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POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014
Srednja ekonomska in trgovska šola je bila 1.1.2013 priključena k Šolskem centru Nova
Gorica. Zato se je komisija za kakovost Srednje ekonomske in trgovske vključila delo krovno
komisij za kakovost ŠC Nova Gorica. Krovna komisija za kakovost je v šolskem letu
2013/2014 koordinirala izvedbo anketiranje za vse šole oz. vse dijake v centru in pripravila
predlog vsebinskih področij za posamezne skupine anketirancev.
Na podlagi izbranega nabora vprašanj ter spletnega orodja 1KA Spletne ankete, so posamezne
šole anketne vprašalnike pripravile same.
Na SETŠ je vprašalnike pripravila komisija za kakovost na SETŠ (predsednica) ter dva
učitelja. Anketiranje dijakov je prav tako izvajala članica komisije ter trije učitelji.
Pripravljen anketni vprašalnik je bil enoten za vse dijake Šolskega centra, kar je tako šolskim
komisijam za kakovost kakor komisiji za kakovost na Šolskem centru omogočilo pripravo
analiz za posamezne šole kot tudi za Šolski center.
Anketni vprašalnik za dijake je vseboval naslednje vsebinske sklope:
prizadevnost učitelja, da bi snov pri predmetu dijaki bolje razumeli,
različna tematska vprašanja, predvsem s področja medsebojnih odnosov,
ocenjevanje dela razrednikov,
ocenjevanje dela knjižničarke,
zadnji sklop vprašanj je bil namenjen ocenjevanju učiteljev in sicer poimensko,
ocenjevanje svetovalne delavke in zaposlenih v tajništvu šole.
Ankete so sestavljala vprašanja zaprtega tipa. Eno vprašanje je bilo odprtega tipa, kjer so
anketiranci imeli možnost vpisati sporočilo učitelju, razredniku, knjižničarki, svetovalni
delavki, poslovni sekretarki.
Anketni vprašalnik za učitelje je vseboval vprašanja glede učnih priprav, sodelovanja z
dijaki, spodbudami dijakov, informiranje dijakov, klimi v kolektivu, odnosi z vodstvom šole
ter ustreznostjo komunikacije na šoli.
Anketni vprašalnik za udeležence izrednega izobraževanja je vseboval vprašanja v zvezi z
organiziranostjo izobraževanja, ugotavljanjem zadovoljstva z delom organizatorke
izobraževanja ter oceno dela učiteljev in organizatorke izobraževanja odraslih.
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Anketiranje dijakov ter udeležencev izobraževanja odraslih se je izvajalo v mesecu aprilu.
Rezultati anketiranja dijakov ter učiteljev za Srednjo ekonomsko in trgovsko šolo so
objavljeni v Samoevalvacijskem poročilu Srednje ekonomske in trgovske šole za šolsko leto
2013/2014, rezultati anketiranja odraslih so objavljeni na spletni strani šole.
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