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POVZETEK
Sodobne družbene strukture so izpostavljene spremembam, ki jih povzročajo notranji in
zunanji dejavniki, kar je vzrok, da se tudi na področju vzgoje in izobraževanja povečuje
težnja po kakovosti. V šolah to pomeni predvsem premik od zunanjega kontroliranja, ki ga
opravlja ustanovitelj, k notranjemu zagotavljanju in izboljševanju kakovosti, ki ga skupaj z
zaposlenimi opravlja vodstvo izobraževalne organizacije. Pri različnih modelih, predvsem
pa pri uvajanju metode TQM, modela odličnosti EFQM in obvladovanju sprememb, se
pojavljajo podobni dejavniki in področja delovanja. Skupna področja pri modelih se
nanašajo na pomen in vpliv okolja, prepoznavanje in zadovoljevanje potreb uporabnikov,
motiviranje zaposlenih in sodelujočih, spodbujanje posameznikov, ustvarjanje ugodne
klime in v kakovost usmerjene kulture, usmerjenost v rezultate ter poudarjen pomen
voditeljstva. Temeljna prednost samoocenjevanja po modelu odličnosti EFQM je v
sistematičnem spodbujanju, motiviranju in vključevanju zaposlenih na vseh ravneh, da s
svojim znanjem in idejami postanejo pobudniki izboljšav in napredka. Organizacija tako
pridobi pogled v svoje aktivnosti, prepozna svoje prednosti pa tudi pomanjkljivosti na
posameznih področjih in opredeli program ukrepov izboljšave. V nalogi so za dejavnike:
vodenje, zaposleni, politika in strategija, partnerstvo in viri ter proces predlagani kazalniki
kakovosti in merila za njihovo analizo. Za rezultate analize zaposleni in rezultati, odjemalci
in rezultati, družba in rezultati so izvedene ankete med delavci, starši in dijaki.
Ključne besede: modeli odličnosti, celovito obvladovanje kakovosti, kazalniki kakovosti,
obvladovanje sprememb kakovosti, kontroliranje kakovosti, izboljšanje kakovosti, vzgoja
in izobraževanje
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SUMMARY
ANALYSIS OF QUALITY INDICATORS IN THE PROCESS OF WORK
IMPROVEMENT IN BIC LJUBLJANA
Modern social structures are subject to changes caused by internal and external factors,
thereby increasing the demand for quality in the field of education. In schools, this is
mainly reflected in the shift from external supervision by the founder to internal quality
assurance and improvement provided by the management of an educational
establishment and its employees. In various models, mostly in implementing TQM, the
EFQM Excellence Model and management of change, similar factors and areas of activity
occur. Common areas in models relate to the importance and impact of the environment,
identification and satisfaction of user needs, motivation of employees and participants,
encouragement of individuals, creation of a favourable climate and quality-driven culture,
result-orientation and emphasis on the importance of leadership. The fundamental
advantage of self-evaluation based on the EFQM Excellence Model is in systematic
encouragement, motivation and involvement of employees at all levels to use their
knowledge and ideas to become a promoter of improvement and progress. This enables
the organization to get an insight into its activities, recognize its advantages as well as
disadvantages in particular fields and set up a programme of specific improvement
measures. In the paper, quality indicators and criteria for their analysis are presented for
the following factors: management, employees, policy and strategy, partnership, sources
and the process. For the results of the analysis employees and results, customers and
results as well as society and results, surveys were performed among employees, parents
and students.
Keywords: excellence model, integrated quality management, quality indicators,
management of quality changes, quality management, quality improvement, education
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1 UVOD
Globalno svetovno in organizacijsko okolje 21. stoletja je tekoče, odprto, turbulentno,
podvrženo hitrim spremembam na znanju temelječe informacijske družbe. Sodobne
družbene strukture so izpostavljene spremembam, ki jih povzročajo notranji in zunanji
dejavniki. Pri obvladovanju sprememb ima velik pomen organizacijska kultura.
Organizacije težijo h kakovosti, ki je zelo različno definirana, saj skoraj vsak avtor pojem
razume in razlaga nekoliko po svoje. Ena izmed definicij kakovosti je zapisana v standardu
ISO 9000 s stopnjo, katere skupek svojstvenih karakteristik izpolnjuje zahteve (SIST ISO
9000, 2002). Kakovost storitve je pomembna tako za uporabnika, saj preko nje spozna,
kakšno raven kakovosti storitve lahko pričakuje, kot tudi za organizacijo, ker ji doseganje
postavljenih standardov postane cilj in osnova za določitev procesov in z njimi povezanih
virov. Tako kot na celotnem področju družbenega življenja se tudi na področju vzgoje in
izobraževanja težnja po kakovosti povečuje. V šolah to pomeni predvsem premik od
zunanjega kontroliranja k notranjemu zagotavljanju in izboljševanju kakovosti. Pri modelih
vodenja TQM, odličnosti EFQM in obvladovanja sprememb se pojavljajo ista področja
delovanja oziroma dejavniki. V vseh modelih prepoznamo skupne gradnike: pomen in
vpliv okolja, prepoznavanje in zadovoljevanje potreb uporabnikov, motiviranje in
spodbujanje posameznikov, ustvarjanje ugodne klime in v kakovost usmerjene kulture,
usmerjenost v rezultate ter poudarjen pomen voditeljstva. Temeljna prednost
samoocenjevanja po modelu odličnosti EFQM je v sistematičnem spodbujanju, motiviranju
in vključevanju zaposlenih na vseh ravneh, da s svojim znanjem in idejami postanejo
pobudniki izboljšav in napredka. Organizacija tako pridobi pogled vase, prepozna svoje
prednosti, področja za izboljšave in opredeli akcijski načrt ukrepov za izboljšave.
Model EFQM je orodje samoocenjevanja, ki pomaga organizaciji izmeriti kvaliteto njenih
rezultatov in dosežkov ter njeno upravljanje. Struktura modela odličnosti je sestavljena iz
devetih meril, ki so razvrščena k poglavju dejavniki in rezultati. K dejavnikom modela
odličnosti spadajo: vodenje, ljudje, politika in strategija, partnerstvo in viri ter proces; k
rezultatom pa zaposleni in rezultati, odjemalci in rezultati, družba in rezultati ter ključno
delovanje in rezultati (Zupan & Kern-Pipan, 2004, str. 1).
Za model EFQM je značilno, da je splošne narave, saj se lahko le na ta način uporablja v
različnih primerih za ocenjevanje odličnosti (Zupan & Kern-Pipan, 2004, 1). Po EFQM je
odličnost opredeljena kot način delovanja organizacije, pri katerem so rezultati
organizacije uravnoteženi z zadovoljstvom notranjih in zunanjih udeležencev (stranke,
zaposleni, družba, delničarji), kar omogoča dolgoročni uspeh organizacije.
Predmet raziskave je uporaba modela EFQM na Biotehniškem izobraževalnem zavodu
Ljubljana. Pri implementaciji modela EFQM je potrebno dosledno izvajati preverjanje s
pomočjo kroga PDCA, ki se ga izvaja s pomočjo merjenja. Zavod mora v tem primeru
zgraditi lasten model meril in kazalnikov kakovosti. Predstavljeni bodo kazalniki kakovosti
in merila kazalnikov glede na dejavnike modela EFQM in pripravljeno ocenjevanje po
metodi modela.
1

Namen raziskave je pripraviti okolje za uporabo modela EFQM na področju izobraževanja
v BIC Ljubljana, kar bo prikazano v raziskavi o izobraževalni ustanovi.
Glavni cilj raziskave je ugotoviti način preverjanja kakovosti na zavodu BIC Ljubljana in
poiskati priložnosti za izboljšanje, na osnovi katerih bi vodstvo BIC Ljubljana pripravilo
ukrepe in s pomočjo kroga PDCA izboljševalo stanje kakovosti. Samoocenjevanje ni
smiselno, če ni nadaljnjih ukrepov glede na v raziskavi zastavljenih ciljev.
Diplomsko delo vsebuje teoretični in empirični del.
V teoretičnem delu se bo s pomočjo pregledovanja internih dokumentov zavoda ugotovilo,
na kakšen način izobraževalna ustanova zagotavlja in vzdržuje kakovost pa tudi ali že
uporablja kakšen predpisan model zagotavljanja kakovosti. Kasneje se bo s pomočjo
pregledovanja domače in tuje literature predstavilo model zagotavljanja kakovosti EFQM,
njegova merila in koncepte, na katerih temelji. Glede na dejavnike modela se bo za vsak
dejavnik (voditeljstvo, politika in strategija, zaposleni, partnerstvo in viri ter proces)
identificiralo kazalnike kakovosti, ki so bistveni za področje izobraževanja. Pri teoretičnem
delu bo uporabljena metoda deskripcije.
Pri empiričnem delu se bo uporabljalo metodo anketiranja. Skladno z modelom EFQM se
bo ugotovilo, kakšni so rezultati delovanja zavoda pri zaposlenih, odjemalcih in družbi, ter
s pomočjo kazalnikov kakovosti analiziralo ključni rezultat zavoda.
V uvodu je definirana kakovost ter njen pomen na področju izobraževanja, razložena je
tudi tema diplomske naloge, njen namen in cilj. Predstavljene so uporabljene teoretične in
empirične metode raziskovanja.
V drugem poglavju je kratka predstavitev zavoda in način spremljanja kakovosti na
področjih: informacijsko-komunikacijske tehnologije, dostopnosti do literature,
mednarodnega sodelovanja, sodelovanja z delodajalci in promocije preko družbenih
omrežij. Predstavljeni so pretekli ukrepi vodstva za dvig ravni kakovosti glede na
ugotovljeno stanje na posameznem področju.
V tretjem poglavju je opredeljena organizacija EFQM, model odličnosti EFQM in
interpretirani so temeljni koncepti modela za področje izobraževanja. Opisan je tudi
pomen posameznih meril modela. Glede na dejavnike modela so opisani kazalniki
kakovosti, s pomočjo katerih se opredeljuje kakovost posameznega področja in merila za
ocenjevanje kakovosti. Definirane so različne metode samoocenjevanja in skladno s
filozofijo neprestanega izboljševanja tudi krog PDCA.
V četrtem poglavju so rezultati anket, ki predstavljajo različne poglede zaposlenih,
odjemalcev in staršev glede kakovosti poslovanja zavoda. Analiziran je končni rezultat
poslovanja zavoda, kjer se ocenjuje kazalnik števila dijakov v izobraževanju, kazalnik
napredovanja med izobraževanjem, kazalnik osipa dijakov med izobraževanjem, kazalnik
uspešnosti pri zunanjem vrednotenju in kazalnik števila uspešno dokončanega
izobraževanja.

2

2 MODEL ODLIČNOSTI EFQM
Vsaka organizacija je podvržena številnim dejavnikom, ki so rezultat določenega
poslovnega okolja. Dejavniki, ki vplivajo na organizacijo niso stalni, ampak se nenehno
spreminjajo, spremeni se lahko vrsta ali intenzivnost posameznega dejavnika. Večina
raziskav je pokazala, da so uspešne tiste organizacije, ki hitro zaznavajo in se prilagajajo
spremembam dinamičnega okolja (Savič, Kern-Pipan & Gunčar, 2007, str. 1). Zaznavanje
sprememb in prilagajanje spremembam pa ni zadosten pogoj uspeha, organizacija mora
vzporedno dosegati še:
- stalno poslovno rast in dodano vrednost za lastnika v privatnih podjetjih;
- racionalizacijo poslovanja in doseganje dodane vrednosti v primeru javne
organizacije oziroma organizacije v državni lasti;
- uravnoteženje zadovoljevanja potreb in izpolnjevanja pričakovanj drugih
udeleženih (dobaviteljev, zaposlenih, lokalnega in širšega družbenega okolja).
Za zagotavljanje uspešnosti poslovanja neke organizacije se uporablja različna
managerska orodja oziroma modele. Katero orodje se uporabi, je odvisno od organizacije,
njenih procesov, namena delovanja, politike in strategije itd. V praksi organizacije pogosto
uporabljajo orodja TQM, med katera spada tudi model odličnosti EFQM. Nekateri kritiki
poudarjajo, da se z uporabo orodij TQM organizacije bolj osredotočajo na izpopolnjevanje
procesov na operativni ravni in ne toliko na strategijo organizacije ter njeno spretno
prilagajanje okolju. V praksi je zaželeno, da organizacija kombinirano uporablja več orodij,
kar zagotavlja širši pregled in lažje doseganje uspešnosti poslovanja (Savič, in drugi,
2007, str. 1).

2.1 EFQM KOT ORGANIZACIJA
Model odličnosti EFQM je razvila neprofitna organizacija EFQM (Evropska fundacija za
razvoj kakovosti), ki je bila ustanovljena v letu 1989 in jo sestavlja štirinajst velikih
evropskih organizacij: Robert Bosch GmbH, British telecommunications plc, Bull SA, CibaGeigy AG, Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation, AB Electrolux, Fiat Auto Spa,
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., Nestke SA, Ing. C. Olivetti and C., Spa, N.V.
Philips Gloeilampenfabrieken, Regie Nationale des Usines Renault, Gebr. Sulzer AG in
wolkswagen AG (Savič, Kern-Pipan & Gunčar, 2007, str. 2).
Organizacija je bila ustanovljena z namenom povečanja konkurenčnosti evropskega
gospodarstva in povečanja gospodarske rasti Evrope v razmerju do ameriškega in
japonskega gospodarstva. S pomočjo modela odličnosti bi organizacija vzpostavila in
vodila usmeritve za dosego načina poslovanja različnih organizacij in jih tako preusmerila
na pot trajnostne odličnosti (Savič, Kern-Pipan & Gunčar, 2007, str. 3).
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EFQM vzpostavlja usmeritve organizacij s pomočjo treh glavnih dejavnosti, ki so:
-

izpopolnjevanje in skrb za model odličnosti:
-

-

podeljevanje nagrad odličnosti EFQM za različne namene:
-

-

neprestano razvija in izboljšuje model odličnosti ter tako izpopolnjuje
usmeritve poslovanja za doseganje trajnostne odličnosti;
spodbuja ocenjevanje in samoocenjevanje poslovanja ter ugotavljanja nivoja
odličnosti.

doseči mednarodno prepoznavnost tistih organizacij, ki se prostovoljno
potegujejo za nagrado, ki se podeljuje enkrat letno;
doseči mednarodno primerljivost organizacij, ki so dosegle ali so na poti
dosežene trajnostne odličnosti;
doseči izmenjavo dobrih praks med organizacijami, ki so prejele nagrado, in
tistimi, ki se zanjo potegujejo;
pridobiti ali usposobiti posameznike, ki so kompetentni oceniti stopnjo
dosežene odličnosti po merilih organizacije EFQM.

spodbujanje samoocenjevanja s pomočjo modela EFQM na nacionalnem
nivoju:
-

je soudeleženka pri ustanovitvi nacionalne nagrade za odličnost v poslovanju;
spodbuja organizacije, da dosežejo trajnostno odličnost;
ponuja in usposablja predavatelje, ki poučujejo o modelu odličnosti v lokalnem
jeziku.

EFQM poudarja pomen trajnostne odličnosti in spodbuja organizacije, da se s pomočjo
različnih metod izpopolnjujejo in spremljajo, kje se nahajajo na poti do odličnosti (Savič,
Kern-Pipan & Gunčar, 2007, str 3–4).

