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1 UVOD 
 
Poročilo o kakovosti temelji na kazalnikih kakovosti programa Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela 
ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (OPK), v katerem smo sodelovali kot 
razvojna šola. Namen ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti s samoevalvacijo je izboljšati učenje, poučevanje in 
vodenje.   
 
2 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. 
 
Na začetku šolskega leta 2018/19 je bilo v 35 oddelkih vpisani 955 dijakov, ob koncu šolskega leta pa se je 
izobraževalo v devetih programih 928 dijakov. Med šolskim letom se nam je pridružilo 5 dijakov, 32 dijakov pa 
se je preusmerilo na drugo šolo ali prenehalo z izobraževanjem. Izpisani dijaki so se bodisi zaposlili, prepisali v 
manj zahtevne programe na šoli oz. na drugih šolah bodisi se vključili v izobraževanje ob delu.  
 
Pri vpisu v programe tehnik mehatronike, medijski tehnik in strojni tehnik ter mehatronik operater in inštalater 
strojnih inštalacij 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. 
 
3 VREDNOTE, POSLANSTVO IN VIZIJA 
 
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 viziji: »Želimo postati šola, ki jo na poti k odličnosti ženejo ambicioznost, inovativnost, ustvarjalnost in 
etičnost.« 
 
4 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

 
Predstavitev sistema zagotavljanja kakovosti na šoli: 
– na šoli imamo od leta 2007 oblikovano komisijo za kakovost v skladu z zakonskimi določili;1 
– pri svojem delu uporabljamo samoevalvacijo; 
– pri zagotavljanju kakovosti sledimo PDCA-krogu2; 
– v proces samoevalvacije vključujemo različne interesne skupine (dijake, starše, učitelje, delodajalce, vodstvo 

šole); 
– komisija oz. tim za kakovost se sestaja formalno in neformalno; 
– enkrat letno pripravimo poročilo o delu in ga objavimo na spletu; 
– pri zagotavljanju kakovosti sledimo strategiji razvoja, ki je podana v Razvojnem načrtu za obdobje 2014–2019.  
 
V šolskem letu 2018/2019 smo si načrtno prizadevali razvijati spodbudno učno okolje, v katerem dijaki izkazujejo 
kakovostno znanje in razvijajo občečloveške vrednote, vrednote vseživljenjskosti učenja in trajnostnega razvoja, 

                                                                    
1 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju določa v 16. členu sestavo komisije za kakovost, ki sestoji najmanj iz pet 
članov (predsednik, predstavniki strokovnih delavcev, dijakov, staršev in delodajalcev). V praksi pogosto uporabljamo 
namesto komisija za kakovost tim za kakovost. V tim za kakovost so vključeni predvsem strokovni delavci šole. 
2 PDCA-krog ali krog kakovosti, ki obsega naslednje štiri faze: Plan – načrtuj, Do – naredi, Check – preveri in Act – ukrepaj. 
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ter skrbeti za profesionalni razvoj zaposlenih. 
S tem namenom smo se 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). 
 
4.1 Cilji za šolsko leto 2018/2019 
 

Področja Triletni razvojni 
cilji 

Prednostni cilji za 
šolsko leto 2018/2019 

Želeni rezultati za šolsko 
leto 2018/2019 * 

Dejavnosti, s katerimi bomo 
dosegli prednostne cilje 

Dosežki 
dijakov 

Dijaki razvijajo 
ustvarjalnost in 
inovativnost. 

1. Okrepitev dialoga in sodelovanje z 
realnim delovnim okoljem in 
socialnimi partnerji (projekti z 
delodajalci in gospodarstvom). 

2. Izboljšanje pouka (metodično in 
didaktično). 

3. Načrtno odkrivanje in razvoj močnih 
področij dijakov. 

4. Postopno izboljševanje učnih 
dosežkov dijakov v smeri dviga 
zahtevnosti znanja (Bloomova 
taksonomija). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Razvoj ustvarjalnosti in 
inovativnosti v okviru 
raziskovalnega in 
projektnega dela. 

• Izboljšanje načrtovanja  
projektnega dela v stroki 
in poklicu. 

• Razvoj virtualnosti kot 
učne metode. 

• Nadgradnja vsebin VI-TV. 
• Razvoj podjetnostnih 

kompetenc. 
• Posodobitev vsebin 

kurikulov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sodelovanje v raziskovalni 
dejavnosti Mladi za Celje. 

• Sodelovanje v štirih 
mednarodnih in osmih 
nacionalnih projektih. 

• Izdelava projektnih izdelkov 
v okviru IV. enote poklicne 
mature in zaključnega izpita. 

• Določitev izdelka v okviru  
projektnega dela v 
poklicu/stroki v sodelovanju 
z delodajalci. 

• Razvoj virtualnost kot učne 
metode v sinergiji strojništva, 
mehatronike in medijske 
tehnike ter šol Šolskega 
centra Celje. 

• Obogatitev vsebin VI-TV z 
večjim naborom prispevkov 
itd. 

• Generiranje virtualnega 
startup podjetja. 

• Analiza vsebin obstoječega 
odprtega kurikula in priprava 
izboljšav v sodelovanju z 
delodajalci. 

Dijaki izkazujejo 
spoštovanje, 
strpnost in druge 
občečloveške 
vrednote. 

1. Živeti v skladu z vrednotami, kot so 
spoštovanje, strpnost in druge 
občečloveške vrednote. 

2. Implementacija Kodeksa sožitja v 
šolski in izvenšolski prostor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Skrb za dobre 
medosebne odnose in 
dobro počutje na šoli. 

• Doseldno implementirati 
dejavnosti vzgojnega 
načrta. 

• Zmanjšati število 
konflktov in posledično 
vzgojnih ukrepov. 

 
 
 
 
 

• Izvedba projektov 
Motivacija za pozitivno 
prihodnost in Na srednji šoli 
je kul. 

• Podelitev certifikata 
“Fazanček” dijakom prvih 
letnikov. 

• Izvedba prireditve na 
Starem gradu z naslovom 
Ni izgovora, tudi ti zmoreš z 
vpisom dijakov v Zlato 
knjigo in podpisom k 
zavezanosti upoštevanja 
pravil Kodeksa sožitja.  

• Izvedba prireditve Zlata 
kreda. 

• Dvakrat letno skupna 
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tematska razredna ura. 
• Implementacija načrta 

vzgojnih dejavnosti 
(predavanja …). 

Profes. 
delovanje 
in učenje 
učiteljev 

Strokovni delavec 
spremlja in evalvira 
lastno prakso ter jo 
izboljšuje. 

1. Načrtno spodbujanje zaposlenih k 
razmisleku o posameznikovih 
močnih in šibkih točkah ter priprava 
ukrepov za izboljšavo. 

