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Na Šolskem centru Nova Gorica deluje krovna Komisija za kakovost v istem sestavu že dve 

leti. Poslovnik bo služil kot pripomoček oziroma vodič za organizacijo aktivnosti za 

izboljševanje Kakovosti na Šolskem centru Nova Gorica predvsem na področju srednjih šol 

in MIC. Višja strokovna šola ima ločen poslovnik kakovosti. Poslovnika se v določenih 

elementih (ciljih in nalogah) skladna. 

 

 

1 PREDSTAVITEV ŠOLSKEGA CENTRA 
 

Šolski center Nova Gorica je sestavljen iz 5 srednjih šol, Višje strokovne šole in 

Medpodjetniškega izobraževalnega centra (v nadaljevanju organizacijske enote). Vsaka 

organizacijska enota ima svojo Komisijo za kakovost, predsedniki posameznih komisij so 

člani krovne Komisije za kakovost.  

 

Skupne službe nimajo svoje komisije za kakovost. 

 

Vrednote:  

Vrednote ŠC Nova Gorica so: kakovost, transparentnost, odgovornost, zaupanje, znanje, 

napredek, inovativnost ter sodelovanje. Slednje definirajo poslanstvo ter vizijo. Vrstni red 

vrednot določa tudi stopnjo naše osredotočenosti. 

 

Poslanstvo: 

Na ŠC Nova Gorica ponujamo kakovostno vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, kar 

omogoča uspešno vključevanje v družbeno življenje in na trg dela. Zaposlene v ustvarjalnem 

in prijaznem delovnem okolju usmerjamo v novosti na področju stroke, učnih tehnologij, 

pedagoških procesov in metod. Vzpostavljamo in vzdržujemo partnerstva na lokalnem, 

nacionalnem in mednarodnem nivoju. 

 

Vizijo:  

Kakovostno procesno vodenje z izrazito skrbjo za vse deležnike, z visoko stopnjo 

transparentnosti, z zmanjšanjem distance med vodstvom in zaposlenimi, s trajnostnim 

razvojem in podjetniškimi iniciativami. Sprememba izobraževanja iz poučevanja v 

učinkovito učenje in usposabljanje s produkti, storitvami ter tehnologijami prihodnosti.  

 

Strateške cilje: 

 Vse splošna skrb za kakovosten razvoj centra; Ozaveščanje pomena in možnosti, ki 

jih ponuja proces kakovosti pri vseh deležnikih. Vzpostavitev PDCA kroga v vseh 

funkcijskih enotah in procesih.  

 Povečanje privlačnosti in konkurenčnosti ŠCNG na področju  poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja (PIU) kot zanesljivega partnerja doma in v tujini. 

 Izrazita skrb za kadre; zagotavljanje konkurenčnosti dijakov in strokovnih delavcev na trgu 

dela v Sloveniji in tujini. 

 Intenzivna internacionalizacija na ravni udeležencev izobraževanja ter usposabljanja, 

učiteljev in posamezne organizacijske enote in zavoda kot celote 
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2 KAKOVOST 
 

Anketiranje dijakov 

 Obdobno merjenje z orodjem spletne ankete v sistemu 1Ka.si o zadovoljstvu s poučevanjem 

in splošnim počutjem v šoli ter zadovoljstvom z delom knjižničark, svetovalnih delavk,… 

 Letno merjenje zadovoljstva dijakov z organizirano prehrano na Šolskem centru Nova 

Gorica 

Anketiranje staršev 

 Obdobno merjenje z orodjem spletne ankete v sistemu 1Ka.si o zadovoljstvu staršev z delom 

šole 

Anketiranje vodstva šole 

 Obdobno merjenje dela vodstvenih delavcev Šolskega centra Nova Gorica 

 

V Šolskem centru Nova Gorica bodo ankete izvedli posamezni izvajalci različnih 

izobraževanj in usposabljanj, in sicer: 

 organizatorji PUD (merjenje zadovoljstva delodajalcev, kjer dijaki opravljajo delovno 

prakso, v sodelovanju s ŠCNG) 

 organizatorji izobraževanja odraslih 

 izvajalci usposabljanj in izobraževanj v MIC 

 

3 ANALIZA IN UPORABA PODATKOV TER PREDLOGI ZA UKREPE 
 

Anketiranje dijakov 

 Ravnatelji s pridobljeno analizo opravijo letne razgovore z zaposlenimi in poiščejo z 

zaposlenim možne izboljšave ter pripravijo Samoevalvacijsko analizo 

Anketiranje staršev 

 Ravnatelji, svetovalne delavke in učitelji podajo predloge za izboljšave v primeru potreb 

Anketiranje vodstva  

 Vodje in direktor pregledajo rezultate ankete in poiščejo možnosti za izboljšave in predlagajo 

ukrepe 

Anketiranje delodajalcev 

 Organizatorji PUD podajo predloge za ukrepe izboljšav. 

 

4 SODELOVANJE KROVNE KOMISIJE ZA KAKOVOST 
 

Krovna komisija sodeluje z vodji in direktorjem, člani Šolskih komisij, z ostalimi komisijami 

na Šolskem centru, z ostalimi zaposlenimi,… Sestanke Krovne komisije sklicuje predsednik 

komisije v skladu z aktivnostmi, ki jih ima komisija predvidene v določenem obdobju. 

 

  



 

5 

 

5 DOKUMENTI ŠOLSKE KOMISIJE 
 

 Poročila 

 Analize anket 

 Vprašalniki 

 Poslovnik 

 

6 IZOBRAŽEVANJE 
 

 Šole za ravnatelje 

 Konference 

 Usposabljanje ne delovnem mestu v tujini za člane komisije 

 Izobraževanje za notranje presojevalce 

 