2.2 EFQM MODEL IN TEMELJNI KONCEPTI
Model odličnosti EFQM je splošen nezavezujoč okvir, ki ga sestavlja devet meril. Vsako
merilo je opredeljeno z dodatnimi merili, ki pa niso zavezujoča, kar pomeni, da pri oceni
organizacije uporabljamo le tista, za katera mislimo, da so pomembna in relevantna.
Model odličnosti temelji na naslednji logiki: za doseganje odličnih rezultatov pri delovanju,
odjemalcih, zaposlenih in družbah ter za izpopolnjevanje njihovih pričakovanj je potrebno
vzpostaviti ustrezen sistem vodenja, ki je gonilo politike in strategije organizacije,
partnerstva in virov ter zaposlenih (Savič, Kern-Pipan & Gunčar, 2007, str. 26; EFQM,
2003).
Model EFQM je orodje samoocenjevanja, ki pomaga organizaciji izmeriti kvaliteto njenih
rezultatov in dosežkov ter njeno upravljanje. Struktura modela odličnosti je sestavljena iz
devetih meril, ki so razvrščena k dejavnikom in rezultatom. K dejavnikom modela
odličnosti spadajo: vodenje, zaposleni, politika in strategija, partnerstvo in viri ter proces,
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k rezultatom pa: zaposleni in rezultati, odjemalci in rezultati, družba in rezultati ter ključno
delovanje in rezultati (slika 1). Za model EFQM je značilno, da je splošne narave, saj se
lahko le na ta način uporablja v različnih primerih za ocenjevanje odličnosti (Zupan &
Kern-Pipan, 2004, str. 1). Po EFQM je odličnost opredeljena kot način delovanja
organizacije, pri katerem so rezultati organizacije uravnoteženi z zadovoljstvom notranjih
in zunanjih udeležencev (strank, zaposlenih, družb, delničarjev), kar omogoča dolgoročni
uspeh organizacije.
Slika 1: Model EFQM

Vir: EFQM, (2012, str. 4)

Model odličnosti EFQM je splošen okvir, ki priznava veliko različnih pristopov za
zagotavljanje trajnostne odličnosti (EFQM, 1999a). Odličnost se lahko definira kot dobro
prakso upravljanja organizacije in doseganja dobrih rezultatov glede na različne temeljne
koncepte (Sheffield Hallam University, 2003, str. 4). Tema diplomske naloge so kazalniki
kakovosti na zavodu BIC Ljubljana, zato bodo prej omenjeni koncepti definirani tako, da
bodo smiselno povezani z izobraževalnim zavodom (tabela 1).
Tabela 1: Definicija konceptov in njihova interpretacija za izobraževanje

PODROČJE ZAVODA

POMEN KONCEPTA
Usmerjenost k rezultatom

Odličnost pomeni doseganje rezultatov, ki Razumevanje potreb, pričakovanj, vrednot
so v zadovoljstvo vsem organizacijskim dijakov, študentov in drugih uporabnikov
udeležencem.
ter vrednotenje njihovega prispevka.
Usmerjenost k uporabniku
Odličnost pomeni zagotavljanje
vrednosti za uporabnika.

trajne Predvidevanje,
izravnavanje
in
izpolnjevanje sedanje in predhodne potrebe
dijakov, študentov, osebja in drugih.

5

Vodenje in vizija
Spodbujajoče vodstvo, ki sledi namenu in Spodbujajoče in transparentno vodenje, ki
sledi točno določeni viziji in cilju, ki je znan
viziji.
vsem v organizaciji.
Upravljanje procesov in zaznavanje dejstev
Odličnost je upravljanje organizacije s Sistematično upravljanje procesov in
sklopom neodvisnih in med seboj povezanih aktivnosti z odločitvami, ki temeljijo na
sistemov, procesov in dejstev.
zanesljivih informacijah, ki odražajo dejstva.
Razvoj zaposlenih in participacija
Povečanje prispevkov zaposlenih s pomočjo Omogočiti razvoj in participacijo zaposlenih
z namenom povečanja njihovega prispevka
razvoja in participacije zaposlenih.
organizaciji, ki ima skupne vrednote, razvito
in odprto kulturo ter omogoča zaupanje
med zaposlenimi.
Razvoj partnerstev
Odličnost je razvijanje in vzdrževanje Razvoj smiselnih in obojestransko koristnih
partnerstev, ki prinašajo določeno dodano internih in eksternih odnosov z namenom
doseganja dodatnih vrednosti za partnerje
vrednost.
in podpiranje dosežkov, ki so skladni z
strateškimi kot tudi operativnimi cilji.
Družbena odgovornost organizacije
Organizacija si pri svojem delovanju Razumevanje, kako delovanje institucije
prizadeva razumeti in reagirati na vpliva na lokalno in širšo družbo iz praktične
pričakovanje njenih udeležencev in družbe. in etične perspektive.
Neprestano učenje, inovacije in izboljševanje
S pomočjo učenja in inovacij sprejemamo Omogočiti in spodbujati učenje ter
spodbujati in izvajati spremembe, ki
spremembe, ki vodijo do izboljšav.
temeljijo na inovacijah in kreativnosti.
Odzivnost
Sposobnost
hitrega
odzivanja
na
se
zahteve
dijakov,
spreminjajoče
študentov in drugih udeležencev.
Usmerjenost v prihodnost
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Sprejemanje ustreznih ukrepov na podlagi
razumevanja kratkoročnih in dolgoročnih
dejavnikov, ki utegnejo vplivati na
organizacijo in trg izobraževanja.
Vir: Sheffield Hallam University (2003, str. 5)

2.3 KAZALNIKI KAKOVOSTI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA V MODELU
EFQM
Kazalniki kakovosti so ključne sestavine določanja obsega ocenjevanega področja, s
katerimi se opredeljuje njegovo kvaliteto. Merila, ki so določena pri posameznem
kazalniku kakovosti, predvidevajo najboljšo raven, ki je vodilo pri nadaljnjem razvoju. V
zavodih za izobraževanje se opredeljuje kvaliteto procesa njihovega izboljševanja s
kazalniki kakovosti na področju vodenja, razvoja osebja, politike in strategije
izobraževanja, partnerstva in virov ter procesa izobraževanja in storitev.
VODENJE
Dobri vodje izobraževalnega zavoda razvijejo vizijo in poslanstvo organizacije ter z
določenimi ukrepi in vzornim vedenjem implementirajo vrednote, potrebne za dolgoročni
uspeh. Spodbujajo tiste spremembe, ki so potrebne za izboljšanje delovanja organizacije
in so skladne z njeno vizijo in poslanstvom:
-

vodje razvijajo namen, vizijo, vrednote, etiko in so vzorniki kulture odličnosti;
vodje zagotavljajo razvoj in implementacijo sistema upravljanja v organizaciji ter
njegovo stalno izboljševanje;
vodje se vključujejo v komunikacijo s strankami, partnerji in predstavniki družbe;
vodje motivirajo, podpirajo zaposlene v organizaciji in vzdržujejo kulturo odličnosti;
vodje identificirajo in obvladujejo organizacijske spremembe (Savič, Kern-Pipan &
Gunčar, 2007, str. 92; EFQM, 2012, str. 4; Sheffield Hallam University, 2003, str.
18).

Kazalnik kakovosti 1: Vizija
-

-

-

Merilo: seznanjenost z vizijo, sodelovanje pri oblikovanju vizije, usklajenost z
nacionalnimi in mednarodnimi razvojnimi usmeritvami ter potrebami lokalnega
okolja.
Ocenjevanje: oblikovanost vizije, seznanjenost in presoja zaposlenih pri
opredeljevanju vizije, termini časovnega obdobja presojanja, predstavitev razvojne
usmeritve uporabnikom, povezanost s potrebami in napovedmi na trgu dela.
Uporaba: samoocenjevanje in zunanje ocenjevanje (Možina, in drugi, 2013, str.
41, 42).
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Kazalnik kakovosti 2: Poslanstvo
-

-

-

Merilo: seznanjenost s poslanstvom organizacije, sodelovanje zaposlenih pri
oblikovanju poslanstva, usklajenost z nacionalnimi in mednarodnimi razvojnimi
usmeritvami ter potrebami lokalnega okolja.
Ocenjevanje: opredeljenost poslanstva, seznanjenost in sodelovanje zaposlenih pri
določanju poslanstva, presoja aktualnosti opredeljenega poslanstva, upoštevanje
vidikov lokalnega okolja, izpolnjevanje kriterijev javne rabe.
Uporaba: samoocenjevanje in zunanje ocenjevanje (Možina, in drugi, 2013, str.
43).

Kazalnik kakovosti 3: Vrednote
-

-

Merilo: jasna predstavitev vrednot, sodelovanje zaposlenih pri opredeljevanju
vrednot, usklajenost s kriteriji družbe.
Ocenjevanje: opredeljene vrednote delovanja, odnos do kakovosti dela,
obvladovanje sprememb, sprejemanje kulture učenja, usklajenost delovanja z
zapisanimi vrednotami, presoja o možnostih sodelovanja pri določanju vrednot in
njihovega pomena, aktualnost seznama vrednot, usklajevanje vrednot z novo
zaposlenimi in zunanjimi sodelavci, predstavitev vrednot v javni rabi.
Uporaba: samoocenjevanje in zunanje ocenjevanje (Možina, in drugi, 2013, str.
45).

Kazalnik kakovosti 4: Cilji zavoda
-

-

Merilo: dolgoročni in kratkoročni cilji, ki so povezani s poslanstvom in vizijo,
merljivost ciljev, spremljanje uresničevanja ciljev.
Ocenjevanje: usklajenost in opredelitev ciljev, način zapisa ciljev in odločanja o
njih, njihova povezanost z razvojem kakovosti, merljivost, spremljanje in
vrednotenje doseganja ciljev.
Uporaba: samoocenjevanje in zunanje ocenjevanje (Možina, in drugi, 2013, str.
47).

Kazalnik kakovosti 5: Organiziranost zavoda
-

-

Merilo: usklajenost z značilnostmi izobraževalnih programov, ustvarjalno
sodelovanje sodelavcev, pregledno in učinkovito delo, različne oblike organizacije
dela, skupno delo učiteljev pri izvedbenem načrtovanju, medsebojno sodelovanje
pri oblikovanju predmetnih vsebin in poteka izobraževanja, izmenjava informacij in
izkušenj med učitelji in novo zaposlenimi.
Ocenjevanje: primernost organiziranosti in usklajenosti zavoda, poznavanje nalog,
pristojnosti in odgovornosti pri delu, zaporedje in primernost izpeljanih načrtovanih
faz, spodbujanje različnih oblik organizacije dela, potek skupinske oblike dela,
presojanje timske oblike sodelovanja, nastanek izvedbenih načrtov za izobraževalni
program, usklajevanje ključnih kompetenc, ki se razvijajo v izobraževalnem
programu.
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-

Uporaba: samoocenjevanje (Možina, in drugi, 2013, str. 49,50).

Kazalnik kakovosti 6: Pretok informacij
-

-

-

Merilo: redno informiranje zaposlenih in zunanjih sodelavcev, kar vpliva na njihovo
delo, redna skupinska srečanja, komunikacija med vodjo in zaposlenimi o poteku
izobraževalnega procesa, dostopnost informacij v pisni obliki.
Ocenjevanje: sistematično preverjanje poteka informiranja med vodstvom in
zaposlenimi, pogostost poteka komunikacije med učitelji in vodjo, zadovoljstvo z
načinom komunikacije, pogostost srečevanja med vodstvom in sodelavci.
Uporaba: Samoocenjevanje in notranje spremljanje (Možina, in drugi, 2013, str.
53).

Kazalnik kakovosti 6: Ravnanje s sredstvi
-

-

-

Merilo: merila za oblikovanje cene storitev in dejavnosti, uspešnost pridobivanja
sredstev na domačih in mednarodnih razpisih, uspešnost izpeljanih izobraževalnih
programov.
Ocenjevanje: celotno financiranje izobraževalnega programa, uspešnost pri
razpisanih projektih, pregledno dokumentiranje prihodkov in odhodkov in
preglednost financiranja.
Uporaba: samoocenjevanje in notranje spremljanje (Možina, in drugi, 2013, str.
55).

POLITIKA IN STRATEGIJA
Odlični zavodi izvajajo svojo vizijo in poslanstvo glede na strategije, usmerjene na
udeležence, ob upoštevanju določenega izobrazbenega sektorja in njegovih trendov:
-

politika in strategija sta odvisni od sedanjih in bodočih potreb udeležencev;
politika in strategija temeljita na bazi informacij, merjenju uspešnosti raziskovanja
in učenja;
politiko in strategijo je potrebno razvijati, pregledovati in izboljševati;
politika in strategija sta odvisni od izvajanja ključnih procesov izobraževalne
organizacije (Savič, Kern-Pipan & Gunčar, 2007, str. 93; EFQM, 2012, str. 4;
Sheffield Hallam University, 2003, str. 21).

Kazalnik kakovosti 1: Notranja kontrola kakovosti
-

-

Merilo: dokument o kakovosti, v katerem je opisana notranja kontrola, kako
izobraževalna organizacija opredeljuje, presoja in razvija svojo kakovost,
dokument naj bi bil javno objavljen.
Ocenjevanje: preverjanje, ali izoblikovan notranji sistem zagotavlja opredeljevanje,
presojanje in razvijanje kakovosti izobraževanja, način načrtovanja organizacije in
njenega delovanja za razvoj kakovosti, preverjanje o vključenosti vseh delov
izobraževalnega procesa v programu kakovosti, predvidene metode pri
opredeljevanju, presojanju in razvijanju kakovosti, predvideni nosilci in časovni
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-

roki za izvedbo posamezne dejavnosti, dostopnost dokumenta o notranji kontroli
kakovosti.
Uporaba: samoocenjevanje, zunanje ocenjevanje in akreditacija (Možina, in drugi,
2013, str. 60).

Kazalnik kakovosti 2: Program samoocenjevanja
-

-

Merilo: dokument opredeljuje seznam vprašanj samoocenjevanja, metode zbiranja
podatkov in čas izvedbe posameznih faz ocenjevanja.
Ocenjevanje: preverjanje usklajenosti dokumenta s časovno opredelitvijo,
ugotavljanje, v kateri fazi realizacije se projekt nahaja, rok predvidevanja novega
načrta samoocenjevanja, odgovornost za uresničitev programa in zahtev dejanske
uresničitve.
Uporaba: notranje spremljanje in zunanja evalvacija (Možina, in drugi, 2013, str.
62).

Kazalnik kakovosti 3: Izvedba samoocenjevanja
-

-

Merilo: redno izvajanje samoocenjevanja, sodelovanje vseh načrtovanih subjektov,
uporaba načrtovanih metod in zbiranje načrtovanih podatkov in informacij.
Ocenjevanje: ugotavljanje izpeljave samoocenjevanja v rednih časovnih intervalih,
jasnost in obsežnost vprašanj, uporaba načrtovanih metod, kontrola kvalitete
načrtovanja posameznih faz samoocenjevanja.
Uporaba: notranje spremljanje in zunanje ocenjevanje (Možina, in drugi, 2013, str.
63).

Kazalnik kakovosti 4: Poročilo o kakovosti
-

-

-

Merilo: organizacija v opredeljenem času pripravi poročilo o kakovosti, ki je
predstavljeno kolektivu, in glede na ugotovitve opredeli nadaljnje koraki za razvoj
kakovosti, poročilo je predstavljeno partnerjem in ustanovitelju.
Ocenjevanje: priprava poročila o kakovosti, predmet samoocenjevanja, vprašanja,
načrt, prikaz in interpretacija rezultatov, ocenjevanje porazdelitve odgovornosti in
njenega sprejemanja, predstavitev kvalitete kolektivu, predlogi za nadaljnji razvoj
kakovosti, posredovanje informacij partnerjem, ustanoviteljem in njihov dejanski
odziv.
Uporaba: notranje spremljanje in zunanje ocenjevanje (Možina, in drugi, 2013, str.
65).

Kazalnik kakovosti 5: Načrt za razvoj kakovosti
-

-

Merilo: predlog načrta za izboljševanje in razvoj kakovosti, spremljanje predlaganih
izboljšav in izvedba potrebnih sprememb, uvedba izboljšav kakovosti, ki izhajajo iz
ugotovitev in načrta za razvoj kakovosti.
Ocenjevanje: pisni načrt za izboljšavo in razvoj kakovosti, usklajenost s časovno
opredelitvijo, opredelitev faze, v kateri se načrt nahaja, in priprava novega
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-

programa, način ocenjevanja in realizacija predlogov, spremljanje uresničevanja
načrta za razvoj kakovosti in aktivnosti odgovornih oseb.
Uporaba: notranje spremljanje in zunanje ocenjevanje (Možina, in drugi, 2013, str.
67).

ZAPOSLENI
Odlični zavodi pri upravljanju s človeškimi viri razvijajo in prepoznavajo potencial
celotnega osebja na individualni in skupinski ravni. Posebno pozornost posvečajo
komunikaciji, nagradam in pohvalam ter tako povečujejo lojalnost zaposlenih in jih
motivirajo, da v okviru svojih zmožnosti opravljajo delo v korist organizacije:
-

načrtovano upravljanje človeških virov;
razvoj in identifikacija kompetenc zaposlenih ter zagotavljanje njihove trajnosti;
spodbujanje participacije zaposlenih;
vzpostavitev komunikacije v organizaciji;
nagrajevanje ljudi in priznavanje njihovega delovnega prispevka v organizaciji
(Savič, Kern-Pipan & Gunčar, 2007, str. 93; EFQM, 2012, str. 4; Sheffield Hallam
University, 2003, str. 23).

Kazalnik uspešnosti 1: Zadovoljstvo zaposlenih
-

Merilo: zaposleni morajo biti zadovoljni z možnostjo napredovanja, delovnimi
razmerami, medsebojnimi odnosi, pristojnostmi in pravicami.