2. Izboljšanje obstoječega sistema 
strokovnega spopolnjevanja in 
usposabljanja. 

3. Diseminacija primerov dobrih praks. 
4. Krepitev timske organiziranosti v 

podporo razvoju kakovosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vrednotenje lastne 
prakse in priprava 
načrta izboljšav. 

• Predstavitev primerov 
dobrih praks. 

• Sodelovanje učiteljev v 
raznovrstnih timih. 

• Načrtovanje in 
spremljanje izvedbe 
strokovnega 
usposbljanja.  

• Povečati število 
uporabnikov spletne 
učilnice za 10 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Sodelovanje v projektu 

Munera 3. 
• Priprava nabora predlogov 

za usposabljanje strokovnih 
aktivov. 

• Priprava načrta 
strokovnega usposabljanja. 

• Izvedba izobraževanj in 
usposabljanj za zaposlene. 

• Izmenjava primerov dobrih 
praks  na dogodku Učitelj 
učitelju učitelj. 

• Povečanje števila 
uporabnikov spletne 
učilnice. 

• Izdelava aplikacije za 
načrtovanje in spremljanje  
strokovnega usposabljanja 
zaposlenih glede na 
prioritetno področje 
izboljšav in usmeritve 
razvojnega načrta. 

Šolska 
klima in 
kultura 

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

1. Izboljšanje informairanja na šoli in 
uporaba spletne oglasne deske ter 
drugih načinov za vzajemen prenos 
informacij. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Vsi zaposleni redno 
uporabljajo šolsko 
spletno stran in spletno 
oglasno desko ter vsaj 
enkrat dnevno preverijo 
e-pošto. 

• Dijaki spremljajo 
obvestila itd. na spletni 
strani šole. 

• Starši uporabljajo 
šolsko spletno stran in 
e-aplikacijo za ocene … 

• Spobuditi zaposlene za 
uporabo spletne oglasne 
deske in šolske spletne 
strain ter e-komuniciranja. 

• Izvesti izobraževanje za e-
kominiciranje. 

• Predstaviti vsebine spletne 
strani dijakom na razredni 
uri in staršem na 
roditeljskem sestanku. 

 
 

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

1. Sodelovanje v nacionalnem 
anketiranju dijakov in učiteljev 
EPoS. 

2. Ugotavljanje zadovoljstva učiteljev – 
merjenje organizacijske klime, 
oddelčnih predsednikov, članov 
sveta strašev in dijakov zaključnih 
letnikov. 

3. Načrtovanje izboljšav. 
 

• Izboljšati 
samoevalvacijsko 
kulturo zaposlenih. 

• Analizirati in predstaviti 
rezultate učiteljem, 
dijakom in staršem. 

 
 
 
 

• Priprava anketnih 
vprašalnikov in spletnih 
orodij za anketiranje. 

• Sodelovanje dijakov in 
učiteljev šole v spletnem 
anketiranju EPOS. 

• Analiza in predstavitev 
rezultatov učiteljem, 
dijakom in staršem. 

• Priprava ukrepov izboljšav. 
 
* Kako bomo vedeli, prepoznali, da smo jih dosegli (merila in opisniki). 
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4.2 Poročanje o doseganju prednostnih ciljev  
 

Področja Triletni razvojni 
cilji 

Prednostni cilji za 
šolsko leto 2018/2019 

Analiza stanja, izzivi, 
rezultati Ugotovitve 

Dosežki 
učencev ter 
dosežki otrok 
v razvoju in 
učenju 

Dijaki razvijajo 
ustvarjalnost in 
inovativnost 

1. Okrepitev dialoga in sodelovanje z 
realnim delovnim okoljem in 
socialnimi partnerji (projekti z 
delodajalci in gospodarstvom). 

2. Izboljšanje pouka (metodično in 
didaktično). 

3. Načrtno odkrivanje in razvoj močnih 
področij dijakov. 

4. Postopno izboljševanje učnih 
dosežkov dijakov v smeri dviga 
zahtevnosti znanja (Bloomova 
taksonomija). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• V načrtovanje 
projektnega dela v 
stroki/poklicu želimo 
v večji meri vključiti 
delodajalce. 

• V učni proces bo 
potrebno vključiti še 
več projektov/učnih 
vsebin iz realnega 
okolja. 

• Razvoju virtualnosti 
kot učne metode bo 
potrebno nameniti 
pozornost na vseh 
treh strokovnih 
področjih naše šole. 

• V VI-TV bi bilo 
smiselno vključiti tudi 
npr. gimnazijce in 
druge zainteresirane 
dijake centra. 

• Posodabljanju 
kurikulov bo treba 
nameniti načrtno še 
več pozornosti. 

• Okrepili smo sodelovanje z 
delodajalci/realnim okoljem: 
Film fest 3 zvezd, Modni 
navdihi, razvoj virtualnosti v 
sodelovanju z Občino Žalec, 
Čebelarsko zvezo Slovenije in  
podjetjem Štore Steel. 

• Prvi na svetu smo izdelali 
virtualni čebeljnak za 
Čebelarsko zvezo Slovenije. 

• Vsebine VI-TV smo zelo 
obogatili z raznovrstnimi 
oddajami, prav tako smo 
povečali število prispevkov. 

• Sodelovali smo na sejmu 
dijaških podjetij. Podjetje 
SPINElabs je osvojilo 1. mesto 
za najbolj inovativen izdelek. 

• Kurikulom bo potrebno 
nameniti načrtno še več 
pozornosti in vključiti v 
izboljšave tudi delodajalce. 

Dijaki izkazujejo 
spoštovanje, 
strpnost in 
druge 
občečloveške 
vrednote. 

1. Živeti v skladu z vrednotami, kot so 
spoštovanje, strpnost in druge 
občečloveške vrednote. 

2. Implementacija Kodeksa sožitja v 
šolski in izvenšolski prostor. 
 
 
 
 
 
 

 
Izpeljali smo vse 
načrtovane šolske 
projekte in prireditve. 
V prihodnje bo potrebno 
še načrtneje pristopiti k 
vzgojnemu delu. 
Vzgojni načrt bo 
potrebno vsebinsko 
nadgraditi. 
 
 
 
 

• V primerjavi s preteklim 
šolskim letom je bilo izrečenih 
manj vzgojnih ukrepov zaradi 
raznovrstnih konfliktov. 

• Dijaki se dobro počutijo na 
šoli, prav tako tudi zaposleni. 

• Vzgojnemu delu bo potrebno 
nameniti načrtno še več 
pozornosti/prizadevanj. 

