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V skladu s 16. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS št. 79/2006 in na-
daljnji) je Svet zavoda SMGŠ 28. septembra 2016 imenoval komisijo za kakovost za šolsko leto 2016/2017 
v sestavi: Lea Golob, delavka šole – predsednica komisije, Martina Koražija, delavka šole – članica, Valerija 
Kranjec, delavka šole – članica, Tanja Popit, predstavnica staršev – članica, Janez Plestenjak, predstavnik 
delodajalcev – član, in Julija Krautberger, predstavnica dijakov – članica.

Namen delovanja komisije je ugotavljanje, zagotavljanje in spodbujanje razvoja kakovosti učenja in pouče-
vanja. Komisija za posamezno šolsko leto pripravi poročilo o spremljanju kakovosti in učinkovitosti dela na 
šoli ter predlaga nadaljnje korake za razvoj celovitega sistema kakovosti in priporočila za samoevalvacijo. 

1 UVOD
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana je v šolskem letu 2016/2017 uspešno izvedla načrtovane dejavno-
sti: vlagala sredstva v investicijsko vzdrževanje stavbe in opreme; razvijala okolje za učenje in poučevanje; 
dijakom je ponujala kakovosten pouk in različne dejavnosti, v okviru katerih so se s šolo povezovali tudi 
zunaj pouka. Vodstvo šole se je vse leto intenzivno ukvarjalo s pedagoško in vzgojno problematiko na peda-
goških konferencah, svetu staršev, z individualnimi pogovori z učitelji, dijaki in starši; za uvajanje novosti na 
področju dela z dijaki je omogočalo strokovno in pedagoško izpopolnjevanje učiteljev tako doma kot v tujini.

S skupnim prizadevanjem vseh deležnikov, ki sodelujejo v pozitivnem vzdušju, je šola dosegla rezultate, ki 
kažejo na ohranjanje pozitivnih trendov: učni uspeh je primerljiv z lanskim; na nivoju šole je presežen na-
črtovani 90 % uspeh (prehodnost); na spomladanskem izpitnem roku poklicne mature je osem kandidatov 
doseglo odličen rezultat; dijaki so sodelovali in zmagovali na različnih tekmovanjih in natečajih; dijaki so pod 
mentorstvom učiteljev realizirali projekte snemanja in montaže kratkih videov za zunanje naročnike; dijaki 
in učitelji so uspešno sodelovali v mednarodnih projektih Erasmus+; šolo sta obiskala tako predsednik vlade 
dr. Miro Cerar kot tudi ministrica za izobraževanje znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič.

2 IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
Šola je izvajala:

 〉 program srednjega strokovnega izobraževanja GRAFIČNI TEHNIK (GT),
 〉 program srednjega strokovnega izobraževanja GRAFIČNI TEHNIK (GT) – prenovljen,
 〉 program srednjega strokovnega izobraževanja MEDIJSKI TEHNIK (MT). 

Vpis dijakov v posamezne programe v šolskih letih 2014/15, 2015/16 in 2016/17 ter število dijakov po progra-
mih ob koncu pouka je prikazan v preglednici 1. Podatki o vpisu dijakov v 1. letnik so prikazani v preglednici 2.

Preglednica 1: Primerjava vpisa dijakov.

Program
Vpisani 
2014/15

Vpisani ob 
koncu pouka

Vpisani 
2015/16

Vpisani ob 
koncu pouka

Vpisani 
2016/17

Vpisani ob 
koncu pouka

GRAFIČNI TEHNIK SSI 80 71 81 74 81 75

MEDIJSKI TEHNIK SSI 566 556 579 563 575 559

SKUPAJ 646 627 660 637 656 634

Ob koncu šolskega leta 2016/17 je bilo vpisanih še 634 dijakov, 22 se jih je izpisalo med šolskim letom, kar je 
primerljivo z lanskim letom. 

Preglednica 2: Analiza vpisa v 1. letnik.* 

Program
Vpisani  
2014/15

Vpisani  
2015/16

Vpisani  
2016/17

Vpisani  
2017/18*

GRAFIČNI TEHNIK SSI 29 31 28 28

MEDIJSKI TEHNIK SSI 146 149 150 149

SKUPAJ 175 180 178 177
*stanje 6. 9. 2017
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Tudi za šolsko leto 2017/18 je šola omejila vpis v program medijski tehnik in ga ohranila v obsegu preteklega 
leta (pet oddelkov). Šola bo nadaljevala z različnimi dejavnostmi (predstavljanje na sejmih, obiski osnovnih 
šol, organizacija naravoslovnih oziroma tehniških dni za osnovnošolce, skupni nastopi z delodajalci, izva-
janje prenovljenega programa), da vzpodbudi mlade za izobraževanje v programu grafični tehnik, ki je v 
Politiki štipendiranja opredeljen kot deficitarni.

3 PODROČJA UGOTAVLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI

3.1 Vodenje šole

Poslanstvo, vizija in vrednote 
Šola ima oblikovano poslanstvo in vizijo, skupni cilj je ostati vodilna šola na področju izobraževanja za raz-
lične medije, ki dijake usposablja za uspešno poklicno kariero. Zaposleni se trudijo vzgajati z osebnim zgle-
dom, privzgajati vrednote spoštovanja, odgovornosti in konstruktivnega reševanja problemov.

Načrtovanje 
V skladu s šolsko zakonodajo šola v celoti načrtuje predvidene dejavnosti in ob njihovem zaključku analizira 
dosežene rezultate. Šola vsako leto pripravi dokumente, ki jih obravnava in potrdi Svet zavoda: 

 〉 Letni delovni načrt za šolsko leto ,
 〉 Realizacija letnega delovnega načrta za šolsko leto,
 〉 Vsebinski in finančni načrt za koledarsko leto,
 〉 Poslovno in računovodsko poročilo za koledarsko leto.

V letnem delovnem načrtu so določeni dolgoročni in kratkoročni cilji šole za posamično šolsko leto, ure-
sničitev kratkoročnih ciljev je predstavljena v realizaciji letnega delovnega načrta. Dokumenta nastaneta v 
sodelovanju z zaposlenimi, starši in dijaki.

Tako v dolgoročnih kot kratkoročnih ciljih šole je izpostavljena zavezanost k stalnemu spremljanju razvo-
ja stroke; dvigu strokovne in pedagoške usposobljenosti; povezovanju s stroko na področju izobraževanja 
kadrov, opreme in medsebojnega sodelovanja; uvajanju izboljšav na področju ocenjevanja znanja; dvigu 
kakovosti dela z dijaki in sodelovanja s starši.

Kadri
Kadrovska struktura je dobra, saj imajo vsi delavci zaposleni za nedoločen čas ustrezno zahtevano strokovno 
in pedagoško izobrazbo ter strokovni izpit. 

Hospitacije so v šolskem letu 2016/17 potekale kot dogovorjena spremljava učiteljevega dela v razredu, kar 
pomeni, da so bili učitelji z njimi seznanjeni vsaj teden pred hospitacijo. Nekaj hospitacij je bilo opravljenih 
tudi na pobudo učiteljev. Na krajših hospitacijah je ravnateljica prisostvovala predstavitvi dijakov. Tak način 
hospitiranja se kaže kot dober model, saj učitelji hospitacij ne doživljajo kot nadzor in si upajo preskušati 
nove oblike dela tudi v prisotnosti ravnateljice.

Financiranje
Izvajanje obveznega programa šole je financirano iz javnih sredstev, del dohodkov šola pridobi s tržno dejav-
nostjo, z izobraževanjem odraslih in z mednarodnimi projekti.

Partnerstvo s starši, lokalno skupnostjo, delodajalci
Sodelovanje s starši je ena od pomembnih dejavnosti šole za uspešno izobraževanje dijakov. Posebej od-
govorno vlogo ima razrednik, ki skrbi za razredno skupnost, bedi nad odsotnostjo dijakov, njihovim učnim 
uspehom, sodeluje s starši in vsemi strokovnimi organi šole. Njegova naloga je informiranje staršev in sode-
lavcev o morebitnih težavah dijakov. Pomagati skuša vsakemu posamezniku, ki zaide v težave.

V šolskem letu 2016/17 sta bila za vsak oddelek organizirana dva roditeljska sestanka. Udeležba staršev na 
prvem roditeljskem sestanku je bila 67 % (lani 68 %), na drugem pa 38 % (lani 48 %). Šola je skupne po-
poldanske govorilne ure za starše izvedla trikrat (enako tudi v šolskem letu 2015/16), povprečna udeležba 
staršev na skupnih govorilnih urah pri razrednikih je bila 17 % (lani 14 %). Starši so se z učitelji programskih 
enot lahko pogovorili na dopoldanskih in popoldanskih govorilnih urah, sprotne informacije so prejemali 
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tudi prek storitve e-Asistent za starše. Sodobna aplikacija e-Asistent je razrednikom, učiteljem in staršem v 
veliko pomoč. 

Skrb za ohranjanje čiste okolice šole je vidna skozi celo šolsko leto, in sicer z rednimi čiščenji, v zimskem času 
tudi s čiščenjem snega s pločnikov. V okviru ekološkega dne je šola 25. aprila, v sodelovanju s Turističnim 
društvom Zelena jama, izvedla čistilno akcijo »Za lepšo Ljubljano«. Ravno tako se šola vključuje v kulturno 
dejavnost prebivalcev Zelene jame, sodeluje z Društvom upokojencev in ZB NOB. Odnose s sosedi je šola 
vidno izboljšala tudi s pomočjo starejšim. 

Za dijake je šola organizirala obvezno praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih. Na PUD je napotila 
313 dijakov (v šolskem letu 2015/16 319 dijakov) drugega in tretjega letnika programov grafični in medijski 
tehnik. Za dijake 2. letnika je podjetje Borštnar & CO. d.o.o. Ljubljana izvedlo teoretično usposabljanje iz 
varstva pri delu in preizkus znanja po 38. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

Delodajalci so izpolnili tudi Ocenjevalni list uspešnosti dijaka na PUD; pregled doseženih povprečnih ocen, v 
odstotnih točkah po izobraževalnih programih, je prikazan v preglednici 3.

Preglednica 3: Primerjava povprečnih ocen po izobraževalnih programih in šolskih letih.

