
Poročilo Komisije za kakovost SG v šolskem letu 2018/19 

 

Na osnovi a 41.b člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah je bila 

ustanovljena  Komisija za kakovost na Strokovni gimnaziji in šteje 7 članov: 

Ivanka Toman, predsednica, predstavnica strokovnih delavcev šole 

                         in članica Centralne komisije za kakovost ŠC Kranj;  

mag. Marko Arnež, član, predstavnik strokovnih delavcev šole; 

Simona Kert, članica, predstavnica strokovnih delavcev šole; 

Matej Lavtižar, član, predstavnik strokovnih delavcev šole; 

Lidija Balantič, članica, predstavnica staršev; 

mag. Cvetka Bizjak, članica, predstavnica ZRSŠ; 

Aljaž Medič, član, predstavnik dijakov.  

 

Sestankov komisije se je udeleževala tudi mag. Lidija Goljat Prelogar, ravnateljica SG. 

 

Na prvem sestanku so članice in člani komisije pripravili smernice za delo v šolskem letu 

2018/19. Odločili so se za naslednja področja spremljanja in ugotavljanja kakovosti: Komisija 

za kakovost, učitelji, dijaki, šola. Za vsako področje so izbrali nekaj kazalnikov. Dela so se lotili 

po metodologiji: planiraj, izvedi, preveri in ukrepaj. Metode vrednotenja so bile: anketiranje, 

opazovanje, zbiranje podatkov, razpravljanje.  

 

Ugotovitve: 

Strokovna gimnazija ima ustanovljeno Komisijo za kakovost, ki enkrat letno objavi poročilo o 

kakovosti na svoji spletni strani. Celotnega sistema spremljanja in merjenje kakovosti šola še 

nima povsem oblikovanega, se pa kaže pomemben premik v tej smeri pri načrtovanju dela v 

naslednjem šolskem letu. Predsednica komisije aktivno sodeluje v Centralni komisiji za 

kakovost Šolskega centra Kranj.  

Šola učiteljem omogoča, da se udeležijo izobraževanj, ki so razpisana s strani ministrstva ali 

drugih organizacij. Učitelji uporabljajo sodobno tehnologije za izvajanje izobraževanja. V 

okviru projekta MUNERA so spoznavali uporabnost orodja Office 365.  

Šola skrbi za promocijo zdravja. Organiziranih je bilo nekaj športno rekreativnih dogodkov, na 

spletni strani pa objavlja prispevke o zdravem načinu življenja. 

Šola omogoča dijakom, da razvijajo svoje sposobnosti na različnih področjih (stroka, šport, 

vključevanje v projekte). 

V tem šolskem letu so bile posodobljene spletne strani posameznih enot na Šolskem centru 

Kranj. Dijaki in učitelji so sodelovali pri promociji šole. Učinek promocijskih dejavnosti je že 

opaziti, saj se je povečal vpis v program Strokovne gimnazije. 

 

Ivanka Toman 

predsednica Komisije za kakovost  

SG ŠC Kranj 


