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1. PREDSTAVITEV ŠOLE 
 

Šolsko leto 2008/2009 je bilo uspešno v vseh pogledih. To nam kažejo tudi analitični kazalci uspešnosti 

dijakov ob koncu šolskega leta in na maturi 2009. Vpisanih je bilo 695 dijakov v rednih izobraževalnih 

programih in 50 odraslih. V izobraževalnem procesu je sodelovalo preko 60 učiteljev in učiteljic ter 10 

delavk in delavcev v administrativno-tehničnem sektorju. 

Šolsko leto je minilo v znamenju učnih in tekmovalnih dosežkov dijakov ter izvedenih projektov. Vseh 

dogodkov je bilo veliko in vsi so bili dokumentirani v našem šolskem časopisu GFM novice. Na šoli 

deluje tudi dijaška skupnost, ki se je redno sestajala. Delo dijaške skupnosti je bilo konstruktivno in ga 

ocenjujem kot zelo dobro. Sodelovanje s starši je bilo dobro, saj so se starši odzivali na posamezne 

probleme, ki so se pojavljali. Večino problemov smo rešili v obojestransko zadovoljstvo. Posledica 

dobrega sodelovanja s starši je tudi majhno število vzgojnih ukrepov. Tudi v tem šolskem letu so dijaki 

dosegali odlične rezultate na vseh nivojih, kjer so tekmovali. S strani učiteljev je bilo vloženega veliko 

truda in dodatnega dela, ki se je obrestovalo, saj beležimo kopico zlatih, srebrnih in bronastih priznanj. 

 

V šolskem letu 2008/2009 smo izvajali za mladino sledeče programe: 

program Predšolska vzgoja, 

program Gimnazija, 

program Maturitetni tečaj. 

 

Pouk smo pričeli v ponedeljek, 1. septembra 2008, in ga zaključili v sredo, 24. junija 2009. Letna 

spričevala s priznanji, pohvalami in nagradami najboljšim dijakom 1., 2. in 3. letnika smo podelili  24. 

junija 2009, dijaki 4. letnika pa so zaključili pouk že 20. maja 2009 s slovesno podelitvijo letnih 

spričeval. Prav tako smo za dijake 4. letnikov priredili 13. julija slovesno podelitev maturitetnih spričeval. 

 

Poglavitna dejavnost in odgovornost sta bili namenjeni: 

• dobri organizaciji dela in uspešnemu napredovanju dijakov, 

• kvalitetni izvedbi pouka, praktičnega izobraževanja, izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti, 

• dobri pripravi dijakov na maturo in poklicno maturo, 

• ustvarjanju dobre učne klime, 

• opremljanju šole s sodobno,  informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, 

• stalnemu strokovnemu izobraževanju ter izpopolnjevanju učiteljev in sodelavcev, 



• spodbujanju dejavnosti dijakov na kulturnem, športnem, raziskovalnem, socialnem in drugih 

področjih, 

• dobremu sodelovanju s starši, MŠŠ, zavodi in drugimi ustanovami. 

 

Ves čas je bilo čutiti delovni utrip in dobro vzdušje. Organiziranih je bilo veliko dejavnosti, s katerimi 

smo promovirali posamezne programe in šolo kot celoto. Izobraževalno delo sta v veliki meri 

zaznamovali splošna in poklicna matura. 

1.1 Struktura po programih, letnikih, številu dijakov in uspehu 
 

V šolskem letu je bilo ob koncu šolskega leta 701 dijakov in dijakinj v 22 oddelkih. Pouk je za vse letnike 

potekal dopoldan.  

 

  Število dijakov Učni uspeh ob koncu šolskega leta 2008/09 

  
na zač. 

šol. l.(1) 

ob koncu 

(2) 

+  

- 
% Število pozitivnih dijakov 

Število dijakov 

z 'nms' 

Število 

neocenjen. 

