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POVZETEK 

 

Tako kot na celotnem področju družbenega življenja se tudi na področju vzgoje in izobraževanja 

zanimanje za kakovost povečuje. V šolah to pomeni predvsem premik od zunanjega kontroliranja k 

notranjemu zagotavljanju in izboljševanju kakovosti. Pri modelu vodenja TQM, modelu odličnosti 

EFQM in modelu obvladovanja sprememb se pojavljajo ista področja delovanja oziroma dejavniki. V 

vseh modelih prepoznamo skupne gradnike: pomen in vpliv okolja, prepoznavanje in zadovoljevanje 

potreb uporabnikov, motiviranje in spodbujanje posameznikov, ustvarjanje ugodne klime in v kakovost 

usmerjene kulture, usmerjenost v rezultate ter poudarjen pomen voditeljstva. Tudi področja 

samoevalvacije v šolah se v ključnih vidikih prekrivajo s temeljnimi gradniki vodenja celovite kakovosti. 

Šole se same odločijo za metodo, način in obseg samoevalvacije, kar prinaša s seboj tudi nekaj pasti.    

Zgoraj opisana področja, ki so pomembna za izboljševanje kakovosti, smo zajeli v modelu kazalnikov 

kakovosti. Pripravili smo model, po katerem lahko šola redno spremlja, ocenjuje in evalvira področja 

svojega delovanja. Izdelan je ob upoštevanju izhodišč modela odličnosti in sistema uravnoteženih 

kazalnikov ter naslonitvi na rezultate projekta Modro oko. Pripravili smo osem kazalnikov, ki 

prikazujejo rezultate s področja uporabnikov, zaposlenih, družbe in vodenja. Za podporna orodja smo 

pripravili anketne vprašalnike. Za uvedbo in spremljanje kakovosti smo pripravili pristop, ki temelji na 

Demingovem PDCA ciklu.    

 

Ključne besede: kazalniki kakovosti, kontroliranje kakovosti, zagotavljanje kakovosti, izboljševanje 

kakovosti, model poslovne odličnosti – EFQM, celovito obvladovanje kakovosti, obvladovanje 

sprememb. 

 

ABSTRACT 

 

Just as in the entire sphere of our social life, the interest in quality is growing in the field of education 

as well. In schools, this primarily means shift from an external control to an internal quality assurance 

and improvement. In Total Quality Management, EFQM Excellence Model and Change Control Model, 

the occurrence of the same fields of operation or the same factors is noted. Common elements can be 

recognized in all of the above mentioned models: the importance and the influence of the 

environment, recognizing and meeting the needs of users, motivating and stimulating individuals, 

creating favorable atmosphere and quality-oriented culture, orientation towards results, and 

emphasized importance of leadership. Likewise, the fields of self-evaluation in schools overlap with 

basic elements of Total Quality Management in their key viewpoints. Schools select their own method, 

manner, and scope of self-evaluation, which brings about certain pitfalls. The above-described fields, 

which are essential for quality improvement, have been included into the Quality Indicators Model. A 

model that enables schools to regularly monitor, assess and evaluate the fields of their operation was 

prepared. The model was created by taking into account the basic premises of the Excellence Model 

and the Balanced Scorecard, as well as by building upon the results of the Modro oko (Blue Eye) 

project. We prepared eight indicators, which present the results from the fields of users, employees, 

society, and leadership. For support tools, survey questionnaires have been prepared. For the 

implementation and monitoring of quality, we prepared an approach based on Deming’s PDCA cycle.        

 

Keywords: quality indicators, quality control, quality assurance, quality improvement, EFQM Business 

Excellence Model, Total Quality Management, Change Control. 
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1. UVOD 
 
 

Pregled literature in spletnih strani, ki govorijo o kakovosti v vzgoji in izobraževanju nam 

pokaže, da  zanimanje za  vprašanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju narašča. V zadnjem 

desetletju skorajda ni bilo srečanja na tem področju, ki ne bi posebej izpostavljalo te 

problematike. Merjenje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja vključujejo tudi vsi 

pomembnejši programski dokumenti šolske politike na nacionalni in na ravni EU. Uvajanje 

sprememb na področju kakovosti v šolah je podprto s strani ministrstva za šolstvo in šport, 

projekti s ciljem vzpostavitve sistema kakovosti s posebnim poudarkom na samoevalvaciji so 

bili podprti tudi iz Evropskega socialnega sklada za področje ugotavljanja in razvijanja 

kakovosti. Težišče preverjanja kakovosti se je preneslo od zunanjega in notranjega nadzora 

(inšpekcijske službe in ravnatelji) na spremljanje in zagotavljanje  kakovosti. Kakovost v šoli 

je pogosta tema vsakdanjih, pa tudi strokovnih razprav. Širša javnost govori o »dobrih« in 

»slabih« šolah brez posebnih utemeljitev. Različni uporabniki seveda kakovost različno 

zaznavajo, zato je definiranje kakovosti odvisno od tega, kdo jo definira in kakšno je njegovo 

dojemanje kakovosti.  

H kakovosti šolskega dela prispevajo vsi, ki so vanj tako ali drugače vključeni, od vodstva, 

zaposlenih, učencev, staršev in družbene skupnosti. V današnjem času so tudi v šolskem 

prostoru edina stalnica nenehne spremembe. Brez sprememb ni rasti. Odgovornost šol za 

lasten razvoj in izboljševanje rezultatov se povečuje. Ker organizacijo sestavljajo ljudje in 

njihovi medsebojni odnosi, sta posameznik in organizacijska kultura najpomembnejša 

dejavnika pri obvladovanju sprememb. Za načrtovanje sprememb in spremljanje učinkov 

sprememb na kakovost šolskega dela je zelo pomembno, da zna vodstvo šole opredeliti, kaj 

pomeni za šolo kakovost in kako jo bo spremljalo, merilo in izboljševalo. Zavedati se 

moramo, da izboljševanje kakovosti ni projekt, temveč proces in kot tak se ne more izvajati 

enkrat na vsake toliko časa, ampak mora postati stalnica v organizacijski kulturi organizacije, 

zaposleni pa morajo biti pripravljeni prispevati k nenehnemu izboljševanju. Odgovornost za 

kakovost v vzgoji in izobraževanju je odgovornost vseh. Prizadevanja posameznika ne smejo 

biti ločena od prizadevanj na nivoju šole, šolskega sistema in v svetu. Zato mora v 

organizaciji vladati kultura usmerjena v kakovost, vodenje pa usmerjeno v vrednoto kakovosti 

in izboljševanja.  

Vodstvo šole in zaposleni morajo imeti jasno vizijo razvoja in rasti šole v prihodnosti. Za 

uresničevanje vizije si ne le postavljajo cilje, ampak jih tudi spremljajo, merijo, vrednotijo in 

uvajajo spremembe, ki naj bi vodile k višji kakovosti. Pomembno je, da šola svoja 

prizadevanja nenehno spremlja, meri, evalvira in uvaja ustrezne ukrepe za obvladovanje 

kakovosti. O izboljševanju kakovosti ne moremo govoriti brez managerskega načina vodenja 
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in obvladovanja kakovosti TQM in managementa obvladovanja sprememb. Pri tem se lahko 

šola poslužuje različnih modelov ali sistemov za doseganje in izboljševanje kakovosti. 

Dolgoročno bo uspešna in učinkovita tista šola, ki bo ne le ugotavljala in spremljala kakovost, 

temveč bo stremela k nenehnim izboljšavam in odličnosti.  

Kakovost šole se odraža na vseh ravneh delovanja, od vodenja šole, dela v oddelku pri 

pouku, drugih dejavnostih, povezovanju šole z lokalno in širšo skupnostjo, pa tudi v 

medsebojnih odnosih, organizaciji podpornih dejavnosti kot so prehrana in podobno. Šola je 

kompleksen »organizem« in ko govorimo o kakovosti šole, govorimo o šoli kot celoti. Če 

hočemo kakovost najprej spremljati, nato pa izboljševati, moramo poleg procesa poučevanja, 

spremljati različna področja delovanja šole. Prav v tem segmentu se kažejo potrebe po 

vrednotenju kakovosti rezultatov delovanja osnovne šole s pomočjo kazalnikov. Določeni 

rezultati delovanja šole se evalvirajo na nacionalni ravni, šole so vsake štiri leta vključene 

tudi v mednarodne raziskave o doseganju standardov znanja s področja matematike, jezika, 

naravoslovja. Šolska zakonodaja šolam zapoveduje tudi izvajanje samoevalvacije, osnovnim 

šolam pa prepušča način in področja, ki jih bo samoevalvirala.  

V diplomski nalogi obravnavamo vlogo kazalnikov v procesu nenehnega izboljševanja šol.  

Izdelali smo model kazalnikov, s pomočjo katerih šola primerja, analizira, uvaja spremembe 

in izboljšuje svoje delovanje. Organizacija kakovost izboljšuje, če ve, kaj bo spreminjala in 

kako bo to dosegla. Izdelani kazalniki kakovosti naj bi bili organizaciji v pomoč, da vsako leto 

na novo postavi cilje izboljševanja, jih ponovno meri oziroma oceni, ovrednoti dosežke, 

pomanjkljivosti, nevarnosti ter ponovno načrtuje delo za naslednje leto. Podlaga za pripravo 

kazalnikov je bil model poslovne odličnosti EFQM in kazalci rezultatov v projektu Modro oko. 

 

Namen diplomskega dela je predstaviti pristope in načine ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti v osnovni šoli. V managementu celovite kakovosti, managementu obvladovanja 

sprememb in modelu odličnosti EFQM obstajajo skupni gradniki, ki so osnova za nenehno 

izboljševanje kakovosti v šolah. Namen naloge je poiskati skupne gradnike in jih prikazati kot 

podlago v procesu izboljševanja kakovosti v šolah. Kot orodje za pomoč pri nenehnem 

izboljševanju kakovosti šol smo izbrali kazalnike kakovosti. 

 

Cilj diplome je izdelati kazalnike kakovosti in spremljajoča orodja za samoocenitev 

organizacije kot instrumentarij za nenehno izboljševanje kakovosti v osnovni šoli.   

 

Metodologija   

Teoretični del naloge je napisan po študiju strokovne literature. V praktičnem delu je z 

deskriptivno metodo opisan način in posebnosti oblikovanja kazalnikov. 
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V nalogi je uporabljen predvsem kvalitativni pristop. Uporabljena je metoda poizvedovanja in 

sicer pregledovanje literature, delno študija primera zagotavljanja kakovosti na osnovni šoli. 

Uporabili smo tehniko neposrednega opazovanja z udeležbo, analizo dokumentov (poročila, 

analize šole, poročila in analize na internetu) – sekundarna analiza. Pri pridobivanju mnenj o 

modelu kazalnikov kakovosti je bil izveden strukturiran intervju z nekaterimi (namenski 

vzorec) izbranimi vodstveni delavci osnovnih šol. 

 

Temeljno raziskovalno vprašanje je ali je mogoče s pomočjo proučevanja literature, 

premišljevanjem in poznavanjem prakse izdelati model kazalnikov kakovosti, ki bi bil 

uporaben v praksi. 

 

Strnjen očrt poglavij 

Diplomsko delo je sestavljeno iz petih poglavij.  

V prvem poglavju  podajamo uvodne misli in poglede na kakovost v šoli. Poleg raznolikega 

dojemanja kakovosti s stališča različnih uporabnikov poudarjamo tudi povezanost 

izboljševanja kakovosti in obvladovanja sprememb. Kazalnike predstavljamo kot eno izmed 

možnosti za spremljanje in izboljševanje kakovosti. Predstavljamo opredelitev namena,   

ciljev in temeljne teze diplomske naloge.   

Drugo poglavje je posvečeno kakovosti, obvladovanju sprememb in izboljšavam dela v 

katerem bomo na sintetično-analitičen način obravnavali teoretična spoznanja s tega 

področja. Kakovost smo obravnavali z vidika filozofije vodstva do nenehnega izboljševanja 

ter povzeli teoretična spoznanja strokovnjakov o pomenu in vlogi kakovosti. V nadaljevanju 

smo se  posvetili obvladovanju sprememb kot pogoju za izboljševanje dela. Od modelov za 

obvladovanje kakovosti smo podrobneje predstavili model odličnosti EFQM in prilagojeno 

različico za uporabo v šoli. Na tem mestu smo se dotaknili nekaterih področij, ki so tako 

temeljni gradniki modela vodenja celovite kakovosti, modela za obvladovanje sprememb kot 

tudi modela poslovne odličnosti. Proučili smo sovpadanje modela vodenja TQM, modela 

odličnosti EFQM  in pristopov obvladovanja organizacijskih sprememb. 

Tretje poglavje je posvečeno kakovosti v šoli. V tem poglavju smo združili sintetično-

analitičen način študija literature z lastnim poznavanje pedagoške prakse. Opredelili smo 

procese v vzgoji in izobraževanju ter obvladovanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju. 

Predstavili smo poglede na ugotavljanje, spremljanje in zagotavljanje kakovosti v šoli. V 

nadaljevanju smo se posvetili obvladovanju sprememb v šoli. Poiskali smo vzroke za 

spremembe in odpore do sprememb. Opredelili smo se do obvladovanja sprememb v 

osnovni šoli po Burke-Litvinovem modelu obvladovanja sprememb. Poglavje smo zaključili s 

teoretičnimi izhodišči in lastnim pogledom na samoevalvacijo v vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah.  
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V četrtem poglavju smo spoznanja iz teorije in lastne prakse nadgradili z izdelavo modela 

kazalnikov kakovosti v procesu nenehnega izboljševanja dela v osnovni šoli. Opisali smo 

princip vodenja s cilji v osnovni šoli. Model EFQM je bil glavno izhodišče za pripravo modela 

kazalnikov. Opisali smo izdelan model kazalnikov kakovosti za rezultate dojemanja in 

dejavnikov v osnovni šoli. Kot podporna orodja za obvladovanje kazalnikov smo izdelali 

primere vprašalnikov in formule za izračun indeksov. Kazalniki so pripravljeni v programu 

Excel, ki omogoča sprotno računanje indeksov. Opisali smo pristop, s katerim bi šole lahko 

uvedle in v naslednjih letih spremljale kazalnike kakovosti. Predstavili smo mnenje izbranih 

strokovnih delavcev o uporabnosti modela v šolski praksi. Poglavje smo zaključili z 

razmišljanjem o smereh nadaljnjega razvoja sistema vodenja s cilji na osnovni šoli. 

Diplomsko delo se v petem poglavju zaključi s sklepnimi ugotovitvami. 

 

2. KAKOVOST, OBVLADOVANJE SPREMEMB IN 
IZBOLJŠAVE DELA 

 

Zdi se, da kakovost spada med tiste pojme, ki jih sicer vsi razumemo, dokler nas kdo ne 

vpraša, kaj v resnici pomeni. Prav tako se vsi strinjamo, da je kakovost nujna filozofija vsake 

uspešne organizacije. Pomembno je, da šola svoja prizadevanja za dvig kakovosti nenehno 

spremlja, evalvira in izboljšuje. Dolgoročno bo uspešna in učinkovita tista šola, ki bo ne le 

ugotavljala in spremljala kakovost, temveč bo stremela k nenehnim izboljšavam in odličnosti. 

V ta namen se kot najustreznejša ponuja doktrina celovitega obvladovanja kakovosti. 

Uveljaviti sistem TQM znotraj šolskih institucij ni lahka naloga, ki bi jo lahko izpeljali »z levo 

roko«. To so spoznale organizacije, ki so odgovorno pristopile k uvajanju izboljševanja 

kakovosti. To je od njih zahtevalo nove ukrepe, dolžnosti, vzpostavitev novih odnosov ter 

nove naloge in njihovo razumevanje (Ceriani in Giaveri, 2005: 7). 

Uvajanje izboljšav dela pa je tesno povezano z uvajanjem in obvladovanjem sprememb. 

Kakovost ni nikoli statično stanje, za katerega lahko rečemo: Sedaj smo dosegli kakovost, 

torej bomo samo nadaljevali s takim načinom dela in  organizacija bo kakovostna. Kakovost 

terja stalno spremljanje, preverjanje in uvajanje izboljšav, torej je stalno delujoč proces 

znotraj organizacije. Kakovosti ni brez izboljševanja dela, le tega pa ni mogoče doseči brez 

uvajanja sprememb. 
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2.1 Opredelitev pojmov 

  

Kakovost 

»Kakovost je zastonj.« 

Philip B. Crosby, 1990 

Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje kakovost kot nekaj, kar opredeljujemo glede 

na predpisano kakovost surovin »oceniti kakovost izdelka, snovi so po kakovosti različne« 

oziroma glede na veliko mero pozitivnih lastnosti »pri izdelkih se zahteva tudi določena 

kakovost« (SSKJ, elektronski). 

V praksi je pogosto uporabljena definicija, ki je opredeljena v standardu ISO 9000 in sicer 

"Kakovost je stopnja, v kateri skupek svojstvenih karakteristik izpolnjuje zahteve" (SIST ISO 

9000, 2002).  

Kakovost je po navedbah v Evropski viziji razmerje med zahtevami in dejanskimi rezultati,  

razlika med tem, kar pričakujemo in tistim, kar dobimo (Bukovec, 2009: 160). 

Kakovost šole (Sallis, 2002) so tisti standardi, filozofije in vedenjske norme posameznih šol, 

ki ustvarjajo razliko med odličnimi in povprečnimi šolami. Pogoj za to, da je šola odlična, je v 

kontinuiranem zavedanju vodstva šole, da je odličnost možno zagotoviti ob neprestanem 

spremljanju potreb in pričakovanj zdajšnjih in prihodnjih učencev ter okolja. 

  

Odličnost 

Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da je »lastnost, značilnost odličnega: odličnost 

izdelkov / izrazna domiselnost in odličnost jezika; očarala ga je odličnost njenega vedenja; 

odličnost v oblačenju / znamenje družbene odličnosti / redko obdarovan z različnimi 

duševnimi odličnostmi odlikami« (SSKJ, elektronski).  

Izraz se je že dolgo uporabljal v zvezi z rezultati ali proizvodi posameznika, v začetku 

devetdesetih let pa se začne odličnost povezovati tudi z neposredno poslovno uspešnostjo 

organizacije. 

 

Obvladovanje sprememb 

»Obvladovanje sprememb je proces, ki zahteva svoj čas, odgovornost in potrebne 

vire za izvedbo« (Bukovec, 2009: 110).  

Ob pojavu vprašanja, kaj spremeniti, se moramo ob pojavu problema vprašati, kako 

spremeniti. Obvladovanje sprememb je proces in premik od zanikanja do sprejemanja 

spremembe. Sledijo aktivnosti usmerjene k novi in opuščanju stare prakse. Različni teoretiki 

in praktiki s tega področja so razvili različne poglede in pristope k organizacijskemu 

obvladovanju sprememb.  Obvladovanje sprememb je kompleksno in zahteva poglobljeno in 
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uravnoteženo poznavanje teorije organizacije, organizacijskega vedenja, razvoja, 

managementa kakovosti in strateškega managementa.  

 

Izboljševanje dela 

Z vidika celovitega obvladovanja kakovosti dobro organiziranje prispeva k uspešnemu 

izvajanju procesov, ki posledično zadovoljijo pričakovanja uporabnikov oziroma odjemalcev. 

Vendar to ni dovolj, ampak je potrebno storitve nenehno izboljševati. PDCA cikel mora biti   

osnova tako posameznega kot verige procesov (Ceriani in Giavrei, 2005: 18):  

 Plan – določitev ciljev in procesov potrebnih za dosego želenih rezultatov 

 Do – udejanjanje oziroma izvršitev procesov 

 Check – pregled in merjenje izdelkov/procesov in prenos rezultatov  

 Act – sprejetje aktivnosti za nenehno izboljševanje rezultatov/učinkovitosti procesov. 

 

Kazalniki 

So statistični kazalci, ki lahko pomembno pomagajo pri sprejemanju odločitev. Podajajo 

bistvene podatke o trenutnem delovanju organizacije, ali je v času napredovala ter 

opozarjajo na probleme. Čeprav samo z indikatorji ne moremo priti do dokončnih celovitih 

podatkov o kakovosti organizacije, pomaga organizaciji presoditi, ali je situacija zadovoljiva 

ali ne. Če ni, je potrebno sprejeti odločitve in ukrepe za izboljšanje. Omogočajo tudi 

primerjavo organizacije s širšim kontekstom (Musek Lešnik in Bergant, 2001: 96). 

 

2.2 Nenehno izboljševanje kot filozofija vodstva 

 

Katerakoli šola lahko postane dobra šola, če je osebje sposobno in pripravljeno angažirati se 

za dosego cilja. Dobro kakovost zagotavljajo ljudje. V procesu zagotavljanja kakovosti v 

vzgojno izobraževalnih organizacijah pa je naloga vodilnih zagotoviti, da bo vsakdo od 

izvajalcev ves čas delal na način, ki zagotavlja dosego ciljev. Pomembno je, da se vodstvo 

zaveda: 

 s kakšnimi instrumenti zagotavljanja kakovosti razpolaga ter 

 kakšni so pričakovani cilji ukrepov za zagotavljanje kakovosti.  

 

TQM - management celovite kakovosti, celovito obvladovanje kakovosti, celovito vodenje 

kakovosti, management zagotavljanja kakovosti, management kakovosti – je v metoda, ki 

ima za cilj na najboljši način proizvajati najboljše storitve na osnovi normativov in standardov 

ter na osnovi uvajanja stalnih izboljšav. Opredelimo ga lahko kot globalni managerski 

strateški model, managersko strategijo (Marolt in Gomišček, 2005:32), ki jo je utemeljil 
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Edwards Deming. Gre za način vodenja, ki temelji na kakovosti kot osnovni vrednoti. 

Kakovost je torej vrednota, njen sinonim pa je stalno izboljševanje. Crosby definira TQM   kot 

zbir konceptov, ki jih uporablja vodstvo, da uporabi tako organizacijsko kulturo, v kateri se 

spremembe vedno izvedejo korektno in kjer vladajo odlični odnosi med zaposlenimi, 

dobavitelji in kupci (Crosby, v Bukovec, 2009: 162). TQM je torej proaktiven pristop, ki 

nadgrajuje pristope zagotavljanja kakovosti in je usmerjen v ustvarjanje kulture kakovosti, v 

kateri je temeljni cilj zaposlenih zadovoljevanje potreb uporabnikov. Temelji na kakovosti 

medsebojnih odnosov in je usmerjen v ljudi (Musek Lešnik in Bergant, 2001: 30). 

Management celovite kakovosti zahteva nov pristop vodstva za osredotočenje na procese in 

preusmeritev poslovnih prizadevanj ter izpostavitev organizacijskih vprašanj, ki presegajo 

običajne pristope zagotavljanja kakovosti in storitev (Pečar, 2007: 61).  

Management celovite kakovosti v šolah mora enakomerno odgovorno zajeti ugotavljanje 

(merjenje), spremljanje (preverjanje) kakovosti v šoli in vodenje sprememb (ukrepanje) v 

smeri večje kakovosti. Najtežja naloga obvladovanja kakovosti in sprememb je ugotavljanje, 

kako daleč je organizacija in kako kakovostno dela. Ravnatelj ne more prisiliti učiteljev, naj 

delajo kakovostno, ampak mora to doseči s stilom vodenja, ki kaže povezavo med delom in 

kakovostjo. Torej je naloga vodstva šole (predvsem ravnatelja), da zagotavlja pogoje za 

ustvarjanje take šolske klime, ki bo ustrezno spodbujala delo v razredu, na šoli in izven nje. Z 

osebnim zgledom in motiviranostjo ter s svojimi kompetencami oziroma močmi pomembno 

vpliva na motivacijo učiteljev za izboljševanje kakovosti ( Kovač, 2008: 199).  

Rezultat zgoraj opisanih prizadevanj naj bi se odražal v »samoučeči organizaciji«, ki bi se 

morala kontinuirano izboljševati, čeprav vanjo ne bi več posegali z drugimi sredstvi. Če hoče 

vodstvo to doseči,  mora upoštevati določeno zaporedje vsebinskih nalog, in sicer (Pečar, 

2007: 61-63): 

 izoblikovano poslanstvo, vizija in strategija za doseganje vizije, 

 organizacijska kultura kakovosti, 

 jasno komuniciranje (interno in eksterno), 

 ugotavljanje/določanje problemov in reševanje, 

 želena stanja in cilji, 

 povratne informacije zadovoljstva uporabnikov, 

 uvajanje in preverjanje izboljšav, 

 koordiniranje z interesnimi udeleženci, 

 planiranje (strategije, ciljev, projektov), 

 usposabljanje timov in njihovega vodstva, 

 razvoj managementa. 

Filozofija nenehnih izboljšav se udejanja skozi model vodenja celovitega obvladovanja 

kakovosti. 
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2.3 Vloga in pomen kakovosti 
 

V literaturi najdemo toliko definicij, ki opredeljujejo pojem kakovosti, kolikor je avtorjev, ki so 

se ukvarjali z reševanjem tega problema. Vse definicije so več ali manj usmerjene na 

rezultate (izdelke) dela oziroma na rezultate procesov, ki so namenjeni izpolnjevanju in 

zadovoljevanju potreb uporabnikov (Bakan Toplak in Urbajs: 2003). 

Philip B. Crosby je kakovost definiral kot ujemanje z zahtevami, J. M. Juran kot primernost za 

namen, W. Edwards Deming jo je opredelil kot zadovoljevanje strank, ne le v smislu 

izpolnjevanja, temveč preseganja njenih pričakovanj, Isikawa pa jo definira kot razvoj, 

oblikovanje, proizvodnjo in servisiranje izdelka, ki so kar najbolj ekonomični, uporabni in 

vedno zadovoljijo uporabnika (Bahčič, 1999: 30). 

