosti in da so 

zelo zadovoljni z ravnateljico. Rezultati pa nas seveda opozarjajo tudi na šibkejše točke, ki so povprečno 

ocenjene nad 2,0. Ne  nazadnje  je  naš  cilj  odličnost,  zato  si  bomo prizadevali izboljšati tista področja, 

ki so po mnenju staršev nekoliko slabše ocenjena. 

 

Zagotovo bomo načrtno namenjali več pozornosti tudi: 

 spoštljivim medosebnim odnosom; 

 ozaveščanju dijakov in dijakinj o pomenu nenasilja za dobro in varno počutje v šoli/družbi/življenju; 

 redu v razredu oz. na šoli, v družbi; 

 materialnim pogojem, ki spodbudno vplivajo na razvoj učnega okolja; 

Tako bomo pozitivno vplivali tudi na zadovoljstvo in pričakovanja staršev naših dijakov. 

 

Rezultati so odraz zadovoljstva staršev naših dijakov, ki so zelo zadovoljni z delom naše šole, saj je 

povprečna ocena znašala 1,56. Opazili so, da je šola odprta in da nam je mar za dijake. Pozitivno mnenje 

staršev nam veliko pomeni, saj slednje vidimo kot pomembne partnerje v procesu vzgoje in izobraževanja. 

Spremembe na bolje lahko dosežemo samo s skupaj s sodelovanjem s starši. 

 

Dijaki 

Anketni vprašalnik za dijake je obsegal:  

• 25 pozitivno naravnanih trditev in  

• dve vprašanji odprtega tipa:  

– kako bi lahko izboljšali kakovost delovanja šole in medosebnih odnosov;   

– kaj bi želeli sporočiti timu za kakovost oz. vodstvu šole. 

V anketiranju je sodelovalo 15 oddelčnih predsednikov  (44,1 %). 

Anketiranje je potekalo maja 2018. 

Oddelčni predsedniki že nekaj let ocenijo ob koncu šolskega leta kakovost delovanja šole. Povprečne 

ocene posameznih trditev so podane v spodnji tabeli. 

 

Tabela 2: Rezultati odgovorov -  dijaki  

Trditev 
Povprečna 

ocena 

Ravnateljica je dostopna za pogovor. 1,33 

Šola nudi podporo dijakom (svetovalna služba, razredniki, učitelji, ravnateljica itd.). 1,6 

Ravnateljica dobro zastopa in predstavlja šolo ob različnih priložnostih. 1,67 
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Ponudba interesnih dejavnosti je raznovrstna. 1,73 

Šola spodbuja k strpnosti in sprejemanju drugačnosti. 1,8 

Vpis v našo šolo bi priporočal tudi drugim. 1,87 

Na šoli se počutim varno. 1,93 

Izvedba interesnih dejavnosti je dobro organizirana. 1,93 

Šola spodbuja ustvarjalnost in inovativnost. 1,93 

Pouk se začenja in končuje točno. 2 

Šola se odziva na razvojne trende v družbi in okolju. 2 

Na šoli se počutim dobro. 2,07 

Šolski prostori so urejeni (vitrine, panoji). 2,13 

Šola ima sodobno opremo za moje strokovno področje. 2,13 

Moja šola je v okolju cenjena. 2,13 

Ponosen sem na svojo šolo. 2,13 

Morebitni konflikti se rešujejo sproti. 2,2 

V šoli se veliko naučimo. 2,33 

Dogajanje ob pouku je pestro in raznovrstno. 2,33 

Na šoli je red. 2,4 

Na šoli ni opaziti fizičnega/psihičnega nasilja. 2,4 

Učitelji uporabljajo sodobne metode poučevanja. 2,4 

Odnosi med dijaki in učitelji so spoštljivi. 2,4 

Šola izpolnjuje pričakovanja dijakov. 2,53 

O vseh dejavnostih v šoli smo pravočasno obveščeni. 3,27 

 

Oddelčni predsedniki že nekaj let ocenijo ob koncu šolskega leta kakovost delovanja šole. Rezultati letošnje 

analize kažejo, da so dijaki v primerjavi s starši bolj kritični, a na splošno je odziv še vedno pozitiven.  

