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1 Šolski center Celje
1.1 Uvod
Razvojni načrt Šolskega centra Celje je temeljni dokument zavoda, v katerem so oblikovani okvirni cilji,
ki jih želimo doseči v obdobju med leti 2014–2019.
Sestavni del razvojnega načrta zavoda so tudi razvojni načrti šol in Medpodjetniškega izobraževalnega
centra.

1.2 Predstavitev zavoda in okolja, v katerem zavod deluje
Šolski center Celje je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki opravlja javno službo na področju
izobraževanja na podlagi izobraževalnih programov, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za
šolstvo:
- nižje in srednje poklicno izobraževanje – M/80.22,
- srednje strokovno in tehniško izobraževanje – M/80.22,
- srednje splošno izobraževanje – M/80.21,
- višje strokovno izobraževanje – M/80.301.
Lastne prihodke na področju izobraževanja ustvarjamo z izobraževanjem odraslih:
- nižje in srednje poklicno izobraževanje – M/80.22.
- srednje strokovno in tehniško izobraževanje – M/80.22.
- srednje splošno izobraževanje – M/80.21.
- višje strokovno izobraževanje – M/80.301.
- neformalna izobraževanja.
Organi zavoda so:
- svet zavoda,
- direktor zavoda,
- kolegij.
V zavodu so organizirane naslednje šole kot organizacijske enote (v nadaljevanju šole) in
Medpodjetniški izobraževalni center:
- Gimnazija Lava,
- Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo,
- Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja,
- Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije,
- Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko,
- Višja strokovna šola in
- Medpodjetniški izobraževalni center – MIC.
Šole zavoda izvajajo pouk na treh lokacijah.
Sedež zavoda je na naslovu Pot na Lavo 22, kjer so delovni pogoji dobri. Stavba je dobro vzdrževana in
zgrajena med leti 1976–1982. Starejše so delavnice, ki so bile zgrajene med leti 1959–1964. S stalno
skrbjo za vzdrževanje in zagotavljanjem denarja za sanacijo stavb poteka pouk na mirni lokaciji in v
dobrih delovnih pogojih.
Stavba na lokaciji Ljubljanska 17, kjer poteka večina pouka na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in
logistiko, je stara približno 100 let.
V stavbi na Kosovelovi poteka izvajanje praktičnega pouka v programih frizer, kozmetični tehnik –
odrasli in program medijski tehnik, ki smo ga preselili iz Štor. Stavba je bila zgrajena leta 1956.
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Zavod je s programi, ki jih izvaja, pomemben soustvarjalec kadrov, ki napajajo regijsko, v nekaterih
primerih pa tudi širše okolje; imamo eno izmed štirih gradbenih šol v Sloveniji, šolo, ki je ena izmed
dveh, ki še vpisuje v programe s področja tekstila in smo pomemben izobraževalec kadrov na trenutno
najbolj deficitarnih področjih – strojništvo, gradbeništvo, mehatronika in elektrotehnika, kjer dobro
sodelujemo s socialnimi partnerji pri:
- načrtovanju izvedbenih kurikulov,
- zagotavljanju možnosti opravljanja PUD in
- organiziranju strokovnih ekskurzij.
Na področju izvajanja gimnazijskih programov smo prisotni kot kvaliteten izobraževalec programov
gimnazije in tehniške gimnazije, s čimer tudi na tem področju zagotavljamo zviševanje ravni znanja in
izobrazbe za gospodarski, kulturni in socialni razvoj regije.
Zelo dobro je tudi sodelovanje s socialnimi partnerji, tako da s sodelovanjem delovnih organizacij, obeh
zbornic in ZZRS ter Območne službe Celje lažje načrtujemo aktivnosti na področju načrtovanja vpisa in
izobraževanja odraslih. Pripravljamo tudi razne krajše oblike neformalnega izobraževanja in
usposabljanja, tako da na področju izrednega izobraževanja zagotavljamo delodajalcem izvajanje tistih
izobraževalnih programov, krajših neformalnih oblik izobraževanja in usposabljanja ter priprave in
preverjanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki jih gospodarstvo potrebuje.
Delovanje Medpodjetniškega izobraževalnega centra je omogočil še tesnejše povezovanje šol oz.
njihove dejavnosti z lokalnim in regijskim gospodarstvom.
Po opremljenosti z učno tehnologijo smo v samem vrhu slovenskih šol. To nam je uspelo z uspešno
prijavo na razpise Phare in ESRR.
Na področju izpolnjevanja kadrovskih pogojev smo dosegli 100 % izpolnjevanje kadrovskih pogojev in
to tako glede formalnih pogojev (PA izobrazba, strokovni izpit) kot poučevanja predmetov ali modulov
v skladu z zahtevanimi kadrovskimi pogoji.
Z vlaganjem na razpisih pridobljenega denarja in z denarjem, zasluženim na trgu dela, smo opravili
številna vzdrževalna dela na vseh stavbah zavoda, tako da razen prostorskih problemov nimamo
posebnih zahtev.
Smo eden tistih zavodov, ki je spoznal potrebo po racionalizaciji delovanja veliko pred drugimi. Zato
smo v letu 2005 pričeli, v letu 2007 pa izvedli združitev še dveh šol s programi s področja tehnike
oziroma storitvenih dejavnosti, ki po dejavnostih spadata v okvir izobraževalnih programov, ki jih izvaja
Šolski center Celje. To sta bili Srednja poklicna in strokovna šola Celje in Srednja šola Štore. Ob tem
smo izvedli tudi racionalizacijo poslovanja, saj smo prenehali izvajati izobraževanje v Štorah.

1.3 Vizija, poslanstvo in vrednote
Vizija zavoda
Šolski center Celje je center sodobnih znanj, tehnologij in inovativnosti.
Inovativen, prepoznaven šolski center kot stičišče sodobnih znanj in tehnologij za pridobivanje
kompetenc, ki omogočajo uspešen osebni razvoj ter poklicno kariero v domačem in mednarodnem
okolju.
Poslanstvo zavoda
Ustvarjanje in zagotavljanje okoliščin za razvoj, povezovanje ter sinergijsko delovanje šol in
Medpodjetniška izobraževalnega centra z namenom dosegati vrhunske vzgojno-izobraževalne in druge
rezultate.
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Vrednote
Vrednote, ki jih negujemo in nas usmerjajo pri našem vsakodnevnem delovanju v Šolskem centru, so:
– etičnost – kot sprejemanje skupno sprejetih pravil in kodeksov,
– odgovornost – prevzemati naloge in odgovarjati za rezultate dela,
– pripadnost – zavodu, kolektivu, skupini, v kateri udeleženec aktivno deluje,
– inovativnost – predlaganje in sprejemanje izboljšav,
– sprejemanje drugačnosti – tako drugače mislečih kot tudi tistih, ki jim zaradi posebnih
potreb lahko omogočimo doseči izobraževalne cilje.

1.4 Analiza stanja (SWOT analiza)
PREDNOSTI
–
–
–
–
–
–
–
–

SLABOSTI
–
–

kadrovski pogoji
vrhunska oprema
možnosti medsebojnega strokovnega
izobraževanja
poklicna vertikala
veliko število izobraževalnih programov, ki
jih izvajamo, možnost prešolanja
pestra izbira obšolskih dejavnosti
izvedba projektov
socialna varnost kadrov

–
–
–
–
–

PRILOŽNOSTI
–

–
–
–
–

komunikacija
prepoznavnost pri delodajalcih je še
(pre)majhna
izvedba dejavnosti na več lokacijah
preslab občutek pripadnosti in povezanosti
zaradi velikosti
samozadostnost
premajhna povezanost šol zavoda
zahtevana so velika vlaganja v učno
tehnologijo
NEVARNOSTI

–
–

iskanje tržne niše, povezovanje z
gospodarstvom in socialnimi partnerji –
zavodom za zaposlovanje, zbornice
družbena
situacija
–
poudarjanje
potrebnosti po tehniških kadrih
odprt trg v EU
udeležba na več tečajih in tekmovanjih v
državi in na področju celotne EU
promocija centra

–
–
–
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demografski trendi
ustanavljanje novih izobraževalnih centrov in
deljenje starih ali novih izobraževalnih
programov s strani MIZŠ
neupoštevanje – podcenjevanje konkurence
zastoj na področju razvojnih aktivnosti
prostorske zmogljivosti ob ponovnem
večanju števila udeležencev izobraževanja

PREDNOSTI
–
–
–
–
PRILOŽNOSTI

–
–

–
–

NEVARNOSTI

–

–

SLABOSTI

dodatno
povezovanje
z
gospodarstvom
postati center za izvajanje
projektov za bodoče članice EU
postati center za mobilnosti v
programih ERASMUS+
večanje števila udeležb na
mednarodnih tekmovanjih –
posledično promocija zavoda in
prepoznavnosti; posledica boljši
dijaki
zmanjševanje osipa dijakov
prenos znanj med zaposlenimi,
medsebojno izobraževanje

–

premajhna izraba vrhunske
tehnologije, njeno zastarevanje
neodzivnost zaposlenih za delo
pri pridobitni in razvojni
dejavnosti
zavoda
zaradi
(pre)velike socialne varnosti
z opremo in kadrom bolje
konkurirati
podjetjem
in
njihovim
izobraževalnim
centrom – ponuditi sodelovanje
neusklajen nastop šol pri
delodajalcih in na razpisih

–

–
–
–

–
–

–

–

–

zakonodaja,
ki
ovira
oz.
prepoveduje
zaposlovanje
v
javnem sektorju
prostorska utesnjenost
razmišljanje v smeri zmanjševanja
števila lokacij
premajhno
sodelovanje
organizacijskih enot (OE) na
skupnih projektih zavoda
premajhna povezanost svetovalnih
služb srednjih šol
zavedanje zaposlenih o (pre)veliki
socialni varnosti

zaradi prostorske stiske ne bo
mogoče širiti dejavnosti
izboljšati
komunikacijo
med
organizacijskimi
enotami
in
skupnimi službami
zaradi
samozadostnosti
na
področju poklicnega in strokovnega
izobraževanja zaostajanje v razvoju
demografski trendi, ki so negativni
do leta 2018, lahko privedejo do
problemov na področju nekaterih
kadrov

1.5 Strateška področja razvoja Šolskega centra Celje
V prihodnosti želimo ohranjati in razvijati tiste dejavnosti oziroma načine delovanja ter sodelovanja, ki
so se doslej izkazali kot uspešni, sprejemali, ohranjali in razvijali pa bomo tudi nove, če nas bodo vodili
k zastavljenim ciljem. Ti cilji so:
– biti med najsodobnejšimi in najuspešnejšimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami,
prepoznavnimi po kompetencah, ki jih dobijo naši udeleženci izobraževanja, povezavah s
socialnimi partnerji, mednarodnih izmenjavah in to doma in v tujini, pri tem pa stalno
sodelovati z okoljem, v katerem živimo in delamo,
– prilagajati se potrebam trga delovne sile in potrebam mladih ter odraslih udeležencev
izobraževanja,
– skrbeti za osebno rast mladih, za kakovostne odnose zaposlenih in udeležencev izobraževanja,
– izpopolnjevati strokovno in osebno komunikacijo na temelju znanja in medsebojnega
zaupanja,
– vključevati v vzgojno-izobraževalni proces sodobno tehnologijo in opremo ter ju v skladu z
možnostmi tudi razvijati oziroma izboljševati, tako da bosta vedno pomemben sestavni del
učečega se okolja,

4

–

–
–
–

pri dejavnostih, ki zagotavljajo splošna, poklicna, strokovna in druga znanja ter spretnosti,
razvijati kakovost in odgovornost zanjo, pri tem pa sodelovati s partnerji tako, da se
uresničujejo skupni ter usklajujejo morebitni različni interesi,
z navedenimi načini delovanja graditi tržne konkurenčne zmožnosti in boljše perspektive v
svojem ožjem in širšem okolju  na lokalni, državni in evropski ravni,
ponujati programe svetovanja, usposabljanja in izobraževanja za podporo vseživljenjskemu
učenju,
z izobraževalnimi aktivnostmi podpirati podjetniško usmerjanje in trajnostni razvoj.

Iz naštetih ciljev so določena Področja strateškega delovanja Šolskega centra Celje:
1. razvoj izobraževalnih programov,
2. razvoj človeških virov,
3. tehnologija in oprema,
4. sodelovanje z okoljem in socialnimi partnerji.

1.5.1 Razvoj izobraževalnih programov
Zavod se je že v preteklosti trudil, in to bo počel tudi v prihodnje, da bi bilo izvajanje izobraževalnih
programov v regiji usklajeno s socialnimi partnerji. Zato bodo naša prizadevanja potekala v smeri
ustvarjanja in pridobivanja novih izobraževalnih programov, ki jih bo zahteval razvoj tehnologij.
Cilj strateškega področja 5.1 je na zavodu dosegati tak odstotek vpisanih dijakov v regiji ter študentov
in udeležencev IO, da bomo obdržali število oddelkov na trenutnem stanju ter ob tem zagotavljali
optimalne pogoje za delo.
Da ne ponovimo napak nekaterih zavodov, ki so, s soglasjem ali na željo financerja, povečevali vpis v
posamezne programe preko vseh razumnih meja, moramo v skladu s stanjem na trgu dela skrbeti za
optimalen obseg vpisa v programe, ki jih izvajamo.
Skušati moramo pridobiti vsaj en nov program do šolskega leta 2016/17, s katerim bomo nadomestili
eventualno spremembo števila vpisanih dijakov, v katerega od programov. Spremembe tehnologij in
razmer na trgu dela moramo spremljati na vseh strokovnih področjih, ki jih pokrivajo srednje in višje
šole zavoda.
Poleg tega moramo skrbeti za integracijo aktualnih/nosilnih tem v OIV/IND, s katerimi bomo skušali
dodatno poudariti pomembne aktualne vsebine in omogočili bogatejši nabor dejavnosti.
Zap.
št.

Strategija za področje 1.5.1

Nosilec

1.

Razvoj/pridobitev
novih Direktor,
programov
–
obdržati ravnatelji,
stabilno število oddelkov.
vodja MIC.

2.

Povezovanje interesnih
dejavnosti in obveznih
izbirnih vsebin.

Direktor,
ravnatelji,
vodja MIC.
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Rok

Možna tveganja, ki lahko
ogrozijo izvedbo aktivnosti

Vsa šolska
leta
v
obdobju
2014–2019.
September
2014.

Pridobivanje soglasij strokovnih
institucij in MIZŠ, finance.
Prostorske kapacitete
Različni pogledi na izvedbo
IND/OIV.

KAZALNIKI REZULTATOV
Vrednosti
Uspeh cilja 1.5.1.1
Strategija
razvoja
šol
izobraževalnih programov.

Izhodiščna vrednost v letu 2014

Ciljna vrednost leta 2019

in Trenutno stanje: 31 IP na Do šol. leta 2016/17 se pridobi
srednješolskem nivoju in 4 na vsaj en IP, do 2019 možno tudi
višješolskem. Število NPK, za več.
katere smo vpisani, 17.

Uspeh cilja 1.5.1.2
Povezovanje interesnih dejavnosti in Premalo skupnih
obveznih izbirnih vsebin.
IND/OIV po šolah.
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elementov Razpisati vsaj po eno temo na
leto in jo postaviti kot vodilno
temo šolskega leta.

1.5.2 Razvoj človeških virov
Na zavodu se ves čas zavedamo, da šola raste in pade z učiteljem, da je pogoj za dobro šolo, dober
učitelj! Pa je dovolj biti dober? Mi smo si zadali več – dober, boljši, najboljši … Če smo pretekla leta
namenjali veliko pozornosti opremljanju šol z učno tehnologijo, povezovanju z delodajalci in socialnimi
partnerji, smo v preteklem letu, in tako bo tudi v prihodnjih, veliko časa in sredstev namenili
izobraževanju kadrov, skušali doseči, da bi se zaposleni še bolj in bolje spoznali med sabo, kajti dejstvo
je, da nas bogati raznolikost programov, ki jih izvajamo in znanj, ki jih imajo naši zaposleni.
Najmanj kar bomo ponudili zaposlenim je 5 dni izobraževanj, kar zagotavlja tudi Kolektivna pogodba
za področje vzgoje in izobraževanja, od tega bosta dva dneva po želji zaposlenega, tri dni pa določi šola
oz. v dogovoru zavod.
Obdržali bomo tudi nov koncept izvajanja strokovnih ekskurzij za zaposlene, kar je potrdila analiza
zadovoljstva, pridobljena s spletno anketo po končanih strokovnih ekskurzijah.
Večji poudarek želimo dati tudi prenosu znanj med sodelavci, pa naj bo to posredovanje znaj,
pridobljenih na seminarjih ali znanj posameznika, ki jih je pripravljen posredovati sodelavcem.
Strateška področja in cilji predstavljajo tudi z analizami ugotovljene potrebe zavoda.
Iz teh potreb izhajajo tudi cilji:
- krepitev strokovnega profila oz. strokovnih, pedagoških, didaktičnih, vodstvenih in drugih
kompetenc strokovnega osebja šole,
- identifikacija in prenos inovativnih izobraževalnih praks partnerskih šol v aktivnosti in razvoj
šole,
- izboljšanje kakovosti delovanja in
- krepitev evropske dimenzije in mednarodnega sodelovanja šole zavoda.
S tako strategijo bomo omogočili strokovnemu osebju zavoda:
- priložnost za konkurenčno primerjavo (Benchmarking) kakovosti lastnega pedagoškega in
strokovnega dela, kurikulov, organizacijskih rešitev, nivoja zahtevnosti,
- identifikacijo primerov dobrih in sodobnih izobraževalnih praks, ki jih bo mogoče ob ustrezni
prilagoditvi integrirati v delo šol,
- priložnost za mednarodno sodelovanje, krepitev evropske dimenzije šol in
- krepitev kompetenc medkulturnega dialoga, evropskega državljanstva …
Aktivnosti mednarodnega sodelovanja in mobilnosti bodo vključene v letne delovne načrt šol in
uvrščene med letne razvojne prioritete. Nove kompetence in spoznanja bodo uporabljeni pri
načrtovanju in organizaciji učnih načrtov, interesnih dejavnosti dijakov, tekmovanjih, projektnih dnevih
…
Realizacijo izpolnjevanja kazalnikov pri razvoju človeških virov bomo merili z izvajanjem ankete med
zaposlenimi, ki jo bomo izvajali kot projekt KLIMA enkrat letno ali vsaki dve leti.
Zap.
št.

Strategija za področje 1.5.2

Nosilec

1.

Izobraževanje
in Direktor,
usposabljanje zaposlenih na ravnatelji,
strokovnih področjih.
MIC.

2.

Izobraževanje
in Direktor,
usposabljanje zaposlenih na ravnatelji,
MIC.

Rok
Vsa
vodja šolska leta
v obdobju
2014–2019.
Vsa
vodja šolska leta
v obdobju
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Možna tveganja, ki lahko
ogrozijo izvedbo aktivnosti
Spremembe
programov,
zakonodaje.

izobraževalnih
financ
in

Interes zaposlenih, finance.

3.

4.

5.

pedagoško
andragoškem
področju.
Izobraževanje zaposlenih za Direktor,
osebnostno rast.
ravnatelji,
MIC.

2014–2019.

Vsa
vodja šolska leta
v obdobju
2014–2019.
Interna
predstavitev
in Ravnatelji.
Vsa
izmenjava dobrih praks.
šolska leta
v obdobju
2014–2019.
Izobraževanje zaposlenih v Direktor,
Vsa
mednarodnem okolju.
ravnatelji, vodja šolska leta
MIC.
v obdobju
2014–2019.

Finance, interes zaposlenih.

Nepripravljenost na sprejetje
drugačnega
načina
dela
učiteljev.
Premalo namenskih sredstev in
pomanjkanje razpisov.

ŠTEVILČNI KAZALNIK REZULTATOV ZADOVOLJSTVA Z MOŽNOSTJO ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
Kazalnik rezultatov
Izhodiščna vrednost v letu 2014
Možnosti z usposabljanje zaposlenih 3,94
na področjih, ki jih potrebujejo za
kakovostno delo

Ciljna vrednost leta 2019
4,10

KAZALNIKI REZULTATOV
Vrednosti
Uspeh cilja 1.5.2.1
Usposabljanje
zaposlenih
strokovnih področjih.

Izhodiščna vrednost v letu 2014
na Letni načrti izobraževanja.
Individualne
napotitve
na
zunanja izobraževanja, najmanj
v skladu s KPVIZ.

Uspeh cilja 1.5.2.2
Usposabljanje
zaposlenih
na Letni načrti izobraževanja.
pedagoško andragoških področjih.
Individualne
napotitve
na
zunanja izobraževanja, najmanj
v skladu s KPVIZ.
Uspeh cilja 1.5.2.3
Usposabljanje
zaposlenih
osebnostno rast.

Organizacija internih usposabljanj.

za Letni načrti izobraževanja.
Individualne
napotitve
na
interna
in
zunanja
izobraževanja.

Ciljna vrednost leta 2019
Izdelana in letno ažurirana
analiza. Individualne napotitve
na zunanja usposabljanja.
Organizacija izvedb za skupine
pri nas.
Izdelana in letno ažurirana
analiza. Individualne napotitve
na zunanja usposabljanja.
Organizacija izvedb za skupine
pri nas.

Izdelana in letno ažurirana
analiza. Individualne napotitve
na zunanja usposabljanja.
Organizacija izvedb za skupine
pri nas.
V šolskem letu 2013/14 vpeljan Letno izpeljati vsaj 10 internih
sistem internih usposabljanj usposabljanj.
med sodelavci.
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Uspeh cilja 1.5.2.4
Interna predstavitev in izmenjava Nizka stopnja povezanosti med Predstavitev
dobrih
praks
dobrih praks.
aktivi šol.
učiteljev, npr. dva na šolo v
vsakem aktivu vsako leto.
Uspeh cilja 1.5.2.5
Izobraževanje v mednarodnem Podatki-projektna
pisarna, Preseči dosežen trenutni nivo.
okolju.
tajništva
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1.5.3 Tehnologija in oprema
S pomočjo sredstev ESRR smo v okviru projekta Investicija v MIC uspeli pridobiti zelo veliko opreme z
zavezo, da jo bomo poleg pri pouku in predavanjih uporabljali tudi za izobraževanje zaposlenih v
delovnih organizacijah in pomagali usposabljati brezposelne ter jim s tem pomagali pri aktivnem
iskanju zaposlitve.
Povečanje zanimanja za praktično vse programe, ki jih izvajamo na ŠC Celje, pa je privedlo do
prostorske stiske, predvsem na lokaciji Pot na Lavo, kar je razvidno iz priloge – analiza prostorskih
kapacitet.
Iz analize prostorskih zmogljivosti je razvidno, da imamo na lokaciji Pot na Lavo 63 učilnic in 35
specializiranih učilnic, delavnic in laboratorijev. Število oddelkov na tej lokaciji je v letu 2013/14 88 na
srednješolskem nivoju ter 8 na VSŠ in predstavlja glede na število oddelkov ozko grlo pri izvedbi pouka.
Zato bo pozornost povečanju števila učilnic, specializiranih učilnic, laboratorijev in delavnic namenjena
tej lokaciji.
Za zagotavljanje kakovostnih pogojev pa moramo pridobiti na lokaciji Pot na Lavo nove prostore, tu je
mišljen dvig delavnic za elektrotehniko in gradnja prizidka za jedilnico, hkrati pa je potrebno obdržati
ustrezno dinamiko obnavljanja učne tehnologije. Poudarek bo predvsem na področju IKT in pri
zagotavljanju opreme za uvajanje novih programov.
Obdržati je potrebno tudi dosežen standard na področju vzdrževanja v objekte zavoda.
Cilj je izboljšati prostorske pogoje za boljše delo, predvsem za čas povečane demografije in v primeru
povečanega zanimanja za programe, ki jih izvajamo.
Sodelovanje med šolami, šolami in Medpodjetniškim izobraževalnim centrom postaja vse bolj nuja tudi
na organizacijskem področju. Z uskladitvijo temeljnih dokumentov šol in njihovim doslednim
spoštovanjem bi lahko zmanjšali prostorsko stisko. Boljše sodelovanje bo privedlo racionalnejše izrabe
finančnih sredstev za izobraževanje, prenos primerov dobre prakse pa bo dvignil kakovost dela na šolah
zavoda.
Uspešnost zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev in opreme bomo merili bomo merili z
izvajanjem ankete med zaposlenimi, ki jo bomo izvajali kot projekt KLIMA enkrat letno ali vsaki dve leti.
Zap.
št.

Strateško področje 1.5.3

1.

Zagotavljanje
kapacitet za
izvedbo pouka.

Nosilec

Rok

prostorskih Direktor.
kakovostno

Možna tveganja, ki lahko
ogrozijo izvedbo aktivnosti

Vsa
Finance, soglasje resornega
šolska leta
ministrstva, pridobitev gradbene
v obdobju
dokumentacije.
2014–2019
2
Zagotavljanje ustrezne nove Direktor,
Vsa
Prostorske kapacitete, soglasje
učne
tehnologije
za ravnatelji,
šolska leta
resornega ministrstva, finance.
kakovostno izvedbo pouka.
vodja MIC.
v obdobju
2014–2019.
3.
Povečanje
izkoriščenosti Direktor,
Vsa
Neusklajeni urniki.
obstoječe učne tehnologije.
ravnatelji,
šolska leta
vodja MIC.
v obdobju
2014–2019.
Kazalniki rezultatov zadovoljstva z delovnimi pogoji (oprema in prostori)
Kazalnik rezultatov
Izhodiščna vrednost v letu 2014 Ciljna vrednost leta 2019
Možnosti za usposabljanje zaposlenih 3,74
4,05
na področjih, ki jih potrebujejo za
kakovostno delo.
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KAZALNIKI REZULTATOV
Vrednosti
Uspeh cilja 1.5.3.1
Zagotavljanje prostorskih kapacitet.

Uspeh cilja 1.5.3.2
Zagotavljanje učne tehnologije.

Izhodiščna vrednost v letu 2014

Ciljna vrednost leta 2019

Opravljena analiza (priloga).

Pridobiti najmanj dve učilnici in
dve specializirani učilnici. V tem
je zajeta tudi prostorska rešitev
za
delovanje
MIC
ter
Vizionarium.

Po inventurni dokumentaciji Posodabljanje IKT – v skladu z
pregled opreme po šolah in dobo amortizacije in
narejena preglednica le-te.
pridobivanje opreme za nove
programe.

Uspeh cilja 1.5.3.3
Povečanje racionalne uporabe učne Slaba koordinacija uporabe učne Letno ažurirana preglednica
tehnologije.
tehnologije.
opreme po šolah, predstavitev
šol ostalim šolam zavoda – vsaka
šola pripravi dan OV/leto.

1.5.4 Razvoj sodelovanja z okoljem in socialnimi partnerji
Povečati je potrebno sodelovanje med Šolskim centrom Celje, Zavodom za zaposlovanje, OE Celje in
delodajalci. S tem bi lahko ponudili na trg dela kadre, ki bi jih izobraževali za potrebe gospodarstva, s
potrebnimi kompetencami tudi za vrhunske tehnologije.
Skupaj s socialnimi partnerji bo potrebno sodelovati pri načrtovanju in programiranju izobraževanja in
pri izvajanju praktičnega izobraževanja v skladu s predpisano zakonodajo. V proces sodelovanja bo
potrebno vključiti tudi naše učitelje.
Z boljšo povezanostjo organizatorjev PUD-a bi lahko bolj racionalno organizirali izvajanje le-tega. Hkrati
bi povečali možnosti sodelovanja delodajalcev pri izobraževanju na opremi, ki smo jo pridobili preko
projekta opremljanja Investicija v MIC (ESRR) in s sredstvi, ki jih uspemo pridobiti na trgu.
Zap.
št.

Strateško področje 1.5.4

Nosilec

Rok

Možna tveganja, ki lahko
ogrozijo izvedbo aktivnosti

1.

Izboljšati povezanost sfere
izobraževanja in
delodajalcev.

Direktor,
ravnatelji,
vodja MIC.

Neustrezni koordinatorji
PUD/PRI, različni pogledi na
povezave z delodajalci.

2.

Povečati ponudbo pri
izobraževanju zaposlenih iz
delovnih organizacij.

Direktor,
vodja MIC.

3.

Aktivneje sodelovati pri
izobraževanju iskalcev
zaposlitve.

Direktor,
ravnatelji,
vodja MIC.

Vsa
šolska leta
v obdobju
2014–2019.
Vsa
šolska leta
v obdobju
2014–2019.
Vsa
šolska leta
v obdobju
2014–2019.
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Finančna sredstva
gospodarstva, države, potrebe
delodajalcev,
interes naših zaposlenih.
Finančna sredstva države,
potrebe delodajalcev,
interes zaposlenih, prostorski
problemi.

KAZALNIKI REZULTATOV
Vrednosti
Izhodiščna vrednost v letu 2014
Uspeh cilja 1.5.4.1
Vzpostaviti sistem povezanosti sfere Dobra povezanost na nivoju šol,
izobraževanja in delodajalcev.
ni koordiniranega nastopa na
nivoju ŠC Celje.

Ciljna vrednost leta 2019
Vzpostaviti sistem povezovanja
in delovanja organizatorje PUD
in PRI.

Uspeh cilja 1.5.4.2
Povečati ponudbo pri izobraževanju V šol. letu 2013/14 izpeljanih Vsako leto v sodelovanju z
zaposlenih.
približno
10
programov, gospodarskimi subjekti izvesti
udeleženih približno 200 ljudi.
vsaj
10
izobraževanj
z
vključenimi vsaj 200 udeleženci.
Uspeh cilja 1.5.4.3
Aktivneje
sodelovati
pri V letu 2013 je bilo izvedenih 168 Vsako leto v sodelovanju z
izobraževanju iskalcev zaposlitve.
izvajanj IBO, v letu 2014 pa 56.
Zavodom za zaposlovanje izvesti
vsaj 100 izobraževanj.

Razvojni načrt je bil usklajen na kolegiju dne 20. 6. 2014.

Igor Dosedla
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PRILOGA K RAZVOJNEMU NAČRTU
PREGLED ŠTEVILA PRIJAVLJENIH UČENCEV ZA VPIS PO PRENOSU PRIJAV
Savinjska statistična regija
SŠ v Celju
Šole na ŠC Celje
Razmerje ŠC Celje/regija
ŠC Celje/SŠ v Celju

2009/10
2761
2065
842
0,304962
0,407748

2010/11
2560
1875
761
0,297266
0,405867

2011/12
2466
1831
758
0,30738
0,413981

2012/13
2542
1865
778
0,306058
0,417158

2013/14
2579
1895
841
0,326095
0,443799

2014/15
2567
1918
857
0,333853
0,44682

PREGLED ŠTEVILA VPISANIH DIJAKOV V ŠOLSKIH LETIH
Savinjska statist. regija
SŠ v Celju
Šole na ŠC Celje
ŠC Celje / reg
ŠC Celje / CE

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
11657
11284
10884
10666
10436
10204
8702
8392
8038
7837
7460
7421
3241
3234
3113
3030
2965
2963
0,27803
0,2866 0,286016 0,28408 0,284113 0,290376
0,372443 0,385367 0,387285 0,386628 0,397453 0,399272

indeks
0,8754
0,8528
0,9142
1,0444
1,0720

NAPOVED GIBANJA ŠTEVILA ODDELKOV NA ŠC CELJE BREZ UVAJANJA NOVIH PROGRAMOV
GIMNAZIJA LAVA
Program
Gimnazija

Tehniška gimnazija

Letnik
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

SKUPAJ

Število oddelkov in skupin
2013/14 2014/15 2015/16
4
5
4
4
4
5
3
4
4
4
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
20
21

2016/17 2017/18
4
4
4
4
5
4
4
5
1
1
1
1
1
1
1
1
21
21

2018/19
4
4
4
4
1
1
1
1
20

2016/17 2017/18
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2018/19
2
2
2
2
2

SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO, ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO
Program
Elektrotehnik

Tehnik računalništva

Letnik
1.
2.
3.
4.
1.

Število oddelkov in skupin
2013/14 2014/15 2015/16
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

13

Kemijski tehnik

Elektrikar

2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

SKUPAJ

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
23

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
23

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
23

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
23

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
23

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
23

SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO IN VAROVANJE OKOLJA
Program
Gradbeni tehnik

Okoljevarstveni tehnik

Zidar, tesar,
pečar-keramik,
izvajalec
suhomontažne gradnje
Pomočnik
pri
tehnologiji
gradnje, gradbinec
SKUPAJ

Letnik
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.

Število oddelkov in skupin
2013/14 2014/15 2015/16
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
15
15

2016/17 2017/18
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
17

2018/19
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

2016/17 2017/18
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

2018/19
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2

SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE
Program
Strojni tehnik

Tehnik mehatronik

Medijski tehnik

Letnik
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Število oddelkov in skupin
2013/14 2014/15 2015/16
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Oblikovalec kovin-orodjar,
strojnik,
mehatronik operater
Strojni tehnik – PTI
Tehnik mehatronike – PTI
Pomočnik
procesih
SKUPAJ

v

tehnoloških

1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

3
2
2
1
1
1
1
1
1
33

3
3
2
1
1
1
1
1
1
34

3
3
3
1
1
1
1
1
1
35

3
3
3
1
1
1
1
1
1
35

3
3
3
1
1
1
1
1
1
35

3
3
3
1
1
1
1
1
1
35

SREDNJA ŠOLA ZA STORITVENE DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO
Program
Logistični tehnik

Ustvarjalec modnih oblačil

Avtoserviser, avtokaroserist

Frizer

Avtoservisni tehnik – PTI
Preoblikovalec tekstilij/
pomočnik konfekcionarja
SKUPAJ

Letnik
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.

Število oddelkov in skupin
2013/14 2014/15 2015/16
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
32
32
32

2016/17 2017/18
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
31
30

2018/19
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
30

2016/17 2017/18
21
21
23
23

2018/19
20
23

ŠOLSKI CENTER CELJE
Šola

Število oddelkov in skupin
2013/14 2014/15 2015/16
GIMNAZIJA LAVA
19
20
21
SREDNJA
ŠOLA
ZA
KEMIJO,
23
23
23
ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO
SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO IN
15
15
15
VAROVANJE OKOLJA
SREDNJA
ŠOLA
ZA
STROJNIŠTVO,
33
34
35
MEHATRONIKO IN MEDIJE

15

16

17

17

35

35

35

SREDNJA
ŠOLA
ZA
DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO
SKUPAJ ŠC CELJE

STORITVENE

32

32

32

31

30

30

122

124

126

126

126

125

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Program
Strojništvo
Gradbeništvo
Mehatronika
Avtoservisni menedžment
SKUPAJ

Letnik
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Število oddelkov in skupin
2013/14 2014/15 2015/16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
8

2016/17 2017/18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8

2018/19
1
1
1
1
1
1
1
1
8

ANALIZA TRENUTNEGA STANJA ŠTEVILA UČILNIC, SPECIALIZIRANIH UČILNIC, LABORATORIJEV IN
DELAVNIC
Pregled števila učilnic ter laboratorijev in delavnic-po domicilnosti šol in lokacijah:
GL: šolsko leto 2013/14
A4, A7, A8, A10, A11, B2, B3, B17, B18, B19, B20, B23, B26, B27, B30, B311, B32, B33, v deležu A131/2, B8-2/3, E13-1/3, vajalnica za kemijo.
Skupaj 19,5 učilnice, vajalnica in 1,5 telovadnice

KER: šolsko leto 2013/14
A32, C3, C4, D2, D3, D8, D19, D20, E7, E8, E10, E14, E15, E16, v deležu A13-1/2, E13-1/3, ter laboratoriji,
specializirane učilnice in delavnice A31, A33-1/2, A28, A29, AE2, AE3, AE4, AE5, E3, E4, E5.
Skupaj 14,8 učilnic, 10,5 specializiranih učilnic, laboratorijev in delavnic, 1 telovadnica
GVO: šolsko leto 2013/14
A25, B35, C22, C23, C26, C29, C30, C34, C35, C36, v deležu D16-1/3, laboratoriji in specializirane
učilnice A33-1/2, A26, A27, C24, C33 ter delavnice suhomontažna gradnja in keramika betonarna,
gradnje -3 delavnice
Skupaj 10,3 učilnic, 2,5 specializiranih učilnic laboratorijev, 5 delavnice ter 0,5 telovadnice
SMM: šolsko leto 2013/14
A1, A1a-delno, A3, B14, C21, D21, D22, D24, D27, D32, D33, v deležu B8-1/3, D16-2/3, E13-1/3 ter
laboratoriji, specializirane učilnice in delavnice A34, A35a, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42A43skupaj, A44, B42, B44, D28, D31 ter 1 telovadnica na lokaciji Pot na Lavo in
B1, B2, C1, C2, C3, C4, C10 ter specializirane učilnice B3, B4, B5, C5, C6 na lokaciji Kosovelova
Skupaj 12,3 učilnice in 15 specializiranih učilnic, laboratorijev in delavnic na lokaciji Pot na Lavo in 7
učilnic ter 5 specializiranih učilnic na lokaciji Kosovelova.
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SDL
A1, A4, A5, A6, A7, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C5, C5, C6, C7, C8, C9, D1 in delavnice tekstil A8, A9,
specializirane učilnice in delavnice s področja avtoremontne dejavnosti in logistike A3, A10, A11, A12,
A13, A14, A15, A15a, A15b, računalniške učilnice C2, C3 ter frizerske delavnice in manikira A1, A2, A3,
A4, A5
Skupaj 19 učilnic ter 17 specializiranih učilnic, laboratorijev in delavnic
VSŠ
B9, B12, B13, D19, D13, D15 ter specializirana učilnica D12.
Na lokaciji Pot na Lavo je 63 učilnic in 35 specializiranih učilnic, delavnic in laboratorijev. Število
oddelkov na tej lokaciji je v letu 2013/14 88 na srednješolskem nivoju ter 8 na VSŠ in predstavlja
glede na število oddelkov ozko grlo pri izvedbi pouka. Zato bo pozornost povečanju števila učilnic,
specializiranih učilnic, laboratorijev in delavnic namenjena tej lokaciji.
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
V šolskem letu 2013/14 (vir LP ŠC Celje za leto 2014) smo namenili veliko pozornost izobraževanju
strokovnih delavcev pa tudi ostalih zaposlenih. V poprečju tako omogočamo vsem delavcem večje
število dni izobraževanja, kot je določeno v Kolektivni pogodbi vzgoje in izobraževanja v RS.

