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Pripravili člani Komisije za kakovost ŠC Nova Gorica: 

Karmen Kete, Robert Čebron, Tanja Arčon, Andreja Hauptman,  

Nataša Djuzić Kunej, Irena Četina 
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1 UVOD 
 

V šolskem letu 2018/2019 je bila v Šolskem centru Nova Gorica imenovana štirinajst-članska 

komisija za kakovost v sestavi: 

 

Karmen Kete Predstavnica zaposlenih 
Robert Čebron  Predstavnik zaposlenih 

Tanja Arčon Predstavnica zaposlenih 

Andreja Hauptman Predstavnica zaposlenih 

Nataša Djuzić Kunej Predstavnik zaposlenih 
dr. Aleš Tankosić Predstavnik  zaposlenih 
Silvan Bucik Predstavnik delodajalcev 

Egon Peršolja Predstavnik delodajalcev 

Jasmina Prohan Predstavnica staršev 

Simon Petrovčič Predstavnika staršev 

Nuša Klaut Predstavnica dijakov 

Uroš Polanc Predstavnik študentov 

Martin Peternel Predstavnik študentov 

Irena Četina Predstavnica MIC 

 

Karmen Kete je predsednica krovne Komisije za kakovost Šolskega centa Nova Gorica. 

 

2 PROJEKT UVAJANJE IZBOLJŠAV IN SAMOEVALVACIJA 
 

V preteklem šolskem letu smo nadaljevali z aktivnostmi v projektu Uvajanje izboljšav in 

samoevalvacija. Znanje, ki smo ga osvojili na delavnicah, smo prenašali v posamezne 

kolektive z delavnicami po vzoru Šole za ravnatelje. Spomladi smo izvedli načrtovano 

anketiranje dijakov vseh šol v Šolskem centru Nova Gorica. Člani krovne Komisije za 

kakovost smo pripravili enotni vprašalnik za vse šole v spletnem orodju www.1ka.si. 

Vprašalnik je vseboval naslednje trditve/vprašanja: 

 

Učiteljevo poučevanje je tako, da imam možnost veliko se 

naučiti v šoli. 

Učitelj me pri šolskem delu spodbuja. 

Učitelj se do mene obnaša spoštljivo. 

Učitelj se drži dogovora. 

Učitelj pri razlagi preveri, ali dijaki razumemo snov. 

Učitelj razlago ponovi, če ga zato prosimo. 

Učitelj ne dela razlik med dijaki. 

Učitelj jasno pove, kaj pričakuje pri ocenjevanju znanja. 

V šoli se počutim varnega? 

Ali bi vpis na šolo priporočil prijatelju/ci? 

 

Člani komisije smo organizirali, koordinirali, izvajali in analizirali potek izvajanja ankete. 

Anketo smo izvajali preko računalnikov in mobilnih telefonov. Rezultati ankete so bili 

podlaga za ravnateljeve letne razgovore z učitelji. 
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3 ANKETIRANJE ZAPOSLENIH V ŠOLSKEM CENTRU NOVA 

GORICA 
 

V začetku septembra 2018 je Komisija za kakovost v Šolskem centru Nova Gorica na pobudo 

direktorja izvedla anketiranje učiteljev in strokovnih delavcev. Z ocenami od 1 do 4 so izrazili 

svoje zadovoljstvo/nezadovoljstvo z vodenjem ravnateljev ter vodje MIC in zadovoljstvo s 

pogoji dela v Šolskem centru Nova Gorica. 

Ravnatelji in vodja MIC so prejeli analizo odgovorov za svojo enote in se s Komisijo za 

kakovost posamezne enote sestali z namenom priprave predloga za izboljšave. 

Ravnatelji in vodja MIC so rezultate ankete predstavili v svojih kolektivih. 

 

Ravnatelji in vodja MIC so v svojih delovnih kolektivih na osnovi analize rezultatov ankete 

sprejeli ukrepe, ki naj bi izboljševali stanje. 

 

Skupno število zaposlenih, ki so izpolnjevali anketo, je 182 zaposlenih.  

 

4 UDELEŽBA NA MEDNARODNEM SEMINARJU Z NASLOVOM 

»INTERNATIONALISATION STRATEGIES IN VET - A TRAINING 

EVENT FOR VOCATIONAL INSTITUTIONS« V KRAJU BAD 

NEUERNAHR V NEMČIJI 

 

V terminu 10.3. – 13.3.2019 sva se dve predstavnici Komisije za kakovost (Irena Četina in 

Karmen Kete) na povabilo nacionalne agencije CMEPIUS, udeležili mednarodnega seminarja 

v Nemčiji. Vsebina je bila zastavljena na način, da smo si s sorodnimi šolskimi 

organizacijami izmenjali mnenja ter drug drugemu pomagali z idejami ter drugačnim 

pogledom na vsakodnevne težave, vodenje in izvajanje projektov mobilnosti ERASMUS+. 

Vzpostavili smo nove stike s potencialnimi partnerji, kar je zagotovo dodana vrednost takšnih 

srečanj.  

Pohvaliti je potrebno številčnost sodelujočih partnerskih organizacij, saj smo imeli veliko 

možnosti za mreženje. Poklicno smo napredovali v kakovostni pripravi strategije 

internacionalizacije Šolskega centra Nove Gorice z vsemi fazami od pisanja vizije, vrednot, 

strateških ciljev, časovnice, učinkov, izidov in akcijskega načrta. Ob primerih dobrih praks iz 

različnih držav smo bili spodbujeni k izboljšanju metod dela pri izvajanju mednarodnih 

mobilnosti.  

 

5 ZAKLJUČEK 
 

Člani centralne komisije za kakovost v Šolskem centru Nova Gorica se redno srečujemo in 

načrtujemo aktivnosti na področju kakovosti za 2019/2020.  

 

 

 