Program 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

GRAFIČNI TEHNIK SSI 88 86 87 89

MEDIJSKI TEHNIK SSI 92 92 95 93

K uspešni izvedbi PUD so tudi v letu 2016/2017 velik delež prispevali dijaki in starši, ki so sami poiskali de-
lovna mesta, delodajalci, ki s šolo sodelujejo že vrsto let in kot dobri partnerji omogočajo delovna mesta za 
dijake v vseh terminih, kot tudi tisti, ki so se pozitivno odzvali na prošnje šole. Za uspešno realizacijo so veliko 
pripomogli tudi razredniki dijakov.

Delovna praksa je bila organizirana in izvedena tudi za dijake partnerskih šol iz Estonije, Francije, Finske in 
Švedske. (Poročilo PUD je objavljeno na spletni strani šole.)

Samoevalvacija
V šolskem letu 2016/17 je šola izvedla samoevalvacijo v skladu z izdelanim akcijskim načrtom izboljšav.

Dijaki in učitelji so sodelovali v vseslovenski spletni samoevalvaciji EPoS, na temo učenje in poučevanje ter 
šolska klima, ki podpira ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti.

Na področju učenja in poučevanja je anketo izpolnilo 506 dijakov šole in njihovi razredniki; vseh sodelujočih 
v spletni samoevalvaciji je bilo 6518 dijakov in 462 učiteljev. Dijaki so dodatno izpolnili še anketo na ravni 
šole, na področjih: medosebni odnosi, pričakovanja in zadovoljstvo, organizacija in informiranje, oprema in 
urejenost, podpora dijakom.

Rezultati šole se nanašajo na odnos razrednik – dijaki razreda; ocene učiteljev in dijakov šole so primerljive, 
pri nobeni trditvi odstopanje ne presega kritičnih 20 %; učitelji so ugotovili, da so se pri nekaterih trditvah 
sami slabše ocenili kot so jih ocenili dijaki.

Na področju šolske klime so dijaki šole večino trditev ocenili boljše kot je povprečna ocena vseh dijakov SLO, 
ki so sodelovali v anketi; tudi pri trditvah, ki so jih dijaki šole ocenili slabše, je odstopanje pod mejo 20 %.

Samoevalvacijsko poročilo na ravni šole za šolsko leto 2016/17, v prilogi (Priloga 1), podaja informacije o po-
teku dejavnosti, rezultatih in ugotovitvah samoevalvacije ter predloge za nadaljnje delo.

3.2 Učenje in poučevanje 

Učno okolje 
Šola je izvedla vsa nujna vzdrževalna dela, nadaljevala sanacijo zgradbe z obnovo dela strehe, zamenjavo 
teraca na hodniku v kleti in talne obloge v učilnici 021 ter zamenjavo dotrajanega šolskega pohištva.

Za pouk v splošnih in strokovnih učilnicah je dokupila računalnike, tiskalnike, optične čitalce, grafične tabli-
ce, kamere, fotoaparate, objektive, mešalno mizo, mikrofone in zvočnike, 3D skener in tiskalnik, licence, 
ploter, studijske luči, slider.

Posebno pozornost je šola namenila tudi novostim na področju tiska in grafične dodelave.
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Razvoj metod učenja 
Vodstvo šole in učitelji strokovnih aktivov odgovorno načrtujejo vsako šolsko leto s pripravo izvedbenih ku-
rikulov, katalogov znanja za module odprtega kurikula, finih kurikulov z načrti ocenjevanja znanja. Učitelji  
sodelujejo pri načrtovanju pouka, uporabljajo sodobne učne pripomočke in metode poučevanja; z izobraže-
vanjem, tako doma kot v tujini, pridobivajo nova strokovna in pedagoška znanja, novosti uvajajo v svoje delo 
z dijaki in izmenjujejo »primere dobrih praks«.

Podpora dijakom pri učenju 
Šola dijakom nudi različne oblike pomoči: vsi učitelji imajo eno uro tedensko namenjeno za individualno 
učno pomoč dijakom, za skupine dijakov je organiziran dopolnilni pouk, ob koncu pouka pa priprave na po-
klicno maturo, popravne in dopolnilne izpite.

Za dijake z odločbo o usmeritvi v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno po-
močjo šola pripravi in izvaja individualizirane programe dodatne strokovne pomoči. V šolskem letu 2016/17 
je šola zaposlovala tudi koordinatorko za dijake s posebnimi potrebami, ki se je trudila za vzpostavljanje stal-
nega stika z dijaki, njihovimi razredniki, ostalimi učitelji, vodstvom šole ter starši in sproti reševati nastale 
probleme. Dijaki s posebnimi potrebami (75 dijakov) so v šolskem letu 2016/17 imeli možnost koriščenja vseh 
prilagoditev in pripomočkov, ki jim z odločbami o usmeritvi pripadajo. Med prilagoditvami so dijaki najpo-
gosteje koristili možnost podaljšanega časa pisanja testov, pisanje testov izven oddelka in napovedno ter 
dogovorjeno ocenjevanje znanja. Nekateri dijaki so bili kljub redni spremljavi in spodbudam žal neuspešni in 
letnik ponavljajo ali pa so se prepisali drugam.

V šolskem letu 2016/17 je bilo na šoli 62 dijakov, ki so pridobili potrdilo o odkriti nadarjenosti. Možnost, da 
se vključijo v dejavnosti in razvijajo svoje potenciale, sposobnosti in talente, je bila ponujena vsakemu dija-
ku na šoli, ne glede na to, ali je bil identificiran in evidentiran za nadarjenega ali ne. Dijaki so bili vključeni 
v različne krožke, interesne dejavnosti, priprave na tekmovanja, kjer so lahko razvijali svoje sposobnosti. 
S pomočjo mentorjev, ki so delali z nadarjenimi v obliki individualnih ur ali krožkov ter jih pripravljali na 
tekmovanja, so dijaki dosegli vidnejše rezultate. Delo z dijaki je potekalo po Konceptu dela z nadarjenimi 
dijaki za srednje šole. Ravnateljica je imenovala projektno skupino, ki so jo sestavljali razredniki in mentorji 
za posamezna področja: naravoslovje in matematiko, humanistiko in družboslovje, umetnost ter strokovna 
področja. Svetovalna delavka, koordinatorica projektnega tima, je pripravila načrt dela z nadarjenimi dijaki, 
zbrala je dokazila vseh nadarjenih dijakov 1., 2. in 3. letnika za posamezna področja, informirala dijake in 
njihove starše s konceptom dela, pridobila njihova soglasja za sodelovanje, informirala razrednike in men-
torje za posamezna področja s konceptom dela ter sodelovala pri pripravi individualiziranega programa za 
posameznega dijaka in spremljala njihovo delo. Dijaki so pokazali interes, prizadevnost, dosegli vidnejše 
dosežke in zastavljene cilje:

 〉 hitrejše napredovanje v procesu učenja in doseganje višjih ravni znanja,
 〉 doseganje sposobnosti za reševanje kompleksnejših in zahtevnejših nalog,
 〉 pridobivanje sposobnosti za povezovanje znanj z različnih strokovnih področij,
 〉 razvijanje ustvarjalnosti,
 〉 razvijanje sposobnosti dela v delovni skupini in sodelovanja z zunanjimi strokovnjaki,
 〉 uveljavljanje v šolskih in zunajšolskih projektih. 

3.3 Doseganje ciljev izobraževanja 

Realizacija pouka

Preglednica 4: Realizacija pouka in obisk po programih v šolskih letih 2014/15, 2015/16 in 2016/17.

Program
Realizacija

2014/15
Realizacija

2015/16
Realizacija

2016/17
Obisk

2014/15
Obisk

2015/16
Obisk

2016/17

GRAFIČNI TEHNIK SSI 98 % 99 % 99 % 82 % 82 % 78 %

MEDIJSKI TEHNIK SSI 98 % 99 % 98 % 85 % 86 % 84 %

SKUPAJ 98 % 99 % 99 % 85 % 85 % 83 %

Realizacija pouka je zelo dobra, obisk pouka na nivoju šole pa je za 2 % nižji od lanskega leta.
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Delež dijakov, ki so uspešno zaključili letnik 

Preglednica 5: Delež pozitivnih dijakov po programih v šolskih letih 2014/15, 2015/16 in 2016/17.

Program 2014/15 2015/16 2016/17

GRAFIČNI TEHNIK SSI 86 % 85 % 84 %

MEDIJSKI TEHNIK SSI 94 % 93 % 92 %

SKUPAJ 93 % 92 % 91 %

Uspeh na nivoju šole je za 1 % nad načrtovanimi 90 %. V šolskem letu 2016/17 je 57 dijakov doseglo odličen 
uspeh (lani 61 dijakov). Dober uspeh dijakov je tudi odraz kvalitetnega dela učiteljev. Učni uspeh je praviloma 
slabši v oddelkih, kjer je nižji tudi obisk pouka.

Uspeh na poklicni maturi 

Preglednica 6: Uspeh kandidatov po programih v spomladanskem roku poklicne mature.

2014/15 2015/16 2016/17

Program Število % Število % Število %

GRAFIČNI TEHNIK SSI 12 75,0 13 69,2 14 92,9

MEDIJSKI TEHNIK SSI 111 90,1 112 88,4 105 93,3

Po številu kandidatov je generacija 2016/17 primerljiva z lanskoletno. Ddosežen uspeh kandidatov je zelo do-
ber; v spomladanskem izpitnem roku je osem kandidatov doseglo izjemen uspeh, od teh je ena maturantka 
dosegla vse možne točke na poklicni maturi. 

Splošni uspeh kandidatov, ki so poklicno maturo opravljali prvič, je bil v programu grafični tehnik 13,57 točk 
(lani 13,44 točk), v programu medijski tehnik 16,13 točk (lani 15,37 točk), na nivoju države v povprečju 
15,75 točk (lani 15,64 točk).

Preglednica 7: Dosežene ocene po predmetih v spomladanskem izpitnem roku 2015/16 in 2016/17  
(vir: DIC, 2016 in DIC, 2017). 

slovenščina angleščina matematika 2. predmet
izdelek oz. storitev 
z zagovorom

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

GT 2,69 2,93 2,89 3,82 3,00 2,33 2,23 3,29 3,67 4,21

MT 3,12 3,39 4,10 4,24 3,00 3,43 3,25 3,42 3,99 4,34

SMGŠ 3,07 3,16 3,99 4,03 3,00 2,88 3,25 3,36 3,96 4,28

Povprečna ocena 4,01 4,06 3,76 3,88 3,41 3,38 3,30 3,39 4,22 4,24

Rezultati spomladanskega izpitnega roka na nivoju šole, v obeh izobraževalnih programih, so primerljivi z 
doseženimi na državnem nivoju in v treh predmetih presegajo rezultate vrstnikov. Ocenjujemo, da so k do-
bremu rezultatu na poklicni maturi, pripomogli tudi učitelji, ki so izvajali dodatne ure za pripravo na maturo 
pri splošnoizobraževalnih predmetih in strokovnih modulih. Doseženi rezultati pri drugem in četrtem pred-
metu so, glede na prejšnja leta, odlični. V programu medijski tehnik je rezultat dijakov šole po doseženih 
točkah nad slovenskim povprečjem. 