  VSI M Σ M     M Ž Σ %(1) %(2) M Ž Σ % M Ž Σ % 

1. a 32 13 32 13     13 19 32 100,0 100,0                 

1. b 32 13 33 14 1 3,1 14 19 33 103,1 100,0                 

1. c 33 11 32 10 -1 -3,0 10 19 29 87,9 90,6   3 3 9,4         

1. E 27 13 24 12 -3 -11 12 12 24 88,9 100,0                 

1. letniki 124 50 121 49 -3 -2,4 49 69 118 95,2 97,5   3 3 2,5         

2. a 29 10 29 10     10 19 29 100,0 100,0                 

2. b 32 12 32 12     12 20 32 100,0 100,0                 

2. c 27 11 27 11     9 15 24 88,9 88,9 2 1 3 11,1         

2. d 32 11 32 11     11 21 32 100,0 100,0                 

2. E 25 9 25 9     9 15 24 96,0 96,0   1 1 4,0         

2. letniki 145 53 145 53     51 90 141 97,2 97,2 2 2 4 2,8         

3. a 32 10 32 10     10 22 32 100,0 100,0                 

3. b 34 14 34 14     12 20 32 94,1 94,1 2   2 5,9         

3. c 33 15 33 15     15 18 33 100,0 100,0                 

3. E 32 18 31 17 -1 -3,1 17 14 31 96,9 100,0                 



3. letniki 131 57 130 56 -1 -0,8 54 74 128 97,7 98,5 2   2 1,5         

4. a 33 12 33 12     12 21 33 100,0 100,0                 

4. b 30 9 30 9     9 20 29 96,7 96,7   1 1 3,3         

4. c 32 12 32 12     12 20 32 100,0 100,0                 

4. E 31 6 31 6     6 25 31 100,0 100,0                 

4. letniki 126 39 126 39     39 86 125 99,2 99,2   1 1 0,8         

G 526 199 522 197 -4 -0,8 193 319 512 97,3 98,1 4 6 10 1,9         

1. v 34 4 34 4     4 30 34 100,0 100,0                 

2. v 32 4 32 4     4 28 32 100,0 100,0                 

3. v 34 2 34 2     1 31 32 94,1 94,1 1 1 2 5,9         

4. v 33 1 33 1     1 31 32 97,0 97,0           1 1 3,0 

Vzgoj. 

oddelki 
133 11 133 11     10 120 130 97,7 97,7 1 1 2 1,5   1 1 0,8 

G+P 659 210 655 208 -4 -0,6 203 439 642 97,4 98,0 5 7 12 1,8   1 1 0,2 

MT 36 6 46 16 10 27,8 2 6 8 22,2 17,4 2   2 4,3 13 23 36 78,3 

VSI 695 216 701 224 6 0,9 205 445 650 93,5 92,7 7 7 14 2,0 13 24 37 5,3 

 

Dijaki so v povprečju dosegli dober učni uspeh, na kar je vplivalo več dejavnikov: 

• na šolo se vpisujejo učenci z višjim številom točk iz osnovne šole, 

• vpliv mature in poklicne mature, kar se izraža v boljšem uspehu, 

• pozitivna naravnanost številnih dijakov, motiviranost, identifikacija s programom oz. bodočim 

poklicem, intelektualne sposobnosti, delavnost itd., 

• pedagoška naravnanost učiteljskega zbora, posluh za dijake. 

1.2 Zaposleni 
 
V šolskem letu 2008/2009 je na dan 1.1.2009 bilo 64 zaposlenih. Spodnja preglednica prikazuje stanje po 

izobrazbi.  

Preglednica zaposlenih na dan 1. 1. 2009 po izobrazbi 

      Št. koda       
              ravni 
Vrsta del. 
razmerja 

Skupaj 

1.1.2008 
% I II III IV V VI/1 VI/2 VII 

 

VIII/1 VIII/2 
Skupaj 

1.1.2009 
% 

NDČ 49 80,4  4   3  2 38 3 1 51 79,2 



DDČ 9 14,8     2   5 1  8 12,8 

PD 1 1,6     1      1 1,6 

Pripravniki 1 1,6        4   4 6,4 

Skupaj 61 100  4   6  2 47 4 1 64 100 

 

Stalno strokovno izobraževanje in spopolnjevanje učiteljev je bilo namenjeno v prvi vrsti: 

• uvajanju novih učnih načrtov, katalogov znanj in načrtovanju dela 

• pripravi na poklicno maturo in splošno maturo  

• novim metodično-didaktičnim pristopom 

• novi kulturi preverjanja in ocenjevanja znanja 

• in novostim na posameznih  predmetnih področjih.  

