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V skladu s 16. Členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraţevanju (Uradni list RS št. 

79/2006) je Svet Srednje šole Josipa Jurčiča na seji 30.9.2008 na predlog ravnatelja imenoval 

Komisijo za kakovost v sestavi : 

Anton Brčan, predsednik; 

Marija Strnad, predstavnica delavcev šole; 

Ana Godec, predstavnica delavcev šole; 

Nada Hauptman, predstavnica staršev; 

Bojan Rogač, predstavnik staršev in 

Rok Nosan, predstavnik dijakov. 

 

Komisija  za kakovost skrbi za uvajanje elementov in merljivih kriterijev kakovosti dela in 

ţivljenja na šoli in vzpostavitev sistemov za zagotavljanje kakovosti. Komisija opravlja 

naslednje naloge: 

- načrtuje, usklajuje in organizira sistem spremljanja in vzpodbujanja kakovosti na šoli, 

- razvija kazalce kakovosti; 

- sodeluje z vodstvom šole in strokovnimi skupinami na šoli; 

- spremlja aktivnosti šole pri vključevanju v različne projekte, tekmovanja dijakov in 

sodelovanja z različnimi institucijami iz okolja (lokalno, drţavno, mednarodno); 

- pripravi vsakoletno poročilo o kakovosti; 

- spremlja doseganje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev šole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Srednja šola Josipa Jurčiča, Komisija za kakovost                                          Poročilo 2008/09 

1  IZOBRAŢEVALNI PROGRAMI 

 

Šola izvaja naslednje programe: 

- EKONOMSKI TEHNIK, srednje strokovno izobraţevanje; 

- EKONOMSKI TEHNIK, poklicno tehniško izobraţevanje; 

- TRGOVEC, srednje poklicno izobraţevanje (do š.l. 2009/10); 

- GIMNAZIJA, 

- MATURITETNI TEČAJ. 

Šola je organizirana enotno, zato pri določenih kazalnikih ni mogoče strogo ločiti podatkov, 

ki se nanašajo samo na tehniško ali gimnazijsko izobraţevanje.  

Tabela 1: Število vseh  vpisanih dijakov v posamezne programe v š.l. 2008/09: 

Program Število dijakov 

2005/06 

Število dijakov 

2006/07 

Število dijakov 

2007/08 

Število dijakov 

2008/09 

EKONOMSKI 

TEHNIK SSI 

230 212 210 199 

EKONOMSKI 

TEHNIK PTI 

74 75 51 21 

TRGOVEC SPI 74 75 51 21 

Vir: Letno poročilo 2008/09 

Tabela 2: Število vpisanih v prvi letnik 

Program Število dijakov 

2006/07 

Število dijakov 

2007/08 

Število dijakov 

2008/09 

Število dijakov 

2009/10 

EKONOMSKI 

TEHNIK SSI 

47 47 50 38 

EKONOMSKI 

TEHNIK PTI 

29 18 30 19 

TRGOVEC SPI 

 

22 0 0 0 

Vir: Letno poročilo 2008/09 

Ugotavljamo lahko, da se število vpisanih dijakov v oba programa zmanjšuje ţe tretje leto 

zapored. Razloge gre iskati v bistveno zmanjšanem zanimanju za program ekonomski tehnik, 

ki se je prelomilo pred tremi leti v celotni Sloveniji in v zmanjševanju številčnosti 

prihajajočih generacij otrok. Glavni upad števila dijakov v poklicnem in srednjem strokovnem 

izobraţevanju pa pomeni popolnoma prekinjen vpis v program trgovec, kar bo naslednje leto 

posledično pomenilo tudi prenehanje vpisa v PTI. 
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2 SMERNICE ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI 

 

2.1 VODENJE ŠOLE 

Poslanstvo, vizija, vrednote 

Smernice svojega dela in razvoja šola vsako leto predstavi v Letnem delovnem načrtu, v njem 

so kratkoročni in dolgoročni cilji tudi konkretizirani. Njihovo uresničevanje pa je 

predstavljeno v Letnem poročilu.  Načrtovanje posameznih aktivnosti je jasno opredeljeno 

(časovno in vsebinsko), realizacija posebej kratkoročnih ciljev je v večini primerov doseţena. 