Gimnazija Lava
Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računal.
Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
Višja strokovna šola
Medpodjetniški izobraževalni center

Število dni
izobražev.
221
252
228
359
243
111
19

Število
strok. del
42
45
26
63
53
64
6

Štev. dni
izobraž./del.
5,26
5,6
8,8
5,7
4,6
1,73
3,17

Povprečno število dni izobraževanja strokovnih delavcev na zavodu je 4,8 dni. V ta podatek so vključeni
tudi delno zaposleni in zunanji sodelavci VSŠ.
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2 Gimnazija Lava
Razvojni načrt Gimnazije Lava predstavlja izhodiščni strateški dokument šole, v katerem smo zaposleni,
dijaki in predstavniki bivših dijakov oblikovali razvojne cilje, ki nas bodo usmerjali in jih želimo doseči v
obdobju 2015–2019. Razvojni načrt je nastal na osnovi analize dosedanjih rezultatov gimnazije, analize
SWOT ter pripomb in predlogov vseh deležnikov oziroma njihovih predstavnikov.

2.1 Predstavitev Gimnazije Lava
Gimnazija Lava deluje na Šolskem centru Celje. Prvo, kar že na prvi pogled pritegne pozornost mladih,
so sodobne multimedijske učilnice. Tudi drugi učni prostori so opremljeni s sodobno učno tehnologijo.
Ta tehnologija je pomembna, vendar se zavedamo, da so strokovna usposobljenost učiteljev in dobri
medosebni odnosi ključnega pomena za učne in druge uspehe, ki jih na šoli dosegamo že vrsto let ne
samo na lokalni, ampak tudi na državni in celo svetovni ravni. Naši dijaki so uspešni na maturi, so
državni prvaki na najrazličnejših področjih, zlasti pa so opazni njihovi dosežki pri robotiki, kjer so se
uvrstili na najvišja mesta tudi na svetovnih tekmovanjih.
Pri izbirnih predmetih in pri drugih izbirnih dejavnostih zadovoljujejo dijaki svoje interese, ki jih v okviru
rednega pouka ni možno uresničiti: poglabljajo znanje in se pripravljajo na tekmovanja, raziskujejo,
ustvarjajo na najrazličnejših umetnostnih področjih, kot poustvarjalci umetnosti in kot odlični športniki
so znani v svojem ožjem in širšem okolju. Ker se nam zdi izbirnost z dejavnikom samoodločanja
pomemben sestavni del dozorevanja mladih in ker odpira več vrat v nadaljnje izobraževanje, smo ji
odprli vrata tudi na naši šoli.
Na Gimnaziji Lava so učni rezultati zelo pomembni, enako velja za načine, s katerimi jih dosegamo.
Zadovoljstva nam ne dajejo le doseženi cilji, ampak že poti do njih. K svojim ciljem potujemo z
različnimi oblikami sodelovalnega učenja: tako si krepimo kolektivno pripadnost in spoštovanje
drugačnosti; z lastno izbiro in ustvarjalnostjo pa rasteta tudi občutek odgovornosti in samozavesti
posameznika.
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2.2 Vizija, poslanstvo in vrednote Gimnazije Lava
Vizija
Gimnazija Lava je v prihodnost zazrta učeča se skupnost različnih posameznikov, ki v spodbudnem,
sodobnem in odprtem delovnem okolju uresničujejo svoje potenciale in verjamejo v kvaliteto in
prihodnost svoje institucije.
Poslanstvo
Vzgajati odgovorne, samostojne, samozavestne, kritično misleče posameznike z razvitim socialnim
čutom, ki znajo:
- sodelovati v timu,
- ustvarjalno reševati izzive,
- znanje prepoznati kot vrednoto,
kar jim omogoča uspešno nadaljnje izobraževanje in razvoj celovitih osebnosti.
Vrednote
Vrednote, ki jih negujemo in nas usmerjajo pri našem vsakodnevnem delovanju:
- poštenost  odraža se v odnosu do sebe, drugih in okolja ter v prevzemanju odgovornosti za
svoje delo;
- odgovornost za rezultate prevzetega dela, za dejanja, odgovornost do okolja;
- znanje in inovativnost  odražata se v realizaciji potencialov dijakov in zaposlenih ter
predlaganju in sprejemanju izboljšav;
- odprtost  kaže se v sprejemanju novosti in spodbujanju pozitivne kritičnosti;
- pripadnost skupnosti ter skrb za prepoznavnost in prihodnost svoje šole;
- spoštovanje drugačnosti  izkazuje se v enakovrednem obravnavanju posameznikov ne glede
na razlike med njimi.
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2.3 Analiza stanja
2.3.1 Analiza SWOT
Člani kolektiva in bivši dijak šole so v novembru 2013 na izobraževanju analizirali stanje na šoli.
Ugotovitve so povzete v analizi SWOT.
PREDNOSTI:
- pestrost programov in možnosti zaradi
vključenosti v šolski center,
- edina gimnazija z evropskim oddelkom v
Celju,
- tradicija na področju naravoslovja,
- dogovorno ustno ocenjevanje znanja,
- zanimive interesne dejavnosti (ekskurzije,
športni tabori, obiski gledaliških predstav),
- visoko usposobljeni učitelji s posluhom za
dijake in starše (konzultacije za dijake,
dogovorno ocenjevanje, priprave na
tekmovanja),
- učitelji s posluhom za interese in težave
dijakov,
- komunikacija in posluh za predloge
staršev,
- medpredmetne povezave, projektni dnevi,
- dobra opremljenost šole (knjižnica, IKT),
- uspešnost na maturi,
- velika dodana vrednost znanja na dijaka,
- izražena pripadnost kolektivu in skrb za
prihodnost šole,
- krepitev pomena EU kot institucije
priložnosti,
- informatika na splošni maturi (edina
gimnazija v Celju).

SLABOSTI:
- notranja in zunanja konkurenca (tehniške
šole na ŠC Celje in ostale gimnazije v
Celju),
- težji program kot na srednjih strokovnih
šolah,
- premajhna povezanost s šolskim centrom,
- kolegij (ni popolne avtonomije),
- moten pouk (gostovanja drugih šol v
gimnazijskih učilnicah),
- učitelji strokovnih predmetov v tehniški
gimnaziji niso domicilni učitelji na
gimnaziji,
- neangažiranost teh učiteljev,
- premalo se identificiramo s šolo,
- osebno problematični posamezniki
(komunikacija, nepripravljenost za
sodelovanje, destruktivna kritika),
- nehomogenost kolektiva glede razvojnih
strategij šole,
- nezmožnost finančnega vrednotenja
boljšega dela,
- predolg pouk, zato težave z organizacijo
krožkov,
- predolg odmor ob različnem času (ura v
urniku),
- neprijetno okolje,
- razdrobljen šolski prostor,
- obveščanje,
- neusklajenost pri pripravah na maturo,
- sloves »najlažje gimnazije«,
- ohranjanje števila vpisanih dijakov,
- neprepoznavnost šole v okolju,
- tekmovalnost in primerjava med šolami,
- nezaupanje dijakom,
- dopuščanje nedoslednosti pri vseh,
- ni vpeljanih mehanizmov za blaženje
socialnih stisk dijakov.

PRILOŽNOSTI:
- potrebe po mednarodni maturi,

NEVARNOSTI:
- več gimnazij v Celju,
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-

-

gospodarska kriza (glede na
nediskriminatoren odnos do dijakov iz
socialno šibkih okolij),
pozitiven odnos dijakov iz okoliških krajev
do šole.

-

konkurenca se posveča dobrim dijakom,
konkurenca skrbi za enotnost kolektiva in
inovacije,
konkurenca svoj večvrednostni kompleks
prenaša na svoje dijake,
mediji poudarjajo predvsem število zlatih
maturantov,
nevarnost, da izgubimo identiteto in se
»utopimo« v ŠC Celje,
nerazumevanje vloge gimnazije na ŠC
Celje,
socialne stiske družin dijakov,
nestabilno ekonomsko okolje.

2.3.2 Anketiranje dijakov in predlogi za izboljšave
V maju in juniju 2014 smo preko spleta anonimno anketirali 350 dijakov vseh letnikov. Z anketo smo
želeli pridobiti informacije o odnosu dijakov do šole in pouka ter njihovih načrtih za prihodnost. Iz
rezultatov ankete lahko povzamemo naslednje ugotovitve:
- Dijaki se učijo za uspeh in točke, da bi si zagotovili boljšo prihodnost. »Prisila« staršev ali
učiteljev nanje ne deluje motivacijsko.
- Motivacija dijakov je odvisna predvsem od njih samih in staršev, manj od učiteljev.
- Večina dijakov se izven šole ukvarja s športom, manj s kulturo in z umetnostjo.
- Večina gimnazijcev želi po končani gimnaziji študirati.
- Motivacija za šolsko delo je odvisna od kakovostnega dela učiteljev, zanimive snovi in pridnega
dela ter od oblike pouka.
- Skoraj polovica dijakov se zaveda, da bi učni uspeh lahko izboljšala, vendar v tem ne vidi smisla.
- 1 % staršev dovoli, da dijaki lahko ostanejo doma ne glede na razlog.
- Več kot polovica staršev ima srednjo strokovno izobrazbo in nižjo od te, 45 % pa 6. ali 7. stopnjo
izobrazbe.
- Dobra polovica dijakov stanuje na razdalji do 20 km od šole, 40 % med 20 in 40 km, 5 % pa več
kot 50 km.
- 70 % dijakov se strinja, da ima večina učiteljev spoštljiv odnos do njih, pogosto omenjajo
nespoštljiv odnos nekaterih učiteljev, po drugi strani pa kot veliko prednost šole navajajo
dostopne in razumevajoče učitelje. Očitno je, da se kritika nanaša samo na nekatere
(manjšino), pohvala pa na večino učiteljev.
- Več kot 2/3 dijakov bi se še enkrat vpisalo na Gimnazijo Lava in bi jo priporočili tudi drugim.
Odločitev za šolo je bila njihova, vpliv svetovalne službe na osnovnih šolah ter staršev je manjši.
Razlogi: sproščena in prijazna šola, učitelji so dostopni, sproščeni ter pripravljeni pomagati,
napovedano ocenjevanje, zanimive obšolske dejavnosti. Informativni dan je omenjen le 3-krat,
vendar lahko sklepamo, da vzdušje na šoli opazijo že takrat.
- 1/3 dijakov bi se raje vpisala na druge šole. Razlogi za to so naslednji: po končani srednji
strokovni šoli bi imeli poklic, manj učenja na srednjih strokovnih šolah, prisotnost drugih šol na
ŠC Celje, druge šole nudijo več.
Na podlagi ankete so bili oblikovani naslednji predlogi za izboljšave:
- Bolj dodelan sistem za dijake, ki se intenzivno ukvarjajo z obšolskimi dejavnostmi
(individualizirani program, pedagoška pogodba ali ustni dogovor).
- Krepitev spoštljivega odnosa učitelj – dijak, obojestransko upoštevanje pravil.

22

-

-

-

Natančnejša določitev minimalnih standardov – dijak naj točno ve, kaj mora znati za zadostno
oceno.
Preverjanje in ocenjevanje znanja naj bosta usklajena.
Ohraniti in krepiti to, kar nas po mnenju dijakov razlikuje od ostalih šol: prijetno vzdušje,
dostopnost.
Svetovalnim službam osnovnih šol dati jasnejšo informacijo o vsem, kar nudimo na šoli. Dijaki
kljub promocijskim dejavnostim naše šole na osnovnih šolah dobijo zavajajoče ali celo
odbijajoče informacije.
Pri dijakih je vidna visoka zunanja motivacija za šolsko delo, vendar jim je potrebno pomagati,
da uvidijo povezavo med trenutnim delom v šoli in kasnejšimi poklicnimi cilji: več vsebin, ki se
nanašajo na podjetništvo, načrtovanje poklicne prihodnosti, stik s trgom dela in z delodajalci
in postavljanje kariernih ciljev. Ustrahovanje z maturo celo znižuje motivacijo.
Pri načrtovanju aktivnosti se moramo zavedati, da je večina dijakov vozačev in da imamo zelo
raznoliko izobrazbeno strukturo staršev.
Na novo moramo opredeliti in načrtovati ekskurzije ter jih izvajati v skladu s tem.
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2.4 Predlagana strateška področja
Na osnovi postavljene vizije, poslanstva, vrednot, ankete dijakov in izvedene analize SWOT smo določili
strateška področja, ki jim bomo v naslednjem razvojnem obdobju namenili posebno pozornost. To so:
- Skrb za zadovoljstvo ključnih deležnikov  skrbeli bomo za sistematično spremljanje
zadovoljstva ključnih deležnikov (dijakov, staršev in zaposlenih) z namenom, da bomo izboljšali
delovanje gimnazije na področjih, o katerih smo in bomo ugotovili, da bi zadovoljstvo lahko
izboljšali.
Utrjevanje visoke usposobljenosti strokovnega kadra  ustrezna pozornost bo namenjena
pridobivanju novih kompetenc na naslednjih področjih:
o timsko delo (medpredmetno povezovanje, projektno delo),
o nove organizacijske oblike dela (kombinirano poučevanje – klasično in v razredu,
fleksibilni predmetnik),
o vodenje – učitelj kot učinkovit vodja (v razredu, delovnih skupinah, strokovnih aktivih
in drugih oblikah dela),
o uporaba IKT,
o uvajanje novosti v stroki v okviru učnega načrta.
Pri tem bomo izkoristili tudi možnosti usposabljanja, ki so dane na področju decentraliziranih akcij
(CMEPIUS, ERASMUS+).
-

-

Utrjevanje prepoznavnosti Gimnazije Lava v zunanjem okolju in v okviru Šolskega centra
Celje  ustrezno pozornost bomo namenili:
o promoviranju dosežkov (spletna stran šole, mediji ...),
o uvedbi prepoznavnih oznak šole.
V te dejavnosti bomo intenzivno vključili tudi dijake.
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2.5 Strateška področja, cilji in aktivnosti Gimnazije Lava v obdobju 20152019
2.5.1 Skrb za zadovoljstvo in večjo učinkovitost ključnih deležnikov (dijakov, zaposlenih, staršev, zunanjih partnerjev)
A) Razvijanje okolja za izjemno dejavne in nadpovprečno uspešne dijake ter za dijake z
učnimi težavami
Aktivnost

14/15

15/16

16/17

17/18

Izvedba dopolnilnega pouka za dijake z učnimi težavami in sistematično delo z njimi (po
korakih: razrednik – svetovalna služba – ravnateljica  starši)

Vse leto

Vse leto

Vse leto

Izvedba dodatnih aktivnosti z nadpovprečno uspešnimi in dejavnimi dijaki: individualizirani
programi in motivacijski tabor

Vse leto

Vse leto

Vse leto

14/15

15/16

16/17

17/18

2

2

2

2

Vse leto

Vse leto

Vse leto

Vse leto

14/15

15/16

16/17

17/18

1

1

1

1

Izvedba tematsko obarvanih roditeljskih sestankov s sodelovanjem svetovalne službe

2

2

2

Poskusna ukinitev pisnega opravičevanja staršev za dijake četrtega letnika

1
1

1

B) Več sodelovanja med vsemi zaposlenimi
Aktivnost
Obvezna izobraževanja s team-buildingom, ekskurzije
Nadgradnja sodelovalnega poučevanja: medpredmetne in kurikularne povezave, timsko
poučevanje, obvezne izbirne vsebine, športni dnevi, ekskurzije
C) Boljše sodelovanje s starši
Aktivnost
Organizacija predavanja za starše

Vključevanje staršev v dejavnosti šole

1

25

1

2.5.2 Utrjevanje prepoznavnosti Gimnazije Lava v zunanjem okolju, krepitev pripadnosti šoli in sodelovanje s šolami ŠC Celje
A) Promoviranje dosežkov, dogodkov, dejavnosti
Aktivnost

14/15

Vsebinska in oblikovna prenova spletne strani

15/16

16/17

17/18

1

1

1

14/15

15/16

16/17

17/18

1

1

1

1

1

1

1

1

>1

2

2

1

1

15/16

16/17

17/18

Vse leto

Vse leto

Vse leto

1

Ustanovitev novinarskega krožka in sodelovanje z VI-TV

1

Poslikava požarnih vrat (poudarek, da gre za gimnazijo)

1

Izvedba internih natečajev
B) Skupni projekti z OŠ (predvsem v Celju) in s šolami ŠC Celje
Aktivnost
Nadgradnja kulturnih prireditev
Povabilo učencem osnovnih šol celjske regije na zaključno prireditev mednarodne izmenjave
EO
Sodelovanje z učitelji in učenci osnovnih šol celjske regije
Aktivnejše sodelovanje oddelkov tehniške gimnazije z ostalimi šolami ŠC Celje

1

2

Izvedba delavnic za osnovnošolce
C) Uvedba in uporaba prepoznavnih oznak Gimnazije Lava
Aktivnost

14/15

Izvedba natečaja za šolski slogan in maskoto

1

Uporaba enotnih plakatov na hodnikih in enotnih predlog za zunanje predstavitve
Nov predstavitveni film

Vse leto

1
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2.5.3 Utrjevanje visoke usposobljenosti strokovnega kadra
A) Pridobivanje kompetenc in podpora učiteljem na področjih vodenja in sodelovanja z
dijaki in s starši, uporabe IKT, novih organizacijskih oblik dela ...
Aktivnost

14/15

15/16

16/17

17/18

1

1

1

1

Utrinki dijakov (dijaška skupnost)

Vse leto

Vse leto

Vse leto

Izvedba medsebojnih hospitacij

Vse leto

Vse leto

Vse leto

1

2

2

2

14/15

15/16

16/17

17/18

Projekt Erasmus+ (mobilnost učiteljev, strateška partnerstva)

1

1

2

2

Sodelovanje s šolo iz Singna

2

2

2

2

Polletno izobraževanje dijakov v mednarodni šoli v ZDA

1

1

1

Sodelovanje s tujimi šolami preko eTwinninga

1

1

1

Izvedba strokovnih predavanj in delavnic za učitelje

Obvezna udeležba vseh učiteljev na skupnem delu roditeljskih sestankov in predstavitev
učiteljskih zborov oddelkov 1. letnika
B) Poudarjanje evropske dimenzije: usposabljanje v okviru programov Erasmus+ in drugih
oblik mednarodnega sodelovanja
Aktivnost

Ekskurzije v evropske prestolnice

3

3

3

3

Obiski in predavanja predstavnikov veleposlaništev, evropskih poslancev, v mednarodnem
merilu uveljavljenih bivših dijakov in drugih uspešnih Slovencev in tujcev

4

4

4

4
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2.5.4 Kazalniki za doseganje ciljev
Cilj: Razvijanje okolja za izjemno dejavne in nadpovprečno uspešne dijake ter za dijake z učnimi težavami
Kazalnik (kako ugotovimo, ali je cilj dosežen)

Instrument (s čim ugotovimo, ali je cilj dosežen)

Manj učno neuspešnih dijakov (manj negativnih ocen)

Statistična obdelava podatkov (analiza)

Število tistih dijakov, ki bi dopolnilni pouk morali obiskati in ga tudi redno Statistična obdelava podatkov (analiza)
obiskujejo
Oblikovani individualizirani programi za nadarjene

Pogovor z vsakim nadarjenim dijakom in s starši, analiza učinka
individualiziranih programov (dijak – starši – mentor – koordinator)

Število dijakov z odličnim uspehom na maturi (nad 26 točk) se poveča.

Statistična obdelava podatkov (analiza)

Tabor za nadarjene je izveden enkrat letno.

Analiza tabora

Zadovoljstvo dijakov z učno pomočjo, ki jo nudi šola, se poveča.

Pogovor, anketa

Cilj: Več sodelovanja med vsemi zaposlenimi
Kazalnik (kako ugotovimo, ali je cilj dosežen)

Instrument (s čim ugotovimo, ali je cilj dosežen)

Zadovoljstvo učiteljev

Letno anketiranje

Prisotnost na formalnih in neformalnih srečanjih
Aktivna udeležba pri skupnih dejavnostih
Število organiziranih aktivnosti
Število različnih predstavitev dobre prakse, medsebojnih hospitacij

Štetje

Število in kakovost samoiniciativnih izboljšav na GL

Štetje
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Cilj: Boljše sodelovanje s starši
Kazalnik (kako ugotovimo, ali je cilj dosežen)

Instrument (s čim ugotovimo, ali je cilj dosežen)

Zadovoljstvo staršev

Anketa

Razlika v izostajanju med eksperimentalnim razredom in ostalimi razredi

Statistika izostankov

Pridobivanje mnenj deležnikov

Pogovor

Število dogodkov, pri katerih so bili v promocijo šole vključeni starši

Štetje

Povečan vpis

Statistika

Cilj: Promoviranje dosežkov, dogodkov, dejavnosti
Kazalnik (kako ugotovimo, ali je cilj dosežen)

Instrument (s čim ugotovimo, ali je cilj dosežen)

Poznavanje dosežkov dijakov
Anketa dijakov in učiteljev
Število objav novinarskega krožka o dosežkih dijakov (na spletni strani, VI-TV, v Štetje
časopisih …)
Prepoznavnost GL zunaj šole: spremljanje nacionalnih/ regionalnih/lokalnih Štetje
medijev  njihovih objav dosežkov GL: število objav
Prepoznavnost GL med osnovnošolci
Osebni kontakt na OŠ (nadaljevanje obiskov na OŠ s poudarkom na dosežkih Anketa
Pogovor
sedanjih in bivših dijakov)
Spremljava obiska spletne strani: število obiskov
in rubrike, ki si jih obiskovalci ogledajo

Štetje

Poznavanje dogajanja na šoli
Anketa dijakov in učiteljev
Tedenski pregled dogodkov za prihodnji teden pri vsaki razredni uri
Število objav novinarskega krožka o dogodkih (na spletni strani, VI-TV, v časopisih
…)
Štetje
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Cilj: Skupni projekti z OŠ (predvsem v Celju) in s šolami ŠC Celje
Kazalnik (kako ugotovimo, ali je cilj dosežen)

Instrument (s čim ugotovimo, ali je cilj dosežen)

Število izvedenih skupnih projektov, primerjava s preteklimi šolskimi leti

Štetje

Cilj: Uvedba in uporaba prepoznavnih oznak Gimnazije Lava
Kazalnik (kako ugotovimo, ali je cilj dosežen)

Instrument (s čim ugotovimo, ali je cilj dosežen)

Prepoznavnost GL med učenci OŠ (delavnice, dan odprtih vrat, vpis/prvi šolski Anketa
dan)
Število objav v medijih

Štetje

Razvoj orodij za sistematično spremljanje referenc GL

Analiza

Cilj: Pridobivanje kompetenc in podpora učiteljem na področjih vodenja in sodelovanja z dijaki in s starši, uporabe IKT, novih organizacijskih oblik dela ...
Kazalnik (kako ugotovimo, ali je cilj dosežen)

Instrument (s čim ugotovimo, ali je cilj dosežen)

Večje zadovoljstvo in večja učinkovitost učiteljev

Anketa, pogovor

Število medsebojnih hospitacij in njihovih udeležencev

Štetje

Število utrinkov, ki pripomorejo k izboljšanju našega dela (vsebinsko in Štetje
organizacijsko)

Cilj: Poudarjanje evropske dimenzije: usposabljanje v okviru programov Erasmus+ in drugih oblik mednarodnega sodelovanja
Kazalnik (kako ugotovimo, ali je cilj dosežen)

Instrument (s čim ugotovimo, ali je cilj dosežen)

Zadovoljstvo deležnikov z oblikami mednarodnega sodelovanja

Evalvacijski vprašalnik (ocene 15, opisno), pogovor

Uspešnost oblik mednarodnega sodelovanja

Evalvacijski vprašalnik (ocene 15, opisno), pogovor

Zadovoljstvo deležnikov z obiski in s predavanji

Evalvacijski vprašalnik (ocene 15, opisno), pogovor
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3 Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
3.1 Izhodišča
Na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja smo ponosni na več kot petdesetletno tradicijo
izobraževanja in usposabljanja mladostnikov in odraslih za poklice s področja gradbeništva in kmalu
desetletno tradicijo izobraževanja s področja varovanja okolja. Z izbiro izobraževalnih programov in s
strokovnostjo sledimo potrebam gospodarstva in širšega družbenega okolja ter temeljnim ciljem šole:
prepoznavnost kakovostne šole v celjski regiji in slovenskem prostoru, odzivanje na gospodarsko
gibanje in ohranjanje števila dijakov.

3.1.1 Osnovni podatki o šoli
3.1.1.1

Kratka zgodovina šole

Izobraževanje v programu gradbeni tehnik poteka od 9. oktobra leta 1959. S tem datumom je povezan
tudi nastanek Tehniške šole Celje, kjer se je izobraževal en oddelek gradbenih tehnikov. Število dijakov
se je nato povečevalo, največ, kar 506 dijakov, smo zabeležili v šolskem letu 1982/1983, ko so se z
usmerjenim izobraževanjem vpisovali v poklicne programe.
Učitelji stroke so ves čas sodelovali pri gradnji novih šolskih delavnic, šolske stavbe in zunanji ureditvi
na sedanji lokaciji, in sicer vse do odprtja šolske stavbe leta 1976. V šolskem letu 1981/1882, z
začetkom usmerjenega izobraževanja, so se na šoli začeli izvajati poklicni programi: triletni program
gradbinec II (poklica zidar in tesar) in dveletni program gradbinec I (poklic zidar za zidanje in
ometavanje). V šolskem letu 1990/1991 se je srednja tehniška šola z več usmeritvami preoblikovala v
izobraževalne enote, področje gradbeništva v IE Gradbeništvo.
Izobraževalne enote so v šolskem letu 1995/1996 postale šole. Srednja tehniška šola se je
preimenovala v Šolski center Celje, IE Gradbeništvo pa v Poklicno in tehniško gradbeno šolo. V šolskem
letu 2004/2005 sta se dosedanjim programom pridružila še dva triletna programa: pečar keramik in
izvajalec suhomontažne gradnje. V šolskem letu 2008/2009 smo vpisali dijake v program
okoljevarstveni tehnik, v enega izmed zadnjih v prenovi programov v Sloveniji, šolo pa preimenovali v
Srednjo šola za gradbeništvo in varovanje okolja.
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2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

210
210

227
25
252

231
52
283

199
80
279

182
111
293

160
112
272

138
112
250

119
118
237

31
13

44
12

31
13

36
15

35
20

21
20

13
26

5
22

12
20

18
17

36
15

28
11

32
8

34
9

36
8

44
7

40
12

38
9

31
9

Skupaj SPI
NPI:
 gradbinec/pomočnik
pri tehn. gradnje

75

95

95

84

94

99

92

91

74

72

23

22

34

12

9

16

9

11

21

20

SKUPAJ

291

317

339

348

386

394

394

374

345

329

Program

SSI:
 gradbeni tehnik
 okoljevarstveni tehnik
SPI:
 zidar
 tesar
 pečar keramik/pečar –
polagalec keram. oblog
 Izvaj. suhom. grad.

3.1.1.3

2006/07

Število vpisanih v programe v zadnjih desetih letih

2005/06

3.1.1.2

193

200

193

200

35
5

Obseg in oprema šole

Šola deluje v okviru Šolskega centra Celja, ki skrbi tudi za njen obseg in opremo. Šola ima sedem
domicilnih učilnic za klasični pouk, dve računalniški učilnici, učilnico za strokovni pouk v okviru
gradbenih delavnic, specializirane delavnice za pouk tesarstva, pečarstva, polaganje keramičnih oblog,
zidarstva, suhomontažne gradnje, laboratorij za gradbene materiale, laboratorij za okoljevarstvo in
učilnico v nizkoenergijski hiši. Šola kupuje opremo v skladu s potrebami programov. Zadnji večji
investiciji sta bili gradnja nizkoenergijske hiše (tudi s sredstvi donacij) in oprema za laboratorij za
okoljevarstvo.

3.1.1.4

Učni uspeh v zadnjih osmih letih

ŠOLA
Sr. šola za
gradbeništvo
in varovanje
okolja

učni
uspeh
2013/14

učni
uspeh
2012/13

učni
uspeh
2011/12

učni
uspeh
2010/11

učni
uspeh
2009/10

učni
uspeh
2008/09

učni
uspeh
2007/08

učni
uspeh
2006/07

97

94

95

93,3

90,4

91,5

91,7

92,3
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3.1.1.5

Druge dejavnosti šole

Izvajamo številne interesne dejavnosti (LDN za šolsko leto 2013/2014), in sicer gledališko delavnico,
gledališki abonma, pevski zbor, projektne dneve, matematični krožek, krožek AutoCAD, športne
dejavnosti, naravoslovne ekskurzije, literarne ekskurzije, strokovne ekskurzije, naravoslovne tabore,
plesno navijaško skupino, instrumentalno skupino, ter dejavnosti v okviru Unesco šole, Eko šole in
Zdrave šole.

3.1.1.6

Projektne dejavnosti (LDN šolsko leto 2013/2014)

Projektne dejavnosti (LDN šolsko leto 2013/2014):
- inovacijski projekt – projektna povezava strokovnih vsebin; Zavod za šolstvo,
- inovacijski projekt – izvedba praktičnega pouka programa okoljevarstveni tehnik,
- Eko šola kot način življenja,
- Unesco mreža šol,
- Zdrava šola,
- Evropska vas,
- Naj prostovoljski projekt,
- projekt ENO,
- Naj bivalno okolje,
- Šest milijonov ladjic za drugačno otroštvo,
- Pletemo niti mreže,
- Učenec poučuje,
- obeležitev dneva miru (posadili drevo miru),
- obeležitev dneva strpnosti,
- Mikroklima v prostoru,
- arhitekturna razstava Constructive Alps,
- projekt Rastem s knjigo,
- projekt SODICO; Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala,
- projekt ISO CONSTRUCT; Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala,
- projekt ReBirth – predelava gradbenih odpadkov; Zavod za gradbeništvo.

3.1.1.7

Sodelovanje z okoljem

Sodelovanje na lokalnem in državnem nivoju
Šola sodeluje z naslednjimi institucijami (pregled za LDN 2013/2014):
- Unseco ASP-mrežo šol Slovenije (dejavnosti v okviru članstva v mreži);
- Eko šolo (dejavnosti v okviru članstva);
- z delodajalci (izvedba praktičnega usposabljanja, načrtovanje odprtega kurikula, izvedba 4.
izpitne enote, komisija za kakovost, izvedba predavanj za učitelje in dijake, mednarodno
tekmovanje izvajalcev suhomontažne gradnje ...);
- s strokovnjaki (izvedba seminarjev, raziskovalnih nalog);
- z drugimi šolami (tekmovanja v znanju in športu, projekti Unesco ASP-mreže, Evropska vas,
skupne dejavnosti s šolami Šolskega centra Celje);
- z ravnatelji celjskih šol in s Skupnostjo gradbenih šol Slovenije;
- z Društvom gradbenih inženirjev in tehnikov (izvedba seminarjev, ekskurzij, dejavnosti s
področja gradbeništva);
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-

z Mestno občino Celje (raziskovalna dejavnost, projekti);
z Zavodom za varstvo kulturne dediščine (izobraževanja);
z Zavodom za zdravstveno varstvo (Zdrava šola, praktični pouk v programu okoljevarstveni
tehnik);
z Zavodom za šolstvo (projekt, seminarji);
z OPZS, GZS (sodelovanje na seminarjih, sejmih);
s Centrom za poklicno izobraževanje (priprava učnih gradiv, recenzija poklicnih standardov,
študijske skupine);
Z Muzejem novejše zgodovine Celje (priprava razstav, okroglih miz);
s Fit medio, d. o. o., (učbeniki, članki, promocija, članstvo v Zelenem omrežju);
z osnovnimi šolami (projekta Evropska vas in Pozdrav ptic miru, predstavitev programov,
izvedba tehniških delavnic, dan odprtih vrat, srečanje s svetovalnimi delavci osnovnih šol …);
z Zdravstvenim domom Celje (preventivni pregledi za dijake);
s Pokrajinskim muzejem Celje (mednarodni dan muzejev, ogledi razstav);
z Osrednjo knjižnico Celje (projekt Rastem s knjigo, predstavitev raziskovalne dejavnosti);
z društvom DZU Filter (ogled filmskih predstav);
s SLG Celje (dijaški abonma, ogledi v okviru IND);
s časnikom Finance (projekt Mladi in denar);
z Goodyear Dunlop (projekt Pozorni na okolje);
s Kriznim centrom (delavnice v okviru modula JAZ IN SVET, svetovanje in pomoč dijakom in
staršem).
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3.2 Realizacija oz. kratek pregled rezultatov dejavnosti šole
Pregled doseženih rezultatov in uspehov šole v šolskem letu 2013/14
Priloga 1

3.2.1 Analiza stanja z anketnimi vprašalniki
Priloga 2
1. Anketni vprašalnik za starše; roditeljski sestanek marec 2014
2. Anketni vprašalnik za dijake v okviru Unescovega projekta Dijak poučuje; oktober 2013
3. Anketni vprašalnik za dijake zaključnih letnikov štiriletnega programa; februar 2014
Odgovore dijakov in staršev smo preučili v učiteljskem zboru in individualno glede na tematiko
vprašanja (analiza posameznih modulov programov). Na podlagi opravljene analize smo pripravili tudi
cilje razvojnega načrta.

3.2.2 Analiza delovanja šole po strokovnih aktivih in delovnih skupinah
Učitelji, člani strokovnih aktivov, so preučili delovanje šole, delovne naloge, uspehe in kritično
ovrednotili vzgojno-izobraževalni proces. Na osnovi skupne analize v učiteljskem zboru smo pripravili
smernice razvoja šole.
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3.3 Vizija, poslanstvo, vrednote
VIZIJA
Strokovna, uspešna in sodobna izobraževalna institucija, ki stremi k nadaljnjemu razvoju.

POSLANSTVO
Izvajanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa.
S strokovnim in prijaznim osebjem, sodobnimi metodami poučevanja in z didaktičnimi pripomočki:
- izobražujemo za trajnostni razvoj;
- dosegamo visok nivo izobraževalnih storitev ter dobro počutje naših dijakov;
- oblikujemo razgledane in kritične osebe, ki so odgovorne do sebe, sočloveka in okolja in ki se
zmorejo dejavno odzivati v različnih življenjskih okoliščinah;
- v sodelovanju z gospodarstvom se hitro odzivamo na spremembe v gospodarskem gibanju in
s tem izboljšujemo konkurenčnost kandidatov pri zaposlovanju in samozaposlovanju v
Republiki Sloveniji in Evropski uniji.

VREDNOTE
Vrednote, ki usmerjajo delo na šoli:
- znanje;
- ustvarjalnost in inovativnost;
- varnost in sprejetost;
- kritično mišljenje in odgovornost;
- strpnost, kultura miru kot proces ustvarjalnega učenja;
- varovanje kulturne, tehniške in naravne dediščine;
- kakovostni medsebojni odnosi med dijaki, učitelji in starši.
Delo šole usmerjajo štirje Delorsovih stebri (Unesco šola) izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo
dijakom optimalen razvoj: Učiti se, da bi vedeli! Učiti se delati! Naučiti se živeti skupaj! Učiti se biti!
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3.3.1 Utemeljitve poslanstva in vrednot
1. Izobraževanje za trajnostni razvoj
Izobražujemo za poklice, ki so najodgovornejši za vplive na okolje. V vseh učnih vsebinah dajemo velik
poudarek trajnostnemu razvoju, s katerim zagotavljamo ravnovesje med gospodarstvom, družbo in
okoljem. To nas zavezuje tudi članstvo v Unescovi mreži šol.

2. Dosegamo visok nivo izobraževalnih storitev
Smo šola s tradicijo. Večina gradbenih strokovnjakov in podjetnikov naše regije se je izobraževala na
naši šoli. Dijaki so uspešni v poklicu in pri nadaljnjem šolanju. Analiza vprašalnikov bivših dijakov
potrjuje naša pričakovanja.

3. Trudimo se za dobro počutje dijakov
Kaj cenijo dijaki na šoli? Odgovori dijakov zaključnih letnikov: dobro obveščanje dijakov, spoštljive in
pravične učitelje, sodelovanje med profesorji in dijaki, obšolske dejavnosti, sodelovanje na športnih
področjih, dejavnost šole na vseh področjih, vse učitelje, ki so jim pomagali, dali priložnosti in jih
poslušali, laboratorijske vaje, vaje na terenu, interesne dejavnosti, dobre računalniške učilnice, delo
svetovalne službe.

4. Oblikujemo razgledane in kritične osebnosti
Dijake oblikujemo v razgledane in kritične osebnosti v okviru pouka, z izvedbo različnih interesnih
dejavnosti (Eko šola, Unescova mreža šol, Zdrava šola, projektni dnevi …) in predvsem z uvedbo modula
Jaz in svet v odprti kurikul. Dijaki z razrednikom in zunanjimi izvajalci spoznavajo in razmišljajo o temah,
ki vplivajo na osebnostno rast in življenje v skupnosti.

5. Ustvarjalnost in inovativnost sta vrednoti
Dijaki in učitelji sodelujejo v številnih inovacijskih projektih v okviru pouka, projektnih dni, inovacijskih
projektov, izdelave konkretnih izdelkov, npr. izgradnje nizkoenergijske vzorčne arhitekture hiše Neva,
v kateri izvajamo pouk na nekoliko drugačen, sodoben način, ter pri raziskovalni dejavnosti in so
uspešni tudi na državnem nivoju.
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6. Sodelovanje z okoljem in gospodarstvom
Izvajamo uspešno praktično izobraževanje za vse programe v številnih podjetjih, praktične vaje v
podjetjih za dijake programa okoljevarstveni tehnik, predstavniki podjetij izvajajo tudi predavanja za
dijake, šola sodeluje s številnimi institucijami v regiji in državi (glej prilogo).

