POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST
ZA ŠOLSKO LETO 2015/ 2016 NA
ŠOLSKEM CENTRU SLOVENSKE KONJICE-ZREČE

Svet zavoda sprejel na svoji redni seji dne, 26. 9. 2016

Pripravila: Maja Dragan, univ. dipl. prev.
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1. Predstavitev Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče

Šolski center Slov. Konjice - Zreče (v nadaljevanju ŠCZ) je javni zavod, ustanovljen za opravljanje
dejavnosti vzgoje, izobraževanja in svetovanja. Na podlagi določil Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03) in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71,794, 23/96, 47/97, 119700 in 30/01) sta Občinski svet
Občine Slovenske Konjice dne 15.7.2004 in vlada RS dne 28.7.2004 sprejela Akt o ustanovitvi javnega
zavoda »Šolski center Slovenske Konjice – Zreče«.
Šolski center opravlja naslednje dejavnosti:
- izobraževanje v srednjih poklicnih in strokovnih šolah ter gimnazijah,
- izobraževanje odraslih,
- podjetniško svetovalno dejavnost in poslovne storitve,
- druge spremljajoče dejavnosti, ki so povezane z dejavnostjo ŠC.
Notranja organizacija Šolskega centra
V ŠC se za opravljanje posamezne dejavnosti ali dela dejavnosti ali za opravljanje dejavnosti na
določenem območju oblikujejo organizacijske enote:
- Srednja poklicna in strokovna šola Zreče
- Gimnazija Slovenske Konjice
- SIC – Izobraževanje odraslih in svetovanje
POSLANSTVO, VREDNOTE, VIZIJA ŠOLSKEGA CENTRA SLOVENSKE KONJICE-ZREČE
-

Strokovnost
Prijaznost
Homogenost
Zanesljivost
Prilagodljivost

NAŠA VIZIJA JE

postati prijazen in strokoven center splošnega in strokovnega srednješolskega in višješolskega
izobraževanja, ki bo omogočil vpis večini dijakov Dravinjske doline in južnega Pohorja ter nudil znanje
vsem občanom tega območja.
Širitev programa
Eko-šola
Poudarek na mednarodnih projektih
Bolje sodelovati s podjetji
Posodobitev
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Izjava o kakovosti

Z izjavo o kakovosti se zavezujemo, da udeležencem izobraževanja, financerjem in vsem drugim
partnerjem zagotavljamo naslednje standarde kakovosti:

1. Vsem udeležencev pred, med in po izobraževanju nudimo brezplačno individualno svetovanje.
2. Vsakemu udeležencu ob začetku izobraževanja izdelamo osebni izobraževalni načrt in nudimo
pomoč pri vrednotenju napredka.
3. Učiteljem nudimo spodbudno delovno okolje in možnost stalnega strokovnega spopolnjevanja.
4. Podjetjem in naročnikom pripravimo na njihovo željo prilagojen program izobraževanja ali
usposabljanja.
5. Našim poslovnim strankam nudimo v okviru VEM točke kakovostni sistem podjetniškega
svetovanja.
6. V naši izobraževalni organizaciji vseskozi spodbujamo sodelovanje s podjetji in z lokalnim
okoljem na različnih področjih.
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1.1 SIC – Izobraževanje odraslih in svetovanje
SIC – izobraževanje odraslih in svetovanje se ukvarja s svetovanjem in z izobraževalno dejavnostjo na
področju splošnega, poklicnega in strokovnega usposabljanja ter na področju podjetništva. Pri izvajanju
slednje dejavnosti sodeluje z ZRSZ, nacionalnimi skladi, resornimi ministrstvi, lokalnimi skupnostmi in z
že obstoječimi podjetniki in podjetji.
Programi strokovnega usposabljanja in splošnega izobraževanja, ki jih organizira in (so)izvaja SIC,
omogočajo pridobitev dodatnih (poklicnih) znanj delavcem v podjetjih, presežnim delavcem,
brezposelnim osebam ter drugim glede njihove na potrebe. Programi podjetniškega usposabljanja so
namenjeni brezposelnim, presežnim delavcem, ki se samozaposlujejo ter inovatorjem v podjetjih.
SIC – izobraževanje odraslih je usmerjeno na naslednja področja:
-

pridobivanje stopnje izobrazbe
izobraževanje za prosti čas
usposabljanje in izpopolnjevanje
svetovanje
poudarjanje vseživljenjskega učenje