Glede na opazno zmanjševanje števila dijakov,  ki za šolo pomeni resen problem, bi bilo v 

aktih šole smiselno temu nameniti večjo pozornost. 

Načrtovanje 

Šola v skladu z zakonodajo vsako leto pripravi naslednje akte: 

 Letni delovni načrt za šolsko leto 

 Letno poročilo o opravljenem vzgojno-izobraţevalnem delu v šolskem letu 

 Vsebinski in finančni  načrt za koledarsko leto 

 Letno poročilo za koledarsko leto (poslovni del, računovodski del) 

Vse akte obravnava in potrdi Svet zavoda. 

Financiranje 

Iz Letnega poročila  je razvidno, da je šola v preteklem letu (2008) poslovala finančno 

uspešno in gospodarno. Sistem financiranja MOFAS omogoča šoli večjo finančno 

samostojnost. Poleg javnih sredstev šola svoje aktivnosti financira tudi iz drugih virov : 

-prispevkov učencev (šolski sklad), 

- sredstev od prodaje izdelkov in storitev, 

-sredstev od najemnin, 

-donacij in prispevkov sponzorjev in 

-drugih virov. 

Vsi večji investicijski posegi, ki so bili načrtovani in tekoče vzdrţevanje so bili realizirani in 

skladni s finančnim načrtom. 
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Sodelovanje s starši in okoljem 

Sodelovanje s starši in okoljem (podjetja, organizacije…) je pomemben element pri 

zagotavljanju kakovostnega dela z učenci in večanju ugleda šole. V šolskem letu smo 

organizirali tri roditeljske sestanke, vsak prvi torek v mesecu še govorilne ure, govorilne ure 

pa staršem nudimo tudi v dopoldanskem času ali po dogovoru.   

Uspešno je bilo tudi sodelovanje z okoliškimi podjetji, kjer so naši dijaki opravljali delovno 

prakso oz, praktično usposabljanje. Šola uspešno sodeluje tudi z drugimi organizacijami (z 

domovi starejših v obliki prostovoljnega dela, sodelovanje pri športnih in kulturnih 

prireditvah). 

 

2.2  POUK 

Šolski prostori 

V preteklem šolskem letu so bili izvedeni večji infrastrukturni posegi na šoli (kanalizacija, 

ogrevanje in klimatizacija, razsvetljava, sanitarije, garderobe). Manj je bilo vlaganj v ureditev 

učilnic in posodobitev informacijske tehnologije. Kljub temu menimo, da je opremljenost šole 

dobra.  

 

Šolska klima 

Splošen vtis je, da je klima za delo in ţivljenje na šoli ugodna, teţje kršitve šolskega reda so 

bile obravnavane redko.  Ker posebnih raziskav na to temo na šoli nismo izvajali, bi bilo to 

smiselno narediti v tekočem šolskem letu. 

 

Prenova programa 

Prenova programov poteka po načrtu. Delo na tem področju vodi Programski učiteljski zbor. 

Teţave se pojavljajo pri organizaciji pouka in pri izvajanju določenih vsebin (praktično 

usposabljanje, delo v skupinah, priprava učnih gradiv).  

 

Pomoč dijakom 

Za dijake z učnimi teţavami in druge dijake  skušamo poskrbeti na različne načine: dodatne 

ure pouka, razredne ure, osebni izobraţevalni načrti, govorilne ure za dijake, priprave na 

poklicno maturo in zaključni izpit. Dijakom iz materialno šibkejših druţin šola pomaga z 

zniţanjem prispevkov za udeleţbo v šoli v naravi in na maturantski ekskurziji. 
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Šolska prehrana 

Na šoli imamo kuhinjo v kateri pripravljamo tople obroke za se dijake. Dijaki lahko izbirajo 

med tremi meniji. Z malico so v večini zadovoljni. 