Kakovost izobraževanja je težko opredeliti. Ljudje pojem kakovosti v zvezi s šolo in šolskimi 

dejavnostmi pojmujejo na različne, včasih celo nasprotujoče načine. To izvira iz dejstva, da 

imajo različne javnosti različna pričakovanja in interese. Že znotraj sistema izobraževanja 

poznamo več vidikov pojmovanja kakovosti izobraževanja: vidik uporabnikov kadrov, vidik 

udeležencev izobraževanja in vidik managementa v izobraževanju (Medveš, 2002: 6).  

  

Poleg tega, da je kakovost težko opredeljiv pojem, je tudi dojemanje uporabnikov različno. 

Odvisno je od izkušenj, izobrazbe, starosti, okolja, potreb, situacije in številnih drugih 

dejavnikov. Lahko bi rekli, da kolikor je uporabnikov, toliko je različnih mnenj o kakovosti. 

Celo enako kakovosten izdelek ali storitev lahko ista oseba zazna v različnih časih in 

okoliščinah različno. Kakovost je torej relativna glede na uporabnike in okoliščine, v katerih 

se obravnava (Musek Lešnik in Bergant, 2001). Poleg tega se tudi pogledi in potrebe 

različnih skupin strank se ne pokrivajo vedno (Marcikoniene, 2007: 24). 

 

Zavedati se moramo, da ko razpravljamo o kakovosti, razpravljamo o ljudeh. V vsakem 

podjetju in organizaciji opravljajo posle ljudje, vsak posameznik izvaja svojo dejavnost, ki jo 

je poslovno vodstvo imenovalo, opisalo in dalo v izvajanje. Če so bile te dejavnosti pravilno 

opredeljene in izvedene, potem mora biti rezultat poslovanja uspešen (Cosby, 1990: 15). 

Cosbyjeva trditev je prenosljiva tudi na polje izobraževanja. V njej prepoznamo star slovenski 

rek pravi: »Šola vstane in pade z učiteljem«, vendar šolo ne sestavljajo samo učitelji, temveč 

tudi mnogi drugi delavci in odgovornost za kakovost leži na vseh, je pa res, da so učitelji in 

vodstvo najbolj na očeh javnosti. 

  

Crosby navaja pet opredelitev za razumevanje kakovosti, ki jih naslanja na pet napačnih 

predpostavk o razumevanju kakovosti. Na tem mestu povzemamo tiste, ki so aktualne za 

področje vzgoje in izobraževanja. 
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 Kakovost je opredelil kot skladnost za zahtevami, ki morajo biti jasno izražene, da ne 

prihaja do napačnega razumevanja.   

 Kakovost je vedno možno presojati in meriti. Preden pričnemo s presojanjem, morajo 

biti opredeljena merila. To velja tako za  rezultate, kot kakovost procesov. V šolah bo 

manj poudarka merjenju finančnih stroškov kakovosti, zagotovo pa so »nefinančni 

stroški« kot posledica slabe kakovosti lahko za organizacijo veliko hujši kot finančni. 

Tu imamo v mislih predvsem dojemanje uporabnikov šole kot slabe, nekakovostne in 

posledično sledi izguba ugleda, zaupanja in podobno.  

 Kakovost je potrebno zagotavljati na vseh hierarhičnih ravneh. 

 Kakovost izobraževanja je rezultat vseh služb v šoli, ne le dela pedagoških delavcev 

(Crosby, 1990: 14-21). 

 

Edward Sallis predstavlja štiri imperative kakovosti kot gonilno in motivacijsko moč v 

proaktivnem ravnanju vzgojno-izobraževalnih organizacij v zvezi s kakovostjo. 

 

Moralni imperativ  se nanaša na odjemalce, v tem primeru učence, starše in družbo -

skupnost. Le-ti si zaslužijo najboljše možnosti v izobraževanju. To je najvišje moralno načelo 

v izobraževanju in to je eno redkih področij izobraževanja, kjer praktično ni nesoglasij. Zato 

so strokovni delavci in vodstvo dolžni zagotoviti najboljše možnosti za izobraževanje. 

 

Profesionalni imperativ  se navezuje na strokovno vlogo strokovnih delavcev. Pedagoški 

delavci imajo dolžnost izboljševati svoje strokovno delo in uporabljati najboljše pedagoške 

prakse pri poučevanju. Zaposleni (učitelji in vodstvo) morajo učencem ponuditi tak vzgojno-

izobraževalni proces, ki dosega najvišje strokovne standarde.   

 

Tekmovalni imperativ se nanaša na konkurenčnost. Tekmovalnost je realnost v svetu 

izobraževanja. Padec števila vpisanih učencev  lahko vodi v zmanjševanje števila zaposlenih 

in ogrozi preživetje organizacije. Na vzgojno-izobraževalnem tržišču se organizacije morajo 

spoprijeti z izzivom tekmovalnosti. Eden izmed njih je tudi ta, da izboljšujejo kakovost storitev 

in poučevanja in si pridobijo kakovostno razlikovalno prednost. 

 

Imperativ odgovornosti  je povezan z ustanovitelji. Šole so del okolja. Od njih se pričakuje 

odgovorno ravnanje in javno izkazovanje visokih standardov procesov in storitev organizacije 

s predvidevanjem mehanizmov za kakovostno izobraževanje. 

Vsa področja so pomembna in nezmožnost organizacije, da bi zadostila le enemu izmed 

naštetih imperativov, lahko ogrozi njeno prihodnost (Sallis, 2002: 3-4). 
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Konkurenčni boj med šolami se pozna že v osnovnošolskem izobraževanju. Starši lahko 

izbirajo, v katero šolo bodo vpisali svojega otroka. To vodi do zaostrene konkurence med 

šolami, kajti učenci pomenijo oddelke in oddelki pomenijo delovna mesta. Šole, ki veljajo za 

»dobre«, bodo lahko izbirale, katere učence iz drugih šolski okolišev bodo vpisale in izbrale 

bodo predvsem tiste, od katerih bodo pričakovale dobre rezultate. Tako bodo na nek način 

lahko prikazovale še boljše rezultate, nižje »rangirane« šole pa bodo vpisale učence, ki bodo 

»ostali« in bodo dosegale nižje rezultate oziroma bodo morale več vložiti za enako dodano 

vrednost.  

Poleg tega, da starši želijo najboljšo vzgojo in izobrazbo za svoje otroke, se tudi vedno bolj 

zavedajo svojega vpliva, ki ga lahko imajo preko sveta staršev in sveta zavoda kot 

uporabniki. Zato tudi ni malo šol, ki so začele bolj sistematično pristopati k obvladovanju 

kakovosti prav zaradi pritiska staršev. 

Obvladovanje kakovosti bo v prihodnosti igralo še kako pomembno vlogo na področju vzgoje 

in izobraževanja. Doseganje in dojemanje kakovosti bo tista razlikovalna prednost, ki bo 

ločila povprečne šole od odličnih. 

 

2.4 Obvladovanje sprememb kot pogoj za izboljševanje dela 
 

V procesu spreminjanja v organizacijah prepoznavamo dve bistveno različni naravi 

sprememb, ki posledično zahtevata različna pristopa k organizacijskemu obvladovanju 

sprememb. Oba temeljita na upoštevanju povratne zanke učenja in ustvarjalnosti (Bukovec, 

2009: 75). Različni teoretiki in praktiki s tega področja so razvili različne poglede in pristope k 

organizacijskemu obvladovanju sprememb. V tej nalogi se bomo osredotočili na 

transakcijske in transformacijske spremembe, ki jih je utemeljil Burke. Model je sestavljen iz 

dvanajstih medsebojno vzročno-posledično povezanih elementov. Analiziral je množico 

različnih definicij in delitev sprememb in v njegovi teoriji lahko posredno ali neposredno 

prepoznamo definicije njegovih predhodnikov: Beer in Nohrie, Weick in Quinna, 

Golowibiewskega, Porrasa (Bukovec, 2009). Obe vrsti sprememb se lahko dogajata 

istočasno ali pa ločeno. 

 

Transakcijske spremembe so vedno prisotne in so odziv na evolucijske spremembe ter so 

postopne. Pristopi so usmerjeni v  nenehno izboljševanje vpeljanih pristopov. Usmerjene so 

v  strukture, sisteme in klimo. Dogajajo se v daljšem časovnem obdobju, enakomerno ali z 

manjšimi nihanji intenzivnosti.   
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Transformacijske spremembe pomenijo enkratno odzivanje na revolucionarne spremembe 

v okolju. So radikalne in se izvajajo v majhnem obsegu, le nekaj odstotkov vseh sprememb 

je te narave. Pomenijo temeljito preobrazbo vpeljanih pristopov, kar sproža občutek 

ogroženosti, odpora in izgubljanja. Ponavadi sledijo daljšemu obdobju transakcijskih 

sprememb. Usmerjene so v poslanstvo, kulturo in voditeljstvo. Procesi so usmerjeni v 

vseobsežne  spremembe (Bukovec, 2009).  

 

Burke-Litwinov celovit model  obvladovanja sprememb temelji na managementu človeških 

virov. Pri obvladovanju transformacijskih sprememb dajeta poseben poudarek 

transformacijskim faktorjem, ki imajo odločujoč pomen pri obvladovanju sprememb. 

Prikazani so na sliki 2.1. Za dosego individualnih in organizacijskih rezultatov so 

najpomembnejši faktorji: zunanje okolje, organizacijska kultura, poslanstvo, vizija in 

strategija, v centru pa sta postavila vodenje, kot središčno točko transformacijskih faktorjev. 

Vsi faktorji so medsebojno povezani in medsebojno vplivajo. Povratna zanka se nahaja v 

odnosu okolje – rezultati. 

 

Slika 2.1: Burke-Litwinov model obvladovanja organizacijskih sprememb 

 

 

Vir: Burke v Bukovec, 2009: 119 
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V središču transakcijskih faktorjev s nahaja organizacijska klima, saj je transakcijski 

proces spreminjanja usmerjen v vsakodnevno izvajanje nalog. Za dosego individualnih in 

organizacijskih rezultatov so najpomembnejši naslednji faktorji: praksa managementa, 

strukture, zahteve nalog posameznikove sposobnosti, motivacija, individualne potrebe in 

vrednote ter sistem. V središče postavlja motiviranega posameznika, velik poudarek je na 

komuniciranju in kakovostnem usmerjanju človekovih ustvarjalnih zmogljivosti. Za dosego 

organizacijskih rezultatov je potrebno uravnoteženo zadovoljevanje pričakovanj vseh 

zainteresiranih, predvsem kupcev. Zadovoljstvo kupcev je v pozitivni korelaciji z 

zadovoljstvom izvajalcev (Bukovec, 2009). Povratna zanka se nahaja v odnosu 

vsakodnevnega delovanja vodilnega osebja in rezultatih. 

 

Pri obvladovanju sprememb, pa naj bo to na osebni, skupinski ali organizacijski ravni, ima 

velik pomen kultura organizacije. Organizacijska kultura je zbir vrednot, ki združujejo v sebi 

nek imidž, ki vsebuje tudi vizijo neke lastne odličnosti organizacije, nek sistem usmeritev, iz 

katerega lahko vsi člani organizacije črpajo neko identiteto, usmeritev in občutek pripadnosti. 

Harrison jo definira kot kombinacijo lastnih prepričanj, vrednot, delovnih stilov, in odnosov, ki 

ločujejo eno organizacijo od druge. Pri ugotavljanju vzorca kulture je pomembno proučiti ali 

so lastnosti kulture skladne s potrebami za uspešno delovanje organizacije ter ali se 

organizacija odziva na potrebe širšega družbenega okolja, v katerem se nahaja (Pečar, 

2007: 49-50).  

Problem pri obvladovanju sprememb predstavljajo zaprte kulture. Vila (2000) pri notranjih 

problemih in možnih rešitvah o problemu zaprte kulture piše: »Verjetno se ne da nič 

napraviti. Podjetje je zaprto za nove ideje, oziroma v temelju je treba spremeniti 

organizacijsko kulturo, kar je zelo težka naloga.« Še bolj pesimističen je pri trditvah, ki se 

nanašajo na ljudi. Kot problem je zapisal: »Ljudi ni možno spremeniti.« Možne rešitve: 

»Spremembe nimajo možnosti. Ljudje nočejo slediti vodjem sprememb. Edina rešitev je v 

tem, da se spremeni osebje.« (Vila, 2000: 147). Pri tej trditvi se lahko vprašamo iz drugega 

zornega kota in sicer: »ali so vodje res pravi voditelji in ali so res naredili vse, da bi jim ljudje 

sledili?« Morda bi v tem primeru morali zamenjali vodje, ne ljudi.  

Veick (v Pečar, 2007: 52) razmišlja, da organizacijska kultura sicer zraste iz same 

organizacije in njenih članov, vendar daje pomembno mesto managerjem pri spreminjanju 

kulture s tem, da pomagajo drugim v organizaciji razumeti potrebo po spremembah.  

Zagotovo je zasidrana zaprta kultura problem, vendar se moramo zavedati, se niti zaprta 

kultura, niti trdovratni ljudje se ne pojavijo kar od nekje v nekem trenutku, temveč je to 

ponavadi posledica načina managerskega vodenja, ponavadi izrazito avtokratskega. Na 

organizacijski ravni lahko relativno dolgo obdobje rasti in uspešnih transakcijskih sprememb  

»uspava« in zaposleni ne vidijo potrebe po spremembah, kar je lahko huda ovira. Prav tako 
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je neugodna premočna stara kultura ali pa neodločnost in nekredibilnost vodstva, vendar je 

prav na tej točki odločilno pomembna verodostojnost in odločnost vodilnega osebja 

(Bukovec, 2009).  

S področjem »ravnanja s človeškimi viri«, »upravljanja s človeškimi viri« ali »sproščanja 

človekovih zmožnosti« ali »z ravnanjem z ljudmi pri delu« se ukvarja Human Resources 

Management (HRM) kot posebno in vedno pomembnejše področje managementa. Človek in 

njegove zmožnosti so bistveni sestavni del slehernega dogajanja in učinkovito vključevanje 

človeških virov v ekonomska in poslovna dogajanja lahko bistveno spremeni končne 

rezultate (Lipičnik, 1994: 445). Pomembni področji HRM sta tako posameznik kot tudi 

organizacijska kultura.  

 

2.5 Modeli obvladovanja nenehnega izboljševanja  
 

Izraz odličnost se v literaturi običajno pojavlja v zvezi s pojmom kakovosti. V zgodovini 

kakovosti so se zgodili pomembni vsebinski in organizacijski premiki, ki so nadgrajevali in 

razširjali prvotne pristope, dejavnosti, modele, orodja in tehnike in področja delovanja. V 

zvezi s temi premiki se je spreminjalo in dopolnjevalo tudi izrazoslovje v zvezi s kakovostjo. 

Tako se v zadnjem desetletju pojavi izraz odličnost (Marolt in Gomišček, 2005: 526). 

Izraz se je že dolgo uporabljal v zvezi z rezultati ali proizvodi posameznika, v začetku 

devetdesetih let pa se začne odličnost povezovati tudi z neposredno poslovno uspešnostjo 

organizacije. V zadnjem času se poleg poslovne odličnosti omenja tudi organizacijska 

odličnost, ki naj bi se nanašala predvsem na neprofitne organizacije (prav tam). 

 

Različni avtorji jo različno definirajo. Dale in Lascelles (v Marolt in Gomilšček, 2005: 526) jo 

definirata kot neopredeljiv cilj, ki sloni na nekih dogovornih merilih. Nekateri menijo, da je 

odličnost le določena stopnja v TQM. Kralj (2003: 238) o odličnosti pravi, da pomeni 

stopnjevanje kakovosti oziroma visoko kakovost, morda celo najvišjo stopnjo kakovosti. 

Odličnost v organizaciji je lahko le vizija, lahko pa je že program. Odličnost ni enkratno 

dejanje, ampak traja skozi daljše časovno obdobje. Odličnost je gibalo in sprožilo razvoja, 

kakovosti in rasti posameznika, skupine ali organizacije. Je splet vrednot, vzgibov in početja. 

Odločitev za odličnost pomeni pot postopnega razvoja z majhnimi, a ubranimi koraki.  

Marolt in Gomišček (2005: 526) sta jo definirala kot preseganje povprečja in iskanje  

najboljšega možnega, tako glede zadovoljstva kupcev, učinkovitosti virov, varovanja okolja 

kot tudi glede poslovnih rezultatov organizacije. 

Izraz odličnost se je pričel na veliko uporabljati s pričetkom podeljevanja nagrad za kakovost, 

ki temeljijo na specifičnih modelih. Najbolj znane so Demingova na Japonskem ter Malcom 
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Baldrige National Quality Award (MBNQA) v ZDA. EFQM je ob podpori Evropske 

organizacije za kakovost (EOQ) IN Evropske komisije (EU-DG III) razvil model za poslovno 

odličnost, ki je še danes osnova evropske nagrade za kakovost (European Quality award). 

Združil naj bi izkušnje MBNQA in Demingove nagrade. Leta 1992 je bila že podeljena prva 

nagrada.  

Danes ima skoraj vsaka država nacionalno nagrado za kakovost, ki ima osnovo v evropskem 

modelu odličnosti. Tudi v  Sloveniji smo se po osamosvojitvi začeli soočati z izzivi novih trgov 

in pomen kakovosti je dobil novo vlogo z vidika konkurenčnosti in produktivnosti. Leta 1998 

je tudi naša država dobila nacionalno priznanje kot najvišje priznanje za dosežke na področju 

odličnosti poslovanja oziroma delovanja, ki je v osnovi (model poslovne odličnosti) enak 

evropski nagradi za kakovost (Topič). Priznanje republike Slovenije za poslovno odličnost je 

najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti izdelkov in storitev ter kakovosti 

poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti. Namenjena je organizacijam tako v 

zasebnem kot javnem sektorju (Marolt in Gomišček, 2005: 527). 

 

2.5.1 Model odličnosti EFQM   

 

Model odličnosti temelji na devetih osnovnih merilih. Devet predalov v modelu predstavlja 

merila, ki se uporabljajo za ocenjevanje, kako neka organizacija napreduje v smeri odličnosti. 

Razvrščena so v »dejavnike« in »rezultate«, kot je prikazano na sliki 2.2. Merila zajemajo 

vsa področja oziroma elemente poslovanja. Posameznemu merilu je pripisano največje 

možno število točk, ki ga lahko dodelimo pri ocenjevanju določenega področja, tako v 

procesu samoocenjevanja znotraj organizacije, kot tudi v procesu ocenjevanja vlog 

prijaviteljev za priznanje (Modeli odličnosti EFQM, 2007: 13). 

 

Slika 2.2: Shematski prikaz modela odličnosti EFQM 

 
Vir: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 



 

 

 15 

Model EFQM je praktično orodje, ki organizacijam pomaga vzpostaviti sistem z merjenjem, 

kako daleč so prišle na poti k odličnosti. Pomaga jim razumeti, kje so vrzeli, in jim nakaže 

rešitve.  

Model poslovne odličnosti tako predstavlja koristno orodje za management oziroma vodstvo 

organizacije v smislu nenehnih izboljšav. Model nam v bistvu pove, da se zadovoljstvo 

kupcev, strank oziroma odjemalcev, zadovoljstvo zaposlenih in vpliv na družbo doseže z 

doslednim izvajanjem strategije in načrtovanjem, upravljanjem s sposobnostmi zaposlenih in 

upravljanjem z viri, sistemom kakovosti in procesi, kar končno privede do odličnosti v 

finančnih in nefinančnih rezultatih. Tako se leva stran modela, kjer so “rezultati”, ukvarja s 

tem, kar je organizacija dosegla in dosega, “dejavniki”, ki ponazarjajo desno stran modela, 

pa opisujejo, kako oziroma na kakšen način se ti rezultati dosegajo. Puščice poudarjajo 

dinamično naravo modela. Poudarjajo pomen inoviranja in učenja za izboljševanje 

dejavnikov in posredno tudi na doseganje boljših rezultatov (Bukovec, 2009: 165).    

Kratek pregled meril (Model odličnosti EFQM, 2007:14-25): 

 

Voditeljstvo se nanaša na to, kako najvišji poslovodni organi in vodje razvijajo in omogočajo 

doseganje poslanstva in vizije ter razvijajo vrednote, potrebne za dolgoročne izboljšave in 

uspeh organizacije. 

Poltitika in strategija  je merilo, ki pove, kako organizacija uresničuje svoje poslanstvo in 

vizijo z jasno strategijo, osredotočeno na vse udeležence in podprto z ustrezno politiko, 

načrti, cilji in procesi. 

Zaposleni  - meri, kako organizacija upravlja, razvija ter sprošča znanje in celoten potencial 

svojih zaposlenih na ravni posameznika, tima in celotne organizacije ter kako te dejavnosti 

načrtuje v podporo izbrani politiki in strategiji ter učinkovitemu izvajanju procesov.  

Partnerstva in viri  se nanaša na to, kako organizacija načrtuje in upravlja svoja zunanja 

partnerstva in notranje vire v podporo svoji politiki in strategiji ter v podporo uspešnosti 

izvajanja svojih procesov. 

Procesi  - nanaša se na to, kako organizacija načrtuje, upravlja in izboljšuje svoje procese v 

podporo svoji politiki in strategiji ter v celoti zadovoljuje svoje odjemalce in druge udeležene 

strani in ustvarja vedno večjo vrednost zanje.  

Rezultati v zvezi z odjemalci prikazujejo, kaj dosega organizacija v razmerju so svojih 

odjemalcev.  

Rezultati v zvezi z zaposlenimi se nanašajo na to, kaj dosega organizacija v odnosu do 

zaposlenih. Merila dojemanja prikazujejo, kako zaposleni dojemajo svojo organizacijo. 

Vključujejo lahko podatke v zvezi z motivacijo in zadovoljstvom. 

Rezultati v zvezi z družbo – merila dojemanja prikazujejo, kako širša družba dojema 

organizacijo in kako organizacija izpolnjuje njihova pričakovanja. 
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Ključni rezultati delovanja nam povedo, kaj dosega organizacija glede na načrtovane 

dejavnosti. Ključni rezultati delovanja vključujejo podatke v zvezi s finančnimi in nefinančnimi 

rezultati, odvisno od namena in ciljev organizacije. 

 

Vsako od postavljenih meril ima svojo vrednost, izraženo s številom točk. Največjo težo ima 

merilo, ki se nanaša na rezultate v zvezi s kupci. 

Model EFQM priznava, da obstaja veliko pristopov k doseganju trajne odličnosti v vseh 

pogledih delovanja organizacije (Marolt in Gomišček, 2005: 528).  

 

Model EFQM predvideva tudi postopek samoocenjevanja, ki pomeni obsežen, sistematičen 

in reden pregled dejavnosti in rezultatov organizacije s sklicevanjem na model odličnosti 

EFQM. S procesom samoocenjevanja lahko organizacija jasno razloči svoje prednosti in 

področja, na katerih bi lahko izboljšala svoje delovanje. Proces se nadaljuje z načrtovanjem 

ukrepov za izboljšanje, ki jih nato spremlja in ugotavlja napredek. 

Uporaba modela odličnosti prinaša številne koristi za organizacijo, proces samoocenjevanja 

pa nudi organizaciji priložnost, da spozna (Marolt in Gomišček, 2005: 533-536): 

 svoje prednosti in področja za izboljšanje, 

 kaj odličnost pomeni za organizacijo, 

 kako daleč je na poti odličnosti in koliko poti jo še čaka, 

 kakšna je v primerjavi z drugimi, 

 v kaj naj usmeri svoje vire. 

 

Za izvajanje samoocenjevanja obstaja več pristopov. Za katerega se bo organizacija 

odločila, je odvisno predvsem od njene trenutne kulture, ocene, ki jo pričakuje od 

samoocenjevanja (Marolt in Gomišček, 2005: 536), pa tudi od tega, koliko sredstev, napora 

in časa je pripravljena vložiti v samoocenjevanje. Različni pristopi prinašajo različne koristi in 

posledično različna tveganja. Organizacija lahko uporabi več pristopov: pristop z 

vprašalnikom, z matrično shemo, delavnico, obrazcem, simulacijo priznanja ali kombinacijo 

različnih pristopov (prav tam).  

Pri uporabi pristopov za izboljševanje organizacije na poti k odličnosti je potrebno upoštevati 

princip oziroma matriko RADAR (Results-Approach-Deployment-Assesment-Review-

Results) za vrednotenje nivoja odličnosti ter  Demingov PDCA krog (Plan-Do-Check-Act), ki 

poganja spiralo aktivnosti. »Radar« postavlja pet kritičnih vidikov za vrednotenje delovanja 

šole in sicer: rezultati – pristop – razširjenost   pristopa – ocenjevanje – razumevanje 

ugotovitev in sklepanje. Razjasnitev posameznega področja ocenjevalcu omogoči oceniti 

doseženo in prepoznati področja, potrebna nadaljnjih izboljšav. 
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Demingov krog aktivnosti poteka v štirih korakih: načrtuj, stori, preveri, ukrepaj in deluje kot 

spirala, ko končamo s prvim krogom, pričnemo z drugim na višji ravni. Šele ukrepanje na višji 

ravni pomeni nenehno izboljševanje kakovosti. 