7. Varnost, sprejetost in strpnost
Šola izvaja sedem izobraževalnih programov: nižje poklicni program, srednje poklicni program, srednje
strokovni program. Vanje se vpisujejo dijaki različni po znanju, sposobnostih in tudi po narodnosti. Vse
dijake vključujemo v vse dejavnosti šole. Imamo odlično svetovalno službo, razredniki pa uspešno in
skrbno vodijo oddelke.
Poudarjamo načelo Unescove mreže šol: Naučiti se živeti skupaj!
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3.4 Najpomembnejše razvojne in inovacijske dejavnosti šole v obdobju 2010–2014
Povzeto iz letnih poročil, šolske kronike in realizacij: 2010/2011, 2011/2012,2012/2013, 2013/2014
Najpomembnejše razvojne in inovacijske dejavnosti šole v obdobju 2010–2014:
1. uvajanje, izvajanje in spremljanje vzgojno etičnega modula JAZ IN SVET;
2. aktivno sodelovanje v Unescovi mreži šol in usvajanje Unescovih vrednot;
3. partnerstvo s podjetji, načrtovanje in gradnja nizkoenergijske vzorčne hiše NEVA, model
inovacijskega projekta – povezava s podjetji v gradbeništvu (strokovne novosti za dijake in
učitelje, organizacija izobraževanj za delodajalce, člane Društva gradbenih inženirjev in
tehnikov Celje, Knauf stičišče …);
4. načrt in izvedba praktičnega izobraževanja za dijake in uvedba kontinuiranega izobraževanja
za učitelje s področja varovanja okolja;
5. izvajanje del, sodelovanje in utrjevanje prepoznavnosti šole v projektih lokalnega okolja
(Almina hiša, Zavod Celeia, občina …);
6. povezava z GZS – Združenjem za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala;
7. mednarodna povezava s Slovensko gospodarsko zvezo Avstrije, Višjo tehnično šolo HTL Beljak;
8. sodelovanje, avtorstvo, recenzija učbenikov za program varovanje okolja;
9. izvedba številnih regijskih in državnih projektov s področja gradbeništva in varovanja okolja;
10. aktivno sodelovanje v Eko šoli: potrjevanje eko zastave, odlične uvrstitve na državnih
tekmovanjih v eko znanju;
11. uvajanje novosti in novih modulov odprtega kurikula.
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3.5 Področja razvoja
3.5.1 Napredovanje v kakovosti izobraževanja
S kakovostno izvedbo pouka (učenja in poučevanja) sledimo poslanstvu šole: zagotavljati in izvajati
kakovosten vzgojno-izobraževalni proces. Odzivati se moramo na spremembe tehnologij in potreb na
trgu dela, uvajati novosti na vseh nivojih in pripraviti dijake na poklic, študij in življenje v skupnosti.
Cilj: izboljšava nekaterih področij poučevanja

3.5.1.1

Strokovni moduli

V šolskem letu 2014/2015 smo v programu gradbeni tehnik izvedli večjo spremembo v odprtem
kurikulu. Uvedli smo štiri izbirne module: oblikovanje in arhitekturno risanje, lesena gradnja in izdelki,
urejanje okolja in urbanistično načrtovanje, sanacije in rekonstrukcije. V naslednjem petletnem
obdobju jih bomo skrbno načrtovali in izvajali.
Spremembe načrtujemo tudi v programu okoljevarstveni tehnik. V okviru odprtega kurikula bomo
pripravili modul s področja naravovarstva.

Odprti
kurikul

CILJI
 priprava in
uvedba novih
strokovnih
modulov v
odprtem
kurikulu:
program
gradbeni tehnik


oblikovanje in
arhitekturno
risanje



lesena gradnja in
leseni izdelki



urejanje okolja in
urbanistično
načrtovanje



sanacije in
rekonstrukcije

DEJAVNOSTI
 pregled vsebin
glede na
potrebe
gospodarstva
in okolja
 priprava
katalogov
znanj,
izobraževanje
učiteljev
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KAZALNIKI
 pripravljeni
katalogi
 učna gradiva

ZADOLŽENI
 učitelji
modulov
 strokovni aktiv
 ravnatelj

program
okoljevarstveni
tehnik



naravovarstvo
krajinska
arhitektura



analiza okolja,
priprava
kataloga znanj,
sprememba
predmetnika



sprememba
izvedbenega
predmetnika



aktiv učiteljev
okoljevarstva

Programi se izvajajo od leta 2007; učitelji jih posodabljajo, vendar je potrebno opraviti pregled izvajanja
vseh strokovnih modulov, še posebej v programu okoljevarstveni tehnik, ki se v Sloveniji izvaja prvič in
so učitelji pridobivali znanje ob poteku programa.
Poiskali bomo tudi nove možnosti podajanja znanj in izvedbe pouka.

Revizija
vsebin
strokovnih
modulov

CILJI
 posodabljanje
strokovnih
vsebin
 uvajanje
samostojnega
projektnega dela
 izvajanje ogledov
novih tehnologij
v gradbeništvu in
okoljevarstvu
 povezava prakse
in teorije
(poklicni
programi)

DEJAVNOSTI
 posodobitev
letnih priprav
in gradiv za
poučevanje
 usklajevanje v
strokovnih
aktivih
 nenehno
strokovno
izobraževanje
(individualno in
v okviru aktiva)

KAZALNIKI
 posodobljene
letne priprave
 realizirane
projektne naloge
 število izvedenih
izobraževanj
 analize in
zapisniki aktivov

ZADOLŽENI
 učitelji
 vodje
strokovnih
aktivov

V preteklem obdobju smo dobro sodelovali s podjetji. Sodelovanje bomo nadgradili tudi s projektnim
delom v podjetjih, z večjim sodelovanjem podjetij pri izobraževanju učiteljev in pri promociji šole.

Povezava
vsebin
strokovnih
modulov z
znanji v
praksi

CILJI
 praktično
izobraževanje
 sodelovanje
podjetij pri
posredovanju
novosti
 sodelovanje
podjetij pri
promociji šole

DEJAVNOSTI
 obiski podjetij
 izvajanje
seminarjev in
praktičnih
delavnic za
dijake in učitelje
 projektno delo s
sodelovanjem
podjetij
 izobraževanje
učiteljev v
podjetjih
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KAZALNIKI
 število
izvedenih
dejavnosti
 razstava
izdelkov, ki so
nastali v
sodelovanju s
podjetji
 poročilo o
izvedenih
aktivnostih

ZADOLŽENI
 vodje PUD-a
 vodje aktivov
 učitelji
strokovnih
modulov



več projektnega
dela v manjših
skupinah dijakov
(reševanje
konkretnih
nalog,
sodelovanje na
natečajih,
izdelovanje
modelov in
drugih izdelkov
… tudi v
povezovanju z
različnimi
zunanjimi
partnerji)

S postavitvijo nizkoenergijske hiše NEVA je šola dobila prostor za izvajanje nekoliko drugačnega
vzgojno-izobraževalnega dela. Naš cilj je, da bi imel vsak oddelek vsaj enkrat v tednu sproščen,
ustvarjalen in nekoliko drugačen pouk v NEVI.

Aktivnosti
v Nevi

CILJI
 povečanje
kreativnosti in
ustvarjalnosti
dijakov
 ureditev
okolice šole
(priprava
oblikovalskega
poligona)
 izvajanje
nekonvenciona
lnih učnih
vsebin
(uporaba novih
tehnologij, npr.
tabličnih
računalnikov,
izvajanje
bralnih in
pogovornih
vsebin)

DEJAVNOSTI
 priprava aktivnih
učnih ur za vse
predmete in
module
 načrtovanje
nove podobe
notranjosti in
zunanjosti z
načrti, modeli,
računalniškimi
animacijami
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KAZALNIKI
 število izvedenih
učnih ur
 spremembe v
notranji in
zunanji opremi
Neve

ZADOLŽENI
 skupina Neva
 vsi učitelji

V okviru Inovacijskega projekta v programu gradbeni tehnik izvajamo modul odprtega kurikula in ga
želimo nadgraditi s projektno izdelavo konkretnega izdelka.

Tehnologija
gradnje

Lesena
gradnja
in leseni
izdelki

CILJI
 projektno
delo v
manjših
skupinah
 večja
povezanost
med
moduli/pred
meti
 povečanje
samoiniciativ
nosti in
inovativnosti
 ustvarjalni
pristop k
uresničitvi
ideje

CILJI
 usvojitev dela s
CNC-centrom za
obdelavo lesa
 projektno delo v
manjših
skupinah
 povečanje
samoiniciativno
sti in
inovativnosti
 ustvarjalni
pristop k
uresničitvi ideje

DEJAVNOSTI
 reševanje
konkretnih nalog
 izdelava
uporabnega
predmeta iz lesa,
betona, kamna,
keramike

DEJAVNOSTI
 reševanje
konkretnih
nalog
 izdelava
uporabnih
izdelkov
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KAZALNIKI
 inovativni izdelki
in izvedene naloge

KAZALNIKI
 inovativni
izdelki in
izvedene naloge

ZADOLŽENI
 učitelji,
nosilci
modula

ZADOLŽENI
 učitelji, nosilci
modula

Drugo šolsko leto potekajo vaje za programsko področje okoljevarstva tudi v podjetjih. Potrebno jih je
skrbno spremljati in izboljševati v skladu s konkretnimi cilji modula.

Okoljevarstvo
– vaje v
podjetjih

3.5.1.2

CILJI
 uvedba
drugačnega
pouka oz.
prakse
 neposredni stik
dijakov z
gospodarstvom
 primerjava in
prilagajanje
izobraževanja
dejanskim
potrebam
gospodarstva

DEJAVNOSTI
 projektno delo s
sodelovanjem
podjetij
 obisk podjetij
 priprava nalog za
posamezni obisk
podjetja

KAZALNIKI
 število izvedenih
obiskov podjetij
 izdelava nalog za
posamezno
podjetje

ZADOLŽENI
 učitelji,
nosilci
modula

Splošni predmeti

Prenova
izvajanja
pouka
splošnih
predmetov

CILJI
 pripraviti
delovni zvezek
z vajami za
poklicne
programe
 večja
povezanost
splošnih
predmetov s
stroko
 uporaba
sodobnejših
oblik pouka

DEJAVNOSTI
 sodelovanje
med učitelji
istega modula
 sodelovanje
med učitelji
stroke in
učitelji
matematike
pri pripravi
nalog,
povezanih s
stroko
 priprava
internega
gradiva
 sodelovanje
med učitelji
strokovnih in
splošnih
predmetov pri
načrtovanju
letnih priprav
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KAZALNIKI
 delovni zvezek
oziroma skripta z
vajami za MAT,
NAR, DRU
 število in oblike
opravljenih nalog
pri posameznih
predmetih in
učiteljih
 usklajene letne
priprave glede na
povezane
vsebine
 število izvedenih
učnih ur v parih

ZADOLŽENI
 vodje strok.
aktivov
 učitelji
predmetnih
področij



občasna
prisotnost
dveh učiteljev
pri učni uri
(učitelj stroke
in učitelj
splošnega
predmeta)
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3.5.2 Razvijanje znanja in vrednot
3.5.2.1

Vzgojni modul Jaz in svet

Modul Jaz in svet, ki ga že sedmo leto izvajamo v 2. letnikih vseh programov, dijaki in učitelji ocenjujejo
zelo pozitivno.
Nekaj izjav dijakov zaključnih letnikov o omenjenem modulu: super, daje nam možnost za razmišljanje
o nas, svetu, spodbuja k samostojnemu razmišljanju …
Modul izvajajo razredniki in zunanji izvajalci s pomočjo svetovalne službe. Večina razrednikov izvaja
modul drugič. Na svoje vzgojno-izobraževalno delo se morajo dobro pripraviti, na voljo pa imajo
različna gradiva. Modul bomo nadgrajevali.

Vzgojni
modul Jaz
in svet

3.5.2.2

CILJI
 kakovostna
izvedba
modula oz.
vsebin
 dodajanje
aktualnih
vsebin
 delovanje
strokovnega
aktiva

DEJAVNOSTI
 izobraževanje
učiteljev za
izvedbo
modula
 spremljanje
izvedenih ur
 izdelava
priročnika za
modul
 aktiv izvajalcev
 oblikovanje
programa z
izvajalci
modula
(morebitne
spremembe)

KAZALNIKI
 pozitivni
vzgojni učinki
 odnos do šole,
učiteljev,
dijakov
v oddelku
 zapisniki in
analize aktiva
 priročnik

ZADOLŽENI
 strokovni aktiv
za modul Jaz
in svet

Izvedba pouka

Kakovostna izvedba pouka je temelj šolskega procesa, zato jo je potrebno nenehno izboljševati oz.
ohranjati visoko raven izvajanja. Učiteljski zbor je podal dodatne predloge za izvedbo kakovostnega
pouka.
CILJI
DEJAVNOSTI
KAZALNIKI
Motivacija  izvedba sodobnega,  uvajanje
 učni uspeh
dijakov
najkakovostnejšega
projektnega dela in  domače naloge,
pouka
sodobnih metod
oddaja
seminarskih
 povečanje
 uporaba spletnih
aktivnosti dijakov
učilnic
nalog,
pri pouku in doma
programov,
 postavljanje rokov
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ZADOLŽENI
 učitelji







krepitev
odgovornosti
dijakov
uporaba novih
tehnologij in
sodobnih
pripomočkov
terensko delo

povečati odgovornost
dijakov pri opravljanju
domačih nalog

3.5.2.3

 več samostojnega
dela dijakov
 delo na terenu
 video projekcije
posameznih
tehnologij
 prikaz tehnologij v
živo, soudeležba
dijakov
 problemsko
zastavljene naloge

dnevnikov
prakse
 študijski uspeh
 dnevniki oz.
terenske vaje

Interesne dejavnosti

Izvedba kakovostnih interesnih dejavnosti pomembno vpliva na osebnostno rast dijakov, na
medsebojne odnose med dijaki in učitelji ter na razvijanje in poglabljanje dijakovega znanja.
Posebej se bomo posvetili izvedbi strokovnih ekskurzij in projektnih dni.
Strokovne ekskurzije je potrebno izvajati skrbno in v skladu z letnim delovnim načrtom ter jih prilagoditi
finančnim zmožnostim dijakov.

Strokovne
ekskurzije

CILJI
 izpeljava
kakovostnih
strokovnih
ekskurzij

DEJAVNOSTI
KAZALNIKI
 pripraviti
 število uspešno
vsebinski načrt
izpeljanih
strokovnih
ekskurzij s
ekskurzij po
poročili dijakov
letnikih
in učiteljev
 pripraviti
enotna navodila
za izvedbo
ekskurzij
 priprava učnih/
tematskih listov
z nalogami

ZADOLŽENI
 koordinator
IND
 organizatorji
ekskurzij

Že kar nekaj let izvajamo tudi projektne dneve, in sicer vsako leto z novo tematiko. Dijaki lahko po svoji
volji izbirajo med raznimi delavnicami.
Pri izpeljavi projektnih dni bomo sledili spodnjim ciljem.

Projektni
dnevi

CILJI
 izvedba projektih
dni z aktualno
družbeno ali

DEJAVNOSTI
 pripraviti nekaj
okvirnih tem za
projektne dneve
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KAZALNIKI
 uspešno
izvedeni
projektni dnevi

ZADOLŽENI
 koordinator
projektnih
dni



strokovno
tematiko
zaključek
projektnih dni s
skupno
predstavitvijo









in med njimi za
vsako leto
izbrati
najustreznejšo
omejiti število
udeležencev v
posameznih
delavnicah
delo v
posameznih
delavnicah
enakomerno
porazdeliti med
vse udeležence
delavnice
pripraviti
natančna
navodila za
izvedbo
priprava
zaključka
projektnih dni




povzetek
dogajanja
predstaviti na
spletnih straneh
šole

izvajalci
projektnih
dni

Članstvo v Eko šoli zahteva vrsto dejavnosti, ki jih je potrebno opraviti za ohranitev eko zastave in
sodelovanje v projektu. Dejavnosti Eko šole je potrebno nadgraditi s sodelovanjem vseh dijakov pri
posameznih dejavnostih.

Eko šola

CILJI
 sodelovanje
vseh učiteljev in
dijakov

DEJAVNOSTI
 izvedba eko
dneva
 priprava
posameznih
akcij

KAZALNIKI
 pozitivni vzgojni
učinki

ZADOLŽENI
 mentor EKO
šole
 vsi učitelji

Članstvo v Unescovi mreži šol je za šolo izjemno pomembno, predvsem pri doseganju ciljev Unescove
ASP-mreže.
Na šoli vsako leto izvedemo najmanj en šolski projekt in sodelujemo v najmanj petih nacionalnih
projektih mreže.
Delovanje želimo izboljšati z večjo uresničitvijo Unescovih ciljev in izvedbo nacionalnega projekta za
vse šole članice mreže.
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Unesco
ASP-mreža
šol

CILJI
DEJAVNOSTI
 vsi dijaki
 stalno
poznajo
ozaveščanje in
dejavnosti in
izvajanje
cilje Unesco
temeljnih
šole in so
Unesco ciljev
vključeni v vsaj
pri vseh
dve dejavnosti
dejavnostih
na leto
šole, tako pri
pouku kot pri
 šola mora biti
drugih
prepoznavna po
dejavnostih
delovanju in
ciljih Unesca
 z dejavnostmi
in s cilji
 vsaki dve leti
ozaveščati
izvesti vsaj en
druge šole
nacionalni
našega centra
projekt

KAZALNIKI
 vsi dijaki
poznajo
temeljne zaveze
Unesco šole
 izvedene
dejavnosti

ZADOLŽENI
 mentor
 razredniki
 vsi učitelji

Dejavnosti Zdrave šole za posamezno leto se izvajajo glede na cilje krovne organizacije. Ugotavljamo,
da dijake in učitelje premalo vključujemo v dejavnosti v okviru Zdrave šole oz. so njeni cilji premalo
prepoznavni pri dijakih in učiteljih.
Zato smo si za cilj postavili večjo prepoznavnost v članstvu Zdravih šol z vključevanjem vseh dijakov in
učiteljev v dejavnosti.

Zdrava
šola

CILJI
 povečati
stopnjo
pripravljenosti
pri izvajanju
dejavnosti tako
pri učiteljih kot
pri dijakih

DEJAVNOSTI
 dejavnosti bo
določila krovna
organizacija
Zdrave šole v
posameznem
šolskem letu
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KAZALNIKI
 število
učiteljev, ki so
aktivno
sodelovali pri
dejavnostih,
povezanih z
Zdravo šolo

ZADOLŽENI
 mentor
 vsi učitelji

3.5.3 Sodelovanje šole z okoljem
3.5.3.1

Promocija

Zakaj se vpisati na našo šolo?
Izjave in misli učiteljev o delovanju šole, ki jih potrjujejo tudi odgovori dijakov zaključnih letnikov.
»Da oplemenitimo vašo idejo z našim znanjem in vas pripravimo za delo in za življenje. Da vam podamo
kakovostno in sodobno znanje, uporabno na različnih področjih gospodarstva. Smo dijakom prijazna
šola, ki se veseli vsakega vašega uspeha in vam tudi ob neuspehu ali nesreči stoji ob strani. Da s
skupnimi močmi pridemo do vašega cilja, ker vas oblikujemo v zrelo osebnost, sposobno zrelih in
strokovno pravilnih odločitev. Nudimo vam uporabna znanja za nadaljnji študij ali takojšnjo
(samo)zaposlitev. Sodelujemo in zmagujemo na vseh tekmovanjih na regijskem in državnem nivoju.
Naši nekdanji dijaki so poslovno uspešni ljudje z vizijo prihodnosti. Ker imamo sodobno opremljene
učilnice, za sodoben in zanimiv pouk in učne programe, prilagojene potrebam gospodarstva. Smo šola,
na katero boste imeli lepe spomine.«
Promocijo šole bomo nadgradili z dejavnostmi, navedenimi v spodnji preglednici.

Promocija
šole,
programov

CILJI
 ohraniti oz.
povečati število
vpisanih
dijakov
 večja
prepoznavnost
šole med
učenci
osnovnih šol in
njihovimi starši
 prepoznavnost
v gospodarstvu
 promocija (naši
vpisani dijaki)

DEJAVNOSTI
 odlična in
skrbno
načrtovana
izvedba pouka
in drugih
dejavnosti
 v promocijo
šole z
različnimi
dejavnostmi
vključiti
sedanje in
bivše dijake,
podjetja in
obrtnike
 v pouk in
dejavnosti
vključevati
inovativne
metode
(projektno
delo, razstave,
okrogle mize
...), odmevne
med dijaki in v
širšem
prostoru
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KAZALNIKI
 večji vpis
 ankete
dijakov

ZADOLŽENI
 ravnatelj
 svetovalna
služba
 koordinatorji
 vsi učitelji

3.5.3.2

Potrebe v okolju in novi programi

Kratkoročni cilj je razširjanje vsebin programov v okviru odprtega kurikula. V naslednjem petletnem
obdobju dopuščamo možnost, da so te razširjene vsebine podlaga za uvedbo novega programa.
CILJI
Poklicni  vključevanje
programi
vsebin mizarstva
v program tesar;
CNC-obdelava
 v okviru
možnosti
razširiti
izobraževanje za
večino profilov
na poklicnem
nivoju
izobraževanja za
gradbeništvo
(slikopleskar,
strojnik
gradbene
mehanizacije)
 opremljanje
glede na širitev
programov

DEJAVNOSTI
 sodelovanje pri
recenziji
standardov,
spremembi
programov
 spremljanje
potreb
gospodarstva
 nakup opreme

CILJI
DEJAVNOSTI
Strokovni  program
 spremljanje
programi
gradbeni tehnik
potreb
širiti na področje
gospodarstva in
oblikovanja in
okolja
lesarstva
 iskanje področij
 program
izobraževanj, ki
okoljevarstveni
jih v regiji ni oz.
tehnik širiti na
so nepokrita
področje
naravovarstva in
krajinske
arhitekture
 sodelovanje pri
recenziji
standardov
 opremljanje
glede na širitev
programov
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KAZALNIKI
 uvedba novih
modulov in
programov
 oprema

ZADOLŽENI
 ravnatelj
 vodje aktivov
 vodja
gradbenih
delavnic
 vsi učitelji

KAZALNIKI
ZADOLŽENI
 novi moduli oz.  ravnatelj
programi
 učitelji
strokovnih
predmetov

3.5.3.3

Mednarodno sodelovanje, sodelovanje z drugimi institucijami, sodelovanje z okoljem

V prihodnjem obdobju želimo sodelovati v vsaj enem mednarodnem projektu, in sicer samostojno ali
kot partner z GZS – Združenjem za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala ali z drugo
institucijo.

Partnerstvo v
projektu s
področja
gradbeništva
in varovanja
okolja

Izvedba vsaj
ene
izmenjave
dijakov v
okviru
programa
Erasmus+

Študijski
obisk in
izmenjava
učiteljev

CILJI
 izmenjava
dobrih praks
 evropsko
primerljivi
programi

DEJAVNOSTI
KAZALNIKI
 primerjava
 izveden projekt
izobraževalnih
programov
 vključevanje vsebin
trajnostnega
razvoja, trajnostne
gradnje v
izobraževalne
programe
 podjetništvo
 zelena delovna
mesta
 novi programi in
strokovni moduli
odprtega kurikula
 sodobni načini
poučevanja

ZADOLŽENI
 ravnatelj
 koordinator
projektov

CILJI
 nadgradnja
programov

DEJAVNOSTI
 opravljanje
praktičnega
izobraževanja

KAZALNIKI
 izvedena
izmenjava

ZADOLŽENI
 koordinator
projektov
 ravnatelj

CILJI
 izmenjava
dobrih praks,
znanja

DEJAVNOSTI
 spoznavanje
drugih načinov
izobraževanja
 raziskovanje in
primerjava
vključevanja
ciljev EU v
izobraževanje:
trajnostni
razvoj, socialna
odgovornost,
zaposljivost,
znanje in
inovacije
 prenos novih
znanj v delo

KAZALNIKI
 izvedena
izmenjava

ZADOLŽENI
 koordinator
projektov
 ravnatelj
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učiteljev in v
poučevanje
Šola je na državnem nivoju povezana s šolami, ki izvajajo enake programe. Z njimi vsakoletno sodeluje
na srečanju oz. tekmovanju šol s področja gradbeništva in varovanja okolja, na tekmovanju v
arhitekturnem risanju, na drugih tekmovanjih in srečanjih učiteljev gradbenih šol.
Šole sodelujemo pri promociji programov in v okviru skupnosti šol.
Naš cilj je ohraniti odlično sodelovanje.

Narodno in
mednarodno
sodelovanje s
šolami

CILJI
 ohraniti
dosedanje
dejavnosti, ki
nas
povezujejo s
slovenskimi
šolami na
področjih
gradbeništva
in
okoljevarstva
 nadaljevanje
dosedanjih
dejavnosti in
poglabljanje
sodelovanja s
šolami, s
katerimi že
sodelujemo
na
mednarodne
m nivoju
 poiskati
možnosti
razširitve
sodelovanja
tudi z drugimi
šolami

DEJAVNOSTI
 tekmovanje
gradbenih šol
Slovenije in
zamejstva –
gradbenijada
 srečanje
učiteljev
gradbenih šol
Slovenije in
zamejstva
 mednarodna
tekmovanja v
znanju
 primerjava
novih načinov
poučevanja,
opremljenosti
šol …
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KAZALNIKI
 izvedene
dejavnosti

ZADOLŽENI
 koordinatorji
dejavnosti
 ravnatelj

Dejavnosti sodelovanja šole z drugimi institucijami so dobro razvite in jih je potrebno ohranjati še
naprej.

Sodelovanje
z zbornicami
in drugimi
strokovnimi
institucijami

CILJI
 sodelovanje
šole na
razpravah o
strokovnih
temah in
pridobivanje
aktualnih
strokovnih
znanj


izvajanje
konkretnih del,
objektov za
javno dobro in
kot
humanitarno
dejavnost



projektno
sodelovanje

DEJAVNOSTI
Sodelovanje z
naslednjimi
institucijami:
 Združenje za
gradbeništvo in
gradbenega
materiala pri
GZS
 Zbornica
komunalnega
gospodarstva
 Društvo
gradbenih
inženirjev in
tehnikov Celje
 Združenje
delodajalcev
Slovenije
 Center za
poklicno
izobraževanje
 Fit media –
Zeleno omrežje
 fakultete s
področja
gradbeništva in
varovanja
okolja,
 podjetja
 druge
institucije, s
katerimi smo
sodelovali do
zdaj (glej
poglavje 1.16)

KAZALNIKI
 izvedene
dejavnosti

ZADOLŽENI
 koordinatorji
dejavnosti
 ravnatelj

V letih 2006 in 2007 smo v okviru razpisa Interreg IIIA izvajali mednarodni projekt Krožišče G.
Projekt bomo skušali ponovno oživiti in k sodelovanju pritegniti naše bivše dijake ter nadaljevati s
sodelovanjem s podjetji.

Dejavnos
ti
Krožišča
G

CILJI
 povezava z dijaki, ki
končajo izobraževanje na
naši šoli
 sodelovanje med dijaki
 povezanost z okoljem

DEJAVNOSTI
 vzpostavitev
spletnega
portala
 organizacija
vsakoletneg
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KAZALNIKI
 spletni
portal
 izvedene
dejavnosti

ZADOLŽENI
 mentor
dejavnosti
Krožišča G
 koordinatorji
dejavnosti









izmenjava dobrih praks in
novih znanj
izboljšava povezanosti šole 
z gospodarstvom, še
posebej z gradbeno
panogo v regiji
ohranitev povezav z
diplomanti
gradbenike (podjetnike,
obrtnike …)
doizobraževati, seznanjati
z novostmi, povezovati
Krožišče G naj bi postalo
ključno informativno
mesto za gradbeno
panogo v Savinjski regiji

a srečanja
dijakov
srečanje z
delodajalci
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ravnatelj
vodje PUD-ov

3.6 Prioritete oz. prednostna področja
V razvojni načrt za naslednje petletno obdobje smo vključili več področij. Nekatera je potrebno samo
dopolniti in nekatera nadgraditi, nekaj pa zahteva spremembe v vzgojno-izobraževalnem delu.
Kratkoročni cilji so dejavnosti, ki jih že izvajamo in tudi izboljšujemo:

–
–
–
–
–
–
–
–

povezava vsebin strokovnih modulov z znanji v praksi;
tehnologija gradnje;
vzgojni modul Jaz in svet – izboljšave;
izvedba pouka – izboljšave;
sodelovanje z zbornicami in drugimi strokovnimi institucijami;
narodno in mednarodno sodelovanje s šolami;
promocija šole, programov – izboljšave;
interesne dejavnosti, članstvo v mrežah šol.

Kratkoročni cilji, ki so novi in jih bomo prednostno razvijali v letih 2015 in 2016:

–
–
–
–

odprti kurikul v programu gradbeni tehnik;
lesena gradnja in leseni izdelki v odprtem kurikulu;
dejavnosti v Nevi – izvedba inovativnega pouka;
skrbno načrtovana izvedba pouka.

Dolgoročni cilji oz. cilji, ki jih želimo doseči v razvojnem obdobju do leta 2020:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

dejavnosti Krožišča G;
študijski obisk in izmenjava učiteljev;
vsaj ena izmenjava dijakov v okviru programov Erasmus+;
partnerstvo v projektu s področja gradbeništva in varovanja okolja;
uvedba novih programov;
izvedba pouka (projektno, ciljno);
nadgradnja vzgojnega modula Jaz in svet;
odprti kurikul v programu okoljevarstveni tehnik;
revizija vsebin strokovnih modulov;
povezava vsebin strokovnih modulov z znanji v praksi;
dejavnosti v Nevi (izvedba arhitekturnih in gradbenih sprememb);
lesena gradnja in leseni izdelki (novi programi);
promocija šole in programov (nove dejavnosti).
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3.7 Zaključek
Z razvojnim načrtom ustvarjamo pogoje izobraževanja za trajnostni razvoj, tj. izobraževanje za
prihodnost, osredotočeno v socialne, ekonomske, kulturne in okoljske probleme.
Razvijamo kakovostno izobraževanje, ki temelji na razvijanju življenjskih kompetenc (jezikovno
izobraževanje, sposobnost reševanja problemov, uporaba IKT, pripravljenost za spremembe, aktivno
učenje skozi življenje), se osredotočamo na potrebe posameznika, težimo k miru in zagotavljanju
človekovih pravic, izboljšanju kakovosti življenja, promociji vrednot in stališč odgovornega
državljanstva, spodbujanju ustvarjalnega in čustvenega razvoja posameznika, izpopolnjevanju
kurikuluma in učnega procesa, razvijanju inovativnih didaktičnih materialov, podpiranju
profesionalnega razvoja učiteljev kot nosilcev sprememb, spreminjanju klime v razredu, šoli in
lokalnem okolju.
Sledimo ciljem UNESCOVE mreže šol in se trudimo biti:
– šola, ki deluje v skladu s štirimi stebri izobraževanja: Učiti se, da bi vedeli! Učiti se delati! Naučiti
se živeti skupaj! Učiti se biti!
– šola, ki deluje na področju vseh štirih tem (ASP-tem), prepletenih z načinom življenja,
razmišljanja in usmerjenosti šole (svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju, mir in
človekove pravice, demokracija, strpnost in sodelovanje, medkulturno učenje (spodbujanje
kreativnosti, medkulturni dialog, kulturna dediščina), okoljski problemi in njihovo
interdisciplinarno reševanje);
– šola, ki spreminja miselnost in vrednote;
– šola, ki je prostor za ustvarjanje in preizkušanje inovacij;
– šola, ki se odpira s svojo miselnostjo in s svojim delovanjem v lokalni in globalni prostor;
– šola, ki se skozi nacionalne in mednarodne projekte povezuje in raste z ostalimi šolami v
Unescovi mreži šol;
– šola, ki si zna postaviti zrcalo in oceniti svoje delo;
– šola, ki ji njena dejavnost določa kakovost.

Razvojni načrt pripravili:
učitelji
Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja

ravnateljica
Irena Posavec
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3.8 Priloge

Priloga 1
Realizacija oz. kratek pregled rezultatov šolskih dejavnosti (šolsko leto 2012/2013)
POUK
Pouk smo izvajali v sedmih programih: gradbeni tehnik, okoljevarstveni tehnik, zidar, tesar, izvajalec
suhomontažne gradnje, pečar-polagalec keramičnih oblog, pomočnik pri tehnologiji gradnje; število
dijakov 373.
Pouk:

–
–
–
–
–

realizacija pouka 98.7 %;
učni uspeh 95 %;
uspeh na ZI: 96.8 % (en dijak ni opravil ZI);
uspeh na POM: 94.4 % (štirje zlati maturantje);
predmet opravilo 8 dijakov.

INTERESNE DEJAVNOSTI
Interesne dejavnosti, izvedene v šolskem letu 2012/2013:
– gledališka delavnica;
– gledališki abonma;
– pevski zbor;
– projektni dnevi;
– matematični krožek;
– krožek AutoCAD;
– športne dejavnosti in ŠKL, košarka in odbojka;
– novinarski krožek ŠKL;
– naravoslovne ekskurzije;
– literarne ekskurzije;
– strokovne ekskurzije;
– naravoslovni tabor v Logarski dolini;
– plesno navijaška skupina;
– dejavnosti Unescove mreže šol;
– dejavnosti Eko šole;
– dejavnosti Zdrave šole;
– festival za nadarjene;
– ustvarjalne delavnice.
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PROJEKTNO DELO IN MEDNARODNO SODELOVANJE
Uspešno izvedeni projekti:
– inovacijski projekt – projektna povezava strokovnih vsebin; Zavod za šolstvo;
– Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno izobraževalnih
institucij; Šola za ravnatelje;
– Eko šola kot način življenja;
– Unesco šola;
– Zdrava šola;
– Evropska vas;
– Naj prostovoljski projekt;
– projekt ENO;
– projekt Razvoj in merjenje poklicnih kompetenc v programu okoljevarstveni tehnik;
– dejavnosti ob dnevu zdravja;
– Rastem s knjigo;
– sodelovanje z zbornicami, društvi in institucijami;
– okrogla miza Arhitekti našega mesta;
– novoletna okrasitev našega mesta.

SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN MEDNARODNO SODELOVANJE
– Šola se lahko pohvali z več kot desetletnim sodelovanjem z avstrijsko šolo HTL Beljak in
–
–
–
–
–
–
–

italijansko šolo TZ Žiga Zois (izmenjava dijakov, prenova programov, sodelovanje na natečajih,
tekmovanje dijakov gradbenih šol, strokovna srečanja učiteljev …).
Sedem let sodelujemo na mednarodni AutoCad olimpijadi v Italiji.
Šest let sodelujemo na evropskem tekmovanju trinajstih držav Knauf Tropy (tekmovanje
izvajalcev suhomontažne gradnje).
Trikrat smo sodelovali na evropskem tekmovanju pečarjev-polagalcev keramičnih oblog na
Madžarskem.
V tem šolskem letu smo sodelovali v projektu mobilnosti učiteljev in obiskali gradbeno šolo v
Prešovu na Slovaškem.
Sodelujemo v mednarodnem projektu Gospodarske zbornice Slovenije ZGIGM ISO Construct.
Sodelujemo v mednarodnem projektu Slovenskega gradbenega grozda Build Your English.
Strokovno smo sodelovali in smo povezani s Slovensko gospodarsko zvezo iz Avstrije.

RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Dijaki so izdelali pet raziskovalnih nalog.
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POMEMBNI DOSEŽKI NA DRŽAVNIH IN MEDNARODNIH TEKMOVANJIH
106 dijakov je zastopalo šolo na naslednjih državnih in mednarodnih tekmovanjih:
– tekmovanje v znanju gradbene mehanike (3 dijaki);
– tekmovanje v znanju matematike (5 dijakov, 5 zlatih priznanj, eno 1. mesto);
– tekmovanje v znanju zgodovine (3 dijaki, eno zlato priznanje);
– tekmovanje v znanju angleščine (2 dijaka) + poklicne šole (1 dijak srebrno priznanje);
– tekmovanje srednjih gradbenih šol Slovenije – gradbenijada 2013 (37 dijakov, skupno 3.
mesto);
– državno tekmovanje v AutoCadu (3 dijaki, 1. in 3. mesto);
– AutoCad olimpijada v Italiji (3 dijaki, 6. mesto);
– tekmovanje izvajalcev suhomontažne gradnje Knauf Trophy Junior v Makedoniji (2 dijaka,
3. mesto);
– Naj prostovoljski projekt (1 dijak);
– Eko kviz (6 dijakov, dve 1. mesti);
– športna tekmovanja (9 dijakov; plezanje, judo, smučanje, atletika, ŠKL košarka in odbojka);
– literarni natečaj Otroci sveta (1 dijak, 3. mesto);
– novinarski krožek ŠKL (3 dijaki, 2. mesto);
– fotografski krožek ŠKL (2 dijaka, 3. mesto);
– državno tekmovanje okoljevarstvenih tehnikov (8 dijakov);
– državni natečaj Zdrav dih za navdih (1 dijak, 3. mesto).
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Priloga 2
Anketni vprašalnik za starše (roditeljski sestanek marec 2014)
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Anketni vprašalnik za dijake (Unesco projekt Dijak poučuje; oktober 2013)
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Anketni vprašalnik za dijake zaključnih letnikov štiriletnega programa (februar 2014)
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4 Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
4.1 Uvod
Razvojni načrt je izhodiščni dokument za oblikovanje ciljev za petletno obdobje 2014-2018. Cilji so
oblikovani na podlagi:
– vizije in poslanstva šole ter centra
– usklajevanja v učiteljskem zboru, dijaško skupnostjo in svetom staršev
– dosedanjih rezultatov šole
Letni cilji bodo vsako leto oblikovani v Letnem delovnem načrtu šole. Realizacijo bomo spremljali redno
in povzetek bo zapisan v Realizaciji LDN.