 

Dijaki so zelo zadovoljni z novo ravnateljico in njeno dostopnostjo ter s ponudbo interesnih dejavnosti. Zelo 

so zadovoljni tudi z nudenjem podpore, kar pomeni, da se v težavah lahko obrnejo na svetovalno službo, 

razrednike, učitelje, ravnateljico itd. Najbolj kritični pa so bili o obveščanju, ki poteka na šoli. Zgoraj 

prikazani rezultati nas opozarjajo na šibke točke, predvsem tiste z oceno nad 2,4. Želimo biti odlični, zato 

si bomo prizadevali izboljšati tista področja, ki so po mnenju oddelčnih predsednikov nekoliko slabše 

ocenjena. Zagotovo bomo načrtno namenili največ pozornosti obveščanju na šoli, da bodo naši dijaki o 

vseh dogodkih pravočasno obveščeni. Ne smemo pa pozabiti niti na red v šoli ter v razredu, na nasilje, na 

sodobne metode poučevanja ter spoštljiv odnos. 

 

Povprečna ocena je 2,1 kar pomeni, da se dijaki v povprečju strinjajo s 25. pozitivno naravnanimi 

trditvami. Primerjave s preteklimi leti ne moremo napraviti, ker so v preteklih letih dijaki podali samo eno 

številčno oceno od 1 do 5. Primerjava povprečnih ocen v preteklih letih je prikazuje spodnja tabela.  

 

Tabela 3: Primerjava povprečne ocene po letih 
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Rezultati so gotovo odraz kritičnosti naših predsednikov oddelčnih skupnost.  Dijaki vseh letnikov so prav 

tako kot starši pomemben partner v procesu vzgoje in izobraževanja. Seveda bodo v naslednji korak, ki 

vključuje izboljšave in implementacijo le-teh v prakso, načrtno vključeni tako dijaki kot učitelji. Spremembe 

lahko dosežemo samo s skupnimi močmi, in sicer z majhnimi koraki.  

 

Ocena dijakov zaključnih letnikov 

Namen ankete je povratna informacija zaključnih letnikov v programih SSI o zadovoljstvu na šoli in 

pridobljenem znanju. 

V letošnjem letu smo anketirali 29 dijakov zaključnih letnikov v programu strojni tehnik, 31 dijakov v 

programu tehnik mehatronikov in 48 medijskih tehnikov.  

Odgovarjali so na ocene od 1 do 5. Analiza rezultatov je povprečje ocen pri posameznih točkah. 

 

Iz rezultatov analize lahko razberemo, da so dijaki zadovoljni z našo šolo, kjer je približno 1/3 

nezadovoljnih, zadovoljnih in zelo zadovoljnih. Opaziti je, da v primerjavi s preteklim šolskim letom na 

splošno zadovoljstvo dijakov narašča, predvsem v programu strojni tehnik. Nekoliko manj zadovoljni 

oziroma bolj kritični pa so bili dijaki v programu tehnik mehatronike, ki pričakujejo od šole še nekoliko več. 

Rezultat mehatronikov, ki zaključujejo srednje strokovno izobraževanje, je odraz njihove kritičnosti. Slednji 

namreč brez zadreg izražajo svoje mnenje in podajo predloge za izboljšanje izobraževanje. To je dokaz, da 

je šola odprta in da nam je mar za mnenje naših dijakov in za njihov pogled na izobraževanje na naši šoli. 

Seveda smo rezultate natančno preučili in pripravili izboljšave, vezane na kakovost izvajanja 

izobraževalnega procesa. 

 

3.5 CILJ ZA ŠOLSKO LETO IN IZBOLJŠAVE 2018/2019 

 

3.5.1 Cilj za šolsko leto 2018/19 

V šolskem letu 2018/2019 bo prioritetno področje izboljšav razvoj spodbudnega učnega okolja, v 

katerem dijaki izkazujejo kakovostno znanje in razvijajo občečloveške vrednote, vrednote 

vseživljenjskosti učenja in trajnostnega razvoja, ter profesionalni razvoj zaposlenih. 

S tem namenom se bomo osredotočili na tri ključna podpodročja: 

 na učne dosežke dijakov (kakšne dijake želimo, njihove kompetence); 

 na profesionalni razvoj učiteljev (kakšni naj bomo učitelji, kompetence); 

 na pozitivno šolsko klimo (kakšno okolje moramo vzpostaviti za razvoj ustvarjalnosti in 

inovativnosti ter dobre medosebne odnose). 