 
 
 
 

Profesionalno 
delovanje 
in učenje 
učiteljev 

Strokovni 
delavec 
spremlja in 
evalvira lastno 
prakso ter jo 
izboljšuje 

1. Načrtno spodbujanje zaposlenih k 
razmisleku o posameznikovih 
močnih in šibkih točkah ter priprava 
ukrepov za izboljšavo. 

2. Izboljšanje obstoječega sistema 
strokovnega spopolnjevanja in 
usposabljanja. 

3. Diseminacija primerov dobrih praks. 
4. Krepitev timske organiziranosti v 

podporo razvoju kakovosti. 
 
 
 
 

• V okviru projekta 
Munera smo izvedli 
za zaposlene več 
raznovrstnih 
usposabljanj. 

• Število uporabnikov 
spletne učilnice je 
cca 5 učiteljev. 

• Primeri dobre prakse 
UUU (učitelj-učitelju-
učitelj) so dobro 
sprejeti. 

• Učitelji se med seboj 
povezujejo v raznih 

• Vsi zaposleni so se strokovno 
spopolnjevali najmanj v 
obsegu 5 dni. 

• Dogodek Učitelj učitelju učitelj 
je pozitivno sprejet med 
zaposlenimi, primere dobrih 
praks  je predstavilo več 
učiteljev v primerjavi s 
preteklim letom. 

• Nabor predlogov za 
izobraževanje aktiva se je 
povečal. 

• Pripravili smo smernice za 
izboljšanje sistema 
profesionalnega usposabljanja 
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timih na info točki … 
 
 
 

v okviru razvojnega načrta. 
• Nova spoznanja, pridobljena 

na seminarjih …, bo potrebno 
v večji meri diseminirati med 
zaposlene. 

• Število uporabnikov spletne 
učilnice je ostalo enako. 

• Več pozornosti bomo namenili 
spremljanju učiteljevega dela v 
okviru (kolegialnih) hospitacij. 

• Izvedeni so bili obiski podjetij z 
namenom boljšega 
poznavanja realnega okolja. 

Šolska klima 
in kultura 

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

1. Izboljšanje informairanja na šoli in 
uporaba spletne oglasne deske ter 
drugih načinov za vzajemen prenos 
informacij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vsi zaposleni redno 
uporabljajo šolsko 
spletno stran ter vsaj 
enkrat dnevno 
preverijo e-pošto. 
Spletno oglasno 
desko uporabljajo 
premalokrat. 

• Dijaki redno 
spremljajo obvestila 
itd. na spletni strani 
šole. 

• Starši uporabljajo 
šolsko spletno stran 
in e-aplikacijo za 
ocene … 

• Spobuditi zaposlene za 
uporabo spletne oglasne 
deske ter e-komuniciranja. 

• Predstaviti vsebine spletne 
strani dijakom na razredni uri 
in staršem na roditeljskem 
sestanku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

1. Sodelovanje v nacionalnem 
anketiranju dijakov in učiteljev EPoS. 

2. Ugotavljanje zadovoljstva učiteljev – 
merjenje organizacijske klime, 
oddelčnih predsednikov, članov sveta 
strašev in dijakov zaključnih letnikov. 

3. Načrtovanje izboljšav. 
 
 
 

• Kulturo 
samoevalvacije bo 
potrebno izboljšati – 
želimo, da se več 
učiteljev odloči 
prostovoljno za 
sodelovanje v 
anketiranjih. 

• Redno analiziramo in 
predstavljamo 
rezultate učiteljem, 
dijakom in staršem. 

• Pripravili smo anketne 
vprašalnike in spletna orodja 
za pomoč pri izvajanju 
samoevalvacije. 

• Sodelovanje dijakov in 
spodbuditi učitelje za spletno 
anketiranje EPOS. 

• Analiza in predstavitev 
rezultatov učiteljem, dijakom in 
staršem. 

 
 

 
4.3 Povzetek uspešnosti realizacije prednostnih ciljev 
 
Iz poglavij 4.1 in 4.2 je razvidno, da smo za doseganje zastavljenih ciljev opravili številne načrtovane dejavnosti.  
 
Na področju dosežkov dijakov smo zastavljeni cilj dosegli v veliki meri, kar dokazujejo: 
• izvedene številne načrtovane dejavnosti (glej tudi prilogo 4),  
• odstotek dijakov, ki so uspešno zaključili letnik in napredujejo v višji letnik oz. so zaključili izobraževanje z 

zaključnim izpitom ali poklicno maturo (glej poglavje 1); 
• izvrstni dosežki naših dijakov na različnih državnih tekmovanjih, evropskem in svetovnem prvenstvu ter v 

raziskovalni dejavnosti (glej poglavje 2); 
• rezultati anketiranj dijakov, staršev in zaposlenih o kakovosti delovanja šole in medosebnih odnosih (glej 

priloge 3). 
 
Na področju razvoja strokovnih delavcev smo zastavljeni cilj prav tako dosegli v veliki meri. 
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Na področju šolske klime in kulture so bile izvedene številne dejavnosti, s poudarkom na spremljanju 
zadovoljstva različnih deležnikov, zato lahko rečemo, da smo zastavljeni cilj dosegli. Prav tako kažejo rezultati 
merjenja napredka izboljšave, ki jih seveda dosegamo postopamo z majhnimi koraki (glej poglavje 5.2). 
 
Izzivi za nadaljnje delo ostajajo. V prihodnje bo potrebno več pozornosti načrtno nameniti: 
• spoštljivim odnosom predvsem med dijaki in učitelji; 
• ničelni toleranci do psihičnega/fizičnega nasilja; 
• nadgradnji načrta vzgojnih dejavnosti; 
• načrtnemu spodbujanju dijakov za samostojnost in odgovorno ravnanje do sebe/drugih/okolja; 
• uspešnemu sodelovanju šole z gospodarstvom; 
• razvoju ustvarjalnosti in inovativnosti; 
• izvedbi sodobnega pouka z uporabo aktivnih metod učenja in poučevanja ter novih tehnologij (digitalizacija, 

navidezna/obogatena/razširjena resničnost ...); 
• načrtovanju, izvedbi in spremljanju pouka; 
• usposabljanju za uporabo novih metod/tehnologij; 
• izboljšanju sistema strokovnega usposabljanja zaposlenih. 
 
5 PRILOGE  

 
Priloga 1: Uspešnost dijakov ob koncu šolskega leta, na zaključnem izpitu in na poklicni maturi  
 
V tabelah 1-4 predstavljamo odstotek dijakov, ki so ob koncu šolskega leta uspešno zaključili letnik, upoštevajoč 
popravne in dopolnilne izpite, in sicer glede na posamezne programe. V tabeli 5 predstavljamo odstotek dijakov, ki 
so uspešno opravili zaključni izpit, v tabeli 6 pa predstavljamo odstotek uspešnih dijakov na poklicni maturi. 