Pridobitev izobrazbe
Velik interes občanov je za programe za pridobitev stopnje izobrazbe. Izvajamo naslednje programe:
triletni programi
- Trgovec
- Oblikovalec kovin-orodjar
- Bolničar negovalec
- Gastronom hotelir
štiriletni programi
ekonomski tehnik
strojni tehnik
predšolska vzgoja
- gastronomsko-turistični tehnik
poklicno tehnično izobraževanje
ekonomski tehnik
gastronomski tehnik
strojni tehnik
poklicni tečaj
- predšolska vzgoja
- ekonomski tehnik
Izredno izobraževanje smo izvajali po individualnem organizacijskem modelu, kjer smo udeležencem
prilagajali obseg konzultacij, predavanj in individualnih razgovorov. Spremljali smo realizacijo osebnih
izobraževalnih načrtov.
V šolskem letu 2015/2016 smo omogočili dostopnost gradiv tudi preko naše spletne strani. Udeleženci
so prejeli geslo za prijavo na izpite in dostop do spletne strani. Vsakemu udeležencu nudimo brezplačno
svetovanje.
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Priznavanje neformalnega znanja
V tem šolskem letu nismo izvedli nobenega postopka za priznavanje neformalnega znanja.
Materialno-kadrovski pogoji
Vse programe izobraževanja in usposabljanja smo izvajali v naših prostorih to je na sedežu Šolskega
centra in v prostorih Srednje poklicne šole v Zrečah. Na izpostavi Laško delujemo že vse od leta 1984.
Svoje poslanstvo izvajamo predvsem na področju občin Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje, Oplotnica,
Poljčane,Slovenska Bistrica, Vojnik, Laško, Radeče, Hrastnik in Trbovlje.
1.2 Srednja poklica in strokovna šola Zreče
Vizija šole:
Želimo biti šola, ki bo dijakom nudila pozitivno klimo za strokovno in osebnostno rast, ki bo
vedno bolj prepoznavna tudi v širšem slovenskem okolju in tako (p)ostala prva izbira
dijakom, ki jih zanima izobraževanje na področju strojništva s širšega konjiško-zreškega in
tudi celjskega področja.

V šolskem letu 2015/2016 so se izvajali naslednji programi:
-

oblikovalec kovin SPI
inštalater strojnih instalacij SPI
strojni tehnik SSI
gastronomsko-turistični tehnik SSI

V tem šolskem letu se je na šoli v okviru rednega predmetnika pilotno izvajal projekt CWIC, katerega cilj
je povečanje ur praktičnega pouka pri delodajalcih. V ta namen smo:
- pripravili prilagojene kurikule in urnike
- razvili novo spremno dokumentacijo
- povečali število ur praktičnega pouka pri posameznih strokovnih modulih
- pri pilotni izvedbi projekta je sodelovalo 6 dijakov in 4 delodajalci (Unior d.d., Kostroj Strojegradnja
d.o.o., Marovt d.o.o. in GKN Driveline d.o.o.)
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2. KOMISIJA ZA KAKOVOST
V letošnjem letu smo se odločili, da skupino za kakovost povečamo in tako sedaj Komisijo za kakovost
sestavljajo naslednji člani:
1. Maja Dragan, predsednica
2. Dušan Špoljar, namestnik predsednice
3. Patricija Košir, članica
4. Bojan Napotnik, član
5. Jasmina Mihelak Zupančič
6. Tomaž Černec
7. Helena Skaza Birk
8. Andreja Založnik, predstavnik staršev SPSŠ Zreče - član
9. Dejan Studenčnik, predstavnik delodajalcev, član
Za povečanje števila smo se odločili predvsem iz razloga lažjega operativnega dela, saj skupino sedaj
sestavljajo člani iz vseh treh organizacijskih enot šolskega centra. Stalno se na rednih sestankih
srečujejo tudi člani kolegija, ki so hkrati tudi člani komisije.

Področja delovanja in cilji Komisije za kakovost
Komisija skrbi za stalno zagotavljanje kakovosti na Šolskem centru in stremi k izboljšanju
izobraževalnega procesa. V ta namen se poslužuje priprave anketnih vprašalnikov in spodbuja učitelje
in predavatelje. Deluje na izbranih področjih s pripadajočimi kazalniki, ki izhajajo iz brošure CPI-ja
Priporočila šolam za izvajanje samoevalvacije.
Vodilo Komisije je s pomočjo izvajanja samoevalvacije spremljanje uspešnosti šole.
Komisija se je v šolskem letu 2015/2016 v ožjem sestavu sestajala enkrat tedensko (člani kolegija). Vsi
člani komisije so se sestali enkrat.
Povzetek izvedenih aktivnosti v šolskem letu 2015/2016 v povezavi s kakovostjo dela:
- na sestankih vodij aktivov pregled in izbor kazalnikov, ki smo jih spremljali v šolskem letu:
1. Zagotavljati kakovosten in učinkovit vzgojno izobraževalni proces in razvoj kadrov spremljanje
razvijanje in zagotavljanje kakovosti
2. Razvijati inovativno, ustvarjalno in odprto okolje
3. Povečati vpis in skrbeti za prepoznavnost Šolskega centra
- Redna srečevanja strokovnih aktivov z aktivno vlogo pri oblikovanju anketnih vprašalnikov za
vse zgoraj imenovane ciljne skupine (
- Izvedba anketiranj za zaposlene, dijake, starše, svet zavoda in svet staršev (analiza v prilogi)
- Priprava akcijskega načrta za ŠL 2016/2017 (priloga)
- skupna promocija
- skupna priprava in izvajanje projektov

6

Načrt aktivnost za šolsko leto 2016/2017:
1. Izpeljava spletnega anketiranja na Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče (v organizaciji ŠC
Velenje)
2. Izpeljava rednih anketiranj v okviru vseh enot za starše, zaposlene, dijake in udeležence IO
3. Vpeljevanje izboljšav na podlagi analiz vprašalnikov (priloga akcijski načrt):
priprava novih pravil (kodeks), pravilnik o priznavanju neformalno in formalno
pridobljenega znanja (šolski aktivi)
poenotenje pravil glede opravljanja domačih nalog
svetovalne ure učiteljev v izogib inštrukcijam
priprava načrta medpredmetnega sodelovanja na Gimnaziji in SPSŠ Zreče
posodobitev IKT opreme
4. Oblikovanje izhodišč za oblikovanje novega poslanstva in nove vizije v okviru strokovnih aktivov
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