 

Strokovno izobraževanje je potekalo v več oblikah: 

1. seminarji kot oblika intenzivnih priprav na SPLOŠNO in POKLICNO MATURO 2009,  

2. študijska srečanja pri posameznih predmetih, 

3.   strokovna srečanja učiteljev strokovno-teoretičnih predmetov in praktičnega izobraževanja na 

CPI-ju in CPU-ju, 

4. pedagoški sestanki in konference učiteljskega zbora ter delo v strokovnih aktivih, 

5. predavanja  in delavnice za učiteljski zbor. 

1.3 Rezultati mature 2009 
 
Splošno maturo dijaki zaključnih letnikov opravljajo v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku. 

Rezultati so razvidni iz naslednje tabele. 

Kandidati 
Spomladanski rok  Jesenski rok 

Pristopilo Opravilo % Pristopilo Opravilo % 

Dijaki 4. letnika 124 124 100 % - - - 

MT 9 5 55,6 % 2 0 0 

Skupaj 133 129 96,6 % 2 0 0 

Ostali 12 6 50 % - - - 

Skupaj 145 135 93,1 % 2 0 0 

 



 

Poklicno maturo dijaki zaključnih letnikov opravljajo v zimskem, spomladanskem in jesenskem izpitnem 

roku. Rezultati so razvidni iz naslednje tabele. 

 Zimski rok Spomladanski rok Jesenski rok 

 Pristopilo Opravilo % Pristopilo Opravilo % Pristopilo Opravilo % 

Dijaki 4. l. - - - 29 29 100 3 2 66.6 

Odrasli 5 4 80,0 27 25 92,6 17 12 70,6 

Skupaj 5 4 80,0 56 54 96,4 20 14 70 

 

2. POROČILO O KAKOVOSTI 
 

Novi Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/2006) postavlja nov okvir za 

delovanje in razvoj sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji. Zakon tako od 

izvajalcev v 16. členu zahteva, da morajo ustanoviti komisijo za kakovost in objaviti letno poročilo 

komisije za kakovost na svoji spletni strani. 

 

Kakovost je torej tisto področje, ki mu bomo začeli na naši šoli načrtno posvečati več pozornosti. 

Zavedamo se namreč, da se moramo odzivati na nenehne spremembe in biti v koraku s časom. 

Področja, ki jih šola zajame v samoevalvacijo po priporočilih iz publikacije, ki jo je izdal CPI, so: 

1. Vodenje šole 

2. Sistem kakovosti 

3. Načrtovanje procesa izobraževanja 

4. Učenje in poučevanje 

5. Preverjanje in ocenjevanje 

6. Doseganje ciljev izobraževanja 

7. Praktično usposabljanje z delom 

8. Svetovanje in podpora dijakom 

9. Strokovni razvoj učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev 

10. Šola kot središče vseživljenjskega učenja 

11. Razvojni projekti 
 



Skozi samoevalvacijo naj bi na šoli oblikovali oceno o doseganju kakovosti in ukrepe za izboljšanje za 

vsa našteta področja. Priporočeno je, da se prvo leto izpelje samoevalvacijo na dveh ali treh področjih. 

Komisija za kakovost na šoli naj bi v nekaj letih zajela v proces samoevalvacije vedno več področij. 
 

Komisija za kakovost je pobudnik in usklajevalec samoevalvacijskih aktivnosti. V letnem načrtu 

samoevalvacije se opredelijo področja, čas in odgovornosti pri izvajanju samoevalvacije. Pri odločitvi za 

področja komisija upošteva načelo postopnosti, pri tem pa mora upoštevati zahteve različnih 

zainteresiranih skupin (svet šole, ministrstvo, starši, dijaki …).  

Kot merila evalvacije se uporabijo priporočeni kazalniki z opisanimi smernicami. Zaželeno pa je, da šola 

oblikuje še svoje kazalnike s svojimi cilji in merili. Pri pripravi obrazcev oziroma vprašalnikov bo 

komisija posameznim področjem in kazalnikom dodala še dodatna vprašanja, ki bodo pomagala komisiji 

pri oblikovanju posameznih ocen in zbiranju dokazov zanje. V komisiji, ki bo izvajala samoevalvacijo, so 

predstavniki različnih skupin na šoli. 
 

Sestava šolske komisije za kakovost: 

 Predsednica skupine je Tatjana Rozmarič Poštrak  

Člani: Saša Pergar,  Vesna Vrhovski,  Liljana Fajdiga 

Ravnatelj Zvonko Kustec 

Predstavnika staršev: ……………………………………………., ………………………………………… 

Predstavnika dijakov: ……………………………………………, ………………………………………. 

