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V šolskem letu 2011/12 smo se v Komisiji za kakovost odločili, da bomo sledili naslednjim 

petim ciljem: 

 

 Povečati ugled naše šole. 

 Izboljšati profesionalno usposobljenost strokovnih delavcev na šoli. 

 Vpeljevati sodobnejše metode poučevanja. 

 Izboljšati kakovost praktičnega usposabljanja pri delodajalcih. 

 Izboljšati šolsko klimo. 

 

 

1. POVEČATI UGLED NAŠE ŠOLE 

 

Za dosego prvega cilja smo v tem šolskem letu izvedli naslednje aktivnosti: 

- Obiskali smo osnovne šole, jim predstavili STŠ Koper, njene programe in možnosti 

nadaljnega izobraževanja. 

- Na šoli so že osmo leto potekali tehniški dnevi za učence osmih in devetih razredov 

osnovnih šol. Lani smo gostili naslednje šole: OŠ Koper, OŠ Dušana Bordona 

Semedela Koper, OŠ Dekani, OŠ Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje, OŠ Prade, OŠ 

Oskarja Kovačiča Škofije in OŠ Livade. Učenci so si ogledali in tudi sami izvedli 

poskuse pri fiziki, spoznali zgodovino avtomobilizma in si ogledali avtoservisno 

delavnico. V izvedbo tehniških dni se je lani vključilo tudi podjetje Hidria 

Rotomatika. Tam so si učenci ogledali postopek tlačnega litja, montažo strojnih delov 

za avtomobilsko znamko BMW, merilnico in livarno. Izpeljali smo 9 tehniških dni.  

- Organizirali smo dan odprtih vrat: 

24. 11. 2011 smo delavci in dijaki naše šole organizirali dan odprtih vrat. Številni 

obiskovalci so si z zanimanjem ogledali nove, sodobno opremljene prostore. Na 

izviren način je zaživel prav vsak kotiček nove šole. 

- Organizirali smo informativni dan: 

Tako kot na vseh srednjih šolah po Sloveniji je tudi pri nas 10. in 11. februarja 2012 

potekal informativni dan. Bodočim dijakom smo predstavili široko paleto programov, 

ki se izvajajo na naši šoli. 

- Uspešno smo se vključili v projekt MEPI - Mednarodno priznanje za mlade: 

Koncept programa MEPI je individualen izziv. Mladim predstavlja uravnotežen, 

netekmovalen program prostovoljnih aktivnosti, ki spodbujajo osebno odkrivanje in 

rast, samozaupanje, vztrajnost, odgovornost do samega sebe in služenje njihovi 

skupnosti. Izpeljane so bile aktivnosti, v katere se je uspešno vključilo več dijakov pod 

mentorstvom dveh učiteljev na šoli - Igorja Kozjaka in Erike Korošec, ki sta zaključila 

izobraževanje za MEPI mentorja in inštruktorja MEPI odprav. 

- Kandidirali smo na mednarodnih projektih (Leonardo da Vinci Mobility, Comenius -

dvostranska šolska partnerstva). Uspešno smo izvedli prvo mobilnost naših dijakov v 

tujino – Nemčijo, kjer so dijaki skupaj z izkušenimi mentorji nemškega inštituta delali 

v mednarodnem timu na skupnem projektu.   

- Organizirali smo dva tematska večera. Novembra, na prvo obletnico otvoritve nove 

šole, smo v okviru zanimivih Večerov na STŠ gostili Marka Korošca. V dobri uri nam 

je v izjemni foto- in videopredstavitvi predstavil delček svojega adrenalinskega 

lovljenja tornadov, neviht, strel in drugih ekstremnih vremenskih pojavov. Aprila pa je 

Marin Medak, študent elektrotehnike in prvi Slovenec, ki je preveslal Atlantik, našim 

dijakom v besedi in sliki predstavil svoj neverjetni podvig.  
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2. IZBOLJŠATI PROFESIONALNO USPOSOBLJENOST STROKOVNIH 

DELAVCEV NA ŠOLI  

 

- Sredi meseca maja smo organizirali strokovno ekskurzijo z obiskom in ogledom 

srednje šole v Pragi.  