Želimo ne samo trajno ohranjati dosedanje rezultate, vezane na učne dosežke dijakov in pozitivno šolsko 

klimo, ampak jih tudi izboljšati. 

 

Vključenost v nacionalni projekt OPKakovost (Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela 

ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti) na področju vzgoje in izobraževanja, v katerem sodelujemo kot 

razvojna šola, nam pomaga pri pripravi standardov in kazalnikov za izboljšanje kakovosti delovanja šole. 

Številna prizadevanja bomo usmerili tudi v pripravo analize stanja za razvojno obdobje 2014–2019. Tako 

bomo (samo)evalvirali vsa področja delovanja šole. V nadaljevanju pa ob upoštevanju rezultatov in 

razvojnih družbenih ter gospodarskih trendov pripravili  izhodišča, cilje in strategije za novi Razvojni načrt 

šole 2019–2024. 
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3.5.1 Izboljšave za doseganje ciljev 

Učni dosežki dijakov 

Standard kakovosti 1: Dijaki napredujejo v prečnih veščinah. 

Kazalnik:  Dijaki razvijajo ustvarjalnost in inovativnost. 

Načrtovane dejavnosti: 

 okrepili bomo dialog – sodelovanje z realnim delovnim okoljem in socialnimi partnerji – projekti v 

povezavi z delodajalci/gospodarstvom … (mag. Andro Glamnik in tim), 

 izboljšali načrtovanje in izvedbo projektnega dela v poklicu/stroki (vodje aktivov in PUZ-

ov), 

 razvijali virtualnost kot učno metodo v sinergiji strojništva, mehatronike in medijske 

tehnike ter šol Šolskega centra Celje (Aleš Pavšar, Marko Radosavljević, mag. Matej 

Veber, Aleš Ferlež), 

 obogatili vsebine VI-TV (Aleš Pavšar, Mateja Zorko Pavšar), 

 generirali virtualno START-UP podjetje (Matjaž Cizej), 

 analizirali vsebine obstoječega odprtega kurikula in pripravili izboljšave (Matjaž Cizej in 

tim), 

 metodično (in didaktično) izboljšali pouk (Simona Tadeja Ribič in tim), 

 načrtno odkrivali močna področja dijakov in jih (inovativno) razvijali (Danica Mikola in tim), 

 postopoma izboljševali učne dosežke dijakov tudi v smeri dviga zahtevnosti znanja v okviru 

Bloomove taksonomije znanja. 

 

Standard kakovosti 2: Dijaki razvijajo občečloveške vrednote, vrednote vseživljenjskosti učenja in 

trajnostnega razvoja. 

Kazalnik:  Dijaki izkazujejo spoštovanje, strpnost in druge občečloveške vrednote. 

Načrtovane dejavnosti: 

 pripravili bomo načrt vzgojnih dejavnosti in ga dosledno implementirali v prakso (september 

2018–maj 2019, Pera Kunst, Brigita  Mastnak, Suzana Slana, Mateja Zorko Pavšar), 

 izvedli za dijake prvih letnikov projektno učno delo z naslovom Na srednji šoli je kul  in Motivacija 

za pozitivno prihodnost (september 2018, Pera Kunst, Lidija Leskovšek, Peter Peršič, Mateja  

Zorko Pavšar), 

 nadaljevali s projektom Kodeks sožitja: 

 izvedli prireditev na Starem gradu z naslovom Ni izgovora, tudi ti zmoreš (september 

2018, Mojca Drev Uranjek, Alen Pavšar, Mateja Zorko Pavšar idr.), 

 izvedli prireditev Zlata kreda (december 2018, Mateja Zorko Pavšar, Alen Pavšar, Mojca 

Drev Uranjek, skupnost dijakov idr.), 

 dvakrat letno skupna tematska razredna ura (september 2018–maj 2019, Brigita 

Mastnak, NatalijaTalan Fošnarič). 

 

Profesioalni razvoj strokovnih delavcev 

Standard kakovosti: Strokovni delavec načrtuje, spremlja, vrednoti in izboljšuje svoje profesionalno delo 

ter usmerja svoj razvoj. 