Predstavnica vrtcev: Bernarda Fras 

Naloge komisije 

• ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela,  

• razvija kazalnike kakovosti in merila ter inštrumente za vrednotenje kakovosti,  

• načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti,  

• skrbi za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitost dela, 

• sodeluje z organi šole, strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na državni in mednarodni 

ravni ter usposobljenimi inštitucijami,  

• sodeluje pri spremljanju kakovosti s pristojnimi organi v drugih šolah oziroma horizontalnih 

izobraževalnih inštitucijah z istega oziroma sorodnega področja izobraževanja in delodajalci na 

državni in mednarodni ravni,  

• spremlja razvoj kakovosti izobraževanja primerjalno z drugimi šolami na državni in mednarodni 

ravni,  



• spremlja zaposlitvene možnosti dijakov po zaključku izobraževanja,  

• pripravlja poročila o evalvaciji kakovosti za obravnavo na pristojnih organih zavoda in na državni 

ravni in opravlja druge naloge po odločitvi pristojnih organov v skladu z zakonom. 

 

V komisiji smo se odločili, da bomo v letošnjem četo evalvirali več področij za prejšnje šolsko leto 

(2008/09). Področja, ki smo jim namenili več časa in pozornosti, so: 

  

• Prenova programa predšolska vzgoja 

V preteklem šolskem letu smo začeli s prenovljenim programom predšolska vzgoja. Oblikovati smo 

morali PUZ, kateri je pripravil predlog izvedbenega kurikula, skozi šolsko leto spremljal njegovo 

izvajanje ter sprejemal ukrepe v zvezi z njegovim izvajanjem, odločal o številu izpitov in njihovem 

obsegu ter drugih pogojih za napredovanje dijaka, izobraževanja dijaka in izvajal druge strokovne 

naloge v skladu z zakonom. Oblikovanje PUZ-a je prineslo tudi spremembo v medsebojnem odnosu 

profesorjev, saj smo morali še bolj medsebojno sodelovati, se poslušati in si pomagati. Prav zaradi 

tega smo izvedli več delavnic na temo prenove.  

 

• Projektni teden v 1.v 

Prenova v programu predšolska vzgoja je prinesla tudi še eno novost in to je projektni teden. S 

projektnim tednom dijake navajamo na timsko delo, sodelovalno učenje in razvijanje spretnosti 

komunikacije, strpnosti in dobrih odnosov. Tako smo v šolskem letu 2008/09 skladno z načrtom 

PUZ-a izvedli en projektni teden, ki je imel nosilno temo »Otrok, poglej naokrog«, ki se je z obliko 

medpredmetnih povezav povezovala z učnimi načrti vseh predmetov v tem letniku. Pouk v projektnih 

tednih je dosegel zastavljene cilje, ki pa jih bomo v bodoče še dopolnjevali. 

Vsi profesorji smo se strinjali, da je delo pri posameznih predmetih v projektnem tednu bilo dobro 

načrtovano in izvedeno. Dijaki so bili z načini in oblikami poučevanja zadovoljni, saj so se bistveno 

razlikovale od ustaljene prakse. Profesorji smo bili s sodelovanjem dijakov pri posameznih 

dejavnostih tudi zadovoljni. 

 

• Sodelovanje s starši 

Stiki s starši so bili realizirani v skladu z LDN. Izvedeni so bili vsi roditeljski sestanki v okviru 

katerih pripravimo tudi različna tematska predavanja za starše (težave mladostnikov, prehod med 

osnovno in srednjo šolo, poklicno usmerjanje…). 



Straši so lahko obiskovali popoldanske govorilne ure, udeležili so se tudi sestankov Sveta staršev.  

Veliko staršev se je udeleževalo tudi dopoldanskih govorilnih ur. 

Na sestankih Sveta staršev smo obravnavali vse potrebno za dobro delo v šoli. Vključevali so se v 

reševanje  učno-vzgojne problematike, prehrane in varnosti dijakov. 

 

Ukrepi: 

- dodatno usposobiti učitelje za timsko in projektno delo 

- poglabljati stopnjo sodelovalne kulture in medosebni odnosi, saj poskušamo na naši šoli razviti visoko 

stopnjo sodelovalne kulture in dobrega počutja tako dijakov kot učiteljev 

- pridobiti posnetek stanja s pomočjo anketnega vprašalnika na relaciji dijak – učitelj in starši učitelj 
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