- Šola je vključena v projekt Samoevalvacija v vrtcih in šolah. Učitelji v skupini za 

samoevalvacijo so se udeleževali seminarjev na to temo na Brdu pri Kranju. 

- Lopolis – seznanitev vseh strokovnih delavcev z delom preko spletnega portala, v 

katerega se zapisujejo vse ocene, izostanki in ostali podatki dijakov (E-dnevnik in E-

redovalnica). 

- Maja smo organizirali seminar na temo Izgorelost na delovnem mestu, kjer nam je 

predavatelj Blaž Čeklić predstavil probleme izgorevanja na delovnem mestu. 

- Avgustu je potekalo izobraževanje strokovnih delavcev na temo odkrivanje in delo 

z nadarjeni dijaki. 

 

 

 

3. VPELJEVATI SODOBNEJŠE METODE POUČEVANJA 

 

- Naredili smo seznam pedagoške literature (na temo kvalitetnega poučevanja), ki jo 

imamo v knjižnici.  

- Izvedli smo aktivnosti v zvezi z učbeniki in učbeniškim skladom:  

Knjižničarka je s pomočjo učiteljev pripravila spisek učbenikov za vse programe in 

oddelke. Predlagali smo tudi učbeniški sklad za poklicne oddelke. Šolska knjižnica naj 

bi v najkrajšem možnem času prešla na sistem Cobbis.  

- Izobraževanje za strokovne delavce na temo priprave na pouk, organizacija učne ure, 

sodobne metode dela prestavljamo v prihodnje šolsko leto. 

- V šolskem letu 2011/2012 je izobraževanje učiteljev potekalo v skladu z načrtom, ki je 

bil narejen nn začetku šolskega leta. Večina učiteljev se je udeležila seminarjev, na 

katere so se predhodno prijavili. 

 

4. IZBOLJŠATI KAKOVOST PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA PRI 

DELODAJALCIH 

 

-  Delovna skupina za praktični pouk (Alenka Marčetič, Melina Gorjan, Dušan Šircelj in 

Andrej Bizjak) je pripravila protokol za področje praktičnega usposabljanja z 

delom.  

 

 

5. IZBOLJŠATI ŠOLSKO KLIMO 

 

Organizirana sta bila uspešna strokovna ekskurzija v Prago in zaključni piknik ob 

koncu pouka. 
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6. DRUGE AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA KAKOVOST 

 

-  V Komisiji za kakovost smo prepričani, da je uspešno in aktivno delovno ozračje 

strokovnih delavcev in vedno bolj tudi dijakov naše šole botrovalo k povečanemu 

vpisu dijakov v šolskem letu 2011/12, saj je bilo vpisanih 218 dijakov v 1. letnik in 

48 dijakov v 4. letnik PTI: 

 

 

 

 

PROGRAM ŠTEVILO 

Pomočnik v tehnoloških procesih 12 

Frizer 28 

Avtoserviser 31 

Inštalater strojnih inštalacij 28 

Računalnikar  56 

Strojni tehnik 30 

Strojni tehnik (PTI) 26 

Tehnik računalništva (PTI) 22 

Tehniška gimnazija 33 

SKUPAJ 266 

 

 

 

 

 

Na šoli potekajo še številne druge aktivnosti (ekskurzije v tujino – Munchen, London, 

zamejska Slovenija, obiski številnih podjetij, ostale ekskurzije, tekmovanja na šolskem, 

regijskem in državnem nivoju, šolske prireditve, športne aktivnosti …).  

 

 

Pripravili smo Načrt za delo na področju kakovosti v šolskem letu 2012/13 in Poročilo o 

kakovosti za šolsko leto 2011/12. 

 

 

Komisija za kakovost STŠ Koper 

 

 

 