 
Tabela 1: DIJAKI 4-LETNIH PROGRAMOV * 

ŠOL. LETO 2014/15 2015/16 2016/17 2017/2018 2018/19 
% USPEHA 98,7 % 98,2 % 98,8 % 97,6 % 99,3 % 

* (strojni tehnik, tehnik mehatronike, medijski tehnik) 

 
Tabela 2: DIJAKI 2-LETNIH PROGRAMOV POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA (PTI) * 

ŠOL. LETO 2014/15 2015/16 2016/17 2017/2018 2018/19 
% USPEHA 80 % 82,2 % 89,5 % 90,2 % 82,2 % 

* (2-letni program PTI; strojni tehnik in tehnik mehatronike) 
 

Tabela 3: DIJAKI POKLICNIH PROGRAMOV IN NIŽJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA * 
ŠOL. LETO 2014/15 2015/16 2016/17 2017/2018 2018/19 
% USPEHA 93,8 % 92,3 % 91,2 % 95,8 % 96,3 % 

* (mehatronik operater, oblikovalec kovin – orodjar, inštalater strojnih inštalacij in pomočnik v tehnoloških procesih) 
 

Tabela 4: UČNI USPEH ŠOLE 
ŠOL. LETO 2014/15 2015/16 2016/17 2017/2018 2018/19 
% USPEHA 95,6 % 94,7 % 95,9 % 96,2 % 96,6 % 

 
Učni uspeh – uspešnost dijakov ob koncu šolskega leta se zadnjih nekaj let giblje med 94 % in 96 %. Veseli nas, 
da se je učni uspeh v š. l. 2018/2019 izboljšal v primerjavi s preteklim letom. Bistvena sprememba se kaže v zadnjih 
letih pri kakovosti učnega uspeha: večji odstotek odličnih in prav dobrih dijakov in manjši % zadostnih dijakov. Prav 
tako se je število oddelkov s 100-odstotnim učnim uspehom ustavilo na 21 oddelkih, kar pomeni v primerjavi s 
preteklim letom napredek. Izstopajo dijaki v programih srednjega strokovnega izobraževanja tehnik mehatronike in 
medijski tehnik ter strojni tehnik, kjer je bila uspešnost zelo visoka. Dobri obeti se kažejo tudi v programih srednjega 
poklicnega izobraževanja, v katerih se je uspeh glede na pretekla leta izboljšal za 0,5 %. Prav tako zaznavamo 
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pozitivni trend pri dijakih poklicno-tehniškega izobraževanja.  
 

Tabela 5: UČNI USPEH NA ZAKLJUČNEM IZPITU 
ŠOL. LETO 2014/15 2015/16 2016/17 2017/2018 2018/19 
% USPEHA 98,1 % 100 % 98,5 % 95 % 99 % 

 
Osem dijakov (2 dijaka nižjega poklicnega izobraževanja in 6 dijakov srednjega poklicnega izobraževanja) je na 
zaključnem izpitu doseglo odličen učni uspeh s pohvalo. 

 
Tabela 6: UČNI USPEH NA POKLICNI MATURI 

ŠOL. LETO 2014/15 2015/16 2016/17 2017/2018 2018/19 
% USPEHA 98,2 % 98 % 97,2 % 97,7 % 97,8 % 

 
Uspeh dijakov na poklicni maturi je bil bistveno boljši kot je državno povprečje. Število dijakov, ki so dosegli 18 točk 
in več: 57 ali 35 %, 12 dijakov pa je doseglo izjemen uspeh na poklicni maturi – postali so zlati maturanti (7,3 % 
- spomladanski rok), od teh je 1 maturant (0,6 % - spomladanski rok) dosegel vse točke.  Pomemben je tudi 
podatek, da je od 193 dijakov zaključnih letnikov uspešno opravilo poklicno maturo in s tem zaključilo izobraževanje 
181 dijakov (93,8 %), in sicer 137/140 (97,9 %) programa SSI ter 44/53 (83 %) programa PTI.  
 
Priloga 2: Dosežki dijakov 
 
Pomemben kazalnik uspešnosti dijakov in šole so tudi dosežki dijakov na različnih tekmovanjih. 
 
Številni dijaki naše šole so sodelovali na raznih šolskih, regijskih in na državnih tekmovanjih iz znanja matematike, 
tujih jezikov,  mehatronike, medijskih tehnologij, praktičnih znanj … Posebej je potrebno izpostaviti sodelovanje na 
svetovnem prvenstvu v robotiki RoboCup, ki je bilo v julija 2019 v Avstraliji, in osvojenem odličnem 3. mestu. 
Prav tako je bilo 9. mesto na evropskem tekmovanju v znanju mehatronike EuroSkills izjemno. 
 
Po področjih smo dosegli na državni ravni naslednja priznanja oz. rezultate: 
• 1. mesto – državni prvaki mehatronikov operaterjev na Forumu mehatronike; 
• 1. mesto v programu Moje podjetje na sejmu dijaških podjetij za najbolj inovativen izdelek; 
• 1. mesto, 2. in 3. mesto na natečaju za oblikovanje plakata Mladi HIV in stigma; 
• 1. mesto in zlato priznanje v znanju angleščine za 2. letnike; 
• 1. mesto in zlato priznanje v znanju angleščine Poliglot 3; 
• 1. mesto na državnem prvenstvu v lokostrelstvu, 
• 2. mesto in zlato priznanje v znanju angleščine Poliglot; 
• zlato priznanje in 2. nagrada za 2. mesto v državi v znanju matematike; 
• 2. mesto na natečaju Creo 2019; 
• 2. mesto na državnem tekmovanju v judu; 
• 2. mesto na državnem tekmovanju v atletiki - skok v višino; 
• 3. mesto in zlato priznanje v znanju angleščine Poliglot; 
• 3. mesto in srebrno priznanje na državnem tekmovanju v znanju angleščine za 2. letnike; 
• na državnem tekmovanju v znanju nemščine 2 srebrni priznanji; 
• 3. mesto na tekmovanju v robotiki Legomasters 2019; 
• 3. mesto na fotografskem natečaju Pogled 2018; 
• 3. mesto in srebrno priznanje v znanju angleščine za 2. letnike; 
• 3. mesto na natečaju Sestavljenka čustev;  
• 3. mesto za najboljše podjetje na sejmu dijaških podjetij Moje podjetje; 
• 3. mesto tehnikov mehatronike na Forumu mehatronike; 
• 3. mesto na državnem prvenstvu v streljanju z zračno puško – ekipno; 
• 3. mesto na državnem prvenstvu v atletiki – ekipno; 
• na tekmovanju Kenguru smo dosegli 7 zlatih priznanj, 98 bronastih in 12 srebrnih priznanj; 
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• na tekmovanju iz logike smo dosegli 87 bronastih priznanj in 2 srebrni; 
• na angleškem bralnem tekmovanju Bookworms je 13 dijakov doseglo več ko 90 %, kar ustreza zlatemu 

