
 
 

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST ERŠ  

 

V šolskem letu 2017/2018 je bila potrjena komisija za kakovost v naslednji sestavi: 

Elektrotehniška in računalniška šola: 
 

1.    Robert Čebron – predsednik, predstavnik  zaposlenih 
2.    Romi Češčut – predstavnica zaposlenih 
3.    Anka Koršič – predstavnica zaposlenih 
4.    Erik Bizaj – predstavnik  zaposlenih 
5.    Niko Lesnjak – predstavnik delodajalcev, SMARTEH 
6.    Silvan Bucik – predstavnik delodajalcev, Mahle 
7.    Gašper Trbanc – predstavnik dijakov 
8.    Miloš Protič – predstavnik staršev 

 

V šolskem letu 2017/2018 smo člani komisije za kakovost na ERŠ vključeni v dvoletni projekt 
Usposabljanje šol, vrtcev in dijaških domov za samoevalvacijo, ki ga vodi Šola za ravnatelje. 
Usposabljanja in dejavnosti s področja kakovosti potekajo na Šolskem centru Nova Gorica v 
obliki izobraževalnih delavnic in delavnic, ki jih vodi dr. Mateja Brejc. Za učiteljske zbore na 
posameznih šolah pa izvajajo delavnice člani komisije za kakovost.  

Prvi sestanek je bil v Ljubljani 26. 10. 2017, kjer so ravnatelje vseh šol, vključenih v projekt, 
seznanili z načinom dela v projektu in nalogami posamezne komisije za kakovost.  

Uvodno srečanje na centru je potekalo 16. 11. 2017. Udeležili so se ga direktor, ravnateljici in 
ravnatelja ter predsednice in predsedniki šolskih komisij za kakovost.  

Prvo izobraževanje za vse člane šolskih komisij, ravnateljici in ravnatelja ter direktorja je 
potekalo 11. 12. 2017. Analizirali smo stanje na šolah, predlagali cilje za izboljšavo stanja, 
dejavnosti za dosego ciljev in omenili izzive pri izvajanju dejavnosti. Prvo delavnico za učiteljski 
zbor ERŠ smo izpeljali 11. 4. 2018. Izbrali smo dva cilja na ravni naše šole in sicer izboljšati 
kakovost znanja dijakov in razvijati spoštovanje, strpnost in druge občečloveške vrednote pri 
dijakih. 

Drugo izobraževanje, ki se je odvilo 28. 5. 2018, je bilo osredotočeno na načine in metode 
zbiranja podatkov ter na oblikovanje meril in opisnikov. Predavateljica je podala navodila za 
pripravo akcijskega načrta šole. Drugo delavnico za učiteljski zbor ERŠ smo izpeljali 26. 6. 2018. 
Izdelali smo akcijski načrt na ravni šole za šolsko leto 2018/2019. Določili smo dejavnosti, 
nosilce in izvajalce dejavnosti, časovni okvir in vire za dosego posameznega cilja, ki ga je 
učiteljski zbor izbral na prvi delavnici, ter merila in opisnike. Motivacija, rutina (delovne 
navade), nagrada, interaktiven pouk, uporaba ITK orodij pri dijakih in učiteljih, vzpostavitev 



 
 
materialnih pogojev in vzdrževanje le-teh, medsebojno spoštovanje in upoštevanje in 
predstavitev konkretnega končnega cilja bodo pokazali, da smo izboljšali kakovost znanja 
dijakov. S tem ko bodo dijaki pozdravili ob srečanju in prihodu v razred ter se izogibali 
konfliktom, bodo pokazali, da so razvili spoštovanje, strpnost in druge občečloveške vrednote.  
 
Septembra 2018 smo izvedli anketo za zaposlene na ŠC Nova Gorica o zadovoljstvu z vodstvom 
in vzdušjem v kolektivu. Rezultati so pokazali solidne rezultate, na katerih bomo v prihodnosti 
še delali.  

Tretjo delavnico smo izvedli 4. decembra 2018 na temo Strokovna razprava v kolektivu ERŠ. 

 

 

Nova Gorica, 4.1. 2019 

Predsednik komisije za kakovost ERŠ 

                                                                                                           Robert Čebron 

 