 

2.5.2 Model odličnosti EFQM za šole 

 

Model EFQM je bil prvotno uporabljen v zasebnem sektorju, pozitivni učinki so se prenašali 

tudi v javni sektor, kar je vodilo k izdaji meril za javni sektor v letu 1999, kamor spadajo tudi 

izobraževalne institucije in organizacije, vendar so redke, ki jim je uspelo pridobiti prestižno 

nagrado odličnosti (Zupan in Kern). V zadnjih letih je bila za uporabo v javnem sektorju 

razvita poenostavljena različica CAF (Common Assessment Framework).  

Model za šole je enako kot splošni EFQM model razdeljen na devet področij, od katerih je 

vsako opredeljeno z več usmeritvami, ki jih vodstvo šole obravnava glede na oceno 

pomembnosti za delovanje šole, kot je razvidno iz slike 2.3. Usmeritve omogočajo oceniti 

raven doseganja odličnosti ter vzpostavitev celovitega in preglednega sistema merjenja in 

stalnega izboljševanja ključnih segmentov delovanja v daljšem časovnem obdobju. Uporaba 

modela za razvijanje odličnosti šole zahteva od uporabnikov dobro razumevanje posameznih 

pojmov in holističen pristop. 

 

Slika 2.3: Shema EFQM za šole 

 

 Vir: prirejeno po Ažman et. al., 2008:18 

 

 

Temeljna načela oziroma izhodišča odličnosti v modelu odličnosti EFQM  lahko veljajo za 

vse organizacije, ne glede na sektor, dejavnost ali velikost. 
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Model EFQM za šolo mora biti naravnan v znanje, odnose in zadovoljstvo učencev. Na sliki 

2.4 so prikazana temeljna načela odličnosti za šole.  

V modelu EFQM za šole  je poudarjena predvsem osredotočenost na prepoznavanje 

sedanjih in bodočih potreb odjemalcev, pomen vodenja za učinkovito upravljanje 

organizacije, motiviranje in spodbujanje strokovne rasti in razvoja zaposlenih ter razvijanju 

partnerskih odnosov. Družbena odgovornost šole je usmerjena v odprto sodelovanje z 

okoljem, v manjši meri pa tudi  v  trajnostni razvoj in ohranjanje naravnih virov.  

 

Slika 2.4: Temeljna načela odličnosti za šole 

 

Vir: prirejeno po Ažman et. al., 2008: 24 

 

 

Podrobneje si bomo ogledali osredotočenost na odjemalce in usmerjenost na rezultate, 

ki se nanašajo na šolo. 
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oziroma deležnike, jih lahko razvrstimo po naslednjih stopnjah: 

 primarni odjemalci so tisti, ki direktno sprejemajo storitve, v primeru šole so to učenci. 

 sekundarni odjemalci so starši, sponzorji, delodajalci, torej vsi, ki imajo neposreden 

delež v izobraževanju določenega posameznika. 

 terciarni odjemalci so pa tisti, ki imajo manj neposreden, a vseeno pomemben delež v 

izobraževanju. Sem lahko prištevamo bodoče delodajalce, upravo in družbo kot 

celoto. 
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 interni odjemalci pa so osebe, ki so v organizaciji zaposlene in imajo pomemben 

delež pri uspehu organizacije (Sallis, 2002: 21; Ceriani in Giaveri, 2005: 15; 

Marcikoniene, 2007: 24; Ažman et. al., 2008: 7). 

 

Odličnost pomeni, da se zaposleni v šoli v sodelovanju z drugimi ustrezno odzivajo na hitre 

spremembe ter da predvidevajo potrebe in pričakovanja v prihodnosti. Pri tem upoštevajo 

lastne izkušnje in spremljajo delo drugih šol z namenom spoznavati dobre prakse in 

ozaveščati svoje konkurenčne prednosti. Dobljene informacije uporabijo za načrtovanje, 

izvajanje in spremljanje šolske politike in strategije, ciljev, kazalnikov in rezultatov v kratko, 

srednje in dolgoročnih obdobjih. 

Vsi v šoli s svojim delom prispevajo k ustvarjanju dodane vrednosti za učence, starše in 

druge odjemalce. Zavedajo se, da je ocena odjemalcev glede šolskih storitev odločilna za 

njihovo delo. Z vsemi odjemalci gradijo in vzdržujejo odnose medsebojnega zaupanja in 

spoštovanja (Ažman et. al., 2008: 26). 

Vsi uporabniki morajo biti obravnavani pravično in potrebno je prisluhniti njihovim pogledom. 

Kakovost in pravičnost sta tesno povezani. Prvotno poslanstvo izobraževalne organizacije je 

izpolnjevanje potreb njihovih uporabnikov, kajti brez njih institucija ne obstaja. Notranji odnos 

do uporabnikov je življenjskega pomena za organizacijo, če hoče delovati koristno in 

učinkovito. Pomembno je izvedeti, kaj želijo imeti in imeti dobro predstavo o standardih, ki jih 

zahtevajo. »Kakovost je to, kar stranka pravi, da je, in ne to, kar organizacija trdi, da je 

(Marcikoniene 2007: 25).« 

 

Poleg matrike RADAR in Demingovega kroga kakovosti se v šolah kot pripomoček za 

izboljševanje kakovosti lahko uporablja tudi Koboltove etape izkustvenega učenja, ki so 

prikazane v sliki 2.5. 

 

Slika 2.5: Etape izkustvenega učenja po Koboltu 

 

 Vir: Žorga v Ažman et. all, 2008: 21 
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2.5.3 Sovpadanje modelov – njihov skupni imenovalec 

 

V modelih, opisanih v prejšnjih poglavjih, najdemo neko sorodnost: ponavljanje ključnih 

besed, proučevanje temeljne strukture posameznih modelov pa kaže tudi na sovpadanje 

njihovi  temeljnih gradnikov (Bukovec, 2009: 163). 

Če najprej pogledamo model vodenja TQM in model odličnosti EFQM, dobimo skupna  

izhodišča, ki so temeljni gradniki modela (Bukovec, 2009: 221): 

 

 osredotočenost na odjemalca  

Odjemalec je končni razsodnik o kakovosti proizvoda in storitve. Zvestobo odjemalcev ter 

ohranjanje in povečanje tržnega deleža pa je mogoče v največji meri doseči z jasno 

osredotočenostjo na potrebe trenutnih in potencialnih odjemalcev. 

 usmerjenost v rezultate  

Odličnost je odvisna od uravnoteženja in zadovoljevanja potreb vseh udeleženih strani (sem 

sodijo zaposleni, odjemalci, dobavitelji in družba na splošno, pa tudi tisti, ki imajo v 

organizaciji finančne interese). 

 voditeljstvo in stanovitnost namena  

V organizaciji vodje s svojim vedênjem ustvarjajo jasnost in enotnost namena v mejah 

organizacije ter okolje, v katerem lahko organizacija in njeni zaposleni izkazujejo svojo 

odličnost. 

 upravljanje na podlagi procesov in dejstev  

Organizacije so uspešnejše, če poznajo in sistematično upravljajo vse med seboj povezane 

dejavnosti in če odločitve v zvezi s tekočim poslovanjem in načrtovanimi izboljšavami 

sprejemajo na podlagi zanesljivih podatkov, med katere sodijo tudi mnenja vseh udeleženih 

strani. 

 razvoj in vključevanje zaposlenih 

Polni potencial zaposlenih v organizaciji se najbolje sprošča na podlagi skupnih vrednot in 

kulture zaupanja ter pooblaščanja, ki vsakogar spodbuja k vključevanju. 

 stalno učenje, inoviranje in izboljševanje 

Organizacija deluje najbolje, kadar njeno delovanje temelji na upravljanju in izmenjavi znanja 

v okviru kulture stalnega učenja, inoviranja in izboljševanja. 

 razvijanje partnerstva 

Organizacija deluje uspešneje, kadar je njen odnos s partnerji vzajemno koristen in temelji 

na zaupanju, izmenjavi znanja in integraciji. 

 družbena odgovornost 

Organizacija svojim dolgoročnim interesom in interesom svojih zaposlenih najbolje služi, če 

ravna etično ter presega pričakovanja in pravila najširše družbe. 
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Matrika RADAR je Evropska različica Demingovega kroga kakovosti, čeprav so ti v RADAR 

metodi zapisani malo drugače. Na sliki 2.6 je razvidno, da se pri obeh za doseganje 

nenehnega izboljševanja predpostavlja ponavljajoč cikličen proces elementov. Po drugi 

strani je obvladovanje sprememb ključni proces TQM. Pri regulaciji procesa obvladovanja 

sprememb oba modela predstavljata potreben vhod.  

 

                         Slika 2.6: Logika R – A – D – A – R                in               PDCA ciklus 

 

                                     Vir: Bukovec, 2009: 168 

 

V tabeli 2.1 smo poskusili po področjih primerjati dejavnike, faktorje oziroma izhodišča iz 

različnih modelov. Razdelili smo jih na štiri področja: ljudje pri delu, vodenje in strategija, 

zunanje okolje in rezultati.      

Tabela 2.1: Primerjava modelov 

Model obvladovanja 
sprememb 

(transakcijski in transformacijski 
faktorji) 

 

Model odličnosti EFQM 
 

(vidik meril modela) 

Model odličnosti EFQM 
 

 (vidik temeljnih gradnikov 
modela) 

organizacijska kultura 
organizacijska klima 

motivacija 
individualne potrebe in vrednote 
zahteve nalog, posameznikove 

sposobnosti 

zaposleni 
rezultati zaposleni 

razvoj in vključevanje 
zaposlenih 

 
stalno učenje, inoviranje 

izboljševanje 

vodenje 
praksa managementa 
poslanstvo, strategija 

strukture 
sistem (politike in postopki) 

voditeljstvo  
politika in strategija 

procesi 

voditeljstvo in stanovitnost 
namena 

upravljanje na podlagi procesov 
in dejstev 

zunanje okolje 
partnerstva in viri 

rezultati v zvezi z odjemalci 
rezultati v zvezi z družbo 

osredotočenost na odjemalca 
razvijanje partnerstva 
družbena odgovornost 

individualni in organizacijski 
rezultati 

rezultati 
(odjemalci, zaposleni, družba) 

ključni rezultati delovanja 
usmerjenost v rezultate 

  Plan -              Do -  

načrtuj                    izvrši            
dejavnosti          dejavnosti   
  

         
    

Check -           Act -                       
oceni                    uvajaj 
rezultate          spremembe   
                              

 

A + R 
Oceni in preglej 

pristope in njihovo 
razširjenost 

A 
Načrtuj in razvijaj 

pristope. 
 

R 
Opredeli želene 

rezultate. 
 

D 
Širi pristope. 
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Iz tabele lahko razberemo, da ima obvladovanje sprememb, celovito vodenje kakovosti in 

model odličnosti medsebojno kar nekaj skupnih točk. Vsa področja pa so medsebojno 

prepletena tudi po vertikali. 

 

 Ljudje pri delu 

V vseh treh modelih najdemo ključne poudarke na posamezniku kot nosilcu procesov, 

inovacij in izboljšav in organizacijski kulturi kot odrazu odnosov in vrednot v neki organizaciji. 

Zadovoljstvo ljudi pri delu in pripravljenost na spremembe je pomemben element 

izboljševanja kakovosti in obvladovanja sprememb.  

 

 Vodenje in strategija 

V središču vseh modelov je postavljeno tudi vodenje. Voditeljstvo in stanovitnost namena je 

ključnega pomena pri obvladovanju sprememb in kakovosti. Ključnega pomena za 

organizacijo je jasno izoblikovano poslanstvo in vizija ter na njuni osnovi pripravljen strateški 

načrt za doseganje ciljev z ustrezno strategijo.   

 

 Zunanje okolje   

Pri vseh treh modelih igra pomembno vlogo usmerjenost v zunanje okolje, predvsem v 

uporabnike/odjemalce. Uporabniki so končni presojevalci kakovosti opravljene storitve. 

Prepoznavanje bodočih potreb uporabnikov in poznavanje njihovega dojemanja kakovosti 

organizacije  je ključno za delovanje in dolgoročno uspešnost organizacije. Vsi trije modeli 

tudi dajejo poudarek dobrim odnosom s partnerji. Pomemben dejavnik zunanjega okolja 

predstavlja družba v ožjem in širšem smislu, tako v smislu priložnosti za prepoznavanje 

najboljših praks kot tudi konkurenčnih groženj. 

 

 Rezultati 

Usmerjenost v rezultate in ključne rezultate delovanja moramo razumeti kot doseganje 

finančnih in nefinančnih rezultatov. Individualne rezultate lahko povežemo z rezultati 

zaposlenih in odjemalci, organizacijske pa z družbo in odjemalci.  
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3. KAKOVOST V OSNOVNI ŠOLI 
 

3.1 Procesi v vzgoji in izobraževanju 
 

Poslanstvo šole je, da nudi učencem najboljšo vzgojo in izobrazbo glede na njihove danosti 

(zmožnosti) in interese (nadarjenosti). Medsebojno povezovanje in vplivanje med procesi, 

dejavniki in podpornimi procesi smo prikazali na sliki 3.1. 

 

Slika 3.1: Procesi in dejavniki v šoli 

 

 

Najobsežnejši in najpomembnejši proces, ki poteka v šolah, je poučevanje s strani učiteljev 

in učenje s strani učencev, ki je hkrati sestavljen in več procesov oziroma podprocesov. Kako 

bo proces potekal, je odvisno od različnih dejavnikov, ki  se navezujejo na učitelja, vodstvo 

šole, druge delavce, učence, starše… Poleg pedagoških procesov, torej poučevanja in 
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učenja, potekajo tudi drugi procesi. Vodenje lahko v šolah razdelimo na tri področja: 

pedagoško, organizacijsko ter ravnanje z ljudmi pri delu. Poleg tega so prisotni še 

nepedagoški podporni procesi, npr. administracija, računovodstvo, vzdrževanje, prehrana, 

čiščenje. Poleg poučevanja potekajo tudi drugi, dopolnilni pedagoški procesi.  

S strani učitelja je pomembno, da je strokovno kompetenten ne le po ustrezni izobrazbi, 

temveč da je ob poučevanju skrbel za stalno strokovno izobraževanje in spopolnjevanje, da 

je seznanjen z novimi smernicami, metodami, oblikami, didaktičnimi modeli, pristopi k 

poučevanju in podobno. Vzporedno s procesom poučevanja  poteka proces strokovne rasti 

učitelja, ki bistveno vpliva na proces poučevanja. Ta proces poteka v ozadju in ga uporabniki 

ne zaznavajo neposredno, temveč skozi izboljšano aktivnost učitelja. Ocenjujemo in 

vrednotimo ga lahko s spremljanjem kazalnikov ustreznosti izobrazbe, številom dni 

izobraževanja na zaposlenega, ravnatelj pa ga spremlja neposredno ob hospitiranju. Za 

spremljanje pouka lahko uporablja izdelane kazalnike ali pripravi svoje. 

Učitelj je v razredu običajno sam. Načrtovanje dela za letno, tematsko ali tedensko pripravo 

na pouk pa ponavadi poteka v aktivu učiteljev. Učitelji v aktivih določijo kriterije in načine 

ocenjevanja znanja ter podajajo mnenja na različna gradiva v zvezi s poukom, organizacijo 

dela, načrtovanjem in drugim. To bi lahko imenovali proces sodelovanja in (so)odločanja 

strokovnih delavce. Ta proces nima samo neposrednega vpliva na poučevanje, temveč 

pomembno vpliva tudi na organizacijsko klimo, po drugi strani pa je samo delo med 

strokovnimi delavci zelo odvisno od organizacijske kulture. Klima v strokovnih aktivih 

pomembno vpliva tudi na uvajanje in obvladovanje sprememb. Šola spremlja zadovoljstvo 

zaposlenih z rezultati, ki jih dobi z anketiranjem zaposlenih, pa tudi z opazovanjem in 

neformalnimi pogovori z zaposlenimi.  

Najbolj viden in ocenjevan z različnih strani je sam proces poučevanja. Učitelj naj bi ob izbiri 

ustreznih oblik in metod dela pri učencih razvijal različne spretnosti, procesna, proceduralna, 

kognitivna znanja, hkrati pa naj bi tudi razvijal zmožnost analize in sinteze, kritične presoje in 

utemeljevanja, sodelovanja in timskega dela, različne socialne veščine in še veliko drugega.  

Za kakovostno izvajanje pouka mora poleg strokovnega znanja in izkušenj imeti na 

razpolago tudi ustrezne materialne pogoje (učilnice, telovadnica, računalniška učilnica, 

knjižnica) in opremo (računalnik z internetno povezavo v učilnici, projektor, interaktivna tabla, 

CD-predvajalnik…) ter pripomočke (modeli, zemljevidi, naprave, slike…). Za didaktično 

izvedbo pouka mora poskrbeti učitelj, da bodo izpolnjeni materialni pogoji pa je predvsem 

skrb vodstva šole.  

Znotraj procesa poučevanja poteka tudi proces preverjanja standardov znanja in 

ocenjevanja. Preverjanje služi predvsem kot povratna informacija učitelju, učencu in staršem 

o doseganju standardov, identifikaciji močnih in šibkih področij ter kot osnova za načrtovanje 

nadaljnjega dela. Ocenjevanje je opisno ali številčno izražena ocena o ravni doseganja 
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standardov na nekem področju. Poleg notranjega ocenjevanja poteka tudi zunanje 

ocenjevanje.  

Kakovost procesa poučevanja se lahko spremlja s kazalniki zadovoljstva, ki jih dobimo iz 

anketnih vprašalnikov zadovoljstva učencev in staršev, samoocenitvijo učiteljevega dela, 

oceno iz lestvice spremljanja pouka, ki jo izvede ravnatelj. Rezultate procesa pa ovrednotimo  

s pomočjo kazalnikov povprečnih ocen, padcu ocen po določenem obdobju, rezultatih na 

nacionalnih in mednarodnih preverjanjih. 

Hkrati ob procesu poučevanja poteka tudi proces učenja, ki je spet odvisen od različnih 

dejavnikov: od učenčeve motivacije, sposobnosti in okolja. Vsi trije dejavniki pomembno 

vplivajo na učenje, učitelj oziroma šola lahko vplivata na prva dva, na okolje pa imata zelo 

malo vpliva. V procesu morajo tesno sodelovati tako izvajalci – strokovni delavci šole, kot 

tudi učenci in starši. Proces je neposredno povezan z domačim delom učencev. Kako so 

uporabniki zadovoljni s procesom, nam pokažejo kazalniki dojemanja zadovoljstva, ki jih 

pridobimo iz anket staršev in učencev, uspešnost učenja, torej rezultati pa so merjeni  s 

številčnimi ali opisnimi ocenami.  

Rezultat poučevanja in učenja se izboljša, če strokovni delavci poznajo vsakega učenca 

posebej, spremljajo njegov napredek in razvoj. Za učence s posebnimi potrebami, naj bodo 

to primanjkljaji na določenih področjih (čustvenih, kognitivnih, telesnih) ali preseganjih 

(nadarjenosti) je šola dolžna pripraviti za učenca individualiziran program, ki ima za cilj 

kakovostnejši razvoj in znanje vsakega učenca. Poleg tega je šola dolžna organizirati 

dopolnilni in dodatni pouk. Ker je cilj maksimalni razvoj vsakega posameznika, mora delo 

potekati diferencirano. Za to poskrbi učitelj z notranjo individualizacijo in diferenciacijo dela, 

na ravni šole pa se zagotovijo različne oblike diferenciacije, tudi zunanje, predvsem v tretjem 

triletju (nivojski pouk, manjše skupine, dva učitelja ipd.). Šola tudi ponudi široko paleto 

izbirnih predmetov za razvoj individualnih interesov, nadarjenosti in zanimanj učencev. 

Šola ponavadi načrtuje in izvaja tudi različne oblike dela izven pouka, od priprave učencev in 

udeležbe na različnih natečajih, tekmovanjih, srečanjih, izmenjavah. Za učence organizirajo 

interesne dejavnosti, tečaje, tabore, šole v naravi. Podaljšano bivanje učencev se tesno 

prepleta s poučevanjem, ker pa se ne odvija po učnih načrtih, temveč priporočilih v konceptu 

in je organizacijsko, pa tudi pedagoško drugače zastavljeno, ga prištevamo v razširjeni 

program osnovnošolskega izobraževanja. Rezultati teh dejavnosti so merljivi z udeležbo ter 

dosežki oziroma uspehi na tekmovanjih in natečajih na vseh nivojih. 

V zgoraj opisanih procesih so učitelji predvsem izvajalci storitev, pri podpornih procesih pa 

so velikokrat v vlogi uporabnikov storitev skupaj z učenci. Tudi podporni procesi v šolah so 

pomembni in prispevajo h kakovosti in ugledu šole. Dojemanje zadovoljstva uporabnikov 

merimo z anketami, vodstvo pa lahko spremlja tudi finančne rezultate poslovanja podpornih 

procesov. 
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Celotno delovanje šolske organizacije povezuje oziroma obvladuje proces vodenja na vseh 

ravneh. Tu je zelo pomembno, da ravnatelji niso samo in predvsem pedagoški vodje, ampak 

da obvladajo poleg pedagoških procesov tudi poslovne procese ter da obvladajo procese na 

področju ravnanja z ljudmi pri delu. Na vsakem področju dela šole in pri vsakem procesu so 

pomembni ljudje s svojo ustvarjalnostjo in neponovljivostjo. Dojemanje zadovoljstva 

zaposlenih spremlja vodstvo z anketami, rezultate pa spremlja s pomočjo samoevalvacijske 

lestvice za  vodstvo šole ter finančnimi kazalniki. 

 
Ceriani in Giaveri sta procese v modelu celovitega obvladovanja kakovosti, ki so prikazani v 

sliki 3.2, opredelila kot operativne procese in jih nato razdelila v tri področja: pedagoške 

aktivnosti, dopolnilne dejavnosti (podaljšano bivanje učencev, oblike dela izven pouka) ter 

podporne dejavnosti (Ceriani in Giaveri, 2005: 14).  

 

Slika 3.2: Model sistema vodenja kakovosti v šolski organizaciji 

 

Vir: prirejeno po Ceriani in Giaveri, 2005: 14 

 

Nad procese sta postavila vodstvo, ki  ima moč in vpliv na vse procese, hkrati pa na procese 

vplivajo zahteve uporabnikov. Na drugi strani modela sta kot izhod vzela zadovoljstvo 

uporabnikov, ki vpliva na četrti proces v modelu obvladovanja kakovosti – proces stalnega 

izboljševanja. Le-ta proces pa vpliva na uravnavanje oziroma reguliranje sistema, ki je v 

neposredni povezavi z vodstvom organizacije.  
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Aktivnosti, ki so usmerjene v celovito obvladovanje kakovosti, predstavljajo  krovni proces, 

znotraj katerega se odvijajo procesi na ravni šolske organizacije. V procesu pomembno 

vlogo pripisujeta vodenju in vodstvu, operativnim procesom v šolah, gibalo in gonilo 

delovanja procesa pa so zahteve in zadovoljstvo uporabnikov ter nenehno izboljševanje 

sistema. 

 

3.2 Obvladovanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju 
 

Kakovost v vzgoji in izobraževanju ni nova tema, je pa danes prioritetna tema. V šolah 

pomeni predvsem premik od zunanjega kontroliranja k notranjemu zagotavljanju in 

izboljševanju kakovosti. Postala je geslo razumevanja razvoja v sodobnosti in v našem 

vsakdanjiku popolnoma nadomestila še nedavno geslo o »razvoju kot stalnem napredku« 

(Medveš, 2002: 6). 

Mnenje o tem, kaj je v šolah dobro, je vedno subjektivno. Ne glede na različno kulturo pa 

imamo vsi raje urejene kot neurejene šole, dobro vodene od slabo vodenih, šole, kjer učenci 

v času napredujejo in podobno. To so splošno priznane značilnosti, ki jih stalno spremljamo 

in ocenjujemo v vsakodnevnem delu razredov in šol. To počnemo večinoma subjektivno in 

intuitivno ter postanemo zaskrbljeni šele tedaj, ko so ta osnovna načela nekako prekršena 

(Macbeath, Mcglynn, 2006: 14-15). 

 

Na področje vzgoje in izobraževanja so tako kot na ostala neprofitna področja, prodrla 

razmišljanja o kakovosti iz poslovnega sveta. V industriji in podjetništvu obstajajo različni 

modeli, pristopi, standardi za zagotavljanje in izboljševanje kakovosti in posledično 

povečevanju konkurenčnosti organizacij ter dolgoročne uspešnosti in učinkovitosti 

organizacij, ki so jih s prilagoditvami prenesli in začeli uporabljati tudi v storitvenem in 

neprofitnem sektorju. Posamezne principe kakovosti so prilagodili potrebam vzgojno-

izobraževalnih organizacij. Tako obstaja tudi več pristopov k obravnavi pojma kakovosti v 

izobraževanju.   

 

Sallis (2002)  navaja tri najpomembnejše pristope kakovosti v izobraževalnih ustanovah:  

- nadzor oziroma kontrola kakovosti,  

- zagotavljanje kakovosti in  

- celovito obvladovanje kakovosti (TQM).  

 

S. Roncelli Vaupot je prikazala naslednjo delitev pristopov glede na primerjavo modelov v 

slovenskem šolskem prostoru in  tujini (Roncelli Vaupot, 2000: 9): 
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- pristopi k uspešnosti in učinkovitosti šol, 

- pristopi k stalnemu izboljševanju dela šol, 

- pristopi k izboljševanju kakovosti dela šol (kontrola, zagotavljanje, sistem 

managementa kakovosti). 