Kazalnik:  Strokovni delavec spremlja in evalvira lastno prakso ter jo izboljšuje. 
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Načrtovane dejavnosti: 

 priprava spletnega načrta izobraževanja/strokovnega spopolnjevanja in usposabljanja glede na 

prioritetno področje izboljšav in usmeritve Razvojnega načrta šola (september 2018, mag. 

Simona Brečko, Edvard Došler), 

 sodelovanje v projektu MUNERA 3, ki je namenjen usposabljanju zposlenih, 

 usposabljanje za uporabo spletne učilnice (mag. Simona Brečko in tim), 

 spodbujanje izmenjave primerov dobrih praks med učitelji – Učitelj učitelju učitelj  (avgust 2019, 

Simona Tadeja Ribič), 

 usposabljanje za uporabo spletne učilnice (mag. Simona Brečko in tim), 

 zbiranje povratnih informacij s strani sodelavcev, ravnateljice, dijakov, staršev ipd. in na osnovi 

tega ugotavljanje močnih in šibkih področij posameznikovega profesionalnega delovanja s 

samoevalvacijo (tim za kakovost), 

 priprava predlogov za izobraževanje kolektiva (mag. Simona Brečko in tim). 

 

Šolska klima in kultura 

Standard kakovosti: V šoli si prizadevamo za kulturo  kakovostnega sporazumevanja in dobre 

medosebne odnose. 

Kazalnik: V šoli skrbimo za vzajemni pretok relevantnih informacij med zainteresiranimi deležniki. 

Načrtovane dejavnosti: 

 izboljšanje informiranja na šoli in uporaba spletne oglasne deske in drugih načinov za vzajemen 

prenos informacij (Edvard Došler in tim). 

 

Kazalnik: V šoli spremljamo zadovoljstvo vseh deležnikov (dijakov, staršev, delodajalcev, zaposlenih). 

Načrtovane dejavnosti: 

 spletno anketiranje, v katerem bodo podali svojo oceno: 

 dijaki in učitelji šole – sodelovali bomo v nacionalnem spletnem anketiranju EPoS (september 

2018 –avgust 2019, Aleš Ferlež), 

 dijaki zaključnih letnikov o kakovosti izobraževanja na šoli (marec 2019,  Andrej Požlep, tim 

za kakovost), 

 predstavniki oddelčnih skupnosti o delu šole (april 2019, Brigita Mastnak, tim za kakovost), 

 predstavniki sveta staršev (april 2019, Simona Črep, tim za kakovost), 

 rezultate anketiranj bomo analizirali, predstavili učiteljem, dijakom in staršem ter načrtovali 

izboljšave (S. Črep, A. Ferlež, B. Mastnak, A. Požlep, tim za kakovost, skupnost dijakov). 

 

V podporo razvoju kakovosti bomo načrtno spodbujali timsko organiziranost delovanja kolektiva 

(podrobnosti glej Razvojni načrt šole 2014–2019). Tako bomo krepili tudi sodelovalno kulturo in razvijali 

čut za odgovornost vseh za kakovosten vzgojno-izobraževalni proces. Vsak tim bo pripravil ob 

iztekajočem se razvojnem načrtu šole tudi analizo stanja za svoje področje, in sicer za obdobje 2014–

2019, ter  izhodišča za novo strateško načrtovanje, na osnovi katerih bomo pripravili novi Razvojni načrt 

šole 2019–2024. Pri pripravi (samo)evalvacije iztekajočega se razvojnega obdobja bomo uporabili 

nacionalne kazalnike EQAVET in model odličnosti EFQM. 
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Komisija za kakovost bo skrbela za uvajanje sistema nenehnih izboljšav na vseh področjih delovanja šole 

po metodologiji PDCA-kroga in spremljala uresničitev zastavljenih ciljev. 
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4 VIRI 

 Letni delovni načrt Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije (2017/2018). Šolski center 

Celje. Neobjavljeno gradivo. 

 Letno poročilo Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije (2017/2018). Šolski center Celje. 

 Razvojni načrt Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije za obdobje 2014-2019. 

(2016/2017). Šolski center Celje. Neobjavljeno delo. 

 Realizacija Letnega delovnega načrta Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije 

(2017/2018). Šolski center Celje. Neobjavljeno gradivo. 

 

 

 

 

 

 

Ravnateljica Simona Črep, 

vodja komisije za kakovost 

 

 

Natalija Talan Fošnarič, 

članica komisije za kakovost 


