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Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 

ŠC Celje

• Ena izmed petih organizacijskih enot ŠC Celje (+ MIC in Višja 

strokovna šola):

 9 programov (SSI, SPI, PTI in NPI/strojništvo, mehatronika in 

medijska tehnika);

 35 oddelkov;

 952 dijakov;

 60 domicilnih učiteljev in 16 učiteljev, ki dopolnjujejo svojo 

obvezo;

 2 svetovalni delavki;

 2 lokaciji (Lava in Kosovelova);

 predstavitev šole.

../SŠSMM Filmi/Predstavitveni film SŠSMM.mp4


Ugotavljanje in zagotavljanje ter razvoj kakovosti 

• Od leta 2007 oblikovana komisija za kakovost v skladu z

zakonskimi določili.

• Vzpostavljen okvir ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti s

samoevalvacijo (UZK):

 razvoj evalvacijska kultura;

 vpetost UZK v delovanje šole;

 krepitev zmožnosti zaposlenih za samoevalvacijo.

• Načrtno in sistematično ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s

samoevalvacijo

 razvojno načrtovanje: sistematično, sodelovalno, usmerjeno v dvig

kakovosti učenja in poučevanja;



Ugotavljanje in zagotavljanje ter razvoj kakovosti 

 spremljanje in vrednotenje zastavljenih prednostnih/razvojnih ciljev;

 sistem nenehnih izboljšav – PDCA-krog;

 vključevanje različnih interesnih skupin (dijaki, starši, učitelji, vodstvo

šole, delodajalci) v proces samoevalvacije;

 priprava in objava poročila o kakovosti na spletu;

 organizacijska shema kakovosti.

• Sledimo strategiji razvoja, podani v razvojnem načrtu šole za

obdobje 2019-2024.

http://smm.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2015/11/1_1_shema_kakovosti_2019.pdf


Program razvoja kot izhodišče upravljanja z razvojem 

in kakovostjo šole

• Zakonodajno izhodišče: 49. člen Zakona o organizaciji in

financiranju vzgoje in izobraževanja.

• Ravnatelj/ravnateljica sistematično, načrtno in v sodelovanju z

vsemi pomembnimi deležniki:

 vodi razvoj šole;

 pripravlja razvojni program – razvojni načrt;

 skrbi za izvajanje, spremljanje in vrednotenje zastavljenih

kratkoročnih/dolgoročnih ciljev;

 razvija in krepi kulturo kakovosti – odgovornost vseh za

kakovosten proces učenja in poučevanja.



Program razvoja na SŠ SMM 2019–2024

• Izhodišča za strateško/razvojno načrtovanje:

 spremljanje gospodarskih in družbenih trendov;

 kakovostno in trajnostno uvajanje izboljšav;

 izvajanje (samo)evalvacije;

 razvojno načrtovanje 2009–2014 in 2014–2019;

 usmerjenost v odličnost – razvojna vizija;

 cilj je ne samo trajno dosegati, ampak presegati pričakovanja

in zadovoljstvo vseh deležnikov VIZ – dijakov, staršev,

delodajalcev, zaposlenih in širše družbe.



Program razvoja na SŠ SMM 2019–2024

• Vizija 

Želimo postati šola, ki jo na poti k odličnosti ženejo ambicioznost,

ustvarjalnost, inovativnost in etičnost.

• Poslanstvo

V sinergiji z internim, strokovnim in širšim družbenim okoljem

pripravljamo za življenje, učenje in delo odlično usposobljene,

družbeno in etično odgovorne posameznike.

• Vrednote

strokovnost in profesionalnost, odgovornost, poštenost samostojnost,

doslednost, strpnost in drugačnost; ustvarjalnost in inovativnost,

pripadnost in partnerstvo ter etičnost.



Program razvoja na SŠ SMM 2019–2024

• Kaj je odličnost?

„Odličnost ni enkratno dejanje, ampak navada.“ Aristotel

• Odličnost v skladu z Modelom odličnosti EFQM: 

Odlične organizacije dosegajo in trajno ohranjajo izvrstne ravni

poslovanja, ki izpolnjujejo ali presegajo pričakovanja vseh njihovih

deležnikov.