Dosežki dijakov 
Na področju slovenskega jezika in književnosti sta dve dijakinji prejeli bronasto Cankarjevo priznanje; na 
področju pisanja so dijaki uspešno sodelovali pri ustvarjanju šolskega časopisa Pixel in literarnega glasila Mi 
mladci; dijaki so ustvarjalno sodelovali v dramskem krožku: pri dramatizaciji pravljice Svetlane Makarovič 
z naslovom Škrat Kuzma dobi nagrado, s predstavo so nastopili štirikrat; z recitacijami na komemoraciji v 
Zeleni jami; z vodenjem in ustvarjalnim sodelovanjem pri oblikovanju šolske prireditve v Španskih borcih  in 
proslavi ob dnevu državnosti; ustvarjalno sodelovali z lastnimi pobudami in rešitvami pri vodenju TV oddaje, 
ki je bila dijakom na šoli predvajana ob dnevu samostojnosti.

Matematičnega šolskega tekmovanja se je udeležilo 29 dijakov, prejeli so 8 bronastih priznanj; ena dijakinja 
se je uvrstil na državno tekmovanje in prejela srebrno priznanje.
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Na šolskem tekmovanju Ekokviz je sodelovalo 28 dijakov.

Tekmovanja iz znanja zgodovine se je na šoli udeležilo 23 dijakov, dve dijakinji sta prejeli bronasti priznanji, 
prve tri so se uvrstile na državno tekmovanje.

Na področju grafičnega oblikovanja in likovne umetnosti je 14 dijakov prejelo priznanje za izjemne dosežke 
v okviru Transgeneracije v Cankarjevem domu; 5 dijakov je prejelo pohvalo na natečaju »Gre popotnik v novi 
svet«; na likovnem natečaju Trstika je 10 dijakov prejelo zlato in 1 dijak bronasto trstiko; dijaki so pripravili 
tudi razstavo ob informativnem dnevu; dijakinja 3. d oddelka je v celoti oblikovala Spominsko knjigo 2017, 
Srednje medijske in grafične šole Ljubljana; s svojimi likovnimi deli so dijaki sodelovali v šolskem glasilu »Mi 
mladci 2017« in stenskem koledarju 2017.

Na strokovnem področju sta dve skupini dijakov 4. letnika s svojimi poslovnimi idejami sodelovali na držav-
nem tekmovanju Mladi podjetnik, ki ga organizira GEA College; na področju animacije so dijaki s svojimi 
animiranimi filmi sodelovali na festivalu Enimation 2017 in pri izdelavi animirane novoletne voščilnice; foto-
grafije dijakov šole krasijo pesmarico »Ti si čist normalen«; dijaki so celo šolsko leto dokumentirali dogodke 
na šolskih in obšolskih dejavnosti, njihove fotografije so bogatile šolsko spletno stran, šolski časopis Pixel in 
Spominsko knjigo; na področju fotografije, snemanja in montaže so dijaki realizirali tudi več projektov za 
zunanje naročnike; uspešno so pripravili tudi TV-oddajo ob dnevu samotojnosti in enotnosti.

Dijaki programa grafični tehnik so šolo in predvsem svoj poklic predstavili v okviru dejavnosti mesta Ljubljane 
»zelene prestolnice Evrope« na Mestnem trgu pred ljubljanskim magistratom. 

Šola vse tiskovine za lastne potrebe (časopis Pixel, revija Mi mladci, publikacije za informativni dan, 
Spominsko knjigo, različne koledarje, rokovnike in drugo) izdela v šolskih delavnicah, pri tem aktivno sode-
lujejo dijaki obeh izobraževalnih programov.

Dijaki so v šolskem letu 2016/17 tekmovali v različnih športih in dosegali lepe uspehe; dijak 2. g-razreda in 
njegov ju-jitsu partner sta osvojila naslov svetovnega prvaka v kategoriji moški duo do 18 let; med prvih 10 
so se dijaki in dijakinje uvrstili na atletskem prvenstvu, tekmovanju v streljanju, prvenstvih v košarkarki, pla-
vanju, urbanih športih, teku in atletiki.

(Dosežke dijakov šola redno objavlja na spletni strani.)

Učinki izobraževanja
Tudi v šolskem letu 2016/17 je šola izvedla spletno anketo z dijaki, ki so zaključili izobraževanje v preteklem 
šolskem letu, z namenom, da pridobi informacije o nahajanju udeležencev izobraževanja šest mesecev/eno 
leto po zaključenem izobraževanju (dijaki so v nadaljnjem izobraževanju, zaposleni ali brezposelni).

Povezava do spletne ankete je bila posredovana na 78 elektronskih naslovov bivših dijakov, ki so podpi-
sali soglasje, s katerim so dovolili uporabo podatkov za izvedbo ankete o nadaljnjem šolanju in zaposlitvi. 
Anketo je v času od 4. 4. do 19. 6. 2017 v celoti zaključilo 43 anketirancev (55 %); 3 GT in 40 MT (žal število 
odgovorov pri posameznih vprašanjih odstopa od skupnega števila zaključenih anket). 

Ali ste se po končani srednji šoli vpisali v študijski program? (40 odgovorov)
 NE in se ne nameravam.  5
 NE, a se nameravam.  7
 DA, v višješolsko strokovno izobraževanje.  10
 DA, v visokošolsko strokovno izobraževanja (prva bolonjska stopnja).  16
 DA, v univerzitetno izobraževanje (druga bolonjska stopnja).  1
 Drugo (delo).  1
  Od tega 87 % vpisanih v redni študij in 13 % v izredni študij.

Vpišite ime šole in študijskega programa, ki ga obiskujete: (26 odgovorov)
 IAM (Inštitut in akademija za multimedije).  6
 UL, NTF, Grafična in medijska tehnika.  6
 Fakulteta za dizajn, Notranja oprema  1
 Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena nega.  2
 Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ilustracija.  1
 Fakulteta za matematiko in fiziko.  1
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 Fakulteta za organizacijske vede.  1
 Fakulteta za upravo.  1
 UP, Fakulteta za management (vs).  1
 Erudio – medijska produkcija.  1
 Erudio – logistični inženir.  1
 Fakulteta za pomorstvo in promet – prometna tehnologija in transportna logistika.  1
 Gea college – podjetništvo.  1
 Visoka šola za storitve – fotografija.  1
 Ekonomist (vs).  1

Kakšen je vaš zaposlitveni status? (57 odgovorov)
 Zaposlen sem za nedoločen čas.  3
 Zaposlen sem za določen čas.  1
 Sem samozaposlen, npr. podjetnik, kulturnik, kmet, obrtnik ... (s.p., d.o.o.).  1
 Delam po pogodbah (avtorska, podjemna …).  6
 Delam preko študentskega servisa.  27
 Nisem zaposlen, saj nadaljujem šolanje.  12
 Nisem zaposlen, iščem delo preko študentskega servisa.  2
 Nisem zaposlen, iščem zaposlitev (ne preko študentskega servisa).  2
 Nisem zaposlen in ne iščem zaposlitve.  3

3.4 Razvojni projekti

Projekti s slovenskimi partnerji
Šola sodeluje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport; Centrom RS za poklicno izobraževanje; 
Zavodom RS za šolstvo; Šolo za ravnatelje; Obrtno in Gospodarsko zbornico ter drugimi institucijami in go-
spodarskimi subjekti: UL NTF, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Katedra za informacijsko in gra-
fično tehnologijo; Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana; RTV Slovenija; CMEPIUS; Mestna občina Ljubljana 
ter vodi Skupnost šol za medijske in grafične komunikacije in sodeluje v Zvezi skupnosti srednjih šol. 

Šola na področju praktičnega pouka in šolskih delavnic sodeluje z različnimi grafičnimi podjetji (Savatech 
Kranj, Tiskarna Novo mesto, DZS Grafik, Batik, Hartmann, Rolgraf). Podjetje Savatech iz Kranja, ki izdeluje 
tiskarske ofsetne gume, je svoje proizvode testiralo na šolskem 4-barvnem tiskarskem stroju SM52; tudi 
letos je šoli podarilo ofsetne gumi napone za vse tiskarske stroje; podjetje Hartmann iz Ljubljane je podarilo 
ofsetne tiskarske lake; podjetje DZS Grafik, zastopnik proizvajalca Böttcher, je podarilo kemikalijo za ofsetni 
tisk, s katero se je znatno zmanjšala poraba alkohola in povečala kakovost tiska. V okviru tržne dejavnosti so 
predvsem v oddelkih ofsetnega tiska, knjigoveznice, digitalnega tiska in sitotiska izdelovali različne grafične 
izdelke za že znane in tudi nove naročnike. 

Mednarodni projekti 
V šolskem letu 2016/2017 je šola nadaljevala z izvajanjem projekta »SMGŠ on the MoVE« v okviru razpisa 
programa Erasmus+ Ključni ukrep 1 – projekti učne mobilnosti posameznikov na področju poklicnega iz-
obraževanja in usposabljanja (KA102) (mobilnost za dijake in osebje srednjih poklicnih in strokovnih šol): 
sedem mobilnosti dijakov v podjetjih na Malti; štiri mobilnosti dijakov na oddelku za avdio vizualne komuni-
kacije šolskega centra TREDU iz Tamper; štiri mobilnosti dijakov na oddelku za multimedije v šolskem centru 
Lycee La Fayette Clermont-Ferrand v Franciji; dve mobilnosti dijakov na umetniški šoli Kunstikool iz Tartuja 
v Estoniji. V okviru mobilnosti učiteljev in osebja poklicnih šol se je 1 učiteljica udeležila jezikovnega izobra-
ževanja na Malti. Svoje zapiske o obdobju mobilnosti, delu v podjetjih in svojih izkušnjah so objavili na blogu 
mednarodnih projektov http://oniinmi.blogspot.si/ ter šolskih publikacijah Pixel, Mi mladci in Spominska 
knjiga SMGŠ.