priznanju; 
• na državnem tekmovanju v znanju nemščine 2 srebrni priznanji; 
• na nemškem bralnem tekmovanju Pfiffikus je 13 dijakov prejelo priznanje; 
• 1 dijak je opravil nemško jezikovno diplomo na ravni B2 oz. C1 skupnega evropskega referenčnega okvira; 
• na Cankarjevem tekmovanju je osvojilo 17 dijakov bronasto in 5 dijakov srebrno priznanje; 
• na tekmovanju iz znanja zgodovine so 4 dijaki osvojili bronasto priznanje; 
• na tekmovanju iz geografije je 19 dijakov osvojilo bronasto priznanje in 6 dijakov srebrno; 
• na državnem tekmovanju v Eko kvizu je 1 dijak osvojil srebrno priznanje; 
• 5. mesto na državnem tekmovanju RoboBum 2019; 
• na tekmovanju PIKO je 7 dijakov osvojilo bronasto priznanje in 2 dijaka srebrno; 
• dijak zaključnega letnika programa strojni tehnik je prejel nagrado Rotary kluba – nagrada za odličnost 

Barbare Celjske. 
 
Posebej je potrebno izpostaviti tradicijo in uspešnost raziskovalne dejavnosti. V šolskem letu 2018/2019 so naši 
dijaki skupaj s svojimi mentorji na natečaju Mladi za Celje predstavili javnosti predstavili  9 raziskovalnih nalog s 
področja strojništa in mehatronike.  V raziskovalni dejavnosti je sodelovalo 22 dijakov. V prvo skupino se je uvrstilo 
6 raziskovalnih nalog. Na državnem Srečanju mladih raziskovalcev v Murski Soboti smo osvojili 2 zlati, 1 
srebrno in 1 bronasto priznanje. 
Priloga 3: Rezultati samoevalvacije 
 
Na šolski ravni smo za oceno povprašali dijake zaključnih programov SSI, predsednike oddelčne skupnosti in 
predstavnike staršev. Tako smo pripravili tri različne ankete. Cilj spletnega anketiranja je preveriti, kako nam uspeva 
zagotavljati kakovost delovanja šole in medosebnih odnosov. 
 
Spletno anketiranje je potekalo s pomočjo spletnega orodja Google. Ocenjevalna lestvica je bila štiristopenjska: 1 = 
popolnoma se strinjam, 2 = strinjam se, 3 = delno se strinjam in 4 = se ne strinjam. 
 
Priloga 3.1: Analiza spletnega anketiranja oddelčnih predsednikov  
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 26 oddelčnih predsednikov  (74,3 %). 
Anketiranje je potekalo maja 2019. Povprečne ocene posameznih trditev so podane v naslednji tabeli. 
 

TRDITEV 
Povprečna ocena 

2017/2018 
Povprečna ocena 

2018/2019 
Ravnateljica dobro zastopa in predstavlja šolo ob različnih priložnostih. 1,67 1,15 
Ravnateljica je dostopna za pogovor. 1,33 1,19 
Ponudba interesnih dejavnosti je raznovrstna. 1,73 1,34 
Moja šola je v okolju cenjena. 2,13 1,46 
Ponosen sem na svojo šolo. 2,13 1,5 
Na šoli se počutim dobro. 2,07 1,5 
Šola nudi podporo dijakom (svetovalna služba, razredniki, učitelji, ravnateljica itd.). 1,6 1,54 
Šola spodbuja ustvarjalnost in inovativnost. 1,93 1,57 
Šola spodbuja k strpnosti in sprejemanju drugačnosti. 1,8 1,6 
Vpis v našo šolo bi priporočal tudi drugim. 1,87 1,61 
Na šoli se počutim varno. 1,93 1,65 
V šoli se veliko naučimo. 2,33 1,76 
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Šola ima sodobno opremo za moje strokovno področje. 2,13 1,88 
Šola se odziva na razvojne trende v družbi in okolju. 2 1,92 
Šolski prostori so urejeni (vitrine, panoji). 2,13 1,92 
Morebitni konflikti se rešujejo sproti. 2,2 1,92 
Dogajanje ob pouku je pestro in raznovrstno. 2,33 1,92 
Odnosi med dijaki in učitelji so spoštljivi. 2,4 2,00 
Šola izpolnjuje pričakovanja dijakov. 2,53 2,03 
Učitelji uporabljajo sodobne metode poučevanja. 2,4 2,11 
Izvedba interesnih dejavnosti je dobro organizirana. 1,93 2,19 
Na šoli ni opaziti fizičnega/psihičnega nasilja. 2,4 2,19 
Na šoli je red. 2,4 2,26 
O vseh dejavnostih v šoli smo pravočasno obveščeni. 3,27 2,34 
Pouk se začenja in končuje točno. 2 2,5 
Povprečje rezultatov 2,1 1,8 

 
Oddelčni predsedniki že nekaj let ocenijo ob koncu šolskega leta kakovost delovanja šole. Rezultati letošnje analize kažejo, 
da so rezultati v primerjavi s preteklim letom v 24 postavkah boljši, kar nikakor ne pomeni, da ne bomo načrtno 
izboljševali tudi le-teh. Povprečna ocena je 1,8, kar pomeni, da so premiki na bolje vidni.   
 
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 do obveščanja, 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. 
 
Priloga 3.2:  Analiza rezultatov spletnega anketiranja članov sveta staršev  
 
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. 

 
Anketiranje je potekalo maja 2019. 
V anketiranju je sodelovalo 12 staršev (34,3 %). 