 

West-Burnham (1995) (v Trunk Širca, 2002:185)  tudi razpravljata o treh ločenih pristopih: 

- ugotavljanje dejavnikov oziroma značilnosti učinkovite in uspešne šole 

- vzpostavljanje nenehnih izboljšav in 

- gibanje za odlično in /ali kakovostno šolo. 

 

Vsi zgoraj navedeni pristopi se na več mestih medsebojno prekrivajo in imajo nekatere 

skupne točke, predvsem uspešnost, učinkovitost in nenehno izboljševanje. V nadaljevanju 

bodo podrobneje predstavljeni nekateri izmed naštetih pristopov. 

  

Kontrola kakovosti (Quality control) 

je v šolah najstarejši pristop, običajno v obliki zunanjega in notranjega nadzora, ki ga izvajajo 

inšpektorji in ravnatelji. Gre za reaktivni proces, ki skuša oceniti stanje po dogodku in 

odstranjevati napake, če je do njih prišlo (Cencič, 2000: 30, Musek Lešnik in Bergant, 2001: 

30). K ugotavljanju kakovosti prištevamo zunanji nadzor inšpekcijskih služb in notranji nadzor 

ravnatelja. Šola pa se lahko odloči tudi za kontroliranje nekaterih bistvenih dejavnikov in 

kazalnikov, ki ji služijo kot podlaga za vrednotenje njenih aktivnosti in rezultatov. 

 

Zagotavljanje kakovosti (Quality Assurance) 

je proaktiven pristop, deluje pa pred in med procesom. Njegova poglavitna naloga je 

preprečevanje napak oziroma njihovega ponavljanja. Zagotovitev sistema kakovosti je torej 

sestavni del celotnega sistema vodenja. Treba je delati dobro, da se zadovoljijo potrebe 

uporabnikov, ne pa, ker to zahteva kontrola. 

Zagovorniki zagotavljanja kakovosti pravijo, da se preveliko pozornost namenja izboljševanju 

kakovosti na nižjih ravneh, premalo pa na področju vodenja. Zagotavljanje kakovosti se 

pojavi pred procesom in med njim, obsega pa natančne opise postopkov, ki vodijo vsakega 

zaposlenega, da prepreči napake (Crosby, 1990:15). Kakovost je vgrajena v procese in 

poskuša zagotoviti, da rezultati nastajajo glede na vnaprej določene specifikacije. To je 

sistem zagotavljanja kakovosti, ki temelji na tem, kakšen mora biti rezultat in za kateri 

standard (Cencič, 2000: 33). Nekatere standarde in kriterije kakovosti opredeli organizacija 

sama (Musek Lešnik in Bergant, 2001:30). 

Zagovorniki tega sistema kakovosti postavljajo odgovornost za kakovost na vse službe, 

posebna služba za kakovost pa se preobrazi v koordinatorko aktivnosti za zagotavljanje 
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kakovosti v vseh delih kroga kakovosti (Cencič, 2000:34). Sistem torej mora sprejeti večina 

zaposlenih in pri svojem delu slediti izboljševanju kakovosti.  

K zagotavljanju kakovosti v vzgojno-izobraževalnih organizacijah lahko prištevamo evalvacije 

vzgojno-izobraževalnega sistema in vzgojno-izobraževalnih institucij, ki jih izvajajo Svet za 

evalvacijo, zavod RS za šolstvo, Center RS za poklicno izobraževanje, Andragoški center 

RS in Državni izpitni center ter  samoevalvacijo. 

 

Celovito obvladovanje kakovosti (Total quality management) 

Je več kot kontroliranje (ne)kakovosti, kakovosti ni mogoče odločilno izboljšati le z 

odkrivanjem napak, temveč s celovitim obvladovanjem kakovosti, torej s preventivnim 

delovanjem (Tavčar, 2005). TQM je proaktiven pristop, ki nadgrajuje pristope zagotavljanja 

kakovosti in je usmerjen v ustvarjanje kulture kakovosti, v kateri je temeljni cilj zaposlenih 

zadovoljevanje potreb uporabnikov. Temelji na kakovosti medsebojnih odnosov in je 

usmerjen v ljudi (Musek Lešnik in Bergant, 30, 2001).  

Šole vključujejo verigo odnosov med tako imenovanimi strankami in ponudniki: učitelji so 

ponudniki storitev učencem in staršem; administracija je ponudnik storitev učiteljem in 

staršem; učitelji so ponudnik storitve drug drugemu. Obstajajo notranje stranke, ki ponujajo 

storitev šoli in zunanje stranke, ki zahtevajo storitev od šole. Odnosi so medsebojno zelo 

kompleksni in dajejo zagon vsemu delu, za katerega so šole zadolžene (Marcikoniene, 2007: 

25). 

 

Edward. Sallis, vodilni ameriški teoretik s področja celovitega obvladovanja kakovosti na 

področju izobraževanja, se v svojem delu naslanja na klasike teorije TQM in sicer Deminga, 

Jurana in Crosbya. Značilnosti TQM pristopa v šolah povzema v naslednjih točkah (Sallis, 

2002: 23-32): 

 kakovost se določa predvsem z upoštevanjem potreb uporabnikov in dobaviteljev, 

 zagovarja preprečevanje, ne pa odkrivanje težav, 

 obvladovanje kakovosti temelji na nenehnem izboljševanju, 

 zagotavljanje kakovosti vključuje visoko stopnjo doslednosti, 

 kakovost je merljiva, 

 poudarja pomen vodstva in vodenja, vendar ne zmanjšuje odgovornosti 

posameznika, 

 potrebna je sprememba organizacijske kulture v kulturo kakovosti, 

 poudarja pomen odnosov na delovnem mestu ter timskega vodenja, 

 gonila obvladovanja kakovosti so vizija in vrednote, 

 obvladovanje kakovosti terja stalne preglede in ovrednotenje dela. 
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Na sliki 3.3 je predstavljena hierarhija konceptov kakovosti v vzgoji in izobraževanju, ki vodi 

od kontrole (ne)kakovosti preko zagotavljanja kakovosti in managementa celovite kakovosti 

do stalnega izboljševanja.  

 

Slika 3.3: Hierarhija konceptov kakovosti 

 

Vir: prirejeno po Sallis, 2002: 24 

 

Pristopi k uspešnosti in učinkovitosti šol (school effectiveness)  

So osredotočeni na šolo kot celoto in na njene učinke na učence. Poudarjajo se trije pristopi 

(Ronceli Vupot, 2000: 9): 

 usmerjenost v doseganje zastavljenih ciljev 

 usmerjenost v cilje in zadovoljstvo (organizacijska kultura in klima), 

 usmerjenost v ohranjanje položaja šole »na tržišču«. 

Učinke ugotavljajo s standardi, torej normativnimi dokumenti, ki nastanejo na podlagi 

dogovora o metodologiji merjenja in s kazalniki uspešnosti in učinkovitosti, kjer so zapisane 

značilnosti uspešnih in učinkovitih šol (prav tam). Šola se odziva na spremembe, ki jih 

narekuje politika, pomembna je formalna organizacija šole, opredeljeno je, kaj so dobri 

rezultati in o tem se ne dvomi, šola pa se obravnava kot statična ustanova (Erčulj, 2002: 88). 

Erčuljeva povzema tudi kritična mnenja nekaterih tujih avtorjev o (ne)ustreznosti merjenja 

učinkovitosti in uspešnosti šol s postavljanjem standardov, kriterijev ali kazalniki. Povezuje 

učni uspeh z visokimi pričakovanji učiteljev. 

 

Pristopi k stalnemu izboljševanju šol (school improvement) 

So osredotočeni na delo posameznega učitelja in na procese konkretnih sprememb, zato se 

intenzivno ukvarja s procesom spreminjanja. Temelji na jasni razmejitvi med izboljševanjem 

dela ter obvladovanjem stanja. Napredek se spremlja s kvalitativnimi pristopi v merjenju. 
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Procesi, ki potekajo na šoli, so pomembni le v kontekstu vpliva na učinke. Pristop temelji na 

poznavanju notranjih pogojev dela (Roncelli Vaupot, 2000: 9). 

Po drugi strani pri nenehnem izboljševanju nastajajo izboljšave na pobudo učiteljev, procesi 

so pomembnejši kot rezultati, šola nenehno preverja, kaj so dobri rezultati za šolo, ki jo 

jemljemo kot dinamično ustanovo, ki zahteva nenehno proučevanje. Po mnenju Erčuljeve je 

za  kakovost v šolah in vrtcih bolj kot merjenje učinkov s kazalci, pomembna pripravljenost 

vseh zaposlenih na izboljševanje šole, sodelovanje za kakovostnejše delo ter organizacijska 

kultura, v kateri je kakovost vrednota (Erčulj, 2002: 88). Avtorica se med zgoraj opisanima 

pristopoma opredeli v prid pristopa nenehnega izboljševanja šol, vendar pristopa obravnava 

kot dva povsem ločena segmenta. 

  

O učinkovitosti iz drugega zornega kota razmišljata Macbeath in Mcglynn, ki pravita, da je  

izraz učinkovit tako neopazno prešel v naše vsakdanje besedišče, da je pogosto tudi 

sopomenka za »dober« in tako vsebuje veliko možnih pomenov. Ali je šola dobra ali 

učinkovita je konec koncev stvar presoje. Odvisno je od meril, ki jih potrebujemo za naše 

mnenje (Macbeath, Mcglynn, 2006:13-14).  

 

Noben pristop še ne zagotavlja, da bo rezultat dober, kakor tudi nobena organizacija ne 

more trditi, da je dosegla popolno kakovost, vendar je le nenehno izboljševanje pot k 

izboljšani kakovosti. Uspešnost organizacije, tudi šole, je odvisna od zadovoljstva 

udeležencev v menjalnih razmerjih, kakovost delovanja pa temelji na zadovoljstvu 

udeležencev v teh procesih. Vendar občutek zadovoljstva ni racionalna kategorija (Tavčar, 

2005:162). Ni najboljše kakovosti, je pa prava kakovost, tista, ki jo uporabnik potrebuje 

oziroma pričakuje.  

 

Opisani pristopi imajo nekatere skupne poudarke (Roncelli Vaupot, 2000: 10): 

 vsebinski poudarek 

Prizadevanja za izboljševanje kakovosti uspešnosti in učinkovitosti šol se vse bolj usmerjajo 

na pouk, poučevanje in učenje in s tem zagotavljanje najboljših možnosti za poučevanje in 

učenje. Pomembno vlogo v procesu izboljševanja kakovosti ima učitelj kot nosilec 

pedagoškega dela. 

 poudarek na šoli kot organizaciji 

Skupni cilji in vrednote šole se kažejo v delu in vedenju zaposlenih. Organizacijska kultura, 

klima in vrednote šole ustvarjajo transformacijsko kulturo, kulturo učenja in spreminjanja. 

 poudarek na vodenju 

Voditeljstvo in stanovitnost namena vodstva šole je ključnega pomena pri uvajanju 

sprememb in obvladovanju kakovosti v šolah.  
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 poudarek na vpeljevanju sprememb 

Ne glede na to, kateri pristop izberemo, gre vselej za vpeljevanje sprememb. Uspešnost in 

učinkovitost nista in ne moreta biti ločena od nenehnega izboljševanja. Organizacija 

dolgoročno preživi in uspeva le, če nenehno in pravočasno uvaja spremembe (Tavčar, 

2005). V poslovnem svetu, posebno v razviti tržni ekonomiji, je pojem uspešnosti jasen 

(Bukovec, 2009). Če želimo obvladati spremembe, moramo sprejeti in udejaniti odločitve. 

Dobre odločitve pomagajo organizaciji do kratko in dolgoročne učinkovitosti in uspešnosti 

(Adizes, 1996). Dolgoročno bo uspešna le organizacija, ki bo delovala proaktivno, torej bo 

vnaprej pripravljena na nove izzive.     

 

Šole se odločajo za ugotavljanje, zagotavljanje, spremljanje, izboljševanje kakovosti vsaka 

na svoj način. Nekatere šole so se vključile v ponujene projekte s področja kakovosti v šoli: 

Ogledalo, Mreža šol in podobno. Večina šol po tej poti koraka samostojno in se pri tem 

poslužuje metode samoevalvacije, ki je podrobneje opisana v poglavju 3.4. Spet druge so se 

odločile za vpeljavo modela Kakovost za razvoj in ga nadgradile s z mednarodnim 

standardom   ISO 9001:2000. Verjetno najmanjši del pa se je odločil za nadgradnjo kakovosti 

z modelom odličnosti EFQM.  

 

Kje je sedaj mesto kakovosti?  

Kakovosti ni brez učinkovitosti in uspešnosti, prav tako pa ni izboljševanja brez ocenjevanja, 

tudi merjenja  s pomočjo kazalnikov, ocenjevalnih  lestvic in podobnih inštrumentov. Ko 

govorimo o kakovosti v vzgoji in izobraževanju torej ne moremo ločeno govoriti o nobenem 

od teh pojmov: ugotavljanje, spremljanje, samo-evalvacija, zagotavljanje, nenehno 

izboljševanje, uspešnost, učinkovitost. Vsi so sestavni elementi procesa izboljševanja 

kakovosti, brez katerega dolgoročno ne bo dovolj uspešna, učinkovita in posledično tudi 

konkurenčna. Vodstvo šole in zaposleni pa se morajo odločiti za pristop in/ali model, za 

katerega menijo, da bodo dosegli najboljše rezultate za njihovo šolo.  

 

3.3 Obvladovanje sprememb v vzgoji in izobraževanju 
 

Tudi nepridobitne organizacije se ne morejo izogniti spremembam na vseh ravneh njihovega 

delovanja. To velja seveda tudi za šolstvo. Izobraževanje, usposabljanje in raziskovanje so 

javne dobrine. Področje vzgoje in izobraževanja pa je tudi eden od najširših podsistemov 

družbe in vsaka država bedi nad šolstvom. Spremembe šolskih sistemov so stalnica v vseh 

sistemih v svetu, le da je dinamika in globina sprememb različna. 
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3.3.1 Vzroki za spremembe 

 

Vzrokov za spremembe je pravzaprav več. Tudi v šolstvu so spremembe posledica izredne 

rasti novih znanj, razmaha informacijske tehnologije in sodobnih načinov komuniciranja ter 

razvoja tehnologije. Prav tako se šola spreminja zaradi globalnih sprememb in inovacijske 

družbe.  

 

Slika 3.4: Veriga sprememb 

 

Vir: prirejeno po Moos, 2007: 12 

 Lejf Moos z Danske univerze za izobraževanje  je verigo sprememb prikazal, kot je razvidno 

s slike 3.4. Poleg zahtev države in lokalne skupnosti smo shemi dodali še okolje s svojimi 

vplivi na  spremembe. Vzroki za spremembe, ki nahajajo v okolju so:  

Skokovit porast znanja, 

zato se mora načrtovanje premakniti od vsebinskega k ciljnemu, trend poučevanja pa 

prenesti od vsebin na procese, veščine, procedure. Znanje se bo v obdobju otrokovega 

izobraževanja po nekaterih napovedih povečalo za 16krat. Torej se upravičeno lahko 

vprašamo, kaj je sploh smiselno učiti. Čas, ko je bil učitelj edini vir in podajalec znanja, so že 

davno mimo. Obdobje poučevanja po vsebinah se je umaknilo učno-ciljnemu načrtovanju, 

kjer se postavljajo v ospredje cilji, vsebine pa so samo sredstvo za dosego ciljev. Seveda ta 

premik zahteva tudi drugačne načine načrtovanja in izvajanja pouka ter preverjanja znanja. 

Razvoj elektronskih medijev 

vpliva na spremembe v šolah že kar nekaj časa in prinaša ne le usposabljanje učencev in 

strokovnih delavcev za čim širše seznanjanje in uporabo medijev, temveč je v prenovljenih 

učnih načrtih vzgoja za IKT (razvijanje digitalnih zmožnosti) zapisana kot ena izmed ključnih 

kompetenc. 
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Globalizacija  

in spremembe, ki jih prinaša v vse plasti življenja na vseh ravneh, se tudi odražajo v 

prenovljenih učnih načrtih. Državljanska kultura/etika, okoljska vzgoja, vzgoja za zdravje so 

zapisani kot cilji medpodročnih povezav. 

Pravni predpisi, zakoni, priporočila,  

ki jih narekuje država preko ministrstva za šolstvo in šport, ki udejanjajo spremembe, ki so 

posledica zgoraj naštetega. To so različni dokumenti, bolj ali manj zavezujoči, ki od šol 

zahtevajo, da se  aktivno vključujejo v spremembe. Poleg tega različni predpisi posegajo tudi 

v področje dela ne le strokovnih, ampak tudi drugih delavcev šole, to npr. administrativnega 

in tehničnega osebja.  

Konkurenčnost,  

ki se v šolstvu kaže v zmanjševanju števila učencev in posledično zmanjševanju števila 

oddelkov, kar vodi v manjše število vseh zaposlenih, ne le učiteljev. Šole vpisujejo učence po 

šolskih okoliših, starši pa ne glede na mehke ali trde šolske okoliše lahko vpišejo otroke na 

izbrano šolo. Šole lahko vpisujejo učence iz drugih okolišev, če se zaradi vpisa teh učencev 

ne spremeni število oddelkov.  

Potrebe uporabnikov,   

v tem primeru  učencev in staršev, morajo biti upoštevane in čim bolj usklajene s potrebami 

in izvajalci. Dolgoročna uspešnost organizacije pomeni, da morajo sedanje odločitve 

organizacije zadovoljiti prihodnje potrebe uporabnikov. Organizacija mora delovati 

proaktivno. Znati si mora predstavljati prihodnje potrebe uporabnikov in se pripraviti, da jih bo 

lahko zadovoljila (Adizes, 1996). 

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti; 

ugotavljanje kakovosti  se od zunaj izvaja kot nadzor inšpekcijskih služb in je namenjeno 

predvsem iskanju in odpravljanju napak, k zunanjemu zagotavljanju kakovosti pa lahko 

prištevamo evalvacije vzgojno-izobraževalnega procesa in evalvacije vzgojno-izobraževalnih 

ustanov. Zunanja evalvacija služi predvsem dvigu kakovosti poučevanja in sem prištevamo 

nacionalno preverjanje znanja, analizo učnega uspeha in mednarodne primerjalne raziskave. 

 

Vzroki za spremembe se nahajajo tudi znotraj organizacij: 

Ustvarjalnost  posameznikov,  

poučevanje je lep in kreativen poklic in praktično nemogoče je, da pri tem ne bi uvajali 

sprememb. Vsakdanje delo je prepredeno z ustvarjalnimi prebliski, od vsakega posameznika 

in okolja pa je odvisno, če mu bo ideje uspelo tudi udejanjiti. 

Skupina posameznikov,  

ki je motivirana za spremembo iz različnih vzrokov. To so lahko skupni cilji za izboljšanje 

kakovosti, nove stvari jim pomenijo izziv in  težko delajo rutinsko.   
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Ugotavljanje, zagotavljanje in izboljševanje kakovosti; 

notranje ugotavljanje kakovosti se nanaša na notranji nadzor ravnatelja in ima isti namen kot 

zunanji nadzor. Notranja evalvacija se izvaja na področju preverjanja znanja pri pouku, 

analiza uspeha, analizi učnih ur, evalvaciji projektov, analizi uresničevanja letnega delovnega 

načrta in drugega. Šola se lahko odloči tudi za nenehno izboljševanje kakovosti, vendar 

mora za imeti resnično naklonjenost vseh zaposlenih, motivacijo za spremembe in jasno 

vizijo vodstva.   

      

3.3.2 Transakcijske in transformacijske spremembe  

 

Šole so pri nas večinoma javni zavodi, so sistematizirane ustanove in kot take so redko 

podvržene transformacijskim spremembam. Šola je velik sistem, ki se ne more hitro 

spreminjati, pa tudi narava dela je taka, da je potrebno veliko priprav in izobraževanja 

zaposlenih  preden lahko uvedemo spremembo v tolikšno število šol. Največje spremembe 

te vrste se dogajajo ob uvajanju spremenjenih učnih načrtov. Čeprav so te spremembe 

transformacijske narave, ker zadevajo vse plasti in ravni, zahteva uvajanje sprememb veliko 

priprav in postopno uvajanje zaradi velikega obsega in razpršenosti šol po Sloveniji. 

Nekatere transformacijske spremembe zajamejo manjši del zaposlenih.  

Veliko pa je transakcijskih sprememb. Sem spadajo v bistvu vse spremembe, ki jih 

prinašajo analize dela strokovnih delavcev in šole,  projekti,  rezultati evalvacij 

(samoevalvacije), novi pravilniki, inovativnost posameznikov ali skupin. V slovenskem 

prostoru je trenutno aktualno medpredmetno povezovanje kot sodoben didaktični pristop, 

fleksibilni predmetnik kot način organiziranja pouka,  projekti, ki so vezani na vzgojo za 

trajnostni razvoj, zdravje, ekologijo, IKT in podobni. Spremembe, ki so povezane z 

izboljševanjem kakovosti v šolah so večinoma transakcijske narave. 

 

3.3.3 Odpori pri uvajanju sprememb 

 

Odpor proti spremembam je odziv posameznika ali skupine na spremembo, ki jo doživljajo 

kot grožnjo. Je naravni odgovor na situacijo (Van Thienen, 2005): 

 v kateri so izzvane posameznikove temeljne vrednote in prepričanja, 

 v kateri mora opustiti obstoječo rutino, 

 spremembo pa doživljajo kot vsiljeno. 

 

Kot  spremembe se tudi odpori pojavljajo na osebni, skupinski in sistemski ravni. Vse ravni 

se medsebojno prepletajo in vplivajo druga na drugo. Odpori se lahko pojavijo na katerikoli 



 

 

 36 

ravni ali celo na več ravneh istočasno. Pojavljajo se v različnih oblikah in intenziteti, pa tudi 

na različne načine. Z uvedbo spremembe se vzporedno pojavi tudi odpor do sprememb, kar 

je zelo pomembno pri planiranju, izvajanju in nadziranju procesa obvladovanja sprememb. 

Ne pojavlja se samo ob bolečih spremembah, prisoten je tudi, ko se stvari izboljšajo. Tipična 

reakcija ob spremembah sledi zaporedju  (Burke v Bukovec, 2009: 91): 

 šok in zanikanje, 

 premik k jezi, 

 poskus izognitve neizbežnega, 

 depresija. 

 sprejem spremembe. 

Na osebni ravni je odpor povezan predvsem z izgubo ali spremembo tolerance pri 

posamezni vrednoti ali spletu vrednot. V procesu obvladovanja sprememb morajo 

posamezniki sami ugotoviti, da nadaljevanje obstoječega ni v njihovem interesu. Imeti morajo 

občutek svobodne izbire. Slabo je, če se odpor stopnjuje v apatičnost, kar je veliko slabše 

kot sam odpor (Bukovec, 2009).   

Heller in Hindle (v Bukovec, 2009: 92) prepoznata tri različne vrste odpora na spremembe in 

sicer: 

 racionalni odpor, ki je rezultat napačnega razumevanja in prepričanja, da je 

sprememba nepotrebna; nezaupanja v načrtovano učinkovitost in pričakovanje 

negativnih posledic, 

 osebni odpor, ki ima osnovo v izgubi dela, skrbi za prihodnost, strahu pred 

vmešavanjem vodilnih in v zamerah zaradi kritik, 

 čustveni odpor, ki odraža pomanjkanje vključenosti, brezbrižnost, nezaupanje v 

motive sprememb in je lahko aktiven ali pasiven. 

 

Poglejmo, kje so globlji problemi, ki botrujejo odporom v šolah. 

 

Racionalni odpor 

V prvi vrsti se odpori pojavljajo, kadar učitelji sprememb ne vzamejo za svoje, ampak vsiljene 

od zunaj. Teorija in praksa sta velikokrat dva različna svetova in pogosto se pojavljajo odpori 

na spremembe, ki jih predlagajo strokovna telesa in jih učitelji ocenijo kot preveč teoretične in 

neskladne s prakso. V šolah se pogosto pojavlja preveč novosti in posledično sprememb, ki 

jim zaposleni ne morejo slediti. Odpori se lahko začnejo pojavljati tudi, če imajo zaposleni 

občutek, da njihovi napori in prizadevanja nimajo dovolj podpore in priznanja s strani 

vodilnih. 
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Osebni odpor 

Odpori na osebni ravni učiteljev se pojavljajo, kadar je učitelj »vseved« in misli, da 

spremembe niso potrebne. Včasih učitelj ni dovolj profesionalen in meni, da je dovolj, če 

zadosti trenutnim zahtevam poklica, ne vidi pa potrebe po spremembah. K odporu na osebni 

ravni pa pogosto prispevajo nizka profesionalna samopodoba in obvladovanje majhnega 

števila metod poučevanja.  

 

Čustveni odpor 

Kadar vlada strogo hierarhična šolska kultura se pojavljajo odpori zaradi nepooblaščanja in 

pomanjkanja vključenosti v proces sprememb. Velikokrat vladajo med spodbujevalci 

sprememb in zaposlenimi slabi odnosi, kar neizogibno vodi v iracionalne odpore. Čustvene 

odpore povzročajo tudi slabi odnosi med sodelavci samimi, ki posledično sprožajo negativne 

občutke. 

 

Korenine odporov v šolah izvirajo iz občutka negotovosti in ogroženosti, predvsem  učiteljeve 

kompetentnosti. Posamezniki lahko odpore argumentirajo z izjavami, ki zvenijo zelo logično 

in racionalno, na primer: novosti zahtevajo preveč dodatnega dela, učenci niso motivirani za 

nove učne pristope, nimamo dovolj časa, nimamo pogojev za delo, preveč imamo sestankov, 

preveč papirnatega dela,  mi najbolje vemo, kaj ve dobro za naše učence in podobno. 