V okviru programa Erasmus+ Ključni ukrep 2 – Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks, je šola na-
daljevala sodelovanje s partnerskimi šolami iz Turčije (Solhan), Italije (Vico del Gargano), Poljske (Piekoszow), 
Češke (Plzen) in Portugalske (Guimaraes) v projektu »Together We Learn, United We Stand«. Skupina štirih 
učiteljev in petih dijakov se je oktobra 2016 udeležila projektnega srečanja v Guimaraes-u na Portugalskem; 
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v marcu 2017 je našo šolo obiskalo 50 gostov iz partnerskih šol, ki so se skupaj s svojimi gostitelji udeležili 
delavnic na šoli in v mestu ter izletov po Sloveniji z ogledom kulturno zgodovinskih znamenitosti; udeležen-
ci so pripravili kulturni program in se predstavili z nastopom v kulturnem centru Španski borci; za šolsko in 
projektno dokumentacijo so bili posneti intervjuji z udeleženci in film o projektnem srečanju; skupina štirih 
učiteljev in osmih dijakov se je v maju 2017 udeležila zaključnega projektnega srečanja v Plznu na Češkem; 
na srečanju so predstavili svoje projektne raziskave in sodelovali na skupinskih delavnicah in kulturno-zgo-
dovinskih ogledih lokalnih znamenitosti.

Šola je organizirala in izvedla tudi 3- in 4-tedenski program praktičnega treninga za štiri francoske dijake 
iz Clermot-Ferrand-a, za dve estonski dijakinji iz Tartu-ja, za eno dijakinjo iz Tamper in za tri švedske dijake 
iz Karlstada, ki so delali v grafičnih podjetjih v Ljubljani in na šoli pod mentorstvom učiteljev strokovnih 
modulov. V oktobru 2016 sta šolo obiskali dve učiteljici strokovnih predmetov iz srednješolskega centra v 
Karlstadu.

V dveletnih projektih Erasmus+ KA1 in KA2 (2015–2017), ki sta letos zaključena, je aktivno sodelovalo več kot 
150 dijakov in učiteljev šole.

4 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Na področju izobraževanja odraslih šola izvaja vodeno samoizobraževanje. Delo organizatorke izobraževa-
nja odraslih vključuje načrtovanje, spremljanje, analiziranje, svetovanje in individualno obravnavo vsakega 
udeleženca (pregled dokumentov in priprava predlogov za priznavanje formalno pridobljenega znanja, ki 
ga je pridobil z drugimi izobraževalnimi programi; priprava osebnega izobraževalnega načrta za opravljanje 
izpitov; individualna srečanja skozi vse šolsko leto za spremljanje napredka; organizacija opravljanja delovne 
prakse v podjetjih). V delo pri izvedbi izobraževanja odraslih so bili vključeni skoraj vsi učitelji, tudi njihovo 
delo koordinira organizatorka izobraževanja odraslih, ki hkrati predstavlja vmesni člen med učiteljem in iz-
obraževalcem. Učitelji imajo v urnikih eno uro tedensko namenjeno konzultacijam za odrasle; za dodatne 
konzultacijske ure se kandidat in učitelj dogovorita. Učitelji uporabljajo elektronsko posredovanje navodil in 
gradiv kandidatom ter jim nudijo pomoč pred opravljanjem izpitov. Osebni stiki in pojasnila so kandidatom 
ljubša kot samo elektronsko posredovano gradivo.

V šolskem letu 2016/17 je šola izvajala programe za pridobitev verificirane izobrazbe za programe: grafični 
operater, grafični tehnik, grafični tehnik PTI in medijski tehnik.

Preglednica 8: Vpisani po programih v šolskih letih 2014/15, 2015/16 in 2016/17. 

Program 2014/15 2015/16 2016/17

GRAFIČNI OPERATER SPI 5 2 4

GRAFIČNI TEHNIK SSI 31 33 53

GRAFIČNI TEHNIK PTI 5 8 1

MEDIJSKI TEHNIK SSI 105 115 137

SKUPAJ 146 158 195

Potrebe gospodarstva so večje za program grafični tehnik, vendar je med kandidati večji interes za pro-
gram medijski tehnik, ki pokriva različna strokovna področja. Podjetja na grafičnem in medijskem področju 
usposabljanju zaposlenih in njihovemu formalnemu izobraževanju ne posvečajo več pozornosti in sredstev, 
kandidati zato sami financirajo stroške izobraževanja; v šolskem letu 2016/17 tudi iz Zavod za zaposlovanje 
ni bil napoten noben kandidat. 

Izpiti so potekali v osmih izpitnih rokih; opravljenih je bilo 338 izpitov (lani 255 izpitov). Večina udeležencev 
je opravljala izpite po predmetih in ne po letnikih. Vedno več je kandidatov, ki iščejo znanja in kompetence 
iz ožjih strokovnih področij in opravljajo le določen del programa, strokovne module, ki jih potrebujejo za 
uspešno opravljanje dela. Svoje izobraževanje je s poklicno maturo zaključilo 13 kandidatov (lani 18).
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5 PRIPOROČILA ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018
Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2016/2017 zajema analizo doseženih rezultatov na izbranih področjih 
ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti dela Srednje medijske in grafične šole Ljubljana, ki predstavljajo iz-
hodišča za nadaljnje aktivnosti in razvoj sistema zagotavljanja kakovosti. 

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana je edina v državi, ki v celoti izobražuje za grafične in medijske 
poklice, zato je pomembno, da ohrani doseženi obseg vpisa v oba izobraževalna programa.

Šola svoje aktivnosti in odprti kurikul načrtuje razvojno in odgovorno na podlagi analize doseženih rezul-
tatov, povratnih informacij s trga dela, delodajalcev, ki izvajajo praktično usposabljanje dijakov, kot tudi 
povratnih informacij dijakov in njihovih staršev. 

Dobri materialni pogoji, skrb za usposobljenost učiteljev in ciljno naravnano pedagoško vodenje zagota-
vljajo kakovostno pedagoško delo in predvsem uveljavitev sodobnih metod učenja in poučevanja. Šola za-
poslenim nudi vse možnosti za izobraževanje in njihov osebni poklicni razvoj, motivirani učitelji uspešno 
izkoriščajo odlične delovne pogoje. Velika nagrada za vloženi trud učiteljev in mentorjev so uspehi dijakov, ki 
sodelujejo na različnih tekmovanjih, razpisih, festivalih, natečajih in projektih za zunanje naročnike.

Komisija za kakovost šoli priporoča, naj si s kakovostnim poukom in izvajanjem aktivnosti, ki so usmerjene 
na področje učenja in poučevanja še naprej prizadeva za doseganje zastavljenih ciljev: večjo prisotnost di-
jakov, boljši učni uspeh, povečanje deleža dijakov, ki uspešno zaključijo letnik in šolanje s poklicno maturo. 
Na podlagi analize doseženih rezultatov naj sproti načrtuje aktivnosti in ukrepe za odpravo ugotovljenih po-
manjkljivosti. Še naprej naj skrbi za pozitivno klimo in kulturo ter si prizadeva za dobro sodelovanje s starši 
in drugimi deležniki.

Za boljše rezultate na poklicni maturi, komisija šoli priporoča naj nadaljuje s ponudbo dodatnih ur za pona-
vljanje snovi in utrjevanje znanja iz maturitetnih predmetov, mentorji za 4. predmet in razredniki naj še na-
prej spodbujajo kandidate k samoiniciativnosti, podjetnosti ter odgovornosti do obveznosti in postavljenih 
rokov.

S samoevalvacijo naj šola še naprej odpira prostor za iskanje in preizkušanje novih idej za doseganje še bolj-
ših dosežkov dijakov; učitelji naj nadaljujejo s predstavitvami in izmenjavami dobrih praks in jih izkoristijo 
kot učinkovit način prenosa znanja za razvoj.

        Predsednica komisije za kakovost
Ljubljana, 15. september 2017     Lea Golob





	


Ljubljana,	avgust	2017	
Šolski	tim	za	samoevalvacijo:	Ana	Šterbenc,	Martina	Koražija,	Lea	Golob	 	


 
 
Samoevalvacijsko poročilo na ravni šole za šolsko leto 2016/2017 
 
1 PREDSTAVITEV ŠOLE  


Poslanstvo in vizija 


Smo edina šola v državi, ki v celoti izobražuje za grafične in medijske poklice, zato smo s pomočjo industrije 
odgovorni za razvoj in vsebino izobraževalnih programov grafičnega in medijskega področja. 


S kakovostnim poukom, ki je zasnovan na reševanju problemov in razvijanju ustvarjalnosti, šolamo dobre grafične 
in medijske tehnike, ki bodo lahko tudi nadaljevali študij ali ustanavljali svoja podjetja. 


Skrbimo za strokovno izpopolnjevanje in napredovanje učiteljev, njihov osebni in strokovni razvoj. Naši učitelji 
uporabljajo nove metode poučevanja in učne pripomočke ter upoštevajo dijakove sposobnosti in potrebe. 
Razvijamo različne oblike formalnega in neformalnega izobraževanja za različne uporabnike, tesno se povezujemo 
z industrijo, obrtniki in sorodnimi šolami tako doma kot v tujini.  


Dijakom omogočamo, da svoje interese in nagnjenja uresničujejo tudi v različnih krožkih, športnem društvu ter 
drugih dejavnostih ob pouku, nadarjeni dijaki pa se s pomočjo mentorjev vključujejo v raziskovalno delo ali se 
udeležujejo različnih tekmovanj. Tako razvijajo zaupanje vase in samozavest.  


Naš cilj je ostati vodilna šola na področju izobraževanja za različne medije. 


Vrednote 


Med dijaki spodbujamo zdrav način življenja, pripadnost šoli, spoštovanje drugačnosti in se učimo strpnosti; dijake 
navajamo, da so odgovorni za svoj uspeh in odločitve. 


Kontekst 


Povezujemo se z okoljem, sorodnimi šolami doma in v tujini, industrijo, obrtniki in grozdi ter iščemo nove poti za 
sodelovanje z izmenjavo učiteljev in drugih strokovnjakov, s pridobivanjem donatorjev in sponzorjev pri 
posodabljanju opreme. 
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2 POTEK SAMOEVALVACIJE 


2.1 Predstavitev obravnavanega prednostnega področja 


Prednostno področje kakovosti je učenje in poučevanje (dosežki dijakov). Poleg pridobitve strokovnih znanj za 
zaposlitev želimo našim dijakom omogočiti nadaljevanje izobraževanja. Dijake želimo pripraviti na vseživljenjsko 
učenje, jih naučiti povezovanja znanj, predvsem splošnoizobraževalnih predmetov v stroki. 


