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Poročilo o kakovosti Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole, Šolskega centra Kranj, je bilo za 

šolsko leto 2018/2019 predstavljeno: 

- na učiteljskem zboru, dne 7. 10. 2019, 

- na Svetu zavoda, dne 17. 10. 2019. 
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1 UVOD 

V okviru celovitega sistema vodenja kakovosti je postavljeno izvajanje samoevalvacije na naši šoli. 

Skladno z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju morajo šole: 

- razvijati kakovost po načelih celovitega sistema zagotavljanja kakovosti, 

- imeti komisijo za kakovost, 

- vsako leto objaviti poročilo komisije za kakovost na svoji spletni strani. 

 

Kakovost vzgojno-izobraževalnega dela v šol. letu 2018/2019 je na osnovi 16. člena Zakona o 

poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/2006) spremljala 6-članska komisija v 

sestavi: 

- Miha Povšič, predsednik, predstavnik strokovnih delavcev šole 

- Sanela Hajdarović, članica, predstavnica strokovnih delavcev šole 

- Jana Jemec, članica, predstavnica strokovnih delavcev šole 

- Polona Tomac Stanojev, članica, predstavnica strokovnih delavcev šole 

- Matic Likar, član, predstavnik dijakov 

- Nataša Brelih, članica, predstavnica staršev 

- Oki Ahačič, član, predstavnik delodajalcev 

- Zinka Zavrl Križaj, članica, predstavnica delodajalcev 

Komisija se je sestala v šolskem letu 2018/2019 dvakrat, in sicer 15. 3. 2018 in 24. 6. 2019. Na prvem 

sestanku je komisija pregledala dosedanje delo in začrtala smernice za delo v šolskem letu 

2018/2019. 
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2. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE 

Komisija je informacije za ugotavljanje stanja pridobila s pomočjo pregleda dokumentov (Letno 

poročilo, LDN, Poročilo o realizaciji LDN …), z opazovanjem, s pogovorom, z anketiranjem dijakov, 

staršev in strokovnih delavcev šole. 

 

2. 1 OBVEZNO PODROČJE 

Komisija je pri svojem delu prišla do naslednjih zaključkov pri spremljanju obveznega področja.  

OBVEZNO PODROČJE PODPODROČJA  

 
UČENJE IN 
POUČEVANJE 

Dosežki dijakov Uspeh pri ZI 76 % in PM 88 %  
 
Poleg dobrega učnega uspeha naših 
dijakov, se lahko le-ti pohvalijo z 
odličnimi uspehi, ki so jih nizali tudi izven 
rednega pouka z udejstvovanji na 
številnih tekmovanjih: 

- POLIGLOT 3 (2 zlati in absolutno 
3. mesto v državi), 

- zlato priznanje iz znanja 
računovodstva, 

- absolutno 1. in 2. mesto v državi 
iz znanja finančnega 
opismenjevanja, 

- 1. mesto na mednarodnem 
frizerskem tekmovanju v 
kategoriji moškega britja. 

Profesionalni razvoj 
učiteljev in drugih 
strokovnih delavcev 

Izvedena je bila anketa za dijake, starše 
in učitelje. 
Rezultati anket so bili po zaključku 
anketiranja objavljeni. 

Izobraževanje učiteljev 
Učitelji so bili deležni izobraževanja v 
sklopu projekta MUNERA. Programi so 
bili namenjeni zaposlenim, ki potrebujejo 
dodatna usposabljanja in kvalifikacije 
zaradi potreb na trgu dela. 

Spodbujanje vključevanja učiteljev v 
projekte in izobraževanja, z namenom 
krepitve poklicne kompetence učiteljev. 

Razvijanje socialne 
klime v šoli 

Pogovorne ure za zaposlene 
Vodstvo je spodbujalo medsebojno 
komunikacijo zaposlenih ter omogočilo 
pogovorne ure za zaposlene.  

Komunikacija z dijaki 
Spodbujanje komunikacije z dijaki in 
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izvajanje tematskih ur oddelčne 
skupnosti; to se odraža pri številu 
izrečenih vzgojnih ukrepov, saj jih je za 
več kot 50 % manj kot v lanskem šolskem 
letu.  
Izvedene so bile tudi druge izboljšave na 
podlagi rezultatov interne ankete, ki je 
bila opravljena v mesecu marcu.  

 

2. 2 IZBIRNO PODROČJE 

Komisija je pri svojem delu poleg spremljanja obveznega področja prišla do naslednjih zaključkov pri 

spremljanju izbirnih področij. 

IZBIRNO PODROČJE PODPODROČJA ŠOLA 

PRAKTIČNO 
USPOSABLJANJE Z 
DELOM 

Načrtovanje in izvajanje 
praktičnega 
usposabljanja z delom 

Seznam dijakov, nabor delodajalcev, 
potrditev delovnega mesta, operativni 
program izvedbe PUD-a 

Spremljanje dijakov Mentorjevi obiski dijakov na PUD-u 

Usposabljanje 
mentorjev 

Srečanje z mentorji, seznanitev z 
novostmi 

SKRB ZA ZDRAVJE IN 
OZAVEŠČEN ODNOS 
DO OKOLJA 

 
Zdrav način življenja 

Zdrava prehrana v tujih jezikih, nakup 
prehranskih kartic, ki vsebujejo 
prehranske vrednosti izbranih produktov 
in poudarjajo pomen zdrave prehrane 
mladostnika. 

Projekt Odgovorno s hrano 

Sistematski pregledi 

Načrt varovanja zaposlenih na ŠC Kranj 

Projektni teden: opravljene delavnice na 
temo Zero waste. 

 
Trajnostni razvoj 

Ogled čistilne naprave Zarica 

Ekokviz v sklopu Ekošole 

Ekovrt, šolski sadovnjak, izdelava 
šolskega čebelnjaka 

Zbiranje zamaškov, plastenk 
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4. ZAKLJUČEK IN PRIPOROČILA ZA NADALJNJE DELO 

Komisija za kakovost ugotavlja, da: 

- Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola, Šolskega centra Kranj, dosega in pri večini 

standardov iz Priporočil šolam za samoevalvacijo celo presega osnovno raven kakovosti; 

- je potrebno dopolniti razvojni načrt šole; 

- bi se poleg pogovornih ur za starše uvedle še pogovorne ure za dijake, ki bi potekale enkrat 

tedensko v terminu osme šolske ure; 

- bi bilo potrebno izboljšati učiteljevo samoevalvacijo lastnega dela in spodbuditi, da bodo 

primere dobrih praks iz izobraževanj in projektov vključili v svoje pedagoško delo; 

- bi se komisija za kakovost srečala vsaj štirikrat letno in izvedla interno anketo že v mesecu 

novembru, saj bi s tem lahko bolj sistematično in razvojno peljala svoje delo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravil: Miha Povšič 

Predsednik komisije za kakovost 


