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Poročilo Komisije za kakovost Strokovne gimnazije Šolskega centra Kranj za šolsko leto
2014/15
Skupno število učiteljev v UZ SG je bilo 20, od tega sta 2 učitelja poučevala strokovne
predmete, 18 učiteljev pa splošnoizobraževalne predmete.
Skupno število vpisanih dijakov na TG je v šolskem letu 2014/15 znašalo 156 dijakov.
Prehodnost dijakov v
šolskem letu 2014/15
1. letnik
2. letnik
3. letnik
4. letnik
skupaj

97,5%
93,3 %
95 %
93,3%
94,8%

Na splošno maturo v junijskem roku 2014 se je prijavilo 36 rednih dijakov programa tehniške
gimnazije. 32 dijakov oziroma 94,4 % je maturo v celoti opravilo.
Uspešnost dijakov SG ŠC Kranj na splošni maturi je nad slovenskim povprečjem. Z
rezultatom smo zelo zadovoljni.
Dijaki so se udeležili različnih tekmovanj za srednješolce in dosegli naslednje rezultate:
- 32 bronastih priznanj,
- 13 srebrnih priznanj in
- 7 zlatih priznanj.
Vsem evidentiranim nadarjenim dijakom smo ponudili dodatne aktivnosti: priprave na
tekmovanja, krožke, delavnice na šoli in Open Labu.
Stalnega strokovnega izobraževanja so se udeležili vsi člani UZ SG.
V šolskem letu 2014/15 so bili v skladu s posodobitvenim načrtom za 1., 2. , 3. in 4. letnik
Strokovne gimnazije izvedeni naslednji medpredmetni projekti:
- šolski razvojni projekt Kranj za 1. letnik,
- projekt Barok za 1. letnik,
- pilotni projekt Podnart za 1. letnik,
- pilotni projekt Upravljanje svetlobe za 2. letnik,
- šolski projekt Prešeren in njegov čas za 2. letnik,
- šolski projekt Manipulacija nekoč in danes za 3. letnik,
- šolski projekt Upravljanje svetlobe za 3. letnik in
- projekt učenje učenja v vseh štirih letnikih.
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-Kot modelna matična šola smo sodelovali v projektu ZRSŠ z naslovom Obogateno učenje
tujega jezika 3 in prvič izvedli eksterno modeliranje.
.
Izvedena sta bila tudi naslednja projekta, ki se nanašata na vključitev avtentičnega učenja s
pomočjo aktivnih metod dela:
- projektni teden v CŠOD Planica za dijake 2. letnika,
- projektni teden Magistrala 2014 za dijake tretjih letnikov.
Komisija za kakovost Strokovne gimnazije ŠC Kranj
Člani komisije:
učitelji: Janez Zupanec, Gašper Strniša, Matej Lavtižar, Simona Kert;
zunanji člani: Cvetka Bizjak, predstavnica ZRSŠ, Sabina Kalan, predstavnica zunanjega
partnerja;
predstavnik dijakov: Klemen Špilek
predstavnik dijakov v komisiji za šolsko malico: Jaka Majetič
predstavnica staršev: Alenka Slapar
Področja delovanja in cilji Komisije za kakovost
Komisija s svojim delovanjem stremi k stalnemu zagotavljanju kakovosti izobraževalnega
procesa. V ta namen se poslužuje priprave anketnih vprašalnikov in spodbuja učitelje k
prostovoljnemu sodelovanju. Deluje na izbranih področjih s pripadajočimi kazalniki, izhajajo
iz brošure CPI-ja Priporočila šolam za izvajanje samoevalvacije in Metodološki priročnik za
delo šolskih komisij za kakovost, publikacija MUNUS 2.
1. Najpomembnejše izvedene aktivnosti:











Pregled dosedanjih aktivnosti komisij po posameznih OE
Pregled dosedanjih dokumentov sistema kakovosti posameznih OE
Določitev ciljev sistema kakovosti ŠC Kranj
Prenova vsebin spletne strani »Kakovost na ŠC Kranj«
Pregled predloga krovnih opisov procesov ŠC Kranj
Priprava strukture poslovnika ŠC Kranj in koncepta novega kodnega sistema
dokumentov kakovosti
Priprava management dokumenta – 1. dela poslovnika ŠC Kranj in po vsebini
hkrati vloge za prijavo na razpis za Priznanje RS za poslovno odličnost 2014
(M. Pučko)
Prijava na razpis za Priznanje RS za poslovno odličnost ( PRSPO )
Strokovna ocenitev Urada za meroslovje RS glede PRSPO
Pozitivna ocena Urada za meroslovje RS in prejem PRSPO, ter slovesna
podelitev priznanja
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 Več sestankov komisije za kakovost v njeni ožji sestavi ( na ravni šolskega
centra )
 Seminar in delavnica za člane komisije za kakovost in vodstvo centra o
kazalnikih kakovosti na ŠC Kranj
 Poenotenje kazalnikov kakovosti na ŠC Kranj
 Izvedba aktivnosti po posameznih komisijah za kakovost OE in priprava letnih
poročil
Aktivnosti so bile prednostno usmerjene v postavitev temeljev skupnega sistema
kakovosti ŠC Kranj z referenčnim modelom, cilji, procesi in dokumenti, na osnovi
predhodno vpeljanih in delujočih sistemov kakovosti posameznih OE.

Druge aktivnosti za zagotavljanje kakovosti
Poleg Komisije za kakovost srednjega šolstva na ŠC Kranj delujejo tudi druge komisije (npr.
Komisija za šolsko prehrano, Komisija za sodobne oblike in metode dela), ki prav tako
skrbijo za razvoj kakovosti na ŠC.
H kakovosti izobraževanja pa prispevajo tudi druge aktivnosti v okviru različnih projektov kot
so: Obogateno učenje tujih jezikov 3, program MEPI … in njihove evalvacije.
Poročilo so pripravili:
Zdenka Varl, ravnateljica SG
Člani šolske Komisije za kakovost Strokovne gimnazije ŠC Kranj
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