Odpori se lahko kažejo kot odkrite ali prikrite govorice. Gre za aktivni ali pasivni odpor 

posameznika ali skupin, ki se lahko kažeta odkrito ali prikrito. Odpori se bodo  zmanjšali ali 

večinoma odpravili, ko bodo zaposleni spremembo sprejeli za svojo, za kar je pogoj dobro 

informiranje in komunikacija, vključenost in sodelovanje, spodbujanje in motiviranje. 

Odpori so lahko ključna ovira pri uvajanju sprememb. Odpore je možno ublažiti ali celo 

izničiti z občutkom za posameznika ter uvajanjem učinkovitih, zanimivih in emotivnih 

pristopov k reševanju problemov (Bukovec, 2009: 91). 

 

3.3.4 Obvladovanje sprememb  

 

Burke-Litwinov celovit model obvladovanja sprememb daje poseben poudarek 

transformacijskim in transakcijskim faktorjem.  

V središče modela transforamcijskega procesa je postavljeno voditeljstvo, vendar to ne le 

v smislu vodenja, temveč tudi v smislu vizionarskega voditeljstva. Kot v drugih organizacijah 

se tudi v šolah na teh mestih znajdejo  ravnatelji, ki to so, nekateri pa preprosto niso. So pa 

lahko dobri pedagoški vodje šole, pa tudi sposobni managerji. Niso pa vsi liderji. Od tega 

faktorja pa je zelo odvisno, kako se bo transformacijska sprememba uvajala in dokončno 
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uvedla. Morda je prav tu ključ, zakaj nekatere šole takoj zagrabijo vsako novost, ki jim je 

ponujena. Druge pa čakajo do zadnjega možnega roka, ko se s spremembo morajo soočiti.  

Liderstvo se čuti v delovanju celotne organizacije, daje ritem in energijo delovanju ter moč 

učinkovitosti delovanja. V organizacijah z učinkovitimi liderji se opolnomočenje zaposlenih 

odraža v treh vidikih (Ceriani, 2004: 74): 

 zaposleni čutijo, da so pomembni in da lahko vplivajo na procese v organizaciji; 

 liderji cenijo kompetence in napredek zaposlenih. Napak ne sprejemajo kot poraz, 

ampak kot priložnosti za novo učenje; 

 zaposleni čutijo pripadnost skupnosti in zaradi te pripadnosti lahko sodelujejo tudi s 

sodelavci, do katerih ne gojijo posebnih simpatij. 

 

Izhodiščni faktor je zunanje okolje s svojimi priložnostmi. Poleg vladnih regulativ na šolsko 

področje vplivajo tudi različne strokovne službe, kot so Zavod za šolstvo, strokovni svet ipd., 

ki proučujejo izobraževalne modele, didaktične pristope, učne načrte, organiziranost šol, 

pristope h kakovosti doma in v tujini in spodbujajo šole k uvajanju različnih strokovnih in 

organizacijskih sprememb.  

Drugi pomemben dejavnik okolja so učenci, starši in širša skupnost, ki vplivajo na šolo. Tu 

smo že omenili povečano konkurenčnost med šolami, šole želijo všolati dovoljšnje število 

učencev, pa tudi čim več »dobrih« učencev, ki s svojimi dosežki na tekmovanjih dvigajo 

ugled in prepoznavnost šole navzven.  

Tretji pomemben faktor je organizacijska kultura. Ta zbir vrednot, nazorov, norm, pravil 

vedenja značilnih za neko kulturo zelo odločilno vpliva na to, kako se šole odzivajo. Vedeti 

moramo, da je v šolskih zbornicah veliko učiteljev, ki v isti zbornici preživijo večino svojih 

službenih let. V takih okoljih se razvije zelo močna in velikokrat samozadovoljna socialna 

skupnost, ki želi v velikokrat težavnem pedagoškem delu s čim manj pretresi pluti mirno in 

mimo vseh dodatnih sprememb, ki niso nujno potrebne. Delo na takih šolah ponavadi teče 

dobro, postopki in procesi so utečeni, torej bi lahko rekli, da je učinkovita v poslovanju.  

Pojavi se uspavajoča kultura, predvsem takrat, ko je kritična masa ljudi s takim razmišljanjem 

večja. Ko prihajajo posamezniki z idejami po uvajanju sprememb, je tipičen odgovor približno 

tak: »Ti kar daj, ko boš toliko let na šoli kot jaz, te bo že minilo.« Obstajajo pa tudi kolektivi z 

izredno v kakovost in spremembe usmerjeno kulturo, v katerih so zastopani ljudje različnih 

starosti, torej ne prevladuje ena starostna skupina. V takih kolektivih se kultura stalno 

izgrajuje, v prejšnjem primeru pa se je zgradila nekoč, nato pa je v odnos vstopalo premalo 

ljudi, da bi jo spreminjali.  

Poslanstvo šole je, da služi ljudem, da nudi otrokom kakovostno vzgojo in izobraževanje v 

najširšem pojmu te besede in to bi moralo veljati za vse šole. Vizija je pogled šole v 

prihodnost, kam želi priti, na njeni osnovi se zastavi strategija delovanja šole. Vizija in 
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strategija igrata tudi pomembno vlogo pri uvajanju sprememb, tu pa ponovno prihaja na 

površje povezava z voditeljstvom: Je vizija vizionarska oziroma ali šola sploh ima resnično 

vizijo ali je njena vizija lepa misel o vzgoji in izobraževanju? Tudi to je ključnega pomena pri 

uvajanju sprememb.  

Procesni pogled na obvladovanje transformacijskih sprememb prepoznava osrednjo vlogo 

voditeljstva, ki mora nenehno opazovati in presojati okolje, da bo uspešno udejanjalo 

poslanstvo preko strategij, ki ob upoštevanju želene organizacijske kulture zagotavljajo 

doseganje rezultatov (Bukovec, 2009: 124). Na koncu torej pridemo še do rezultatov. Vsak 

strokovni delavec in šola kot celota pripravijo različna poročila o delu. Država pridobiva in 

evalvira informacije o razvoju temeljnih kompetenc (bralna, naravoslovna in matematična 

pismenost na nacionalni ravni s pomočjo nacionalnih in mednarodnih (PISA, TIMSS, PIRLS) 

preverjanjih znanja. Šola evalvira se dosežke, ocene, učni uspeh, zunanje preverjanje 

znanja. Vse to so rezultati. Poiskati moramo še vrzeli med planiranimi in doseženimi rezultati, 

še bolje pa, če presodimo vrzeli med doseženimi in potrebnimi rezultati. Čeprav je 

voditeljstvo v središču modela, igra v šolski praksi zelo pomembno vlogo tudi kultura in od 

obeh je odvisno, ali se bo sprememba, če ni obvezna, sploh poskusila vpeljati in če se bo 

uspešno uvedla. 

 

Proces transakcijskih sprememb je v šolah stalno prisoten. V središču sta seveda klima in 

motivacija, dva resnično ključna faktorja tudi pri obvladovanju sprememb v šolah. Seveda 

ima pomembno vlogo vsakodnevno delovanje vodilnega osebja. Če ni resnične vere v 

spremembo in navdušujoče motivacije za zaposlene, uvajanja resničnih sprememb ne bo. 

Prav tu vidimo razlog, zakaj se nekatere spremembe v nekaterih delokrogih uvajajo zlahka, 

hitro in uspešno, v nekaterih mukoma, ker se pač morajo, tretje pa počakajo, da postane 

»moderno« nekaj drugega in se s tem sploh ne obremenjujejo. Tudi ne narediti ničesar je 

odločitev.  

Nekatere spremembe v šoli lahko uvedemo celo na en ali drug način,  ključna faktorja pri tem 

pa sta voditeljstvo na eni strani, na drugi pa tako organizacijska kultura kot organizacijska 

klima in motivirani posamezniki. V šoli, kjer je vodstvo odločno in verodostojno ter kultura 

organizacije usmerjena v spremembe in izboljševanje kakovosti – se spremembe, tudi 

zahtevne in neprijetne, izvedejo uspešno. Včasih spremembe uspejo, kljub neodločnemu 

vodstvu, ker organizacijo sestavljajo ljudje in včasih celo kljub povprečnemu vodenju šole 

odlično delujejo, ker imajo močno pozitivno kulturo. 
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3.4 Samoevalvacija v vzgojno-izobraževalnih ustanovah   
 

Leta 1998 so sodelujoči v Evropskem pilotskem projektu o ocenjevanju kakovosti v šolskem 

izobraževanju na zaključni konferenci na Dunaju sprejeli deklaracijo, v kateri med drugimi 

pozivajo šole, da (Musek-Lešnik in Bergant, 2001: 26):  

 si jasno opredelijo smisel in ustvarijo pogoje za samoevalvacijo ter si z njo pomagajo 

pri načrtovanju in strateškem razvoju šole, 

 omogočijo vsem uporabnikom osnovno urjenje in podporo, tudi z obiski drugih šol, ki 

izvajajo samoevalvacijo, 

 z njeno pomočjo pridobijo informacije in kritičen pristop do njih ter vključijo v 

evalvacijo izkušnje in poglede vseh vpletenih in uporabnikov, 

 zagotovijo rezultate evalvacije vsem zainteresiranim. 

 

Februarja 2001 je Evropski parlament in Svet Evrope izdal članicam Evropske unije 

priporočilo, da v okviru svojega ekonomskega, socialnega in kulturnega konteksta podprejo 

izpopolnjevanje evalvacije kakovosti v šolah. V priporočilu med drugim pozivajo šole, naj 

spodbujajo šolsko samoevalvacijo kot metodo za ustvarjanje učečih se in kakovostnih šol v 

okviru, ki zagotavlja ravnotežje med samoevalvacijo in zunanjo evalvacijo. Spodbujajo jih tudi 

k uporabi tehnik, katerih cilj je zboljšati kakovost, da bi se uspešnejše prilagajali zahtevam 

hitro spreminjajočega se okolja. Za spodbujanje trajnega vpeljevanja izboljšav pa spodbujajo 

države k razvoju zunanje evalvacije, da bi zagotovili metodološko podporo za 

samoevalvacijo v šolah. Poleg tega podpirajo vključevanje vseh vpletenih oseb (učencev, 

učiteljev, vodstva, staršev, strokovnjakov) v zunanje evalvacije in samoevalvacijo z 

namenom razvijanja občutka odgovornosti za izboljšave v šolah. Podpirajo izobraževanje za 

uporabo novih samoevalvacijskih inštrumentov (Musek-Lešnik in Bergant, 2001: 26-27). 

 

Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) v svojem 48. členu daje svetom 

zavodov pristojnost za sprejem letnega poročila o samoevalvaciji vrtca ali šole, v 49. členu 

pa ravnateljem nalaga pristojnost in hkrati odgovornost za »…zagotavljanje in ugotavljanje 

kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole oziroma 

vrtca…«.   

Po priporočilih iz Evrope se je samoevalvacija razširila tudi v naš osnovnošolski prostor. 

Zakonska podlaga obvezuje šole, da izvajajo samoevalvacijo. Pri tem je zakonodajalec 

prepustil metodo, način, obseg samoevalvacije šolam in s tem prepustil avtonomijo na tem 

področju vsaki šoli posebej. V Evropi, pa tudi po številnih drugih državah po svetu se že kar 

nekaj let oblikujejo sistemske rešitve, povezane z ugotavljanjem in zagotavljanjem kakovosti 

v vzgoji in izobraževanju. Tem trendom se je pridružila tudi Slovenija z vključevanjem v 
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Evropske projekte s področja kakovosti. Ministrstvo za šolstvo, zavod za šolstvo in druge 

strokovne institucije šolam sicer nudijo podporo in priporočila pri  uvajanju in izvajanju 

samoevalvacije. Na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti že obstajajo izdelana 

orodja, instrumentarij, priporočila in projekti, kot na primer Modro oko, Ogledalo, Mreža za 

kakovost. Kljub številnim projektom s tega področja pa je od vsake šole posebej odvisno, na 

kakšen način jo bo izvajala. 

   

Samoevalvacija je strokovni postopek samoocenjevanja, s pomočjo katerega šole same 

načrtno in sistematično pridobijo podatke o kakovosti svojega dela. Temeljni namen pa je 

ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v šoli.  

Tiana in sodelavci (v Musek-Lešnik in Bergant, 2001: 9) jo definirajo kot: »samoevalvacija v 

vzgojno-izobraževalni organizaciji je vrsta notranje evalvacije pri kateri strokovnjaki, ki so 

nosilci in izvajalci osnovnega programa in storitev organizacije (npr. učitelji in vodstvo) 

izvajajo evalvacijo svoje lastne organizacije (na primer šole). 

 

Šole naj bi s samoevalvacijo (Mali et. al., 2007: 4):  

 zagotavljale sistematičen in celosten vpogled na vsa področja delovanja šole, 

 opredeljevale prednostna področja izboljšav, 

 zagotavljale kontinuiteto, kjer je evalvacija sestavni del načrtovanja in delovanja, 

 povečale učinkovitost dela, 

 zagotavljale diskretnost rezultatov. 

 

Samoevalvacija lahko zajame celo organizacijo, enoto ali izbrano skupino delavcev. 

Temeljne faze samoevalvacijskega procesa so (Musek-Lešnik in Bergant, 2001): 

 

Postavitev ciljev, opredelitev namena   

Organizacija se mora zavedati, da je glavni namen predvsem v prevzemanju odgovornosti in 

iskanju izboljšav, ne pa orodje za izboljšanje stikov z javnostjo. Gre za raziskovalno, ne pa 

administrativno dejavnost, ki ne sme prerasti v birokratizem in postati sama sebi namen. 

Organizacija mora namen samoevalvacije jasno izraziti in si zastaviti realne, dosegljive in ne 

preširoke cilje.  

 

Priprava načrta, izbira področij  

Pred pričetkom mora skupina za samoevalvacijo pripraviti podroben načrt, v katerem 

opredeli poleg namena, ciljev in omejitev samoevalvacije tudi glavna področja, metodo 

oziroma tehniko zbiranja podatkov, kriterije za ocenjevanje in vrednotenje podatkov, podatke, 

ki jih je treba zbrati ter urnik in seznam osebnih zadolžitev. 
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Zbiranje in obdelava podatkov 

Ker pri samoevalvaciji ne gre le zbiranje podatkov, je podatke potrebno urediti, obdelati in 

osvetliti z vidika zastavljenih kriterijev. Dobro je, da podatke uredimo v obvladljivo in 

razumljivo obliko.  

 

Interpretacija podatkov, rezultatov, vrednotenje informacij 

Ta faza je ključna v procesu samoevalvacije. Ni dovolj, da podatki ostanejo na opisnem 

nivoju zbiranja podatkov. Na tej stopnji nastopi trenutek, ko mora organizacija objektivno 

ovrednotiti pridobljene podatke. V tej fazi je v smislu objektivnosti koristna pomoč zunanjega 

svetovalca. Ključno pa je, da so bili kriteriji predhodno opredeljeni, sodbe morajo biti jasne, 

nedvoumne in izogibati se moramo ocenam kakovosti, ki niso podprte s podatki. Na tej točki 

se morajo prepoznati močna področja in slabosti. 

 

Samoevalvacijsko poročilo 

Že v fazi načrtovanja raziskave je potrebno opredeliti, kdo pripravlja poročilo in komu je 

namenjeno, za različne skupine uporabnikov se pripravi prirejene različice poročila. Zagotovo 

je potrebno poročilo predstaviti zaposlenim, staršem, učencem, predstavnikom lokalne 

skupnosti. 

 

Načrtovanje in izvajanje ukrepov   

Sem spada priprava akcijskega načrta za ohranjanje kakovosti na ugotovljenih močnih 

področjih in za odpravljanje pomanjkljivosti na šibkih. Brez te zelo pomembne faze 

samoevalvacija ni smiselna oziroma to sploh ni, je le zbiranje in interpretiranje podatkov. 

 

Spremljanje in ocenjevanje uspeha izvedenih ukrepov 

Izvajanje ukrepov se sproti spremlja po predvidenem načrtu in ponovno se ovrednoti uspeh 

izvedenih (korektivih) ukrepov po nekem vnaprej določenem časovnem obdobju. 

 

Vse zgoraj opisane faze lahko prenesemo na proces evalvacije na šoli in jih prikažemo v 

Demingovem krogu kakovosti, kot je prikazano na sliki 3.5. Sestavljen je iz štirih faz in sicer: 

     P – plan: načrtovanje 

- postavitev ciljev, opredelitev namena   

      - priprava načrta, izbira področij  

 D – do: izvajanje  

      - priprava inštrumentov                                                   

      - zbiranje in obdelava podatkov 
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 C – check: ocenjevanje in evalvacija 

      - interpretacija podatkov, rezultatov, vrednotenje informacij 

      - samoevalvacijsko poročilo 

 A – act: uvajanje izboljšav 

 

Slika 3.5: PDCA ciklus  in model zagotavljanja kakovosti s samoevalvacijo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: prirejeno po Mali et. al. 2007 

 

Samoevalvacija naj bi zajela naslednja področja (Medveš, 2000, 23-24): 

 vzgojni in izobraževani dosežki, 

 organizacija in izvajanje pouka in učenje ter dejavnosti ob pouku, 

 socialna klima v razredu in šoli, 

 odnosi s partnerjem in sodelovanje z okoljem, 

 upravljanje in vodenje, 

 strokovnost in osebni razvoj. 

 

Na sliki 3.6 so prikazani krogi evalvacije, kot sta jih prikazala Macbeath in Mcglynn.  Največ 

pozornosti pri ocenjevanju, vrednotenju in evalviranju je deležno področje poučevanja. 

Zagotovo je v šoli poučevanje središčno področje, saj je to neizpodbitno osrednji proces 

šolskega izobraževanja. V drugi krog sta postavila organizacijsko kulturo, ki obsega  klimo in 

pogoje, ki omogočajo tudi učenje zaposlenih. Tretja raven pa predstavlja vodenje, ki usmerja, 

ustvarja, spodbuja in vzdržuje kulturo. Te tri točke predstavljajo bistvene sestavne dele šole 

kot učnega okolja, ki ne morejo delovati brez povezave z domom in širšo skupnostjo, ki sta 

prikazana s puščico iz kroga.  

 

Metodologija 
= 

samoevalvacija 

Uvajanje 
izboljšav 

ACT 

Ocenjevanje in 
evalvacija 
CHECK 

Izvajanje 
DO 

Načrtovanje 
PLAN 
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Slika 3.6. Krogi evalvacije 

  

Vir: Macbeath&Mcglynn, 2006: 17 

 

Vodstvo mora opazovati okolje in biti dovzetno za potrebe uporabnikov in širše skupnosti. 

Kultura ne nastaja samo znotraj organizacije, ampak jo oblikujejo zaposleni in učenci in je 

rezultat preteklosti in pričakovanj. Učenje je tako stvar doma in skupnosti kot šole. Učitelji kot 

nosilci procesa izobraževanja in vzgoje in soustvarjalci kulture so hkrati tudi presojevalci 

delovanja vodstva (Macbeath in Mcglynn, 2006:17).  

 

Področja samoevalvacije se v ključnih vidikih prekrivajo s temeljnimi gradniki vodenja 

celovite kakovosti. Prav tako iz zgornje sheme prepoznamo nekatere bistvene faktorje 

obvladovanja sprememb in sicer pomen vodenja, organizacijske kulture, sistem in okolje. Če 

upoštevamo še angleška priporočila o presojanju sposobnosti za izboljševanje: učinkovito 

vodenje na vseh ravneh, natančna samoevalvacija, usmerjena v izide, učinkovito strateško 

načrtovanje, vizija, pozitivna klima in kultura nenehnega izboljševanja, šola se loti pravih 

dejavnosti, ki imajo jasen, očiten vpliv (Hopkins, 2007: 20), potem samoevalvacija dejansko 

vodi k zagotavljanju kakovosti.  

Za srednje šole in visokošolske in univerzitetne organizacije so področja in priporočila za 

izvajanje samoevalvacije dokaj podrobno opredeljena. Šolska zakonodaja za osnovne šole in 

vrtce je samoevalvacijo uzakonila, hkrati pa v priporočilih strokovnjakov s tega področja 

beremo o prostovoljnosti sodelovanja v samoevalvaciji kot nujnemu pogoju za izvajanje le-te. 

To pomeni, da je ravnatelj dolžan pripraviti samoevalvacijsko poročilo, znotraj šole pa 

opravlja samoevalvacijo na področju po notranji presoji šole. Postavlja se vprašanje, ali bodo 

šole evalvirale področja, kjer so šibke ali pa predvsem področja, na katerih pričakujejo dobre 

rezultate? V tem primeru je samoevalvacija namenjena predvsem zunanjemu ugledu šole, 

ne pa izboljševanju. Pomembno je, da je organizacija pripravljena na rezultate, ne glede na 

to, ali bodo zanjo ugodni ali ne. Zavedati se moramo, da samoevalvacija prinaša veliko 
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KULTURA 

POUČEVANJE 

DOM IN 
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povratnih informacij, tako pozitivnih kot negativnih. Upravičeno se lahko razveseli močnih 

področij, ne sme pa si zatiskati oči ali pomesti pod preprogo razkritih šibkosti ali 

pomanjkljivosti, temveč ji morajo postati motiv za nadaljnje ukrepe (Medveš, 2000: 18). 

Zelo občutljivo področje je tudi odkrivanje šibkih točk in slabosti posameznikov. Zato se 

učitelji, če se le da, takemu ocenjevanju izogibajo. Ker naj bi samoevalvacija temeljila 

izključno na prostovoljnem sodelovanju, se na tem mestu se postavlja zelo zanimivo 

vprašanje: kateri učitelji bodo prostovoljno sodelovali v evalvaciji lastnega dela? 

 

4. MODEL KAZALNIKOV KAKOVOSTI V PROCESU 
NENEHNEGA IZBOLJŠEVANJA DELA V OSNOVNI 
ŠOLI 

 

4.1 Princip sistema vodenja s cilji v osnovni šoli. 
 

»Vodenje je sposobnost vplivati, spodbujati in usmerjati sodelavce k želenim ciljem.« 

(Možina, 1994: 525). Uspešen vodja sodeluje s člani skupine v skupnem ustvarjanju 

ugodnega vzdušja za doseganje organizacijskih ciljev. V današnjem, hitro se spreminjajočem 

okolju in usmerjenosti v filozofijo kakovosti, je vodenje postalo področje, ki je ključnega 

pomena za uspešnost organizacije. Vodje, ki vodijo organizacije in usmerjajo ljudi k 

rezultatom, imajo ključno vlogo, saj s svojimi odločitvami in vodenjem vplivajo na 

konkurenčnost, uspešnost in ugled organizacije.  

 

Vodja je eden izmed najpomembnejših dejavnikov v podjetju, s svojimi osebnimi lastnostmi, 

vedenjem in stili vodenja  ustvarja med sodelavci takšno vzdušje, ki bo ali ne bo vzpodbujalo 

ustvarjalnost, medsebojno sodelovanje in pripravljenost za delo. Verjeti mora v spremembe, 

imeti mora sposobnost vplivati na ljudi in jih motivirati, predvsem pa mora imeti jasno vizijo in 

cilj, kam želi organizacijo pripeljati. Seveda je uspešnost vodje odvisna tudi od njegovih 

osebnih lastnosti, zelo pomembno je, da je vodja verodostojen v svojem vsakodnevnem 

ravnanju.   

Podobno kot podjetja so tudi organizacije s področja družbenih dejavnosti, kamor spadajo 

tudi šole, organizacijski sistemi in veljajo zanje v glavnem enake zakonitosti, kot za delovanje 

drugih organizacij. Tako mora najprej obstajati temeljni cilj (smoter) organizacije, ki je razlog 

za njen obstoj. Za doseganje tega cilja je potrebna dejavnost, ki nas vodi k temu cilju, 

dejavnost pa so vsi programi v organizaciji. Programi potekajo ob potrebni notranji urejenosti. 

Tretji potreben element so materialni in nematerialni viri, ki jih organizacija potrebuje za svoje 
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delovanje. Če združimo dejavnost, urejenost in sredstva organizacije skupaj dobimo 

strategijo za doseganje ciljev (Čotar, 2002: 9). 

 

Pomembne sestavine vodenja so temeljne sposobnosti za vodenje, motivacija za vodenje, 

vrste moči in vpliva.  

Na tem mestu se bomo osredotočili na vidik moči in vpliva vodje v šolah. Vsak vodja 

potrebuje moč in vpliv. Moč pomeni zmožnost vplivati in usmerjati posameznika, skupino 

organizacijo proti želenim rezultatom. Je poglavitna za vodjo in znati jo mora uporabljati. Moč 

se izraža  z vplivom in je sestavljena iz petih moči: legitimne, referenčne, ekspertne moči ter  

moči pritiska, nagrajevanja (Možina, 1994: 528-530). 

 

Vodja, v primeru osnovne šole je to ravnatelj, ima legitimno moč. To pomeni, da lahko 

udejanji odločitve iz položaja, ki ga ima kot vodja v hierarhiji organizacije. 

Poslužuje se lahko moči nagrajevanja, materialnega (stimulacija) in nematerialnega 

(pohvala, podpora in pomoč pri napredovanje v razrede in nazive).  

Moč pritiska izvaja vodja s tem, da izvaja razne vrste pritiska in sankcij. Ta vrsta moči je 

manj učinkovita kot so motivacijski dejavniki, ki izvirajo iz moči nagrajevanja. Je nezaželena 

in povzroča odpore, sprenevedanje, opravičevanje in podobno. 