V šolskem letu 2016/17 smo nadaljevali z razvojem metode dela razrednikov za boljše dosežke dijakov. Na podlagi 
strokovne razprave, analize rezultatov/dosežkov dijakov v preteklih šolskih letih, dolgoročnih ciljev šole in našega 
poslanstva, da dijake opremimo z znanji in veščinami za uspešno nadaljnjo življenjsko pot, smo opredelili tale 
izhodišča za doseganje ciljev: 


> razvijanje veščin pisnega in ustnega sporazumevanja; 
> razvijanje veščin projektnega dela; 
> povezovanje prakse s teorijo v poklicu z upoštevanjem zahtev in potreb gospodarstva; 
> spodbujanje odgovornosti; 
> sprejemanje vrednot, ki so pomembne za posameznika, okolje in razvoj. 


2.2 Načrtovanje, izvedba in spremljanje zastavljenih ciljev 


Za načrtovanje dejavnosti smo članice tima za samoevalvacijo pripravile akcijski načrt na ravni šole (Priloga 1). 
Ravnateljica je oblikovala aktive razrednikov po letnikih ter jim posredovala priporočila in usmeritve za dejavnosti: 


Aktiv razrednikov 1. letnika: 
> seznanjanje dijakov in staršev z novim šolskim okoljem, šolskimi pravili, pravilniki, z delom na šoli; ozaveščanje 


dijakov o škodljivosti uživanja prepovedanih drog; usmerjanje dijakov k odgovornemu odnosu do sebe in drugih. 


Aktiv razrednikov 2. letnika: 
> seznanjanje dijakov in staršev s praktičnim usposabljanjem z delom pri delodajalcih (v nadaljevanju PUD); 


ozaveščanje dijakov o škodljivosti uživanja prepovedanih drog; usmerjanje dijakov k podjetnostnemu 
razmišljanju (kako svoje ideje uresničiti v realnem okolju, kakšne so prednosti izmenjave s tujino ipd.). 


Aktiv razrednikov 3. letnika: 
> seznanjanje dijakov in staršev z odgovornostjo v prometu »Postal bom voznik«; ozaveščanje dijakov o 


škodljivosti uživanja prepovedanih drog; usmerjanje dijakov k tehtnemu razmisleku glede izbirnega področja v 
4. letniku. 


Aktiv razrednikov 4. letnika:  
> seznanjanje dijakov in staršev z možnostmi nadaljnjega študija oz. vstopa na trg dela; ozaveščanje dijakov o 


škodljivosti uživanja prepovedanih drog; usmerjanje dijakov k pravočasnemu in odgovornemu pristopu k 
obveznostim poklicne mature (v nadaljevanju PoM). 


V vseh aktivih: 
> spremljanje dosežkov dijakov na področju učnega uspeha, izostankov in vzgojne problematike ter krepitev 


sodelovanja s starši in drugimi deležniki. 


V akcijskih načrtih so aktivi razrednikov po letnikih opredelili dejavnosti, njihove nosilce, vključene deležnike, roke 
za izvedbo dejavnosti in potrebne vire ter podatke, njihov način zbiranja in analiziranja ter merila za spremljanje 
dosežkov.  


Načrtovane dejavnosti smo izvajali v okviru pouka, razrednih ur in skladno z izdelanim rokovnikom. Spremljanje 
uresničevanja zastavljenih ciljev smo učitelji izvajali sproti, v okviru strokovnih aktivov in aktivov razrednikov. Na 
nivoju šole pa ob zaključku 1. in 2. ocenjevalnega obdobja, po spomladanskem izpitnem roku ter ob koncu šolskega 
leta. 


Končno samoevalvacijsko poročilo vsebuje podatke in povzetke, ki so jih posredovali aktivi. (Originale poročil hrani 
šolski tim za samoevalvacijo.) 
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3 REZULTATI IN UGOTOVITVE 


3.1 Aktiv razrednikov 1. letnika 


> Delo z dijaki: razredniki so pripravili 37 različnih tem za obravnavo na razrednih urah in dijake uspešno uvedli v 
novo šolsko okolje, jih seznanili s šolskimi pravili, ozaveščali o škodljivosti prepovedanih substanc (na šoli je 
potekalo več delavnic za ozaveščanje o pomenu zdravega načina življenja); z individualnimi razgovori so dijake 
motivirali za sodelovanje pri pouku, jih spodbujali k sprotnemu delu ter spoštovanju dogovorjenih rokov oddaje 
poročil ter izdelkov; dijake so motivirali za doseganje boljšega učnega uspeha tudi z vpisovanjem pohval v 
eAsistentu: 
> 1. B-razred ima v tem šolskem letu vpisanih 13 pohval za zgledno sodelovanje pri pouku angleščine, 


zgodovine in osnovah oblikovanja.  Dijaki, ki so bili pohvaljeni so bili tudi uspešni ob koncu šolskega leta. 
> 1. C-razred ima v tem šolskem letu vpisanih 5 pohval (3 za sodelovanje na matematičnem kenguruju,1 za 


odličen uspeh in 1 za fotonatečaj). Pohvaljeni dijaki so praviloma zelo uspešni tudi na ostalih področjih. 
> Dijaki 1. D so bili v tem šolskem leto pohvaljeni devetdesetkrat, na koncu šolskega leta pa je bila 


pohvaljena ena dijakinja. 
> V 1. E so dijaki dobili pri pouku 3 pohvale. 
> 1. F-razred ima  tem šolskem letu vpisanih 7 pohval,2 dijaka sta dobila še posebej pohvalo za sodelovanje 


na umetniškem natečaju. 
> 1. G: 6 dijakov je v tem šolskem letu prejelo pohvale za sodelovanje pri dramskem krožku, 3 dijaki so bili 


pohvaljeni za odličen uspeh, 2 dijaka sta prejela pohvalo za sodelovanje in povezovanje šolskih prireditev.  


> Sodelovanje: razredniki so izmenjevali izkušnje in primere dobre prakse ter mnenja o reševanju tekoče vzgojne 
in učne problematike; veliko so sodelovali tudi s svetovalno delavko, ki jih je usmerjala pri delu z dijaki z 
odločbami; razredniki ugotavljajo, da je za uspeh dijakov ključno dobro sodelovanje na relaciji dijak – razrednik 
– oddelčni učiteljski zbor; s starši so razredniki sodelovali na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, prek e-pošte, 
eAsistenta za starše in telefona ter na individualnih razgovorih za sprotno reševanje učnih ali vzgojnih težav. 


> Uspeh: primerjalni podatki o uspehu razredov  1. letnika ob koncu pouka v šolskih letih 2015/16 in 2016/17 so 
prikazani v preglednici 1. 


Preglednica 1 
Izobraževalni 
program Razred  


% pozitivnih 
2015/16 


% pozitivnih 
2016/17 


št. odličnih 
2015/16 


št. odličnih 
2016/17 


št. izpitov 
2015/16 


št. izpitov 
2016/17 


GT 1. B 29 73 1 2 23   2 


MT 1. C 79 89 1 1   7   0 


MT 1. D 77 90 2 1   8   0 


MT 1. E 77 97 0 1   3   0 


MT 1. F 55 80 0 3 16   6 


MT 1. G 90 89 3 3   2   3 


Ob koncu pouka v šolskem letu 2016/17 so imeli več kot 3 neocenjene/negativne ocene 4 dijaki programa grafični 
tehnik (GT), v letu 2015/16 3 dijaki; v programu medijski tehnik (MT) je bilo v letu 2016/17 teh dijakov 7, v letu 2015/16 
8 dijakov. 


> Izostanki: primerjalni podatki o izostankih razredov 1. letnika v šolskih letih 2015/16 in 2016/17  so prikazani v 
preglednici 2. 


Preglednica 2 
Izobraževalni 
program Razred  


izostanki 
2015/16 


izostanki 
2016/17 


opravičeni 
2015/16 


opravičeni 
2016/17 


neopravičeni 
2015/16 


neopravičeni 
2016/17 


GT 1. B 6761 6233 5731 5714 1030 519 


MT 1. C 3941 3507 3568 3427   373   80 


MT 1. D 4453 5588 4192 5222   261 366 


MT 1. E 4792 3859 4596 3733   196 126 


MT 1. F 4377 3368 3637 3172   691 196 


MT 1. G 3568 5473 3309 5324   259 149 


V šolskem letu 2016/17 sta se izpisala 2 dijaka programa GT, v letu 2015/16 7 dijakov; v programu MT so se v letu 
2016/17 izpisali 4 dijaki, enako tudi v letu 2015/16. 
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> Elektronska samoevalvacija EpoS: v januarju 2017 so razredniki in dijaki sodelovali v elektronski samoevalvaciji 
EPoS. V nadaljevanju so opisane ugotovitve razrednikov in njihove rešitve glede na rezultate: 
> Gabi Dernulovec, 1. B: Rezultati samoevalvacije z dijaki kažejo na dobro ujemanje z vsemi mojimi 


ocenami. Na podlagi tega večjih popravkov in rešitev v odnosu do dela in dijakov ne bom izvajala. 
> Edvard Vrenčur, 1. C: Rezultati samoevalvacije z dijaki kažejo na dobro ujemanje z vsemi mojimi 


ocenami. Na podlagi tega večjih popravkov in rešitev v odnosu do dela in dijakov ne bom izvajal. 
> Mateja Jakob, 1. D: Rezultati so presegli moja pričakovanja, vendar je vedno možno izboljšati nivo 


pouka in odnos do dijakov. Vsekakor bo naslednje leto moja prioriteta več miru v razredu, da bodo lahko 
delali vsi in še večja skrb za to, da se bodo v razredu vsi počutili dobro in sprejeto. 


> Anica Pantar, 1. E: Moji odgovori so zelo podobni odgovorom dijakov (odstopanje je manjše od 1.0), 
razen pri trditvi "Pri pouku snov dovolj ponavljamo in utrjujemo" , kjer je odstopanje 1.0. Smatram, da je 
razlog v tem, da so nekateri dijaki pri mojem predmetu šibki in bi potrebovali dejansko še več vaj in 
utrjevanja.  


> Uroš Klaus, 1. F: Rezultati samoevalvacije z dijaki kažejo na dobro ujemanje z vsemi mojimi ocenami. Na 
podlagi tega večjih popravkov in rešitev v odnosu do dela in dijakov ne bom izvajal. 


> Barbara Iskra Šarec, 1. G: Rezultati samoevalvacije dijakov se precej ujemajo z mojimi pričakovanji. 