 

TRDITEV 
Povprečna 

ocena 
2017/2018 

Povprečna 
ocena 

2018/2019 
Ravnateljica je dostopna za pogovor s starši. 1,27 1,4 
Šolo bi priporočal tudi drugim dijakom/staršem. 1,27 1,58 
Ravnateljica dobro zastopa in predstavlja  šolo ob različnih priložnostih. 1,27 1,75 
Šola je vključena v različno projektno dejavnost (šolski, nacionalni, mednarodni projekti). 1,27 1,66 
Šola nudi okolje za razvoj potencialov dijakov – nadarjeni dijaki. 1,33 2 
Šola spodbuja ustvarjalnost in inovativnost. 1,33 1,91 
Ponudba interesnih dejavnosti je raznovrstna. 1,33 1,66 
Šola izpolnjuje moja pričakovanja. 1,33 1,75 
Odnosi med učitelji in starši so spoštljivi. 1,4 1,5 
Strokovni delavci in drugo osebje na šoli so prijazni. 1,4 1,5 
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Šola spodbuja k strpnosti in sprejemanju drugačnosti. 1,4 1,83 
Šola uspešno sodeluje z lokalno skupnostjo. 1,4 1,66 
Učitelji so dostopni za pogovor s starši. 1,47 1,58 
Na šoli se moj otrok počuti dobro in varno. 1,47 1,58 
Šola uspešno sodeluje z gospodarstvom. 1,53 1,88 
Šola je prepoznavna v ožjem in širšem okolju. 1,53 1,58 
Šola ima velik ugled v okolju. 1,53 1,58 
Šolski prostori so urejeni (vitrine, panoji). 1,6 1,83 
Šolski prostori so čisti. 1,6 1,75 
Učitelji pomagajo dijaku v težavah. 1,6 1,58 
Šola nudi podporo dijakom (svetovalna služba, razredniki, učitelji, ravnateljica itd.). 1,6 1,58 
Učitelji so dostopni za pogovor z dijaki. 1,73 2 
Šola je dobro organizirana 1,73 1,75 
Učitelji spoštujejo dijake. 1,87 1,58 
Učilnice so opremljene za sodoben pouk. 1,87 2 
Na šoli je red. 2,07 1,66 
Na šoli ni opaziti fizičnega in/ali psihičnega nasilja. 2,27 1,91 
Dijaki spoštujejo učitelje. 2,27 1,9 
Povprečje rezultatov 1,56 1,71 

 
V anketi se sodelovalo samo 12 staršev. Opaziti je bilo, da je bil pri vsaki postavki en odgovor ocenjen z oceno 
4,00, kar nekoliko omaje verodostojnost rezultatov. Vesli nas, da je najslabša ocena 2,00. Rezultati so sicer nekoliko 
slabši kot preteklo leto, vendar še vedno zelo dobri. Kljub temu si bomo pozornost  načrtno namenjali naslednjim 
področjem: 
• spoštljivim odnosom med dijaki in učitelji ter starši; 
• ničelni toleranci do psihičnega/fizičnega nasilja; 
• uspešnemu sodelovanju šole z gospodarstvom; 
• razvoju ustvarjalnosti in inovativnosti; 
• izvedbi sodobnega pouka. 

 
Priloga 3.3: Ocena dijakov zaključnih letnikov 
 
Anketo o zadovoljstvu na šoli in pridobljenem znanju je izpolnilo 97 dijakov zaključnih letnikov. Sodelovalo je 48 
dijakov programa medijski tehnik, 23 strojnih tehnikov in 26 tehnikov mehatronike. Odgovarjali so na ocene od 1 do 
5 (1 = najmanj zadovoljen s šolo, 5 = zelo zadovoljen z šolo). Analiza rezultatov je povprečje ocen pri posameznih 
točkah. 
 
Iz rezultatov analize lahko razberemo, da so dijaki zadovoljni z našo šolo. Opaziti je, da v primerjavi s preteklim 
šolskim letom zadovoljstvo dijakov nekoliko narašča v vseh programih. Povprečna ocena je 3,2. Rezultat dijakov, 
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 šoli. Seveda smo rezultate natančno preučili in pripravili 
izboljšave, vezane na kakovost izvajanja izobraževalnega procesa na področju strojništva, mehatronike in medijske 
tehnike. 
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Priloga 3.4: Samoevalvacija – EPOS 
 
Področje spletnega anketiranja: učenje in poučevanje in šolska klima ter ocena šole na splošno.  
Spletno anketiranje je potekalo od 4. 3. do 15. 3. 2019 s pomočjo spletnega orodja Moodle. Anketni vprašalnik je 
obsegal dva dela oz. dve ravni.  V prvem delu so učitelji in dijaki odgovarjali na enaka vprašanja. Zanimivo je, 
kako vidijo delo v razredu dijaki in kako učitelji. V oklepaju navajamo najprej oceno učiteljev, nato dijakov. 
  
V prvem delu so sodelovali 901 dijak in 34 učiteljev naše šole. Poudariti je potrebno, da so nekateri dijaki ocenjevali 
delo dveh učiteljev. Učitelji so se za sodelovanje v samoevalvaciji odločili prostovoljno.  
V  drugem  delu  so  dijaki  ocenjevali  šolo  na  splošno,  in  sicer  medosebne  odnose,  organizacijo in 
informiranost, opremo in urejenost, podporo dijakom ter zadovoljstvo. V tem delu je podalo svojo oceno 728 dijakov. 
Učitelji smo prvič ocenjevali tudi medosebne odnose ter organizacijo in informiranje. 
 
Ocenjevalna lestvica je bila štiristopenjska: 1 popolnoma se strinjam, 4 se ne strinjam.  
Anketni vprašalnik je obsegal v prvem delu 20, v drugem pa 32 pozitivno naravnanih vprašanj oz. trditev.  
Analiza rezultatov obsega močne in šibke točke ter izzive za nadaljnje delo. 
 
Posebno mesto smo namenili tudi merjenju napredka. V preteklih letih smo sodelovali v številnih spletnih 
anketiranjih na nacionalni ravni. Leta 2014/2015 smo začeli sodelovati v EPoS-u. Pri merjenju napredka bomo 
upoštevali rezultate omenjenih anket. 
 
 
Poudariti je potrebno, da lahko anketo analiziramo z več stališč:   

• zanima nas, kaj je ocenjeno dobro (1, 2) in kaj slabo (3, 4);  
• med odgovori dijakov in učiteljev je majhen razkorak;  
• med odgovori dijakov in učiteljev je velik razkorak;  
• svoje rezultate lahko primerjamo s slovenskim povprečjem. 