Proces nastajanja razvojnega načrta 2019–2024

• Izhodišča – usmeritve:

 usmeritve nastajajočega nacionalnega okvira kakovosti VIZ –

sodelovanje v nacionalnem projektu OPKakovost kot razvojna šola;

 usmeritve evropskega okvira kakovosti poklicno-strokovnega

izobraževanja in usposabljanja - okvira kakovosti EQAVET;

 obvezni nacionalni kazalniki kakovosti poklicnega in strokovnega

izobraževanja, ki izhajajo iz okvira kakovosti EQAVET;

 model odličnosti EFQM;

 15-letne izkušnje na področju razvoja in upravljanja s kakovostjo šole

– razvojni načrt 2009-2014 in 2014-20019 .

../Razvojni_načrt_2009_2014.doc
../Razvojni_načrt_Finale_2014.docx


Proces nastajanja razvojnega načrta 2019–2024

• Faze v procesu nastajanja razvojnega načrta:

 ustvarjanje vizije;

 priprava programa razvoja – razvojnega načrta v skladu s 

krogom kakovosti ali PDCA-krogom, ki temelji na štirih fazah:

 Plan – načrtuj

 Do – naredi;

 Check – preveri;

 Act – ukrepaj.



PROCES NASTAJANJA RAZVOJNEGA NAČRTA 

2019–2024

• Ugotoviti je potrebno:

 kje smo/kakšni smo (analiza stanja razvojnega obdobja 2014–

2019);

 kam bi želeli priti leta 2024/kakšni bi želeli biti leta 2024 (vizija,   

poslanstvo, vrednote);

 kako bomo to dosegli (strategije, ključni ukrepi);

 ali smo cilje dosegli (kazalniki, merila, spremljanje);

 ali smo lahko še boljši (nenehne izboljšave).



PROCES NASTAJANJA RAZVOJNEGA NAČRTA 

2019–2024

• Vizija razvoja:

 ni nekaj statičnega – se razvija, spreminja …;

 pri nastanku sodelujejo zaposleni, dijaki, lahko tudi starši,

delodajalci;

 naj bo preprosta, ne predolga – predvsem pa vsebinsko

močna;

 vsi jo poznamo – predvsem zaposleni – tudi dijaki …,

verjamemo vanjo, jo ponotranjimo;

• Vizija razvoja 2009–2014:
 Skupaj z vami želimo biti odgovoren, kakovosten in stalni partner pri usvajanju

splošnih, poklicnih, strokovnih ter drugih znanj in spretnosti, prepoznaven doma in v

tujini, ki se bo prilagajal potrebam okolja ter osebni rasti posameznika.



Proces nastajanja razvojnega načrta 2019–2024

• Vključenost različnih deležnikov v proces priprave, razvoja in 

generiranja razvojnega načrta – ter implementacijo:

 vsi učitelji – strokovni delavci z domicilom na šoli;

 razvojni tim VI-pool (sestavljajo vodje 8 timov);

 dijaki preko skupnosti dijakov in oddelkov;

 svet staršev – ožja delovna skupina;

 delodajalci preko razvojno programskega sosveta.



Proces nastajanja razvojnega načrta 2019–2024

• Priprava analize stanja razvojnega obdobja 2014–2019:

• na osnovi 11 nacionalnih kazalnikov kakovosti poklicnega in 

strokovnega izobraževanja:

 kazalnik 1: ustreznost sistemov zagotavljanja kakovosti za izvajanje

poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja (v 

nadaljevanju PSIU);

 kazalnik 2: vlaganje v usposabljanje učiteljev in mentorjev;

 kazalnik 3: stopnja udeleženosti v programih PSIU;

 kazalnik 4: stopnja dokončanosti v programih PSIU;

 kazalnik 5: stopnja zaposljivosti v programih PSIU;



Proces nastajanja razvojnega načrta 2019–2024

• kazalnik 6: uporaba pridobljenih spretnosti na delovnem mestu;

• kazalnik 7: stopnja brezposelnosti glede na posamezna merila;

• kazalnik 8: razširjenost ranljivih skupin;

• kazalnik 9: mehanizmi prepoznavanja izobraževalnih potreb na trgu;

• kazalnik 10: programi spodbujanja boljšega dostopa do PSIU;

• kazalnik 11: podpora razvoju industrije in gospodarstva (Grašič idr. 2017, 

16–25);

• analiza stanja razvojnega obdobja.

../Analiza_stanja_razvojnega_obdobja.docx


Proces nastajanja razvojnega načrta 2019–2024

• Prioritete, organizacijska sktruktura in implementacija

razvojnega načrta:

 določitev osmih ključnih strateških področij:

odlično delovanje šole, raziskava in razvoj kurikula, učenje in

poučevanje, svetovanje in podpora dijakom, sodelovanje s

podjetji in širšim okoljem, šolska klima in kultura, profesionalni

razvoj strokovnih delavcev, vodenje šole – voditeljstvo;
 glej prilogo.

