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POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 

V šolskem letu 2021/22 je šolska komisija za kakovost v sestavi Rok Mencej (predsednik, 
predstavnik delodajalca), Marko Rovan, Mojca Groleger, Bojana Dragoš, dva predstavnika 
dijakov in predstavnik staršev izpeljala evalvacijo zadovoljstva dijakov z delom, učnim 
procesom, ocenjevanjem in motivacijo učiteljev na šoli.    

Evalvacijo smo izvajali v novembru in decembru 2021 z anonimno spletno anketo. Vprašanja 
so bila zaprtega in odprtega tipa. Anketirali smo dijake vseh štirih letnikov. Pridobili smo 192 
odgovorov, zato ocenjujemo, da so rezultati objektivni, relevantni in reprezentativni. 

Anketa 

1. del ankete: 

V prvem delu vprašalnika smo dijake spraševali o delu, vlogi in prispevku učitelja v razredu.   

a) Več kot 85 % anketiranih je odgovorilo, da je učiteljeva razlaga razumljiva, ostalim se 
zdi razlaga delno razumljiva. Na vprašanje o zanimivosti učne snovi, je 85 % dijakov 
menilo, da je snov zanimiva, ostali ne delijo takšnega mnenja. Na vprašanje, ali učitelji 
spoštujejo dogovore, je večina dijakov odgovorila pozitivno. Le peščica (3 %) meni 
nasprotno. Skoraj enake odgovore in rezultate smo dobili pri vprašanjih, ali je učitelj 
dostopen in ali učitelj odgovori na vprašanja, povezana s predmetom. 

b) 82 % dijakov je mnenja, da med poukom vlada red, ostali se s tem ne strinjajo. Na 
vprašanje, ali učitelj ustrezno ukrepa, ko dijak moti pouk, je 93 % dijakov temu 
pritrdilo, 7 % pa jih meni, da učitelj v takem primeru ne ukrepa.   

c) Tri četrtine dijakov meni, da učitelji jasno predstavijo učne cilje, 22 % se s tem delno 
strinja, ostali menijo, da učni cilji niso jasno predstavljeni.  

d) Nekaj manj kot 97 % dijakov je zadovoljnih s predstavitvijo ciljev in kriterijev 
ocenjevanja. Skoraj enak rezultat je pri vprašanju upoštevanja ciljev in kriterijev 
ocenjevanja. Pri vprašanju, ali učitelj pravično ocenjuje, je 61 % dijakov odgovorilo 
pozitivno. Tretjina anketiranih se s tem delno strinja, ostali z ocenjevanjem niso 
zadovoljni.  

e) 70 % dijakov je povedalo, da pri pouku aktivno sodelujejo, 23 % vprašanih je delno 
aktivnih, 7 % dijakov je pri pouku pasivnih.  

f) Velika večina dijakov (97 %) meni, da jih učitelj spodbuja k samostojnemu delu. Na 
vprašanje, ali učitelj pri samostojnem delu podaja jasna navodila, je 92 % dijakov 
odgovorilo pritrdilno, ostali se s tem ne strinjajo.  

g) Na vprašanje, ali učitelj spodbuja skupinsko oziroma projektno delo, je polovica dijakov 
odgovorila pozitivno, slabih 30 % se s tem delno strinja, ostali pa se s tem ne strinjajo.  

h) Zelo podobni rezultati so bili pri vprašanju, ali učitelj pri pouku uporablja primere iz 
poklicnega in vsakdanjega življenja, pri čemer se samo 8 % dijakov s tem ne strinja.  
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i) 70 % dijakov je mnenja, da se teoretična znanja uporabljajo tudi pri praktičnih in 
seminarskih projektnih nalogah, 3 % dijakov se s tem ne strinja.  

j) Na vprašanje, ali jih učitelj usmerja k povezovanju učnih vsebin predmetov,  je skoraj 67 
% dijakov odgovorilo pritrdilno, slabih 32 % se s tem ne strinja.  

k) Nekaj manj kot 32 % dijakov je mnenja, da se učna snov pri pouku ne ponavlja in 
utrjuje dovolj, ostali menijo, da je utrjevanja in ponavljanja dovolj. 

l) Na vprašanje, ali učitelj dovoljuje izražanje lastnega mnenja, je dobrih 70 % dijakov 
odgovorilo pritrdilno, slabih 28 % dijakov pa meni, da učitelj tega ne dovoljuje.  

m)  Več kot 85 % dijakov je odgovorilo, da učitelj upošteva različne učne sposobnosti. 
Ostali ne delijo tega mnenja. 

n) Malo manj kot 98 % dijakov meni, da učitelj pomaga, če dijak potrebuje učno pomoč, 2 
% dijakov se s tem ne strinja. 

o) Velika večina dijakov (92 %) se v šoli počuti dobro in varno. 
p) Na vprašanje, ali jim šola in učitelji predstavljajo dobro motivacijo, je le 40 % dijakov 

odgovorilo pritrdilno, pri čemer se le tretjina s tem delno strinja, kar 30 % dijakov pa je 
očitno nemotiviranih. 

q) Skoraj 13 % dijakov je mnenja, da učitelj pri pouku ne spodbuja njihove ustvarjalnosti, 
32 % se jih s spodbudo delno strinja, ostali so izrazili popolno strinjanje. 

r) Na vprašanje, ali učitelj pri pouku uporablja različno opremo in pripomočke, je 
pozitivno odgovorilo 82 % dijakov, ostali ne delijo tega mnenja.  

s) Velika večina dijakov (94 %) meni, da učitelj dijake navaja k uporabi učbenikov, 
priročnikov in ostalih informacijskih pripomočkov.  