 

Analiza rezultatov 1. dela ankete 
 
Močne točke – med odgovori učiteljev in dijakov je majhen razkorak3, ocena ne presega 2: 

TRDITEV 
2016/2017 2018/2019 

Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki 
Učiteljeva razlaga je razumljiva. 1,60 1,86 1,79 1,84 
Učitelj se pri svojem delu drži dogovorov. / / 1,36 1,59 
Učitelj je dosleden pri svojem delu. 1,55 1,71 / / 
Učitelj je dostopen za pogovor. 1,23 1,65 1,21 1,57 
V razredu je med poukom red.   1,84 1,97 
Učitelj ustrezno ukrepa, kadar dijak moti pouk. 1,60 1,84 1,71 1,79 
Učitelj v uvodni uri jasno predstavi načine in kriterije 
ocenjevanja. 1,25 1,69 1,28 1,54 

Učitelj upošteva predstavljene načine in kriterije 
ocenjevanja. / / 1,22 1,55 

Učitelj pravično ocenjuje. / / 1,31 1,65 

                                                                    
3 Majhen razkorak  (manj kot 0,40) –  meja je določena glede na rezultate celotnega anketiranja. 
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Učitelj me zaposli tako, da med poukom aktivno 
sodelujem. 1,70 1,95 1,84 1,82 

Pri samostojnem delu mi da učitelj jasna navodila. 1,38 1,84 1,50 1,70 
Učitelj uporablja pri pouku primere iz 
poklicnega/vsakdanjega življenja. 1,45 1,78 1,54 1,78 

Učitelj nas usmerja, da povezujemo vsebine predmeta 
z drugimi predmeti. 1,45 1,78 1,80 1,97 

Pri pouku snov dovolj ponavljamo in utrjujemo. / / 1,69 1,86 
Učitelj pri pouku upošteva različne učne sposobnosti 
dijakov. / / 1,75 1,93 

Z učiteljem se dobro razumemo. 1,45 1,71 1,56 1,63 
Učiteljevo obnašanje mi je za dober zgled. / / 1,43 1,80 

 
Močne  točke  so  odraz  prizadevanja  učiteljev  slediti  sodobnim  pristopom  vzgojno-izobraževanega procesa, ki 
temelji na aktivnih metodah učenja in poučevanja. Prav tako smo v preteklosti načrtno usmerili številna prizadevanja 
v izboljšanje medosebnih odnosov.  
 
Šibke točke – med odgovori učiteljev in dijakov je večji razkorak4: 

TRDITEV 
2016/2017 2018/2019 

Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki 
Učiteljevo obnašanje mi je za dober zgled. 1,35 1,91 1,80 2,06 
Učitelj me spoštuje. 1,10 1,75 1,90 2,00 

 
Poudariti je potrebno, da so rezultati kljub nekoliko večjemu razkoraku med odgovori učiteljev in dijakov še vedno 
zelo dobri. 
 
Šibke točke – med odgovori učiteljev in dijakov je majhen razkorak, ocena je nekoliko slabša5: 

TRDITEV 
2016/2017 2018/2019 

Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki 
Učitelj spodbuja mojo ustvarjalnost.  1,65 2,19 1,80 2,06 
Učitelj nas navaja k uporabi učbenikov, priročnikov in 
informacijske tehnologije (računalnik, splet …). 1,75 2,10 1,90 2,00 

 
Primerjava rezultatov učiteljev in dijakov naše šole s slovenskim povprečjem 
Na področju učenja in poučevanja smo bili učitelji Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije bolj kritični v 
primerjavi s slovenskim povprečjem. 
Podobno velja za dijake, ki so nas ocenili malo pod slovenskim povprečjem, a razlike so minimalne. 
 
Analiza rezultatov 2. dela ankete – dijaki 
 
Močne točke – ocena ne presega 2,00 

TRDITEV 2014/2015 2016/2017 2018/2019 
V razredu se počutim dobro. 1,63 1,76 1,65 
V razredu ni napetosti med posameznimi skupinami dijakov. 2,00 2,09 1,96 
S sošolci smo prijatelji in se družimo izven šole. 1,78 1,86 1,73 

                                                                    
4 Velik razkorak – (več kot 0,40) –  meja je določena glede na rezultate celotnega anketiranja šole. 
5 To pomeni, da so tako učitelji kot dijaki omenjena področja ocenili nekoliko slabše  (glede na rezultate celotnega 
anketiranja šole). 
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Dijaki si pomagamo pri težavah. 1,77 1,99 1,79 
Sošolci se spoštujemo med seboj. 2,05 2,13 1,95 
Vpis v našo šolo bi priporočal tudi drugim. 1,91 2,00 1,99 
Če bi se znova odločal o izbiri poklica, bi izbral isti poklic. 1,86 1,92 1,97 
Pravočasno sem seznanjen z datumi pisnih ocenjevanj znanja. 1,78 1,71 1,63 
Šola obravnava tiste, ki kršijo šolska pravila. 2,10 2,02 1,91 
Ob kršitvah šolskih pravil sledijo ustrezni ukrepi. 2,09 2,00 1,86 
Šola ima sodobno opremo za moje strokovno področje. 1,76 1,72 1,88 
Učilnice so opremljene za sodoben pouk. 1,87 1,88 1,96 
V šolski knjižnici si lahko izposodim knjige, ki jih potrebujem pri 
učenju. 1,63 1,52 1,57 

Okolica šole je urejena. 2,12 2,16 1,92 
Svetovalna služba mi nudi podporo, če je potrebno. 1,77 1,71 1,66 
V tajništvu šole lahko uredim vse potrebno (potrdila, malice, 
prijavnice). 1,67 1,55 1,49 

Če imam težavo, se lahko obrnem na razrednika. 1,77 1,81 1,75 
V nujnih primerih se lahko obrnem na ravnatelja/pomočnika 
ravnatelja. 2,01 1,99 1,68 

 
Šibke točke – ocena je nekoliko slabša (nad 2,00) 

TRDITEV 2014/2015 2016/2017 2018/2019 
Med seboj ne delamo razlik in smo strpni do drugačnih. 2,23 2,34 2,15 
Šola izpolnjuje moja pričakovanja. 2,19 2,25 2,18 
V šoli lahko uresničujem svoje ideje za izboljšave pri pouku, pri 
raziskovalnih in projektnih nalogah. / / 2,13 

Za dobro opravljeno delo sem pohvaljen. 2,17 2,25 2,10 
Moja šola je v okolju cenjena. 1,98 1,99 2,01 
Ponosen sem na svojo šolo. 2,03 2,07 2,11 
Z urnikom sem zadovoljen.   2,73 
Pravočasno dobim informacijo o nadomeščanjih. 2,26 2,33 2,15 
O vseh dejavnostih v šoli sem pravočasno obveščen. 2,26 2,25 2,14 
Vodstvu šole lahko sporočim svoje pobude, pripombe in pritožbe. 2,25 2,46 2,11 
V šoli imamo dostop do brezžične internetne povezave.   2,96 
Šolski prostori so čisti. 2,05 2,15 2,02 
Šolski prostori so urejeni (npr. vitrine, panoji, obešalniki, omare). 2,03 2,07 2,00 
Klimatski pogoji (temperatura, vlaga) v šolskih prostorih so 
ustrezni. 2,35 2,41 2,44 

 
Na vseh ravneh šole so nas dijaki povprečno ocenili bolje kot je slovensko povprečje. 
Izjeme: 

• zadovoljstvo z urnikom; 
• dostop do brezžične povezave; 
• klimatski pogoji. 
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Analiza rezultatov 2. dela ankete – učitelji 
 