4.1.1 Predstavitev šole
Leto 1976:
Pod okriljem Tehniške šole za kemijo, metalurgijo in papir v Ljubljani je v prostorih Tehniške šole Celje
pričel delovati oddelek za kemijo (vpisalo se je 39 dijakov). Ravnatelj je postal g. Jože Geršak.
Leto 1978:
Na Tehniški šoli Celje smo odprli oddelek za izobraževanje elektrotehnikov šibkega toka (vpisalo se je
36 dijakov). Prva učitelja sta bila g. Janko Holobar in g. Marjan Bregar.
Leto 1979:
Obstoječima programoma se je pridružil še oddelek za izobraževanje elektrotehnikov jakega toka.
Leto 1981:
25. maja smo proslavili otvoritev novega dela šole. Tehniška šola Celje se je preimenovala v Srednjo
tehniško šolo Celje, v okviru katere je delovala elektro-kemijska usmeritev. Odprli smo nova poklicna
programa, to sta bila Kemijski procesničar in Elektrikar energetik. Pričelo se je obdobje usmerjenega
izobraževanja (obdobje brez zaključnih izpitov), vodja usmeritve pa je postal g. Karol Gradišnik.
Leto 1983:
Vzgojno-izobraževalnemu programu Elektroenergetika se je pridružil še program Elektronika
Leto 1985:
Prenehali smo izobraževati dijake po triletnem programu Kemijski procesničar, Elektrikar elektronik in
za krajši čas tudi Elektrikar energetik.
Leto 1991:
Elektro-kemijska usmeritev se je preimenovala v IE Elektrotehnika, kemija. V prenovljenih programih
so ponovno uvedli zaključne izpite oziroma maturo. Ravnateljica je postala ga. Marija Marovt.
Leto 1993:
Dijaki naše šole so bili vključeni v poskusno izvajanje mature, ki se je kasneje preoblikovala v poklicno
maturo, kot jo poznamo še danes.
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Leto 1995:
Srednja tehniška šola Celje se je preimenovala v Šolski center Celje, IE Elektrotehnika, kemija pa v
Poklicno in tehniško elektro in kemijsko šolo. Direktorica Šolskega centra je postala ga. Marija Marovt,
ravnatelj Poklicne in tehniške elektro in kemijske šole pa g. Igor Dosedla.
Leto 2002:
Dijakom smo ponudili nov program Računalniški tehnik. Število vpisanih dijakov se je močno povečalo.
Leto 2003:
Prišlo je do korenite spremembe programov Elektrotehnik energetik, Elektrotehnik elektronik in
namesto Računalniškega tehnika je nastal Elektrotehnik računalništva. Ponujamo izobraževanje v
programih:
Elektrikar energetik,
Elektrotehnik energetik,
Elektrotehnik elektronik,
Elektrotehnik računalništva in
Kemijski tehnik.
Direktor Šolskega centra je postal g. Igor Dosedla, ravnatelj Poklicne in tehniške elektro in kemijske
šole pa g. Darko Renner.
Leto 2007:
Šolski center pridruži Srednjo strokovno in poklicno šolo Celje in Štore. Šola se preimenuje v
Srednjo šolo za elektrotehniko in kemijo.
Leto 2008:
V srednjih šolah se prične izvajanje novih programov SSI in SPI. Novi izobraževani programi so:
Elektrikar,
Elektrotehnik,
Kemijski tehnik in
Tehnik računalništva.
Strokovni predmeti se preimenujejo v strokovne module in organizacija izvedbe je v veliki večini
prenesena na organe šole. Obvezno postane sodelovanje s podjetji, kjer sodelujemo pri izvajanju
praktičnega usposabljanja z delom. Mojmir Klovar je postal ravnatelj šole
Leto 2010:
Šola se preimenuje v Srednjo šolo za kemijo, elektrotehniko in računalništvo.
Pogled v prihodnost:
Želimo oblikovati šolo, v katero bodo starši pošiljali svoje otroke zaradi našega vzgojnega in
izobraževalnega dela, dijaki bodo radi obiskovali pouk zaradi načinov, kako osvojiti tako obvezna kot
neobvezna znanja, učitelji pa bodo zadovoljni, saj je le zadovoljen učitelj lahko dober učitelj.
Na srečo se uspeh ne meri z absolutnimi kriteriji. Nekdo je uspešen, če je zadosten ali je opravil
popravni izpit, nekdo drug šele, če je postal zlati maturant. Zatorej se s tem ne obremenjujemo! Smo
pa zelo veseli, če so naši dijaki iskani v podjetjih kot dobri električarji ali tehniki in če slišimo od
profesorjev na fakultetah in univerzah, da naši dijaki nimajo problemov pri študiju.
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4.1.2 Kontaktni podatki
Šolski center Celje
Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
Pot na Lavo 22
3000 Celje
T: +386 3 428 58 64
F: +386 3 428 58 80
E: ker@sc-celje.si
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4.2 Oblikovanje vizije, poslanstva in vrednot
Šola kot del šolskega centra deli vizijo, poslanstvo in vrednote skupnosti kateri pripada. Skupne
vrednote so predpogoj za uspešno sodelovanje v okviru centra.

4.2.1 Vizija
Želimo biti odgovoren, inovativen in prepoznaven šolski center doma in v tujini, ki s sodobnimi znanji
in tehnologijami omogoča razvoj vseh udeležencev.

4.2.2 Poslanstvo
Poslanstvo šole je zagotavljanje vzgojno-izobraževalnega procesa. Pri tem zagotavljamo visoke
standarde znanja in opreme. Vsem udeležencev v izobraževalnem procesu omogočamo medsebojno
komunikacijo, podporo do uporabe opreme in znanja učiteljev ter tako zagotavljamo enakomeren
razvoj centra. Z medšolskim sodelovanjem v okviru šolskega centra zagotavljamo visoko izkoriščenost
opreme in znanja učiteljev za zagotavljanje povezav z delodajalci, vključenost v regijske, državne in
mednarodne dejavnosti.

4.2.3 Vrednote
–
–
–
–
–

pripadnost
odgovornost
inovativnost
delavnost
sprejemanje drugačnosti

4.3 Izhodišča za pripravo razvojnega načrta
Izhodišča za pripravo razvojnega načrta smo pridobili s počjo analiz stanja na učiteljskih konferencah
in sestankih strokovnih aktivov. Prve ukrepe za izdelavo razvojnega načrta smo pričeli v marcu 2013,
na skupnem izobraževanju učiteljskega zbora. Posnetki stanja in pregled analiz smo opravili jeseni
2013. Skupina za pripravo razvojnega načrta je podatke pregledala marca 2014.
Po pregledu podatkov smo ugotovili, da je potrebno podrobneje pregledati naslednja področja
oziroma določiti naslednje kazalnike:
1. prehodnost
2. obisk pouka
3. sodelovanje s starši
4. sodelovanje s podjetji
5. delovanje dijaške skupnosti
6. interesne dejavnosti
7. sodelovanje pri nacionalnih in mednarodnih projektih
8. izobraževanje učiteljskega zbora
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4.4 Smernice razvoja šole v letih 2014-2019
Zaradi zahtevnosti bo potrebno redno spremljanje in evalviranje dela. To nalogo mora opraviti
ravnatelj v okviru pooblastil, ki mu jih predpisuje zakonodaja. Rezultate ugotovitev ravnatelj
predstavlja na učiteljskih konferencah.

4.4.1 Vzgojno-izobraževalno delo
Najpomembnejši del delovanja šole je dobro vzgojno-izobraževalno delo. V tem delu je razvoj šole
odvisen predvsem od dijakov, učiteljskega zbora in ravnatelja. Izboljšanje oz. spremembe bomo
poskušali spremljati z naslednjimi kazalniki:
1. prehodnost
2. obisk pouka
3. delovanje dijaške skupnosti
4. interesne dejavnosti
5. sodelovanje pri nacionalnih in mednarodnih projektih
6. izobraževanje učiteljskega zbora
Dobro vzgojno-izobraževalno delo je najboljša podlaga za vzdrževanje nivoja vpisa novincev, ki je
temelj za normalno delovanje šole. Posebno pozornost bo potrebno posvetiti težavam oz.
precejšnjemu osipu v prehodu med višjimi letniki.
Tudi skozi vzgojno-izobraževalno delo je potrebno poskrbeti za večjo pripadnost šoli. To velja za vse
sodelujoče v tem procesu: učitelje, dijake in starše.
Izobraževanje učiteljev je izjemno pomemben dejavnik pri dobrem vzgojno-izobraževalnem delu.
Izobraževanje za učitelje mora potekati na dveh področjih: strokovnem in pedagoškem. Poteka lahko
v različnih oblikah (skupinsko ali individualno).

4.4.2 Sodelovanje s starši
Sodelovanje s starši je izjemno pomembno za dobro vzgojno-izobraževalno delo. Starše želimo
intenzivno vključiti v reševanje možnih težav in zapletov ter jih vključiti v druge dejavnosti šole.
Ker so vpisani dijaki na naši šoli predvsem iz okolice in je zaradi tega osebni obisk v šoli lahko moteč,
pripravljamo za starše elektronsko obveščanje (vpogled v eDnevnik in eRedovalnico). Ta način
vzdrževanja stika ne more nadomestiti osebnega stika, je pa lahko izrazita pomoč pri obveščanju
staršev.

4.4.3 Razvoj predmetnih področij
Razvoj predmetnih področij izjemno vpliva na ustrezno delo v šoli. Učitelji morajo biti seznanjeni z
novitetami na strokovnem in pedagoškem področju. Ustrezno informiranost učiteljev bomo dosegli s
pravilnim razporejanjem izobraževanj, obiski podjetij in sejemskih prireditev ter vključevanjem v
nacionalne in mednarodne projekte.
V izobraževalnih programih je potrebno pregledati in uskladiti izobraževalne cilje po vertikali in
horizontali. Rezultat takšne uskladitve so skupne priprave na izobraževalno delo.
Širjenje predmetnih področij v obdobju 2014-2018 ni načrtovano. Šola je v tem trenutku na
kadrovskem področju za trenutna predmetna področja primerno zasedena. Glede opreme in prostorov
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bo potrebno poskrbeti za ustrezno nadgradnjo, ker že v šolskem letu 2013/2014 šola nima ustreznih
pogojev za delo.

4.4.4 Sodelovanje s socialnimi parterji
Sodelovanje s socialnimi partnerji bomo v razvijali predvsem na dveh področjih:
– sodelovanje s podjetij
S podjetji bomo še razvijali sodelovanje pri organizaciji praktičnega usposabljanja z delom (PUD), ki že
v tem trenutku poteka dobro. V prihodnje pa moramo izboljšati sodelovanje na področju izobraževanja
delavcev pri delodajalcih in obiske učiteljev v podjetjih in s tem zagotoviti sodelovanje realnega
sektorja s šolo.

– sodelovanje z drugimi šolami, javnimi zavodi, lokalno skupnostjo …
Znotraj centra je potrebno sodelovanje med šolami in s tem posledično med učitelji še izboljšati. Veliko
možnosti je pri deljenju učne tehnologije. Na nekaterih področjih takšno sodelovanje že poteka (npr.:
kemija-okoljevarstvo).
Ohraniti in razviti promocijske dejavnosti na osnovnih šolah. Poleg promocijskih dejavnosti bo v
prihodnje potrebno z OŠ vzpostaviti sodelovanje na posameznih področjih, kjer bomo lahko ugotovili
skupni interes in potrebe.
V prihodnje bo potrebno vzpostaviti sodelovanje z drugimi srednjimi šolami v regiji. Ohraniti in razširiti
sodelovanje z lokalno skupnostjo (MOC, mestne skupnosti …). S tem bomo postali pomembnejši
dejavnik v lokalni skupnosti in s tem tudi bolj prepoznavni.
Že dobro sodelovanje z drugimi javnimi zavodi in organizacijami je potrebno ohraniti in poiskati
možnosti dodatnih sodelovanj ter s tem dijakom in učiteljem ponuditi dodatne možnosti spoznavanja
drugih okolij

4.4.5 Investicije in vzdrževanje
V obdobju 2014-2018 bo potrebno posodobiti računalniške učilnice, posodobiti učilnice praktičnega
pouka za program elektrotehnik, pridobiti nove učilnice in skladiščne prostore.
Najstarejša računalniška učilnica je bila posodobljena leta 2009 in bo potrebna zamenjava
računalnikov. Naslednja težava so skladiščni prostori kjer bi lahko shranjevali opremo in drobni
inventar. Tudi pridobitev novih učilnic za praktični pouk in s tem razbremenitev trenutnih bo realno
potreba v prihodnjih letih. Zaradi sprememb oziroma novitet v industriji bo potrebno v programu
elektrotehnik pri praktičnem pouku ponuditi spremenjene vsebine, ki bodo zahtevale nakup dodatnih
učil.
Vzdrževanje učilnic in predvsem opreme je že stalnica, ki jo bo potrebno vključiti v redni pedagoški
proces. Dijakom bo potrebno ponuditi izvajanje PUD v okviru centra in s tem bomo lahko manj
zahtevna vzdrževalna dela opravili v lastni režiji. Dijaki bodo pridobili kvalitetna znanja, center pa
finančno ugodnejši način vzdrževanja.
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4.5 Kazalniki
4.5.1 Prehodnost dijakov
Opis

Prehodnost med letniki je zelo pomemben dejavnik uspešnosti dijakov. Na
prehodnost vpliva več različnih okoliščin. Pri posnetku stanja smo ugotovili, da je
ena izmed največjih težav motivacija dijakov za redno šolsko delo. Dijaki svoje delo
opravljajo preveč kampanjsko in so hitro zadovoljni z nižjimi ocenami, ki ne
zagotavljajo kvalitetnega oz. utrjenega znanja.
Izvajalci
učiteljski zbor
Odgovorni
učiteljski zbor
Nadzor
ravnatelj
Rok
vmesno preverjanje mesečno;
zaključno preverjanje vsako šolsko leto
Kazalnik rezultatov
(št. dijakov, ki so uspešno zaključili letnik)
/
(število dijakov vpisanih v letnik - 15. 9.)
Izhodiščna vrednost
2012/2013 - 88,1 %
Vmesne vrednosti
2013/2014 – 90 %
2014/2015 – 90,5 %
2015/2016 – 91 %
2016/2017 – 91,5 %
2017/2018 – 92 %
Ciljna vrednost
2018/2019 – 92,5 %
Aktivnosti izvajalcev
Učitelji bodo morali poiskati načine za večje motiviranje dijakov za redno šolsko
delo in spodbuditi ambicioznost pri doseganju rezultatov. Preveriti je potrebno ali
so obstoječe metode posredovanja znanja in ocenjevanja primerni za doseganje
cilja.
Veza
z
drugimi Obisk pouka
kazalniki
Sodelovanje s starši
Sodelovanje s podjetij
Dijaška skupnost
Interesne dejavnosti
Opomba
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4.5.2 Obisk pouka
Opis

Stalna prisotnost, brez nepotrebnega izostajanja (to je lažnega opravičevanja
staršev in neopravičenega izostajanja) je pomemben dejavnik pri doseganju
kvalitetnega znanja in s tem uspešnosti pri napredovanju v višje letnike.
Večjo pozornost je potrebno nameniti preprečevanju neopravičenega izostajanja.
Izvajalci
starši, razredniki
Odgovorni
dijaki, starši
Nadzor
razredniki, ravnatelj
Rok
odsotnost redno preverja razrednik na razrednih urah
Kazalnik rezultatov
(št. ur neopr. izostankov )
/
(št. dijakov * letno število ur)
Izhodiščna vrednost
2012/2013 - 1,17 %
Vmesne vrednosti
2013/2014 - 0,89 %
2014/2015 - 0,85 %
2015/2016 - 0,82 %
2016/2017 - 0,80 %
2017/2018 - 0,77 %
Ciljna vrednost
2018/2019 - 0,75 %
Aktivnosti izvajalcev
Sodelovanje staršev in razrednikov je izjemno pomembno pri preprečevanju
neopravičenega izostajanja. Razredniki skupaj z oddelčnimi skupnostmi in starši
določijo kriterije za ugotavljanje neopravičenih izostankov ter ukrepe za
preprečevanje neopravičenega izostajanja.
Veza
z
drugimi Prehodnost dijakov
kazalniki
Sodelovanje s starši
Dijaška skupnost
Opomba
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4.5.3 Sodelovanje s starši
Opis

Za urejeno in mirno delovno okolje je izjemno pomembno sodelovanje s starši.
Urejen odnos s starši prispeva k miru pri pedagoškem delu in preprečuje
konfliktne situacije. Zaradi tega je potrebno pri sodelovanju s starši uporabiti vse
mehanizme, ki so mogoči:
– govorilne ure
– roditeljski sestanki
– dostop staršev do eDnevnika in eRedovalnice
Pri dijakih s posebnimi potrebami ali učnimi težavami se mora v sodelovanje s
starši vključiti svetovalna služba. Pri nadarjenih dijakih pa koordinator dela z
nadarjenimi.
Izvajalci
starši, razredniki, svetovalna služba, koordinator dela z nadarjenimi, ravnatelj
Odgovorni
razredniki, starši
Nadzor
ravnatelj
Rok
celoletna dejavnost
Kazalnik rezultatov
št. stikov staršev
/
leto
Ciljna vrednost
mesečni stik oz. redno sodelovanje s strani staršev
Aktivnosti izvajalcev
Starše bo potrebno aktivno vključiti v šolsko delo, predvsem to velja za dijake s
slabšimi učnimi uspehi in/ali disciplinskimi težavami.
Veza
z
drugimi Prehodnost dijakov
kazalniki
Obisk pouka
Delo z mejnimi skupinami dijakov (nadarjeni, posebne potrebe)
Opomba
V preteklosti smo ugotovili, da je sodelovanje s starši problematičnih dijakov lahko
problematično, ker se v reševanje težav vključijo šele ob izrazitih težavah in
praviloma po intervenciji razrednika ali svetovalne delavke. Upamo, da bo z
uvajanjem elektronske redovalnice in dnevnika ter možnosti dostopa oz. vpogleda
s strani staršev reševanje zapletov hitrejše in predvsem bolj kooperativno.
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4.5.4 Sodelovanje s podjetij
Opis

Sodelovanje s podjetij je pomembno predvsem pri zagotavljanju opravljanja
delovne prakse pri delodajalcih. Pomembno je tudi zaradi vzajemnega prenašanja
znanj med realnim okoljem in pedagoškim okoljem ter sodelovanjem na
nacionalnih in mednarodnih projektih.
Izvajalci
podjetja, organizatorji delovne prakse, vodje strokovnih aktivov, ravnatelj
Odgovorni
organizator delovne prakse, vodje strokovnih aktivov
Nadzor
ravnatelj
Rok
celoletna dejavnost
Kazalnik rezultatov
število izobraževanj v šolskem letu
Izhodiščna vrednost
2012/2013 - 2
Vmesne vrednosti
2013/2014 - 3
2014/2015 - 4
2015/2016 - 4
2016/2017 - 5
2017/2018 - 5
Ciljna vrednost
2018/2019 - 5
Aktivnosti izvajalcev
Izvajalci določijo pogoje sodelovanja. Poleg možnosti opravljanja dijakov delovne
prakse pri delodajalcih, je naloga izvajalcev tudi priprava programov izobraževanja
za učiteljski zbor in izobraževanj za delodajalce.
Veza
z
drugimi Prehodnost dijakov
kazalniki
Interesne dejavnosti
Sodelovanje pri nacionalnih in mednarodnih projektih
Opomba
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4.5.5 Dijaška skupnost
Opis

Sodelovanje dijaške skupnosti pri delu šole je izjemno pomembno. Aktivna vloga
dijakov omogoča, da cilje šole prevzamejo za svoje in s tem omogočijo lažje
doseganje povezanih ciljev šole. Naloge dijaške skupnosti raznovrstne. Primarna
naloga dijaške skupnosti je povezovanje dijakov in širjenje pozitivnih vrednot.
Delovanje dijaške skupnosti je tudi izjemno pomembno pri promociji šole,
izvajanju interesnih dejavnosti, humanitarni dejavnosti in drugem.
Izvajalci
dijaki, mentor dijaške skupnosti, razredniki
Odgovorni
mentor dijaške skupnosti
Nadzor
ravnatelj
Rok
celoletna dejavnost
Kazalnik rezultatov
število dejavnosti, ki jih pripravi dijaška skupnost
Izhodiščna vrednost
2012/2013 - 10
Vmesne vrednosti
2013/2014 - 10
2014/2015 - 10
2015/2016 - 10
2016/2017 - 10
2017/2018 - 10
Ciljna vrednost
2018/2019 - 10
Aktivnosti izvajalcev
Ohraniti in povečati število dejavnosti dijaške skupnosti na različnih področjih.
Dijaška skupnost mora biti aktivni udeleženec na vseh področjih dela in življenja
šole.
Veza
z
drugimi Prehodnost dijakov
kazalniki
Obisk pouka
Sodelovanje s starši
Interesne dejavnosti
Sodelovanje pri nacionalnih in mednarodnih projektih
Opomba
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4.5.6 Interesne dejavnosti
Opis

Interesne dejavnosti podpirajo doseganje drugih ciljev. Motivacija dijakov za
šolsko delo je možno povečati s pomočjo interesnih dejavnosti. Raznovrstnost
interesnih dejavnosti omogoča širjenje razgledanosti dijakov in dvig socializacije
dijakov.
Izvajalci
učiteljski zbor
Odgovorni
učiteljski zbor, koordinator IND
Nadzor
ravnatelj
Rok
celoletna dejavnost
Kazalnik rezultatov
(število izvedenih IND)
/
(število načrtovanih IND)
Izhodiščna vrednost
2012/2013 - 0,7
Vmesne vrednosti
2013/2014 - 0,7
2014/2015 - 0,75
2015/2016 - 0,75
2016/2017 - 0,8
2017/2018 - 0,8
Ciljna vrednost
2018/2019 - 0,8
Aktivnosti izvajalcev
Učitelji morajo vztrajati pri ponudbi in udeležence primerno motivirati za
sodelovanje. Večjo težavo pri izvedbi interesnih dejavnosti povzroča dolg delovni
dan in oddaljenost dijakov (vozači).
Veza
z
drugimi Prehodnost dijakov
kazalniki
Obisk pouka
Dijaška skupnost
Sodelovanje pri nacionalnih in mednarodnih projektih
Opomba
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4.5.7 Sodelovanje pri nacionalnih in mednarodnih projektih
Opis

Izvajalci
Odgovorni
Nadzor
Rok
Kazalnik rezultatov
Izhodiščna vrednost
Vmesne vrednosti

Ciljna vrednost
Aktivnosti izvajalcev

Sodelovanje pri projektih je pomembno, ker v šolski prostor prinaša novo kvaliteto
dela in drug pogled na pedagoško delo. Pri projektih je pomembno prenašanje
znanja in izkušenj iz drugih okolji. Sodelovanje pri različnih projektih (LDV,
Erasmus+, nacionalni projekti …)
učitelji, dijaki, podjetja
koordinatorji projektov, organizator delovne prakse
ravnatelj
celoletna dejavnost
število izvedenih projektov
2012/2013 - 8
2013/2014 - 8
2014/2015 - 8
2015/2016 - 8
2016/2017 - 8
2017/2018 - 8
2018/2019 - 8
Dijaki pri mobilnosti predvsem spoznavajo delovna okolja v tujini in kulturno
okolje. Pridobljena znanja prenašajo drugim dijakom na šoli v okviru predstavitev
in priprave spletnih strani.
Učitelji pri mobilnosti spoznavajo delovna okolja v šolah, obiskujejo podjetja in
druge strokovne prireditve. Izkušnje učitelji prenašajo v domače okolje in
predlagajo uvajanje sprememb v pedagoško delo (izvajanje pouka in interesnih
dejavnosti).

Veza
z
kazalniki

Sodelovanje pri projektih omogoča neposreden in posreden prenos izkušenj s
strani partnerjev. S partnerji dijaki in učitelji sodelujejo pri spoznavanju novosti in
jih prenašajo v domače okolje.
drugimi Prehodnost dijakov
Dijaška skupnost
Sodelovanje s podjetij

Opomba
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4.5.8 Izobraževanje učiteljskega zbora
Opis
Izvajalci
Odgovorni
Nadzor
Rok
Kazalnik rezultatov

Izhodiščna vrednost
Vmesne vrednosti

Ciljna vrednost
Aktivnosti izvajalcev

Izobraževanje učiteljev je izjemno pomemben dejavnik dobrega dela v šoli. Učitelji
se morajo izobraževati celostno na pedagoškem področju in strokovnem
učitelji
učitelji, ravnatelj
ravnatelj
celoletna dejavnost
skupno število dni izobraževanja
/
število članov učiteljskega zbora
2012/2013 - 6
2013/2014 - 5
2014/2015 - 5
2015/2016 - 5
2016/2017 - 5
2017/2018 - 5
2018/2019 - 5
Izobraževanje učiteljev je nujno potrebno zaradi sprememb pri didaktičnih
pristopih, spremembah v stroki, dela z nadarjenimi dijaki in dijaki s posebnimi
potrebami …
Na šoli zagotavljamo skupinska izobraževanja učiteljev v okviru učiteljskega zbora,
individualno izobraževanju v okviru izobraževanj v katalogu KATIS in drugih
ponudnikov ter udeležbe na sejmih in drugih prireditvah.

Veza
z
kazalniki
Opomba

drugimi Prehodnost dijakov
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5 Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
5.1 Uvod
Razvojni načrt je temeljni dokument, v katerem so oblikovani okvirni cilji, ki jih želimo doseči v obdobju
2014-2019.
Cilji so oblikovani na podlagi vizije in poslanstva šole, predlogih zaposlenih in posnetku trenutnega
stanja.

5.2 Predstavitev šole
Prve začetke obrtnega šolstva na Slovenskem zasledimo že v začetku 19. stoletja, ko so morali vajenci
obiskovati nedeljske šole. Celje dobi šolo za bodoče obrtnike z nazivom Obrtna nadaljevalna šola že
leta 1883. Na zahtevo avstrijskih oblasti so celjski mestni očetje takrat odločili, da morajo mladi vajenci
obiskovati nedeljski in večerni pouk v obrtni nadaljevalni šoli, da bi si poleg poklicnega znanja pridobili
tudi znanje iz računstva, nemškega jezika, gradivoznanstva, risanja, knjigovodstva, obrtnih predpisov
in drugih splošnih predmetov.
V statutu šole je bilo takrat zapisano: »Obrtna nadaljevalna šola ima nalogo poučevati obrtniške
učence teoretično in kolikor je mogoče tudi praktično v onih umetno obrtniških, tehniških in
trgovskih strokah, ki jim koristijo pri izvrševanju njihovega obrta in povzdigujejo zmožnost
pridobivanja.«
Tudi po razpadu Avstro-Ogrske se je v Celju ohranila podobna zasnova vajeniškega šolstva. Večje
spremembe so se zgodile po II. svetovni vojni, ko so se v Celju poleg vajeniške pojavile še druge poklicne
in industrijske šole. Vajeniško oziroma poklicno šolstvo je bilo tudi večkrat reformirano, da bi
se prilagodilo potrebam gospodarstva.
Ves čas svojega delovanja je imela šola prostorske težave. Vse od ustanovitve leta 1883 se je šola
pogosto selila, pouk pa je v posameznih obdobjih potekal v različnih zgradbah v mestu (Stara grofija,
Gozdna restavracija ob Savinji, prostori gostinskega podjetja Na-Na, Obrtni dom, Slomškov dom itd. ).
V zgradbo na Ljubljanski cesti 17, v kateri je bilo najprej vojaško skladišče avstro ogrske armade, se je
šola vselila leta 1953. Ker je število dijakov kmalu preraslo prostorske kapacitete, se je kasneje del
pouka izvajal v zgradbi na Dečkovi cesti 1 in v stari zgradbi Tehniške šole na Kidričevi ulici. V letih 1982–
1984 je bila zgradba na Ljubljanski cesti dograjena s prizidkom za učilnice, šolsko telovadnico in z učnimi
delavnicami za avtoservisni program. Kljub dograditvi šolski prostori še vedno niso zadoščali potrebam,
zato še vedno izvajamo praktični pouk frizerskega programa v bivši Srednji šoli za gostinstvo in turizem
na Kosovelovi 12.
Posebnost naše šole je tudi, da je v svoji preteklosti večkrat spreminjala ime. Prvotno nemško ime
Gewerbliche Fortbildungsschule in Cilli je po nastanku Jugoslavije nadomestilo ime Obrtna
nadaljevalna šola v Celju, med II. svetovno vojno pa je šola zopet imela nemško ime Allgemaine
Berufsschule. Po letu 1945 se je preimenovala v Vajensko šolo, leta 1959 pa je dobila ime Vajenska šola
Borisa Kidriča. Od leta 1963 se je imenovala Šolski center Borisa Kidriča, naziv pa se je ponovno
spremenil po šolski reformi 1981 v Srednjo šolo Borisa Kidriča. Od leta 1993 je šola nosila naziv Srednja
frizerska, tekstilna, strojna in prometna šola Celje, od začetka šolskega leta 1999/2000 pa je bil po
sklepu vlade RS naziv šole Srednja strokovna in poklicna šola Celje.
Šolsko leto 2007/2008 smo začeli v novi organizacijski obliki, saj je bil s sklepom Vlade Republike
Slovenije z dne 3. 7. 2007 izdan Akt o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center
Celje. Ob tem so se spremenila tudi imena šol. Naša šola danes nosi naziv Srednja šola za storitvene
dejavnosti in logistiko.
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Trenutno izobražujemo dijake v naslednjih programih:
Program nižjega poklicnega izobraževanja
poklic PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ /
PREOBLIKOVALKA TEKSTILIJ
Program srednjega poklicnega izobraževanja
poklic AVTOSERVISER / AVTOSERVISERKA
Program srednjega poklicnega izobraževanja
poklic AVTOKAROSERIST / AVTOKAROSERISTKA
Program srednjega poklicnega izobraževanja
poklic FRIZER / FRIZERKA
Program poklicno-tehniškega izobraževanja
poklic AVTOSERVISNI TEHNIK / AVTOSERVISNA
TEHNICA
Program srednjega strokovnega izobraževanja
poklic LOGISTIČNI TEHNIK / LOGISTIČNA
TEHNICA
Program srednjega strokovnega izobraževanja
poklic USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL
/USTVARJALKA MODNIH OBLAČIL

5.3 Vizija, poslanstvo, vrednote
Vizija
Skupaj z vami želimo biti odgovoren, kakovosten in stalen partner pri usvajanju znanja, prepoznaven
doma in v tujini, ki se bo prilagajal potrebam okolja ter osebni rasti posameznika.

Poslanstvo zavoda
Naše poslanstvo je zagotavljanje čim kakovostnejšega izobraževanja in vzgoje mladine ter odraslih, s
tem pa zviševanje ravni znanja za gospodarski, kulturni in socialni razvoj regije ter umeščanje Slovenije
med uspešne države EU.
Svoje poslanstvo uresničujemo s hitrim odzivanjem na spremembe tehnologij in potreb na trgu dela, z
zagotavljanjem odličnih učiteljev ter pogojev izobraževanja in z razvijanjem različnih partnerstev.

Vrednote:
– pripadnost,
– etičnost,
– strokovnost,
– korektnost,
– odgovornost,
– doslednost,
– strpnost do drugače mislečih,
– partnerstvo,
– sprejemanje novosti.

5.4 Analiza stanja
Na osnovi analize dela učiteljev, dijakov, staršev, partnerjev v podjetjih in v okolju smo določili
področja, ki se jim bomo načrtno v naslednjih petih letih bolj posvetili, in sicer:
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–
–
–
–
–
–

vzgojno-izobraževalno delo
razvoj človeških virov
razvoj izobraževalnih programov
tehnologija in oprema
sodelovanje z okoljem in socialnimi partnerji
mednarodno sodelovanje

5.5 Področja razvoja
5.5.1 Vzgojno-izobraževalno delo
Je najpomembnejše področje, ki mu bomo posvetili večino svojega časa. Cilj razvoja tega področja je
dijakom privzgojiti vrednote, kot so: poštenost, solidarnost, odgovornost in jim zagotoviti čim boljšo
izobrazbo, s katero bodo uspešno konkurirali na trgu dela.
Kakovost, izboljšanje oz. spremembe vzgojno-izobraževalnega delu bomo spremljali s tremi kazalniki:
– prehodnost dijakov,
– sodelovanje s starši,
– interesne dejavnosti.
Opis

Izvajalci
Odgovorni
Nadzor
Rok
Kazalnik rezultatov
Izhodiščna vrednost

Vmesne vrednosti

PREHODNOST DIJAKOV
Prehodnost med letniki je zelo pomemben dejavnik uspešnosti dijakov in hkrati
pokazatelj kakovostnega dela učiteljev skozi šolsko leto. Na prehodnost vpliva več
različnih okoliščin, npr. predhodna uspešnost dijakov v izobraževalnem procesu
osnovne šole, njihove učne sposobnosti, motiviranost dijakov, ... Zato bomo
prehodnost spremljali tudi parcialno v vseh programih izobraževanja (NPI, SPI, SSI,
PTI) in skupno prehodnost na šoli ob koncu šolskega leta.
Učiteljski zbor
Učiteljski zbor
Ravnatelj
Vmesno preverjanje - kvartalno;
zaključno preverjanje – konec šolskega leta
(Št. dijakov, ki so uspešno zaključili letnik) x 100/
(število dijakov vpisanih v letnik do 15. 9., začetek šolskega leta)
2013/2014
88,7%
– program SSI in PTI 89%
– programi SPI
86%
– program NPI
91%
2014/2015 – 89 %
– program SSI in PTI 90%
– programi SPI
87%
– program NPI
92%
2015/2016 – 90 %
– program SSI in PTI 91%
– programi SPI
88%
– program NPI
92%
2016/2017 – 91 %
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Ciljna vrednost

Aktivnosti izvajalcev

– program SSI in PTI 92%
– programi SPI
89%
– program NPI
93%
2017/2018 – 92 %
– program SSI in PTI 93%
– programi SPI
90%
– program NPI
94%
2018/2019 – 93 %
– program SSI in PTI 94%
– programi SPI
92%
– program NPI
95%
Učitelji bodo morali poiskati načine za večje motiviranje dijakov za redno šolsko
delo in spodbuditi ambicioznost pri doseganju rezultatov. Preveriti je potrebno, ali
so obstoječe metode posredovanja znanja in ocenjevanja primerni za doseganje
cilja.

Opomba

Opis

Izvajalci
Odgovorni
Nadzor
Rok
Kazalnik rezultatov
Vmesne vrednosti

Ciljna vrednost
Aktivnosti izvajalcev

SODELOVANJE S STARŠI
Starši so najpomembnejši dejavnik pri vzgoji in izobraževanju svojih otrok.
Posebnega pomena je sodelovanje s starši pri dijakih z učno-vzgojnimi problemi in
dijaki s posebnimi potrebami. Cilj nam je vzpostaviti permanentni stik s starši
(govorilne ure, roditeljski sestanki)
Razredniki, učiteljski zbor, svetovalna služba
Razredniki, učiteljski zbor, svetovalna služba
Ravnatelj, učiteljski zbor, svetovalna služba
Celoletna dejavnost
(Št. stikov s starši – roditeljski sestanki, skupne govorilne ure) /
(število vpisanih dijakov)
2014/2015 – 4
2015/2016 – 5
2016/2017 – 6
2017/2018 – 7
2018/2019 – 8
Vključevanje staršev v šolsko delo, predvsem tistih, katerih otroci imajo
disciplinske težave.

Opomba

Opis

Izvajalci
Odgovorni
Nadzor
Rok
Kazalnik rezultatov
Izhodiščna vrednost

INTERESNE DEJAVNOSTI
Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnika. Čeprav je namen interesnih
dejavnosti razbremeniti dijake od šolskega pouka, pomenijo tudi enega od načinov
za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja. Dijaki spoznavajo
svoje talente in jih razvijajo. So tudi odlična motivacija za šolsko delo.
Učiteljski zbor
Učiteljski zbor, koordinator IND
Ravnatelj
Celoletna dejavnost
(Število učiteljev, ki izvajajo IND)/
(število učiteljev)
2013/2014 – 0,6
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Vmesne vrednosti

Ciljna vrednost
Aktivnosti izvajalcev

2014/2015 − 0,7
2015/2016 − 0,8
2016/2017 − 0,8
2017/2018 − 0,9
2018/2019 − 1
Vsak učitelj ima poleg formalnega tudi veliko neformalnega znanja, ki ga lahko
prenese na dijake. Učitelji preverijo ustreznost ponujenih vsebin in motiviranost
dijakov.

Opomba

5.5.2 Razvoj izobraževalnih programov
Vzgojno-izobraževalni programi, ki jih šola ponuja, morajo biti usklajeni s socialnimi partnerji, zato
bodo naša prizadevanja potekala v smeri razvoja obstoječih programov in razvijanja novih.

– Razvoj obstoječih programov
V vseh programih posodobiti kurikule (cilji: aktualne vsebine, minimalni standardi, načrt ocenjevanja
znanja)
– Novi programi – v skladu z možnostmi, si bomo prizadevali
pridobiti program, ki bo omogočil nadaljevanje izobraževanja frizerjem,
ustanoviti avto šolo,
sodelovanje z višjo šolo za pridobitev višješolske vertikale vseh naših izobraževalnih programov.

5.5.3 Razvoj človeških virov
Eden najpomembnejših dejavnikov pri delu na šoli je zadovoljen in strokovno usposobljen kader.
Raznolikost izobraževalnih programov zahteva izobraževanje tako doma kot v tujini. Vsem zaposlenim
je zagotovljeno najmanj 5 dni izobraževanja v letu. Izobraževanja se praviloma izvajajo v času, ko ni
pouka.

– Izobraževanje na strokovnem področju
Izobraževanje učitelji načrtujejo v aktivih, enakomerno porazdeljeno med člane.

– Izobraževanje na pedagoškem in didaktičnem področju
Izobraževanje načrtujejo učitelji in ravnatelj. Enkrat letno bo organizirano izobraževanje za celoten
učiteljski zbor.
– Izobraževanje na neprofesionalnem področju
Lastna izbira učitelja. Promocija zdravega načina življenja – različne akcije.
– Team building
Najmanj enkrat letno ga organizira ravnatelj.
– Mentorstvo in pripravništvo za mlade
Na osnovi projekcij vpisa in starostne strukture zaposlenih bomo nudili mentorstvo in pripravništvo
bodočim sodelavcem.
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5.5.4 Ekologija, tehnologija in oprema
V skladu z materialnimi možnostmi bomo realizirali prenovo in investicije na področju varstva okolja,
obnove objekta in tehnološke opreme.
– Ekološka osveščenost:
o ekološki otok,
o zamenjava okenskih površin na prizidanem delu šole,
o zamenjava svetil v učilnicah in avtoservisnih delavnicah, telovadnici, senzorji na
hodnikih, v garderobah,
o termostatski ventili,
o izolacija šole…
– Učilnice, delavnice, kabineti:
o postopna zamenjava dotrajanega pohištva v kabinetih in učilnicah,
o ureditev učilnice v naravi (atrij šole),
o ureditev prostora za prvo pomoč,
o ureditev učilnic 1D in 2D (stena),
o posodobitev kemijske učilnice in laboratorija,
o ureditev šolskega vrta ob vhodu v šolo,
o prenova hodnikov šole…
– Tehnologija, programska oprema, oprema:
o mobilna računalniška učilnica,
o karoserijska delavnica,
o postopno obnavljanje opreme frizerskih delavnic,
o vzorčne učilnice npr. 1A, multimedijska oprema,
o ureditev fitnesa,
o permanentna nabava strojne in programske opreme za stroko in splošne predmete...

