Poročilo Komisije za kakovost STŠ Šolskega centra Kranj za šolsko
leto 2015/16
Poročilo ravnateljice Srednje tehniške šole ŠC Kranj za šolsko leto 2015/2016
Skupno število učiteljev na STŠ je bilo 77, od tega 37 učiteljev, ki poučujejo strokovne
predmete, in 40 učiteljev, ki podajajo splošne izobraževalne vsebine (35 žensk in 42 moških).
Skupno število vpisanih dijakov na STŠ je v šolskem letu 2015/16 znašalo 737. V program
elektrotehnike je bilo vpisanih 157 dijakov, v program računalništva 302 dijakov ter v program
mehatronike 278 dijakov. V primerjavi z šolskim letom 2014/15 se je vpis zmanjšal za 23
dijakov.
V primerjavi s šolskim letom 2014/15, ko smo imeli 4 zlate maturante, smo v šolskem letu
2015/16 imeli 1 zlatega maturanta, nekaj dijakov pa se je temu dosežku zelo približalo.
Dijaki STŠ so sodelovali na različnih tekmovanjih v znanju in spretnostih ter športu dosegli 129
bronastih, 15 srebrnih in 9 zlatih priznanj ter 4 mednarodna na športnem področju.
Z dodatno učno pomočjo smo poskrbeli za 44 dijakov s posebnimi potrebami, ki predstavljajo
skoraj 6 % vseh vpisanih dijakov (za 0,2 odstotne točke več kot lani). Dopolnilnega pouka so
bili deležni tudi dijaki brez odločb. Pomoč v smeri nadgradnje znanja smo nudili tudi dijakom,
ki so izkazali večji interes za določeno področje (dodatni pouk).
PUD je v letošnjem šolskem letu opravilo 263 dijakov (od 279) od tega:
106 dijakov srednjega poklicnega izobraževanja, 140 dijaki srednjega strokovnega
izobraževanja in 17 dijakov poklicno tehniškega izobraževanja. To je omogočilo dobro
sodelovanje pri izmenjavi strokovnih informacij in pridobivanju učnih pripomočkov.
Šolske in obšolske dejavnosti:
Izveden je bil projektni teden v CŠOD v Gorenju za 1. SSI programe in strokovna ekskurzija v
okviru OK Balkan ekspress za 3. Ma, 3. Mb in 3.Šm, kjer so izvajali avtentično učenje s
pomočjo aktivnih metod dela.
Opravljeni so bili projektni tedni v sklopu urnika za vse IP.
S pomočjo socialnih partnerjev smo pripravili Odprti kurikul in kataloge znanj za 9
izobraževalnih programov na STŠ.
V nekaj razredih smo izvedli med RU predavanja našega bivšega dijaka, sedaj kriminalista
kranjske policijske postaje Danila Šenka z naslovom »Javni red in kršitve«.
Bili smo organizatorji regijskega tekmovanja za OŠ ROBOBUM.
Izvedli smo 1 Dan odprtih vrat (obiskalo nas je več kot 200 učencev) in 11 Tehniških dni za
586 učencev OŠ. Pripravili smo 14 predstavitev po OŠ. S srednjimi šolami na Gorenjskem smo
organizirali zelo odmeven Vrtiljak poklicev za gorenjske osnovnošolce v Srednji šoli na
Jesenicah, kjer smo jim predstavili poklice, za katere izobražujemo.

Pokazali smo, koliko različnih znanj, tudi izven stroke, imajo dijaki naše šole, in organizirali
prireditev Podjetniški dan. Dijaki so predstavili aktivnosti v Projektnem tednu, zaključne
naloge in pripravili kulturno zabavno prireditev, na kateri smo podelili nagrade najboljšim
dijakom zaključnih letnikov. Deležni so bili tudi o podjetništvu.
Z MIC so sodelovali naši učitelji v kar nekaj mednarodnih in državnih projektih.

Poročilo Komisije za kakovost STŠ
Komisija s svojim delom stremi k stalnemu zagotavljanju kakovosti izobraževalnega procesa.
Učitelje spodbuja k prostovoljnemu sodelovanju pri izpolnjevanju različnih anketnih
vprašalnikov.
V šolskem letu 2015/16 smo člani Komisije za kakovost STŠ nadaljevali delo na področju
samoevalvacije v okviru spremljanja zastavljenih ciljev:
- odgovornost,
- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, branja
in pisanja.
Za ti dve področji je komisija zbirala podatke in aktive pozivala k analiziranju njihovih
podatkov. Na podlagi zbranih poročil aktivov je pripravila Samoevalvacijsko poročilo (Priloga
2: Samoevalvacijsko poročilo).
Komisija je sodelovala tudi s Komisijo za kakovost zavoda ŠC Kranj:
- pri oblikovanju vprašalnikov za starše, dijake in učitelje, ki se bodo izvajali na
nivoju centra,
- na dveh delavnicah Komisije za kakovost zavoda (tematika Strateški cilji in
kazalniki),
- v diskusiji glede pravilnika o anketiranju,
- v 6. procesni delavnici z vodstvom šole,
- na sestankih Komisije za kakovost zavoda.
Komisija za kakovost STŠ je pregledala tudi analize izvedenih vprašalnikov (o zadovoljstvu
dijakov STŠ, o zadovoljstvu staršev dijakov STŠ, o izvedbi informativnega dne, o realizaciji
podjetniškega dne) v tekočem šolskem letu.
Anketo o zadovoljstvu dijakov STŠ je izpolnilo 323 dijakov, 70% dijakov bi šolo priporočilo še
drugim, približno isti procent bi ponovno izbral našo šolo. Dijaki v veliki večini delo profesorjev
ocenjujejo kot dobro oz. zelo dobro.
Anketo o zadovoljstvu staršev dijakov STŠ je izpolnilo 90 staršev. Velika večina 95% staršev, ki
so odgovarjali na anketo, bi ponovno izbrali STŠ in šolo priporočili tudi drugim. Prav tako zelo
dobro ocenjujejo delo učiteljev, vzdušje in pogoje za delo v šoli. Kot odlično ocenjujejo
komunikacijo z vodstvom šole, dostopnost profesorjev in vodstva, ter obveščenost o
dogajanju.
Anketo o izvedbi informativnega dneva je izpolnilo 25 učiteljev. Dobra polovica anketirancev
ocenjuje informativni dan kot zelo dobro organiziran, časovno ustrezen. Izbor delavnic in
njihovo opremljenost več kot polovica anketirancev ocenjuje kot ustrezno.
Anketo o realizaciji podjetniškega dne je izpolnilo 20 učiteljev. Polovica anketirancev
organizacijo podjetniškega dneva ocenjuje kot zelo dobro, pohvalili bi zaključne naloge

dijakov, udeležbo delodajalcev, predstavitve PT. Kot slabo stran dogodka, pa se kaže slab doziv
staršev dijakov. Polovica anketirancev meni, da je izbor predstavitev pokazal realno delo na
šoli.
Rezultati omenjenih anket so bili posredovani vodjem aktivov.

Nalogo spremljanja umeščanja šole v lokalno okolje je po dogovoru naloga MIC-a, ki je v
šolskem letu 2015/16 izvedel naslednja izobraževanja:
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