Referenčna moč izhaja iz identifikacije sodelavcev z vodjo, mu sledijo in ga posnemajo. 

Takšni vodje so ponavadi karizmatične osebnosti, ki imajo precejšen ugled in se odlikujejo 

vsaj v nekaterih želenih značilnostih vodenja. 

Ekspertna moč izhaja iz strokovnega znanja vodij, ki mora v šolah obsegati tako znanja s 

področja pedagoških procesov kot tudi znanja in veščine s področja vodenja in upravljana 

organizacije.  

 

V primeru vodenja s cilji se vodja lahko poslužuje vseh petih moči, vendar mora moči 

premišljeno izbirati za različne cilje. Moč lahko prihaja tudi od sodelavcev, odvisno od tega, 

koliko so člani pripravljeni slediti vodji in koliko zna vodja ustreči njim. S podporo kolektiva 

raste moč vodje, njihovo podporo pa si pridobi, če jim omogoča svobodo v odločanju, če jim 

daje priznanje in si če so njihovi dosežki v skladu z organizacijskimi cilji in pričakovanji 

(Možina, 1994: 529). 

 

Uporaba različnih vrst moči vodi do različnih vrst vedenja zaposlenih. Uporaba ekspertne in 

referenčne moči zelo verjetno vodi k temu, da sodelavci cilje uresničujejo. Legitimna moč in 

moč nagrajevanja pogosto vodita k temu, da k ciljem pristajajo, uporaba moči in pritiska pa 

povzroči, da se sodelavci upirajo. Zato je smiselno, da ravnatelj uporablja ekspertno, 

referenčno moč in moč nagrajevanja, medtem ko naj legitimno moč in moč pritiska le 
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redkokdaj. Ravnatelj se bo brez težav posluževal legitimne moči, kadar gre za uresničevanje 

ciljev, ki jih zahteva višja instanca, npr. ministrstvo. Včasih pa se ne more izogniti tudi pritisku 

moči, ko nima drugega izhoda, kot sklicevanje na spoštovanje in upoštevanje pravil in 

dogovorov. 

 

Pri vodenju se srečujemo z različnimi modeli vodenja, eden izmed njih je tudi vodenje s cilji. 

Vodenje s cilji poudarja, da so osnova za uspešno delo in vodenje podjetja so jasno 

opredeljeni cilji. Od vodilnih delavcev zahteva, da znajo cilje postavljati, povezovati ter 

ugotavljati njihovo uresničevanje. Vključuje povezovanje ciljev družbe s cilji posameznika, 

načrtno postavljanje ciljev in aktivnosti vsakega sodelavca, stalen in načrtovan razvoj kadrov 

ter sodelovanje zaposlenih pri določanju ciljev.  

Organizacija, ki nima postavljenih jasnih ciljev, tudi ne more doseči dolgoročnega uspeha. 

Proučevanja zadovoljstva med delom potrjujejo, da je doživetje uspeha med delom 

najmočnejši motivacijski faktor za človeka.  

 

V šolski organizaciji  določi nekatere cilje vodstvo, nekatere učiteljski zbor, aktiv učiteljev ali 

posamezni učitelj. Vsak si postavlja cilje na svojem nivoju in za svoje področje. Res je, da so 

cilji za vsako sredino in organizacijo različni, vendar je brez njih organizacija podobna ladji 

sredi oceana, ki je prepuščena toku in bo prispela tja, kamor jo bo tok odnesel, ne pa kamor 

želi priti. Cilji morajo biti vsekakor opredeljeni in zelo jasno določeni ter usklajeni z viri 

(resursi), ki so na razpolago. Prav je, če se postavi tudi časovni okvir, kdaj in s kakšnim 

inputom ter strategijo bodo cilji doseženi in koliko odstopanj je pri doseganju le-teh še 

dopustno. Poleg tega morajo biti merljivi in poznani celotni šolski organizaciji. 

Transparentnost ciljev omogoča vsakomur znotraj organizacije doseganje skupnih ciljev v 

skladu z njegovimi nalogami, vlogami in dolžnostmi, ki jih ima v organizaciji. Vodja je krmar 

te ladje in jo mora usmerjati in voditi tako, da vsi zaposleni vedo, kam in kako se določene 

točke pride. Vodja mora spodbujati zaposlene, da se želijo bojevati za skupne cilje. K temu 

morajo stremeti vsi zaposleni, doseganje ciljev mora vzpodbujati sodelovanje in ne 

tekmovalnosti (Ceriani in Giaveri, 2005: 34). 

 

Če hočemo biti pri vodenju s cilji uspešni, cilji ne smejo biti vnaprej predpisani. Torej ne 

smejo nastati v glavi ravnatelja ali ozke skupine in nato hierarhično vsiljeni podrejenim. 

Postavljanje ciljev mora nastajati v dialogu, z vključitvijo najširšega kroga zaposlenih. Pri tem 

imajo vodje na razpolago različne načine, od tehnike viharjenja možganov, pridobivanja 

predlogov v pogovorih s sodelavci, od strokovnih aktivov in podobno. Ker so cilji usmerjeni v 

doseganje želenega stanja ali odpravljanje pomanjkljivosti in ozkih grl in ker se delo, torej 

uspehi in neuspehi, kažejo v različni meri zadovoljstva strank, je nujna tudi komunikacija z 
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okoljem in s konkretnimi uporabniki storitev, v primeru šole učencev, staršev, lokalne 

skupnosti, družbe. V ta namen nam kot primerna orodja služijo ankete in lestvice za merjenje 

zadovoljstva strank in zaposlenih. Vse to pa naj bi po načelu zagotavljala kakovosti v šolah 

tudi izvajali. Uvrstitev tega v proces dela na šoli prestavlja pomemben premik k 

učinkovitejšim in uporabnikom prijaznejšim organizacijam. 

Šole pri svojem delu zasledujejo različne cilje. Večina jih je usmerjenih v uspešno in 

učinkovito poučevanje, organizacijo spremljajočih dejavnosti, ne sme pa zanemarjati tudi 

finančnega vidika, odnosov med zaposlenimi ter vodstvom in zaposlenimi in podobno. Cilji so 

včasih tudi medsebojno povezani in prepleteni in doseganje ciljev na enem področju 

pozitivno vpliva na doseganje na nekem drugem, npr. zadovoljstvo pri delu in inoviranje pri 

poučevanju. 

Pomembno vlogo pri uresničevanju ciljev ima vodja tudi v tem, v kolikšni meri zaposleni cilje 

poznajo in jih sprejmejo za svoje. Zaposleni, ki sprejmejo cilje, bodo pri svojem delu bolj 

motivirani, inovativni, osredotočeni, boljše bodo postavljali prioritete in razumeli odločitve 

vodij (Žaler, 2006). Pri sprejemanju in doseganju ciljev ima pomembno vlogo tako 

organizacijska kultura s sistemom vrednot, kot tudi klima organizacije, ki se gradi in nastaja 

tudi z vsakodnevnim odnosom vodij do zaposlenih. 

Vodenje s cilji pomeni postavljanje ciljev na vseh ravneh. Lažje je postavljati merljive cilje, 

vendar se organizacija ne sme izogibati tudi postavljanju težko merljivih ciljev, če so le-ti 

pomembni za organizacijo. Pomembno je tudi, da vsi zaposleni razumejo cilje enako kot 

vodje, zato je zelo pomembno, da so cilji sprejeti s konsenzom in jasno opredeljeni. Smiselno 

je, da se najprej  postavijo cilji oddelka, razreda, šele nato naj se cilji nadgrajujejo navzgor, 

tako da bodo v cilje organizacije zajeti cilji na ravni osnovne enote. Po drugi strani pa morajo 

biti postavljeni cilji tudi »od zgoraj navzdol«, torej cilji, ki jih zastavimo za naslednje obdobje 

(naslednje polletje, šolsko leto ali dve), ki so posledica samoocenitve organizacije za 

odpravo pomanjkljivosti in napak, oziroma za izboljševanje obstoječega stanja.  

 

Postavitev ciljev je le prvi korak v izboljševanju kakovosti in povečevanju učinkovitosti. V 

kontekstu izboljševanja dela šol s kazalniki, jih je potrebno zapisati v obliki merljivih 

kazalnikov in jih redno spremljati.  Spremljanje zahteva poleg zbiranja relevantnih podatkov 

tudi pogosto in redno komuniciranje, tudi  neformalno, med vodjo in zaposlenimi na vseh 

nivojih skozi celo leto. Uvede se lahko sistem rednega, a kratkega poročanja, ki vodji nudi 

vpogled v delo zaposlenih (Reich, 2008). 
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4.2 Izhodišča modela kazalnikov kakovosti 
 

Managerski sistem BSC (Balanced Scorecard) združuje znanja, sposobnosti in prizadevanja 

za doseganje dolgoročnih strateških ciljev. Prikazan je na sliki 4.1. Je sistem kazalnikov za 

usmerjanje poslovanja in doseganja odličnih poslovnih rezultatov v prihodnosti. Izhaja iz 

predpostavke, da finančni kazalniki niso dovolj in da je potrebno upoštevati tudi nefinančna 

merila, ki podpirajo aktivnosti za doseganje uspešnosti podjetja. To je vidik poslovanja s 

strankami, notranjih poslovnih procesov ter učenja in rast zaposlenih (Bukovec, 2009: 177-

178). 

 

Slika 4.1: Uravnoteženi sistem kazalnikov 

 

 Vir: Kaplan in Norton v Bukovec, 2009: 178 

 

Managerski sistem BSC je usmerjen v obvladovanje celotnega podjetja, vendar lahko, če 

spremenimo pogled na finančni vidik, lahko predstavljajo osnovo za oblikovanje kazalnikov 

tudi za neprofitne organizacije. S svojo usmeritvijo k obvladovanju strategije sovpada z 

gradniki modela odličnosti EFQM, pri čemer izrazito izstopa upravljanje na podlagi procesov 

in dejstev ter usmerjenost v rezultate. Sistem kazalnikov opisuje vizijo prihodnosti 

organizacije, ne le izhaja iz strategije, ampak mora strategijo tudi izražati. Kazalci torej 

izhajajo iz ciljev, ti pa iz vizije in strategije. Oblikuje se holističen model strategije, tako da vsi 

zaposleni vidijo, kako lahko prispevajo k uspehu organizacije (Bukovec, 2009: 180). 

Tudi rezultati pri modelu odličnosti EFQM so izraženi v kazalnikih dojemanja, torej kako 

učenci, starši, drugi odjemalci, zaposleni, lokalna skupnost zaznavajo različne procese, ki se 

odvijajo znotraj šole. Kazalniki delovanja pa pomagajo pri razumevanju vmesnih in končnih 
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rezultatov procesov v šolah (Ažman et. al., 2008: 53-66). S pomočjo kazalnikov organizacija 

spremlja, kaj je pomembno odjemalcem in ostalim uporabnikom storitev.   

O procesnem pristopu k stalnemu izboljševanju procesa govorimo, kadar organizacija 

proučuje povezave in vpliv med procesi, identificira procese na ključne, podporne in delne, 

zagotovi informacije in vire. Določiti mora kriterije in merila za nadzor, merjenje in 

spremljanje procesov. Proces mora podrobno proučiti, analizirati in spreminjati, sistematično 

izboljševati in ponavljati izboljšave na višjem nivoju (Marolt in Gomišček, 2005). Na stopnji 

analiziranja stanja se organizacija lahko poslužuje  kazalnikov učinkovitosti in uspešnosti za 

identifikacijo problemov, področij ali procesov, ki jih je potrebno izboljšati Plan v PDCA ciklu). 

Ponovno jih uporabi, ko ugotavlja, ali je planirana izboljšava dosežena (Check).  

 

Če torej želimo identificirati splošna in specifična odstopanja, potrebujemo zbirko podatkov in 

ta mora biti značilna, pomembna in uporabna. Velikokrat zbiramo neuporabne podatke (dead 

data), ki so sami sebi namen in v nadaljevanju neuporabni. Vprašati se moramo, kako bo 

zbirka podatkov uporabna in zakaj jo zbiramo. Pomembno je, da vnaprej vemo (Sallis, 

2002:111): 

- kaj bomo merili, 

- kako bomo merili, 

- kaj nam podatki povedo, 

- kaj z njimi lahko naredimo, 

- in imamo jasno idejo, kako bodo ti podatki uporabljeni kot podlaga za izboljšanje 

kakovosti. 

V izobraževanju se zbira veliko podatkov, ki se nanašajo na učinkovitost izobraževanja. 

Rezultati učencev se izražajo v ocenah in uspehu, možnostih za nadaljnji študij in zaposlitev. 

Na ta način sicer merimo rezultate učencev, ne merimo pa kakovosti učiteljev in organizacije 

(Sallis, 2002). Na področju izobraževanja so vhodni kriteriji znani. To so standardi znanj, ki 

jih določi država. Doseganje teh standardov po zaključnem šolanju preverjamo z 

nacionalnimi preverjanji znanja, po posameznih področjih pa z vključevanjem v različne 

evalvacije, vsako leto pa jih učitelji izrazijo z ocenami. Vendar na ta način preverjamo samo 

nekatere zunanje izhodne kriterije kakovosti. Učni uspeh in dosežki na zunanjih preverjanjih 

znanja so gotovo pokazatelji uspešnosti učencev in tudi šole, vendar jih moramo sprejemati z 

določenimi omejitvami. Šole namreč ne všolajo učencev z enakimi sposobnostmi in 

možnostmi. »Dobra« generacija učencev bo ob normalnem vložku v poučevanje dosegla 

odlične rezultate. Medtem ko neka druga ob maksimalnem vložku zelo povprečna. Zato 

morajo šole ob analizi kazalnika dosežkov, uspeha in povprečnih ocen, interpretirati dober, 

povprečen ali slab rezultat tudi po nekih izbranih notranjih kriterijih, ki pokažejo dodano 

vrednost na učenca, ne samo izhodno znanje. To pa je, kakšno razdaljo je učenec prehodil 
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in kaj je dosegel glede na svoja vstopna znanja in sposobnosti. V izobraževanju je končni 

produkt storitev personalni učinek na izobraževanca.  

Organizacija mora paziti, da se v prizadevanjih za spodbujanje kakovosti ne prične 

naravnavati predvsem na hitro dosegljive, opazne in merljive vidike kot so rezultati, zanemari 

pa procese (Rutar Ilc, 2000: 3). Namen ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v šoli je 

uspešno zadovoljevanje trajno spreminjajočih se potreb uporabnikov – staršev in učencev. 

To zahteva stalno spremljanje procesov. Spodbujati je potrebno šolsko kulturo, v kateri vsak 

strokovni delavec kritično spremlja in vrednoti svoje delo ter ga izboljšuje, kar pričakujemo 

tudi od učencev glede na razvojne zmožnosti. Kultura organizacije igra pri uvajanju 

sprememb in zagotavljanju ter izboljševanju kakovosti pomembno vlogo. Zato je pomembno, 

da šola spremlja tudi kazalnike, ki se vezani na klimo in posledično kulturo organizacije. 

 

Šole se pri ocenjevanju področij lahko poslužujejo izdelanih kazalnikov, ki so rezultat študij 

ali projektov, lahko pa pripravijo svoje lastne kazalnike za ocenjevanje kakovosti. Način 

spremljanja, vrednotenja in ocenjevanja je odvisen tudi od modela ali pristopa, za katerega 

se šola odloči pri uvajanju sprememb na področju kakovosti.  

Kazalniki kakovosti na pedagoškem področju pokrivajo pomembne vidike institucije in služijo 

kot podlaga za vrednotenje njenih aktivnosti.  

 

Slika 4.2: Model načrtovanja 

  

Vir: Moos, 2007: 14 

 

Organizacija oblikuje kriterije za presojanje kakovosti, ki so v skladu z njenim poslanstvom, 

vizijo in vrednotami. Pomembno je, da na poti izboljševanja kakovosti analizira sedanje 

stanje, ima jasno postavljene cilje in z njimi povezane kazalnike, ki jih evalvira in uvaja 
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ustrezne izboljšave. Vloga kazalnikov je prikazana v modelu načrtovanja izboljševanja s 

pomočjo kazalnikov na sliki  4.2. Stopnje v procesu izboljševanja so medsebojno povezane. 

 

4.3 Model kazalnikov kakovosti 
 

Na osnovi teoretičnih izhodišč in poznavanjem prakse smo pripravili model, po katerem lahko 

šola redno (letno) spremlja, ocenjuje in evalvira področja svojega delovanja. Model je 

enostaven, vendar hkrati zajema ključna področja delovanja šole. Nekatere podatke šole že 

zbirajo, vendar bi jih z uporabo modela lahko pregledno primerjale vsako leto. Druge podatke 

bi pridobile s pomočjo različnih vprašalnikov.  

Osnova za razvoj modela je bil model odličnosti EFQM in sistem uravnoteženih kazalnikov 

(BSC). Če Kaplanov model sistema uravnoteženih kazalnikov za podjetja zasukamo, tako da 

v hierarhiji štirih vidikov in njihovih kazalnikov postavimo na vrh vidik sodelovanja s 

strankami, dejansko dobimo izhodišče za izdelavo kazalnikov za šole kot je razvidno s slike 

4.3. 

Slika 4.3: Prilagojen sistem kazalnikov za šole 

 

Vidik sodelovanja z uporabniki zajema kazalnike dojemanja zadovoljstva učencev, staršev, 

lokalne skupnosti. Vidik notranjih procesov zajema dosežene rezultate na področju 

ocenjevanja,  uspehe na tekmovanjih in natečajih, prehodnost, vpis na srednje šole in 

podobno. Finančni vidik lahko zajema delež presežka prihodkov nad odhodki, delež 
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poravnanih obveznosti odjemalcev. Vidik učenja in rasti pa lahko zajema kazalnike, ki 

izražajo zadovoljstvo zaposlenih, strokovno izobraževanje, delovanje strokovnih delavcev na 

različnih strokovnih področjih v šoli in izven nje.  

V modelu odličnosti EFQM se kazalniki nanašajo na področje, ki predstavlja rezultate v zvezi 

z uporabniki, zaposlenimi, odgovornostjo do družbe in ključnih rezultatov delovanja in so 

skladni s temeljnimi načeli Modela odličnosti EFQM in filozofijo celovitega obvladovanja 

kakovosti (TQM) in sicer: osredotočenost na učence, starše in druge uporabnike,  

osredotočenost na rezultate, vendar vedno v povezavi s procesi, družbeno odgovornostjo 

šole in razvijanje partnerstev,  sodelovanje in profesionalni razvoj ter vseživljensko učenje, s 

strani vodstva pa vodenje z vizijo in učinkovito upravljanje.  

Ob upoštevanju izhodišč iz obeh modelov ter naslonitvi na rezultate projekta Modro oko smo 

oblikovali model kazalnikov za osnovne šole.   

 

Kazalnik 1: Zadovoljstvo staršev in učencev 

 

Kazalniki v tabeli 4.1 kažejo, kako učenci, starši in drugi odjemalci zaznavajo dodano 

vrednost izvajanja procesov s svojega vidika in kako zaznavajo šolo kot celoto (poučevanje, 

učenje, klima, vzgoja, vodenje, materialni pogoji). Podatke za vrednotenje indeksa 

zadovoljstva pridobi šola z izdelanimi vprašalniki oziroma anketami z vprašanji zaprtega tipa. 

Za pripravo, izvedbo in analizo vprašalnikov so odgovorni: vodstvo, razvojni tim za kakovost 

(samoevalvacijo), učitelji, šolska svetovalna služba. 

 

Tabela 4.1: Kazalnik 1: Zadovoljstvo staršev in učencev 

 

 

 

 

vsota 
povprečnih 
vrednosti število anket 

povprečna vrednost 
ocene 

stališča o učnem uspehu    

stališča o načinih poučevanja    

stališča o ocenjevanju    

stališča v zvezi z vzgojnim delovanjem šole    

zadovoljstvo s podpornimi dejavnostmi šole      

stališča o odnosih med starši in šolo    

    

vir: vprašalnik    

    

zadolženi: vodstvo, razvojni tim za kakovost, učitelji, 
svetovalna služba    
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Kazalnik 2: Doseženi rezultati - učenci 

 

V tabeli 4.2 so zajeti kazalniki rezultatov doseženega znanja in kazalniki procesov. 

Povprečne ocene se pridobivajo direktno iz elektronskih redovalnic. V model se lahko doda 

stolpce z oddelki, nato pa sproti vnaša vrednosti in izračuna srednjo vrednost.  

 

Tabela 4.2: Kazalnik 2: Doseženi rezultati - učenci 

 

   
povprečje uspeha 

ali povprečna ocena 

učni uspeh v 4. in 5. razredu ali povprečna ocena 
razreda     

učni uspeh v 7 - 9. razredu ali povprečna ocena 
razreda     

povprečna ocena - slovenščina     

povprečna ocena - naravoslovje     

povprečna ocena - matematika     

povprečna ocena  - tuj jezik     

    

vir: redovalnice, elektronske redovalnice    

 
št. vseh 
učencev 

število 
učencev odstotek učencev 

delež učencev, ki zaključi šolanje    

delež učencev, ki nadaljuje šolanje na     

gimnazijah,    

strokovnih,     

poklicnih šolah    

    

vir: evidence šolske svetovalne službe    

    

uspehi na natečajih (pohvale, priznanja, nagrade) 
št. vseh 
učencev 

število 
učencev odstotek učencev 

število, pohval, priznanj, nagrad podeljenih s strani 
šole    

število vzgojnih ukrepov    

    

vir: zapisniki redovalnih konferenc, zbirniki, 
učenčev portfolio    

    

uspeh učencev na nacionalnih eksternih 
preverjanjih   

% na 
nacionalni 
ravni 

% na ravni 
šole 

% odstopanja od 
nacionalnega 

povprečja 

matematika    

slovenščina    

    

vir: poročilo eksternega preverjanja    

    

zadolženi: vodstvo,  učitelji, svetovalna služba    
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Delež učencev, ki zaključi šolanje in ki nadaljuje izobraževanje na različnih stopnjah srednjih 

šol prikazuje splošno uspešnost in prehodnost (Krek, 2000: 38). Uspehi učencev zunaj šole 

izkazujejo po eni strani dosežke v znanju, pa tudi kakovost procesov. Število pohval in 

vzgojnih ukrepov nakazuje na vzgojno delovanje šole. Podatki se zbirajo s pomočjo 

redovalnic, poročil, evidenc, zadolženi pa so strokovni delavci in vodstvo šole. 

 

Kazalnik 3: Zadovoljstvo zaposlenih 

 

Zadovoljstvo zaposlenih je pomemben kazalnik, s pomočjo katerega se oceni organizacijska 

klima. Prikazan je v tabeli 4.3. Odnosi med zaposlenimi ter med vodstvom in zaposlenimi je 

bistvenega pomena za uspeh procesa izboljševanja kakovosti. Kazalniki kažejo, kako 

zaposleni doživljajo vodenje, pogoje dela in medsebojne odnose. Podatke za vrednotenje 

indeksa zadovoljstva pridobi šola z izdelanimi vprašalniki na podoben način kot pri 

zadovoljstvu uporabnikov. Za vsako področje se nato izračuna povprečna vrednost ocene 

področja. Za pripravo, izvedbo in analizo vprašalnikov je odgovoren razvojni tim za kakovost 

ter vodstvo šole.   

 

Tabela 4.3: Kazalnik 3: Zadovoljstvo zaposlenih 

 

 vsota ocen 
število 
vprašanj 

povprečna vrednost 
ocene 

zadovoljstvo zaposlenih     

počutje in odnosi med sodelavci    

vodenje šole: spodbujanje, podpora, načrtovanje, 
sodelovanje    

materialni pogoji dela    

    

vir: vprašalnik za zaposlene    

    

zadolženi: razvojni tim za kakovost, vodstvo    
  

   

Kazalnik 4: Doseženi rezultati – zaposleni 

 

Kazalnik v tabeli 4.4 zajema številne vrednosti, ki se nanašajo predvsem na strokovno delo 

in izobraževanje učiteljev ter drugih delavcev, izkazuje pa tudi odstotek odsotnosti 

zaposlenih zaradi bolezni in poškodb. Vodenje kazalnikov s tega področja pomaga tudi pri 

zaznavanju organizacijske klime. Vključevanje in delo v različnih strokovnih timih, projektih 

kažejo na to, kolikšen vložek so zaposleni pripravljeni vložiti v dodatno delo, za strokovni 

razvoj in kakovostnejše delo. V drugem delu je prikazana predvsem struktura zaposlenih ter 
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delež zaposlenih po nazivih.  V primeru, da je fluktuacija zaposlenih visoka, bo ta kazalnik 

prikazoval zamegljene rezultate.  