-

Ocenjevanje: spremljanje zadovoljstva osebja, motivov in interesov za
angažiranost in dejavno sodelovanje, zadovoljstva s sredstvi za delo, politiko
nagrajevanja, organizacijsko kulturo, odnosi z nadrejenimi in sodelavci, načinom
informiranja in komunikacije.

-

Uporaba: samoocenjevanje, notranje spremljanje in zunanja evalvacija(Možina, in
drugi, 2013, str. 95).

Kazalnik uspešnosti 2: Motivacija za ustvarjalnost zaposlenih
-

Merilo: različni načini motiviranja osebja za ustvarjalno delo in redno ugotavljanje
njegove motivacije.

-

Ocenjevanje: motiviranost za ustvarjalno delo, iskanje pobud za motiviranje, načini
nagrajevanja, merila za ocenjevanje ustvarjalnega dela, načini in postopki
ocenjevanja, zavzetost zaposlenih pri izpeljavi izobraževalnega procesa.

-

Uporaba: samoocenjevanje (Možina, in drugi, 2013, str. 98).
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Kazalnik uspešnosti 3: Izpopolnjevanje in razvoj zaposlenih
-

Merilo: oblikovan načrt osebnega strokovnega razvoja, ocena uresničevanja
načrta, izvedba internega in eksternega izobraževanja, samoizobraževanje
zaposlenih, spremljanje osebnega strokovnega razvoja zaposlenih.

-

Ocenjevanje: kratko-, srednje- in dolgoročno načrtovanje izobraževanja osebja,
osebni načrt izobraževanja, odgovornost za spremljanje osebnega napredovanja
zaposlenih, zadovoljstvo zaposlenih z možnostjo izobraževanja, razlogi, ki
preprečujejo izobraževanje, ustreznost predvidenega termina izobraževanja,
dostopnost literature.

-

Uporaba: samoocenjevanje, notranje spremljanje in zunanje ocenjevanje (Možina,
in drugi, 2013, str. 99).

Kazalnik uspešnosti 4: Spodbujanje prenosa znanja v kolektivu
-

Merilo: prenos znanja sodelavcem, interdisciplinarnost delovnih skupin, interni
strokovni posveti, mentorstvo mlajšim sodelavcem.

-

Ocenjevanje: aktivnost vodstva pri spodbujanju prenosa znanja, spremljanje ciljev
kakovosti na posameznem področju, iskanje strokovnih rešitev pri podobnih
predmetnih vsebinah, timsko sodelovanje, metode dela, predlogi za nova
področja, odgovornost mentorjev.

-

Uporaba: samoocenjevanje in zunanje ocenjevanje (Možina, in drugi, 2013, str.
106).

Kazalnik uspešnosti 4: Profil osebja
-

Merilo: pri načrtovanju in izpeljavi izobraževanja odgovorni skrbijo za uveljavljanje
strokovne vloge in identitete.

-

Ocenjevanje: spodbujanje razvoja in identitete učitelja, promocija andragoškega
dela, odnos vodstva organizacije do uveljavljene identitete izobraževalca,
seznanjanje z novostmi v izobraževanju, pomembnost udeležbe na strokovnih
srečanjih.

-

Uporaba: samoocenjevanje in zunanje ocenjevanje (Možina, in drugi, 2013, str.
108).

PATRNERSTVA IN VIRI
Zavod mora načrtovati in upravljati z notranjimi in zunanjimi partnerji, dobavitelji in
notranjimi viri na način, ki omogoča učinkovito delovanje procesov in je skladen s politiko
in strategijo organizacije. Med načrtovanjem in upravljanjem partnerstva in virov je
potrebno uravnotežiti sedanje in prihodnje potrebe zavoda, skupnosti in okolja:
-

upravljanje notranjih in zunanjih partnerstev;
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-

upravljanje s finančnimi sredstvi;
upravljanje s sredstvi, potrebnimi za izobraževanje;
upravljanje s tehnologijo;
upravljanje z informacijami in znanjem (Savič, Kern-Pipan & Gunčar, 2007, str. 94;
EFQM, 2012, str. 5; Sheffield Hallam University, 2003, str. 24).

Kazalnik uspešnosti 1: Sodelovanja s partnerji
-

Merilo: zavod vzpostavi raznovrstna kakovostna partnerstva na regionalni,
nacionalni in mednarodni ravni.

-

Ocenjevanje: način sodelovanja med partnerji na regionalni, nacionalni in
mednarodni ravni, sorodnost izobraževalne organizacije z ostalimi organizacijami,
podjetji in združenji, dolgoročnost sodelovanja, vzroki za uspešno ali neuspešno
partnerstvo, spodbujanje zaposlenih za navezovanje stikov s partnerji.

-

Uporaba: samoocena, notranje spremljanje in zunanje ocenjevanje (Možina, in
drugi, 2013, str. 71).

Kazalnik uspešnosti 2: Informiranje partnerjev
-

Merilo: zavod naj bi imel urejeno bazo podatkov o partnerjih, sistematično
obojestransko informiranje mreže partnerjev, način informiranja partnerjev.

-

Ocenjevanje: kvaliteta ponudbe o možnostih sodelovanja na skupnih projektih,
izmenjava kadrov za skupno izobraževanje, urejenost in skrbništvo baze podatkov,
informiranost zaposlenih o sklenjenih partnerstvih, pomembnost podatkov za
posameznega partnerja, primernost načina informiranja posameznih partnerjev,
pogodbenih dogovorov za izobraževanje pri skupnih projektih.

-

Uporaba: samoocenjevanje, notranje spremljanje in zunanje ocenjevanje (Možina,
in drugi, 2013, str. 74).

Kazalnik uspešnosti 3: Sodelovanje partnerjev pri projektih
-

Merilo: sodelovanje pri skupnih projektih na lokalni, regionalni in mednarodni
ravni.

-

Ocenjevanje: uspešnost sodelovanja pri projektih, ugotavljanje vzrokov za uspešno
ali neuspešno sodelovanje, pomembnost in vrsta posameznih projektov, analiza o
pravilni izbiri projektov in njihov doprinos k uspešnosti partnerstva, analiza vzrokov
za spodbujanje zaposlenih pri projektih z zunanjimi partnerji.

-

Uporaba: samoocena, notranje spremljanje in zunanje ocenjevanje (Možina, in
drugi, 2013, str. 77).
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Kazalnik uspešnosti 4: Sodelovanje partnerjev pri izobraževanju
-

Merilo: skupno razvijanje izobraževalnih programov, ki temeljijo na skupnih
potrebah, medsebojna menjava zaposlenih pri pedagoškem procesu,
interdisciplinarnost in dvig strokovnega nivoja zaposlenih.

-

Ocenjevanje: pogostost potrebe po izobraževanju, razvoj stroke in tehnologije na
določenem področju, ustreznost realizacije programov usposabljanja, vsebine
izobraževalnih programov glede na potrebe delodajalcev, sodelovanje s
strokovnjaki praktičnega področja in njihov doprinos za dvig kvalitete v procesu
izobraževanja.

-

Uporaba: samoocenjevanje, notranje spremljanje in zunanje ocenjevanje (Možina,
in drugi, 2013, str. 79).

Kazalnik uspešnosti 5: Sodelovanje pri ocenjevanju kakovosti izobraževanja
-

Merilo: skupno vrednotenje kakovosti in učinkov pri izobraževanju, prispevek
predlogov za izboljšanje kakovosti, upoštevanje predlogov partnerjev pri
izboljšanju kakovosti izobraževanja.

-

Ocenjevanje: možnost udeležbe partnerjev pri ocenjevanju izobraževalnih
programov, način sodelovanja partnerjev pri ocenjevanju, učinkovitost
izobraževanja pri delodajalcih, možnost prispevanja predlogov k izboljšanju
ponudbe izobraževanja.

-

Uporaba: samoocenjevanje, notranje spremljanje in zunanje ocenjevanje (Možina,
in drugi, 2013, str. 81).

PROCES
Zavod mora načrtovati in upravljati procese skladno s politiko in strategijo organizacije,
tako da ustvari dodatno vrednost za osebje, dijake, študente in druge udeležence:
-

sistematično načrtovanje in vodenje procesov;
neprestano prenavljanje procesov z namenom zadovoljevanja potreb in ustvarjanja
dodatnih vrednosti za študente, osebje in druge udeležence;
omogočanje in izvajanje akademskih tečajev, izobraževanja strokovne službe in
notranjih storitev glede na potrebe uporabnikov (Savič, Kern-Pipan & Gunčar,
2007, str. 94; EFQM, 2012, str. 5; Sheffield Hallam University, 2003, str. 26).

Kazalnik uspešnosti 1: Načrtovanje izobraževanja
-

Merilo: ugotavljanje izobraževalnih potreb,
programov, oblikovanje programske ponudbe.

-

Ocenjevanje: strokovne potrebe, potrebe okolja, potrebe ciljnih skupin,
posodabljanje izobraževalnih programov, uveljavljanje novih programov,
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razvoj

lastnih

izobraževalnih

značilnosti programske ponudbe, prilagojenost programov ciljnemu porabniku,
pogojev za oblikovanje nove programske ponudbe.
-

Uporaba: samoocenjevanje, notranje spremljanje, zunanje spremljanje, zunanje
ocenjevanje in akreditacija (Možina, in drugi, 2013, str. 195).

Kazalnik uspešnosti 2: Izpeljava izobraževanja
-

Merilo: izobraževalni proces, pedagoški pripomočki, razvijanje stroke.

-

Ocenjevanje: potek izvedbe izobraževalnega procesa, način preverjanja in
ocenjevanja dosežkov, kvaliteta in vrsta učnih virov, andragoške in didaktične
značilnosti učnih pripomočkov, sodelovanje v strokovnih aktivih, pri projektih izven
organizacije in strokovnih posvetih.

-

Uporaba: samoocenjevanje, notranje spremljanje,
akreditacija (Možina, in drugi, 2013, str. 229).

zunanje

ocenjevanje

in

Kazalnik uspešnosti 3: Podpora posamezniku pri izobraževanju
-

Merilo: dostopnost individualnega pedagoškega procesa, podpora pri učenju,
svetovanju in odpravljanju ovir.

-

Ocenjevanje: raznovrstnost podpore, informiranje o oblikah možne podpore v in
izven zavoda, konzultacije in mentorstvo, svetovanje posameznikom pri vstopu v
izobraževanje in med njegovim trajanjem, pomoč pri odpravljanju raznovrstnih
ovir v času izobraževanja.

-

Uporaba: samoocenjevanje, notranje in zunanje
ocenjevanje (Možina, in drugi, 2013, str. 271).

spremljanje

in

zunanje

Kazalnik uspešnosti 4: Prostori in oprema
-

Merilo: kvaliteta učnih prostorov, prostorov za zaposlene, didaktična oprema,
informacijsko-komunikacijska tehnologija.

-

Ocenjevanje: prilagojenost prostorov zahtevam izobraževalnega procesa, velikost,
osvetljevanje, ogrevanje, vzdrževanje, dostopnost, kvaliteta prostora za pripravo
na izobraževanje, kvaliteta informacijsko-komunikacijske tehnologije, ustreznost
priprave in izpeljave izobraževanja.

-

Uporaba: samoocenjevanje, notranje spremljanje,
akreditacija (Možina, in drugi, 2013, str. 173).

zunanje

ocenjevanje

in

2.4 UPORABA MODELA EFQM
EFQM je praktično orodje, ki pomaga organizaciji razviti oziroma vzpostaviti sistem
upravljanja, in jo tako usmerja na pot k odličnosti. Organizacije lahko uporabljajo model
EFQM na različne načine:
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-

-

kot orodje samoocenjevanja, ki pomaga organizaciji odkriti pomanjkljivosti njenega
delovanja ter odkriti načine izboljševanja. S pomočjo samoocenjevanja lahko
organizacija odkrije, kje se nahaja na poti k odličnosti in se nenehno izboljšuje.
Potrebno je poudariti, da odličnost ne predstavlja neke stalnice, ampak neskončno
pot, ki jo spremljata nenehno izboljševanje in izpopolnjevanje;
z namenom vzpostavitve ustreznega sistema upravljanja, ki pripomore k
zagotavljanju trajnostne odličnosti;
kot pomoč pri enotnem razmišljanju zaposlenih na vseh organizacijskih ravneh
(Savič, Kern-Pipan & Gunčar, 2007, str. 22).

2.4.1 TOČKOVALNA MATRIKA RADAR
Glede na dejavnike se lahko vsak pristop, ki se ga vpeljuje v organizacijo, preveri s
krogom PDCA. To je zelo poznan in razširjen osnovni koncept stalnih izboljšav procesov, ki
temelji na štirih fazah: plan – planiraj, do – izvedi, check – preveri, act – ukrepaj in
poganja proces stalnih izboljšav, istočasno pa opozarja na dejstvo, da je vedno mogoče še
hitreje, še bolje, še učinkoviteje itd. (Bukovec, 2009, str. 168; Sokovič, 2005, str. 9;
EFQM, 1999) (slika 2).
Slika 2: Krog PDCA

Vir: Sokovič (2009, str. 3)

-

Planiraj: preveri se, ali so pristopi dobro zasnovani in osredotočeni na
potrebe in pričakovanja vseh udeležencev ter skladni z drugimi ustreznimi
pristopi.

-

Izvedi: sistematično se uvaja pristope na vseh nivojih organizacije ter
preveri, ali obstajajo ustrezni instrumenti tako za preverjanje učinkovitosti
pristopov kot tudi načrtovanih dodatnih vrednosti.

-

Preveri: meri se učinkovitost pristopov in njihovo dodatno vrednost
določenemu rezultatu.
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-

Ukrepaj: glede na meritve in s pomočjo učenja se sprejema ukrepe, ki
omogočajo izboljševanje pristopov.

Model EFQM z devetimi merili obsega dejavnike in rezultate ter zajema vsa področja
organizacije, s kombinirano uporabo logike RADAR in kroga PDCA pa pomaga pri stalnem
izboljševanju pristopov in doseganju ciljev (Savič, in drugi, 2007, str. 28).
2.4.2 SAMOOCENJEVANJE
Samoocenjevanje je ključno gonilo za izboljšanje učinkovitosti organizacije in je glavni
dejavnik modela EFQM. Večina organizacij uporablja model za samoocenjevanje, da
ugotovi, kakšno je dejansko stanje, kje se morajo v svojem procesu izboljšati in kakšne
odločitve morajo sprejeti za potrebne izboljšave. EFQM definira samoocenjevanje kot
celovit in sistematičen pregled aktivnosti in rezultatov v organizaciji. Uvajanje
samoocenjevanja pri vseh kriterijih modela je zaželeno in sprejeto kot dobra praksa
upravljanja organizacije. Primarni cilj samoocenjevanja je identifikacija organizacijskih
prednosti in slabosti, kjer je na osnovi ugotovitev možno načrtovati aktivnosti, ki
doprinesejo k izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti organizacije (Sheffield Hallam
University, 2003, str 7).
Obstajajo tri ključne metode za samoocenjevanje s pomočjo modela odličnosti:
-

vprašalnik,
matrična karta,
okrogla miza.

VPRAŠALNIK
Vprašalnik je ena izmed enostavnejših metod. V elektronski obliki omogoča hitro
pridobitev in primerjavo podatkov. Navadno se za določena področja uporablja že
preverjene vprašalnike, kar pripomore k še enostavnejši uporabi metode. Prednost
vprašalnika je v tem, da omogoča pridobitev podatkov širokega spektra področij in
problemov. V primeru popolne distribucije je možen pogled na mnenja oziroma stališča
vseh zaposlenih v organizaciji (Sheffield Hallam University, 2003, str. 10; EFQM, 1999b).
Tabela 2: Prednosti in slabosti vprašalnika

PREDNOSTI

SLABOSTI

Hiter in enostaven za uporabo.

Prednosti in slabosti določene organizacije
se ne odkrijejo izven obsega vprašalnika.

Lahko
vključuje
organizaciji.

vse

zaposlene

v Natančnost povratne informacije je odvisna
od postavljenih vprašanj.

Lahko se uporablja v povezavi z drugimi Zaposleni
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lahko

imajo

odpor

do

vprašalnikov.

metodami.

Vprašanja je mogoče prilagoditi organizaciji. Pri zaposlenih lahko pride do večjega
pričakovanja oziroma razočaranja, če ukrepi
niso pravočasno izvedeni.
Omogoča sprejemanje povratne informacije Vprašalniki odgovorijo, kako zaposleni
glede na funkcijo in položaj posameznika.
razmišljajo, ne pa zakaj tako razmišljajo.
Omogoča preglednost,
predstavljeni v grafu.