> Povzetek in predlogi: aktiv ugotavlja, da je bil uspeh občutno boljši, vzgojnih ukrepov pa manj; zato predlaga, 
da se v prihodnjem šolskem letu ohrani razporeditev tedenske razredne ure v dopoldanskem času, saj jih bodo 
tudi v nadaljevanju izkoristili za obravnavo različnih tem, ki so dijakom zanimive, za spodbujanje dijakov k boljšim 
medsebojnim odnosom, boljšemu uspehu in manjšemu izostajanju od pouka. 


3.2 Aktiv razrednikov 2. letnika 
> Seznanjanje dijakov in staršev s PUD: razredniki so sodelovali z organizatorko PUD (Lea Golob), ki je dijake 


seznanila z rokovnikom, dokumenti in ostalimi potrebnimi informacijami o poteku PUD. Skupni uvodni del 
roditeljskega sestanka za starše dijakov 2. letnika, na temo PUD, je potekal 8. 9. 2016. Organizatorka PUD je tudi 
staršem predstavila namen, cilje, rokovnik in dokumente ter jih prosila za sodelovanje pri iskanju ustreznih 
delovnih mest. Dijaki so imeli v mesecu novembru 2016 predavanje in izpit iz varstva pri delu. Dijaki so PUD 
opravljali v terminih predvidenih s šolskim koledarjem, neuspešni so bili samo trije dijaki. 


> Ozaveščanje dijakov o škodljivosti uživanja prepovedanih drog: na razrednih urah so se razredniki z dijaki 
pogovarjali o škodljivosti prepovedanih drog. Za dijake so bile tekom šolskega leta izvedene tudi delavnice: Mladi 
in hazard (1. in 2. del) in Brez izgovora. 


> Usmerjanje dijakov k podjetnostnemu razmišljanju: v februarju 2017 organizirane so bile delavnice »Aktivno 
državljanstvo za mlade«, ki so dijake spodbujale k aktivnemu podjetnostnemu razmišljanju. Dijaki so sodelovali 
v mednarodnih izmenjavah in različnih šolskih projektih. 


> Zmanjšanje izostankov: primerjalni podatki o odsotnosti dijakov po razredih (npr. 1. B 2015/16 in 2. B 2016/17) 
so prikazani v preglednici 3. 


Preglednica 3 
Izobraževalni 
program Razred  


izostanki 
2015/16 


izostanki 
2016/17 


opravičeni 
2015/16 


opravičeni 
2016/17 


neopravičeni 
2015/16 


neopravičeni 
2016/17 


GT 2. B 6761 5103 5731 4855 1030 248 


MT 2. C 4044 5956 3657 5360   387 596 


MT 2. D 4542 3924 4278 3687   264 237 


MT 2. E 4792 4817 4596 4772   196   45 


MT 2. F 4377 5324 3686 4857   691 469 


MT 2. G 3711 3565 3447 3313   264 252 


Razlogi za nadpovprečne odsotnosti so bili predvsem zdravstveni in sodelovanje dijakov pri obšolskih dejavnostih. 


> Elektronska samoevalvacija EpoS: v začetku leta 2017 so razredniki in dijaki sodelovali v elektronski 
samoevalvaciji EPoS. V nadaljevanju so opisane ugotovitve razrednikov in njihove rešitve glede na rezultate: 
> 2. B: Razrednik ni opazil večjih odstopanj, zato meni, da ni potrebna nobena izboljšava.  
> 2. C: V razredu je bila v času samoevalvacije negativna klima, prevladovala je miselnost dijakov, ki niso 


imeli nikakršnih ambicij. Temu primerni se rezultati ankete. Proti koncu šolskega leta se je vzdušje v 
razredu nekoliko uredilo.Tako so tudi rezultati dokaj solidni. Največje razhajanje je bilo pri trditvi: učitelj 
nas navaja k uporabi učbenikov, priročnikov in informacijske tehnologije (računalnik, splet …). 
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> 2. D: Dijaki so razredničarko ocenili boljše, kot se je ocenila sama. Z delom bo nadaljevala po dosedanjih 
smernicah.  


> 2. E: Razrednik ni opazil večjih odstopanj.  
> 2. F: Razredničarka ni opazila večjih odstopanj. 
> 2. G: Razredničarka je ugotovila odstopanja pri naslednjih trditvah: učitelj spodbuja mojo ustvarjalnost; 


učitelj pri pouku upošteva različne učne sposobnosti dijakov; učiteljevo obnašanje mi je za dober zgled. V 
naslednjem šolskem letu bo razredničarka več časa namenila pogovoru o ciljih in željah dijakov. 


> Uspeh: primerjalni podatki o uspehu razredov ob koncu pouka (npr. 1. B 2015/16 in 2. B 2016/17) so prikazani v 
preglednici 4. 


Preglednica 4 
Izobraževalni 
program Razred  


% pozitivnih 
2015/16 


% pozitivnih 
2016/17 


št. odličnih 
2015/16 


št. odličnih 
2016/17 


št. izpitov 
2015/16 


št. izpitov 
2016/17 


GT 2. B 29 60 1 2 23   8 


MT 2. C 79 77 1 0   7 11 


MT 2. D 77 86 2 1   8   5 


MT 2. E 77 79 0 1   3   7 


MT 2. F 55 76 0 4 16 10 


MT 2. G 90 97 3 2   2   1 


3.3 Aktiv razrednikov 3. letnika 


> Seznanjanje dijakov z odgovornostjo v prometu »Postal bom voznik«: izvedena je bila delavnica z naslovom 
»Postal bom voznik«, na kateri so se z dijaki pogovarjali o posledicah težjih prometnih nesreč, zaradi 
neupoštevanja prometnih predpisov. 


> Ozaveščanje dijakov o škodljivosti uživanja prepovedanih drog: razredniki so na to temo organizirali tematsko 
razredno uro, na kateri so se z dijaki pogovorili o posledicah uživanja drog in škodljivih substanc. 


> Usmerjanje dijakov k tehtnemu razmisleku glede izbirnega področja v 4. letniku: razredniki so na tematski 
razredni uri dijake seznanili z izbirnostjo, smermi in izbirnim postopkom. 


> Uspeh: Primerjalni podatki o uspehu razredov ob koncu pouka (npr. 2. B 2015/16 in 3. B 2016/17) so prikazani v 
preglednici 5. 


Preglednica 5 
Izobraževalni 
program Razred  


% pozitivnih 
2015/16 


% pozitivnih 
2016/17 


št. odličnih 
2015/16 


št. odličnih 
2016/17 


št. izpitov 
2015/16 


št. izpitov 
2016/17 


GT 3. B 53 46 0 0   7 10 


MT 3. C 93 81 2 3   2   7 


MT 3. D 93 86 4 5   1   4 


MT 3. E 79 75 3 3 10   7 


MT 3. F 88 78 3 2   2   5 


MT 3. G 79 89 0 0   7   4 


Ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja je bila večina neocenjenih dijakov pri modulu ISZp (dijaki posnetkov niso 
objavili, posnetki so bili izbrisani, posnetkov jim ni uspelo naložiti na strežnik ipd.). Rezultat ob koncu pouka 
razredniki ocenjujejo kot zadovoljiv, glede na stanje ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja. Razredniki predvidevajo, 
da bodo dijaki uspešni pri opravljanju izpitov. 


> Izostanki: primerjalni podatki o odsotnosti dijakov po razredih (npr. 3. B 2016/17 in 2. B 2015/16) so prikazani v 
preglednici 6. 


Preglednica 6 
Izobraževalni 
program Razred  


izostanki 
2015/16 


izostanki 
2016/17 


opravičeni 
2015/16 


opravičeni 
2016/17 


neopravičeni 
2015/16 


neopravičeni 
2016/17 


GT 3. B 6761 4341 5731 4069 1030 272 


MT 3. C 4044 2579 3657 2417   387 162 


MT 3. D 4542 4371 4278 4248   264 123 


MT 3. E 4792 3548 4596 2947   196 601 


MT 3. F 4377 4387 3686 3855   691 532 


MT 3. G 3711 3313 3447 3108   264 205 
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Število izostankov je v 2. ocenjevalnem obdobju naraslo zaradi konstantne odsotnosti določenih dijakov (tudi s 
pedagoško pogodbo). Razlogi za nadpovprečno odsotnost so bili predvsem zaradi zdravniških razlogov in obšolskih 
dejavnosti. Vzrok visokega števila ur odsotnosti je, ker starši pišejo opravičila brez tehtnega razloga in dovoljujejo, 
da dijaki sami določajo prisotnost pri pouku kot jim odgovarja glede na rezultat. 


> Vzgojna problematika: v določenih oddelkih so težave, ker dijaki klepetajo, ne sodelujejo in ne prinašajo 
potrebščin k pouku. Vzgojni ukrepi so bili izrečeni predvsem zaradi neopravičenih ur. 


> Sodelovanje: razredniki so sodelovali s starši (organizirani roditeljski sestanki, redne in popoldanske govorilne 
ure, individualni pogovori, telefonski pogovori in elektronska pošta). 


> Elektronska samoevalvacija EpoS: v začetku leta 2017 so razredniki in dijaki sodelovali v elektronski 
samoevalvaciji EPoS. V nadaljevanju so opisane ugotovitve razrednikov in njihove rešitve glede na rezultate: 
> 3. B: Povprečna ocena razrednika je 1,9; povprečna ocena dijakov, ki so anketo izpolnili (8/13) je 1,0. 


Dijaki vidijo učitelja v boljši luči, kot ta vidi sam sebe. Največja odstopanja so pri trditvah: »Učitelj 
spodbuja mojo ustvarjalnost«, »Učitelj pri pouku upošteva različne učne sposobnosti dijakov«, »Učitelj 
nas usmerja, da povezujemo vsebine predmeta z drugimi predmeti«, kjer prihaja do največjih odklonov – 
učitelj je bolj samokritičen kot dijaki, ki so mu na splošno namenili visoko oceno. 


> 3. C: Učitelj je prepričan (popolnoma se strinjam), da na začetku jasno posreduje načine in kriterije 
ocenjevanja. Dijaki so mnenja, da le deloma.  Potrebna izboljšava: Večja jasnost pri podajanju načinov in 
kriterijev ocenjevanja. Učitelj je mnenja, da dovolj spodbuja dijake k sodelovanju pri pouku, ti pa so 
mnenja, da bi bilo tega sodelovanja lahko še več. 