5.5.5 Razvoj sodelovanja z okoljem in s socialnimi partnerji
Sodelovanje z okoljem in socialnimi partnerji je že vrsto let zgledno. Razvijali ga bomo v smeri:
– Sodelovanja z okoljem v obliki projektov, prireditev, izobraževanj, promocij… z Mestno
občino Celje, mestno četrtjo, različnimi društvi, osnovnimi, srednjimi šolami in ostalimi zavodi
– Sodelovanja s socialnimi partnerji – srečanja, izobraževanja, prireditve, projekti z delodajalci,
GZS, OZS, Zavod za šolstvo, CPI, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS

5.5.6 Mednarodno sodelovanje
Na osnovi strateških ciljev Šolskega centra Celje bomo na mednarodnem področju delovali v dveh
smereh:
– Mednarodno sodelovanje dijakov in učiteljev v okviru projektov ali izven njih – projekti,
ekskurzije, povezava s tujimi šolami, podjetjem, izmenjave, opravljanje PUD-a… - vsaj pet
dogodkov na leto.
 Organizacija vsaj enega mednarodnega simpozija.
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6 Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
6.1 Uvod
Vzgojno-izobraževalna institucija se z razvojnim načrtovanjem, odgovorno za svoj lastni razvoj, odziva
ne le na zahteve ustanovitelja, temveč tudi drugih, ki vplivajo na njeno delo. Razvojno načrtovanje
presega pojem inovativnosti, saj je razvojno delovanje stvar vsakega dneva. Notranja razvojnost šole
je, ob poznavanju gospodarskih in družbenih razvojnih trendov, gotovo ena od najpomembnejših
značilnosti ustvarjalne šole, šole, ki je sposobna samoobvladovanja in samorazvoja.
Zanimanje in potrebe razvojnega delovanja v smeri višje kakovosti v javnih zavodih, med katere
spadajo tudi šole, strmo naraščajo na evropskem in nacionalnem nivoju ne kot projekt, temveč kot
stalni proces, na katerega odločujoče vplivajo in prispevajo vodstva, zaposleni, dijaki, starši ter
strokovna in širša javnost.
Razvojno načrtovanje je kot oblika strateškega načrtovanja proces, s katerim za daljše časovno obdobje
začrtamo smernice razvoja šole. Glede na različnosti v organizacijski strukturi šol, ki jih opredeljujejo
akti o ustanovitvi, je njen razvoj odvisen tudi od šolske politike, ki prevzema del odgovornosti za
kakovost (za programe, organiziranost, vodenje …), pri čemer pa se šola še vedno lahko/mora
prilagajati okoliščinam, ne da bi spreminjala temeljno politiko svoje usmeritve.
Pri dolgoročnem načrtovanju razvoja šole se pogosto, odvisno od statusa šole, znajdemo na razpotju
med strateškim načrtovanjem in/ali strateškimi namerami. Pri prvem izhajamo iz temeljitih analiz
preteklosti in sedanjosti ob predpostavljanju predvidljivosti okolja in predvidljivih situacij, ki
omogočajo iskanje optimalnih in realnih obvladljivih poti do ciljev. Pri drugem načrtovanju pa razvojne
poti do ciljev ni mogoče natančno načrtovati, ker so možnosti za uresničitev preveč oddaljene ali če je
v mikro- ali makrookolju preveč neznank (okolje, na katerega težko vplivamo ali ga težko predvidimo –
nemirno okolje).
Razvojni načrt Srednja šole za strojništvo, mehatroniko in medije za obdobje 2014–2019 v
pretežni meri temelji na strateškem načrtovanju razvoja, v majhnem deležu tudi na strateških
namerah, v segmentih pa so, kljub jasno identificiranim slabostim, ovire oz. robni pogoji na internem
nivoju prezahtevni.
In ne nepomembno, konec razvojnega obdobja sovpada s 55. obletnico šole.
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6.2 Podatki o šoli
Korenine Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije segajo v leto 1959, ko je bila ustanovljena
Srednja tehniška šola Celje, ki je med drugim izobraževala tudi dijake po programu strojni tehnik. Z
večanjem obsega vpisa in števila izobraževalnih programov v strojništvu so bile v okviru šole
ustanovljene izobraževalne enote, ki so prerasle v šole kot organizacijske enote šolskega centra.
Spreminjalo se je tudi ime šole od IE Strojništvo (1991), Poklicna in tehniška strojna šola (1996), Srednja
šola za strojništvo in mehatroniko (2007, ko se je k šoli priključila Srednja šola Štore) do sedanjega
imena Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije (2010). Obseg vzgojno-izobraževalne
dejavnosti na področju strojništva se je od ustanovitve dalje postopno povečeval, kar kažejo podatki o
številu vpisanih dijakov, ter dosegel vrh ob koncu 90. let in v začetku novega tisočletja (preko 1000
dijakov), nato pa je strmo padal (vpis in usihanja izobraževalnih programov), tako da je bil obstoj
avtonomije resno ogrožen. Skladno z aktom o ustanovitvi Šolskega centra Celje je Srednja šola za
strojništvo, mehatroniko in medije organizacijska enota centra. Glede na število vpisanih dijakinj in
dijakov je največja enota centra, ki je imela v zadnjem razvojnem obdobju stalen in stabilen pozitiven
trend obsega vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Stopnja stabilnosti dejavnosti je eden od temeljnih
potrebnih in zadostnih pogojev uvajanja strateških razvojnih modelov v proces dejavnosti.

6.2.1 Vzgojno-izobraževalni programi in izvedba
Šola na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti izvaja javno veljavne programe srednjega
strokovnega, poklicno tehniškega, srednje poklicnega in nižje poklicnega izobraževanja na področjih
strojništva, mehatronike in medijev:
VI PROGRAMI:
TRAJANJE:
strojni tehnik (SSI)
4
tehnik mehatronike (SSI)
4
medijski tehnik (SSI)
4
strojni tehnik (PTI)
2
tehnik mehatronike (PTI)
2
oblikovalec kovin-orodjar (SPI)
3
inštalater strojnih inštalacij (SPI)
3
pomočnik v tehnoloških procesih (NPI)
2
Praktično usposabljanje z delom se v večini primerov izvaja v realnem delovnem okolju – pri
delodajalcih v minimalnem obsegu, kot to predpisuje javno veljaven program. Sestavni obvezni del
izobraževalnih programov so IND, ki se izvajajo deloma v šoli, deloma v realnem delovnem okolju in
deloma v širšem okolju.
Organizacijska izvedba dejavnosti v šoli temelji na klasičnem urniškem modelu, v programih PTI pa
izvedba temelji na modularni organizacijski obliki (strokovni moduli).

6.2.2 Odgovornost za pripravo razvojnega načrta
V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) je za načrtovanje in
pripravo razvojnega načrta odgovoren ravnatelj. V fazo razvoja, generiranja in izvedbe razvojnega
načrta ter implementacijo so vključeni vsi učitelji – strokovni delavci z domicilom na šoli, dijaki preko
skupnosti dijakov in oddelkov ter starši preko sveta staršev. Pomemben vpliv imajo še delodajalci preko
Razvojno programskega sosveta in širša zainteresirana javnost. Razvojni tim sestavljajo vodje skupin,
ki so se ukvarjali z vsebinami razvojnih področij šole oz. nacionalnimi indikatorji kakovosti dela na šoli.
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6.2.3 Utemeljenost priprave razvojnega načrta
Na podlagi 48. člena ZOFVI razvojni načrt centra in šol sprejme svet zavoda, ki temelji na viziji,
poslanstvu in vrednotah ter se vključuje v širši koncept razvojne vizije na lokalnem, nacionalnem in
evropskem nivoju na področju vzgoje in izobraževanja na sekundarnem nivoju, na področju kulture in
sociale ter na področju zdravja in varnosti. Prav tako je potrebno upoštevati predpise in zakonodajo,
ki urejajo lokalno samoupravo, resolucije EU, direktive EU, priporočila Sveta Evrope in Evropske
komisije.

6.2.4 Vizija, poslanstvo, vrednote
VIZIJA:
Želimo postati šola, ki jo na poti k odličnosti ženejo ambicioznost, inovativnost, ustvarjalnost in
etičnost.
POSLANSTVO:
V sinergiji z internim, strokovnim in širšim družbenim okoljem pripravljamo za življenje, učenje in delo
odlično usposobljene, družbeno in etično odgovorne posameznike.
VREDNOTE, ki jih gojimo:
– strokovnost in profesionalnost
– odgovornost
– poštenost
– samostojnost
– doslednost
– strpnost in drugačnost
– inovativnost
– pripadnost in partnerstva
– etičnost
Uvajanje sistema odličnosti bo temeljilo na evropskem modelu odličnosti EFQM
(European Fondation for Quality management).
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6.3 Analize stanja
6.3.1 Analiza okolja
6.3.1.1

Umeščenost v lokalno okolje

Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije je kot največja organizacijska enota šolskega centra
tudi ena od večjih šol v statistični regiji. Med šolami v regiji je zaznati precejšnjo konkurenco. Število
šol, ki izvajajo enake javno veljavne izobraževalne programe:
Program:
Število izvajalcev:
ST (SSI)
3
TM (SSI)
2
MT (SSI)
1
TM (PTI)
1
ST (PTI)
2
MO (SPI)
2
OK-O, ISI (SPI)
3
PTP (NPI)
2
Učenci, ki se vpisujejo na našo šolo, prihaja s približno 60 osnovnih šol statistične regije. Pouk izvajamo
na lokaciji Pot na Lavo 22 in Kosovelova 12. O umeščenosti šole v lokalno okolje govorijo dejanja:
tradicija, zaposljivost, dosežki sedanjih in bivših dijakov, usmerjenost v raziskovalno, razvojno in
inovativno dejavnost, prepoznavnost v strokovni in širši javnosti na lokalnem in nacionalnem nivoju,
evropska usmerjenost …

6.3.1.2

Demografska analiza in pričakovani vpis po letnikih

Demografska slika v statistični regiji, ki je že prisotna na srednjih šolah in ki bo prišla na srednje šole v
prihodnjih petih letih, kaže na relativno stabilno število učencev OŠ v primerjavi z vpisom v letu
2014/2015. Srednje šole statistične regije, koncentrirane v Celju, Velenju, Šentjurju in Slovenskih
Konjicah, ponujajo dovolj prostih mest za vpis. Glede na potrebe in trende zaposlovanja in
samozaposlovanje, spreminjajoče šolske politike, interesa mladih, spreminjajočih se socialnih vrednot,
glede na ponudbo izobraževalnih programov in predvidevanj njihovega razvoja ter podatkov o
številčnosti generacij pričakujemo dovolj stabilen vpis v vse IP, ki jih izvaja šola. Vpis v 1. letnik (vsi):
Program:
2011/2012
2012/2013
2013/2014 2014/2015
ST
42
43
56
59
TM
30
30
30
30
MT
60
60
60
61
TM (PTI)
30
29
27
29
ST (PTI)
28
28
27
15
MO
28
27
26
28
OK-O in ISI
21
31
52
40
PTP
16
11
15
18
SKUPAJ:
255
259
293
280
SKUPAJ (brez PTI):
197
202
239
236
Predvidevamo, da se bo vpis v 1. letnike v prihodnjih letih gibal med 210 in 240 vpisanih osnovnošolcev.
Največja nihanja zaznavamo pri vpisu v programe nižjega poklicnega in srednjega poklicnega
izobraževanja, pri katerih pričakujemo tudi največ sprememb zaradi šolske politike. Posledično
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pričakujemo tudi nihanja pri vpisu v programe poklicno tehniškega izobraževanja (PTI) in tudi v
programe višjega strokovnega izobraževanja.
Učenci, ki se vpisujejo na šolo, prihajajo s približno 60 osnovnih šol statistične regije, nekaj pa jih je tudi
z OŠ izven regije. Večina jih prihaja v šolo z javnimi prevozi, nekaj pa jih živi v bližnjem dijaškem domu.

6.3.2 Analiza pogojev v okviru ŠC Celje
6.3.2.1

Analiza človeških virov zaposlenih z domicilom na šoli

V šolskem letu 2013/2014 je bilo na šoli z domicilom zaposlenih 64 strokovnih delavcev. Med njimi je
bilo 24 žensk in 40 moških.
Svojo učno obvezo je na šoli dopolnjevalo 8 strokovnih delavcev z drugih šol v različnem obsegu (v
glavnem učitelji teoretičnih predmetov). Med strokovnimi delavci z domicilom so:
– 4 s srednjo strokovno izobrazbo,
– 10 z višjo strokovno izobrazbo,
– 47 z visoko izobrazbo (strokovno ali univerzitetno) in
– 3 z znanstvenim magisterijem.
Med temi je :
– 16 strokovnih delavcev, učiteljev praktičnega dela strokovnih modulov,
– 45 strokovnih delavcev, učiteljev splošnih in strokovnih modulov in
– 3 – 2 svetovalni delavki in ravnatelj.
Glede na delovne izkušnje (pretežno na področju vzgoje in izobraževanja) je struktura zaposlenih z
domicilom zelo zanimiva, saj kaže na precejšnjo zamenjavo v naslednjih 5 letih:
0–10 let delovnih izkušenj:
11 strok. delavcev
10–20 let delovnih izkušenj:
20 strok. delavcev
20–30 let delovnih izkušenj:
14 strok. delavcev
30–40 let delovnih izkušenj:
17 strok. delavcev
nad 40 let delovnih izkušenj:
2 strok. delavca
SKUPAJ:
64
Vsi strokovni delavci z domicilom in zaposleni za nedoločen čas izpolnjujejo tudi druge pogoje za delo
na področju vzgoje in izobraževanja ter specifike, ki so predpisane s kadrovskimi pogoji za izvedbo
izobraževalnih programov.
Glede na vsebinske, didaktične in organizacijske specifike izvedbe programskih enot izobraževalnih
programov je glede na kadrovske pogoje izvedbe kadrovska pokritost 95 % in je od začetka preteklega
razvojnega obdobja narasla za 4 %.

6.3.3 Analiza izobraževanja strokovnih delavcev
Delež učiteljev, ki so bili v zadnjem razvojnem obdobju 2009–2014 vključeni v nadaljnje strokovno
izobraževanje (visokošolski nivo, magisterij), je bil velik. Izobraževanja se je udeležilo oz. ga je zaključilo
7 učiteljev (11 %). Število izobraževalnih dni – permanentno izobraževanje učiteljev – je obsegalo v
preteklem razvojnem obdobji v povprečju 5 delovnih dni na učitelja v šolskem letu. Večji del je na
področju strokovno-teoretičnih in praktičnih vsebinah programskih enot.
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6.3.3.1

Zadovoljstvo zaposlenih (z domicilom)

Velik vpliv na dosežke dijakov imajo kultura šole (individualistični ali sodelovalni tip; s kulturo
razumemo prepričanja in pričakovanja, ki se kažejo v delovanju šole, posebno še v odnosih med
ljudmi), načini učenja in poučevanja, razvoj in zadovoljstvo notranjih dejavnikov – zaposlenih in
zunanjih dejavnikov – dijakov. Zadovoljstvo zaposlenih je torej eden od najpomembnejših kazalnikov
kakovosti delovanja vsake organizacije, ki opravlja vzgojno in izobraževalno dejavnost. V šoli je veliko
dejavnikov, ki motivirajo učitelje in vplivajo na njihovo zadovoljstvo, analize pa kažejo, da je potrebno
v delo učitelja (transformacijski model ravnanja s sodelavci) vgraditi več motivacijskih prvin, kot so:
osebna odgovornost, sodelovanje pri oblikovanju in sledenju vizije, soodločanje, visoka pričakovanja
vodstva od posameznika, spodbujanje k ustvarjalnosti, uvajanje sodobnih metod in oblik poučevanja,
nudenje individualne podpore, moralna podpora, intelektualne spodbude, oblikovanje organizacijskih
struktur, ki omogočajo soodločanje (izmenjava izkušenj in dobrih praks, timsko delo, kolegialne
hospitacije) itd.
Zadovoljstvo zaposlenih je poleg zadovoljstva dijakov, pozitivnega vpliva na družbo in rezultatov
dejavnosti v šoli eno od ključnih meril odličnosti dela šole po modelu EFQM (European Fondation for
Quality management), ki omogoča in spodbuja samoocenjevanje delovanja šole (javnega zavoda).
Eden od ciljev modela je tudi ustvarjati klimo inovativnosti in ravno klima v šoli je tisti parameter, ki
omogoča izkoristiti potenciale učiteljev in dijakov ter odločujoče vpliva na zadovoljstvo vseh
zainteresiranih.
Iz analiz stanja za preteklo razvojno obdobje lahko sklepamo, da je stanje šolske klime in posledično
zadovoljstvo akterjev (učiteljev, dijakov) zelo obetavno (glej analize komisije za kakovost). Uspeh šole
torej temelji na kakovosti, pripadnosti in uspešnosti zadovoljnih ljudi – učiteljev.
6.3.3.2

Analiza rezultatov mednarodne primerjave PISA

PISA – Programme for international Student Assessment
Program mednarodne primerjave dosežkov učencev oziroma dijakov
PISA je mednarodna raziskava, ki poskuša odgovoriti na vprašanje, kako dobro naše šole pripravljajo
učence oziroma dijake na izzive prihodnosti. V raziskavi sodelujejo države članice OECD (Organizacija
za ekonomsko sodelovanje in razvoj) in države partnerke. Slovenija skupaj z njimi izvaja to mednarodno
raziskavo vsake tri leta. PISA Sloveniji omogoča, da primerja dosežke slovenskih dijakov in slovenski
izobraževalni sistem nasploh z dosežki dijakov in izobraževalnimi sistemi v drugih državah ter tako išče
poti do izboljšanja kakovosti izobraževanja.
PISA je najbolj odmevna mednarodna raziskava bralne, matematične in naravoslovne pismenosti 15letnih učencev oziroma dijakov. V skladu z mednarodnimi standardi so v raziskavo vključeni vsi
izobraževalni programi srednjih šol, nekaj osnovnih šol ter osnovnih šol s prilagojenim programom in
inštitucij za izobraževanje odraslih.
Znanja, ki jih meri PISA, niso nujno vezana na znanja, pridobljena v šoli, ampak so jih lahko dijaki
pridobili tudi drugje. Pri bralni pismenosti je predvsem pomembna zmožnost povzemanja vsebine
besedila in interpretacije prebranega gradiva. Pri matematični pismenosti so pomembne zmožnosti
izražanja odvisnosti, računanja odstotkov neke vrednosti in podobne. V naravoslovju pa je poudarek
na razumevanju naravoslovnih procesov, kot je poraba energije, raznolikosti živega sveta in zdravje
človeka.
V Sloveniji raziskavo izvaja javni raziskovalni zavod Pedagoški inštitut v sodelovanju z Zavodom RS za
šolstvo ter strokovnjaki slovenskih univerz.
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V prilogi 1 so predstavljeni rezultati PISE za našo šolo.
6.3.3.3

Analiza uspeha na SŠ

Glej prilogo 2.
6.3.3.4

Analiza vzgojnega dela

Šolsko leto
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
6.3.3.5

Št. alternativnih vzgojnih ukrepov
29
20
54
24
26

Analiza projektov na šoli

Povezava na spletno stran Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije.
6.3.3.6

Analiza dela z nadarjenimi in dijaki z DSP

V obdobju od leta 2010 do 2014 smo si zastavili nekaj ključnih ciljev;
– dvigovati zavest o nadarjenih med učitelji – večja občutljivost učiteljev do prepoznavanja in
negovanja nadarjenosti;
– povabiti dijake in njihove starše, da prispevajo ideje za obogatitev ponudbe interesnih
dejavnosti in posledično ideje realizirati
– omogočiti nadarjenim druženje z drugimi nadarjenimi dijaki na šoli ali izven nje;
– ustvarjati vzpodbudno šolsko okolje, v katerem bodo nadarjeni prepoznali in negovali svoje
interese.
– s ponudbo aktivnosti omogočiti osebnostno rast in razvoj nadarjenih ter nadgraditev znanj na
področjih, kjer imajo talent.
– organizirati srečanja z bivšimi dijaki šole, ki so uspešni na svojem področju.
Večino zastavljenih ciljev smo v preteklem pet letnem obdobju realizirali, predvsem smo obogatili
ponudbo interesnih dejavnosti, omogočili dijakom, da se družijo med seboj – ne le med programi,
temveč tudi med šolami ŠC Celje (VI-TV talent šov, VI-POLIS …) in jim z inovativnimi projekti omogočili
osebnostno rast (VI TV, snemanje celovečernega filma, raziskovalne naloge, Kodeks sožitja …) V okviru
omenjenih prireditev se povezujemo tudi z našimi bivšimi dijaki, ki predstavljajo svoje zgodbe o
uspehu.
6.3.3.7

Analiza dela dijaške skupnosti

Člani skupnosti dijakov Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije so vsi dijaki šole. Njene
aktivnosti vodijo in usmerjajo predstavniki razrednih skupnosti. Na začetku šolskega leta SD izbere
svojega predsednika, ki zastopa interese vseh dijakov.
V letih 2009/2014 smo se na sestankih skupnosti dijakov srečevali najmanj enkrat mesečno, po potrebi
pa tudi večkrat. Ugotavljamo, da se je v teh letih povečal obisk predstavnikov razredov na sestankih in
da je skupnost dijakov končno zaživela in pričela z delom, pri čemer je še vedno potrebno veliko
spodbujanja mentoric in razrednikov.
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Veliko pozornosti je bilo namenjene medsebojnim odnosom in komunikaciji, kar je še danes zelo
aktualno, zlasti po sprejetju Kodeksa sožitja. Izvajali in sodelovali smo pri vseh dejavnosti, ki so v zvezi
s poukom, disciplino, vzgojnim vidikom ter v nekaterih šolskih, nacionalnih in mednarodnih projektih.
Dijaki so spoznavali področja ustvarjalnosti in inovativnosti na okroglih mizah in razrednih urah, kjer
smo jih spodbujali k inovativnemu in h kreativnemu razmišljanju.
Menimo, da je dijake potrebno še v večji meri vključevati v vse oblike vzgojno-izobraževalnega dela, jih
navajati na timsko delo, da bomo dvignili kakovost dela in povečali ustvarjalnost, kar je cilj dobre
(odlične) šole.
6.3.3.8

Analiza dela s starši in s svetom staršev

Sodelovanje s starši dijakov je bilo z organizacijskega in časovnega vidika vsako leto načrtovano v
letnem delovnem načrtu (tedensko v dopoldanskem času, enkrat mesečno skupno v popoldanskem
času, minimalno štirje roditeljski sestanki letno ter kontakti in sestanki po dogovoru). Po mnenju
staršev je bila pogostost in odprtost komunikacij dobra. Nekateri kazalniki pa kažejo, da so bili stiki s
starši na roditeljskih sestankih pri nekaterih učiteljih formalistični, hladni, vsebinsko slabo pripravljeni
ter nemotivacijski in nevzpodbudni.
Sodelovanje s svetom staršev je bilo v preteklem razvojnem obdobju na zadovoljivem nivoju. Udeležba
staršev na sestankih sveta, ki so se odvijali v vsakem šolskem letu tri- do štirikrat, je bila približno 75 %.
Nekatera opažanja: komunikacija je bila preveč enosmerna, kljub temu je bila izmenjava informacij
učinkovita, korektna, odkrita, dobronamerna, vendar preozka, preveč fokusirana oddelčno. Večino
izpostavljenih kritik in pohval smo znali sprejeti in poiskati poti napredovanja, izboljšanja in reševanja.
Sistem je torej na nek način deloval dobro, brez operativnega načrta na letnem, kaj šele na strateškem
širokem nivoju.
6.3.3.9

Analiza materialnih pogojev – prostori in didaktična oprema

Glej razvojni načrt ŠC Celje.
6.3.3.10 Analiza IKT-tehnologij
Glej razvojni načrt ŠC Celje.
6.3.3.11 Model in analiza komunikacije in medsebojnega obveščanja
Model strategij načrtovanja in upravljanja internih komunikacij je za transparentno, razumljivo,
učinkovito in razvojno delovanje šole na vseh nivojih izjemnega pomena. Lahko bi govorili o
podprojektu razvojnega načrta šole, saj obsega niz dejavnosti, ki prispevajo k razvojni učinkovitosti na
globalnem – šolskem nivoju:
– Organizacijska priprava projekta upravljanja z internimi komunikacijami:
o skupno soglasje in strinjanje s projektom,
o imenovanje odgovornih za izvedbo in pristojnosti – projektna skupina.
– Poslanstvo – nameni projekta:
o omogočiti vsem partnerjem (učiteljem in drugim) uspešno opravljanje svoje
dejavnosti, s čimer vplivajo na kakovost organizacijskega sistema šole,
o omogočiti udejanjanje vizije in strategije sprememb,
o prispevati h kakovosti medčloveških odnosov, zadovoljstvu zaposlenih,
samoiniciativnosti, odgovornosti, pripadnosti, motiviranosti, sporazumevanju ..
KAR JE MOGOČE DOSEČI S POMOČJO:
o dialoga, resnice ter razumljivih in verodostojnih informacij,
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–

–

o poslušanja, prepričevanja in pogajanj,
o spoštovanja vsakega posameznika, njegovih pravic in participativnega vodenja,
o usposabljanja udeležencev komunikacijskih procesov in
o definiranih standardov odličnosti v komuniciranju.
Nameni – cilji projekta učinkovitega internega komuniciranja vseh učiteljev:
o izboljšati komunikacijske pretoke (kdo, kaj, kdaj, komu, kako, s čim),
o uveljavljati dvosmerne oblike komuniciranja (povratna zanka),
o uveljavljati timsko delo z jasno strukturo, odgovornostjo in povezave,
o dvigniti nivo participacije učiteljev pri upravljanju in izvedbi razvojnih vsebin, skladno
s politiko in zakonodajo,
o izboljšati motivacijo, odgovornost, samoiniciativnost, inovativnost …,
o izboljšati notranjo in zunanjo komunikacijsko kulturo šole,
o izboljšanje informiranosti in razumevanje ter transparentnost s temeljnimi in
strateškimi dokumenti,
o razmejiti, kaj učitelji morajo vedeti, kaj želijo vedeti,
o usposobiti učitelje za obvladovanje komunikacijskih kompetenc.
Model – načrt internega komuniciranja
o Glede na sprejeto vizijo, cilje, strategije in ukrepe razvojnega načrta ter pomena
upravljanja z internimi komunikacijami bo potrebno:
o izbrati prioritete orodij učinkovitega komuniciranja,
o opredeliti informacije, ki jih posredujemo preko izbranih orodij,
o opredeliti metode komuniciranja s temi informacijami,
o opredeliti komunikacijski načrt in komunikacijsko mapo mreženja,
o dogovoriti se o enotnem in sprotnem sistemu poročanja – dokumentiranja.

Analitično gledano je bilo v preteklem razvojnem obdobju interno komuniciranje predvsem
nesistematično, premalo transparentno in pogosto premalo razumljivo. Ker se cilji, obseg in vsebine
delovanja šole usmerjajo na višje nivoje kakovosti delovanja, je potreba po sistematičnem upravljanju
internih komunikacij nuja (na vseh nivojih in relacijah: oddelčni PUZ-i, šolski PUZ, strokovni aktivi,
projektne skupine, razvojna skupina ... po horizontali in vertikali – ravnatelj, pomočnik ravnatelja,
organizator praktičnega pouka, organizator interesnih dejavnosti ..).

6.3.3.11.1

Ocena tveganja

Glej razvojni načrt ŠC Celje.

6.3.4 Analiza stanja 2009–2013
Analiza stanja 2009–2013 vsebuje analizo po posameznih področjih, ki smo jih vpeljali v razvojni načrt
2009–13. V prilogi so dodani tudi rezultati intervjujev z dijaki in učitelji.
Glej prilogo 3.

6.3.5 Analiza stanja (SWOT-analiza)
SWOT-analiza je narejena na osnovi nacionalnih kazalnikov kakovosti, ki smo jih razdelili na naslednja
področja:
a) PODROČJE: NAČRTOVANJE PROCESA IZOBRAŽEVANJA
 Kazalniki:
1 Izvedbeni kurikul
2 Odprti kurikul
3 Interesne dejavnosti
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b) PODROČJE: UČENJE IN POUČEVANJE
 Kazalniki:
1

Razvoj učnega okolja

2 Metode učenja/poučevanja in ocenjevanja
3 Podpora dijakom pri učenju
c) PODROČJE: SVETOVANJE IN PODPORA DIJAKOM
 Kazalnik:
1 Svetovanje in podpora dijakom
d) PODROČJE: SODELOVANJE Z OKOLJEM
 Kazalniki:
1 Sodelovanje s podjetji, socialnimi partnerji
2 Sodelovanje s fakultetami, osnovnimi šolami
3 Sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih (in interni projekti)
e) PODROČJE: ŠOLSKA KLIMA
 Kazalnik:
1 Šolska klima
Analiza stanja je v prilogi 4.
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6.4 Prioritete, organizacijska struktura in implementacija razvojnega načrta
6.4.1 Cilji, strategije in aktivnosti razvojnega načrta
Spodaj so predstavljeni cilji razvojne dejavnosti šole za obdobje 2014–2019. Prvi del vsebuje cilje in
strategije njihovega udejanjanja po področjih, s katerimi bomo sledili viziji razvoja šole. V drugi tabeli
pa so poleg ciljev in strategij navedeni vsi ukrepi po področjih načrtnega delovanja, ki se bodo realizirali
v posameznih letih v obdobju 2014–19. Nekateri ukrepi so novi – inovativni, drugi pa imajo namen
vsebino dejavnosti izboljšati oz. dvigniti kakovost delovanja na posameznem področju.
1. Krepitev sodelovanja v mednarodnih in nacionalnih projektih ter razvoj internih projektov
a) Krepitev evropske in družbene dimenzije v šoli
b) Pridobitev naziva eko šola
c) Sistematično privabljanje deklet v tehniške poklice
2. Odlično delovanje šole
a) Celovito vodenje kakovosti
3. Povečanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela in krepitev podpornega okolja dijakom
a) Metodična obogatitev poučevanja
b) Motiviranje dijakov za delo
c) Razširitev kakovostne ponudbe interesnih dejavnosti
d) Razvoj podpornega okolja za nadarjene dijake in dijake s posebnimi potrebami
e) Transparentnost opravičevanja in objektivnost ocenjevanja
4. Razvoj človeških virov in izboljšanje šolske klime
a) Krepitev formalnega in neformalnega druženja
b) Povečanje učinkovitosti in transparentnosti delovanja v šoli
c) Ravnanje v skladu s Kodeksom sožitja
d) Uporaba razpoložljivih motivacijskih orodij
e) Vzpostavitev sistema izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev
5. Sodelovanje s podjetji in širšim okoljem
a) Krepitev odnosov s podjetji in z zbornicami ter širšim okoljem
b) Postavitev skupnih tehničnih in tehnoloških laboratorijev ter sodelovanje na področju
raziskav in razvoja
c) Spletno komuniciranje
6. Raziskave in razvoj kurikula
a) Raziskave in razvoj kurikula
b) Razvoj odprtega kurikula
7. Razvoj in vzdrževanje učnega okolja
a) Opremljanje skladno s tehnološkim razvojem in celovito vzdrževanje
b) Vzpostavljanje skrbniškega sistema za opremo in prostore
8. Večja razpoznavnost šole v javnosti
a) Krepitev komunikacije z mediji
b) Vzpostavitev sistema oglaševanja
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Cilji (I, II …) / Strategije (1, 2 …) / Aktivnosti in ukrepi (a, b …)

1_l 2_l 3_l 4_l 5_l

I. Krepitev sodelovanja v mednarodnih in nacionalnih projektih ter razvoj
internih projektov
5 10 5 5 5
1. Pridobitev naziva eko šola
5
a) Načrtovanje ciljev in okoljevarstvenega načrta
1
b) Prijava na natečaj za pridobitev naziva eko šola
2
c) Ustanovitev eko programskega sveta šole
1
d) Priprava tematskih sklopov in kompatibilnost s kurikuli
1
2. Sistematično privabljanje deklet v tehniške poklice
1 1 1 1 1
a) Dan za punce
1 1 1 1 1
3. Krepitev evropske in družbene dimenzije v šoli
4 4 4 4 4
a) Sistemsko umeščanje projektnih aktivnosti v redno izvajanje
aktivnosti na šoli
1 1 1 1 1
b) Vključevanje mladih v različne mladinske in prostovoljne
organizacije
1 1 1 1 1
c) Krepitev obsega mobilnosti dijakov in učiteljev
1 1 1 1 1
d) Spoznavanje in spodbujanje mednarodnih dimenziji v
izobraževanju (primeri dobrih praks ...)
e) Spremljanje prijav na projekte in razvoj internih odmevnih
projektov
1 1 1 1 1
II. Odlično delovanje šole
9 2 3 9 2
1. Celovito vodenje kakovosti
9 2 3 9 2
a) Določitev prioritetnega področja izboljšav
1 1 1 1 1
b) Implementacija ukrepov izboljšav v prakso
1 1 1 1 1
c) Izvedba konzorcijske samoevalvacije – spletno anketiranje
1
1
d) Primerjava rezultatov anketiranja s slovenskim povprečjem
1
1
e) Priprava analiz rezultatov anketiranja
1
1
f) Priprava novega vprašalnika za oceno dela šole
1
g) Priprava novega vprašalnika za oceno šolske klime/zadovoljstva
1
h) Priprava orodja za spletno anketiranje oddelčnih predsednikov,
staršev, dijakov
1
1
i) Priprava ukrepov izboljšav
1
1
j) Spletno anketiranje dijakov, staršev, delodajalcev
1
k) Seznanitev z rezultati anketiranja različnih interesnih skupin
1
1
III. Povečanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela in krepitev
podpornega okolja dijakom
17 24 25 25 25
1. Metodična obogatitev poučevanja
2 3 4 4 4
a) Razvoj in nadgrajevanje projektnega dela v šoli
1 1 1 1 1
b) Spremljanje pridobljenih kompetenc dijakov uporabe strojev in
naprav
1 1 1 1
c) Pogostejša uporaba spletnih učilnic in interaktivne table
1 1 1 1 1
d) Urjenje dijakov v zadnjem letniku za delo v realnem okolju
(povezava s PDP, PDS, MPD)
1 1 1
2. Motiviranje dijakov za delo
2 2 2 2 2
a) Javna pohvala za dosežke
1 1 1 1 1
b) Nagradne strokovne ekskurzije za dijake (šolski sklad)
1 1 1 1 1
3. Razširitev kakovostne ponudbe interesnih dejavnosti
7 12 11 11 11
a) Vključevanje vsebin s področja skrbi za zdravje, ekologije,
podjetništva, načrtovanja kariere ...
1 1 1 1
b) Sistematična organizacija in nadomeščanje opravičeno odpadlih ur
interesnih dejavnosti
1 1 1 1 1
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Cilji (I, II …) / Strategije (1, 2 …) / Aktivnosti in ukrepi (a, b …)

1_l 2_l 3_l 4_l 5_l

c) Izvajanje dejavnosti v strnjeni obliki (v času izven pouka, na
dislokaciji s ciljem realizacije miniprojekta)
1 1 1 1 1
d) Načrtovanje predstavitev IND (npr. za informativni dan, dan
odprtih vrat ...) med izvajanjem dejavnosti.
1 1 1 1 1
e) Priprava načrta izvajanja IND (prosta izbira) do 1. 9. za razrednike
in dijake
1 1 1 1 1
f) Povezovanje IND med posameznimi področji na naši šoli in
sodelovanje z drugimi šolami
1 1 1 1
g) Priprava kurikula interesne dejavnosti
1 1 1 1 1
h) Razširitev ponudbe IND (tečaj ruščine – fakultativno)
1 1 1 1 1
i) Snemanje dokumentarnega filma o interesnih dejavnostih
1
j) Sprotno dokumentiranje dosežkov in doseganja ciljev
1 1 1 1 1
k) Uvedba sistema predstavitve (na določeno časovno obdobje se
predstavi delo krožka/dejavnosti na šolski spletni strani ...)
1 1 1 1
l) Vključevanje interesnih dejavnosti v tematske dogodke na različnih
ravneh
1 1 1 1
4. Razvoj podpornega okolja za nadarjene dijake in dijake s posebnimi
potrebami
3 6 7 7 7
a) Pilotna izvedba zunanje diferenciacije pouka (2 razreda)
1 1 1 1
b) Povezovanje z drugimi šolami na nacionalnem in mednarodnem
nivoju (izmenjava dijakov in učiteljev)
1 1 1
c) Projektno delo nadarjenih uskladiti s konkretnimi potrebami v
gospodarstvu
1 1 1 1
d) Vikend delavnice
1 1 1 1
e) Izboljšanje načrtovanja in implementacija dela z nadarjenimi dijaki 1 1 1 1 1
f) Razvoj in nadgradnja vsebin festivala za nadarjene dijake VI POLIS
1 1 1 1 1
g) Povečanje sodelovanja na nacionalnih in mednarodnih natečajih in
tekmovanjih
1 1 1 1 1
5. Transparentnost opravičevanja in objektivnost ocenjevanja
3 1 1 1 1
a) Izvedba anonimne ankete med učitelji o poznavanju Pravilnika o
ocenjevanju znanja in Šolskih pravil pravilnika o ocenjevanju
znanja
1
b) Oblikovanje rubrike Najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi s
Pravilnikom o ocenjevanju znanja in Šolskih pravil pravilnika o
ocenjevanju znanja, ki bo na razpolago na spletni strani šole
1
c) Priprava in izvedba vzgojnega načrta
1 1 1 1 1
d) Vključitev dijakov v ocenjevanje pri ustnem ocenjevanju znanja –
samoocenjevanje in kolegialno ocenjevanje
e) Snovanje banke dobrih testov/testnih vprašanj
IV. Raziskave in razvoj kurikula
10 10 10 10 10
1. Raziskave in razvoj kurikula
9 7 7 7 7
a) Oblikovanje smernic za pripravo in izvedbo projektnih dni
1
b) Zasnova in izvedba novih medpredmetnih povezav
1
c) Enkrat tedensko info sestanek
1 1 1 1 1
d) Moduli dolgi najmanj eno polletje
1 1 1 1 1
e) Postopna nadgradnja kurikula z urnimi pripravami
1 1 1 1 1
f) Povezovanje z realnim delovnim okoljem pri izdelavi izdelkov (glej
PUD in sodelovanje s podjetji)
1 1 1 1 1
g) Sprotno spremljanje in posodabljanje kurikulov
1 1 1 1 1
h) Uvedba in izvedba projekta Od ideje do trženja
1 1 1 1 1
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Cilji (I, II …) / Strategije (1, 2 …) / Aktivnosti in ukrepi (a, b …)