če

so

rezultati Rezultate vprašalnika se lahko obravnava
zgolj kot informacijo in ne kot dejstvo.

Vir: Sheffield Hallam University (2003, str. 10)

MATRIČNA KARTA
Pri uporabi matrične karte mora organizacija sestaviti vrsto trditev, ki imajo različne
vrednosti. Trditve se morajo po skupinah nanašati na vseh devet kriterijev modela EFQM.
Bistvo matrike je, da trditve odražajo relevantne dejavnike, ki so značilni za določen
kriterij, pomembnejši dejavniki imajo večjo vrednost, manj pomembni pa manjšo
(Sheffield Hallam University, 2003, str. 10).
Tabela 3: Prednosti in slabosti matrične karte

PREDNOSTI

SLABOSTI

Hitra in enostavna uporaba.

Prednosti in slabosti se ne odkrijejo
vedno, to je odvisno od vrste matrične
karte.

Zahteva minimalno usposabljanje.

Točkovanje po konceptu RADAR ni
vedno mogoče, to pogojuje vrsta
uporabljene matrične karte.

Lahko vključuje manj ali več zaposlenih.

Izdelava lastne matrične karte zahteva
veliko časa.

Spodbuja timske razprave in delo vodstva pri
razvoju lastne matrične karte.
Jasno demonstrira napredek ali pomanjkanje
napredka pri vseh devetih kriterijih EFQM
modela.
Na praktičen način omogoča razumevanje
temeljnih konceptov modela EFQM.
Omogoča odkritje napredka, pomanjkljivosti in
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možne izboljšave.
Omogoča dobro referenco med sedanjim in
prihodnim stanjem, če so rezultati ustrezno
grafično predstavljeni.
Vir: Sheffield Hallam University (2003, str. 10)

OKROGLA MIZA
Metoda dela pri okrogli mizi lahko ima pet faz:
- razumevanje in razvoj skupnega cilja organizacije,
- zbiranje informacij o kriterijih modela,
- točkovanje zbranih rezultatov,
- identificiranje in odločanje o prioritetah ukrepov,
- pregled.
V tem primeru gre za fleksibilno metodo, ki je odvisna od časa, organizacije in
razpoložljivih sredstev. Samoocenitev je možna v zaporednih korakih, ki se odvijajo pri
pravilno načrtovanih in vodenih posvetovanjih. Po prvih štirih fazah sledi pregled. Namen
pregleda je ugotoviti, ali sprejeti ukrepi vodijo k izboljšavam ( Sheffield Hallam University,
2003, str. 11).
Tabela 4: Prednosti in slabosti okrogle mize

PREDNOSTI

SLABOSTI

Seznanjanje delovne skupine z modelom.

Upošteva se mnenje tistih, ki so prisotni pri
okrogli mizi.

Spodbujanje timskega dela.

Zahtevno jo je pripraviti, načrtovati in
voditi.

Skupno določanje prednosti in slabosti, kar Zaradi ocenjevanja prisotnih je rezultat
omogoča izpeljavo ukrepov.
analize lahko tudi nerealen.
Spodbuja realizacijo ukrepov in izboljšanje
rezultatov.
Vir: Sheffield Hallam University (2003, str. 11)

ZAPOSLENI IN REZULTATI
Zavod mora celovito meriti in dosegati rezultate, ki so povezani z zaposlenimi:
-

merjenje zaznavanja zaposlenih na zavodu,
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-

notranje merjenje, ki omogoča razumevanje in izboljševanje dela zaposlenih
(Savič, Kern-Pipan & Gunčar, 2007, str. 95; EFQM, 2012, str. 5; Sheffield Hallam
University, 2003, str. 30).

Kako zaposleni dojemajo svojo organizacijo, se je ugotavljalo s kazalniki dojemanja s
pomočjo ankete (priloga 1).
DRUŽBA IN REZULTATI
Zavod mora celovito meriti in dosegati rezultate, ki so vezani na lokalne, državne in
internacionalne skupnosti:
-

merjenje zaznavanja lokalne skupnosti,
notranje merjenje, ki pomaga zavodu predvideti zaznavanje lokalne skupnosti
(Savič, Kern-Pipan & Gunčar, 2007, str. 96; EFQM, 2012, str. 5; Sheffield Hallam
University, 2003, str. 33).

Kako družba (starši) dojemajo svojo organizacijo, se je ugotavljalo s kazalniki dojemanja s
pomočjo ankete (priloga 2).
ODJEMALCI IN REZULTATI
Zavod mora celovito meriti in dosegati rezultate, ki so vezani na dijake, študente in
poslovne stranke:
-

merjenje zaznavanja dijakov in drugih strank,
notranje merjenje, ki omogoča razumevanje in izboljševanje pouka in drugih
storitev z namenom doseganja uspešnosti organizacije (Savič, Kern-Pipan &
Gunčar, 2007, str. 95; EFQM, 2012, str. 5; Sheffield Hallam University, 2003, str.
28).

Kako odjemalci (dijaki) dojemajo svojo organizacijo, se je ugotavljalo s kazalniki
dojemanja s pomočjo ankete (priloga 3).
REZULTATI POSLOVANJA
Zavod mora celovito meriti in dosegati rezultate, ki so povezani z glavnimi elementi njene
politike in strategije (Savič, Kern-Pipan & Gunčar, 2007, str. 96; EFQM, 2012, str. 5;
Sheffield Hallam University, 2003, str. 35).
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3 ZAGOTAVLANJE KAKOVOSTI V ZAVODU BIC LJUBLJANA
Zavod Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (BIC Ljubljana) sestavljajo štiri enote:

Gimnazija in veterinarska šola, Živilska šola, Medpodjetniški izobraževalni center in Višja
strokovna šola. Ustanova ima tradicijo, ki izvira s konca 18. stoletja, ko je Veterinarska
stolica na pobudo dr. Janeza Bleiweisa postavila temeljni kamen veterinarskemu
izobraževanju na Slovenskem. Na pobudo Kranjske kmetijske družbe je bila leta 1848
ustanovljena Živinozdravniška in podkovska šola, ki je pričela delovati leta 1850. Pouk je
potekal v slovenskem jeziku, tako da je bila šola poleg svojega osnovnega poslanstva
steber narodne zavednosti. Leta 1947 so zgradili šolo za veterinarske tehnike. Leta 1982
so programu veterinarski tehnik dodali še tri agroživilske programe: kmetijskega tehnika,
živilca in živilskega delavca, tako je iz Šole za živinorejsko-veterinarske tehnike nastala
Srednja agroživilska šola. Razširitev vzgojno-izobraževalnih vsebin v Srednji agroživilski
šoli še na kmetijske in živilske programe je povzročilo hitro in izredno veliko povečanje
števila dijakov. Šola v Mestnem logu je postala premajhna, zato so se začasno vsi dijaki in
zaposleni preselili v Srednješolski center Rudolfa Maistra v Kamniku. V vojnem letu 1991
je bila zgrajena nova, moderna in prostorna zgradba v Mestnem logu ob Veterinarski
kliniki. Že leta 1991 je bila šola premajhna. V šolskem letu 1998/99 pa se je že obstoječim
programom dodalo še program tehniške gimnazije. Aprila 2001 je bila pripravljena
projektna naloga za novo Živilsko šolo. Jeseni 2005 je Ministrstvo za šolstvo in šport po
več kot dveh letih gradnje postavilo novo stavbo ob Ižanski cesti, ki stoji nasproti
Botaničnega vrta. Vanjo so se preselili vsi živilski programi. Ustanova je dobila novo ime
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana in poleg Gimnazije in veterinarske šole ter
Živilske šole je znotraj zavoda nastalo še Središče za izobraževanje odraslih in Višja
strokovna šola. Dobili so dva nova programa nižjega poklicnega izobraževanja. V
študijskem letu 2006/07 se je vpisala prva generacija študentov v program živilstvo
oziroma živilstvo in prehrana, v študijskem letu 2008/09 pa v program gostinstvo in
turizem. V šolskem letu 2007/08 so začeli z izobraževanjem po prenovljenih programih:
slaščičar, pek, mesar in živilsko-prehranski tehnik. V šolskem letu 2008/09 sta se že
prenovljenim programom pridružila še dva: pomočnik v biotehniki in oskrbi ter živilskoprehranski tehnik poklicno tehniškega izobraževanja (v nadaljevanju: PTI). Leta 2009 se
je organizacijska enota Središče za izobraževanje odraslih preoblikovala v Medpodjetniški
izobraževalni center. V šolskem letu 2009/10 pa je bil že obstoječim programom dodan še
program naravovarstveni tehnik. Dograjevanje šolskih prostorov je potekalo v letih 2008
in 2009. Najprej je nastala velika in dobro opremljena športna dvorana za izvajanje pouka
športne vzgoje. Leto kasneje je sledila še preureditev kuhinje, ki omogoča pripravo 750
toplih obrokov. Vodstvo in delavci šole se trudijo, da bi sledili vedno novim izzivom na
področju izobraževanja z željo, da se vsi udeleženci dobro počutijo (BIC Ljubljana, 2014).

3.1 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V ZAVODU BIC LJUBLJANA
Aktivnosti na področju kakovosti vodi Komisija za kakovost v okviru celotnega zavoda in
dodatne komisije za kakovost po posameznih enotah, ki tudi poslujejo po Poslovniku
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delovanja komisije za kakovost BIC Ljubljana (BIC Ljubljana, 2012/13, str. 1–7). Zavod je
identificiral področja, na katerih je potrebno spremljati kakovost, in se odločil, da vsako
leto zasleduje kakovost na področjih: informacijsko-komunikacijske tehnologije,
dostopnosti do literature, mednarodnega sodelovanja, sodelovanja z delodajalci in
promocije preko družbenega omrežja. Pri pregledu dokumentacije o Zagotavljanju
kakovosti na BIC Ljubljana je bilo ugotovljeno, da zavod ne izvaja aktivnosti na področju
kakovosti s postopki, ki bi se naslanjali na model EFQM izboljševanja kakovosti, ampak na
vseh organizacijskih enotah zasleduje določene dejavnosti, za katere meni, da jih je
potrebno stalno izboljševati.
3.1.1 INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA
V letu 2012/13 je bila med zaposlenimi na BIC Ljubljana izvedena anketo o zadovoljstvu s
podporo informacijsko-komunikacijske tehnologije. V času informatizacije celotnega
procesa izobraževanja: e-učilnice, e-gradiva in e-dnevniki je tudi dostop do pomembnih in
predvsem kakovostnih informacij ključnega pomena za uporabnike. Predpogoj za uporabo
razpoložljivih medijev je ustrezna usposobljenost vseh udeležencev v pedagoškem
procesu: pedagogov, andragogov, tehničnega in administrativnega osebja. Ker zavod želi
nuditi ustrezno podporo pri uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije, se je
vodstveni kader odločil za anketo, ki podrobno opredeljuje (ne)zadovoljstvo zaposlenih s
podporo informacijsko-komunikacijske tehnologije, mogoče je bilo podati tudi samooceno
o usposobljenosti za delo z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. V celoti je anketo
izpolnilo 63,5 % zaposlenih, ki so eksplicitno izrazili željo po dodatnem specifičnem
izobraževanju.
Ukrepi vodstva
Ocene in stališča zaposlenih sta vodstvo BIC Ljubljana in Komisija za zagotavljanje
kakovosti upoštevali pri načrtovanju izobraževanja. Opravljeni so bili razgovori z
odgovornimi za podporo z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in nato pripravljen
program za optimizacijo procesov informacijsko-komunikacijske tehnologije.
3.1.2 KNJIŽNICA
Anketa je bila prav tako izvedena na področju zadovoljstva zaposlenih z delom v knjižnici.
Knjižnica v izobraževalnih ustanovah ne opravlja le funkcije izposoje knjižnih enot in
različnega revijalnega tiska, ampak postaja vir informacij, ki v vedno večji meri izhajajo iz
neknjižnega gradiva. To so avdio-vizualni mediji in digitalizacija novih vsebin, knjižnica pa
bi morala prevzeti vlogo sektorja, ki uporabniku zagotovi za izvajanje pedagoškega
procesa relevantne in kakovostne vsebine. Za cilj si je zavod postavil organizacijo
knjižnice, ki bo omogočila dostop do sodobne strokovne literature in ustvarjala okolje, v
katerega se bodo udeleženci izobraževalnih programov zatekli po informacije.