Močne točke – ocena ne presega 2,00 

TRDITEV SMM SLO 
V kolektivu se počutim dobro. 1,55 1,64 
Sodelavci se spoštujemo med seboj. 1,90 1,82 
Imam občutek, da je moje delo cenjeno s strani vodstva. 1,55 1,76 
Vodstvo ima korekten odnos do mene. 1,32 1,57 
Držim se dogovorov. 1,35 1,35 
Z urnikom sem zadovoljen. 1,65 1,85 
Pravočasno dobim informacijo o nadomeščanjih. 1,48 1,61 
O vseh dejavnostih v šoli sem pravočasno obveščen. 1,81 1,84 
Vodstvu šole lahko sporočim svoje pobude in pritožbe. 1,52 1,65 

 
Šibke točke – ocena je nekoliko slabša (nad 2,00) 

TRDITEV SMM SLO 

V kolektivu ni napetosti med posameznimi skupinami učiteljev. 2,29 2,36 

S sodelavci se družimo tudi neformalno izven delovnega časa. 2,06 2,48 

S sodelavci si pomagamo pri težavah. 2,00 1,85 

Med seboj ne delamo razlik in smo strpni do drugačnih. 2,00 1,96 

Sodelavci se držijo dogovorov. 2,26 2,02 

 
Priloga 4: PRIORITETNE NALOGE TIMOV ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 
 
 

Načrtovanje 
procesa 
izobraževanja 

Izvedbeni in odprti kurikul 
S pomočjo evalvacije bomo posneli stanje modulov iz odprtega kurikula in v povezavi 
z gospodarstvom in lokalno skupnostjo poiskali in predlagali morebitne spremembe 
modula oz. dodali/ spremenili vsebine znotraj le-teh. 

Interesne dejavnosti 

Izhodišča za opredelitev ciljev: 
- povezovanje področij pri ekskurzijah, 
- natančna opredelitev števila ur za posamezno dejavnost, načina izvedbe,  
    stroškov  … pri prostoizbirnih dejavnostih, 
- nadaljevanje predstavitev:  mesečna objava videoprispevkov o delu krožka na           
    šolski spletni strani. 
Cilji: 
- racionalizacija časa / stroškov, 
- informiranost, natančnost in preglednost kataloga proste izbire, 
- prepoznavnost dela krožkov, 
- motivacija za sodelovanje v krožkih. 

 Učenje in 
poučevanje 

 
 
Razvoj učnega okolja 

Vzpostavitev sistema izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev: 
- komunikacija preko službenega oblaka in koledarja ter uporaba skupne rabe 

dokumentov, 
- uporaba delovnih skupin v šolskem oblaku, 
- ukrotimo podatke. 
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Metode učenja in 
poučevanja ter 
ocenjevanja 

Cilj: 
Temeljito se seznaniti z novim Pravilnikom o ocenjevanju znanja in Šolskimi pravili 
o ocenjevanju znanja ter povečati transparentnost ocenjevanja znanja. 
Ukrep: 
Oblikovanje rubrike Najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi z novim 
Pravilnikom o ocenjevanju znanja in Šolskimi pravili Pravilnika o ocenjevanju znanja, 
ki bo za učitelje in dijake na razpolago na vidnem mestu na spletni strani šole. 

 
 
 
Svetovanje in 
podpora 
dijakom 

Razvoj potencialov 
dijakov/nadarjeni dijaki 

- Nadgradnja e-baze dosežkov nadarjenih dijakinj in dijakov glede na interesna 
področja in letnik izobraževanja, iz katere bosta razvidna napredek in aktivnost 
nadarjenih dijakov. V bazi bomo vodili tudi dijake, ki niso evidentirani kot nadarjeni 
dijaki, a imajo potenciale in dosegajo vidne dosežke. 

- Povezovanje z vodji PUZ-ov z namenom usmerjanja nadarjenih dijakov na 
posameznih strokovnih področjih. 

- Sodelovanje nadarjenih dijakinj in dijakov na festivali VI-polis. 
- Organizacija in izvedba tabora za nadarjene. Dijakinje in dijaki naj bi se udeležili 

dvodnevnega tabora na dislokaciji, kjer bi zanje pripravili športne aktivnosti 
(pohodništvo, plavanje, športne igre …) ter predavanja z raznih strokovnih področij 
oz. področij osebnostnega razvoja in čustvene inteligence. Tabora naj bi se 
prednostno udeležili dijaki višjih letnikov, ki so že dosegli vidne rezultate na 
različnih področjih znanj. 

Dijaki s posebnimi 
potrebami/podpora 
dijakom pri učenju 

- Organizacija predavanja s področja dela z dijaki s posebnimi potrebami za 
učiteljski zbor. 

- Sodelovanje na natečaju Ali (se) štekaš. 

Sodelovanje z 
okoljem 

Sodelovanje s podjetji in 
socialnimi partnerji - Izvedba projektne raziskovalne naloge v sodelovanju s podjetjem. 

Sodelovanje z OŠ in 
fakultetami - Razredne ure na temo veščine in kompetence prihodnosti. 

Šolski, nacionalni in 
mednarodni projekti 

- Razvoj modela zdravega življenjskega sloga zaposlenih v šoli – promocija zdravja 
preko ozaveščanja zaposlenih »FIT ŠOLA«. 

- Mednarodni projekt »Živeti po pameti« - promocija zdravega življenjskega sloga 
dijakov. 

Informacijsko promocijska 
dejavnost - Promocija dosežkov in sodelovanje s Planetom Tuš. 

 
Šolska klima 
in kultura 

Krepili bomo pripadnost in predanost kolektivu. 
Učiteljski zbor bomo povprašali o razumevanju pojmov pripadnosti in predanosti, oblikovali bomo glavne točke oz. 
poudarke. Skozi definicije bomo na različne načine ozaveščali učiteljski zbor in ga ob koncu šolskega leta anketirali. 

Profesionalni 
razvoj 
strokovnih 
delavcev 

  Izhodišče za opredelitev ciljev: 
Učitelji (zlasti učitelji splošnoizobraževalnih predmetov) ne poznajo podjetij, s katerimi sodelujemo in za katere  
izobražujemo naše dijake. 

  Cilj: 
Seznanitev učiteljev (splošnoizobraževalnih in strokovnih predmetov) s podjetji, za katere izobražujemo naše 
dijake. 

Odličnost po 
modelu EFQM Priprava analize stanja delovanja šole po modelu EFQM. 

 

 

Tako smo krepili sodelovalno kulturo in razvijali čut za odgovornost vseh za kakovosten vzgojno-izobraževalni 
proces.  
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