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POROČILO O  DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2021/22 

IN NAČRT UVAJANJA IZBOLJŠAV S POMOČJO EPoS 2022/2023 

 
 
 

Komisijo za kakovost  smo v šolskem letu 2021/22  razširili na 18 članov, za katere smo 2. junija 2022 izvedli 

delavnico Zagotavljanje in izboljševanje kakovosti (izvajalci CPI). 

 

V okviru kampanje EPoS (Elektronsko podprta samoevalvacija) 2020/2021 je bilo izvedeno anketiranje, na 

podlagi katerega smo v šolskem letu 2021/22 posvečali pozornost dvema trditvama, in sicer “pravično ocenjujem” 

in “dijake spoštujem”.  

Uspelo nam je realizirati 1. kazalnik Učitelj usmerja učenje tako, da učencem omogoča optimalne dosežke in 

razvoj.  Po akcijskem načrtu smo najprej učitelji v razredih, kjer poučujemo, zbrali odgovore dijakov na vprašanji, 

kaj menijo o pravičnem ocenjevanju oz. kaj je za njih pravično ocenjevanje. Predloge dijakov smo posredovali 

razrednikom, ti so z dijaki na razredni uri na podlagi vseh prejetih predlogov  izbrali tiste, ki so bili najbolj smiselni. 

Vodja tima za kakovost je vse predloge razredov zbral v excelovi tabeli. Predloge kriterijev za ocenjevanje so 

dokončno oblikovali predstavniki razredov, jih zapisali  na sestanku dijaške skupnosti in jih posredovali komisiji za 

kakovost.  Komisija za kakovost je predloge javno objavila na oglasni deski dijaške skupnosti, v spletni učilnici 

razrednih ur, v roke so jih dobili tudi vsi razredniki, katerih naloga je, da z dijaki o tem spregovorijo na razrednih 

urah, te kriterije pa morajo upoštevati vsi učitelji kolektiva in vsi dijaki. 

V šolskem letu 2022/23 bomo izvedli anketiranje EPoS, s katerim bomo preverili uspešnost kazalnika 1. Naš 

akcijski načrt je, da do leta 2023 izboljšamo vrednost kazalnika Učitelj vodi učni proces, tako da učencem 

omogoča pridobivanje in izkazovanje kakovostnega znanja, spretnosti ter prečnih veščin za 2%. 

 

V šolskem letu 2021/22 nam žal ni uspelo izboljšati kazalnika V šoli spodbujamo dobre medsebojne odnose 

in spoštljivo komunikacijo  z načrtovanimi aktivnostmi, ki so bile zapisane v akcijskem načrtu.  

Ta kazalnik bomo v šolskem letu 2022/23 vključili v program načrtovanih razrednih ur. Program bo vseboval 

delavnice na temo: sodelovanje, spoštovanje, drugačnosti, sprejetost. Razredniki in šolske svetovalke bodo na 

razrednih urah izvedli prej omenjene delavnice.  O delavnicah bosta obveščena tudi šolska dijaška skupnost in 



kolektiv na konferencah. Pomembno je, da se v ta proces vključijo vsi učitelji in dijaki. 

 

V šolskem letu 2022/23 je naš kolektiv vključen v projekt pridobitve certifikata Digitalna šola. V timu za kakovost 

bomo skupaj s timom Digitalne šole poiskali odgovor na vprašanje  Ali naša šola čim bolje izkorišča digitalne 

tehnologije za poučevanje in učenje. 
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Priloge: 

- Priloga 1: Seznam članov tima za kakovost 

- Priloga 2: Urnik delavnice Zagotavljanje in izboljševanje kakovosti 

- Priloga 3: Kriteriji pravičnega ocenjevanjai 
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Seznam  članov tima za kakovost 



 
 

 

 

PRILOGA 2 

Urnik delavnice 2. junij 2022 

 
 

PRILOGA 3 



Kriteriji pravičnega ocenjevanja 

 
 