22

Ukrepi vodstva
Zaradi nižje stopnje zadovoljstva zaposlenih je vodstvo zavoda opravilo razgovor s
knjižničarkama in na njuno pobudo pripravilo izboljšave na področju organizacije knjižnice.
Veliko pridobitev predstavlja tudi vključitev v sistem COBISS, saj se je tako izboljšala
kakovost knjižnice za vse notranje in zunanje uporabnike.
3.1.3 MEDNARODNO SODELOVANJE
Ključni element za zagotavljanje in ohranjanje kakovosti na področju izobraževanja in
usposabljanja postaja mednarodno sodelovanje. Preko različnih oblik sodelovanja želi
vodstvo doseči: izmenjavo izkušenj in dobrih oblik prakse, izpopolnjevanje pedagoškega
kadra, dodatno vrednost izobraževalnih programov, izboljšanje poklicnih veščin, promocijo
slovenskega znanja in kulture ter spodbujati mobilnost na trgu dela.
Ukrepi vodstva
Predstavniki ALMA-La Scoula Internazionale do Cucina Italiana iz Colorna so v aprilu 2013
na BIC Ljubljana pripravili informativno demonstracijo italijanske kulinarike, ki je bila
namenjena študentom Višje strokovne šole in profesionalcem. Na štirih ponovitvah se je
demonstracije udeležilo 80 slušateljev. Delavnico so ponovili v mesecu juniju s 25
slušatelji. V okviru programa Leonardo da Vinci je v mesecu aprilu deset dijakov Živilske
šole programov živilski tehnik, slaščičar in mesar opravilo dvotedensko prakso z
usposabljanjem z delom v izobraževalnem centru WinNova Länsirannikon Koulutus Oy na
Finskem. Avgusta je šest dijakov Veterinarske šole opravljalo praktično usposabljanje na
kliniki in v zavetišču za zaščito živali Paphiakos&CCP Animal Welfare na Cipru. Štirje dijaki
so usposabljanje zaključili v zavetišču za konje v Italian Horse protection Association.
3.1.4 SODELOVANJE Z DELODAJALCI
Na BIC Ljubljana je v ospredju spodbujanje aktivnosti v smeri krepitve in vzpostavljanja
novih poslovnih vezi zavoda z delodajalci pa tudi spodbujanje slušateljev, ki se
izobražujejo po različnih programih, k samoiniciativni vzpostavitvi stika z delodajalci že v
fazi izobraževanja. Delovne izkušnje, ki si jih posameznik pridobi med izobraževanjem, so
v tem procesu izjemnega pomena, saj prednost poklicnega in strokovnega izobraževanja
predstavlja prav praktično usposabljanje in izpopolnjevanje. Udeleženci v tem procesu
pridobivajo uporabno znanje, razvijajo delovne navade in predvsem socialne kompetence.
Delodajalci imajo pri tem možnost sodelovati v izobraževalnem procesu in oblikovati profil
bodočega, strokovno usposobljenega sodelavca ter istočasno spoznati dejanske
kompetence bodočih kandidatov za zaposlitev.
Ukrepi vodstva
V okviru projekta Znanje – vez med šolami in delodajalci je bilo izvedenih šest tridnevnih
seminarjev v obsegu 24 andragoških ur za 105 mentorjev prakse, ki so prihajali iz
podjetij, v večini aktivnih na področju veterine, gostinstva in živilstva. V okviru celotnega
izobraževanja je usposabljanje uspešno opravilo 756 udeležencev. Okoli 70 % kandidatov,
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ki so uspešno opravili izobraževanje, meni, da zaradi dodatnega izobraževanja
kvalitetnejše opravljajo vlogo mentorja. Strinjajo se, da je bilo izobraževanje izvedeno zelo
uspešno. V aprilu je Karierni center za pomoč dijakom, študentom, diplomantom in
udeležencem ostalih oblik izobraževanja izvedel delavnico Pot do zaposlitve, ki so jo vodili
strokovnjaki Nacionalnega centra za področje zaposlovanja. Na delavnici so bile izvedene
tudi simulacije zaposlitvenih razgovorov.
3.1.5 PROMOCIJA PREKO DRUŽBENEGA OMREŽJA
Klasični načini obveščanja se vedno bolj umikajo novim medijem. Pred prihodom interneta
so bile glavni vir informacij in sporočanja različne brošure. Z uporabo družbenega omrežja
postajajo uporabniki povsem pasivni prejemniki informacij, aktivni pa morajo biti
poročevalci informacij. Za uporabnike so družbena omrežja zanimiva, ker ponujajo
relativno aktualne informacije, pri katerih je poudarjena slikovna predstavitev vsebin in
postajajo medij za informacije mlajših generacij. Problem pri tovrstnem obveščanju so
lažne informacije ali celo zloraba slednjih, saj so lahko tudi zlonamerne in jih je pri
odsotnosti resničnega vira težko prepoznati. Na socialnem omrežju so bili tudi na BIC
Ljubljana zaznani različni profili za njene organizacijske enote, ki so jih ustvarile
nepoznane osebe. Opaziti je bilo neskladje z dejanskim stanjem, zato se je vodstvo
odločilo, da zavod vzpostavi lastno stran Facebooka in na ta način omogoči uporabnikom
dostop do relevantnih in kakovostnih informacij.
Ukrep vodstva
V letu 2012 je bilo na spletni strani Facebooka zavoda BIC Ljubljana objavljenih okoli
štirideset albumov fotografij, deset video posnetkov in petinpetdeset samostojnih objav.
Stran obiskuje dnevno okoli sto oseb. Objave lahko tedensko dosežejo v času
informativnih dni tudi do 4500 različnih uporabnikov.
3.1.6 ANALIZA SPREMLJANJA KAKOVOSTI V ZAVODU
Pri pregledu posameznih modelov je mogoče takoj opaziti, da mora organizacija, ki želi
biti uspešna, oblikovati samostojen model vodenja, ki naj bi v svoji strukturi upošteval
krog stalnih izboljšav (načrtuj, izvedi, preveri in ukrepaj) za obravnavano področje. Pri
pregledu dokumentacije o Zagotavljanju kakovosti na BIC Ljubljana je mogoče ugotoviti,
da zavod ne razpolaga s konkretnim modelom zagotavljanja kakovosti, ki bi se naslanjal
na katerega izmed poznanih modelov izboljševanja kakovosti, ampak na vseh
organizacijskih enotah zasleduje določene dejavnosti, za katere meni, da jih je potrebno
stalno izboljševati. Kakovost zaposleni obvladujejo s pomočjo delovanja Komisije za
kakovost na nivoju zavoda BIC Ljubljana in posameznih organizacijskih enot. V krogu
stalnih izboljšav se v svojih analizah vseskozi usmerjajo k zasledovanju kakovosti na
področjih informacijsko-komunikacijske tehnologije, dostopnosti do literature v knjižnici,
mednarodnega sodelovanja, sodelovanja z delodajalci in promocije preko družbenega
omrežja.
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4 REZULTATI ZAVODA BIC LJUBLJANA
V diplomskem delu je bil za spremljanje kakovosti na izobraževalnem zavodu predlagan
model EFQM. Za področja vodenja, zaposlenih, politike in strategije, partnerstva in virov
ter procesov so bili v drugem poglavju predlagani kazalniki kakovosti, s pomočjo katerih
se opredeljuje kakovost posameznega področja in predstavljena merila za ocenjevanje
kakovosti. Zavodu so bili predlagani kazalniki za spremljanje dejavnikov, ki so relevantni
za model EFQM. V empiričnem delu diplomske naloge se je s pomočjo anket in analize
kazalnikov kakovosti ugotavljalo, kako zaposleni, starši in odjemalci dojemajo organizacijo
in kakšen je rezultat poslovanja zavoda BIC Ljubljana, kar predstavlja merila modela
EFQM glede rezultatov.
Za določene kazalnike kakovosti za področja zaposleni, odjemalci ter družba so bile
izvedene ankete. Pri rezultatih poslovanja pa so bili ocenjevani kazalnik število dijakov v
izobraževanju, kazalnik napredovanja med izobraževanjem, kazalnik osipa dijakov med
izobraževanjem, kazalnik uspešnosti pri zunanjem vrednotenju in kazalnik števila uspešno
dokončanega izobraževanja.
Na področju zaposlenih so bila v anketi analizirana področja: vodenje, spremljanje in
razvoj zaposlenih, izraba časa, skrb za izobraževanje ter zagotavljanje pogojev za
izobraževanje. Namen ankete je bilo ugotoviti dojemanje zaposlenih na zasledovanih
področjih izboljševanja kakovosti.
Anketna vprašanja za starše so se navezovala na organizacijo izobraževanja v povezavi z:
urnikom, delom učiteljev, organizacijo interesnih dejavnosti, sodelovanjem s starši, delom
svetovalne službe, dostopom do informacij in kvaliteto prehranjevanja. Namen ankete je
bilo ugotoviti dojemanje staršev na kvaliteto izobraževanja in počutje dijakov v zavodu.
Anketna vprašanja za dijake so bila vezana predvsem na zadovoljstvo pri uporabi metod
in oblik dela pri predavanjih in vajah ter aktualnost pridobljenega znanja v povezavi z
drugimi predmeti in za uporabo v poklicu.
Pri analizi rezultatov poslovanja je bila s pomočjo kazalnikov ocenjena prehodnost števila
dijakov v višje letnike, osip dijakov med izobraževanjem, uspešnost dokončanega
izobraževanje in uspešnost pri zunanjem preverjanju.

4.1 ZAPOSLENI
Anketa je bila izvedena na Živilski šoli, organizacijski enoti zavoda BIC Ljubljana. Povezavo
do spletne ankete so anketirani dobili po elektronski pošti. Ta način je omogočil v kratkem
času zbrati informacije izbranega vzorca zaposlenih. Drugi prednosti sta anonimnost in
onemogočen neposreden vpliv spraševalca na vprašane. Pomanjkljivost tega načina je
lahko slab odziv.
Za anketiranje je bil uporabljen nekoliko spremenjen vprašalnik Vodenje in upravljanje, ki
je nastal v okviru projekta MODRO OKO (2001/02, str. 202–213). Vprašalnik je razdeljen
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na 4 podpodročja, ki zajemajo ravnateljevo spremljanje novosti, vodenje, ravnanje z viri
in skrb za pouk. V okviru podpodročja vodenje se vprašanja nanašajo na načrtovanje,
odločanje, evalvacijo šole in komuniciranje s sodelavci. Ravnanje z viri zajema vodenje
sodelavcev, spremljanje in razvoj zaposlenih ter izrabo časa. Podpodročje skrb za pouk
zajema temi osredotočenost za poučevanje in učenje ter zagotavljanje pogojev za pouk.
4.1.1 PODATKI O ANKETIRANIH
Iz analize rezultatov opravljene ankete je razvidno, da je večji del populacije zaposlenih
ženskega spola – 89 %, moškega spola je 11 % anketiranih (grafikon 1).
Grafikon 1: Spol

Vir: lasten

Večina zaposlenih je v starostni skupini 45–60 let, sledi starostna skupina 25–35 let,
najmanj jih je v starostni skupini 35–45 let, nihče pa ni mlajši od 25 let (grafikon 2).
Grafikon 2: V katero starostno skupino spadate?

Vir: lasten

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 96. člen) določa, da
morajo učitelji splošno-izobraževalnih in strokovno-teoretičnih predmetov imeti
visokošolko izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško-andragoško izobrazbo. Ker ciljno
populacijo raziskave predstavljajo zaposleni Živilske šole, enote BIC Ljubljana,
prevladujejo odrasli z univerzitetno izobrazbo, sledijo tisti z višješolsko oziroma
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visokošolsko izobrazbo, najmanj je takšnih, ki imajo opravljen magisterij, ker slednji ni
pogoj za zaposlitev v srednji šoli. Tako ima skoraj 80 % anketiranih univerzitetno
izobrazbo, več kot 20 % anketiranih ima višješolsko ali visokošolsko izobrazbo in manj kot
5 % anketiranih ima opravljen magisterij (grafikon 3). Nihče izmed strokovnih delavcev
nima opravljene zgolj osnovne in srednje šole in nihče nima opravljenega doktorata.
Grafikon 3: Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?

Vir: lasten

4.1.2 ANALIZA IN INTERPRETACIJA ODGOVOROV
O vsebini ankete je bilo obveščenih 49 zaposlenih v Živilski šoli. Večina vprašanj v anketi
se nanaša na vzgojno-izobraževalno delo v razredu, zato so na anketo v celoti lahko
odgovorili samo pedagoški delavci. Štiri ankete izmed skupnega števila opravljenih anket
so bile izpolnjene le delno.
Pri področju vodenja se pri večini vprašanj ocene nahajajo med 3 in 4. Grafikon 4
prikazuje pogostost participacije zaposlenih pri odločanju za določeno področje. Anketa je
pokazala, da ravnatelj najpogosteje obvešča o sprejetih odločitvah, najredkeje pa
upošteva pobude in predloge zaposlenih pri kadrovskih odločitvah. Ravnatelj preverja
uresničevanje dogovorov in sklepov ter upošteva predloge zaposlenih v zvezi z opremo in
učnimi sredstvi. Prav tako upošteva mnenje večine pri dolgoročno pomembnih odločitvah.
Zaposleni imajo možnost soodločanja o organizaciji dela v šoli in sodelovanju s podjetji.
Ravnatelj v okviru možnosti upošteva njihove predloge in pobude pri kadrovskih
odločitvah.
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Grafikon 4: Prosim, ocenite, kako pogosto veljajo za vas naslednje trditve na lestvici?

Vir: lasten

Največ anketirancev meni, da nikoli o kakovosti svojega dela ne sprašujejo staršev. Manj
jih meni, da to storijo enkrat v več letih oziroma letno (grafikon 5).
Grafikon 5: Kako pogosto o kakovosti svojega dela (npr. z anketnimi vprašalnikom)
sprašujete starše?

Vir: lasten

Iz ankete je razvidno, da o kakovosti svojega dela sprašujejo anketirani pogosteje dijake
kot starše. Največ anketiranih meni, da vsako leto sprašujejo dijake o kakovosti svojega
dela. Podobno število anketiranih meni, da nikoli oziroma večkrat letno sprašujejo dijake o
kakovosti dela. Najmanj pa je tistih, ki menijo, da se slednje izvaja enkrat v več letih
(grafikon 6).
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Grafikon 6: Kako pogosto o kakovosti svojega dela sprašujete dijake?

Vir: lasten

Razvidno je, da se ocenjevanje pedagoških procesov in samoocene zaposlenih pogosto
izvajajo enkrat letno, nekatere pa tudi vsako ocenjevalno obdobje. Staršev in dijakov
anketirani ne sprašujejo pogosto o kakovosti svojega dela, zbrane podatke o učnem
uspehu pa skupaj analizirajo vsako ocenjevalno obdobje (grafikon 7).
Grafikon 7: Kako pogosto v šoli skupaj analizirate zbrane podatke o učnem uspehu,
osipu, prehodnosti?

Vir: lasten

Grafikon 8 prikazuje oceno zadovoljstva s komunikacijo z različnimi subjekti. Anketirani so
izrazili največjo stopnjo zadovoljstva z ravnateljevim obveščanjem in možnostjo
obveščanja ravnatelja. Zaposleni so zadovoljni s komuniciranjem s starši, podjetji in
obveščanjem dijakov. Najmanj so zadovoljni z medsebojnim obveščanjem (med
sodelavci). Komunikacija v šoli je pozitivno ocenjena (grafikon 8).
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Grafikon 8: Prosim, ocenite na lestvici od zelo nezadovoljen do zelo zadovoljen, kako
ste zadovoljni s komuniciranjem v vaši šoli.

Vir: lasten

Grafikon 9 prikazuje možnost pisnega komuniciranja z zunanjimi subjekti. Posamezniki
najlažje pisno komunicirajo z drugimi šolami, podjetji in zavodi ter študijskimi skupinami.
Nekoliko manj možnosti imajo za pisno komuniciranje s svetovalci javnih zavodov in
najmanj možnosti za pisno komuniciranje z ministrstvi (grafikon 9).
Grafikon 9: Neposredno lahko pisno komuniciram z naslednjimi zunanjimi dejavniki:

Vir: lasten

Na področju ravnanja z viri so zaposleni zelo zadovoljni z vodenjem sodelavcev. Ravnatelj
zaposlene seznanja z njihovimi nalogami in pravicami. Največja razhajanja so pri delitvi
nalog strokovnim delavcem. Polovica anketiranih je mnenja, da jih ravnatelj pri dodelitvi
nalog enakomerno bremeni, druga polovica pa meni nasprotno (grafikon 10).
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Grafikon 10: Delitev nalog in seznanjenost zaposlenih s pravicami in nalogami?

Vir: lasten
Grafikon 11: Kako pogosto ravnatelj pohvali uspešno delo sodelavcev?

Vir: lasten

Glede na grafikon 11 je razvidno, da so anketirani pohvaljeni za uspešno delo. Nihče
izmed anketiranih ne trdi, da ni bil nikoli pohvaljen. Večina zaposlenih meni, da ravnatelj
ukrepa v primeru kršitev (grafikon 12).
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Grafikon 12: Ali ravnatelj ukrepa v primeru kršitev?

Vir: lasten

Spremljanje in razvoj zaposlenih je vezan predvsem na hospitacije. Ravnatelj pogosto
hospitira zaposlene, spremlja njihov razvoj na strokovnem in pedagoškem področju ter
usmerja stalno strokovno izpopolnjevanje skladno s potrebami šole. Ravnatelj za analizo
učne ure uporablja tudi informacije dijakov in po hospitaciji opravi razgovor z učiteljem o
izvedbi učne ure. Največ anketiranih meni, da ravnatelj njihovo delo spremlja tudi
posredno (grafikon 13).
Grafikon 13: Hospitacije

Vir: lasten

Hospitacije so napovedane, zaposleni so seznanjeni z namenom in cilji hospitacij
(grafikon 14).
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Grafikon 14: Ali vas ravnatelj seznani z namenom in cilji hospitacij?

Vir: lasten

Za potrebe uvajanja novincev in pripravnikov v delovni proces ravnatelj največkrat določi
učitelja mentorja (grafikon 15). Učitelju začetniku pomagajo tudi sodelavci in ravnatelj.
Grafikon 15: Kako je pri vas poskrbljeno za vpeljevanje novincev in pripravnikov?

Vir: lasten

Izraba časa, skrb za pouk ter zagotavljanje pogojev za pouk – pri tem vprašanju
so anketiranci ocenjevali organizacijo in primernost ravnateljevega dela. Rezultati so
pokazali, da ravnatelj enakomerno razporeja svoj čas za delo z ljudmi, načrtuje vsebino in
trajanje sestankov, konferenc ter se drži rokov. Največ anketiranih meni, da ravnatelj
načrtuje izvedbo sestankov in se drži rokov (grafikon 16).
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Grafikon 16: Ali naslednje trditve držijo za vašega ravnatelja?

Vir: lasten

Skrb za pouk. Ravnatelj daje prednost nalogam v zvezi z neposrednim vzgojnoizobraževalnim delom z dijaki, ceni kakovostno delo učitelja in spodbuja medsebojno
sodelovanje. Ravnatelj spodbuja vključevanje otrok s posebnimi potrebami v učni proces
in spodbuja individualizacijo pouka (grafikon 17).
Grafikon 17: Ali naslednje trditve držijo za vašega ravnatelja?

Vir: lasten

Zagotavljanje pogojev za pouk – vsi anketirani menijo, da ravnatelj omogoča
sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki in da urnik omogoča organizacijo nadomeščanja
odsotnih učiteljev. Najmanj anketiranih pa meni, da organizacija dela omogoča skupno
sodelovanje učiteljev (grafikon 18).
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Grafikon 18: Prosim, odgovorite, ali naslednje trditve veljajo ali ne.

Vir: lasten

Ravnatelj omogoča sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki in si prizadeva za zagotavljanje
materialnih pogojev za pouk (grafikon 19).
Grafikon 19: Ali si ravnatelj prizadeva za uresničevanje vaših predlogov pri
zagotavljanju materialnih pogojev za pouk?