1_l 2_l 3_l 4_l 5_l

i) Vsebinsko povezovanje vseh treh področij na šoli
1 1 1 1 1
j) Zasnova učnih situacij in njihova vključitev v kurikul
2. Razvoj odprtega kurikula
1 3 3 3 3
a) Prevetritev odprtega kurikula
1 1 1 1
b) Postopno načrtovanje možne izbire drugega tujega jezika (ruščina,
nemščina …)
1 1 1 1
c) Vključevanje podjetništva in okoljskih vsebin kot poklicne
kompetence
1 1 1 1 1
V. Razvoj človeških virov in izboljšanje šolske klime
31 27 25 24 24
1. Krepitev formalnega in neformalnega druženja
6 6 6 6 6
a) Maturantski ples
1 1 1 1 1
b) Neformalno druženje učiteljev in dijakov (odbojka ...)
1 1 1 1 1
c) Neformalno druženje učiteljev na dislokaciji
1 1 1 1 1
d) Sprejem za najboljše dijake in njihove mentorje
1 1 1 1 1
e) Strokovne ekskurzije učiteljev
1 1 1 1 1
f) Krepitev internega projektnega dela – IND (predaja ključa, 3-kons,
Diši po poletju, Ivko, Pozdrav ptic miru, ob slovenskem kulturnem
prazniku ...)
1 1 1 1 1
2. Povečanje učinkovitosti in transparentnosti delovanja v šoli
3 2 1 1 1
a) Transparentna razporeditev obveznosti in obremenitev učiteljev
1
b) Izboljšati sistem obveščanja in informiranja na šoli (glej model in
analizo v RN)
1 1
c) Transparentno nagrajevanje učiteljev za dodatno delo na različne
načine (interesne dejavnosti, prireditve, delavnice za osnovnošolce
...)
1
d) Izboljšati organizacijo dela mentorjev nadarjenih dijakov (urnik)
1 1 1 1
3. Ravnanje v skladu s Kodeksom sožitja
8 8 7 7 7
a) Fotografski natečaj
1
b) Izvedba projekta Na srednji šoli je kul
1 1 1 1 1
c) Objava animacij na spletu
1 1 1 1 1
d) Objava člankov v šolskem časopisu Šrauf
1 1 1 1 1
e) Prenos izkušenj in primerov dobrih praks starejših generacij na
mlajše v okviru projekta Na srednji šoli je kul
1 1 1 1 1
f) Priprava animacij Kodeks sožitja
1 1 1 1 1
g) Priprava in izvedba načrtnih tematskih akcij v sodelovanju s
skupnostjo dijakov
1 1 1 1 1
h) Priprava in izvedba prireditve za dijake s podpisovanjem Kodeksa
sožitja (Stari grad ...)
1 1 1 1 1
i) Snemanje filma Kodeks sožitja
1
4. Uporaba razpoložljivih motivacijskih orodij
3 3 3 3 3
a) Javna pohvala
1 1 1 1 1
b) Nagrajevanje dodatnega dela učiteljev (npr. strokovne ekskurzije,
strokovna literatura, mobilnost …)
1 1 1 1 1
c) Stimulacija učiteljev, ki sami servisirajo stroje, naprave in opremo,
izboljšanje organizacije vzdrževanja strojne opreme
1 1 1 1 1
5. Vzpostavitev sistema izobraževanja in usposabljanja strokovnih
delavcev
11 8 8 7 7
a) Izmenjava primerov dobrih praks med učitelji
1
b) Izpopolnjevanje na strokovnem področju
c) Izvedba strokovnih ekskurzij v podjetja
1 1 1 1 1
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Cilji (I, II …) / Strategije (1, 2 …) / Aktivnosti in ukrepi (a, b …)

1_l 2_l 3_l 4_l 5_l

d) Nabor tem za usposabljanje učiteljev: metodična obogatitev dela v
razredu, sodobno in učinkovito poučevanje, uporaba interaktivne
table in spletne učilnice, delo z dijaki s posebnimi potrebami in z
nadarjenimi, medosebni odnosi, ocenjevanje znanja,
samoevalvacija
1
e) Priprava in izvedba konference o novostih v strojništvu,
mehatroniki in medijih
f) Tematska predavanja zunanjih strokovnjakov
1
g) Usposabljanje učiteljev za uporabo modela odličnosti
1
h) Usposobiti učitelje za delo z dijaki s posebnimi potrebami in
nadarjenimi
1
i) Pridobivanje strokovnih znanj iz gospodarstva (podjetja oz.
strokovnjaki v podjetjih predstavijo primere dobrih praks)
1
j) Priprava in izvedba internih seminarjev/usposabljanj za učiteljski
zbor skladno z razvojnim načrtom
1
k) Priprava osebnega načrta strokovnega izpopolnjevanja, skladno z
RN
1
l) Usposabljanje učiteljev za izboljšanje transparentnosti in kakovosti
ocenjevanja znanja
1
m) Usposabljanje timov učiteljev, kompetentnih za ista opravila
(strokovni aktivi, PUZ-i, razvojni tim ...)
1
VI. Razvoj in vzdrževanje učnega okolja
4
1. Opremljanje skladno s tehnološkim razvojem in celovito vzdrževanje 3
a) Povečanje števila delovnih mest pri praktičnem pouku strojništva
in mehatronike
1
b) Učinkovito prilagajanje učnih vsebin razpoložljivi opremi
1
c) Skrb za razvoj učnega okolja
1
2. Vzpostavljanje skrbniškega sistema za opremo in prostore
1
a) Vzpostaviti sistem delovanja tehnične službe, ki skrbi za nemoteno
delovanje opreme (skrbništvo, povratne informacije ...)
1
VII.
Sodelovanje s podjetji in širšim okoljem
11
1. Krepitev odnosov s podjetji in z zbornicami ter širšim okoljem
7
a) Medijska podpora lokalni skupnosti in s tem večja možnost za
sodelovanje
1
b) Povabilo delodajalcev k sodelovanju
1
c) Priprava nove predstavitve naše šole
1
d) Razvijanje in izvedba filmske dejavnosti
1
e) Razvojni sistem sodelovanja z zunanjim okoljem – ravnatelj
obiskuje podjetja skupaj z organizatorjem PUD-a (spoznavanje,
zaupanje, načrtovanje, interesi, strategije)
1
f) Krepitev stikov s sekcijami po področjih
1
g) Zagon in nadgradnja vsebin na šolskih zaslonih (privlačnost,
ažurnost, kaj predstavljamo ...)
1
2. Postavitev skupnih tehničnih in tehnoloških laboratorijev ter
sodelovanje na področju raziskav in razvoja
2
a) Izvedba dneva odprtih vrat za delodajalce
1
b) Predstavitev delodajalcev na informativnem dnevu
1
3. Spletno komuniciranje
2
a) Razvijanje spletnih aplikacij (Facebook stran, spletna stran, šolska
televizija …)
1
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Cilji (I, II …) / Strategije (1, 2 …) / Aktivnosti in ukrepi (a, b …)
b) Posodobitev spletne strani za delodajalce
VIII.
Večja razpoznavnost šole v javnosti
1. Krepitev komunikacije z mediji
a) Priprava in izboljšava sistema obveščanja o aktualnem dogajanju
na šoli
b) Krepitev osebnega stika s predstavniki medijev – novinarji in
uredniki
2. Vzpostavitev sistema oglaševanja
a) Priprava marketinškega načrta glede na stanje vpisa
b) Trženje oglaševalskega prostora na šolskih zaslonih
c) Skupna vsota

1_l 2_l 3_l 4_l 5_l
1
3
2

3
1

2
2

1
1

2
2

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
2
1
1
90 87 81 83 78

INDIKATORJI – KAZALNIKI
Skladno z modelom odličnosti smo analizirali stanje na vseh področjih delovanja šole, definirali cilje ter
strategije ukrepov za doseganje teh ciljev ter njihov petletni načrt izvedbe. Že na prvi pogled zaznamo
prepletenost oz. povezanost področij, ciljev in strategij, kar je v sistemu vzgoje in izobraževanja ne le
razumljivo, ampak potrebno. V vseh primerih strategij in ukrepov za doseganje ciljev smo imeli pred
očmi želen učinek na vzgojne in izobraževalne izide.
Skladno s temeljno filozofijo modela odličnosti ( razumeti vzročno- posledično povezavo med tem, kaj
šola dela in rezultati, ki jih dosega) so indikatorji –kazalniki oz. rezultati uspešnosti delovanja skozi
strategije in ukrepe v smeri odličnosti štirje:
– rezultati, povezani z odjemalci (doseganje ali preseganje pričakovanj): dijaki, starši, delodajalci
– rezultati, povezani z zaposlenimi (doseganje ali preseganje pričakovanj)
– rezultati, povezani z družbo (doseganje ali preseganje pričakovanj)
– rezultati poslovanja (ohranjaje izjemnih rezultatov, ki zadovoljujejo ali presegajo potrebe in
pričakovanja) – glej RN ŠC Celje
Merila indikatorjev – kazalnikov so številčna, statistična, opisna in analitična ter vsebujejo:
– razumevanje in vpliv povezanih (več) kazalnikov strategij na uspešnost delovanja oz.
pričakovanja
– jasnost definiranih ciljev za doseganje ključnih rezultatov odjemalcev
– razumevanje razlogov za opažene trende (glej analize) ter vpliv na rezultate in druge kazalnike
– možno primerljivost s podobnimi institucijami (radar – razpoložljivost podatkov?)
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Indikator
Pričakovanja dijakov skozi
oceno dijakov
Šolska klima – ocena dijakov
Pričakovanja skozi oceno
staršev

Pričakovanja skozi oceno
delodajalcev

Pričakovanja skozi oceno
zaposlenih
Ocena vpliva na družbo

Tip/način
številčen/analiza
najslabša je 1, najboljša je 5
najslabša je 4, najboljša je 1
številčen/analiza/intervju
(viri: svet staršev, roditeljski
sestanki, svetovalna služba,
govorilne ure)
najslabša je 1, najboljša je 5
opisen
(viri: razvojno programski
sosvet – RPS, organizacija
PUD-a, osebni stiki …)

Začetno stanje 2014
4,00

Ciljno stanje 2019
4,3

2,03
3,7

1,80
4,2

analitičen/šolska klima
najslabša je 4
najboljša je 1
opisen

1,81

–
–
–
–

organizacija PUD-a
kurikuli kompetenc dijakov ob
odhodu na PUD
spremljava
solidno obvladovanje tehnik
in tehnologij

Ni podatkov
Izhodišča sistema postavljena
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Generiranje celovitega sistema sodelovanja:
– prepoznavnost, zaupanje, interesi
– analiza kompetenc, usvojenih na PUD-u
– analiza korelacij med PUD in PRA
– vpliv na vsebine OK (projektno delo)
– usposabljanje učiteljev v realnem okolju
– informacijske predstavitve v šoli in pri delodajalcih
– delovanje pri skupnih projektih: laboratorij
sodobnih tehnik in tehnologij, razumevanje
'mehkih znanj' in implementacija v kurikul,
izmenjava dobrih praks …
1,5

Spremljava dijakov po končani SŠ in postavitev sistema:
– zaposljivost in okolje delovanja
– področje zaposlovanja
– vsebina del in nalog, ki jih opravljajo
– dosežena stopnja izobrazbe
– zadovoljstvo z znanji iz SŠ
– ambicije in možnosti

Naš krovni cilj je višji in kakovostnejši nivo vzgojnih in izobraževalnih rezultatov, zato začenjamo z
uvajanjem sistema odličnosti na vseh področjih naših dejavnosti. Močno orodje za delovanja šole v
smeri VIZIJE razvoja je gotovo model odličnosti EFQM, katerega temeljni koncept je:
RAZUMETI VSEM AKTERJEM VZROČNO-POSLEDIČNO POVEZAVO MED TEM, KAR ŠOLA DELA, IN
REZULTATI, KI JIH DOSEGA.
Na spodnji povezavi je predstavljeno gradivo:
Pregled modela odličnosti EFQM

6.4.2 Organizacijska struktura
Razvojni tim (vi-pool) sestavljajo vodje razvojnih področij oz. kazalnikov, delo razvojnega tima pa
koordinira ravnatelj.
Člani RT:
Področje oz. kazalnik (glej str. 13.)
RAVNATELJ
koordinacija, svet staršev
B. Renner
skrbnica RN
M. Cizej
a1, a2
M. Drev
a3
E. Došler
b1
T. Ribič
b2
M. Marinšek
b3
P. Kunst
c1, d2
R. Zupanc, S. Brečko
d1
L. Leskovšek, S. Slana
d3
S. Črep
e1
M. Zorko
d
Razvojne skupine, odgovorne za razvojna področja oz. kazalnike, sestavljajo vsi člani učiteljskega zbora
šole z domicilom.
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4-letni programi
100%

98,30%

97,40%

98%

96,60%

97,50%

98,40%
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94%

93,80%

92%
90%
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80%
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2012/2013

2013/2014

Logaritemska (% uspeha)

Graf 1: Učni uspeh v 4-letnih programih (strojni tehnik, tehnik mehatronike, medijski tehnik)

2-letni programi
100%
96%
90,70%

92%
88%

84,70%

83,50%

84%

86,00%

80,80%

80%
76%

75,90%

72%

68%
64%
60%
2008/2009
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2012/2013

2013/2014

Logaritemska (% uspeha)

Graf 2: Učni uspeh v 2-letnih programih (PTI – strojni tehnik in tehnik mehatronike)
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Poklicni programi
100%
98%

98,00%

96%
94%

93,50%

93,20%
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2009/2010
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94,20%
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92%
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84%
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Graf 3: Učni uspeh v poklicnih programih (mehatronik operater, oblikovalec kovin–orodjar, inštalater
strojnih inštalacij, klepar-krovec, pomočnik v tehnoloških procesih)

Učni uspeh šole
100,0%
98,0%

96,60%

96,0%
94,0%

94,30%

94,28%

2009/2010

2010/2011

95,21%
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% uspeha

Logaritemska (% uspeha)
Graf 4: Učni uspeh šole
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Učni uspeh na zaključnem izpitu
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Graf 5: Učni uspeh na zaključnem izpitu

Učni uspeh na poklicni matui
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Graf 6: Učni uspeh na poklicni maturi

136

2013/2014

Priloga 2

ANALIZA USPEHA NA SŠ

Zlati maturanti
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Graf 7: Zlati maturanti
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PODROČJE DIJAŠKA SKUPNOST
Cilji
Več pozornosti nameniti medsebojnim odnosom in
komunikaciji.
Graditi na pozitivnem in profesionalnem odnosu
(iskati znanje ne neznanja, ocenjevanje, disciplina).
Spoznati pravice, obveznosti in dolžnosti
posameznika, s tem pa postaviti red in disciplino na
višjo raven.
Izvajati določene dejavnosti v obliki krožkov in se
približati interesom in željam dijakov.
Razvijati pripadnost vseh akterjev šoli (srečanja
izven pouka, športna tekmovanja med učitelji in
dijaki).
Večja prepoznavnost šole – promocija.

PODROČJE STROJNIŠTVO
Cilji
Uvedba projektnega učenja.

Vzpostavitev dobrega sodelovanja z delodajalci.
Maksimalno koriščenje razpoložljive opreme.

Sistematična priprava učnih gradiv za dijake.

ANALIZA STANJA PO PODROČJIH 2009‒2013

Stanje 2009
Nekorektni odnosi, žaljenje.
Premalo integracije, različnih oblik in pristopov
dela. Oblikovanje kriterijev ocenjevanja pri
posameznih predmetih.
Nered in nedisciplina pri nekaterih predmetih in na
hodnikih šole.
Skromna ponudba interesnih dejavnosti.

Stanje 2013
Sprejem Kodeksa sožitja (odnosi in komunikacija).
Še vedno se pri nekaterih predmetih išče neznanje.
Problem discipline v razredih in na hodnikih,
posledično tudi slabe ocene.
Veliko obšolskih dejavnosti, pri katerih se lahko
najdejo dijaki glede na svoje interese in želje.
Dogodki, pri katerih se pomerijo moči med dijaki in
učitelji izven razreda (športna tekmovanja v
decembru).
Integracija med šolami znotraj ŠC Celje (Vi-TV
talent show).
Promocija in prepoznavnost šole v občini
(sodelovanje pri projektih in z drugimi šolami).
SD sodeluje pri različnih šolskih aktivnostih.
Oblikuje predloge, mnenja in pobude za boljše
doseganje ciljev šolanja, za prijetnejše bivanje
dijakov v šoli tako pri pouku kot pri izvenšolskih
dejavnostih.

Stanje 2009
Premalo timskega dela.
Premalo projektnega učenja.

Stanje 2013
Premalo timskega dela.
Projektno učenje je že utečeno – potrebna kakšna
osvežitev.

Dobra opremljenost šole.
Slaba izkoriščenost opreme.

Še boljša opremljenost šole.
Dobra izkoriščenost opreme.
Zastarele računalniške učilnice.
Učna gradiva za dijake se zbirajo vsako leto znova.

Spreminjanje učnih načrtov in s tem pomanjkanje
gradiv.
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Uvedba e-učenja za dijake.
Uspešna promocija šole.
Dijakom prijazna šola.
Uspehi dijakov na številnih področjih.
Prostorska stiska.
PODROČJE MEDIJSKI TEHNIK
Cilji
Ob morebitni spremembi imena šole izvesti
intenzivno promocijsko aktivnost na nivoju celotne
šole in programa medijski tehnik.
Opremiti splošne učilnice in kabinete s primerno IKin multimedijsko tehnologijo ter zagotoviti
nemoteno delovanje vseh potrebnih komponent.

Ni.
Je.
Je.
So.
Je.

Po presoji posameznega profesorjev.
Uspešnejša promocija šole.
Je.
So.
Vedno večja.

Stanje 2009
Premajhna prepoznavnost programa medijski
tehnik, saj ta ni vključen v ime šole.

Stanje 2013
Večja prepoznavnost programa medijski tehnik,
tako v ožjem kot širšem prostoru.

Ni bilo ustrezno opremljenih kabinetov za
shranjevanje dokumentacije učiteljev.
Nedelujoči računalniki v splošnih učilnicah, premalo
razpoložljivih projektorjev in zvočnikov.

Zamenjati ter posodobiti programsko in strojno
opremo v multimedijskih učilnicah za izvajanje vaj
in praktičnega pouka.

Računalniki so bili opremljeni s prešibko
procesorsko močjo, neustrezno strojno opremo in z
nelicenčno programsko opremo.

V kabinetih je novo pohištvo, ampak je še vedno
premalo prostora za shranjevanje dokumentacije.
V vseh kabinetih ni tiskalnika in optičnega čitalnika.
Učitelji imamo svoje prenosne računalnike, ampak
zastarelo licenčno programsko opremo (dijaki imajo
doma novejše verzije, ki pa niso kompatibilne s
starejšimi).
Zelo neažurno vzdrževanje opreme v splošnih
učilnicah.
Dobili smo nove zmogljive računalnike z ustrezno
licenčno programsko opremo.
Zaradi specifičnosti medijskega področja so ti že
malce premalo zmogljivi, prav tako se pojavljajo
težave z nekoliko zastarelo programsko opremo
(dijaki imajo doma novejše verzije, ki pa niso
kompatibilne s starejšimi).
Zelo neažurno vzdrževanje opreme v
multimedijskih učilnicah (dijaki pri vajah in
praktičnem pouku so po več tednov brez delujočih
računalnikov).
V multimedijskih učilnicah nimamo delujočih
tiskalnikov in optičnih čitalnikov.
Nimamo nobenega HD-projektorja.
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Pripraviti dokumentacijo za predelavo enega izmed
prostorov z vsemi inštalacijami za postavitev
večnamenskega šolskega video studia.

Oteženo izvajanje multimedijskega praktičnega
pouka zaradi neprimerno opremljenih prostorov.

Postavitev šolskega radijskega studia.

Imeli smo eno mešalno mizo in dva mikrofona, kar
ne ustreza niti za pripravo programa.

Postavitev šolskega fotografskega studia in
zagotoviti primerno število digitalnih fotografskih
aparatov z dodatno fotografsko opremo.

Ni bilo fotografskega studia in zadostnega števila
ustreznih fotografskih aparatov in dodatne opreme.

Investirati v sodobno opremo za grafično pripravo
in digitalni tiskarski stoj.

Oprema ni bila ustrezna za izvajanje grafičnih
dejavnosti tiskanja in priprave.

Navezati tesno sodelovanje z lokalno radijsko in
televizijsko postajo.

Sodelovanje zaradi neprimerne in nekompatibilne
opreme ni možno.

Utrditi in nadgraditi prepoznavnost šole ter
posameznih programov (sprotno prilagajanje
aktualnim potrebam družbe).

Program medijski tehnik je bil v tem letu slabše
prepoznaven, na kar je vplivalo več dejavnikov.
Sprememba lokacije izvajanja (Štore – Celje).
Ime šole ni vsebovalo področja izobraževanja.
Sodelovanje z lokalnim in širšim gospodarskim
okoljem je bilo ohlapno.
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Pouk poteka v prenovljenih prostorih, opremljenih
s sodobno tehnologijo Apple in JVC.
V sklopu vaj in praktičnega pouka, se pouk izvaja v
televizijskem studiu in režiji, radijskem studiu in
učilnici za video in avdio montažo z Apple Mac
računalniki.
Imamo vso potrebno opremo za učenje radijske
montaže in predvajanje programa.
Naslednji cilj je nabava licenčne glasbe, ki je pogoj
za predvajanje v radijskem etru.
Splošno učilnico smo prenovili v fotografski studio,
v kateri lahko potekajo vaje, praktični pouk in
strokovna teorija.
Nabavili so se tudi ustrezni fotografski aparati in
dodatna oprema.
Naslednji cilj je nabaviti še nekaj novejših
fotografskih aparatov z dodatno opremo in
ustrezno programsko opremo za napredno
obdelavo fotografij.
Tiskarski stroj je ustrezen in sodoben.
Naslednji cilj je nabava giljotine za razrez papirja in
manjših delov, potrebnih za izvajanje v grafični
dodelavi.
Tesno sodelovanje, podpora ter izmenjava video
vsebin z lokalno televizijo Celje in drugimi lokalnimi
mediji (revija Zvezde Celja ...).
Program medijski tehnik je danes prepoznaven pod
okriljem ŠC in SŠSMM.
Kurikul v odprtem delu vsebuje možnost
prilagajanja lokalni družbi.
Bolje smo prepoznavni tudi zaradi celostne vizualne
podobe oz. blagovne znamke (Vi-TV, majice …).
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Zaradi boljše prepoznavnosti se izvaja veliko
medijskih projektov v sodelovanju z zunanjimi
naročniki (spletna televizija, izdelava promocijskih
filmov in tiskovin).
Zaradi stanja v gospodarstvu in »dobrega glasu«
vedno več podjetij navezuje stike z željo po
sodelovanju.
Razširili smo število podjetij, ki omogočajo izvajanje
PUD-a, hkrati pa dijakom omogočili opravljanje le
tega tudi v šoli.
PODROČJE MEDIJSKI TEHNIK
Cilji
Dijakom ponuditi dobro in kvalitetno izobraževanje
s področja mehatronike.

Stanje 2009

Stanje 2013
Na področju stroke dijakom ponujamo kakovostno
in celovito izobraževanje, kar jim omogoča takojšno
zaposlitev oziroma dobro podlago za nadaljnji
študij.
Opremo je potrebno bolj izkoristiti in jo vključiti v
pedagoški proces.
Učilnica A30 je sodobno opremljena na področju
robotike tako s strojno opremo kot tudi s
programsko opremo. Potrebno je dokupiti
programsko opremo za sočasno delovanje robotov.
Didaktične opreme za izvajanje pedagoškega
procesa je dovolj.
V učilnici A30 je na voljo vrhunsko opremljena
robotska celica, ki vključuje tehnologijo rezkanja z
robotom in varjenje z robotom.
Aktiv mehatronike aktivno sodeluje na prireditvah
Festival mehatronike, Forum mehatronike …
Za dijake in profesorje je premalo ekskurzij,
premalo kontakta z realnim okoljem in novim
znanjem.

Posodobiti učilnico A30, ki bo omogočala
izobraževanje na področju krmilne tehnike in
robotizacije.

Izdelava didaktičnih enot, ki bodo naredile vaje
kvalitetnejše in približale dijaku realno okolje.
Izgradnja robotske celice, ki bo služila tako
didaktičnemu namenu kot promociji in
raziskovalnemu delu.
Aktivno sodelovati na prireditvah s področja
mehatronike.
Izvedba strokovne ekskurzije za profesorje in
dijake.
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Izvedba strokovnih izobraževanj za profesorje.

Izobraževanj na področju tehnologij ni. Pričakuje
se, da bodo učitelji vse sami naštudirali, za kar pa
velikokrat zmanjka časa.
Na področju mehatronike so nastali trije učbeniki,
in sicer: ROBOTIKA, PROJEKTNO DELO V STROKI,
INFORMACIJSKI SITEMI.
Sodelovanje z gospodarstvom je potreba
konkretizirati. Več projektnih in raziskovalnih nalog
v sodelovanju s podjetji.
Na področju promocije in prepoznavnosti teče
dovolj aktivnosti.

Spodbuditi pisanje gradiva na področju
mehatronike.
Dobro sodelovanje z gospodarstvom in obrtno
zbornico.
Skrbeti za promocijo.
PODROČJE KAKOVOST
Cilji
Uvedba celovitega sistema ugotavljanja in
zagotavljanja kakovosti:
Izbira prednostnega področja izboljšav.
Redno izvajanje samoevalvacije – priprava
akcijskega načrta.
Vključitev različnih interesnih skupin v proces
izboljšanja prioritetnega področja.
Oblikovanje spletne strani področja kakovost.
Priprava poročila komisije za kakovost (pregledno
strukturirano, predstavljeni rezultati
samoevalvacije).
Objava poročila za kakovost na spletu.

Stanje 2009
Izhodišče: Demingov krog kakovosti
Izbrano prednostno področje izboljšav: šolska
klima.
V spletno samoevalvacijo vključenih 19 učiteljev in
419 dijakov (maj 2009).
V proces izboljšanja vključene različne interesne
skupine (učitelji, dijaki, starši) – analiza stanja.
Poročilo o kakovosti skopo analizira rezultate
samoevalvacije.
Poročilo o kakovosti je objavljeno na spletu.
Spletna stran oblikovana.

Stanje 2013
Uveden je sistem celovitega vodenja kakovosti,
temelječ na Demingovem krogu kakovosti.
Samoevalvacija se redno izvaja: šolska klima,
metode poučevanja.
Kultura samoevalv. se je močno dvignila: 42
učiteljev in 768 dijakov (februar 2012).
V delovanje vključili različne interesne skupine
(učitelje, dijake, starše) – priprava in
implementacija ukrepov izboljšav.
Poročilo natančno analizira rezultate samoeval.
Poročilo o kakovosti objavljeno na spletu.
Spletna stran za kakovost se posodablja.
Sodelovanje v nacionalnem projektu Kolegialno
presojanje (2011).
Zastavljene cilje smo dosegli oz. presegli.

PODROČJE SVETOVALNO DELO
Cilji
Izdelava predstavitve šolske svetovalne službe na
spletu.

Stanje 2009
Ni bilo nobene predstavitve.

Stanje 2013
Predstavitev narejena in redno ažurirana.
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Razvojno-analitične naloge (analize o potrebah po
svetovalni pomoči, o popravnih izpitih …).
Analitične cilje smo zamenjali z organizacijo
dodatne ponudbe delavnic za dijake in starše.
PODROČJE PROGRAMSKI SOSVET
Cilji
Zbiranje mnenj in možnih načinov ter oblik
projektnega sodelovanja z okoljem.
Aktivnejše sodelovanje s strokovnimi ekskurzijami
dijakov pri delodajalcih.
Vključevanje delodajalcev v interesne dejavnosti
šole, sodelovanje z lokalno skupnostjo.
Vključevanje delodajalcev v proces izobraževanja,
promocija šole preko partnerjev.
Iskanje učnih mest za opravljanje proizvodnega
dela in sklepanja pogodb.

PODROČJE NADARJENI DIJAKI
Cilji
Večja ponudba interesnih dejavnosti.

ANALIZA STANJA PO PODROČJIH 2009‒2013

Predavanja za starše dijakov 1. in 2. letnikov in
delavnice za dijake 1. in 3. letnikov.

Predavanja za starše dijakov vseh letnikov in
delavnice za dijake vseh letnikov, za nekatere tudi
več različnih delavnic.

Stanje 2009
Slaba komunikacija.
Nedosledno upoštevanje pravil.
Individualno delo.
Neupoštevanje mnenja dijakov.
Neustrezni pogoji izvajanja pouka.
Neustrezni normativi za oddelek.
Onesnaževanje šole.
Slabo sodelovanje z različnimi preventivnimi
dejavnostmi.
Omogočiti dijakom, da dokažejo različne vrste
znanja in usposobljenosti.
Ponudba dodatnih vsebin - sodelovanje
strokovnjakov.
Uporaba informacijske in komunikacijske
tehnologije.
Možnost različnih oblik in metod dela.

Stanje 2013
Uvedba konzultacijskih ur, info displejev in stik
preko e-pošte in spletnih strani šole (RN, POM).
Podpis Kodeksa sožitja.
Umestitev projektnega dela (tim) v odprti kurikul.
Posodobitev tehniško-tehnološke in informativne
opreme ter prostorska umestitev.
Osveščanje in ločeno zbiranje odpadkov.
Osveščanje preko socialnih partnerjev.
Neformalno znanje se prizna pri IND.
Interaktivne delavnice, natečaji, mednarodni,
nacionalni projekti, strokovne vsebine IND,
strokovne ekskurzije, projektni dnevi.
Uporaba interaktivne table.
Uporaba spletne učilnice.
Sodelovanje z okoljem – delavnica Simbioza.
Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev
delodajalcev (120).
Preverjanje nacionalnih kvalifikacij.
Iskanje učnih mest je težje zaradi stečajev in
manjšega obsega dela.
Nabor delodajalcev z več učnimi mesti pada.

Stanje 2009
Cilj delno dosežen.

Stanje 2013
Cilj dosežen.
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Poskrbeti za vključenost nadarjenih dijakov v
dodatne dejavnosti.
Vsako šolsko leto evidentirati dijake prvih letnikov
in določiti mentorje za dijake višjih letnikov.
Zastaviti delo z nadarjenimi kot projekt in imeti
posebno rubriko na spletni strani.
Pripravljati evalvacijo vsako šolsko leto.

PODROČJE RAZISKAVE IN RAZVOJ
Cilji
Krepitev timskega dela.

ANALIZA STANJA PO PODROČJIH 2009‒2013

Cilj delno dosežen.

Cilj delno dosežen (na nekaterih področjih bolj, na
drugih manj).
Cilj izpolnjen vsako leto.

Cilj dosežen.
Cilj delno dosežen.

Cilj delno dosežen (slaba ažuriranost na spletni
strani).
Cilj delno dosežen (nimamo enotnega dogovora,
kako bi naredili individualno evalvacijo).

Cilj delno dosežen.

Stanje 2009
Zakonodaja (PUZ, medpredmetno povezovanje …)
je zahtevala timski pristop, ki se je začenjal krepiti.

Interna izmenjava primerov dobrih/obetajočih
praks med sodelavci.

Ni veliko izmenjav dobrih primerov praks med
sodelavci.

Krepitev sodelovanja z okoljem (šole, podjetja,
socialni partnerji …) v okviru skupnih interesov,
projektov in drugih aktivnosti na nacionalnem in
mednarodnem nivoju.

Sodelovanje poteka.

Izvedba delavnic za izmenjavo primerov dobrih
praks med sodelavci. Prijava na nove LDV-projektne
razpise.

Nekaj uspešnih projektov.

Sodelovanje v nacionalnih projektih.

Sodelovanje poteka.
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Stanje 2013
Timski pristopi se nadaljujejo, še posebej se je
okrepilo timsko delo in pristopi pri posameznih
projektih (Kodeks, Zlata knjiga …) in delu na
razvojnih področij šole.
Kljub posameznim primerom in poskusom
izmenjava med sodelavci še vedno ni dobro
zaživela, sploh pa nimamo sistemskih rešitev
izmenjave dobrih praks, rezultatov izobraževanj,
projektnih srečanj in mobilnosti …
Sodelovanje je okrepljeno, vendar še vedno ni
dovolj sistematično in redno, predvsem pa tudi ni
diseminacije rezultatov sodelovanja na celotno
šolo/kolektiv.
Nekaj poskusov, ki se očitno niso dobro končali, saj
ni nadaljevanja.
Prijave so glede na možnosti v obdobju 2009–13
maksimalno izkoriščene, tudi »izplen« uspelih prijav
(izvedenih projektov) je bil 100 %. Težava: nova
nacionalna pravila: 1 projekt na CENTER/3
leta.Torej je šola »na vrsti« teoretično čez 15 let.
Močna ekipa šole je 4 leta sodelovala v
nacionalnem projektu Munus 2, Kakovosti … in

Priloga 3

ANALIZA STANJA PO PODROČJIH 2009‒2013

Iskanje in implementacije dobrih in koristnih
predlogov, izgradnja sistema neprestanih izboljšav.

Področje ni bilo sistematizirano.

Načrtno uvajanje aktivnosti za povečanje
ustvarjalnosti in inovativnosti.

Področje ni bilo sistematizirano.

Novi načini sodelovanja z delodajalci in socialnimi
partnerji v regiji in širše.

drugih. Zaradi menjave EU-perspektive trenutno ni
pričakovati novih razpisov in priložnosti.
Izdelan model Utrinkov, zbiranje koristnih
predlogov v sistemu. Še vedno pa zelo šepa pri
implementaciji dobrih predlogov.
Uvedene aktivnosti v izbirne vsebine za dijake
(Krožek za razmišljanje), inovativnost v okviru
kurikula še vedno prepuščena vsakemu učitelju,
uvajanje ni sistematizirano.
Odpirajo se novi načini sodelovanja (npr.
medicinska mehatronika, prenosni računalniki za
dijake, VI-TV …). Potrebno jih je še okrepiti in
sistematizirati.

ANALIZA STANJA – UČITELJI
Število intervjujev: 8 (23. 10. 2013)
Naše prednosti:
– Odlična oprema, zato se dijaki vpisujejo k nam tudi od tam, kjer so podobne šole (Velenje, Šoštanj …).
– O naši šoli se veliko govori, graditi na še več in na integraciji vseh smeri.
– Veliko učiteljev angažirano dela na razpoznavnosti in drugačnosti šole. Odlična spodbuda s strani ravnatelja, manjka le javna pohvala, ki bi lahko bila
pogostejša za tiste, ki si to zaslužijo.
– Pri projektih potrebujemo več rešitev/idej/načinov, da dijake čim prej vključimo vanje in ne šele v višjih letnikih.
– Vedno je lepo poskrbljeno za naše druženje.
– Šola je napredovala v številnih pogledih, kar kažejo tudi rezultati (uspeh, matura, vpis, odmevnost in prepoznavnost šole …).
– Veliko delamo na individualnem pristopu, delamo z nadarjenimi, s tistimi, ki imajo težave, za povprečne pa je poskrbljeno tako, da lahko izbirajo med
številnimi dejavnostmi.
– Odnose med učitelji je večinoma dober.
Nazaj k osnovam
– Najpomembnejše je delo v razredu, z dijaki. Pouk.
– Preveč pozornosti dajemo talentiranim, »špici« dijakov.
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Dijaki morajo biti v prvem planu.
Kurikuli na spletu niso dodelani.
Pri praksi dobijo dijaki premalo osnov, ker imajo prezapletene »projekte«, ki se delajo timsko. Zaradi delitve dela pa vsi dijaki niti ne dobijo vseh potrebnih
kompetenc.
Medpredmetno povezovanje oz. povezovanje med učitelji je minimalno.