 

2. del ankete: 

V drugem delu ankete so sledila tri vprašanja odprtega tipa: 

1. Kaj pogrešaš pri učiteljih? 
2. Navedi predloge za boljše počutje v šoli.  
3. Kaj bi ravnateljica lahko naredila za boljše počutje in delo v šoli? 

 
Odgovori dijakov: 
 

1. Pri vprašanju, kaj pogrešaš pri učiteljih, so bili najpogostejši odgovori sledeči: 
zabavnost, boljša in bolj poglobljena razlaga učne snovi. 

2. Dijaki menijo, da bi boljše počutje v šoli lahko dosegli z boljšo malico, manjšim številom 
ocen, večjo sproščenostjo in prijaznejšimi učitelji. 

3. Vodstvo šole bi lahko boljše počutje in delo zagotovilo tako, da bi uvedlo manjše število 
učnih ur in zamenjalo šolske stole, uvedlo šolo na daljavo in poskrbelo za zabavne 
učne ure.  
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Iz analiziranih anketnih vprašanj je šolska komisija za kakovost prišla do naslednjih ključnih 
ugotovitev: 

Analiza ankete je pokazala, da je večina anketirancev z delom, učenjem, ocenjevanjem, 
razlago, učno pomočjo, upoštevanjem mnenja dijakov in predmetnim povezovanjem 
zadovoljna. Rezultati ankete izkazujejo, da bi morali učitelji več pozornosti posvetiti 
ponavljanju, utrjevanju učne snovi, spodbujanju dijakove ustvarjalnosti, uporabi različne 
opreme ter upoštevanju različnih sposobnosti dijakov. Skoraj deset odstotkov dijakov se v šoli 
ne počuti varno.  

Dejstvo je, da se je učiteljski zbor in z njim povezan učni proces v šolskem letu 2021/22  znašel 
v izredni situaciji in pred pedagoškimi izzivi brez primere. Z rezultati ankete smo pridobili 
objektivne in koristne informacije s strani dijakov. Vsi udeleženci procesa smo pokazali veliko 
mero odgovornosti, vztrajnosti in inovativnosti. Ravno tako smo veliko časa in energije 
namenili temu, da smo delovali enotno ter premagali težave in ovire v kriznih razmerah. 

SKLEP  

Kljub splošni ugotovitvi o zadovoljstvu dijakov z večino anketnih vprašanj velja razmisliti 
predvsem o dilemi nemotiviranih dijakov, saj jih kar 30 % odgovarja, da za delo v šoli niso 
motivirani. Komisija takšno ugotovitev pripisuje vsesplošnemu stanju v času velike 
zdravstvene krize, kjer dijaki očitno doživljajo tudi osebne in socialne stiske. Zato bi veljalo v 
prihodnje razmisliti, kako takšno stanje preseči in pri učnih urah kar najbolje popestriti pouk, 
dijakom pri morebitnih stiskah čim bolj pomagati in ponovno stanje približati običajnim 
razmeram. Vodstvo šole lahko organizira edukativne seminarje stroke, kjer bi učitelji pridobili 
dodatne ekspertize o boljši motiviranosti dijakov. Komisija predlaga vodstvu šole, da bi pri 
ekonomskih modulih naredili pouk čim bolj praktičen, in sicer tudi v povezavi z realnim 
gospodarstvom, aktivnimi podjetniki in obiski različnih podjetij. Takoj, ko zdravstvena kriza 
mine in bi pogoji to dopuščali, aktiv ekonomistov pripravi program predavanj, obiskov 
slovenskih podjetnikov, ki bi bili pripravljeni deliti in aplicirati svoje realne izkušnje s 
teoretskim načrtom ekonomskih učnih vsebin v šoli.  

Učitelji naj bodo pozorni na način komunikacije med dijaki pri izvajanju šolskih ur, v času 
odmorov in pri različnih obšolskih dejavnostih. Dijake naj opozorijo na spoštljivo 
komuniciranje preko telefona in družbenih omrežij.  

Učitelji bomo očitno morali več pozornosti, energije in časa posvetiti tudi upoštevanju 
različnih učnih sposobnosti dijakov.  

Ljubljana, 13.  1.  2022     Rok Mencej,    
                    predsednik komisije za kakovost 