Vir: lasten

V šoli se vsi zaposleni, ki so odgovorili na anketo, počutijo varno. Glede varovanja zdravja
pri pouku pa je po mnenju večine dobro poskrbljeno (grafikon 20). Vsi anketirani so bili
enotni, da jim ravnatelj omogoča pridobivanje pogojev za napredovanje v nazive in
plačilne razrede.
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Grafikon 20: Za varovanje zdravja pri pouku je poskrbljeno:

Vir: lasten

Rezultati opravljene ankete zaposlenih so pokazali, kje je delo ravnatelja dobro in na
katerih področjih so potrebne izboljšave. Ker učitelji staršev in dijakov ne sprašujejo
pogosto o kakovosti svojega dela, se je vodstvo Živilske šole odločilo, da pripravi
vprašalnik za starše. V zavodu so pripravili tudi anketni vprašalnik za dijake. K sodelovanju
pri pripravi vprašalnikov so bili povabljeni učitelji, ki so želeli sodelovati. Anketiranje je
načrtovano pred koncem pouka v zaključnih letnikih.

4.2 DRUŽBA IN REZULTATI
4.2.1 PREDSTAVITEV ANKETE
Instrument ankete je anketni vprašalnik, ki je bil dostopen na internetu. V tem primeru je
bila izvedena spletna anketa (https://ankete.sio.si/index.php/528137/lang-sl). Anketirani
so povezavo do ankete dobili po elektronski pošti. Ta način je omogočil, da so v kratkem
času zbrane informacije izbranega vzorca staršev. Drugi prednosti sta anonimnost in
onemogočen neposreden vpliv spraševalca na vprašane. Pomanjkljivost tega načina je
lahko slab odziv.
Anketa vsebuje štirinajst vprašanj. Poleg splošnih vprašanj, vsebuje tudi vprašanja o delu
in počutju v šoli.
4.2.2 PODATKI O ANKETIRANIH
V anketi so bili anketirani starši dijakov, ki so vpisani na Živilsko šolo v programe:
slaščičar, pek, mesar, živilsko-prehranski tehnik, naravovarstveni tehnik, pomočnik v
biotehniki in oskrbi ter živilsko-prehranski tehnik – PTI.
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Grafikon 21: V kateri program je vpisan vaš otrok?

Vir: lasten

Na anketo se je v celoti odzvalo 92 staršev, prevladujejo starši dijakov iz programa
naravovarstveni tehnik, sledijo starši dijakov programov živilsko-prehranski tehnik,
slaščičar, mesar, pek ter pomočnik v biotehniki in oskrbi (grafikon 21).
Grafikon 22: V katerem letniku je vaš otrok?

Vir: lasten

Izmed anketiranih staršev je največ njihovih otrok vpisanih v prvi in drugi letnik, sledijo
dijaki četrtega in tretjega letnika (grafikon 22).
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Grafikon 23: Ali je po vašem mnenju čas pričetka pouka primeren?
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Vir: lasten

Starši se v večini strinjajo s časom pričetka pouka (grafikon 23).
Grafikon 24: Kdaj bi bila po vašem mnenju najprimernejša ura začetka pouka?

Vir: lasten

Največ anketiranih staršev meni, da je najprimernejši čas začetka pouka ob 8. uri. Drugi
menijo, da bi bil primernejši čas ob 8.15, nekateri celo ob 7.10, 7.30 ali 8.30
(grafikon 24).
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Grafikon 25: Kako ocenjujete posamezna področja v šoli?
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Vir: lasten

Večina staršev je zadovoljna s šolskim urnikom, delom učiteljev, organizacijo interesnih
dejavnosti, sodelovanjem s starši in delom svetovalne službe. Precej jih je zelo zadovoljnih
z delom razrednikov, organizacijo praktičnega izobraževanja v delovnem procesu in
delom ravnateljice (grafikon 25).
Grafikon 26: Kako ocenjujete posamezna področja v šoli?
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Vir: lasten

Večina staršev je zelo zadovoljnih z dostopnostjo do informacij, spletno stranjo, šolskimi
publikacijami in ponudbo interesnih dejavnosti. Nekaj staršev se ne more odločiti o oceni
ponudbe interesnih dejavnosti (grafikon 26).
Grafikon 27: Kakšno je vaše mnenje o govorilnih urah in starševskih sestankih v šoli?

Vir: lasten

Večina staršev meni, da je pogostost, čas in trajanje, udeležba staršev, vzdušje in
kvaliteta vodenja govorilnih ur in starševskih sestankov primerna. Nekateri menijo, da je
premajhno število udeleženih staršev na govorilnih urah in starševskih sestankih
(grafikon 27).
Grafikon 28: Kako se vaš otrok prehranjuje v šoli?

Vir: lasten
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Večina otrok anketiranih staršev se prehranjuje v šoli. Največ dijakov je naročenih na
šolsko malico, ostali si kupijo slaščičarske in pekovske izdelke ali kosilo, nekateri si
prinesejo malico tudi od doma (grafikon 28).
Grafikon 29: Ocenite spodnje trditve v zvezi z malico z oceno od 1 do 5.

Vir: lasten

Starši so zelo zadovoljni z raznolikostjo hrane, velikostjo obroka in tudi časom razdelitve
obrokov (grafikon 29).
Grafikon 30: Šola me seznanja o vsem, kar moram vedeti, da bi se moj otrok v šoli
počutil varno:
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Vir: lasten

Starši menijo, da so splošno ustrezno informirani o vsem, kar morajo vedeti, da se njihovi
otroci v šoli počutijo varno (grafikon 30).
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Grafikon 31: Ali se vaš otrok v šoli dobro počuti?

Vir: lasten

Starši menijo, da je okolje v zavodu organizirano tako, da se njihovi otroci dobro počutijo
v šoli (grafikon 31).
Posebni poudarki staršev
Na koncu ankete so bila postavljena tudi vprašanja odprtega tipa; starši so bili vprašani,
ali bi kaj posebej pohvalili, katere so po njihovem mnenju vrednote na šoli in kaj bi morali
v šoli spremeniti oziroma izboljšati.
Kaj so starši pohvali? Izpostavljena področja, ki so bila največkrat pohvaljena, so: red
in urejenost šole, varnost otrok, organizacija in teme predavanj za starše na starševskih
sestankih, šolska prehrana, pohvalili so delo učiteljev, svetovalne službe in ravnateljice.
Na vprašanje, katere so po njihovem mnenju vrednote na šoli oziroma zakaj bi
najboljšemu prijatelju svetovali, da vpiše otroka na Živilsko šolo, so največkrat
izpostavili naslednje: dobro sodelovanje med dijaki, profesorji in starši, urejenost šole in
okolice, red in disciplina, varna šola, ki ne dopušča nasilja, korekten odnos profesorjev,
posluh za otroke s posebnimi potrebami, zdrava prehrana, prijaznost, sprejemanje
drugačnosti in hitro reševanje problemov.
Kaj bi po mnenju staršev morali v šoli izboljšati? Večina staršev ni ničesar
predlagala. Drugi so predlagali nekaj sprememb: pripravo štirih roditeljskih sestankov,
tedenske govorilne ure tudi po 17. uri, garderobne omarice naj bi se odpiralo s ključi
namesto kodami, boljše ogrevanje učilnic v zimskem času, učitelji naj pri preverjanju
znanja iščejo znanje namesto neznanja, večji nadzor nad učenci.
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4.3 ODJEMALCI IN REZULTATI
V Živilski šoli je bilo anketiranih 53 dijakov zaključnih letnikov. Dijaki so bili vprašani, kako
pogosto učitelji uporabljajo določeno metodo dela, kako so z njo zadovoljni in sicer z
obliko dela učiteljev ter o uporabnosti in kvaliteti znanja.
Grafikon 32: Kako pogosto učitelji uporabljajo metode pri svojem delu – slovenščini

Vir: lasten

Večina dijakov meni, da učitelji nikoli ne uporabljajo naslednjih metod: nove snovi ne
obravnavajo z individualnim delom, slušateljev ne seznanjajo s strategijo učinkovitega
učenja, jih ne spodbujajo, da iščejo povezavo s snovjo iz drugih predmetov ali uporabo
različnih didaktičnih pripomočkov, namenjenih medsebojnemu sodelovanju. Anketirani
menijo, da včasih skupaj z učitelji načrtujejo obravnavane teme, skupaj izbirajo metodo
dela, učitelji s pomočjo dodatnih metod razložijo zahtevnejšo snov ter spodbujajo dijake,
da izpopolnjujejo znanja z dodatnim učnim gradivom. Iz grafikona 32 je razvidno, da
učitelji slovenščine uporabljajo raznovrstne metode, zato se po mnenju dijakov le redke
ponavljajo pri utrjevanju znanja. Učitelji na začetku učne ure najpogosteje pojasnijo, kaj
bodo obravnavali, med razlago pa poudarjajo pomembnejše elemente snovi.
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Grafikon 33: Zadovoljstvo dijakov glede na metode in oblike dela pri pouku slovenščine

Vir: lasten

Anketirani menijo, da učitelji običajno dobro razložijo in osmislijo snov ter dijake
spodbujajo k aktivnemu sodelovanju. Manj dijakov se ne strinja z izbranimi metodami
poučevanja, pogrešajo pogostejše oblike skupinskega dela (grafikon 33).
Grafikon 34: Aktualnost znanja – pri slovenščini

Vir: lasten

Večina posameznikov meni, da znanje, ki ga pridobijo pri slovenščini ni uporabno pri
drugih predmetih, ni aktualno niti uporabno za njihovo osebno življenje (grafikon 34).
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Grafikon 35: Kako pogosto učitelji uporabljajo določene metode pri svojem delu –
matematiki

Vir: lasten

Večina dijakov meni, da učitelji ne začnejo predavati snovi tako, da bi začeli z
individualnim delom, ne dajejo nalog, ki bi zahtevale dodatno gradivo in ne uporabljajo
didaktičnih pripomočkov za spodbujanje k aktivnemu sodelovanju. Po mnenju dijakov
včasih z učitelji načrtujejo obravnavane teme, skupaj izbirajo metode dela, na začetku
preverijo predhodno seznanjenost s temo in razvijajo različne strategije učinkovitega
učenja. Učitelji matematike pogosto ponovno razložijo težje razumljivo snov z drugačnimi
metodami in tudi po predavanju po potrebi dodatno razložijo postavljena vprašanja
(grafikon 35).
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Grafikon 36: Zadovoljstvo slušateljev glede na metode in oblike dela pri pouku
matematike

Vir: lasten

Večina anketiranih meni, da učitelji razumljivo predavajo in dobro osmislijo snov pa tudi
spodbujajo k aktivnem sodelovanju. Skupinskega dela ni veliko in posamezniki so manj
naklonjeni uporabljenim metodam poučevanja (grafikon 36).
Grafikon 37: Aktualnost znanja – pri matematiki

Vir: lasten

Večina dijakov meni, da je dobljeno znanje pri matematiki manj aktualno, ni uporabno pri
drugih predmetih in ga redko uporabijo v osebnem življenju (grafikon 37).
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4.4 REZULTATI POSLOVANJA
Pri rezultatih poslovanja je bil ocenjevan kazalnik števila dijakov v izobraževanju, kazalnik
napredovanja med izobraževanjem, kazalnik osipa dijakov med izobraževanjem, kazalnik
uspešnosti pri zunanjem vrednotenju in kazalnik števila uspešno dokončanega
izobraževanja za obdobje 2010/11, 2011/12, 2012/13 in 2013/14 (Poročila o delu od
2010/11 do 2013/14). Kazalniki uspešnosti izobraževanja so bili analizirani v Živilski šoli, v
kateri se izvaja štiriletni izobraževalni program živilsko-prehranski tehnik, štiriletni program
naravovarstveni tehnik, triletne programe slaščičar, pek in mesar ter dvoletna programa
živilsko-prehranski tehnik PTI in pomočnik v biotehniki in oskrbi.
4.4.1 KAZALNIK ŠTEVILA DIJAKOV V IZOBRAŽEVANJU
V vseh srednješolskih programih je bilo v analiziranem obdobju v prvem letniku vpisanih
med 176 in 231 dijakov, v drugem letniku se je število vpisanih ustalilo med 121 in 157, v
tretjem letniku med 72 in 102 in v četrtem letniku pa med 15 in 40. Iz grafikona 38 je
razvidno, da se je v zadnjih dveh letih vpis v prvi, tretji in četrti letnik povečal, v drugem
letniku pa je ostalo število vpisanih dijakov skoraj nespremenjeno.
Grafikon 38: Število dijakov v posameznem letniku

Vir: lasten

4.4.2 KAZALNIK NAPREDOVANJA MED IZOBRAŽEVANJEM
V programu naravovarstveni tehnik je bilo v analiziranem obdobju v prvem letniku
vpisanih med 28 in 32 dijakov (grafikon 39), v drugem letniku se je število vpisanih
ustalilo med 25 in 30 (grafikon 40), v tretjem letniku med 26 in 27 (grafikon 41) in v
četrtem letniku med 23 in 24 (grafikon 42).
Pri programu živilsko-prehranski tehnik je bilo v analiziranem obdobju v prvem letniku
vpisanih med 24 in 28 dijakov (grafikon 39), v drugem letniku se je število vpisanih
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ustalilo med 18 in 22 (grafikon 40), v tretjem letniku med 12 in 19 (grafikon 41) in v
četrtem letniku med 13 in 24 (grafikon 42). V četrtem letniku se je zadnjih treh letih
število dijakov bistveno zmanjšalo.
Grafikon 39: Število vpisanih dijakov v prvem letniku

Vir: lasten

Pri programu živilsko-prehranski tehnik PTI, ki traja samo dve leti, je bilo v analiziranem
obdobju v prvem letniku vpisanih med 24 in 42 dijakov (grafikon 39), v drugem pa med
18 in 20 (grafikon 40). V zadnjih treh letih se je število dijakov v prvem letniku zmanjšalo
za okoli petindvajset odstotkov.
Pri programu slaščičar, ki traja tri leta, je bilo v analiziranem obdobju v prvem letniku
vpisanih med 36 in 59 dijakov (grafikon 39), v drugem med 22 in 37 (grafikon 40), v
tretjem letniku pa med 23 in 36 (grafikon 41). V letu 2012/13 je bil vpis dijakov manjši v
prvem letniku, kar velja tudi za leto 2011/12, kjer je opazen upad dijakov v tretjem
letniku.
Pri programu pek, ki traja tri leta, je bilo v analiziranem obdobju v prvem letniku vpisanih
med 15 in 28 dijakov (grafikon 39), v drugem med 7 in 16 (grafikon 40) , v tretjem
letniku pa med 4 in 18 (grafikon 41). V letu 2010/11 je bilo v prvi letnik vpisanih le sedem
dijakov, v letu 2011/12 pa so bili v tretji letnik vpisani le štirje dijaki.
Pri programu mesar, ki traja tri leta, je bilo v analiziranem obdobju v prvem letniku
vpisanih med 4 in 6 dijakov (grafikon 39), v drugem med 4 in 7 (grafikon 40), v tretjem
letniku pa med 4 in 8 (grafikon 41). V letu 2010/11 ni bilo vpisa v drugem letniku, prav
tako tudi leta 2011/12 v tretjem letniku.
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Grafikon 40: Število vpisanih dijakov v drugem letniku

Vir: lasten

Pri programu pomočnik v biotehniki in oskrbi, ki traja dve leti, je bilo v analiziranem
obdobju v prvem letniku vpisanih med 31 in 48 dijakov (grafikon 39), v drugem pa med
31 in 42 (grafikon 40).
Grafikonikon 41: Število vpisanih dijakov v tretjem letniku

Vir: lasten
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Grafikon 42: Število vpisanih dijakov v četrtem letniku

