
 
 
 
 
 
 
 

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV  
V ŠOLSKEM LETU 2006/07 

Vzgoja in izobraževanje je dinamičen proces, proces, poln interakcij med vsemi udeleženci 
izobraževanja. Za izboljšanje kakovosti izobraževanja ter dela dijakov in učiteljev na ŠCV skrbi 
tudi Komisija za kakovost na ŠCV. V komisijo so vključeni vodje vseh šolskih komisij za 
kakovost. Komisija obravnava aktualno problematiko ob petkih pred poukom. V letošnjem 
šolskem letu je komisija za kakovost na ŠCV imela 22 sestankov, na katerih smo obravnavali 
področja celostne podobe ŠCV, izvajanja pouka, šolske klime in varnosti.  

Izvajanje pouka in šolsko klimo preučujemo s pomočjo razvitega spletnega orodja za 
samoevalvacijo. Spletno orodje Qute nam pokaže kritične točke na podlagi katerih lahko šolske 
komisije predlagajo ukrepe za izboljšavo stanja oz. za napredek na določenem področju.  

Kampanjo (samoevalvacijsko anketiranje), v katerega so bile vključene vse šole na ŠCV, smo 
izvedli v obdobju od 22. januarja do 3. februarja 2007. Spletne anketne vprašalnike je izpolnilo 
30 učiteljev in 632 dijakov in študentov. Preučevali smo tri kazalce: šolska klima, razumevanje 
razlage in motivacija za učenje. Na podlagi primerjalne analize rezultatov so šolske komisije za 
kakovost predlagale nekaj ukrepov pri izvajanju pouka (pogostejše pohvale dijakom za njihove 
dosežke, podajanje učne snovi v povezavi z uporabnostjo za poklic). V zvezi s šolsko klimo so 
podatki pokazali, da se dijaki na ŠCV počutijo varne in da niso pretirano obremenjeni z delom 
doma, obenem pa jim zmanjkuje časa za šolo. Smiselno bi bilo preko celega šolskega leta 
opozarjati dijake, da si naredijo osebni delovni načrt dneva, tedna. Rezultate kampanje smo 
predstavili na učiteljskih zborih šol. Odziv učiteljev na samoevalvacijo je bil pozitiven. Pri 
vsakem delu se namreč pojavljajo pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odpraviti s skupnimi močmi, 
v medsebojnem sodelovanju in izmenjavanju izkušenj, kar je tudi namen samoevalvacije.  

Posamezne šolske komisije so se v drugi polovici šolskega leta usmerile na izdelavo posebnih 
vprašalnikov za perečo problematiko (npr. učna pomoč, domače delo, uspeh pri pouku).  

Predstavniki komisije za kakovost smo svoje delo oktobra 2006 predstavili konzorciju šolskih 
centrov Slovenije, februarja in marca 2007 smo izvedli izobraževanje za uporabo spletnega 
orodja Qute za predstavnike konzorcija biotehniških šol Slovenije ter za Tehniški šolski center 
Kranj, aprila 2007 pa smo sodelovali tudi na okrogli mizi na posvetu Kakovost v vzgoji in 
izobraževanju.  
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