2. 3 DOSEGANJE CILJEV IZOBRAŢEVANJA 

Končni učni uspeh 

Tabela 3: Uspeh dijakov ob koncu šolskega leta v % 

Program 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

EKONOMSKI TEHNIK 

SSI 

94,3 96,2 97,0 94,0 

EKONOMSKI TEHNIK 

PTI 

88,7 94,0 93,3 70,6 

TRGOVEC SPI 

 

98,7 97,1 95,8 95,2 

Vir: Letno poročilo 2008/09 

Uspeh dijakov lahko ocenimo kot dober. Slabšega od prejšnjih let do dosegli učenci v 

programu ET PTI, v katerem pa zadnja leta ugotavljamo določene posebnosti, ki vplivajo tudi 

na slab učni uspeh. 

Uspeh dijakov na poklicni maturi in zaključnem izpitu  v junijskem roku 

Tabela 4: Uspeh dijakov na ZI oz. PM ob koncu šolskega leta v % 

 Delež uspešnih dijakov vključno z MT v junijskem roku v % 

 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

ZAKLJUČNI IZPIT 91,3 84,8 87,5 88,2 72,7 88,2 

POKLICNA MATURA 95 94,9 91,0 90,5 93,7 98,3 

Povprečno št.  točk PM   16,1 14,02 15 16,1 

Št. spričeval s pohvalo PM 2 6 4 2 3 3 

Vir: Letno poročilo 2008/09 

Tabela 5:  Uspeh rednih dijakov na ZI in PM po vseh rokih 

 Delež uspešnih dijakov  v šolskem letu v  % 

 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

ZAKLJUČNI IZPIT 100 97,0 100 90,0 96,3 90,0 

POKLICNA MATURA 94,3 98,8 90,9 94,2 94,3 96,9 

Vir: Letno poročilo 2008/09 
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Končni uspeh po obeh rokih zaključnih izpitov (po spomladanskem in jesenskem) je 90% in 

ga ocenjujemo kot dobrega. 

Poklicno maturo je prvič opravljalo 59 dijakov in 58 je bilo uspešnih (98,3%). Trije dijaki so 

dosegli 22 ali 23 točk in postali zlati maturanti na poklicni maturi (glede na število 

maturantov je to najboljši doseţek v drţavi). Tudi rezultati pri posameznih predmeti so precej 

nad drţavnim povprečjem. Tako lahko ocenimo, da so dijaki na poklicni maturi dosegli 

izjemno dober uspeh 

Tabela 6: Uspeh po predmetih v junijskem roku PM (Vir: Letno poročilo 2008/09) 

 

Predmet Št. 

dijakov 

% pozitivnih 

2008 

2007 

2006 

Povpr. ocena Povpr. št. 

točk 

Slovenščina 63 100 

98,41 

97,01 

3,56 

3,27 

3,42 

73,63 

70,95 

Angleščina 29 96,55 

92,86 

96,55 

3,21 

2,74 

4,04  

73,38 

66,25 

Nemščina 1 100 

100 

100 

3 

2,33 

4,00 

70 

64,33 

Matematika 33 93,94 

97,06 

97,22  

3,70 

3,00 

3,31  

72,33 

59,24 

Gosp. poslovanje 63 96,83 

92,19 

92,54  

3,13 

2,98 

3,21  

70,95 

67,45 

Izdelek ali storitev  in 

zagovor 

63 100 

100 

98,5  

4,13 

3,81 

4,18  

82,94 

79,50 
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Udeležba na tekmovanjih  

Dijaki so sodelovali na različnih tekmovanjih in dosegli nekaj vidnih uspehov, ki so 

evidentirani v letnem poročilo o delu na šoli. Posebej velja omeniti zlata priznanja dveh 

dijakov v tekmovanju iz ekonomije in drugo mesto na drţavnem prvenstvu v rokometu. 