../Strateška_področja.docx


Proces nastajanja razvojnega načrta 2019–2024

• Vsakemu strateškemu področju sledijo: 

 cilji, 

 strategije s ključnimi ukrepi, 

 nosilci (vodja tima + tim);

 roki;

 kazalniki;

 merila (izhodiščna vrednost 2019 in ciljna vrednost 2024);

 glej prilogo.

../Strateška_področja_cilji_strategije.docx


Proces nastajanja razvojnega načrta 2019–2024

• Timska organiziranost kolektiva v podporo razvoju kakovosti:

 9 timov glede na ključna strateška področja: vodja + člani tima;

 vsak učitelj je vključen v najmanj en tim – glej prilogo;

 vsak tim pripravi petletni načrt razvoja za svoje strateško

področje;

 vodje timov in ravnateljica = VI-pool/razvojni tim uskladijo

načrte v enovit razvojni dokument – glej prilogo;

 timi se sestajajo načeloma enkrat mesečno – info točka;

 celoten kolektiv načrtuje implementacijo RN na dvodnevnem

usposabljanju na dislokaciji – krepimo sodelovalno kulturo;

 glej prilogo.

../Timska_organiziranost_kolektiva_kakovost.docx


Proces nastajanja razvojnega načrta 2019–2024

• Vloga ravnatelja/ravnateljice, tima za kakovost in ostalih 

timov:

 vloga ravnatelja/ravnateljice je ključna: spodbuja sodelavce

k sodelovanju, da le-ti prevzamejo svojo odgovornost in

pobudo za izboljšave;

 tim za kakovost sestavljajo učitelji/strokovni delavci – je eden

izmed timov – v RN uvrščen pod odlično delovanje šole (v

komisijo za kakovost so vključeni tudi predstavniki staršev,

dijakov, delodajalcev) – „krovni tim“ – spremlja delo vseh

drugih timov - glej prilogo;

 timi se sestajajo na info točki.

../Odlično_delovanje_šole.docx


Proces nastajanja razvojnega načrta 2019–2024

• Dokumentiranje procesa, njegova sledljivost in medsebojna 

povezanost dokumentov:

 akcijski načrt priprave razvojnega načrta – glej prilogo;

 priprava vsebinskih usmeritev razvojnega načrta – možnih vprašanj 

za razgovor v timih, temelječih na gradivu OPK in okviru EQAVET –

glej prilogo;

 priprava dokumenta – razvojni načrt 2019–2024;

 povezanost razvojnega načrta s prioritetami LDN – glej prilogo;

 spremljanje realizacije načrtovanih kratkoročnih in strateških ciljev: 

tim za kakovost + skrbnica razvojnega načrta + ravnateljica;

 poročilo o kakovosti.

../Akcijski_načrt_RN.docx
../RN_SMM_DO_2024_vprašanja.docx
http://smm.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2015/11/1_3_prioritetno_podrocje_izboljsav.pdf


Proces nastajanja razvojnega načrta 2019–2024

• Povzetek:

 stalna razvojna naravnanost;

 spodbujanje kulture stalnega izboljševanja kakovosti delovanja tako 

na ravni posameznika kot na ravni šole;

 razvoj sodelovalne kulture;

 napredek dosežemo z majhnimi koraki – manj je več;

 KAKOVOST = TIMSKO DELO – glej prilogo.

../Timska_organiziranost_2019_novo.pdf
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• Kakšne so naše izkušnje pri oblikovanju razvojne vizije šole in

programa razvoja? Ali lahko kakšno pozitivno izkušnjo podelimo s

skupino?

• Kje imamo prostor za izboljšanje? Kako lahko proces oblikovanja

in uresničevanja razvojne vizije izboljšamo na naši šoli?

• Kaj lahko dolgoročna razvojna vizija in sistematičnost pri

upravljanju s kakovostjo doprineseta k delovanju, identiteti in javni

podobi šole? Kakšne koristi bomo imeli od tega kot organizacija in

kot posamezniki?

• Kakšne koristi bodo imeli od tega dijaki in odrasli udeleženci

izobraževanja?

Vprašanja in razmislek za diskusijo



Vprašanja in razmislek za diskusijo

• 30 minut za diskusijo in pripravo povzetka (zaključkov delavnice) 

na plakatu, ki bo namenjen pripravi predstavitve na sklepnem delu 

konference;

• 20 minut za diskusijo v skupinah po (4 x 5).