Vir: lasten

4.4.3 KAZALNIK OSIPA DIJAKOV MED IZOBRAŽEVANJEM
Za vse štiri letnike so v programu naravovarstveni tehnik na razpolago samo podatki za
vpis v šolskih letih 2012/13 in 2013/14, zato je izvedena analiza kazalnika osipa le za to
obdobje. V programu naravovarstveni tehnik se je v analiziranem obdobju v prvi letnik
vpisalo povprečno 29 dijakov, v drugi letnik je napredovalo povprečno 28,5 dijakov
oziroma 98,3 %. V tretjem letniku je bilo povprečno vpisanih 27 dijakov, kar predstavlja
94,7 % prehodnosti dijakov iz drugega letnika. V četrtem letniku je bilo povprečno
vpisanih 23,5 dijakov, kar predstavlja 87 % prehodnosti, iz prvega v četrti letnik pa je
slednja povprečno 81 %.
V programu živilsko-prehranski tehnik se je v analiziranem obdobju štirih let v prvi letnik
vpisalo povprečno 25,75 dijakov, v drugi letnik je napredovalo povprečno 18,5 dijakov
oziroma 71,8 %. V tretjem letniku je bilo povprečno vpisanih 16,75 dijakov, kar
predstavlja 90,5 % prehodnosti dijakov iz drugega letnika. V četrtem letniku je bilo
povprečno vpisanih 16,75 dijakov, kar predstavlja 100 % prehodnosti, iz prvega v četrti
letnik pa je slednja 65 %.
V program živilsko-prehranski tehnik PTI se je v analiziranem obdobju štirih let v prvi
letnik vpisalo povprečno 32,25 dijakov, v drugi letnik je napredovalo povprečno 18,5
dijakov oziroma 57,4 %.
V programu slaščičar se je v analiziranem obdobju štirih let v prvi letnik vpisalo povprečno
49,5 dijakov, v drugi letnik je napredovalo povprečno 30 dijakov oziroma 60,6 %. V
tretjem letniku je bilo povprečno vpisanih 32 dijakov, kar predstavlja s ponovno vpisanimi
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106,7 % prehodnosti dijakov iz drugega letnika. Dejanska prehodnost iz prvega v tretji
letnik je 64,6 %.
V program pek se je v analiziranem obdobju štirih let v prvi letnik vpisalo povprečno 19,25
dijakov, v drugi letnik je napredovalo povprečno 11,25 dijakov oziroma 58,5 %. V tretjem
letniku je bilo povprečno vpisanih 13,25 dijakov, kar predstavlja s ponovno vpisanimi
117,8 % prehodnosti dijakov iz drugega letnika. Dejanska prehodnost iz prvega v tretji
letnik je 68,8 %.
V programu mesar so za vse tri letnike na razpolago podatki samo za vpis v šolskih letih
2012/13 in 2013/14, zato je izvedena analiza kazalnika osipa le za to obdobje. V prvi
letnik se je vpisalo povprečno 4,5 dijakov, v drugi letnik so napredovali povprečno 4 dijaki
oziroma 88,9 %. V tretjem letniku je bilo povprečno vpisanih 6 dijakov, kar predstavlja s
ponovno vpisanimi 150 % prehodnosti dijakov iz drugega letnika.
V program pomočnik v biotehniki in oskrbi se je v analiziranem obdobju štirih let v prvi
letnik vpisalo povprečno 42 dijakov, v drugi letnik je napredovalo povprečno 35,5 dijakov
oziroma 84,5 %.
4.4.4 KAZALNIK ŠTEVILA USPEŠNO DOKONČANEGA IZOBRAŽEVANJA IN
KAZALNIK USPEŠNOSTI PRI ZUNANJEM PREVERJANJU
Pri kazalniku uspešnosti pri zunanjem vrednotenju je analizirana participacija dijakov ter
njihov uspeh pri zunanjem preverjanju znanja v obdobju štirih šolskih let. Dijaki
programov živilsko-prehranski tehnik, živilsko-prehranski tehnik PTI in naravovarstveni
tehnik ob koncu šolanja opravljajo poklicno maturo. Dijaki programov slaščičar, pek,
mesar ter pomočnik v biotehniki in oskrbi pa opravljajo zaključne izpite.
Največ dijakov je opravljalo poklicno maturo leta 2011/12, najmanj leta 2012/13, po letu
2013 število udeleženih pri zunanjem preverjanju znanja ponovno narašča (grafikon 43).
Grafikon 43: Število dijakov pri poklicni maturi
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Vir: lasten

Trend uspeha pri maturi je najnižji med letoma 2010 in 2012, nato je strmo narasel v
šolskem letu 2012/13, ki predstavlja tudi najuspešnejšo leto. Po letu 2013 se ponovno
pojavi negativni trend uspešnosti pri poklicni maturi (grafikon 44).
Grafikon 44: Uspeh dijakov pri poklicni maturi, izražen v odstotkih

Največ dijakov je opravljalo zaključne izpite v šolskem letu 2013/14, za odtenek manj jih
je bilo v letu 2010/11, najmanj pa v letu 2011/12 (grafikon 45).
Vir: lasten
Grafikon 45: Število dijakov pri zaključnih izpitih

Vir: lasten
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Najuspešneje so dijaki opravili zaključne izpite v šolskem letu 2011/12, nato je uspešnost
opravljenih zaključnih izpitov začela strmo padati do šolskega leta 2013/2014
(grafikon 46).
Grafikon 46: Uspeh dijakov pri zaključnih izpitih, izražen v odstotkih

Vir: lasten
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5 RAZPRAVA O REZULTATIH
Poglavje zajema rezultate anket, opravljenih za namen diplomskega dela.
Na področju zaposlenih so bila v anketi analizirana področja: vodenje, spremljanje in
razvoj zaposlenih, izraba časa, skrb za izobraževanje ter zagotavljanje pogojev za
izobraževanje. Namen ankete je bilo ugotoviti dojemanje zaposlenih na zasledovanih
področjih izboljševanja kakovosti.
Anketna vprašanja za starše so se navezovala na organizacijo izobraževanja v povezavi z:
urnikom, delom učiteljev, organizacijo interesnih dejavnosti, sodelovanjem s starši, delom
svetovalne službe, dostopom do informacij in kvaliteto prehranjevanja. Namen ankete je
bilo ugotoviti dojemanje staršev glede kvalitete izobraževanja in počutja dijakov v zavodu.
Anketna vprašanja za dijake so bila vezana predvsem na zadovoljstvo pri uporabi metod
in oblik dela pri pouku in praktičnih vajah ter aktualnost pridobljenega znanja v povezavi z
drugimi predmeti in uporabnosti v poklicu.
Pri analizi rezultatov poslovanja je bila s pomočjo kazalnikov ocenjena prehodnost števila
dijakov v višje letnike, osip dijakov med izobraževanjem, uspešnost dokončanega
izobraževanje in uspešnost pri zunanjem preverjanju.

5.1 ZAPOSLENI
Večina vprašanj v anketi se nanaša na vzgojno-izobraževalno delo v razredu, zato so na
anketo v celoti lahko odgovorili samo pedagoški delavci. Rezultati ankete so na področju
vodenja pokazali, da ravnatelj zaposlene obvešča o sprejetih odločitvah, preverja
uresničevanje dogovorov in sklepov ter upošteva predloge zaposlenih glede opreme in
učnih sredstev. Prav tako upošteva mnenje večine pri dolgoročno pomembnih odločitvah.
Zaposleni imajo možnost soodločanja o organizaciji dela na šoli in pri sodelovanju s
podjetji. Ravnatelj v okviru možnosti upošteva njihove predloge in pobude pri kadrovskih
odločitvah.
Iz rezultatov je razvidno, da so evalvacije pedagoških procesov in samoocene zaposlenih
pogosto izvedene, vsaj enkrat letno, nekatere pa tudi vsako ocenjevalno obdobje.
Zaposleni staršev in dijakov ne sprašujejo pogosto o kakovosti svojega dela, zbrane
podatke o učnem uspehu pa skupaj analizirajo vsako ocenjevalno obdobje.
Učitelji so zadovoljni z ravnateljevim obveščanjem, možnostjo obveščanja ravnatelja,
komuniciranjem s starši, podjetji, obveščanjem dijakov in medsebojnim obveščanjem.
Komunikacija na šoli je pozitivno ocenjena. Prav tako imajo zaposleni možnost, da pisno
komunicirajo s podjetji in zavodi, študijskimi skupinami, svetovalci javnih zavodov in
drugimi šolami. Nekoliko manj možnosti imajo za pisno komuniciranje z ministrstvi.
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Na področju ravnanja z viri so zaposleni zelo zadovoljni z vodenjem sodelavcev. Ravnatelj
zaposlene seznanja z njihovimi nalogami in pravicami. Uspešno delo sodelavcev pogosto
pohvali in ukrepa v primeru kršitev.
Spremljanje in razvoj zaposlenih je vezan predvsem na hospitacije. Ravnatelj pogosto
hospitira, hospitacije so napovedane, zaposleni so seznanjeni z njihovim namenom in cilji.
Ravnatelj uporablja instrumentarij za spremljavo pouka in po hospitaciji opravi z učiteljem
razgovor o izvedbi učne ure. Na strokovnem in pedagoškem področju spremlja razvoj
zaposlenih ter usmerja njihovo stalno strokovno izpopolnjevanje skladno s potrebami šole.
Ravnatelj omogoča pridobivanje pogojev za napredovanje v nazive in plačne razrede. Za
novince in pripravnike določi učitelja mentorja. Enakomerno razporeja svoj čas za delo z
ljudmi, načrtuje vsebino in trajanje sestankov, konferenc in se drži rokov. Ravnatelj daje
prednost nalogam, ki so povezane z neposrednim vzgojno-izobraževalnim delom z dijaki,
ceni kakovostno delo učitelja in spodbuja medsebojno sodelovanje. Omogoča sodelovanje
z zunanjimi strokovnjaki in si prizadeva za zagotavljanje materialnih pogojev za pouk.
V šoli se vsi zaposleni počutijo varno. Za varovanje zdravja pri pouku je dobro
poskrbljeno.

5.2 STARŠI
Za šolo je sodelovanje s starši zelo pomembno. V šoli organizirajo redna srečanja s starši
na govorilnih urah in starševskih sestankih. Izraženo problematiko rešujejo na Svetu
staršev. Vključevanje staršev vpliva na intelektualni razvoj otroka in njegov dvig učnega
uspeha. Govorilne ure posameznih učiteljev so vsak teden. Skupno govorilno uro, kjer so
prisotni vsi učitelji, organizirajo dvakrat, starševske sestanke pa trikrat v šolskem letu.
Prav toliko krat se sestane tudi Svet staršev (Poročilo o delu Živilske šole 2013/14, str.:
26).
Ker je počutje dijakov in zaposlenih na šoli zelo pomembno, so pripravili kratko spletno
anketo s pomočjo katere so dobili informacije o prednostih in pomanjkljivostih šole. Poleg
splošnih vprašanj, vsebuje anketa vprašanja o delu in počutju na šoli.
Rezultati ankete so pokazali, da je večina staršev zadovoljnih s šolskim urnikom, delom
učiteljev, organizacijo interesnih dejavnostih, sodelovanjem s starši in delom svetovalne
službe. Precej jih je zelo zadovoljnih z delom razrednikov, organizacijo praktičnega
izobraževanja v delovnem procesu in z delom ravnateljice.
Večina staršev je zelo zadovoljnih in zadovoljnih z dostopnostjo do informacij, s spletno
stranjo, šolskimi publikacijami in ponudbo interesnih dejavnosti. Prav tako menijo, da je
pogostost, čas in trajanje, udeležba staršev, vzdušje in kvaliteta vodenja govorilnih ur in
starševskih sestankov primerna. Nekateri pa so mnenja, da je premajhno število
udeleženih staršev na govorilnih urah in starševskih sestankih
Večina otrok anketiranih staršev se prehranjuje v šoli. Največ dijakov je naročenih na
šolsko malico, ostali si kupijo slaščičarske in pekovske izdelke ali kosilo, nekateri si
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prinesejo malico tudi od doma. Starši so zelo zadovoljni z raznolikostjo hrane, velikostjo
obroka in tudi s časom obroka. Večina staršev meni, da so njihovi otroci v šoli varni in se
dobro počutijo.
Na koncu ankete so bila tudi vprašanja odprtega tipa, kjer so starše vprašali, če bi kaj
posebej pohvalili, katere so po njihovem mnenju vrednote na šoli in kaj bi morali na šoli
spremeniti oziroma izboljšati.
Kaj so starši pohvali? Izpostavili bomo področja, ki so bila največkrat pohvaljena: red in
urejenost šole, varnost otrok, organizacija in teme predavanj za starše na starševskih
sestankih, šolska prehrana, pohvalili so delo učiteljev, svetovalne službe in ravnateljice.
Na vprašanje, katere so po njihovem mnenju vrednote na šoli oziroma zakaj bi
najboljšemu prijatelju svetovali, da vpiše otroka na Živilsko šolo, so največkrat izpostavili
naslednje: dobro sodelovanje med dijaki, profesorji in starši, urejenost šole in okolice, red
in disciplina, varna šola, ki ne dopušča nasilja, korekten odnos profesorjev, posluh za
otroke s posebnimi potrebami, zdrava prehrana, prijaznost, sprejemanje drugačnosti in
hitro reševanje problemov.
Kaj bi po mnenju staršev morali na šoli izboljšati? Večina staršev ni imela predlogov. Drugi
so predlagali nekaj sprememb: štirje roditeljski sestanki, tedenske govorilne ure tudi po
17. Uri, garderobne omarice na ključe in ne na kode, ogrevanje učilnic v zimskem času,
učitelji naj pri preverjanju znanja iščejo znanje in ne neznanja in večji nadzor nad učenci.

5.3 DIJAKI
Analiza anket dijakov je pokazala, da ni bistvenih razlik pri izbiri metod in oblik dela pri
slovenskem jeziku in matematiki. V obeh primerih je najpogosteje, da učitelji razlagajo
snov, dijaki pa si jo zapisujejo. Večina anketiranih meni, da učitelji razumljivo predavajo in
dobro osmislijo snov pa tudi spodbujajo k aktivnem sodelovanju. Učitelji dijake redko
motivirajo, da bi posegali tudi po drugih učnih gradivih. Metode, kot so igra vlog,
seminarske naloge ali dela v skupinah skoraj ni. Računalnika ne uporabljajo ali pa ga zelo
redko tako pri slovenskem jeziku, kot pri matematiki. Smiselno bi bilo, da bi pri pouku
uporabljali različne didaktične pripomočke, ki bi pripomogli k boljšemu razumevanju snovi
in s tem popestrili ure. Pri pouku matematike učitelji bolj spodbujajo k aktivnemu
sodelovanju in uporabljajo več učbenikov kot pri slovenščini. Pri obeh predmetih pa si
želijo več skupinskega dela.
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6 ZAKLJUČEK
V diplomski nalogi je zastavljen cilj, da se glede kakovosti pripravi okolje za uporabo
modela EFQM na področju izobraževanja v zavodu BIC Ljubljana. Ker je pri uporabi
modela EFQM potrebno dosledno izvajati enkrat letno merjenje kakovosti s pomočjo kroga
PDCA, je bilo potrebno predlagati model meril in kazalnikov kakovosti.
Pri analizi preverjanja kakovosti v zavodu BIC Ljubljana je bilo na osnovi dostopne
dokumentacije ugotovljeno, da slednji ne razpolaga s konkretnim modelom zagotavljanja
kakovosti, ki bi se naslanjal na katerega izmed poznanih modelov izboljševanja kakovosti,
ampak v vseh organizacijskih enotah zasleduje le določene dejavnosti, za katere meni, da
jih je potrebno stalno izboljševati. Kakovost se obvladuje s pomočjo delovanja Komisije za
kakovost na nivoju zavoda in posameznih organizacijskih enot. V krogu stalnih izboljšav se
v svojih analizah vseskozi usmerjajo na zasledovanje kakovosti na področjih
informacijsko-komunikacijske tehnologije, dostopnosti do literature v knjižnici,
mednarodnega sodelovanja, sodelovanja z delodajalci in promocije preko družbenega
omrežja.
S pomočjo modela EFQM je bilo pripravljeno samoocenjevanje, ki nam je pomagalo
izmeriti kvaliteto rezultatov, dosežkov in upravljanja v zavodu. Pri analizi rezultatov smo
sledili modelu EFQM in njegovim merilom, ki so razvrščena na dejavnike in rezultate. K
dejavnikom modela odličnosti spadajo: vodenje, zaposleni, politika in strategija,
partnerstvo in viri ter proces, k rezultatom pa: zaposleni in rezultati, odjemalci in rezultati,
družba in rezultati ter ključno delovanje in rezultati.
V nalogi so za dejavnike: vodenje, zaposleni, politika in strategija, partnerstvo in viri ter
proces predlagani kazalniki kakovosti in merila za njihovo analizo. Za rezultate analize
zaposlenih in rezultatov, odjemalcev in rezultatov, družbe in rezultatov pa so izvedene
ankete med zaposlenimi, starši in dijaki. Ključno delovanje in rezultati, ki so pomembni za
družbo in uporabnike, so bili analizirani: kazalnik števila dijakov v izobraževanju, kazalnik
napredovanja med izobraževanjem, kazalnik osipa dijakov med izobraževanjem, kazalnik
uspešnosti pri zunanjem vrednotenju in kazalnik števila uspešno dokončanega
izobraževanja za obdobja 2010/11, 2011/12, 2012/13 in 2013/14. Kazalniki uspešnosti
izobraževanja so bili analizirani v Živilski šoli, v kateri se izvaja štiriletni izobraževalni
program živilsko-prehranski tehnik, štiriletni program naravovarstveni tehnik, triletne
programe slaščičar, pek in mesar ter dvoletna programa živilsko-prehranski tehnik PTI in
pomočnik v biotehniki in oskrbi.
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PRILOGE
Priloga 1: Anketna vprašanja za vodenje
VODENJE