POSEBNI DOSEŢKI V ŠOLSKEM LETU 2008/2009 

 državni rokometni podprvaki prvaki, fantovska rokometna ekipa SŠ J. Jurčiča, 

 zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja ekonomije, Julija Vidmar 4. f,  

 zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja ekonomije, Rok Berčan, 4. f, 

 

Mednarodni projekti 

16 dijakov se je udeleţilo mednarodnega projekta Leonardo, ki je potekal v obliki praktičnega 

dela v podjetjih na Madţarskem in Španiji. 

2. 4 PRAKTIČNO IZOBRAŢEVANJE 

V vseh programih smo praktično delo izvedli v skladu z učnim načrtom. Zaradi  gospodarske 

krize se je organizacija praktičnega izobraţevanja in iskanje delovnih mest v podjetjih 

pokazalo kot posebej zahtevno delo. Vezi v teh podjetjih je treba vzdrţevati na način, kot to 

zahteva dobra poslovna praksa. 

2. 5 PODATKI O ZAPOSLENIH 

Na šoli je bilo zaposlenih 57 strokovnih delavcev in 16 administrativno tehničnih delavcev. 

Razen štirih, ki so nadomeščali delavke na porodniškem dopustu so bili zaposleni redno.  

Kadrovska struktura zaposlenih je ustrezna.  Šola in učitelji sami srbijo za stalno strokovno in 

pedagoško izobraţevanje. Učitelji so organizirani v strokovne aktive, ki pokrivajo posamezna 

strokovna področja. Sodelujejo tudi v različnih delavnih, projektnih in strokovnih skupinah in 

v organih šole. 

Tabela 7: Struktura strokovnih delavcev po nazivih 

Naziv 2006/07 2006/07 2007/08 2008/09 

Brez naziva 14 14 12 9 

Mentor/mentorica 24 24 23 20 

Svetovalec/svetovalka 21 22 23 25 

Svetnik/svetnica 2 3 3 3 

Skupaj strokovni delavci 61 63 61 57 

Vir: Letno poročilo 2008/09 
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Tabela 8:  Struktura strokovnih delavcev po ustreznosti izobrazbe 

Izpolnjevanje pogojev za delovno mesto 

učitelja 

Učitelji 

splošnoizobražev

alnih predmetov 

Učitelji 

strokovno 

teoretičnega 

pouka 

Učitelji 

praktičnega pouka 

imajo nimajo imajo nimajo imajo nimajo 

a) Število učiteljev, ki imajo/nimajo 

pedagoško-andragoške izobrazbe 

47 1 7  2  

b) Število učiteljev, ki imajo/nimajo 

strokovnega izpita s področja vzgoje in 

izobraževanja 

48  7  2  

c) Število učiteljev, ki imajo/nimajo 

ustrezne formalne izobrazbe za celotno učno 

obveznost 

48  7  2  

č) Število učiteljev, ki imajo/nimajo 

predpisanih delovnih izkušenj 

      

d) Število vseh učiteljev 48 7 2 

Vir: Letno poročilo 2008/09 

 

Tabela 9:  Izobraževanja vseh strok. delavcev v š.l. 2008/09 

Udeleženost na izobraževanju in usposabljanju Število 

učiteljev 

a) Učitelji, ki se niso udeležili izobraževanja 10 

b) Učitelji, ki so se udeležili do vključno 5 dni izobraževanja 25 

c) Učitelji, ki so se udeležili več kot 5 dni izobraževanja 21 
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3 PRIPOROČILA ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI V ŠOLSKEM 

LETU 2009/2010 

Komisija za kakovost v preteklem šolskem letu ni aktivno delovala. Glede na organizacijo 

šole (izvajanje različnih programov) bi bilo smiselno razmišljati o posplošitvi aktivnost v 

zvezi z izboljšanjem kakovosti za celo šolo. Kako to doseči organizacijsko, je lahko ena od 

osnovni nalog vodstva šole, komisije za kakovost, programskega učiteljskega zbora in 

šolskega razvojnega tima.  

Vsekakor pa so osnovne smernice za zagotavljanje kakovostnega dela določene z Letnim 

delovnim načrtom. Naloga komisije v naslednjem šolskem letu bo preverjanje doseţenih 

ciljev in analiza pedagoškega dela. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

    