Promocija šole/poklicev
– Vsak dijak je »hodeča reklama« za šolo.
– Na šoli prevladuje forma (predvsem za navzven) nad vsebino.
– Šola se ne odziva na potrebe trga dela. Npr. trg je lačen krovcev-kleparjev, mi pa tega programa niti ne promoviramo, niti praktično ne izvajamo več.
Splošno
– Na sestanek npr. PUD-a pride 5 kolegov, od vabljenih 35. Odgovornost?
– Neupoštevanje kodeksa sožitje tudi pri kolegih učiteljih, ne samo dijakih.
– Sodelovanje s službenimi kolegi je uspešnejše, če se dobro poznata.
– Eni delajo več, drugi minimalno, kar ni pravično, zato predlog, da vzpostavimo sistem nagrajevanja.
– Sodelovanja med šolami ŠC Celje praktično ni.
– Vedno z vsemi aktivnostmi (projekti, naloge …) zamujamo. Vedno jih na koncu sicer izvedemo, vendar kakovostno slabše.
– Ni vzpostavljenega sistema odgovornosti za opremo. Prav tako ni sinergije med šolami ŠC Celje pri nabavi opreme.
– Osnovna pravila delovanja učiteljev (v razredu, opravičevanje, kazni…) niso dogovorjena na celotni šoli, zato vsak reagira/deluje po svoje.
– Učitelji pred dijaki kritizirajo druge učitelje ali šolske projekte.
– Ni orodij za enostavno samoevalvacijo učitelja v razredu, ki bi jo vsak sam ponudil dijakom in tudi takoj dobil (samo on) povratno informacijo.
– Ukvarjamo se s preveč »projekti« naenkrat, z vsemi preveč površno.
– Imamo veliko »visoko letečih ciljev«, ki pa jih ne uresničimo ali pa jih uresničimo samo na papirju.
– Učitelji včasih nimamo dovolj znanj/izkušenj za »obvladovanje« kakšnih zahtevnih situacij v razredu, še posebej PTI-programi so specifični.
– Suplence niso enakomerno/pravično porazdeljene med kolege. Niti nimamo sistemskih rešitev za dolgotrajne odsotnosti kolegov.
– Tehnična služba ni ažurna, se ne odziva in zato je delo v razredu precej težje.
– Redni tedenski sestanki aktiva – premalo vemo drug o drugem oziroma o naših dejavnostih.
– Rotiranje učiteljev strokovnih predmetov.
– Nekateri učitelji se kar »zasidrajo« nekje in tako ostane do upokojitve (vodje aktivov, vodje različnih projektov…), čeprav včasih sploh niso učinkoviti.
– Učenci bi bili v učilnicah v copatih (garderobe).
– V učilnicah bi namestili "motilce signalov za GSM-aparate".
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Ravnatelj
– Ko ti ravnatelj preda nalogo, čutim zaupanje in potem je moja notranja odgovornost tista, ki me najbolj motivira.
– Ko ti ravnatelj poda nalogo, potem včasih preveč preverja, kar čutiš kot nezaupanje. Sicer pa vodi šolo dobro.
– Obračuni plač, suplenc, dodatnega dela … so še vedno popolnoma nejasni in netransparentni.
– Odlično spodbujanje (pomoč pri realizaciji, podpora) ravnatelja tistih, ki želijo delati – manjka le kakšna nagrada.
– Odlično usmerjanje učiteljev, ki so sposobni več, pa včasih ne upajo poskusiti nekaj novega. Potem gredo preko sebe in napreduje šola, pa tudi posameznik.
Nekaj zanimivih izjav /predlogov
– V zadnjih 5 letih ne vidim kakšnega posebnega napredka.
– Dobra oprema še ne pomeni napredek.
– Okrepiti bi morali predvsem kakovost dela v razredu, to bi morala biti prioriteta.
– Ko sodelujem v timu pri kakšnem »projektu«, nalogi, je zelo pomembno, da imam dobrega vodjo tima, od njega je veliko odvisno. Tako delujem bistveno
lažje. Več usposabljanja za vodenje timov.
– Program medijski tehnik bi bilo potrebno malce dodelati - več dela na zvoku (snemanje, obdelava ….), razvijanje ročnih spretnosti in delo na vseh medijih
(tudi radio, žurnalistika).
– Enostavnejši »projekti« pri praksi, kjer bi dijaki delali v »tandemih« in tako pridobili več kompetenc. Več pozornosti varnosti, navodilom …
– Denar ni najpomembnejši. Še vsaka stvar, ki sem jo kdaj naredil (brez plačila), mi je prej ali slej prišla prav.
– Včasih smo učitelji »izgubljeni«, frustrirani, pod stresom. Morda bi potrebovali usposobljeno »socialno delavko« za učitelje. Nekaj podobnega, kot je policijski
zaupnik pri policiji.
– »Več takih pogovorov bi morali imeti«. (neposredna izjava)
– Več učenja inovativnosti/samostojnosti … vse to lahko dijaki dobijo pri projektnem delu.
– Večja povezanost med medijsko smerjo in mehatroniko ter strojništvom. Projekti, pri katerih se vse smeri med seboj prepletajo.
– Sprejemni izpiti za smer medijski tehnik.
– Več pogovorov o izkušnjah učiteljev v razredu – tako se učimo drug od drugega in si hkrati »terapevtsko« pomagamo.
ANALIZA STANJA – DIJAŠKA SKUPNOST
PREDNOSTI: dobra oprema, veliko šolskih in obšolskih dejavnosti, veliko dobrih projektov, smo dobra šola navzven, na kar kaže tudi vpis, VI-TV in snemanje
celovečernega filma, saj se dijaki učijo praktičnih stvari .
SLABOSTI: ogromno opreme ne spoznamo do četrtega letnika, predlagamo en dan v tednu samo strnjene prakse, premalo strokovnih ekskurzij, premalo reda in
discipline na šoli, nekateri profesorji in dijaki ne upoštevajo kodeksa sožitja (uporaba telefonov med poukom, žaljenje dijakov), med nekaterimi profesorji in dijaki ni
dobrega odnosa, nezanimiv pouk pri strokovnih predmetih, strojniki in mehatroniki se želijo povezovati in sodelovati pri skupnem (večjem) projektu, kot je npr. VITV in snemanje filma, lahko pa bi vključili tudi sodelovanje s podjetji.
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PODROČJE: NAČRTOVANJE PROCESA IZOBRAŽEVANJA
Kazalnik: IZVEDBENI KURIKUL
Dobre točke/prednosti
Slabe točke/slabosti
Sistematično vsebinsko, terminsko, Premalo sodelovanja med učitelji v fazi nastajanja kurikula, zato je
metodično in medpredmetno
izdelek manj kvaliteten. Neusklajenost med stroko in splošnimi
načrtovanje
predmeti.
vzgojno-izobraževalnega procesa.
R: Potrebna info točka, kjer bi reševali težave (razredna
Lažje oblikovanje, dopolnjevanje in
problematika, medpredmetne povezave in projekte) na
usklajevanje. Možna analiza
neformalen način. Enkrat na teden po eno uro. Možno
načrtovanega in realiziranega.
usklajevanje z urnikom.
Preglednost vsebin, saj so zbrane na Rok: september 2015–2016
enem mestu.
Izvedejo: vsi
Vidi se povezovanje teorije, vaj in
Prioriteta: 3
prakse.
Pri posameznih modulih bi lahko bolj sledili interesom in
Timsko delo in načrtovanje
zanimanjem dijakov. Njihovo znanje bi lahko vključevali v
prinašata boljše
načrtovanje in v izvajanje pouka.
rezultate (izvedba projektnega
R: Načrtovanje projektnega dela 3. letnika se izvaja že ob zaključku
izdelka).
2. letnika (v mesecu maju se predstavi predhodni izdelek in se
Inovativnost.
povedo robni pogoji za ideje za projekt v 3. letniku).
Prednost je v poučevanju modula.
Rok: 2014–2015
Uporaba neformalnih aktivnosti v
Izvedba: PUZ
PUZ-u.
Prioriteta: 4
Cilji postavljeni, za pot do usvojitve Premajhen poudarek na ročnih spretnostih (grafika, tisk,
pa je avtonomen učitelj.
knjigoveštvo, papirništvo so temelji človeške kulture preddigitalne
Rezultat ure, rezultat modula …
dobe).
Predlog poročilo o medpredmetnih Kurikul je zelo je nepregleden, njegova oblika je nedodelana.
povezavah.
Tabele za različne programe niso poenotene. Dostop do kurikula
vzame preveč časa. Oteženo hitro iskanje učnih vsebin.
R: Posodobljen e-dnevnik, ki vsebuje tudi kurikul, ki mora
vsebovati vse podrobnosti (Cizej, Rajh v povezavi s Slemenškom),
vključno povezavo z dnevnikom. Dodati je potrebno IKK in
medpredmetne povezave. Dogovoriti se je potrebno, ali pisati
poklicne kompetence ali cilje za določen predmet.
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Priložnosti
Starši, delodajalci vidijo
potek izobraževanja.
Izdelava portala.
Dobro sodelovanje s
CPI.
Talentirani/nadarjeni
dijaki izvajajo dodatno
delo.
Timsko delo.
Boljša kontrola nad
izvajanjem procesa
izobraževanja na relaciji
DIJAK-STARŠI.
Vpliv staršev in
delodajalcev na
snovanje kurikula.
Mednarodno
sodelovanje.

Nevarnosti
Konkurenca nas
vidi.
Pregled dejanske
realizacije IK –
ažurnost.
Izpad pouka –
nerealizirane
vsebine
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SWOT analiza

PODROČJE: NAČRTOVANJE PROCESA IZOBRAŽEVANJA
Kazalnik: IZVEDBENI KURIKUL
Dobre točke/prednosti
Slabe točke/slabosti
Rok: sept. 2014
Izvedba: vsi
Prioriteta: 1
Dijaki niso zreli za modularnost. Problem urnikov.
R: Uskladitev urnikov, da bi bili moduli dolgi vsaj eno polletje.
Rok: 2014–19
Izvedba: Lah, Kuzman, Došler Prioriteta: 2
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Nevarnosti
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PODROČJE: NAČRTOVANJE PROCESA IZOBRAŽEVANJA
Kazalnik: ODPRTI KURIKUL
Dobre točke/prednosti
Slabe točke/slabosti
Prilagajanje in sledenje realnim
Premalo vsebin s področja prakse, strojnih elementov, fizike, ni
potrebam
podjetništva. Več socioloških in antropoloških vsebin, ki so
širšega okolja. Odprtost do pobud in
povezane z razvojem medijev.
iskanja
R: Uvedba predmeta Podjetništvo in strokovna komunikacija .
novosti v stroki.
V sklopu PDS se v 3. letniku smer tehnik mehatronika doda 1
Izdelava realnega izdelka (Od ideje do
ura. Učitelji gredo na izobraževanje o podjetništvu – junij 2014.
izdelka).
Rok: september 2014
Izbirnost ponudbe, možnost
Izvede: Cizej, Rajh …
poglabljanja
Prioriteta: 2
vsebin.
Previsoko zastavljeni cilji glede na prostorske in časovne
Prilagoditev znanj in dejavnosti
pogoje.
dijakom.
R: Premalo delovnih mest za dijake pri PRA, problem z
Svoboda učitelja pri načinu izvajanja
računalniškimi učilnicami, zastavljeni cilji za nekatere previsoki,
vsebin.
za druge izzivi, isto za učitelje.
Inovativnost.
Rok: 2014–2019
Izvede: PUZ
Prioriteta : 3
V njem se pojavljajo vsebine, ki rešujejo kadrovske težave in
niso odraz potreb na trgu.
Premalo stika z realnim delovnim okoljem.
R: Timi učiteljev rešujejo probleme iz realnega okolja v
sodelovanju s podjetjem (tržno). V predmet PDS se uvede Od
ideje do trženja. En izdelek se lahko dela glede na zahtevnost
eno ali dve leti (v tretjem in ali v četrtem letniku). Izdelava
plakata kot IND v povezavi z medijsko.
Rok: Za mehatroniko 2014–2015
Izvede: Cizej
Prioriteta: 1
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Priložnosti
Priprava orodja za
anketiranje –
evalviranje
(mednarodna)
kolegialna presoja.
Talentirani/nadarjeni
dijaki lahko naredijo
več povezovanja,
sodelovanja z
delodajalci,
pobuda delodajalcev,
pobuda dijakov in
staršev – njihove
želje.
Komunikacija v
sklopu podjetništva.

Nevarnosti
Sprememba
kadrovske politike –
premalo učiteljev.
Prostorska stiska.
Normativi – št.
dijakov pri
praktičnem pouku.
Razpršenost ponudbe
– usklajevanje pobud
z realnim izvajanjem.
Nevarnost
konkurence v smislu
kraje idej.
Izdelava kataloga
znanja.
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PODROČJE: NAČRTOVANJE PROCESA IZOBRAŽEVANJA
Kazalnik: ODPRTI KURIKUL
Dobre točke/prednosti
Slabe točke/slabosti
Teme projektnih dni bi lahko predlagali tudi delodajalci.
Delodajalci so preobremenjeni in nimajo časa za ukvarjanje z
izobraževalnimi ustanovami.
R: Projektni izdelki in projektni dnevi predlagani s strani
delodajalcev.
Rok: 2014–19
Izvede: PUZ, delodajalci
Prioriteta: 4
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Nevarnosti
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PODROČJE: UČENJE IN POUČEVANJE
Kazalnik: INTERESNE DEJAVNOSTI
Dobre točke/prednosti
Slabe točke/slabosti
Smiselno vključevanje projektov Izvajanje dejavnosti (časovne in prostorske
šole (npr. Na srednji šoli je kul,
omejitve, premalo odgovornosti učiteljev in dijakov).
Kodeks sožitja, Vi-TV …).
Slaba motiviranost dijakov in učiteljev (plačilo ni
Izkoriščanje znanja, sposobnosti, stimulativno).
spretnosti, nadarjenosti in
Slaba obveščenost dijakov (razredniki).
zavzetosti mentorjev za
Nedorečenost v zvezi s priznavanjem zunanje dejavnosti
posamezno področje.
(odločitev je prepuščena razredniku).
Pestra ponudba prostoizbirnih
Neenakovredno vrednotenje proste izbire
dejavnosti.
(različno število ur, nekatere se izvajajo med poukom …).
Računalniška prijava za prosto
Premalo pozornosti je namenjene ciljem dejavnosti in njihovi
izbiro.
predstavitvi.
Upoštevanje idej dijakov pri
Omejitev št. mest pri IND.
izvedbi.
Pozno in počasno zbiranje prijav k IND.
Možnost strnjenega izvajanja
Možnost spletne prijave le k eni IND.
IND – 4 ure.
Vrednotenje/plačilo izvajanja IND ni jasno, ni transparentno.
Neenakomerna porazdeljenost mentorstva.
Nimamo skupnega večnamenskega prostora.
PODROČJE: UČENJE IN POUČEVANJE
Kazalnik: RAZVOJ UČNEGA OKOLJA
Dobre točke/prednosti Slabe točke/slabosti
Motiviranost dijakov in Premalo časa za
učiteljev, ki
razvoj učnega
učinkoviteje poučujejo. okolja.
Možnost strokovnega
Samostojno delo
in osebnostnega
dijakov na zahtevni
razvoja.
opremi je omejeno
Razvijanje poučevanja
zaradi možnosti
na način »mentorstva« poškodb opreme.
dijakom.

Priložnosti
Sodelovanje s
humanitarnimi ustanovami,
nevladnimi organizacijami in
zavodi, ki spodbujajo
prostovoljstvo.
Povezovanje z drugimi
šolami ŠC Celje.
Razvijanje sposobnosti
talentiranih/nadarjenih
dijakov.
Sodelovanje zunanjih
mentorjev za posamezno
področje.
Vključevanje pripravnikov v
času opravljanja
pripravništva.

Priložnosti
Osebnostna rast učiteljev in dijakov.
Dodatne možnosti za razvoj.
Strokovni in osebni razvoj je možnost in zato
moramo ponuditi priložnost za usposabljanje na
sodobni tehnologiji vsem učiteljem stroke, ne samo
peščici, ki to že počne.
Mentorstvo dijakom bi moralo biti obvezno za vse
učitelje stroke, ker bi le tako lahko imel vsak učitelj
priložnost, da živi realne probleme stroke in v njej
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Nevarnosti
Zniževanje plač.
Zmanjševanje števila
zaposlenih.
Zmanjševanje števila
dijakov.
Sprememba kadrovske
politike.
Slabšanje prostorskih
pogojev.
Gospodarska kriza.
Kriza vrednot.
Povečevanje števila
dijakov s posebnimi
potrebami.

Nevarnosti
Preobremenjeni posamezni učitelji.
Nekvalitetno delo.
Premalo časa za razvoj učnega okolja je
nevarnost, s katero nezainteresirani učitelji
opravičujejo svoj status quo.
Poškodba opreme je riziko, ki ga je potrebno
zmanjšati na minimum, in nevarnost, ki jo
moramo vzeti v zakup.

Priloga 4
PODROČJE: UČENJE IN POUČEVANJE
Kazalnik: RAZVOJ UČNEGA OKOLJA
Dobre točke/prednosti Slabe točke/slabosti
Dobro sodelovanje in
Pomanjkanje
odlično medsebojno
delavnice za razvoj
sodelovanje ožjega
ročnih spretnosti
kolektiva.
(grafična dodelava,
knjigoveštvo,
izdelava modelov,
scenografije).
Slabe možnosti za
hitro nadgradnjo
opreme za različne
potrebe dela.

SWOT analiza

Priložnosti
napreduje (ne pa 5 mentorjev za 60 projektnoraziskovalnih nalog).
Medsebojno sodelovanje je slabo izkoriščena
priložnost, ki ponuja dobre namesto odličnih
rezultatov (posameznik ima omejene kompetence, z
dobrim sodelovanjem bi mreža kompetenc lahko
predstavljala odličen tehnično-tehnološki potencial.
Dobri medsebojni odnosi so temelj kakovostnega
dela.
Večja motiviranost spodbuja dijake, da so dejavni še
na drugih področjih, kot je na primer snemanje
filma izven časa pouka.
Priložnost je višati motiviranost, strokovni in
osebnostni razvoj ter medsebojno sodelovanje.
Motiviranost dijakov in učiteljev, ki učinkoviteje
poučujejo.
Promocija šole.
Priložnost, da se profiliramo in pokažemo
zmožnosti.
Priložnost, da dijaki doživijo realno delovno okolje.
Priložnost, da učne načrte prilagodimo potrebam
trga.
Priložnost, da sodoživljamo realne tehničnotehnološke probleme (ne živimo v svojem svetu).
Priložnost, da se dijaki s svojim znanjem in
izkušnjami lahko zelo hitro vključijo v delovni proces
(brez dolgotrajnega uvajanja).
Odlična didaktična oprema omogoča simulacijo
realnega delovnega okolja.
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Nevarnosti
To je lahko nevarnost le v primeru, če znanja in
spretnosti zaradi različnih vzrokov ne delimo v
kolektivu.
Nevarnost za izgovore.
Če ni v laboratoriju skrbnika s popolnim
nadzorom, to vodi v propad opreme.
Predvsem se pojavlja skrb, kaj bo, ko se bo
oprema amortizirala oz. pokvarila po poteku
garancijskega roka. Vprašanje, če ima šola za to
pripravljena sredstva ali sklad?
Nevarnost, da se razvoj UO upočasni, da se razvito
učno okolje premalo izkoristi zaradi drugih
dejavnikov.
Pomanjkanje specialnih delavnic in učilnic za
specifične naloge.
Nižji nivo usvojenega praktičnega znanja.
Slaba reklama za šolo.
Je nevarnost, ki sistematično slabi stroko in
korekcije niso v naši pristojnosti. Z zunanjim
okoljem smo pretrgali najmočnejše vezi, ko smo
ukinili proizvodno dejavnost. Nevarnost pa je, da
ne bomo znali ustvarjati priložnosti za ponovno
sodelovanje. To pa pomeni odgovorno sprejeti
obveznosti za vse deležnike. Povezovanje pa je
podobna nevarnost.
Razdrobitev PRA daje občutek, da je praktičnega
pouka malo.
V odprtem kurikulu imamo matematiko in
nemščino, kar vzame več kot polovico ur, ki bi
lahko bile namenjene stroki.

Priloga 4
PODROČJE: UČENJE IN POUČEVANJE
Kazalnik: RAZVOJ UČNEGA OKOLJA
Dobre točke/prednosti Slabe točke/slabosti

SWOT analiza

Priložnosti
Boljša strokovna konkurenčnost in zaposljivost
dijakov na trgu delovne sile.
Pri dobrem načrtovanju je priložnost, da
maksimalno izkoristimo sodobno tehnologijo.
Povezovanje z okoljem in omogočanje dijakom, da
spoznavajo potencialne delodajalce (VI-TV, VI-Polis,
celovečerni film, forumi, mednarodni projekti).
Osebna rast učiteljev.
Zmožnost opravljanja dela in izobraževanja za
najzahtevnejšo populacijo.
To je osnovna priložnost, ki daje odlične možnosti
za uspeh v stroki. Razpršena mreža šol s slabo
didaktično opremo je veleum načrtovalcev, ki so
približevali objekte in oddaljevali strokovne
kompetence.
Zaradi opreme in strokovno podkovanih učiteljev, ki
na njej poučujejo, lahko še povečamo vpis.
Šoli omogoča pozicioniranje prepoznavne blagovne
znamke.
Opremljenost šole lahko nudi dijakom odlične
priložnosti pridobivanja aktualnega znanja (problem
smo učitelji, ki se ne znamo otresti nepotrebnega
balasta, ki omejuje spoznati sodobno opremo.
Odlična opremljenost je priložnost, da tudi starši
širijo "dober glas v deveto vas").
Odlična oprema še ne naredi dobre šole
(potrebujemo ustrezno motivirane in usposobljene
učitelje).
Lahko bi se lotili realnih, uporabnih projektov.
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Nevarnosti
Nevarnost, da se zaradi vse bolj razvitega učnega
okolja, vse večje količine novih tehnologij
zanemarijo temeljna znanja, ki jih dijaki nujno
potrebujejo pri nadaljevanju izobraževanja.
Premalo sodelovanja z zunanjim okoljem
(strokovni moduli).
V programu medijski tehnik imamo v odprtem
kurikulu v prvem letniku matematiko, v drugem
pa nemščino. Te ure naj bi bile namenjene tudi
stroki. Več strokovnih predmetov že v nižjih
letnikih.
Slaba podpora tehničnih služb.
Slaba volja med sodelavci.
Prva alineja je realnost in nevarnost za apatijo.
Možno jo je obiti z notranjo organizacijo in s
strokovnjaki znotraj šol s primerno STIMULACIJO.
Če skrbniki vzdržujejo opremo, jo popravljajo, pa
zato niso nagrajeni, jim bo volja pošla. Posledice
so žal že opazne.
Trudimo se biti inovativni in najboljši. Pri
praktičnem pouku v računalniških učilnicah pa
pogosto ne deluje pet računalnikov od šestnajstih.
Tudi, če se pokvari miška, ne morem narediti več,
kot da za naročilo nove čakamo nekaj tednov.
Nevarnost, da se razvito učno okolje vse težje
vzdržuje, zato ne deluje ali se ne izkoristi
optimalno.
Neefektivna organizacija tehnične službe.
Starši mogoče menijo, da šola ne ponuja
obljubljenih vsebin. Ne prisluhnemo staršem.

Priloga 4
PODROČJE: UČENJE IN POUČEVANJE
Kazalnik: RAZVOJ UČNEGA OKOLJA
Dobre točke/prednosti Slabe točke/slabosti

SWOT analiza

Priložnosti
Boljša promocija šole in večja prepoznavnost v
ožjem in širšem okolju.
Nivo pridobljenega znanja, konkurenčnost na trgu.
Prepoznavnost šole in učiteljev. Možnost
vključevanja učitelj-starši-dijaki.
Obšolske dejavnosti so priložnost za širjenje nabora
veščin, ki pa so le redko tehnične narave. Vsak
mednarodni projekt ponuja socialne, vzgojne in
intelektualne priložnosti. Vi-TV je ena redkih
priložnosti, ko dijaki v času šolanja doživljajo realno
poklicno delo. Projektno delo. Zaupanje šoli.
Dijaki imajo možnost izbire področja iz stroke v
okviru IND.
Priložnost, da poiščemo optimalno razmerje
kvalitete in kvantitete v celotni ponudbi znanj
dijakom.
Velika ponudba dodatnih dejavnosti je priložnost,
da starši dobijo vtis o naši širini. Morda bi lahko k
sodelovanju povabili tudi starše in bi na ta način
popestrili druženje. Redki so projekti, pri katerih
dijaki ne pridobivajo suverenosti, in to priložnost
starši gotovo poznajo.
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Nevarnosti
Je nevarnost, ki smo jo sprejeli, kot navidezno
dejstvo, da se kurikuli ne smejo spreminjati.
Obratno, morajo se in to vsako leto.
Preobremenitve v določenih časovnih intervalih
lahko privedejo do improvizacije.
Nevarnost je lahko izgorelost učiteljev. Pasivna
aktivnost. Pride do kolizije interesov.
Koordinacija in sistematika v medpredmetnem
povezovanju, predvsem pa znotraj stroke je
največja nevarnost, ki ogroža izvajanje novih
pristopov. Samo po sebi se ne bo nič spremenilo.
Potrebni so rokovniki in dosledna spremljava
rezultatov.
Vedno večja obremenitev učiteljev z raznimi
administrativnimi zadevami in projekti. To jemlje
čas za pripravo še konkretnejšega
medpredmetnega povezovanja. Le-to že upada.
Medpredmetno povezovanje je lahko učinkovito
le ob skrbnem načrtovanju.

Priloga 4

SWOT analiza

PODROČJE: UČENJE IN POUČEVANJE
Kazalnik: METODE POUČEVANJA IN OCENJEVANJA
Dobre točke/prednosti
Slabe točke/slabosti
Dober učni uspeh.
Prostorska omejitev.
Medpredmetno povezovanje.
Kakovost dela v razredu bi morala biti naša prioriteta.
Izdelava realnega izdelka (Od ideje do
Nedosledno spoštovanje dogovorov ter predstavljenih načinov in
izdelka).
kriterijev ocenjevanja.
Dobra opremljenost šole.
Ocenjevanje bi moralo biti pravičnejše.
Zavedanje učiteljev, da so nekateri
Premalo medpredmetnega povezovanja.
dijaki sposobnejši za ena področja,
Premalo skupinskega in projektnega dela.
drugi za druga.
Pomanjkanje pogovorov o izkušnjah učiteljev v razredu.
Pravičnost ocenjevanja znanja.
Premalo ponavljanja in utrjevanja snovi.
Učiteljeva potreba po nenehnem
Nezadostna uporaba različne opreme in pripomočkov pri pouku
izobraževanju.
(IKT).
Sprotno ocenjevanje.
Odsotnost orodij za enostavno samoevalvacijo učitelja v razredu.
Uporaba aktivnih metod učenja in
Premalo posvečanja dijakom, ki imajo višji ali nižji nivo znanja.
poučevanja.
Prezahtevni projekti pri praksi.
Uporaba primerov iz
Nezadostno spodbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti dijakov pri
poklicnega/vsakdanjega življenja pri
pouku.
pouku.
Premalo zanimiva učiteljeva.razlaga.
Jasna predstavitev učnih ciljev, načinov Nezadostna uporaba teoretičnega znanja pri opravljanju
in kriterijev ocenjevanja v uvodni uri.
praktičnih vaj/seminarskih nalog/projektnega dela.
Razumljivost učiteljeve razlage.
Nezadostno navajanje dijakov na uporabo učbenikov, priročnikov,
Spodbujanje dijakov k samostojnemu
inf. tehnologije.
delu.
Nekateri dijaki ne pridejo v stik s tehnologijo, ki je na voljo.
Možnost inovativnega dela.
PODROČJE: UČENJE IN POUČEVANJE
Kazalnik: PODPORA DIJAKOM PRI UČENJU
Dobre točke/prednosti
Dobra vključenost nekaterih dijakov v delo preko
tekmovanj, prireditev, dodatnih dejavnosti
(matematika, angleški jezik, slovenski jezik, Forum

Slabe točke/slabosti
Premalo motivacije s strani
nekaterih mentorjev.
DSP – slab obisk.
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Priložnosti
Smo del velikega
sistema – veliko
učiteljev, veliko
znanja.
Tekmovalnost
med šolami.
Povečano
zanimanje za
tehniške poklice.
Sodelovanje z
gospodarstvom.

Priložnosti
Dosežki nadarjenih so tudi
dobra reklama za šolo.

Nevarnosti
Nizek ugled učiteljev.
Slabo plačani in
nemotivirani učitelji.
Negotovost
zaposlitve.
Slabši vpis.
Dijaki s slabim
predznanjem.
Nemotivirani dijaki, ki
ne vidijo perspektive.
Prostorska stiska.
Slabo stanje
gospodarstva..
Veliko število dijakov
v razredu.
Velika šola.

Nevarnosti
Če nadarjenim ne ustvarimo
spodbudnega okolja, ga lahko
poiščejo na drugi šoli.

Priloga 4
PODROČJE: UČENJE IN POUČEVANJE
Kazalnik: PODPORA DIJAKOM PRI UČENJU
Dobre točke/prednosti
mehatronike, Šrauf, Vi-TV, mladinski celovečerni
film itd.).
DSP – dobra vključenost dijakov.
Konzultacijske ure – podpora mnogih učiteljev
dijakom, ki imajo težave (na njihovo pobudo si
učitelji vzamejo čas).
Dobra oprema.
Strokovnost učiteljev.
Nudenje nadstandardnih programov.
Veliko pozornosti namenjene nadarjenim in
šibkim dijakom.
Velika angažiranost nekaterih učiteljev, prav tako
odlična spodbuda s strani ravnatelja.
Veliko se dela na individualnem pristopu, česar
včasih ni bilo. Dela se z nadarjenimi in tistimi, ki
imajo težave.

SWOT analiza

Slabe točke/slabosti
Premalo upoštevanja različnih učnih
sposobnosti dijakov.
Uskladitev DSP z urnikom.
Otroci s posebnimi potrebami –
neusposobljenost učiteljev za delo z
njimi.
Slaba organizacija krožkov.
Premalo priprav na tekmovanja.
Prepozno vključevanje nadarjenih
dijakov v dodatne dejavnosti.
Premalo pozornosti se posveča
povprečnim dijakom.
Premalo javne pohvale za tiste, ki si
to zaslužijo.

PODROČJE: SVETOVANJE IN PODPORA DIJAKOM
Kazalnik: SVETOVANJE IN PODPORA DIJAKOM
Dobre točke/prednosti
Aktivnosti za preprečevanje težav prehoda iz OŠ v SŠ (Na srednji
šoli je kul).
Delavnice za uspešno učenje.
Informacije za dijake na spletu.
Pedagoške pogodbe za dijake z določenimi težavami in
omejitvami.
Izdelava plana z učno neuspešnimi dijaki.
Opravljeni zaključni razgovori z dijaki osipniki in njihovimi starši.
Individualni izobraževalni načrti za dijake s PP.
Upoštevanje mnenj dijakov o delu in učinkovitosti šole.

Priložnosti
Večji vpis in zanimanje za
šolo.
Večji vpis deklet v smer
strojni tehnik in tehnik
mehatronike.
Sodelovanje s šolami v
tujini.
Sodelovanje s šolami ŠC
Celje.
Šola je del ŠC Celje – večje
možnosti dopolnjevanja
učne obveznosti.
Zaposlitev pripravnikov –
timsko delo, novi pristopi.
Ni konkurence.

Slabe točke/slabosti
Ni uvodnih individualnih
razgovorov z dijaki 1. letnikov.
Tutorstvo.
Učna pomoč s strani dijakov.
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Nevarnosti
Slabo predznanje dijakov.
Neambicioznost dijakov.
Nižanje plač učiteljem.
Večanje normativov in
posledično manj kvaliteten
pouk.
Prevelika obremenitev z
dodatnim delom in izguba
motivacije za delo z nadarjenimi.
Odpuščanje učiteljev.
Padanje avtoritete učiteljev.
Prevelika šola.
Polni oddelki.

Priložnosti
Izdelava plana za uvedbo
uvodnih razgovorov z dijaki
1. letnikov.
Organizacija učne pomoči
med dijaki.

Nevarnosti
Več dela brez
dodatnega plačila.
Sprememba kadrovske
politike.
Prostorska stiska za
učno pomoč.
Stresno delo.

Priloga 4

SWOT analiza

Učna pomoč za dijake s strani javnih delavcev.

PODROČJE: SODELOVANJE Z OKOLJEM
Kazalnik: SODELOVANJE S PODJETJI, SOCIALNIMI PARTNERJI
Dobre točke/prednosti
Slabe točke/slabosti
Obojestranska prepoznavnost. Šibka komunikacija in rotacija
Izmenjava izkušenj,
sodelovanja profesorjev s
spoznavanje delovnega okolja. partnerji.
Seznanitev z novostmi.
Sodelovanje ni sistematično in
Velika spodbuda za delodajalce institucionalizirano.
je razpis javnega sklada RS za
Ni dovolj diseminacije
razvoj kadrov in štipendij.
sodelovanja s partnerji na šoli,
Šola se z mentorji v podjetjih
v kolektivu.
dogovarja o ukrepih za
Večja obremenjenost.
izboljševanje kakovosti in
Preveč birokracije.
spremlja njihovo izvajanje ter
Nimamo nabora kompetenc
preverjanje uresničevanja
po letnikih in programih za
ciljev.
delodajalce.
Kontakti in sodelovanje z
Gradivo (obrazci za PUD,
različnimi partnerji je
nabor kompetenc) in nabor
vzpostavljeno.
delodajalcev nista objavljena
Dober ugled šole v regiji in
na spletni strani šole.
državi.
Informacije v povezavi s PUD
Odkrivanje in promocija
niso objavljene na spletni
»uspešnih« bivših dijakov.
strani šole.

Priložnosti
Vzpostavitev stika z Gospodarsko in obrtno zbornico
(problem: delodajalci ne sprejemajo dijakov na PUD). Na
letošnjem sestanku Razvojnega programskega sveta se
predstavnikom območnih obrtnih zbornic izpostavi problem
pomanjkanja mest za opravljanje PUD, ker vidimo večjo
možnost pridobivanja delovnih mest, kot če bi se to izvajalo
individualno – 2014.
PREDLOG: Ravnatelj obiskuje podjetja skupaj z
organizatorjem PUD.
Spletna stran za delodajalce (informacije, obrazci,
kompetence, obvestila, koledar, dogodki v zvezi s PUD) –
junij 2014.
Facebook stran tudi za vzpostavljanje stikov z delodajalci –
2015.
IND ruščina – do junija 2014 razredniki povprašajo dijake po
interesu za ruščino kot IND. Če je zanimanja dovolj, se
ruščina oktobra 2014 vključi v IND. Ideja je, da bi dijaki lahko
v 4 letih pridobili certifikat. Kasneje je možna vključitev v
odprti kurikul – 2014–2019.
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Nevarnosti
Nabor delodajalcev z
več učnimi mesti pada.
Ni verificiranih novih
delovnih mest.
Postavlja se vprašanje,
kje in kako pridobiti
certifikat.

Priloga 4

SWOT analiza

PODROČJE: SODELOVANJE Z OKOLJEM
Kazalnik: SODELOVANJE S PODJETJI, SOCIALNIMI PARTNERJI
Dobre točke/prednosti
Slabe točke/slabosti

Dijaki
Šola je napredovala v številnih
pogledih, kar kažejo tudi
rezultati (uspeh, matura, vpis,
odmevnost in prepoznavnost
šole …).
Starši

Ob informativnem dnevu
»zloščimo« učilnice, redi se
oprema, plakati … Zakaj tega
ne storimo že 1. septembra in
to vzdržujemo celo leto?

Priložnosti
Predstavitev projektnih in raziskovalnih izdelkov podjetjem
(Dan odprtih vrat za delodajalce – delodajalci se lahko s
stojnico predstavijo. Tu bi imeli delodajalci možnost
nagovoriti bodoče študente, po vzorcu univerz.) – 2015–
2016.
Predstavitev delodajalcev na informativnem dnevu – 2015–
2017.

Nevarnosti

Delodajalci se predstavijo na informativnem dnevu.

Premalo sodelovanja z
zunanjim okoljem
(strokovni moduli).

Šola se ne odziva na potrebe
trga dela. Npr. trg je lačen
krovcev-kleparjev, mi pa tega
programa niti ne
promoviramo niti praktično
ne izvajamo več (verjetno ni
interesa zaradi visoke
cene/dijaka v tem programu).
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Priloga 4
PODROČJE: SODELOVANJE Z OKOLJEM
Kazalnik: SODELOVANJE Z OŠ IN FAKULTETAMI
Dobre točke/prednosti
Prepoznavanje interesa za nadaljnje izobraževanje.
Večja motivacija.
Obiski predstavnikov naše šole na OŠ (za
starše in dijake).
Dnevi odprtih vrat z delavnicami in delavnice
za osnovnošolce (oktober in april).
Sestanek s svetovalnimi delavkami OŠ na ŠC Celje.
Izobraževalni sejmi, ki jih organizirajo OŠ.
Festival izobraževanja in zaposlovanja.
Predstavitev programov in dela na šoli za
osnovnošolske svetovalne delavce na aktivu
svetovalnih delavk SŠ ...
Vključitev predstavitev fakultet v uro rednega pouka.

SWOT analiza

Slabe točke/slabosti
Učitelji niso nagrajeni.
Večji marketing.
Ni enotne PP in
predstavitvenega filma.
Pravočasno obveščanje kdo bo
šel na
predstavitev.

PODROČJE: SODELOVANJE Z OKOLJEM
Kazalnik: NACIONALNI IN MEDNARODNI PROJEKTI
Dobre točke/prednosti
Slabe točke/slabosti
Vzpostavljanje partnerstva in izmenjave.
Kompleksna prijava.
Sodelovanje v številnih mednarodnih
Finančno spremljanje projekta in veliko
projektih nas dodatno bogati na področjih
birokracije.
novih izobraževalnih vsebin, metod, oblik
Ni sistemskega umeščanja projektnih aktivnosti
dela, svetovanja.
v redno izvajanje kurikula/aktivnosti na šoli
Dobre reference šole na Centru, regiji,
(potrebno preveč dodatnega dela).
državi, EU in Balkanu.
Ni dovolj diseminacije, sodelovanja s partnerji na
Veliko izkušenj in znanja projektnega
šoli, v kolektivu.
menedžmenta.
Ni sistemske rešitve za diseminacijo vseh
Inovacije( ključno orodje za dvigovanje
aktivnosti na šoli.
kakovosti).
Ni povezave med strojniki, mehatroniki in
Povezovanje z okoljem in omogočanje
medijci.
dijakom, da spoznavajo potencialne
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Priložnosti
Priprava skupne PP
(prezi.com) in filma.
Ponudba delavnice na temo
Od ideje do filma.
Natančnejša organizacija
izvedbe predstavitve
programov na OŠ.

Priložnosti
Trend zaposlovanja
tehničnih strok.
Timsko delo.
Dobro sodelovanje in
razumevanje zaposlenih.
Možnost nadgradnje
strokovnih znanj.
Eko šola.
Recesija.
Učenje za prihodnost.
Raznolikost med interesi
dijakov.
Facebook.

Nevarnosti
Prenasičenost s
ponudbo iz določene
šole.
Neuresničitev
obljubljenih dejavnosti.
Manjši vpis dijakov.

Nevarnosti
Konkurenca na trgu dela.
Prevelika šola.
Padanje avtoritete
učiteljev.
Stresno delo.
Nizko predznanje
dijakov.
Težave z disciplino.
Premalo zavedanja
okolja.
Neenakomerno
porazdeljeno delo.

Priloga 4
delodajalce (VI-TV, VI-Polis, celovečerni
film, forumi, mednarodni projekti).
Možnost strokovnega in osebnostnega
razvoja.

SWOT analiza
Premalo strokovnih ekskurzij in stika z realnim
delovnim okoljem.
Medpredmetnega povezovanja med učitelji
praktično ni oz. je minimalno.
Premalo vsebin iz podjetništva.
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Nepripadnost na vseh
področjih.

Priloga 4
PODROČJE: ŠOLSKA KLIMA
Kazalnik: ŠOLSKA KLIMA
Dobre točke/prednosti
Šolska klima je pozitivna – visoka stopnja sodelovalne
kulture.
Dijaki in učitelji se dobro počutijo v razredu/na šoli/v
svojem delovnem okolju.
Tako dijaki kot učitelji se trudijo za dober uspeh pri
svojem delu.
Angažiranost učiteljev, ki vidijo pri svojem delu številne
izzive, je velika.
Ravnatelj ustvarja pozitivno okolje/spodbuja svoje
zaposlene k novim izzivom, k ustvarjalnosti in
inovativnosti.
Dijaki spoštujejo učitelja.
Večina staršev meni, da je naša šola dobra šola, na
kateri se njihov otrok počuti varnega in sprejetega.
Splošna ugotovitev je, da je šolska klima še vedno zelo
dobra. Povprečje odgovorov dijakov je namreč 2,03 in
učiteljev 1,81 (ocena 1 je najboljša) – glej analizo
rezultatov samoevalvacije 2011.
Dijaki naše šole odstopajo od slovenskega povprečja,
saj so njihove ocene glede šolske klime boljše, kot je
državno povprečje (glej prilogo).
Ocene učiteljev naše šole so v nekaterih parametrih za
spoznanje slabše od slovenskega povprečja, kar lahko
pripisujemo temu, da so naši učitelji postali bolj
samokritični oz. so postavili standard kakovosti pri
kazalniku šolska klima na višjo raven, kot je slovenska.