> 3. D: Povprečna ocena razrednika je 1,3; povprečna ocena dijakov, ki so anketo izpolnili (20/29) je 1,5. 
Razrednik ugotavlja, da velikih razlik v ocenah ni, zato meni, da ni potrebnih posebnih sprememb pri 
njegovem delu.  


> 3. E: Povprečna ocena razrednika je 1,8; povprečna ocena dijakov, ki so anketo izpolnili (18/28) je 2,5. 
Razrednik ugotavlja, da velikih razlik v ocenah ni. Polovice dijakov, ki so dali oceno, razrednik ne uči in 
njihove ocene ne bi smele biti upoštevane. 


> 3. F: Povprečna ocena razrednika je 1,6; povprečna ocena dijakov, ki so anketo izpolnili (20/27) je 1,7. 
Razrednik ugotavlja, da velikih razlik v ocenah ni. 	


> 3. G: Povprečna ocena razrednika je 1,1; povprečna ocena dijakov, ki so anketo izpolnili (20/28) je 1,6. 
Razrednik ugotavlja, da velikih razlik v ocenah ni. 	


3.4 Aktiv razrednikov 4. letnika 
> Nadaljnji študij oziroma vstop na trg dela: razredniki so izvedli tematsko razredno uro na kateri so se z dijaki 


pogovorili o načrtovanju karierne poti; dijaki so obiskali sejem Informativa, se udeležili informativnih dnevov in 
imeli predstavitve izobraževalnih ustanov na šoli. S starši dijakov so se razredniki o tej temi pogovorili na 
roditeljskem sestanku v mesecu januarju 2017. Na šoli je bila izvedena anketa med maturanti. Na podlagi 
razgovora z dijaki so razredniki ugotovili: 
> dijaki so spoznali možnosti nadaljnega študija (obiskali so sejem Informativa in imeli kar nekaj 


predstavitev izobraževalnih ustanov na šoli), 
> dijaki so se prijavili na nadaljnji študij brez problemov, 
>  nekateri ne želijo študirati in bodo poskušali poiskati delo. 


> Škodljivost uživanja prepovedanih drog: na šoli je bilo organizirano predavanje na to temo, razredniki so z 
dijaki izvedli tematsko razredno uro. 


> Pristop k obveznostim poklicne mature: razredniki so se z dijaki pogovarjali na tematskih razrednih urah; za 
dijake so bile organizirane predstavitve tajnice poklicne mature, s temi informacijami je seznanila tudi starše na 
uvodnem delu pred 2. roditeljskim sestankom. Dijaki so večinoma opravili vse obveznosti v določenih rokih. 


> Sodelovanje: razredniki so sodelovali s starši (organizirani roditeljski sestanki, redne in popoldanske govorilne 
ure, individualni pogovori, telefonski pogovori in elektronska pošta). 


> Vzgojna problematika: vzgojni ukrepi so bili  izrečeni predvsem zaradi izostankov in neprimernega obnašanja. 


> Elektronska samoevalvacija EpoS: v začetku leta 2017 so razredniki in dijaki sodelovali v elektronski 
samoevalvaciji EPoS. V nadaljevanju so opisane ugotovitve razrednikov in njihove rešitve glede na rezultate: 
> Maja Osterman, 4. B: V evalvaciji dela razrednika smo bili z dijaki na večini področij zelo usklajeni, saj 


smo se v večini primerov razlikovali za manj kot pol točke, nikjer pa več kot za 0,7 točke. V večini 
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primerov sem bila sama bolj stroga pri ocenjevanju. Ker so dijaki moje delo dobro ocenili, v prihodnje 
večjih sprememb ne načrtujem. 


> Anja Megušar, 4. C: Dijaki so me ocenili zelo podobno kot sem se sama. Nikjer ni za več kot eno točko 
razlike. Za eno točko razlike je le pri spodbujanju ustvarjalnosti, pri navajanju na druge pripomočke in pri 
upoštevanju različnih sposobnosti dijakov. Vendar pa so me dijaki bolje ocenili kot sem se sama in tako 
ne načrtujem nekih izboljšav. 


> Veronika Trček, 4. D: Porodniški dopust. 
> Gorazd Krumpak, 4. E: Moja ocena in ocena dijakov je bila najbolj usklajena na področju doslednosti pri 


mojem delu in pri upoštevanju predstavljenih kriterijev in ocenjevanja znanja. Obe oceni potrjujeta druga 
drugo. Dijaki so presodili, da dajem premalo primerov iz poklicnega/vsakdanjega življenja. V ta namem se 
želim udeležiti projekta za dvig učiteljevih kompetenc, kjer bom na izmenjavi v podjetju pridobil prav ta 
manjkajoča znanja, ki jih dijaki pogrešajo pri pouku. Dijaki so ocenili, da premalo utrjujemo in 
ponavljamo. Z dijaki se strinjam, saj je ob obsegu 4 ur na mesec, premalo časa za spoznavanje snovi, 
ponavljanje in izdelavo zahtevnega in kvalitetnega izdelka. Dijaki so bolje ocenili moje delo od mene na 
področju, kjer me vidijo kot dober zgled in dobro medsebojno razumevanje. 


> Uroš Tratnik, 4. F: Največja razlika med mojo oceno in oceno dijakov (0,9) je pri razumljivosti razlage in 
pri trditvi »Učitelj me zaposli tako, da med poukom aktivno sodelujem.« (0,8). Pri ostalih je razlika 0,5 (pri 
treh) ali manjša. Največja usklajenost je pri trditvah: 


> Učitelj spodbuja mojo ustvarjalnost - 0,0 
> Učitelj uporablja pri pouku primere iz poklicnega/vsakdanjega življenja - 0,1 
> V razredu je med poukom red - 0,2 
> Učiteljevo obnašanje mi je za dober zgled - 0,2 


> Iva Molek, 4. G: Glede na rezultate ankete lahko povzamem, da so me dijaki v vseh trditvah ocenili bolje 
kot sem se sama. Zato smatram, da ni potrebnih nobenih posebnih ukrepov.  


> Uspeh: Primerjalni podatki o uspehu razredov ob koncu pouka (npr. 4. B 2015/16 in 4. B 2016/17) so prikazani v 
preglednici 7. 


Preglednica 7 
Izobraževalni 
program Razred  


% pozitivnih 
2015/16 


% pozitivnih 
2016/17 


št. odličnih 
2015/16 


št. odličnih 
2016/17 


št. izpitov 
2015/16 


št. izpitov 
2016/17 


GT 4. B 77 86 0 3   6   2 


MT 4. C 88 90 1 5   3   4 


MT 4. D 93 94 7 4   4   2 


MT 4. E 71 68 0 4 12   7 


MT 4. F 97 83 3 2   2   5 


MT 4. G 72 67 2 5 13 13 


Kot ponavadi so bili rezultati ob polletju slabi, vendar niso pokazatelj končnega uspeha; se jih pa uporabi za 
motivacijo dijakov za nadaljnje delo. Vzrok negativnega uspeha dijakov ob koncu pouka je večinoma povečano 
izostajanje v zadnjem delu šolskega leta. 


> Izostanki: primerjalni podatki o odsotnosti dijakov po razredih (npr. 4. B 2016/17 in 4. B 2015/16) so prikazani v 
preglednici 8. 


Preglednica 8 
Izobraževalni 
program Razred  


izostanki 
2015/16 


izostanki 
2016/17 


opravičeni 
2015/16 


opravičeni 
2016/17 


neopravičeni 
2015/16 


neopravičeni 
2016/17 


GT 4. B 3609 3926 3468 3774   141   152 


MT 4. C 3896 4566 3144 4217   752   349 


MT 4. D 4524 3044 4254 2887   279   157 


MT 4. E 6409 8350 5311 8151 1098   199 


MT 4. F 8344 6232 8141 5149   203 1083 


MT 4. G 7272 6619 7077 5765   195   854 


Manjkanje pri pouku ostaja velik problem. Mnogo dijakov trdi, da imajo zdravstvene probleme, kar je nepreverljivo. 
Starši opravičujejo preveč izostankov v izogib vzgojnim ukrepom. Število izostankov je v 2. polletju naraslo zaradi 
konstantne odsotnosti določenih dijakov/inj. Razlogi za nadpovprečno odsotnost so bili predvsem zaradi 
zdravstvenih razlogov in obšolskih dejavnosti. 
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4 ELEKTRONSKA SAMOEVALVACIJA EPoS 


V šolskem letu 2016/2017 smo se vključili v izvedbo vseslovenske spletne samoevalvacijo EPoS na temo učenje in 
poučevanje ter šolska klima. Na področju učenja in poučevanja smo v anketo vključili dijake vseh razredov šole in 
njihove razrednike. Dijaki so dodatno izpolnjevali še anketo na ravni šole, na področjih: medosebni odnosi, 
pričakovanja in zadovoljstvo, organizacija in informiranje, oprema in urejenost, podpora dijakom. 


Od izvajalca elektronske samoevalvacije, skupine EPoS, smo prejeli podatke (povprečne vrednosti odgovorov 
dijakov in učiteljev šole (šola) ter povprečne vrednosti odgovorov vseh sodelujočih dijakov (dijaki SLO) in učiteljev 
(učitelji SLO)) in grafikona, ki sta prikazana v nadaljevanju. 
Za interpretacijo rezultatov smo prejeli naslednja navodila: 
> daljša kot je črta, večje je strinjanje s trditvijo, krajša kot je, manjše je strinjanje, 
> pri obravnavi rezultatov izpostavite odgovore, kjer je razlika med trditvama dijakov in učiteljev večja od 20 %. 


Grafikon 1: Učenje in poučevanje (Zaradi večje preglednosti so navedene samo trditve dijakov.) 


 
Rezultati šole se nanašajo na odnos razrednik – dijaki razreda, vključeni so bili vsi razredi (24 oddelkov) in njihovi 
razredniki, anketo je izpolnilo 506 dijakov in 22 razrednikov; vseh sodelujočih je bilo 6518 dijakov in 462 učiteljev. 


V primerjavi ocen učiteljev in dijakov šole, so dijaki slabše ocenili naslednje trditve, vendar pri nobeni ni odstopanje 
večje od 20 %: 


Učiteljeva razlaga je razumljiva. (4,00 %) Učitelj nas navaja k uporabi učbenikov, priročnikov in 
IKT (računalnik, splet …). (3,96 %) 


Učitelj je dostopen za pogovor. (2,48 %) Učitelj pri pouku upošteva različne učne sposobnosti 
dijakov. (0,52 %) 


Pri samostojnem delu mi da učitelj jasna navodila. (2,34 %) Z učiteljem se dobro razumemo. (3,59 %) 
Učitelj uporablja pri pouku primere iz 
poklicnega/vsakdanjega življenja. (6,59 %) 


Učiteljevo obnašanje mi je za dober zgled. (8,29 %) 


Pri pouku snov dovolj ponavljamo in utrjujemo. (3,80 %) Učitelj me spoštuje. (5,36 %) 
Učitelj spodbuja mojo ustvarjalnost. (2,44 %)  


1.001.502.002.503.003.504.00


Učiteljeva	razlaga	je	razumljiva.