 

Tabela 4.4: Kazalnik 4: Doseženi rezultati - zaposleni 

 

    

 
število 
zaposlenih število   

objav na 
zaposlenega 

objavljeni strokovni in drugi članki, priročniki, 
učbeniki    

vključevanje zaposlenih v šolske in druge razvojne 
time,     

število zaposlenih vključenih v strokovne, 
mednarodne projekte v šoli in izven nje    

število pohval, priznanj in nagrad podeljenih 
delavcem od zunaj    

število delavce, ki se izobražuje nad 80 ur letno 
(samoizobraževanje)    

    

 vir: zaključno poročilo zaposlenih, strokovnih 
aktivov, šole    

  število 
zaposlenih število   % na zaposlenega 

delež zaposlenih z ustrezno izobrazbo    

     

  število 
strokovnih 
delavcev št. po nazivih  

delež strokovnih delavcev po nazivih:    

-          mentor    

-          svetovalec    

-          svetnik    

    

 vir: osebne mape zaposlenih, evidence podatkov    

  število dni dni odsotnosti % odsotnosti 

odsotnost z dela zaradi bolezenskih vzrokov    

število poškodb pri delu    

    

 vir:  bolniški listi, evidence    

  
število ur 

ure 
izobraževanja % izobraževanja 

število ur usposabljanja na internih izobraževanjih 
na delavca     

število ur usposabljanja na izobraževanjih izven 
zavoda na delavca     

    

vir: evidence podatkov    

    

zadolženi: vodstvo, aktivi učiteljev, kadrovska 
služba, finančno-računovodska služba, učitelji, ŠSS    
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Za pridobitev vseh podatkov iz različnih evidenc in poročil so zadolženi vodstvo, aktivi 

učiteljev, učitelji, šolska svetovalna služba, kadrovska služba in finačno-računovodska 

služba. 

 

Kazalnik 5: Stališča članov sveta zavoda 

 

Stališča uporabnikov šoli povedo, kako predstavniki občine, staršev in zaposlenih dojemajo 

delovanje šole v kraju in skrb za trajnostni razvoj. Mnenja pridobimo s pomočjo ankete, ki jih 

analizira razvojni tim za kakovost in vodstvo. Anketiranje lahko razširi še na člane krajevne 

skupnosti, predstavnike občine, društev in podobno. Prikazani so v tabeli 4.5. 

 

Tabela 4.5: Kazalnik 5: Stališča članov sveta zavoda 

 vsota ocen 
število 
vprašanj 

povprečna 
vrednost ocene 

sodelovanje šole in lokalne skupnosti    

vključevanju šole v družbeno, športno, kulturno, 
socialno.. življenje v okolju    

skrb za trajnostni razvoj    

    

vir: ankete    

    

zadolženi: razvojni tim za kakovost, vodstvo    
 

 

Kazalnik 6:  Rezultati – družbena odgovornost šole 

 

Tabela 4.6: Kazalnik 6: Rezultati – družbena odgovornost šole 

 
število 
zaposlenih vključeni % vključenih 

delež vključenih delavcev šole v organe širše 
skupnosti, društva, organizacije…    

    

vir: ankete zaposlenih, evidence    

   število 

število akcij:     

prireditve na šoli      

zunanje prireditve (organizacija)     

sodelovanje na prireditvah drugih organizatorjev     

    

vir: poročila    

    

zadolženi: razvojni tim za kakovost, učitelji, ŠSS    
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Rezultati družbene odgovornosti šole zajemajo predvsem sodelovanje zaposlenih v različnih 

društvih, organizacijah, organih lokalne in občinske skupnosti. Zajeti so v tabeli 4.6. 

Aktivno vključevanje zaposlenih v družbeno, kulturno, športno, socialno življenje v kraju in 

občini se odraža tudi pri delu v šoli. S številom akcij pa šola spremlja vsakoletna nihanja. 

Podatke pridobivajo iz  anket, evidenc in poročil. Za to so zadolženi člani razvojnega tima za 

kakovost, učitelji, svetovalni delavci. 

 

Kazalnik 7:  Ključni rezultati delovanja 

 

Kazalniki tabele 4.7 iz finančnega poslovanja in materialnih pogojev dela so vodstvu šole v 

pomoč pri spremljanju ključnih rezultatov delovanja. Kazalnik porasta števila računalnikov bi 

moral stalno naraščati. Za pripravo podatkov je zadolžena finančno-računovodska služba. 

 

Tabela 4.7: Kazalnik 7: Ključni rezultati delovanja 

kazalnik 7a: finančni rezultati    

 prihodki odhodki delež 

delež presežka prihodkov nad odhodki iz naslova 
izvajanja javne službe    

     

  izdani računi poravnani delež 

delež poravnanih obveznosti odjemalcev     

    

vir: finančna poročila    

    

zadolženi: finančno-računovodska služba    

    

kazalnik 7b: materialni pogoji dela    

   število 

število računalnikov na:  
št. učiteljev 

št. 
računalnikov  

učitelja     

število računalnikov na:  
št. Učencev 

št. 
računalnikov  

učenca    

    

vir: evidence    

 načrtovano izvedeno delež 

kakovostno upravljanje, posodabljanje in 
vzdrževanje prostorov     

    

vir: plani, poročila    

    

zadolženi: finančno-računovodska služba    
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Kazalnik 8: Samoocenitev vodstva šole 

 

Kazalnikom od ena do sedem, ki slonijo na rezultatih modela odličnosti EFQM, smo dodali še 

kazalnik za samoocenitev vodstva šole s pomočjo lestvice za vrednotenje dela. Kazalniki so 

prikazani v tabeli 4-8.  

Pri sestavljanju ocenjevalne lestvice smo se oprli na ocenjevalno lestvico za dejavnike v 

modelu CAF za javno upravo in sicer po stopnjah doseganja po stopnjah PDCA cikla. Tako 

pomeni ocena stopnjo doseganja od nedejavnosti (1), načrtovanja (2), izvajanja (3), vnašanj 

prilagoditev (4) do nenehnih izboljšav (5) (Marolt in Gomišček, 2005: 547). Vodstvenim 

delavcem pomaga pri načrtovanju izboljšav na različnih področjih delovanja.  

 

Tabela 4.8: Kazalnik 8: Samoocenitev vodstva šole 

kazalnik 8: samoocenitev vodstva šole    

 vsota ocen število trditev 
povprečna 
vrednost ocene 

vodenje    

ravnanje z ljudmi pri delu    

partnerstva in viri    

procesi - učenje in poučevanje    

spremljanje in vrednotenje rezultatov    

    

vir: ocenjevalna lestvica    

    

zadolženi: vodstvo, tim za kakovost     

 

 

Mnenje o modelu 

Model je bil predstavljen izbranim vodstvenim delavcem, s katerimi je bil opravljen tudi kratek 

intervju z namenom preverjanja modela kazalnikov kakovosti. Izbrani vzorec sogovornikov je 

bil namenski. Šole, s katerih prihajajo izbrani vodstveni delavci, so na različnih stopnjah 

uvajanja sistematičnega izboljševanja kakovosti.  

 

Tabela 4.9: Struktura vzorca sogovornic 

Delovno mesto in število let na 
vodstvenem položaju 

Metode, ki jih šola izvaja za ugotavljanje, zagotavljanje in 
izboljševanje kakovosti 

Ravnateljica,  
9 let na vodstvenem mestu 

Poslovnik kakovosti 

Pomočnica ravnateljice 
3 leta na vodstvenem mestu 

Samoevalvacijski vprašalniki za učence, starše 

Ravnateljica 
7 let na vodstvenem mestu 

Samoevalvacijski vprašalniki za učence, starše 

Vodja tima za kakovost 
1 leto vodja tima 

Model Kakovost za prihodnost; certifikat pridobili januarja 2007 
V postopku certificiranja po sistemu ISO 9000 
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Na šoli, ki je že pridobila certifikat Kzp, je na željo ravnatelja sodelovala vodja tima za 

kakovost. Dejal je, da je bolj kompetentna od njega, da presodi o modelu.  

Sogovornice zasedajo vodstvena delovna mesta od 3 do 9 let in imajo različno smer 

univerzitetne izobrazbe, ena je magistra in se poleg pedagoškega dela poglobljeno ukvarja s 

kakovostjo in odličnostjo v OŠ. Model se anketiranim zdi primeren za ugotavljanje, 

zagotavljanje in izboljševanje kakovosti v šoli. Izbrana področja so primerna, vendar je pri 

kazalnikih  rezultatov potrebna tudi poglobljena analiza o rezultatih. Prav tako se jim zdijo 

kazalniki ustrezen inštrument za definiranje šibkih področji oziroma področij za izboljšavo, 

vendar je najprej potrebna analiza podatkov. Z večletno uporabo modela bi lahko spremljali 

izboljšave, vendar bi nekatera področja raje spremljali v daljšem obdobju iz dveh razlogov. 

Prvi je v tem, da je za nekatera področja eno leto premalo in je za izboljševanje potrebnih 

več let, drugi pa je v tem, da lahko pride do zasičenosti z vprašalniki zaradi prepogoste rabe. 

Ocenjevalne lestvice so vprašani ocenili kot ustrezna podporna orodja. Model so ocenili kot 

primeren za šole na začetku sistematičnega uvajanja kakovosti, pa tudi za šole z že 

uvedenimi modeli kakovosti. 

 

4.4 Podporna orodja za obvladovanje kazalnikov kakovosti 
 

Problem večine samoocenejvalnih lestvic je, da izgledajo zastrašujoče. Prebiranje vseh 

mogočih (odličnih) kriterijev povzroči videz popolnosti, za katere izgleda, da jih ni mogoče 

doseči (Sallis, 2002: 148). Morda je prav v obsežnosti in  odličnosti kazalnikov, ki so nastali v 

različnih projektih in so osnova samoevalvacijo vzrok, da ti vprašalniki niso zaživeli v šolski 

praksi. Ker je namen modela hitro, pregledno in učinkovito zaznavanje sprememb na 

različnih področjih šolskega dela, so tudi podporna orodja prilagojena za uporabo v šolski 

praksi. 

 

Vsi vprašalniki in samoocenitvena lestvica so zasnovani na pet stopenjski lestvici. Na njeni 

osnovi merimo en objekt proučevanja. Medtem ko ankete zbirajo predvsem stališča oziroma 

merijo stopnjo dojemanja zadovoljstva staršev, učencev, zaposlenih, članov sveta zavoda, 

pa samoocenitvena lestvica za vodstvo meri stopnjo doseganja na nekem področju. 

 

Vprašalnik za zaposlene 

Na zaposlene in njihovo zadovoljstvo vplivajo številni dejavniki. Za pripravo vprašalnika 

(priloga 1) za merjenje zadovoljstva zaposlenih smo smiselno uporabili motivacijske 

dejavnike iz različnih motivacijskih teorij (Možina, 1994: 489-522): delovne razmere, 

možnosti napredovanja, obveščenost o dogodkih v organizaciji, možnosti za osebni razvoj, 
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plača in druge ugodnosti, svoboda in samostojnost pri delu, odnosi s sodelavci, soodločanje, 

stalnost zaposlitve, odnosi neposredno z nadrejenim. Anketiranci izražajo stopnjo 

zadovoljstva z izbiranjem posamezne vrednosti, pri čemer vrednost 1 pomeni, da  je 

anketiranec z določenim dejavnikom zelo nezadovoljen, vrednost 5 pa, da je zelo zadovoljen.   

Kazalnik stopnje zadovoljstva s posameznim dejavnikom je izračunana aritmetična sredina. 

Povprečje ocen izraža skupno delovno zadovoljstvo in kaže na klimo v organizaciji. Namen 

takega merjenja je predvsem ugotoviti stopnjo zadovoljstva s posameznim dejavnikom in 

ugotoviti splošno zadovoljstvo zaposlenih. Na tej osnovi poiskati področja za izboljšave, si 

zastaviti pričakovani cilj do naslednjega merjenja in nato primerjati indeks. 

 

Vprašalnik za starše in učence 

Zadovoljstvo staršev in učencev (priloga 2) je odvisno od številnih dejavnikov. V anketi smo 

zajeli področja učnega uspeha, načine poučevanja, ocenjevaje, vzgojno delovanje šole, 

podporne in dopolnilne dejavnosti šole ter sodelovanje med starši in šolo. Izražanje stališč in 

izračun indeksa zadovoljstva uporabnikov je enak kot pri anketi za zaposlene. V intervjuju z 

vodstvenimi delavci o modelu in podpornimi orodji so vsi vprašani ocenili vprašalnike kot 

primerna orodja. Strinjali so se tudi z izborom področij za spremljanje, izrazili pa so dvom v 

možnost vsakoletnega pridobivanja stališč staršev s tako obsežnim vprašalnikom, s čimer se 

strinjamo.  Da ne bi starši vsako leto izpolnjevali istega vprašalnika, so vprašani podali 

različne predloge: 

 izvesti isto anketo vsake tri leta; 

 prvo leto posneti stanje z vprašalnikom na celotni populaciji in nato vsako leto 

pridobivati mnenje na enem področju;  

 anketo izvajati vsako leto, vendar izbrati različen vzorec staršev, npr. vedno v prvem, 

četrtem, šestem razredu. 

Strinjamo se, da bi vsakoletno izpolnjevanje istega vprašalnika pri marsikaterem staršu 

vzbudilo odpor, zato je izbor enega izmed zgoraj predlaganih  načinov smiseln in utemeljen. 

Šola lahko pripravi prilagojen vprašalnik za učence drugega in tretjega triletja, medtem ko bi 

za učence prvega triletja predlagali strukturirane intervjuje z  izbrano skupino učencev. 

 

 Vprašalnik za člane sveta zavoda 

 je namenjen pridobivanju mnenj članov o sodelovanju šole in lokalne skupnosti,  

vključevanju šole v družbeno življenje v svojem okolju in skrbi za trajnostni razvoj (priloga 3). 

Tudi ta je sestavljen iz pet stopenjske lestvice. Anketiranci izražajo svojo stopnjo strinjanja z 

izbiranjem posamezne vrednosti, pri čemer vrednost 1 pomeni, da  šola nikoli tako ne ravna, 

vrednost 5 pa, da vedno ravna skladno s trditvami. Vmesne možnosti so ravna poredko, 

včasih in pogosto.  Za vrednost indeksa se vzame izračun povprečne vrednosti. S pomočjo 
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ankete šola razbere, kako predstavniki družbe vidijo šolo. Poleg samih rezultatov se na tem 

mestu pokaže kot pomembno tudi to, kako so rezultati šole prikazani v javnosti in koliko šola 

deluje na svoji javni podobi. 

 

Ocenjevalna lestvica delo za vodstva šole  

je prikazana v prilogi 4. Namenjena je (samo)vrednotenju dela ravnateljev in ostalih 

vodstvenih delavcev. Pri njeni pripravi smo se naslonili na dejavnike v modelu odličnosti 

EFQM in vprašalnike, ki so nastali v projektu Modro oko. Izpolnjevanje lestvice zahteva od 

delavca refleksijo in analizo svojega dela in načina delovanja. Lestvica za vrednotenje temelji 

na ocenjevalni lestvici za dejavnike  modela CAF za javno upravo. Vodstveni delavec oceni 

svoje delovanje in delovanje šole naslednjih stopnjah: 

 

Tabela 4.10: Lestvica za vrednotenje stopnje doseganja 

Stopnja doseganja 
 

ocena 

Na tem področju nismo dejavni. 1 

Dejavnost načrtujemo. 2 

Dejavnost  načrtujemo in izvajamo. 3 

Dejavnosti načrtujemo, izvajamo, preverjamo rezultate in vnašamo 
potrebne prilagoditve. 

4 

Dejavnost načrtujemo, izvajamo in redno prilagajamo ter se učimo od 
drugih. Smo v krogu nenehnih izboljšav. 

5 

 

Vir: Marolt in Gomišček, 2005: 547 

 

Vodstvenim delavcem tako ovrednotena lestvica omogoča premislek o doseženih in 

postavljanje novih ciljev, po drugi strani pa tudi nakazuje razkorak med dejanskim in želenim 

stanjem. Vprašalnik so anketirani vodstveni delavci ocenili kot primeren in uporaben v praksi. 

 

4.5 Pristop za uvedbo in spremljanje kazalnikov kakovosti  

 

Vsaka organizacija pristopa k uvajanju novosti na svoj način, ki je povezan z načinom 

vodenja, organizacijo življenja in dela na šoli, pa tudi organizacijsko kulturo. Kazalniki so 

primerni za uporabo v vsaki šoli, pristop za njihovo uvedbo pa je namenjen  predvsem šolam, 

ki so na začetku sistematičnega in celovitega obvladovanja kakovosti. Pri uvajanju pristopa 

predlagamo naslednje korake. 
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Imenovanje tima za kakovost 

Organizacija mora imeti tim, ki se bo poglobljeno ukvarjal s spremljanjem, zagotavljanjem in 

izboljševanjem kakovosti. Dobro je, če se lahko v tim vključi ljudi različnih strok in iz različnih 

okolij. Zaželeno je, da so zastopani tudi predstavniki uporabnikov.    

Tim izbere vodja projekta. Pri tem upošteva: 

 izkušnje iz prejšnjih projektov, 

 vrednote oziroma osebnostne lastnosti, pomembne za obvladovanje kakovosti, 

 komunikativnost. 

 

Zaradi medsebojnega sodelovanja in dinamike skupine je dobro, da  skupina ni prevelika od 

šest do deset članov. Pri večjih skupinah skupinski procesi pojemajo, ker se ljudje med seboj 

ne poznajo in ni realne možnosti, da bi vsak v skupini imel stike z vsemi (Možina, 2002: 543). 

Delovanje tima mora zagotavljati sodelovanje zaposlenih, staršev in učencev ter družbene 

skupnosti. Tim za kakovost je hkrati projektni tim in ima vodilno vlogo v vseh naslednjih 

korakih. 

 

Načrtovanje  

Čeprav je obvladovanje kakovosti proces, je redno spremljanje in izboljševanje kakovosti v 

šoli zastavljeno na projektni način. Načrtovanje za uvedbo modela kazalnikov kakovosti tako 

zajema definiranje obsega dela, potrebne vire, seznam in zaporedje aktivnosti, časovni načrt 

izvajanja in odobritev plana s strani vseh udeležencev v projektu.  

Tim za kakovost skupaj z vodstvom šole izbere in po potrebi dopolni kazalnike. Model 

kazalnikov kakovosti je izdelan na način, da omogoča prilagajanje šole glede na svoje 

posebnosti, okolje, stopnjo obvladovanja kakovosti in podobno. Seveda morajo kazalniki 

odražati cilje, ki si je organizacija zastavila. Lahko so tudi dvostopenjski in sicer pričakovano 

stanje ter potrebno ali želeno stanje. 

Določi se metoda in tehnika zbiranja podatkov. Šola ima možnost izbrati pripravljena 

podporna orodja ali pa izdelati svoja. Jasno morajo biti opredeljene naloge med zaposlenimi 

-  kdo je zadolžen za zbiranje določenih podatkov.  

Prav je, da tim pripravi seznam vseh aktivnosti, ki bodo potrebne in zaporedje njihovega 

izvajanja. Časovna opredelitev izvajanja bo jasnejša, če se pripravi terminski plan s pomočjo 

gantograma. Preden se prične z izvajanjem, je potrebno načrt predstaviti vsem 

udeležencem.   
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Operativno izvajanje  

V prvi fazi poteka zbiranje podatkov in izpolnjevanje kazalnikov po področjih. Sledi obdelava 

podatkov ter vrednotenje rezultatov. Indeksi so večinoma kvantitativne narave, tako  da je pri 

določenih potrebno tudi kvalitativno analiziranje. Tim za kakovost pripravi poročilo. 

Dokončno vrednotenje kazalnikov pomaga določiti prioritetna področja kjer so potrebne 

izboljšave, pa tudi področja, kjer se bo nadaljevalo z uvajanjem rednih izboljšav. Hkrati 

organizacija prepoznava tudi svoja močna področja. 

 

Planiranje izboljšav 

Rezultate se zaposlenim predstavi po delokrogih in pripravi načrt nadaljnjih aktivnosti.  

Načrtovanje ukrepov temelji na ugotovljenih dejstvih in je usmerjeno k doseganju 

postavljenih  ali želenih ciljev. 

 

Uvajanje izboljšav 

Tim za kakovost skupaj z vodstvom pripravi načrt za uvajanje izboljšav, v katerem opredeli 

planirano izboljšavo, nosilce in vire, seznam in zaporedje aktivnosti za implementacijo ter 

terminski plan. Opredeliti mora kdo in na kakšen način bo spremljal uvajanje in učinke 

izboljšave. 

 

Spremljanje 

Ponovno se pripravi analiza zbranih podatkov, ki pokaže, ali je bila izboljšava uspešna in v 

kolikšni meri ali pa ni bila uspešna. Na tej točki se odloči, ali se z izboljšavo nadaljuje, se jo 

nadgradi ali zavrže, vendar vedno na osnovi utemeljenih dejstev. Na tej točki se krog sklene, 

hkrati pa se ponovno začne v novem ciklu po istih korakih. To lahko ponazorimo z 

Demingovim PDCA krogom kakovosti, kot je razvidno s slike 4.4.  

 

Slika 4.4: PDCA ciklus  in model izboljševanja kakovosti s kazalniki kakovosti 
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4.6 Smeri nadaljnjega razvoja sistema vodenja s cilji v osnovni šoli 
 

Poslanstvo opredeljuje namen organizacije, kaj je temeljni namen njenega obstoja. Vizija je 

konkretna podoba bodočnosti, dovolj bližnja, da se zdi uresničljiva in  hkrati dovolj oddaljena, 

da vzbuja navdušenje v organizaciji. Značilnosti dobre vizije so: 

 odprtost do stališč drugih, do odjemalcev in sodelavcev, 

 spontanost in ustvarjalnost, 

 realno presojanje, ne sanjaštvo. 

 

Pogoji za nastanek vizije so: vizionarski posameznik ali skupina, skupina, ki zasnovano vizijo 

sprejme, izjemni, izzivni cilji in inoviranju naklonjena organizacija (Trunk Širca in Tavčar, 

2000:116). Organizacijska politika šole vsebuje smotre in strategije za doseganje ciljev. Cilji 

šole so vezani na njeno poslanstvo in izhajajo iz vizije, biti morajo privlačni, izražati 

dejanskost  ter biti usklajeni z njenimi vrednotami.  

Z merili uspešnosti ocenjujemo, kako so bili cilji izpolnjeni. Uspešnost vseh dejavnosti 

presojamo na podlagi njihovega  prispevka k doseganju ciljev (Trunk Širca, 2002: 192).  

Cilji v šolah se postavljajo na različnih ravneh in za njihovo izpolnjevanje so odgovorni 

različni ljudje. Naloga vodstva je nedvoumna – organizacija celotnega procesa delovanja, 

torej organizacija ključnih in podpornih procesov. Skladno s tem morajo biti tudi oblikovani 

razvojni in strateški cilji v smeri izpolnjevanja poslanstva in vizije šole. Šola mora imeti 

izoblikovane strateške cilje in oblikovane strategije za doseganje le teh (Dulc, 2008:179). Cilji 

morajo biti opredeljeni jasno in razumljivo za vse sodelujoče. Cilj je zaključek, ki si ga 

prizadeva doseči vsaka načrtovana dejavnost, ponavadi se poskuša hkrati doseči več ciljev. 

Cilji posameznih delov organizacije morajo biti skladni s cilji celotne organizacije in prispevati 

svoj doprinos za njihovo doseganje (Marolt in Gomišček, 2005: 24).  

Pomembno je torej, da zaposleni sodelujejo pri postavljanju ciljev, jih sprejemajo za svoje in 

so motivirani za njihovo izpolnjevanje. Ne moremo mimo tega, da postavljene cilje merimo in 

spremljamo njihovo uresničevanje. Z vidika obvladovanja kakovosti je postavljanje ciljev 

korak na poti k izboljševanju kakovosti. Pri sprejemanju in izpolnjevanju ciljev ima 

pomembno vlogo sistem vrednot, ki jih delijo zaposleni v organizaciji. Cilji organizacije 

morajo biti skladni z vrednotami, tudi z vrednoto izboljševanja in kakovosti. Vodenje s cilji 

mora usmerjati zaposlene ne le k doseganju ciljev, ampak k skupnim vrednotam in izgradnji 

kulture kakovosti v organizaciji. Ko zaposleni delijo vrednote organizacije, bodo usmerjeni v 

tako delovanje, ki je skladno z izbranimi vrednotami. Vodenje s cilji preraste v vodenje z 

vrednotami, kjer so cilji točke na poti doseganja kakovosti, vsak posameznik pa s svojim 

delovanjem stremi k doseganju in izboljševanju le-teh. Vodenje s cilji preraste v kulturo 

(samo)preseganja zaposlenih. Doseganje in postavljanje vedno novih (višjih) ciljev postane 
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del sistema. O tem nihče več ne razmišlja. Takrat izboljševanje ni več samo cilj, ampak 

postane način vsakodnevnega delovanja. Takrat vodenje s cilji preraste v vodenje z 

vrednotami. 

 

5. SKLEPNE MISLI 
 

Kakovost v vzgoji in izobraževanju ni nova tema, je pa danes tema, ki je prioritetna le v 

šolskem, temveč na celotnem področju družbenega in osebnega življenja. V šolah pomeni 

predvsem premik od zunanjega kontroliranja k notranjemu zagotavljanju in izboljševanju 

kakovosti. Management celovite kakovosti v šolah mora enakomerno odgovorno zajeti 

ugotavljanje (merjenje), spremljanje (preverjanje) kakovosti v šoli in vodenje sprememb 

(ukrepanje) v smeri večje kakovosti. Pri modelu vodenja TQM, modelu odličnosti EFQM in 

modelu obvladovanja sprememb se nam pojavljajo ista področja delovanja oziroma 

dejavniki. Burke-Litwinov model obvladovanja sprememb kot pomemben faktor postavlja 

okolje. V zunanjem okolju se nahajajo tudi uporabniki (odjemalci), ki imajo v procesu 

izboljševanja kakovosti, pa tudi obvladovanju sprememb, ključno vlogo. V šolah so to učenci, 

starši, lokalna skupnost, družba. Prepoznavanje in zadovoljevanje pričakovanj in potreb 

uporabnikov je nujno, če hoče organizacija dolgoročno uspešnost in učinkovitost. Pomembno 

je tudi vzpostavljanje dobrih partnerskih odnosov. Družbena odgovornost šole je usmerjena v 

odprto sodelovanje z okoljem, v manjši meri pa tudi v trajnostni razvoj in ohranjanje naravnih 

virov.  

