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»Pri vseh rečeh je zdravo od časa do časa postaviti pod vprašaj stvari, ki se                

nam že dolgo zdijo samoumevne«.  

                                                                                                                    B. Russell 

 
 
Komisija za kakovost je na naši šoli že vrsto let prisotna kot dejavnik, ki spodbuja k 
boljšemu delu in opozarja na pomen samoevalvacije za uspešen vzgojno 
izobraževalni proces. 
 
V šolskem letu 2015/16 smo si postavili naslednje cilje: 
 
1. Želeli smo ugotoviti kje smo, kakšno je trenutno stanje v šoli, kakšni so naši 

kratkoročni in dolgoročni cilji, kaj želimo doseči in na kakšen način bomo dosegli 

zastavljene cilje. 

Postavili smo si prednostne naloge , ki izhajajo  iz vrednot, vizije in poslanstva, ki 

predstavljajo temelj in narekujejo smer delovanja šole. 

Izpostavili smo naša močna in šibka področja, ki so nam bila smernica za 

načrtovanje izboljšav oz. našega dela 

Analizirali smo prednosti,  podali smernice za odpravljanje pomanjkljivosti.  

2. Posebno mesto smo posvetili: 

      - Oblikovanju vizije in poslanstva šole 

       - Vrednotam dijakov in medsebojnim odnosom 
 

- Nadgradili smo projekt prostovoljstva in  pripravili še več aktivnosti za 
medgeneracijsko sodelovanje. Na razrednih urah in tudi pri pouku smo 
opozarjali na teme o strpnosti, vrednotah in medsebojnih odnosih. 

 
- Izvedli smo biblio pedagoške ure za vse oddelke.  

 
- Projekt prostovoljstva je bil tudi v tem šolskem letu zelo uspešen  

 
- Medgeneracijsko sodelovanje smo krepili z delavnicami v projektu Simbioza. 

 
- Na področju mednarodnega sodelovanja smo izvedli uspešen projekt za 

program zdravstvena nega in gastronomija - mednarodni projekt v okviru 
CMEPIUS-a.  

 
- V šolskem letu 2015/2016 je bilo izvedenih več dejavnosti namenjenih 

promociji šole. Na vseh bližnjih osnovnih šolah smo izvajali predstavitve naših 
šolskih programov ter izvajali dneve dejavnosti.  
 

- Uspešno smo sodelovali z lokalno skupnostjo in delodajalci 
 



 
Usmeritve in priporočila Komisije za kakovost za nadaljnje delo 
 
V prihodnjem šolskem letu bo Komisija za kakovost zasledovala enake cilje. Večjo 
pozornost bomo namenili  osipu in si prizadevali, da bo le ta čim manjši. Še naprej 
bomo dajali pomembno vlogo izvedbi načrtovanih mednarodnih sodelovanj in vključili 
tudi programe, ki do sedaj niso bili vključeni ( ekonomija). Še naprej bomo 
vzpodbujali izvajanje  aktivnosti, ki bodo vplivale na oblikovanje pozitivne, vendar 
samokritične samopodobe dijakov.  
 
"Spodbude prihajajo od zunaj, spoznanja od znotraj, a le, ko oboje sovpade, 
dobimo razvoj." Seneka 
 