Učitelj	je	dosleden	pri	svojem	delu.


Učitelj	je	dostopen	za	pogovor.


V	razredu	je	med	poukom	red.


Učitelj	ustrezno	ukrepa,	kadar	dijak	moti	pouk.


Učitelj	v	uvodni	uri	jasno	predstavi	načine	in	kriterije	ocenjevanja.


Učitelj	upošteva	predstavljene	načine	in	kriterije	ocenjevanja.


Učitelj	pravično	ocenjuje.


Učitelj	me	zaposli	tako,	da	med	poukom	aktivno	sodelujem.


Pri	samostojnem	delu	mi	da	učitelj	jasna	navodila.


Učitelj	uporablja	pri	pouku	primere	iz	poklicnega/vsakdanjega	življenja.


Učitelj	nas	usmerja,	da	povezujemo	vsebine	predmeta	z	drugimi	predmeti.


Pri	pouku	snov	dovolj	ponavljamo	in	utrjujemo.


Učitelj	spodbuja	mojo	ustvarjalnost.


Učitelj	nas	navaja	k	uporabi	učbenikov,	priročnikov	in	IKT	(računalnik,	splet	…). 


Učitelj	pri	pouku	upošteva	različne	učne	sposobnosti	dijakov.


Z	učiteljem	se	dobro	razumemo.


Učiteljevo	obnašanje	mi	je	za	dober	zgled.


Učitelj	me	spoštuje.


Povprečje	učiteljev	(SLO) 


Povprečje	dijakov	(SLO) 


Povprečje	učiteljev	(šola) 


Povprečje	dijakov	(šola)
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Grafikon 2: Šolska klima 


 
Anketo na nivoju šole so izpolnjevali samo dijaki. V primerjavi s povprečjem dijakov SLO so dijaki šole slabše ocenili 
naslednje trditve, vendar pri nobeni ni odstopanje večje od 20 %: 


S sošolci smo prijatelji in se družimo tudi izven šole. (7,25 %) Okolica šole je lepo urejena. (14,29 %) 
Moja šola je v okolju cenjena. (15,57 %) Svetovalna služba mi nudi podporo, če je potrebno. (16,76 


%) 
Ponosen sem na svojo šolo. (0,94 %) V tajništvu šole lahko uredim vse potrebno (potrdila, 


malice, prijavnice). (13,16 %) 
Z urnikom sem zadovoljen. (9,43 %) Če imam težavo, se lahko obrnem na razrednika. (4,71 %) 
Pravočasno dobim informacije o nadomeščanjih. (2,64 %) V nujnih primerih se lahko obrnem na 


ravnatelja/pomočnika ravnatelja. (8,72 %) 
Na šoli je vsem dostopen nabiralnik za pohvale, pobude, 
pripombe in pritožbe. (3,03 %) 


 


 


V	razredu	se	počutim	dobro.


V	razredu	ni	napetosti	med	posameznimi	skupinami	dijakov.


S	sošolci	smo	prijatelji	in	se	družimo	tudi	izven	šole.


Dijaki	si	pomagamo	pri	težavah.


Sošolci	se	spoštujemo	med	seboj.


Med	seboj	ne	delamo	razlik	in	smo	strpni	do	drugačnih.


Šola	izpolnjuje	moja	pričakovanja.


Vpis	v	našo	šolo	bi	priporočal	tudi	drugim.


Če	bi	se	znova	odločal	o	izbiri	poklica,	bi	izbral	isti	poklic.


Šola	spodbuja	inovativnost/ustvarjalnost.


Za	dobro	opravljeno	delo	sem	pohvaljen.


Moja	šola	je	v	okolju	cenjena.


Ponosen	sem	na	svojo	šolo.


Z	urnikom	sem	zadovoljen.


Pravočasno	dobim	informacijo	o	nadomeščanjih.


O	vseh	dejavnostih	v	šoli	sem	pravočasno	obveščen.


Pravočasno	sem	seznanjen	z	datumi	pisnih	ocenjevanj	znanja.


Šola	obravnava	tiste,	ki	kršijo	šolska	pravila.


Ob	kršitvah	sledijo	ustrezni	ukrepi.


Na	šoli	je	vsem	dostopen	nabiralnik	za	pohvale,	pobude,	pripombe	in	pritožbe


Šola	ima	sodobno	opremo	za	moje	strokovno	področje.


Učilnice	so	opremljene	za	sodoben	pouk.


V	šoli	imamo	prostore,	kjer	imam	dostop	do	internetnih	strani.


V	šolski	knjižnici	si	lahko	izposodim	knjige,	ki	jih	potrebujem	pri	učenju.


Šolski	prostori	so	čisti.


Šolski	prostori	so	urejeni	(npr.	vitrine,	panoji,	obešalniki,	omare).


Klimatski	pogoji	v	šolskih	prostorih	so	ustrezni.


Okolica	šole	je	lepo	urejena.


Svetovalna	služba	mi	nudi	podporo,	če	je	potrebno.


V	tajništvu	šole	lahko	uredim	vse	potrebno	(potrdila,	malice,	prijavnice).


Če	imam	težavo,	se	lahko	obrnem	na	razrednika.


V	nujnih	primerih	se	lahko	obrnem	na	ravnatelja/pomočnika	ravnatelja.


Povprečje	dijakov	(SLO)


Povprečje	dijakov	(šola)


4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00
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5 NAČRTOVANJE 


V izvedbenem kurikulu za šolsko leto 2017/2018 načrtujemo nadaljevanje dejavnosti, ki vodijo k doseganju 
zastavljenih ciljev na nivoju šole, predvsem pri maturitetnih programskih enotah. Spremljali bomo rezultate 
dejavnosti in uspešnost dijakov. 


S samoevalvacijo bomo v šolskem letu 2017/2018 nadaljevali z razvijanjem metod dela razrednikov in v strokovnih 
aktivih razvijali metode/modele načrtovanja in izvajanja pouka ter preverjanja in ocenjevanja znanja za še boljši 
uspeh dijakov, pri načrtovanju aktivnosti bomo upoštevali predstavljene rezultate, ugotovitve in predloge aktivov 
razrednikov ter usmeritve vodstva šole za delo strokovnih aktivov. 










	  



Ljubljana,	  avgust	  2016	  
Šolski	  tim	  za	  samoevalvacijo:	  Ana	  Šterbenc,	  Martina	  Koražija,	  Lea	  Golob	   	  
	  



  
  
  



AKCIJSKI  NAČRT  samoevalvacije  za  šolsko  leto  2016/2017  



PREDNOSTNO  PODROČJE  KAKOVOSTI   >  učenje  in  poučevanje  (dosežki  dijakov)  



IZHODIŠČA  ZA  OPREDELITEV  CILJEV  
  
  
  
  



>  razvijanje  veščin  pisnega  in  ustnega  sporazumevanja  
>  razvijanje  veščin  projektnega  dela  
>  povezovanje  prakse  in  teorije  v  poklicu  z  upoštevanjem  zahtev  in  potreb  
gospodarstva  



>  spodbujanje  odgovornosti  
>  sprejemanje  vrednot,  ki  so  pomembne  za  posameznika,  okolje  in  razvoj  



CILJ  1  Razvijanje  metod  dela  razrednikov  za  boljše  dosežke  dijakov  



DEJAVNOSTI        NOSILEC  
DEJAVNOSTI    



VKLJUČENI  V  
DEJAVNOST    



ROKI  ZA  IZVEDBO  
DEJAVNOSTI  



POTREBNI  VIRI  



Vzpostavitev  aktivov  
razrednikov  po  letnikih  



Oblikovanje  smernic  za  delo  
razrednikov  



Oblikovanje  ciljev,  navodil,  
meril  in  kriterijev  za  
načrtovanje  in  vrednotenje  
dela  razrednikov  



Sodelovanje  v  spletnem  
anketiranju  EPoS  



Izvedba  tematske  konference  
za  izmenjavo  primerov  dobrih  
praks  



>  ravnateljica  
>  pomočnik  
ravnateljice  



>  strokovna  
sodelavka  
projekta  



>  svetovalna  
delavka  



>  aktivi  
rarzrednikov  



>  razredniki  
>  oddelčni  
učiteljski  zbori  



>  dijaki  
>  starši  



>  šolsko  leto  
2016/2017  



>  zunanji  predavatelji,  
socialni  partnerji  



>  knjižnično  gradivo,  
fotokopije,  dostopna  IKT  
oprema,  aplikaciji  
eAsistent  in  
eObveščevalec,  pravila  
lepega  vedenja  v  šoli  



>  refleksije,  ankete,  
evalvacije  dejavnosti  



Nadaljevanje  dejavnosti  za  izboljšanje  pisnega  in  ustnega  sporazumevanja  dijakov;  izvajanja  projektnega  načina  dela.  
Nadaljevanje  dejavnosti  za  zmanjšanje  odsotnosti  dijakov  od  pouka.  



MERILA,  PODATKI  IN  
ANALIZIRANJE  PODATKOV  



>  vzpostavljeni  aktivi  razrednikov    
>  oblikovane  smernice  za  delo  razrednikov  
>  oblikovani  cilji,  navodila,  merila  in  kriteriji  za  načrtovanje  in  vrednotenje  dela  razrednikov  



ZBIRANJE  PODATKOV   >  razredniki,  vodje  aktivov  razrednikov  
>  svetovalna  delavka  
>  strokovna  sodelavka  projekta  
>  pomočnik  ravnateljice  



UPORABA  UGOTOVITEV   >  za  analizo  in  načrtovanje  dela  v  naslednjem  šolskem  letu  



VAROVANJE  IN  
DOSTOPNOST  PODATKOV    



>  varovanje  v  skladu  s  Pravilnikom  o  šolski  dokumentaciji  



PREDSTAVITEV  
UGOTOVITEV  



>  tematska  konferenca  –  učiteljski  zbor  
>  razredne  ure  –  predstavitev  dijakom  
>  roditeljski  sestanki,  svet  staršev  –  predstavitev  staršem  