SWOT analiza

Slabe točke/slabosti
Premalo odgovornosti tako med dijaki kot
med učitelji za svoje vedenje, ravnanje …
UČITELJI
Odnosi na delovnem mestu bi lahko bili bolj
profesionalni – (korektno opravimo
določeno nalogo - ne glede na »morebitne
zamere« …).
Neenakomerna delitev zadolžitev med
učitelje.
Nimamo transparentnega sistema
nagrajevanja učiteljev.
Zamujamo z opravljanjem delovnih nalog –
vse delamo zadnji trenutek.
Osnovna pravila delovanja učiteljev
(opravičevanje, kazni …) niso dogovorjena
na ravni celotne šole, zato vsak ukrepa po
svoje.
Hitro se navdušimo in »zaženemo« v
različne novosti, projekte, potem pa
izgubimo motivacijo.
Komunikacija/informiranost ni dovolj jasna
in učinkovita.
UČITELJI IN DIJAKI
Premalo smo strpni in spoštljivi (dijak –
dijak/učitelj – dijak).
Nedisciplina in nered sta prepogosto vzrok
za težave v razredu.
Učitelji premalo pohvalijo dijake.
Med dijaki in učitelji je premalo
(samo)kritičnosti.
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Priložnosti
Gospodarska kriza.
Priprava orodja za
anketiranje –
evalviranje
(mednarodna)
kolegialna presoja.
Dobro sodelovanje s
CPI.
Talentirani/nadarjeni
dijaki.
Več nagrajevanja za
kakovostno opravljeno
delo na drugem
delovnem mestu.
Konkurenca.
Timsko delo.
Zagotovljen vir
financiranja.

Nevarnosti
Nižja plača.
Zmanjševanje
zaposlenih.
Zmanjšan vpis dijakov.
Sprememba kadrovske
politike.
Prostorska stiska.
Gospodarska kriza.
Politična kriza – kriza
vrednot.
Povečuje se število
dijakov s posebnimi
potrebami.
Normativi – št. dijakov
v razredu.
Stresno delo.
Nizko predznanje
dijakov. Zaposljivost.

Priloga 4
PODROČJE: ŠOLSKA KLIMA
Kazalnik: ŠOLSKA KLIMA
Dobre točke/prednosti

SWOT analiza

Slabe točke/slabosti
Pravil Kodeksa sožitja ne implementiramo
dosledno v vsakdanje življenje.
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Priložnosti

Nevarnosti
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7 Višja strokovna šola
7.1 Uvod
V času, ko je v Sloveniji interes za poklicno in strokovno izobraževanje v upadanju in velika večina
študentov želi nadaljevati študij v družboslovnih programih, bomo na višji šoli poskušali ujeti raven
strokovnega izobraževanja in inovacijske kulture, ki so jo razvile nekatere gospodarsko najbolj razvite
države v EU in v svetu.
Višješolsko strokovno izobraževanje je del terciarnega izobraževanja, vendar ima svoje specifične
značilnosti, ki izhajajo iz njegove vloge pri zagotavljanju potreb trga dela, zato je tudi močno povezano s
strokovnim izobraževanjem kot njegov najzahtevnejši del; v visokem šolstvu naj se razvija kot poseben
programski in organizacijski steber v okviru prve bolonjske stopnje.
Na šoli se bomo trudili, da bomo prenašali nova uporabna znanja, uvajali nove oblike in metode dela,
se povezovali in sodelovali z gospodarstvom v procesu izobraževanja. To je proces, ki vključuje praktično
uporabo odkritij, inovacij, lastnih in tujih z namenom dviga kakovosti tega izobraževanja.
Zavedamo se, kako pomembno je znanje in njegovo nenehno pridobivanje in nadgrajevanje. Šole
izobražujejo za prihodnost, zato morajo znati uporabiti in razvijati različne sposobnosti ter udeležence
podpirati v njihovem razvoju na področju strokovnih in socialnih znanj ter osebnostnega razvoja.
Pomembno je naučiti mlade in odrasle prevzemati odgovornost za izobraževanje. Danes ne more nihče
pričakovati, da si bo v mladosti nabral začetno znanje za vse življenje. Od tod tudi spoznanje, da je
potrebno na šoli razvijati različne poti in oblike, da se bodo udeleženci učili vse življenje v različnih
okoliščinah. Trg delovne sile zahteva nepretrgano povezavo med izobraževanjem in delom, ki bo
omogočala prehajanje iz izobraževanja in usposabljanja v delo in obratno ter visoko stopnjo fleksibilnosti
delovne sile.
Svoje delo in izobraževanje bomo izvajali v skladu s cilji zavoda Šolski center Celje, v sklopu katerega deluje
višja strokovna šola. Z razvojem šole in višješolskih študijskih programov želimo prispevati k raznolikemu,
trajnostnemu in hkrati odprtemu sitemu za novosti na področju strokovnega izobraževanja v regiji in
državi.
Razvojni program šole je opredeljen kot vizija naše šole s splošnim ciljem spodbujanja nenehnega
razvoja šole in nenehnega spremljanja in zagotavljanja kakovosti študijskih procesov. Doseganje ciljev
bo prispevalo k izboljšanju in razvoju dela na šoli, stalno spremljanje novih tehnologij in prenašanje na
področje strokovnega izobraževanja.
Na strateških področjih smo opredelili cilje in aktivnosti. Uresničevanje teh aktivnosti predlaga
odgovornim na šoli in zavodu, da se z njimi seznanijo in pripravijo prioritete in postopke za razvoj
strateških ukrepov, v skladu z opredeljenimi cilji.
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Vizija, vrednote in poslanstvo

7.2
7.2.1

Vizija

Postati šola prepoznavna po kvalitetnem kadru in
po dobrih materialnih pogojih, ki izobražuje
zaposljiv kader.

7.2.2 Vrednote
–
–
–
–
–

7.2.3

Zaupanje v našo diplomo.
Odgovornost študentov do šole, obveznosti, obveznost gospodarstva do izvajanja prakse.
Sodelovanje med deležniki.
Razvoj je naša stalnica.
Kakovost mora stalno spremljati vse procese.

Poslanstvo

Šola skupaj z gospodarstvom zagotavlja motiviran, kreativen, odgovoren in strokovno usposobljen
inženirski kader.

7.2.4

Strategija

Vizijo lahko dosežemo le z uresničevanjem strategije, in sicer:

– s preglednim načrtom strateških ciljev,
– z določitvijo aktivnosti za izvajanje ciljev,
– z vzpostavitvijo partnerskih vezi za stalne povezovalne procese izobraževanja v šoli in
–
–

usposabljanja v podjetjih,
z določitvijo odgovornosti za izvajanje programa na šoli in zavodu,
z uvajanjem stalnih sprememb in novosti v izobraževanju.

Razvojni program šole mora zagotavljati:
– izvajanje študijskih programov, ki bodo privlačni za mlade in odrasle;
– posodabljanje in prilagajanje študijskih programov glede na zahteve trga dela;
– aktivno sodelovanje z gospodarstvom pri analizi izobraževalnih potreb, razvoju novih poklicnih
standardov in študijskih programov;
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– sodelovanje socialnih parterjev in gospodarstva pri oblikovanju izobraževalnih programov in
izvajanju izobraževanja;

– izobraževanje diplomantov, ki bodo s svojim uporabnim znanjem bistveno prispevali k razvoju
podjetij;

– promocijo znanja, spodbujanje vseživljenjskega učenja in izobraževanja v gospodarstvu;
– enakovredno in primerljivo vključevanje v enoten evropski visokošolski prostor – spodbujanje
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

aktivne Erasmus+ mobilnosti študentov in predavateljev;
vključevanje v mednarodne projekte in sodelovanje s partnerji doma in v tujin;
ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti;
spremljanje kakovosti izobraževanja skozi zahteve in merila NAKVIS-a;
uporabo predavateljskega potenciala na zavodu in iz gospodarstva;
vključevanje domačih in tujih strokovnjakov v izobraževalni proces;
sistem, kjer se vloga učitelja spreminja od posredovalca znanja do svetovalca in mentorja;
oblikovanje in usmerjanje udeležencev izobraževanja v samostojnost, fleksibilnost, podjetnost in
inovativnost;
krepitev spremljanja in vrednotenja študentovih dosežkov izobraževalnem procesu;
zagotavljanje prijaznega in vzpodbudnega študijskega okolja za študente;
zagotavljanje študijske literature za predavatelje in študente v šolski knjižnici;
ustvarjanje vzpodbudnega učečega okolja s prilagajanjem in uporabo primernih učnih metod in
oblik dela;
vsestranska, racionalna in učinkovita uporaba razpoložljivih sredstev za delo;
kakovostne materialne in kadrovske pogoje za delovanje šole;
potrebna finančna sredstva za izvedbo rednega in izrednega študija;
ravnanje v skladu z veljavno zakonodajo in spoštovanje okoljske, delovne in druge zakonodaje,
predvsem s področja izobraževanja,
avtonomijo, izobraževanje in spopolnjevanje predavateljev.

Pogoji za uresničevanje vizije
Uresničevanje strateških področij razvojnega programa naj bi trajalo 5 let, vendar bodo nekatere
prednostne aktivnosti realizirane v krajšem času.

7.3

Organiziranost višje šole

Višja strokovna šola je organizacijska enota javnega zavoda Šolski center Celje, v okviru katerega si mladi
in odrasli udeleženci izobraževanja pridobivajo splošna in strokovna znanja.
Umeščenost v šolski center ne sme pogojevati koncepta nadaljnjega razvoja višje strokovne šole;
doprinesti mora k sinergijskim učinkom, saj omogoča tesno povezanost sekundarnega in terciarnega
strokovnega izobraževanja, predvsem na programskih področjih, ki jih izvaja višja šola.
Organi zavoda ŠC Celje v katerih sodelujejo študenti in zaposleni so:
– Svet zavoda,
– kolegij.
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7.3.1 Organi šole
Organi šole, ki je organizirana kot organizacijska enota zavoda, so po Zakonu o višjem strokovnem
izonbraževanju:
– strateški svet,
– ravnatelj,
– predavateljski zbor,
– strokovni aktivi,
– študijska komisija,
– komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.
Svoje poslanstvo višja strokovna šola lahko izvaja in dosega zastavljene cilje samo v dobrem partnerskem
sodelovanju s podjetji in organizacijami iz gospodarstva ter z aktivnim sodelovanjem vseh organov šole.
Pomembna komponenta poslanstva šole je tudi razvijati zavest o pomenu aplikativnih znanj pri
delodajalcih, tako na regijskem kot državnem nivoju in spodbujati samozaposlovanje diplomantov ter
promovirati njihovo zaposljivost. Skozi izvajanje študijskih programov in dejavnosti višje šole se povezujejo
različna strokovna področja. Zato morajo predavatelji pridobivati in posredovati najsodobnejša znanja ob
pomoči sodobnih metod poučevanja, s projektnim delom študentov, interdisciplinarnim medpredmetnim
povezovanjem in z aktivnim sodelovanjem študentov v izobraževalnem procesu na šoli in v podjetjih na
praktičnem izobraževanju.
Na osnovi strokovnih dosežkov višješolskih predavateljev in sodelavcev ob vključevanju ustreznih
strokovnih spoznanj in predvsem z upoštevanjem potreb gospodarstva, šola svoje izobraževalne
programe ves čas razvija in skozi izbirne module prilagaja razvoju stroke in dejanskim potrebam trga dela.
Pri izvajanju vseh programov pa se upošteva tudi koncept vseživljenjskega učenja.

7.4 Analiza stanja v regiji in državi
V Sloveniji je vzpostavljen in dograjen visokošolski sistem po Bolonjskem sistemu, ki pokriva višješolski in
visokošolski strokovni študij ter univerzitetni študij. Na področju višješolskega strokovnega izobraževanja
pa je v preteklih letih z umestitvijo višjih strokovnih šol MIZŠ (MŠŠ) v Direktorat za srednje in višje šolstvo
ter izobraževanje odraslih in ne v Sektor za visoko šolstvo in znanost, kot del terciarnega izobraževanja,
ostalo veliko odprtih vprašanj. Predvsem pa je to statusno vprašanje višjih šol in študentov, način
financiranja, kakovost, zakonodaja, skupne evidence itd.
Ugotavljamo pa, da je na področju višješolskega izobraževanja vzpostavljeno zelo močno sodelovanja šol
in podjetij pri izvajanju praktičnega izobraževanja, pripravi seminarskih nalog ter diplomskih del. Prav tako
pa se v izvajanje študijskega procesa vključujejo strokovnjaki iz gospodarstva, kot višješolski predavatelji.
Na ta način pa smo dosegli tudi spremljanje novosti na področju stroke in njihovo hitrejše vnašanje v učni
proces.
Savinjska regija, v kateri deluje naša višja strokovna šola, se uvršča na rep po številu višje in visoko
izobraženega prebivalstva, kot tudi po visokem deležu prebivalstva brez izobrazbe. Prav tako je Savinjska
regija pomembno srednješolsko središče, katerih dijaki želijo nadaljevati študij v regiji, saj so v
neenakopravnem položaju s študenti v univerzitetnih središčih zaradi večjih stroškov študija.
Zavedamo se pomena razvoja višjega šolstva v regiji, predvsem z vidika tesnega povezovanja in
partnerskega sodelovanja šole z gospodarstvom v regiji, saj zagotavlja prenos znanja v obe smeri. Šola bo
nudila svoje znanje in praktične izkušnje študentom preko dobro strokovno usposobljenega
predavateljskega kadra, ki ga bodo dopolnjevali strokovnjaki iz podjetij v vlogi predavateljev – specialistov
za posamezna strokovna področja in mentorjev podjetjih, ki bodo sooblikovali študente v dober inženirski
kader preko praktičnega izobraževanja, uporabnih seminarskih nalog in diplomskih del. Le tako bomo
lahko zagotavljali strokovno delovno silo, spodbujali privlačnost lokalnega okolja in zagotavljali
vseživljenjsko učenje.
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7.5 SWOT analiza
PREDNOSTI (Strength)

SLABOSTI (Weaknesses)

–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sodobna oprema laboratorijev in predavalnic –
dobri materialni pogoji
Mlad visoko strokoven kader
Praktične izkušnje kadra
Podpora gospodarstva in dolgoletne povezave
Tradicija šole – ena prvih VSŠ
Lokacija na križišču prometnic
Dober sistem informiranja študentov
Lastna avtorska gradiva za študente
Vertikalna in horizontalna povezanost s ŠC Celje
in med programi
Optimiran (kadri, oprema) izobraževalni proces
Fleksibilnost pri razvoju programov
Brezžični dostop do svetovnega spleta

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Premajhno sodelovanje med zaposlenimi – slab
pretok informacij, neudeležba na formalnih in
neformalnih srečanjih – zato premalo priložnosti
za boljše delovanje šole.
Premalo skupnih projektov (predavatelji,
študenti, gospodarstvo)
Odvisnost od ŠC Celje - neavtonomnost
Nezanesljivost delovanja osrednjega strežnika
Parkiranje
Prostorska utesnjenost
Premajhna fleksibilnost (še več novosti z vidika
kadra, ...)
Ni usmerjevalnih tabel za dostop do šole – tudi
vhod se težko najde.
Gradiva niso verificirana in recenzirana
Slaba organizacija vzdrževanja in izrabe opreme
Premalo učiteljev, ki imajo domicil na šoli – težje
usklajevanje
Nemotivirani študenti in s slabim predznanjem
Prehodnost naših diplomantov na visoke šole
Ne
vzpodbujamo
individualni
razvoj
predavateljev (možnost, da gre za ½ leta v
gospodarstvo)

PRILOŽNOSTI (Opportunities)

NEVARNOSTI (Threats)

–

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pridobivanje
projektov
v
povezavi
z
gospodarstvom
Razširitev programov do kvalifikacij in
specializacij
Evolucija programov
Povezovanje s šolami in gospodarskimi subjekti
doma in v tujini (tudi izven EU)
Izobraževanje tujih slušateljev
Ekologija, obnovljivi viri, naravni materiali,
reciklaža
Kriza v gospodarstvu, saj usposabljamo
inženirski kader
Klub diplomantov za razvoj podjetniškega
sklada.
Boljša izkoriščenost opreme - ponuditi jo na trgu
(10 letni moratorij na trženje zaradi EU
projektov?)
Raziskovalna dejavnost (ni financirana)

–
–
–
–
–
–
–
–
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Zaradi krize nižji vpis
Zmanjšana podpora gospodarstva (GRA)
Splošno zmanjšanje atraktivnosti tehnike v
družbi
Zunanji vpliv na kadrovanje (predavateljev,
ravnateljev)
Nelojalna konkurenca
Zasičenost trga z mrežo VSŠ
Status VSŠ glede na visoke šole je v zadnjem času
manjši
Način financiranja – poudarek na kvantiteti
Neurejena
zakonodaja
na
področju
študentskega in pogodbenega dela
Težko zagotoviti prakso, pa tudi vedno težje
zaposlitev
Zakonodajna
umeščenost
nekje
med
srednješolsko in visokošolsko zakonodajo

Specifični cilji razvojnega programa, ki morajo zagotavljati:
– izvajanje študijskih programov, ki bodo privlačni za mlade in odrasle;
– posodabljanje in prilagajanje študijskih programov glede na zahteve trga dela;
– aktivno sodelovanje z gospodarstvom pri analizi izobraževalnih potreb, razvoju novih poklicnih
standardov in študijskih programov;
– sodelovanje socialnih parterjev in gospodarstva pri oblikovanju izobraževalnih programov in izvajanju
izobraževanja;
– izobraževanje diplomantov, ki bodo s svojim uporabnim znanjem bistveno prispevali k razvoju
podjetij;
– promocijo znanja, spodbujanje vseživljenjskega učenja in izobraževanja v gospodarstvu;
– enakovredno in primerljivo vključevanje v enoten evropski visokošolski prostor – spodbujanje aktivne
Erasmus+ mobilnosti študentov in predavateljev;
– vključevanje v mednarodne projekte in sodelovanje s partnerji doma in v tujin;
– ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti;
– spremljanje kakovosti izobraževanja skozi zahteve in merila NAKVIS-a;
– uporabo predavateljskega potenciala na zavodu in iz gospodarstva;
– vključevanje domačih in tujih strokovnjakov v izobraževalni proces;
– sistem, kjer se vloga učitelja spreminja od posredovalca znanja do svetovalca in mentorja;
– oblikovanje in usmerjanje udeležencev izobraževanja v samostojnost, fleksibilnost, podjetnost in
inovativnost;
– krepitev spremljanja in vrednotenja študentovih dosežkov v izobraževalnem procesu;
– zagotavljanje prijaznega in vzpodbudnega študijskega okolja za študente;
– zagotavljanje študijske literature za predavatelje in študente v šolski knjižnici;
– ustvarjanje vzpodbudnega učečega okolja s prilagajanjem in uporabo primernih učnih metod in oblik
dela;
– vsestranska, racionalna in učinkovita uporaba razpoložljivih sredstev za delo;
– kakovostne materialne in kadrovske pogoje za delovanje šole;
– potrebna finančna sredstva za izvedbo rednega in izrednega študija;
– ravnanje v skladu z veljavno zakonodajo in spoštovanje okoljske, delovne in druge zakonodaje,
predvsem s področja izobraževanja,
– avtonomijo, izobraževanje in spopolnjevanje predavateljev.
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7.6 Strateška področja
1. Prednostni cilj: Povečati obveščenost oz. informiranost zaposlenih
Zap.
št.

Aktivnost

1

Zgodnejša obvestila o formalnih in neformalnih srečanjih oz. Ravnatelj
umestitev fiksnih terminov srečanj predavateljskega zbora v LDN
(določitev oblike in vsebine) ter zagotoviti še sprotno e-informiranost
o dogodkih na šoli in ŠC, koledar dogodkov

Kazalniki rezultatov uspeha cilja 1
Kazalnik rezultatov
Zadovoljstvo z informiranostjo

Nosilec

Izhodiščna vrednost (leto 2013)
Anketa zadovoljstva - 4

Rok

Možna tveganja,
izvedbo aktivnosti

ki

lahko

1 leto

Ne vidimo velikega tveganja

ogrozijo

Ciljna vrednost leta 2018
Anketa zadovoljstva – 4,8

2. Prednostni cilj: Povečati sodelovanje na skupnih projektih
Zap.
št.

Aktivnost

Nosilec

1

Oblikovanje pilotnega projekta skupaj s podjetjem/i: izdelek, ki bo
dokazoval medsebojno sodelovanje in povezovanje, inovativnost,
združeval predmetna področja in programe, vključno s promocijskimi
aktivnosti
Izvedba aktivnosti za financiranje takšnih projektov in drugih načinov
financiranja (šolnine..)

Projektna skupina - vodja 3 leta
projekta: P. Četina,
sodelujoči: izbere vodja,
ravnatelj jih imenuje
Predavatelji s področja 2 leti
ekonomije

2

Kazalniki rezultatov uspeha cilja 2.1
Kazalnik rezultatov
Število skupnih projektov
Število vključenih sodelujočih udeležencev

Rok

Možna tveganja,
izvedbo aktivnosti

ki

lahko

ogrozijo

Razpršenost, nemotiviranost,
neusklajenost

časovna

Nemotiviranost

Izhodiščna vrednost (leto 2013)
Ciljna vrednost (leto 2018)
0
Najmanj 1 projekt na generacijo študentov
Ni sodelovanja študentov in predavateljev na 10 udeležencev
skupnih projektih več programov
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Število opravljenih ur na projektu
Število objav o projektih
Uporabnost rezultatov projekta v prakssi
Kazalniki rezultatov uspeha cilja 2.2
Kazalnik rezultatov
Zagotoviti možnost sofinanciranja
(donatorstva)

0
0
0

100 ur na projekt
Objave v sredstvih javnega značaja
Vsi projekti

Izhodiščna vrednost (leto 2013)
projektov Ni projektov

Ciljna vrednost (leto 2018)
Vsak projekt je sofinanciran iz gospodarstva

3. Prednostni cilj: Povečati vpis motiviranih študentov
Zap.
št.

Aktivnost

1

Izboljšati prepoznavnost šole s sodelovanjem
diplomantov in aktivirati klub diplomantov
Promocija skupnih projektov in dela na šoli

2

Kazalniki rezultatov uspeha cilja 3.1
Kazalnik rezultatov
Delež vseh diplomantov
Zadovoljstvo članov kluba
Število aktivnosti kluba
Delež aktivnih članov kluba

Nosilec

Rok

Možna tveganja,
izvedbo aktivnosti

dosedanjih Vodja referata

2 leti

Ravnatelj
s
predavateljev

timom 3 leta

Ustanovitev, delovanje, koordinacija dela
kluba
Ni izvedbe projektov

Izhodiščna vrednost (leto 2013)
0
0
0
0

Ciljna vrednost (leto 2018)
20 %
4 (od 5)
2 na leto
50 %

Kazalniki rezultatov uspeha cilja 3.2
Kazalnik rezultatov
Izhodiščna vrednost (leto 2013)
Predstavitve poznanih diplomantov na informativnih 0
in uvodnih dneh ter predavanjih

Ciljna vrednost (leto 2018)
5 na leto
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ki

lahko

ogrozijo

4. Prednostni cilj: Povečati prehodnost naših diplomantov
Zap.
št.

Aktivnost

Nosilec

Rok

Možna tveganja,
izvedbo aktivnosti

1

Razvoj tutorstva (študentsko, predavateljsko)

Stanka Vrhovec

3 leta

Zunanji dejavniki

ki

lahko

ogrozijo

Kazalniki rezultatov uspeha cilja 4
Kazalnik rezultatov
Izhodiščna vrednost (leto 2013)
Ciljna vrednost (leto 2018)
Sistem tutorstva na šoli
Ni
Izdelan sistem - pravilnik
Število aktivno udeleženih v sistem tutorstva
1
1 predavatelj in 1 študent na program/letnik
Povečanje aktivnosti mentorjev predavateljev pri 25 % - Delež študentov z odobreno temo, ki so 35 % - Delež študentov z odobreno temo, ki so
diplomah
diplomirali v študijskem letu
diplomirali v študijskem letu

5. Prednostni cilj: Vpeljati izobraževanje tujih slušateljev
Zap.
št.

Aktivnost

1

Preučitev zakonskih možnosti in opredelitev pristopa ali ustanovitev Ravnatelj
šole izven EU

Kazalniki rezultatov uspeha cilja 5
Kazalnik rezultatov
Študija o možnosti izvedbe

Nosilec

Izhodiščna vrednost (leto 2013)
0

Rok

Možna tveganja,
izvedbo aktivnosti

ki

lahko

ogrozijo

3 leta

Zakonodaja države, dislokacije in finančni
učinek

Ciljna vrednost (leto 2018)
Izdelana analiza

6. Prednostni cilj: Povečanje izvajanja izpopolnjevanja in specializacije
Zap.
št.

Aktivnost

Nosilec

1
2

Razvoj novih specializiranih modulov in uveljavitev obstoječih
Vodje strokovnih aktivov
Izvedba specialnih seminarjev za spopolnjevanje diplomantov in Vodje strokovnih aktivov
drugih kandidatov
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Rok

Možna tveganja,
izvedbo aktivnosti

ki

lahko

ogrozijo

3 leta
1 leto

Upad vpisa in prehodnost študentov
Ni dovolj kandidatov - kriza

Kazalniki rezultatov uspeha cilja 6.1
Kazalnik rezultatov
Število modulov za specializacijo

Izhodiščna vrednost (leto 2013)
0

Ciljna vrednost (leto 2018)
1

Kazalniki rezultatov uspeha cilja 6.2
Kazalnik rezultatov
Število seminarjev

Izhodiščna vrednost (leto 2013)
0

Ciljna vrednost (leto 2018)
1 na leto

Za prednostne cilje morajo imenovani nosilci oz. skupine pripraviti interne projekte z terminskimi plani aktivnosti, ki jih zapišemo v Letni delovni načrt in njihovo
realizacijo spremljamo v Letnem poročilu in realizaciji za vsako študijsko leto posebej.
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7.7 Povzetki s priporočili
Naša vizija je uresničljiva, če bomo strategijo sprejeli vsi sodelujoči in odgovorni za razvoj in uspešno
delovanje višje strokovne šole ob zavedanju pomena kvalitetnega znanja. Z ustvarjanjem splošnega,
ugodnega, pospeševalnega okolja za novosti, spremembe in inovacije v šoli, z vzpostavitvijo sistema
zagotavljanja kakovosti kot stalnega povezovalnega procesa, z uvajanjem inovacijske kulture, in s
pripravljenostjo na nove izzive ter na nove oblike sodelovanja in povezovanja lahko skupne cilje
dosežemo, našo vizijo pa uresničimo.
Potrebno je spodbuditi sodelovanje vseh udeležencev v študijskem procesu, to so na strani šole
predavatelji, študenti in podjetja, kot uporabniki kadra. Zavedamo se, da se izvajanja izobraževanja na
višji strokovni šoli ne moremo zamišljati brez povezave z gospodarstvom. Vendar tu ne bodo dovolj le
spodbude za kvalitetno sodelovanje s strani šole, ampak bo to morala podpreti tudi družba, saj je
izvajanje PRI v podjetjih del študijskega procesa.
Visoka kakovost izobraževanja z dvigom izobraževalnih standardov, aktivnim vključevanjem
udeležencev v študijski proces, izvajanjem samoevalvacij in z drugimi aktivnostmi bo doprinesla k večji
kakovosti izobraževanja na šoli.
Z razvojno usmerjenim delovanjem mora šola ustvarjati, zbirati in širiti znanje in vzpodbujati
vseživljenjsko učenje tako pri predavateljih kot študentih in spodbujati potrebo po profesionalnem in
osebnostnem razvoju. Z izvajanjem študijskih programov, ki so po ECTS ovrednoteni s kreditnimi
točkami, torej tudi mednarodno primerljivi, se bomo vključevali v mednarodne izobraževalne
aktivnosti, ki bodo povečevale kakovost delovanja in pridobljenega znanja ter spretnosti.
V sklopu šolskega centra, v katerem deluje višja strokovna šola, bomo kontinuirano skrbeli za
posodabljanje učne tehnologije, laboratorijev za področja računalništva, CNC tehnologije, meritev,
avtomatizacije in robotike, računalniškega snovanja in simulacij procesov. Izobraževalni proces bodo
vodili visoko usposobljeni predavatelj z veliko praktičnih izkušenj.
Šola bo usmerjena v spodbujanje vseživljenjskega učenja, sodelovanje in partnerstvo, ki je sestavni del
strokovnega izobraževanja. Nadaljevali bomo z sodelovanjem in vodenjem mednarodnih projektov ter
navezovanjem stikov z izobraževalnimi institucijami v različnih državah.
Celje, september 2013
Valerija Resnik Čakš,
predsednica strateškega sveta

Alojz Razpet,
ravnatelj
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8 Medpodjetniški izobraževalni center
8.1 Predstavitev
Medpodjetniški izobraževalni center deluje v sklopu Šolskega centra Celje kot samostojna
organizacijska enota od leta 2007. Ustanovljen je bil s ciljem hitrejšega in kvalitetnejšega pretoka
znanja med šolami in gospodarstvom. Zasnova delovanja MIC-a, ki je bila narejena ob ustanovitvi,
vključuje povezovanje Šolskega centra Celje z ostalimi izobraževalnimi organizacijami, gospodarstvom
in obrtjo, Regionalno razvojno agencijo Celje, Zavodom RS za zaposlovanje in ostalimi zainteresiranimi
partnerji.

Opredelitev pojma
Del praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu se lahko izvaja v medpodjetniškem
izobraževalnem centru, ki se organizira kot zavod, gospodarska družba ali organizacijska enota zavoda,
družbe ali druge pravne osebe.
V medpodjetniškem izobraževalnem centru se, poleg praktičnega usposabljanja z delom, lahko izvaja
tudi priprava kandidatov:
– za mojstrske, delovodske oziroma poslovodske izpite,
– za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
– za opravljanje praktičnega dela zaključnih izpitov in poklicne mature.
V medpodjetniškem izobraževalnem centru se lahko izvaja tudi usposabljanje zaradi potreb
tehnoloških sprememb v delovnih procesih in za zviševanje konkurenčne sposobnosti gospodarstva.
(vir: Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, 13. 7. 2006, 32. člen)
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8.2 Vizija, poslanstvo in vrednote
8.2.1 Vizija
Vizija Medpodjetniškega izobraževalnega centra Šolskega centra Celje je krepitev vezi med
izobraževanjem in razvojem gospodarstva v regiji.

8.2.2 Poslanstvo
Poslanstvo MIC-a ŠC Celje je odzivanje na potrebe gospodarstva in prilagajanje sistema izobraževanja
in usposabljanja za ključne kompetence.

8.2.3 Vrednote
Vrednote MIC-a so:
– etičnost in odgovornost,
– strokovnost,
– inovativnost,
– podjetnost,
– odprtost.
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8.3 Analiza stanja (SWOT analiza)
PREDNOSTI
– strokovnost, izkušenost
– fleksibilnost
– učinkovitost
– odprtost za nove ideje
– mreža mednarodnih in domačih partnerjev
– nekonvencionalnost
– timska naravnanost
– podjetnost
– samoiniciativnost
– delavnost
– odzivnost
– vztrajnost
– vrhunska opremljenost

SLABOSTI
– ni sistemiziranih dovolj delovnih mest, ki bi
–
–
–
–

omogočala zaposlitev za nedoločen čas
premalo strokovnih znanj s področja naših
izobraževalnih programov
smo »motnja« rednih procesov na centru
preobremenjenost
z
aktivnostmi/
neenakomerna obremenitev z aktivnostmi
obremenjenost strokovnjakov v rednem
izobraževanju

PRILOŽNOSTI
NEVARNOSTI
– med šolskimi centri veljamo za dobrega in – nestabilna ekonomska situacija
resnega partnerja
– prehod v novo perspektivo (vrzel v razpisih,
– mednarodna prepoznavnost
drugačen pristop)
– večja naklonjenost družbenega okolja – visoka uspešnost pri dosedanjem
–
–

poklicem in tehniki
podjetništvo kot ena izmed evropskih
prioritet
vključenost v Konzorcij šolskih centrov, kar
omogoča tudi prijavo na večje projekte

–
–
–
–
–
–
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pridobivanju projektov in sredstev
prostorska stiska
nezadostna
kadrovska
podprtost
računovodstva za finančno spremljanje
zahtevnih projektov
nepripravljenost gospodarskih subjektov za
sodelovanje
konservativnost šolskega sistema
nefleksibilnost javne uprave
rigidna zakonodaja

8.4 Strateška področja dejavnosti MIC-a
Strateška področja delovanja so:
– sodelovanje z gospodarstvom,
– izvajanje usposabljanj in izobraževanj za odrasle,
– podporne dejavnosti pri projektnem delu,
– raziskave in razvoj.

8.4.1 Sodelovanje z gospodarstvom
Na tem področju moramo vpeljati učinkovitejše in bolj sistematično povezovanje ter večjo
prepoznavnost v vseh gospodarskih subjektih naše regije. Ker za to nimamo posebnih resursov, vidimo
edino možnost v večjem angažiranju organizatorjev PUD (praktičnega usposabljanja z delom), ki že
imajo navezane stike.

8.4.1.1

PUD

Ena od nalog MIC-a je koordinacija in poenotenje delovanja organizatorjev PUD ter njihovo skupno
nastopanje v imenu ŠC Celje, ne le v imenu posameznih šol.
MIC naj izvaja:
– koordinacijo organizatorjev PUD,
– administriranje za potrebe subvencioniranja mentorjev v gospodarstvu (enovita prijava),
– priprava in ažuriranje e-baze gospodarskih subjektov in vpeljava e-poslovanja.

8.4.1.2

Certificirana usposabljanja

V okviru MIC-a želimo zadržati obstoječe pravice do certificiranih usposabljanj. Sedaj smo certificirani
za:
– usposabljanje in izpit za serviserje klimatskih naprav v motornih vozilih (licenca Ministrstva RS
za okolje in prostor),
– Siemens – uradni vadbeni center za Slovenijo.
Spremljali bomo potrebe trga po novih certificiranih usposabljanjih in jih poskušali pridobiti na
natečajih.

8.4.1.3

Ugotoviti skupni interes izobraževanje – gospodarstvo

V ta namen bomo angažirali koordinatorje in organizatorje PUD kot vezni člen in promotorje. Po enkrat
v petletnem obdobju bomo izpeljali forum MIC – obrtniki.

8.4.1.4

Karierni dan za dijake/študente

Za dijake zaključnih letnikov bomo pripravili prireditev, na kateri se bodo srečali z delodajalci:
– testna izvedba leta 2015 – Višja strokovna šola,
– evalvacija testne izvedbe in prilagoditve,
– ob pozitivnih evalvacijskih ugotovitvah izvajanje na vseh šolah od leta 2016 dalje.
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8.4.1.5

Zaposleni bivši dijaki, starši obstoječih dijakov

Izkoriščali bomo velik potencial promoviranja s pomočjo bivših dijakov in praviloma vedno veliko
pripravljenost za sodelovanje z njimi in s starši obstoječih dijakov:
– donacije,
– podpora promociji,
– mentorstvo dijakom, zaposlenim,
– gostovanja na šoli,
– gostovanja naših dijakov/študentov/zaposlenih pri njih.

8.4.2 Usposabljanja in izobraževanja za odrasle
8.4.2.1

Tržna usposabljanja in izobraževanja

a) Formalna:
– možnost izobraževanja v vseh formalnih programih, kot jih nudimo za mladino,
– NPK (usposabljanja in preverjanja).
b) Neformalna:
– usposabljanja za gospodarstvo,
– usposabljanja za brezposelne,
– usposabljanja za partnerje iz tujine (ponudba šolam).
c) Z namenom promocije:
– učitelji OŠ,
– učenci OŠ,
– starši,
– vrtci,
– vzgojitelji,
– promocijski powerpoint in video.

8.4.2.2

Notranja usposabljanja in izobraževanja

Vzpostavili smo sistem za izvajanje izobraževanj med sodelavci za različna področja:
– osebna rast,
– prosti čas,
– informacijsko-komunikacijska tehnologija,
– stroka.
Vzpostavili bomo sistem diseminiranja in diseminacijske poti za znanja, pridobljena na zunanjih
usposabljanjih zaposlenih.
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8.4.3 Podporne dejavnosti pri projektnem delu
8.4.3.1

Zunanje projektno delo

Prijava in izvajanje nacionalnih in mednarodnih projektov.

8.4.3.2

Notranje projektno delo

Spremljanje in prijava na razpise, podpora šolam pri prijavi, vodenje in koordinacija projektov, podpora
pri izvajanju šolskih projektov, revalorizacijske dejavnosti …
Izvajanje notranjih projektov: Utrinki, informatizacija, ŠCC Novice, interni natečaji, komuniciranje,
evalvacijske dejavnosti (merjenje organizacijske klime vsaki dve leti).

8.4.4 Raziskave in razvoj
8.4.4.1

Spremljanje in uvajanje novosti na področju pedagogike in andragogike

– Spremljanje novosti,
– pridobivanje ustreznih ponudnikov/izvajalcev usposabljanj,
– organizacija internih usposabljanj.

8.4.4.2

Razvojna partnerstva s podjetji

– Spremljanje novosti na področju tehnike in tehnologije (navezava stikov s podjetji in
–

sodelovanje pri vpeljavi novih postopkov in tehnologij),
prenos znanja izobraževanje – gospodarstvo preko skupnih projektov in ostalih aktivnosti.
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8.5 Kazalniki uspešnosti
Kazalnik
Število vpisanih udeležencev v
srednješolske
formalne
programe
izobraževanja
odraslih
Število udeležencev, ki so
uspešno zaključili programe
NPK
Število izvedb neformalnih
usposabljanj
za
zunanje
uporabnike
Število vključenih zunanjih
uporabnikov
*Podatek velja za šolsko leto 2013/14

Leto 2013

Leto 2019

334*

150

131*

100

29

35

282

350

Andreja Jelen Mernik,
vodja MIC
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