Kratko ime ankete: VODENJE
Število vprašanj: 36
Anketa je zaključena.
Aktivna od: 17. 8. 2014
Avtor: Klemen Prebil
Dne: 17. 8. 2014
Opis:

Aktivna do: 17. 11. 2014
Spreminjal: Klemen Prebil
Dne: 17. 8. 2014

Q1 - Prosim, ocenite, kako pogosto veljajo za vas trditve na lestvici:
Nikoli

Redko

Včasih

Ravnatelj se posvetuje z menoj, preden
sprejme odločitve, ki zadevajo moje delo.
Imam možnost soodločati o organizaciji
dela v šoli (npr. urnik, oddelek, učilnica).
Ravnatelj upošteva moje predloge pri
odločitvah v zvezi z opremo in učnimi
sredstvi.
Pri odločitvah o sodelovanju s podjetji,
zavodi ravnatelj upošteva moje predloge.
V okviru možnosti ravnatelj upošteva moje
pobude in predloge pri kadrovskih
odločitvah.
Ravnatelj upošteva moje mnenje v zvezi z
letnim delovnim načrtom.
Ravnatelj upošteva mnenje večine pri
dolgoročno pomembnih odločitvah.
Ravnatelj upošteva moje mnenje v zvezi z
vzgojnimi ukrepi.
Ravnatelj nas obvešča o sprejetih
odločitvah.
Ravnatelj preverja uresničevanje dogovorov
in sklepov.
Q2 - Kako pogosto sprašujete starše o kakovosti svojega dela (npr. z anketnimi
vprašalnikom)?
nikoli
enkrat v več letih
vsako leto
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Pogosto

večkrat letno
Q3 - Kako pogosto sprašujete dijake o kakovosti svojega dela?
nikoli
enkrat v več letih
vsako leto
večkrat letno
Q4 - Kako pogosto v šoli skupaj analizirate zbrane podatke o učnem uspehu, osipu,
prehodnosti?
nikoli
enkrat letno
vsako ocenjevalno obdobje
mesečno
Q5 - Prosim, ocenite na lestvici od zelo nezadovoljen do zelo zadovoljen, kako ste
zadovoljni s komuniciranjem v šoli.
Zelo
Nezadovo Srednje Zadovolje Zelo
nezadovol ljen
zadovolje n
zadovolje
jen
n
n
z
z
z
z
s
s

ravnateljevim obveščanjem
možnostjo obveščanja ravnatelja
medsebojnim obveščanjem učiteljev
obveščanjem dijakov
komuniciranjem s starši
komuniciranjem s podjetji

Q6 - Neposredno lahko pisno komuniciram z naslednjimi zunanjimi dejavniki:
Da
s
s
s
z
z

podjetji in zavodi
študijskimi skupinami
svetovalci javnih zavodov
ministrstvi
drugimi šolami

Q7 - Ali vas ravnatelj seznanja z vašimi nalogami?
da
ne
Q8 - Ali vas ravnatelj seznanja z vašimi pravicami?
da
ne
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Ne

Q9 - Ali ravnatelj pri delitvi nalog enakomerno bremeni strokovne delavce?
da
ne
Q10 - Kako pogosto ravnatelj pohvali uspešno delo sodelavcev?
nikoli
redko
pogosto
vedno
Q11 - Ali ravnatelj ukrepa v primeru kršitev?
da
ne
Q12 - Kako pogosto ravnatelj hospitira?
nikoli
redko
pogosto
vedno
Q13 - Ali hospitira napovedano?
da
ne
Q14 - Ali vas ravnatelj seznani z namenom in cilji hospitacij?
da
ne
Q15 - Ali ravnatelj hospitira sistematično, tako da vsako leto poglobljeno spremlja
posamezno področje, npr. komunikacijo, uporabo oblik in metod, ocenjevanje znanja itd.?
da
ne
Q16 - Ali ravnatelj uporablja instrumentarij za spremljavo pouka?
da
ne
Q17 - Ali vas ravnatelj seznani z instrumentarijem?
da
ne
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Q18 - Kako pogosto ravnatelj z analizo učne ure uporablja tudi informacije dijakov?
nikoli
redko
pogosto
vedno
Q19 - Kako pogosto imate po hospitaciji z ravnateljem razgovor o izvedbi učne ure?
nikoli
redko
pogosto
vedno
Q20 - Ali ravnatelj naredi poročilo o hospitaciji in z ugotovitvami seznani vse učitelje?
da
ne
Q21 - Ali analizo hospitacij ravnatelj uporabi pri načrtovanju vašega osebnega razvoja in
stalnega strokovnega izpopolnjevanja?
da
ne
Q22 - Ali ravnatelj spremlja vaš razvoj na vašem strokovnem področju?
da
ne
Q23 - Ali ravnatelj spremlja vaš razvoj na pedagoškem področju?
da
ne
Q24 - Ali ravnatelj usmerja vaše stalno strokovno izpopolnjevanje skladno s potrebami
šole kot celote?
da
ne
Q25 - Ali pri vašem strokovnem izpopolnjevanju sodelujejo predstavniki socialnih
partnerjev?
da
ne
Q26 - Ali je organizirano izobraževanje za učitelje – zunanje sodelavce na pedagoškem
področju?
da
ne
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Q27 - Kako pogosto ravnatelj spremlja vaše delo tudi posredno (npr. preko rezultatov
preizkusov znanja, domačih nalog ...)
nikoli
redko
pogosto
vedno
Q28 - Ali vam ravnatelj omogoča pridobivanje pogojev za napredovanje v nazive?
da
ne
Q29 - Ali vam ravnatelj omogoča pridobivanje pogojev za napredovanje v plačilne
razrede?
da
ne
Q30 - Kako je poskrbljeno za vpeljevanje novincev in pripravnikov?
Zanje skrbi ravnatelj.
Ravnatelj določi učitelja (mentorja).
Pomagajo jim sodelavci.
Zaupano je njihovi samostojnosti.
Q31 - Ali naslednje trditve veljajo za vašega ravnatelja?
Da

Ne

Enakomerno razporeja svoj čas za
neposredno delo z ljudmi.
Redno si rezervira čas za ukvarjanje s
strateškimi vprašanji.
Načrtuje vsebino in trajanje sestankov,
pogovorov, konferenc ipd.
Drži se rokov.
Pogosto prelaga neopravljene naloge.
Dela preko rednega delovnega časa.
Q32 - Ali naslednje trditve veljajo za vašega ravnatelja?
Da
Daje prednost nalogam v zvezi z
neposrednim vzgojno-izobraževalnim delom
z dijaki.
Ceni kakovostno delo učitelja v razredu.
Spodbuja medsebojno sodelovanje
svetovalnih delavcev in učiteljev.
Spodbuja sodelovanje učiteljev v
strokovnem aktivu.
Spodbuja individualizacijo pouka.
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Ne

Da

Ne

Omogoča in spodbuja vključevanje otrok s
posebnimi potrebami pri delu v šoli.
Q33 - Prosim, odgovorite, ali naslednje trditve veljajo ali ne.
Da

Ne

Ravnatelj omogoča sodelovanje z zunanjimi
strokovnjaki.
Tedenska organizacija dela oziroma urnik
omogoča srečevanje in skupno delo
učiteljev.
Urnik omogoča organizacijo nadomeščanja
odsotnih učiteljev.
Ravnatelj pri izdelavi urnika daje prednost
pedagoškim načelom.
Z urnikom sem zadovoljen.
Q34 - Ali si ravnatelj prizadeva za uresničevanje vaših predlogov za zagotavljanje
materialnih pogojev za pouk?
nikoli
redko
pogosto
vedno
Q35 V šoli se počutim varnega.
da
ne
Q36 - Za varovanje zdravja pri pouku je poskrbljeno.
slabo
srednje
dobro
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Priloga 2: Anketna vprašanja za starše
Anketa za starše
Spoštovani starši.
Pripravili smo kratek vprašalnik, s pomočjo katerega bomo dobili informacije o vrednotah,
kvalitetah in pomanjkljivostih naše šole.
Pomembno je počutje dijakov in zaposlenih v šoli, zato vas prosimo, da si vzamete nekaj
časa in odgovorite na vprašanja.
V tej anketi je 14 vprašanj.
1. V kateri program je vpisan vaš otrok? *
Prosim, izberite samo eno izmed možnosti:
·
slaščičar
·
pek
mesar
·
·
živilsko-prehranski tehnik
naravovarstveni tehnik
·
·
pomočnik v biotehniki in oskrbi
·
živilsko-prehranski tehnik PTI
2. V katerem letniku je vaš otrok? *
Prosim, izberite samo eno izmed možnosti:
prvi letnik
·
·
drugi letnik
·
tretji letnik
·
četrti letnik
3. Ali je po vašem mnenju čas pričetka pouka primeren? *
Prosim, izberite samo eno izmed možnosti:
da
·
ne
·
4. Kdaj bi bila, po vašem mnenju, najprimernejša ura začetka pouka? *
Na to vprašanje odgovorite samo, če je zadoščeno naslednjim pogojem:
Odgovor je bil 'ne' pri vprašanju '3 [UV3]' (Ali je po vašem mnenju čas pričetka pouka
primeren?)
Prosim, izberite samo eno izmed možnosti.
·
7.10
7.30
·
·
8.00
·
8.15
·
8.30
·
Drugo:
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5. Kako ocenjujete posamezna področja na naši šoli? V tabeli pri vsakem področju
izberite ustrezno trditev. *
Prosim, izberite primeren odziv za vsako trditev:
Nisem
Sem
zadovoljen. zadovoljen.

Sem
zelo Ne
zadovoljen.
morem
oceniti.

Ne poznam
dovolj
področja.

Urnik
Delo razrednika
Delo učiteljev
Organizacija
praktičnega
izobraževanja
v
delovnem procesu
Organizacija
interesnih dejavnosti
Sodelovanje s starši
Delo ravnateljice
Izberite tisto trditev,
s katero se najbolj
strinjate.
6. Kako ocenjujete posamezna področja v naši šoli? V tabeli pri vsakem področju izberite
ustrezno trditev. *
Prosim, izberite primeren odziv za vsako trditev.

Nisem
zadovoljen.

Sem
zadovoljen.

Dostopnost
do
informacij
Šolska
spletna
stran
Šolska
publikacija
Ponudba
interesnih
dejavnosti
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Sem zelo
zadovoljen.

Ne morem
oceniti. Ne
poznam
dovolj.

6. Kakšno je vaše mnenje o govorilnih urah in starševskih sestankih v šoli? *
Prosim, izberite primeren odziv za vsako trditev:
Zelo
primerna
Primerna
Neprimerna
Pogostost
Čas in trajanje
Udeležba staršev
Vzdušje
Kvaliteta vodenja
7. Kako se vaš otrok prehranjuje v šoli? *
Prosimo, izberite vse odgovore, ki ustrezajo.
·
Naročen je na malico.
·
Kupi si kosilo.
Kupi si slaščičarske in pekovske izdelke v šolski kuhinji.
·
·
Kupi slaščičarske in pekovske izdelke v Slapku.
Malico prinese od doma.
·
·
Drugo:
8. Ocenite spodnje trditve v zvezi z malico z oceno od 1 (ni primerno) do 5 (zelo
primerno). *
Prosim, izberite primeren odziv za vsako trditev:
1
2
3
4
5
Raznolikost hrane
Velikost obroka
Čas obroka
9. Šola me seznanja z vsem, kar moram vedeti, da se moj otrok v njej varno počuti. *
Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti:
da
·
·
še kar
·
ne
10. Ali se vaš otrok v šoli dobro počuti? *
Prosim, izberite samo eno izmed možnosti:
·
da
·
še kar
ne
·
11. Ali bi kaj posebej pohvalili? *
Vpišite vaš odgovor:
12. Katere so po vašem mnenju vrednote na šoli?
(Razmislite, zakaj bi na primer najboljšemu prijatelju svetovali, da vpiše svojega otroka na
našo šolo.) *
Vpišite vaš odgovor:
13. Kaj bi po vašem mnenju morali na šoli spremeniti, izboljšati? *
Vpišite vaš odgovor:
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Z rezultati ankete boste seznanjeni na naslednjem roditeljskem sestanku 31. 8. 2015.
Pošljite anketo in najlepša hvala za sodelovanje.
Priloga 3: Anketna vprašanja za dijake
1. Kako pogosto učitelji uporabljajo določene metode pri svojem delu – slovenščini?
Stolpec1

Nikoli

Včasih

Pogos
to

Ved
no

S slušatelji skupaj načrtujejo teme, ki jih bodo
obravnavali.
Skupaj izbirajo metodo dela.
V pouk uvrščajo teme, uporabne v vsakdanjem
življenju.
Na začetku preverijo, kaj slušatelji že vedo o novi temi,
ki jo bodo obravnavali.
Na začetku pojasnijo, kaj bodo obravnavali.
Novo snov začnejo obravnavati z individualnim delom
ali v manjših skupinah.
Spodbujajo, da slušatelji iščejo povezave s snovjo iz
drugih predmetov.
Pri razlagi snovi poudarjajo, kaj je bolj in kaj manj
pomembno.
Naročajo, da berejo po drugem učnem gradivu (knjige,
revije, medmrežje).
Učijo uporabljati različne strategija učinkovitega učenja
Z uporabo dodatnih metod in oblik dela dodatno
razložijo snov, ki jo prej slušatelji niso razumeli
Dodatna vprašanja radi pojasnijo tudi po predavanjih
Pri pouku uporabljamo različne didaktične pripomočke,
udeležence spodbujamo k aktivnem sodelovanju
2. Kakšno je zadovoljstvo slušateljev glede učiteljeve metode in oblike dela pri pouku
slovenščine?
Stolpec1
Učitelj dobro razloži snov.
Vsebine obravnavajo tudi v skupinah.
Učitelj dobro osmisli snov.
Slušatelje spodbuja k aktivnem sodelovanju.
Slušatelji so zadovoljni z izbiro metod pri poučevanju
slovenščine.
Metode in oblike dela naredijo pouk zanimiv.
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Ne

Včasih

Vedno

3. Kakšno je zadovoljstvo slušateljev z znanjem, ki ga pridobijo pri predmetu?
Stolpec1
Ne
Včasih
Vedno
Znanje je uporabno tudi pri drugih predmetih.
Znanje je aktualno.
Znanje je uporabno za slušateljevo osebno
življenje.
4. Kako pogosto učitelji uporabljajo določene metode pri svojem delu – pri matematiki?
Stolpec1

Nikoli

Včasih

Pogost
o

Vedno
o

S slušatelji skupaj načrtujejo teme, ki jih bodo
obravnavali.
Skupaj izbirajo metodo dela.
V pouk uvrščajo teme, uporabne v vsakdanjem
življenju.
Na začetku preverijo, kaj slušatelji že vedo o novi
temi, ki jo bodo obravnavali.
Na začetku pojasnijo, kaj bodo obravnavali.
Novo snov začnejo obravnavati z individualnim
delom ali v manjših skupinah.
Spodbujajo, da slušatelji iščejo povezave s snovjo iz
drugih predmetov.
Pri razlagi snovi poudarjajo, kaj je bolj in kaj manj
pomembno.
Naročajo, da berejo po drugem učnem gradivu
(knjige, revije, medmrežje).
Učijo uporabljati različne strategije učinkovitega
učenja.
Z uporabo dodatnih metod in oblik dela dodatno
razložijo snov, ki je prej slušatelji niso razumeli.
Dodatna vprašanja slušateljem radi pojasnijo tudi
po koncu pouka.
Pri pouku uporabljajo različne didaktične
pripomočke, udeležence spodbujajo k aktivnem
sodelovanju.
5. Kakšno je zadovoljstvo slušateljev glede na učiteljeve metode in oblike dela pri pouku
matematike?
Stolpec1
Učitelj dobro razloži snov.
Vsebine obravnavajo tudi v skupinah.
Učitelj dobro osmisli snov.
Slušatelje spodbujajo k aktivnem sodelovanju.
Slušatelji so zadovoljni z izbiro metod pri poučevanju
slovenščine.
Metode in oblike dela naredijo pouk zanimiv.
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Ne

Včasih

Vedno

6. Kakšno je zadovoljstvo slušateljev z znanjem, ki si ga pridobijo pri predmetu?
Stolpec1
Znanje je uporabno tudi pri drugih predmetih.
Znanje je aktualno.
Znanje je uporabno za slušateljevo osebno
življenje.
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Ne

Včasih

Vedno