V nalogi smo večkrat poudarili pomen ravnanja z ljudmi pri delu. Tako pri izboljševanju 

kakovosti je zelo pomembna motivacija posameznikov kot nosilcev procesov, pa tudi njihova 

inovativnost, ustvarjalnost ter strokovna rast. Izboljševanja kakovosti ni brez sprememb, zato 

je zadovoljstvo ljudi pri delu in pripravljenost na spremembe pomemben element 

izboljševanja kakovosti. Kakovost v najširšem smislu mora postati vrednota v organizacijski 

kulturi, če se organizacija želi stalno izboljševati. Poleg tega je pomemben faktor 

transakcijskih sprememb klima, ki izraža zadovoljstvo zaposlenih in je pogoj za vsakodnevno 

izboljševanje in uvajanje sprememb.  

Voditeljstvo in stanovitnost namena imata osrednjo vlogo pri obvladovanju sprememb in  

kakovosti. Skupna je tudi usmerjenost v rezultate, ki jo moramo razumeti kot doseganje 

finančnih in nefinančnih rezultatov. Vodstvo mora usmerjati ljudi k rezultatom. Vodja je eden 

izmed najpomembnejših dejavnikov v organizaciji, s svojimi osebnimi lastnostmi, vedenjem 

in stili vodenja  ustvarja med sodelavci takšno vzdušje, ki bo ali ne bo vzpodbujalo 

ustvarjalnost, medsebojno sodelovanje in pripravljenost za delo. Verjeti mora v spremembe, 

imeti mora sposobnost vplivati na ljudi in jih motivirati, predvsem pa mora imeti jasno vizijo in 
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cilj, kam želi organizacijo pripeljati. Seveda je uspešnost vodje odvisna tudi od njegovih 

osebnih lastnosti, zelo pomembno je, da je vodja verodostojen v svojem vsakodnevnem 

ravnanju.  Za doseganje vizije organizacije morajo biti jasno opredeljeni cilji, ki morajo biti 

usklajeni z viri, transparentni in merljivi. Pri sooblikovanju ciljev morajo sodelovati tudi 

zaposleni in vsi morajo stremeti k njihovemu doseganju.               

Področja samoevalvacije po priporočilih se v ključnih vidikih prekrivajo s temeljnimi gradniki 

vodenja celovite kakovosti. V metodi prepoznamo nekatere bistvene faktorje obvladovanja 

sprememb pomen vodenja, organizacijske kulture, sistem in okolje. Vendar prinaša 

samoevalvacija prav v delu, ki govori o prostovoljnosti  in svobodni izbiri, nekatere pasti. 

Samoevalvacija prinaša veliko povratnih informacij, pozitivnih in negativnih. Prav lahko se 

zgodi, da bo šola samoevalvirala področja, na katerih pričakuje ugodne rezultate in ustrezen 

ugled v družbi. 

Država je uzakonila pripravo samoevalvacijskega poročila s strani ravnatelja, o načinu in 

področjih samoevalvacije pa se odločajo šole same. Ne glede na državne regulative je 

izboljševanje kakovosti na šolah odvisno predvsem vsake posamezne šole, koliko in na 

kakšen način se bo izboljševala. Predpisano samoevalvacijsko poročilo je sicer podprto s 

priporočili, ki vodijo k izboljšavam, po drugi strani pa šolam pušča popolnoma proste roke pri 

izbiri metode, načina in obsega samoevalvacije.  

Zgoraj opisana področja, ki so pomembna za izboljševanje kakovosti, smo poskusili zajeti v 

modelu kazalnikov kakovosti, ki temelji na osnovi teoretičnih izhodišč in poznavanjem 

prakse. Pripravili smo model, po katerem lahko šola redno (letno) spremlja, ocenjuje in 

evalvira področja svojega delovanja. Model je enostaven, vendar hkrati zajema ključna 

področja delovanja šole. Nekatere podatke šole že zbirajo, vendar bi jih z uporabo modela 

lahko pregledno primerjale vsako leto. Druge podatke bi pridobile s pomočjo različnih 

vprašalnikov.   

Osnova za razvoj modela je bil model odličnosti EFQM in sistem uravnoteženih kazalnikov 

(BSC). Ob upoštevanju izhodišč iz obeh modelov ter naslonitvi na rezultate projekta Modro 

oko smo oblikovali model kazalnikov za osnovne šole. Kazalniki so izdelani v programu 

Excel, kar omogoča prilagajanje modela in hitrejše ter preglednejše zbiranje podatkov.  

Pripravili smo osem kazalnikov, ki prikazujejo rezultate dojemanja zadovoljstva uporabnikov, 

zaposlenih in družbene skupnosti ter rezultate delovanja v zvezi z uporabniki, zaposlenimi, 

družbeno odgovornostjo šole, ključnimi rezultati delovanja. Kazalnikom dojemanja 

zadovoljstva so priloženi anketni vprašalniki, s pomočjo katerih lahko pridobimo indekse 

zadovoljstva. Sedmim kazalnikom, ki slonijo na rezultatih modela EFQM, smo dodali kazalnik 

za samoocenitev vodstva šole s pomočjo lestvice za vrednotenje dela.  Za uvedbo in 

spremljanje kakovosti smo pripravili pristop, ki temelji na Demingovem PDCA ciklu.                                                                                                                                           
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Model je bil predstavljen izbranim vodstvenim delavcem, s katerimi je bil opravljen tudi kratek 

intervju. Anketirani so model ocenili kot uporaben in primeren za ugotavljanje, zagotavljanje 

in izboljševanje kakovosti v šoli. Prav tako so se pozitivno izrekli o kazalnikih kot inštrumentu 

kot tudi izbranih področjih kazalnikov ob tem, da je pri nekaterih kazalnikih potrebna 

poglobljena analiza rezultatov. Poleg tega bi nekatera področja raje spremljali v daljšem 

obdobju iz dveh razlogov. Prvi je v tem, da je za nekatera področja eno leto premalo in je za 

izboljševanje potrebnih več let, drugi pa je v tem, da lahko pride do zasičenosti z vprašalniki 

zaradi prepogoste rabe. Ocenjevalne lestvice so soglasno ocenili kot ustrezna podporna 

orodja. Model so ocenili kot primeren za šole na začetku sistematičnega uvajanja kakovosti, 

pa tudi za šole z že uvedenimi modeli kakovosti. 

Z izvedenimi intervjuji smo dobili pritrdilni odgovor na postavljeno raziskovalno vprašanje,   

ali je mogoče s pomočjo proučevanja literature, premišljevanjem in poznavanjem prakse 

izdelati model kazalnikov kakovosti, ki bi bil uporaben v praksi. Izdelan model je uporaben 

praktično v vsaki osnovni šoli, vendar bi zaradi specifičnega okolja, organizacijske kulture, 

vizije, strategije in ciljev organizacije morala vsaka šola prilagoditi tako kazalnike kot tudi 

spremljajoča orodja za spremljanje kakovosti glede na svoje posebnosti. Model je pripravljen 

tako, da to tudi omogoča. Poleg tega se zavedamo, da bi bila za izdelavo relevantnega in 

preverjenega modela kazalnikov potrebna uporaba, spremljanje, analiziranje in prilaganje 

kazalnikov v daljšem časovne obdobju. Prav tako bi bilo potrebno preverjanje ustreznosti in 

primernosti lestvic in vprašalnikov na večjem vzorcu z večkratno uporabo in na šolah, ki so 

na različnih stopnjah glede izboljševanja kakovosti.   
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Priloga 1: Vprašalnik za starše 

VPRAŠALNIK ZA STARŠE 
 
Prosimo vas, da nam odgovorite na postavljena vprašanja tako, da pri posameznem 
vprašanju obkrožite odgovor, ki najbolj odraža vaše mnenje. Odgovori nam bodo 
pomagali pri načrtovanju in izboljševanju našega dela v naslednjem obdobju. Za 
vaša mnenja in sugestije se vam iskreno zahvaljujemo.  
 
Vprašalnik je anonimen.  
  
 
Prosimo, označite svojo stopnjo strinjanja za vsako izmed trditev v tem 
vprašanju. 
 
Navodilo: V vsaki vrstici označite oceno, ki najbolj ustreza Vašemu strinjanju.  
Če se popolnoma strinjate s trditvijo, označite oceno 5. Če se s trditvijo sploh ne strinjate, označite 
oceno 1. Poudarjamo, da ni pravilnih ali napačnih odgovorov, pač pa gre za navedbo Vaših občutkov 
v zvezi s trditvami.   
 
        NAJMANJ                                                                                                                                   NAJBOLJ 
 
 

1 2 3 4 5 
sploh se ne 

strinjam 
se ne strinjam se strinjam in se 

ne strinjam 
  se strinjam popolnoma se 

strinjam 

 
Področje: učni uspeh 

trditev 1 2 3 4 5 

Znanje učencev je dobra podlaga za učenje v naslednjih razredih.      

Znanje učencev je kakovostno.       

Učenci se pripravijo za reševanje življenjskih problemov.      

Učenci lahko vsestransko razvijajo svoje sposobnosti in interesna 
nagnjenja. 

     

Učenci dosegajo rezultate v skladu s svojimi sposobnostmi.      

Zadovoljna/zadovoljen sem z znanjem svojega otroka.       

 
 
Načini poučevanja 

trditev 1 2 3 4 5 

Učitelji učno snov obravnavajo razumljivo in zanimivo.      

Učitelji uporabljajo aktivne metode poučevanja.      

Učitelji imajo do učencev z učnimi težavami ali do posebej 
nadarjenih učencev poseben pristop. 

     

Učitelji se zavedajo, da je njihov predmet pomemben, ni pa 
edini in najpomembnejši. 

     

Učitelji upoštevajo interese in želje učencev.      

Učilnice in oprema omogočajo različne oblike učenja (eksprimentiranje, 
projektno delo…) 

     

Računalniška tehnologija je dostopna in omogoča individualno delo.      

 
 
 
 



 

 

 

Ocenjevanje 

trditev 1 2 3 4 5 

Kriteriji znanja za določeno oceno so jasni in znani vnaprej.      

Ocenjuje se različne vrste znanja.         

Ocenjuje se na različne načine.        

Ocenjevanje je korektno.        

Testi so razumljivo in pregledno sestavljeni, dovolj je prostora za pisanje.       

 
Vzgojno delovanje šole 

trditev 1 2 3 4 5 

Učenci se v šoli počutijo varni v fizičnem, psihičnem in socialnem smislu.      

Spoštuje se učenčeva osebnost in upošteva drugačnost.      

Na šoli se upoštevajo šolska pravila.      

Zaposleni se trudijo, da je poskrbljeno za varnost  in nenasilje.      

Stopnja vandalizma in kraj v šoli in njeni okolici je minimalna.      

 
Podporne dejavnosti šole 

trditev 1 2 3 4 5 

Za jutranje varstvo in varstvo vozačev je dobro poskrbljeno.      

Število, velikost in sestava obrokov je primerna.      

Šolski prostori so čisti in urejeni.      

Šola in okolica šole je urejena.      

Šolski prostori in okolica so dobro urejeni.      

Na šoli so odlične možnosti za športne dejavnosti.      

Ponudba in izvedba  interesnih dejavnosti na šoli je dobra.      

Knjižnica je stalno dostopna in dopušča možnost branja in učenja v njej.      

Podaljšano bivanje je dobro organizirano.      

Šolska svetovalna služba nudi kakovostne usluge učencem in staršem.      

Zneski na položnicah so točni.       

Administrativna služba je ažurna.       

 V primeru pritožb so zaposleni prijazni in pripravljeni pomagati.      

 
Sodelovanje med starši in šolo 

trditev 1 2 3 4 5 

Starši imamo možnost vplivanja na življenje in delo šole.      

Obveščenost staršev in dostopnost informacij je dobra.      

Dostopnost zaposlenih (učiteljev, svetovalne službe, vodstva) je dobra.      

Zadovoljna/zadovoljen sem s sodelovanjem z učitelji.         

 
Prosimo, da napišete svoje mnenje , pripombe in predloge o delu šole ali na področjih 
(predmetih), ki bi jih radi posebej izpostavili! 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 
 
Hvala za sodelovanje. 



 

 

 

Priloga 2: Vprašalnik za zaposlene 

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI 

Pred vami je anketa o vašem zadovoljstvu in s pogoji dela v našem zavodu. Anketa 

je anonimna. Izpolnjene ankete lahko oddate v nabiralnik v zbornici ali šolski 

nabiralnik za pohvale in pritožbe. Če ne želite sodelovati, vrnite neizpolnjeno.  

Prosimo, označite svojo stopnjo strinjanja za vsako izmed trditev v tem vprašanju. 
 

Navodilo: V vsaki vrstici označite oceno, ki najbolj ustreza Vašemu strinjanju.  
Če se popolnoma strinjate s trditvijo, označite oceno 5. Če se s trditvijo sploh ne strinjate, označite 
oceno 1. Poudarjamo, da ni pravilnih ali napačnih odgovorov, pač pa gre za navedbo Vaših občutkov 
v zvezi s trditvami.   
 

        NAJMANJ                                                                                                                                   NAJBOLJ 

 
 

1 2 3 4 5 
sploh se ne 

strinjam 
se ne strinjam se strinjam in se 

ne strinjam 
  se strinjam popolnoma se 

strinjam 

 
Trditev  ocena 

Zadovoljen/zadovoljna sem s svojim delovnim mestom. 1 2 3 4 5 

Zadovoljen/zadovoljna sem s koristnostjo mojega delovnega mesta. 1 2 3 4 5 

Zadovoljen/zadovoljna z ugledom mojega dela. 1 2 3 4 5 

Zadovoljen/zadovoljna z zanimivostjo mojega dela. 1 2 3 4 5 

Zadovoljen/zadovoljna sem z odnosi med sodelavci. 1 2 3 4 5 

Zadovoljen/zadovoljna sem z odnosi z drugimi službami:      

a. šolska svetovalna služba 1 2 3 4 5 

b. tajništvo  1 2 3 4 5 

c. računovodstvo  1 2 3 4 5 

d. kuhinja 1 2 3 4 5 

e. vzdrževanje 1 2 3 4 5 

f. čiščenje 1 2 3 4 5 

Zadovoljen/zadovoljna sem z možnostjo napredovanja v plačne razred 
in nazive. 

1 2 3 4 5 

Zadovoljen/zadovoljna sem s svobodo in samostojnostjo pri delu. 1 2 3 4 5 

      

Zadovoljen/zadovoljna sem z možnostjo strokovnega izobraževanja. 1 2 3 4 5 

Zadovoljen/zadovoljna sem s plačo. 1 2 3 4 5 

Zadovoljen/zadovoljna z obveščenostjo o dogodkih v organizaciji. 1 2 3 4 5 

Zadovoljen/zadovoljna sem z možnostjo soodločanja v zvezi s 
pomembnimi zadevami v zvezi z organizacijo. 

1 2 3 4 5 

Zadovoljen/zadovoljna sem stalnostjo zaposlitve. 1 2 3 4 5 

Zadovoljen/zadovoljna z neposrednim vodjem. 1 2 3 4 5 

Vodje me spodbujajo pri strokovnem razvoju. 1 2 3 4 5 

Zadovoljen/zadovoljna sem z načinom nagrajevanja za delovno 
uspešnost. 

1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

Zadovoljen/zadovoljna z varnostjo pri delu. 1 2 3 4 5 

Delovni pogoji (opreme, sredstva, prostori) so dobri. 1 2 3 4 5 

Opremljenost z računalniško tehnologijo je ustrezna. 1 2 3 4 5 

Na razpolago je dovolj učil in drugih pripomočkov. 1 2 3 4 5 

 
Hvala za sodelovanje. 



 

 

 

Priloga 3: Vprašalnik za člane sveta zavoda 

VPRAŠALNIK – ČLANI SVETA ZAVODA 
 
Pred vami je anketa, v kateri vas prosimo, da podate vaše mnenje o sodelovanju šole. 
Anketa je anonimna. Izpolnjene ankete  oddate v nabiralnik v zbornici ali šolski nabiralnik za 
pohvale in pritožbe.  
 
Prosimo, označite svojo stopnjo strinjanja za vsako izmed trditev v tem vprašanju. 
 

Navodilo: V vsaki vrstici označite oceno, ki najbolj ustreza Vašemu stališču.  
Če menite, da šola vedno tako ravna, označite oceno 5. Če menite, da šola nikoli ne ravna, označite oceno 1. 
Poudarjamo, da ni pravilnih ali napačnih odgovorov, pač pa gre za navedbo Vaših mnenj  v zvezi s trditvami.   
 

        NAJMANJ                                                                                                                                   NAJBOLJ 

 

1 2 3 4 5 
nikoli poredko včasih   pogosto vedno 

 
Sodelovanje šole in lokalne skupnosti 
trditev 1 2 3 4 5 

Ravnatelj predstavi razvojni načrt ustanoviteljem in partnerjem šole. 
 

     

V letnem načrtu šole so upoštevani predlogi in mnenja članov sveta zavoda iz 
prejšnjega leta. 

     

Člani sveta imajo možnost sodelovati pri nastajanju letnega načrta šole. 
  

     

Šola sodeluje s člani lokalne skupnosti. 
 

     

Šola se aktivno vključuje v življenje v kraju.  
 

     

 
Vključevanje v družbeno življenje v okolju 
trditev 1 2 3 4 5 

Šola izpelje skupne projekte z drugimi šolami, institucijami, društvi. 
 

     

Šola sodeluje z društvi v občini. 
 

     

Šola sodeluje na organiziranih športnih in kulturnih prireditvah. 
 

     

Šola aktivno prispeva k družbenemu življenju v kraju, 
 

     

Šola spodbuja in organizira prostovoljno delo med mladimi. 
 

     

 
Skrb za trajnostni razvoj 
trditev 1 2 3 4 5 

Šola je ogrevana na način, ki je okolju bolj prijazen.  
 

     

Šola je poskrbela za racionalno in varčno ogrevanje. 
 

     

Šola daje poudarek zasaditvi z drevesi v njeni okolici. 
 

     

Šola ima urejeno ločeno zbiranje odpadkov z namenom recikliranja. 
 

     

V svojih programskih dokumentih posveča posebno skrb trajnostnemu razvoju. 
 

     

 
Hvala za sodelovanje. 



 

 

 

Priloga 4: Lestvica za samoocenitev dela vodstva šole 

Ocenjevalna lestvica je namenjena (samo)vrednotenju  dela ravnateljev in ostalih vodstvenih 
delavcev. Stopnje za ocenjevanje so prikazane s spodnji tabeli. 

 
Stopnja doseganja ocena 

Na tem področju nismo dejavni. 1 

Dejavnost načrtujemo. 2 

Dejavnost  načrtujemo in izvajamo. 3 

Dejavnosti načrtujemo, izvajamo, preverjamo rezultate in vnašamo potrebne 
prilagoditve. 

4 

Dejavnost načrtujemo, izvajamo in redno prilagajamo ter se učimo od drugih. 
Smo v krogu nenehnih izboljšav. 

5 

 
Pri vsaki trditvi ocenite, katero stopnjo dosegate pri posamezni dejavnosti, pristopu ali 
procesu dosegate. 

 
Področje: Vodenje 
trditev 1 2 3 4 5 

Vodstvo se je izobraževalo s področja pedagoških znanj.      

Vodstvo se je izobraževalo s področja managementa.      

Vodstvo se je izobraževalo s področja ravnanja z ljudmi pri delu.       

Vodstvo sodeluje na konferencah, seminarjih, strokovnih združenjih v zvezi s 
kakovostjo. 

     

Ravnatelj (direktor) in pomočnik ravnatelja delujeta usklajeno.      

Ravnatelj (direktor) pooblašča sodelavce za izvajanje nalog.      

      

Šola ima izdelan dolgoročni načrt delovanja.      

Šola ima izdelan načrt v zvezi z gibanjem vpisa v šolo.      

Zaposleni razumejo in delijo poslanstvo in vizijo šole ravnajo skladno z njima.      

Vodstvo spodbuja vse zaposlene k doseganju skupnih ciljev šole.      

Strokovni delavci imajo možnost sodelovati pri odločitvah v zvezi z organizacijo, 
letnim načrtom, materialnimi pogoji dela. 

     

V letnem načrtu šole so izpostavljeni cilji šole za to leto.      

Vsota ocen  

Povprečna vrednost ocene  

 
Področje:  Ravnanje z ljudmi pri delu 
trditev 1 2 3 4 5 

Zaposleni so jasno seznanjeni z njihovimi nalogami, dolžnostmi in pravicami.      

Ravnatelj (direktor) izvaja letne razgovore z zaposlenimi.      

Ravnatelj pohvali delo sodelavcev, timov, učencev, staršev.      

Vodja spodbuja formalno in neformalno sodelovanje med zaposlenimi.      

Za delavce šole so bile organizirane športne, kulturne, družabne aktivnosti.      

      

Ravnatelj spodbuja zaposlene k strokovnemu izobraževanju in  
samoizobraževanju. 

     

Vsi zaposleni imajo enake možnosti za usposabljanje in izobraževanje v skladu z 
njihovimi potrebami. 

     

Strokovni delavci imajo zapisane smernice za pet-letni načrt izobraževanja.      

Šola ima izdelan razvojni načrt izobraževanja za prihodnjih pet let skladno z 
aktualnimi in prihodnjimi potrebami. 

     

Prepoznavajo se znanja in kompetence sodelavcev in se usklajujejo s potrebami 
šole. 

     

Delovna mesta so zasedena po načelu enakih možnosti, pravičnosti in 
enakopravnosti.   

     

Posebna skrb je posvečena novincem (vključevanje, izobraževanje).      

Vsota ocen  

Povprečna vrednost ocene  



 

 

 

 
Področje:  Partnerstva in viri 
trditev 1 2 3 4 5 

Na šoli deluje skupnost učencev.      

Starši sodelujejo s svojimi predlogi o vsebinah in oblikah sodelovanja.      

Šola sodeluje z lokalno skupnostjo.       

Ugled in prepoznavnost šole v okolju je skrb vseh zaposlenih.      

Z ustanoviteljem (občino) ima šola pripravljen letni načrt sodelovanja s cilji, 
vsebinami in oblikami. 

     

      

Sodelovanje s ponudniki storitev je dobro.      

Sodelovanje z dobavitelji je dobro.      

      

Šola je pridobila sredstva z lastno dejavnostjo – prijavami na razpise, projekte.      

Šola je pridobila sponzorska in donatorska sredstva.      

Poskrbljeno je za varno in gospodarno uporabo prostorov.      

Delavci imajo odgovoren odnos do materialnih sredstev.      

      

Šola uporablja IKT (informacijsko komunikacijsko tehnologijo) za podporo in 
izboljšavo komunikacije informiranja, ocenjevanja, poslovanja. 

     

IKT se uporablja za poučevanje in v podporo učiteljem.      

Šola ima postavljena jasna pravila o varni rabi IKT.      

Vsota ocen  

Povprečna vrednost ocene  

 
Področje:  Procesi – učenje in poučevanje 
trditev 1 2 3 4 5 

Ravnatelj ima izdelan letni plan za hospitiranje.      

Za spremljanje pouka uporablja izdelane instrumentarije.      

Poučevanje poteka z uporabo različnih metod in oblik dela, upoštevana je 
diferenciacija. 

     

Aktivi učiteljev imajo v urniku določen dan in uro v tednu za načrtovanje, 
vrednotenje, usklajevanje dela.  

     

Učitelji načrtujejo medpredmetne in kroskurikularne povezave.      

Šola uvaja novosti na področju poučevanja.      

Usposablja se učence za računalniško pismenost.      

Delavci se udeležujejo strokovnih srečanj, ki skrbijo za uvajanje sprememb v 
šolsko delo. 

     

Aktivno sodelujejo in dajejo pobude za spremembe in prilagoditve.       

Vodstveni delavci spremljajo in vrednotijo uspešnost uvedenih sprememb.      

      

Šola ima izdelan načrt dela z nadarjenimi učenci.      

Šola ima izdelan načrt dela z  učenci s posebnimi potrebami.      

Šola im izdelan vzgojni načrt.      

Šola načrtuje različne oblike dela z učenci izven pouka.      

      

Šola načrtuje in izvaja podporne procese (vzdrževanje, prehrana, administracija, 
računovodstvo, čiščenje…) 

     

Vsota ocen  

Povprečna vrednost ocene  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Področje:  Spremljanje in vrednotenje rezultatov 
trditev 1 2 3 4 5 

Spoznanja iz prejšnjega leta so upoštevana v letošnjem načrtu.      

Ugotovljene pomanjkljivosti iz prejšnjega leta so odpravljene.       

Opredeljeno je, kdo in kako bo spremljal uresničevanje načrtov.      

Po opravljenih dejavnostih se izvaja evalvacija.      

Zbrani podatki so podlaga za ukrepanje v smislu izboljševanja kakovosti dela.      

Hospitacije in njihova analiza so osnova za izboljševanje pedagoških procesov.      

Delovanje šole se primerja z delovanjem podobnih in konkurenčnih šol.      

Šola vrednoti podporne procese (vzdrževanje, prehrana, administracija, 
računovodstvo, čiščenje…) 

     

Vsota ocen  

Povprečna vrednost ocene  

 
 
 



 

 

 

Priloga 5: Zbirnik kazalnikov 

Šola:     

leto 2009 2010 2011 

  P R P R 

Kazalnik 1: Zadovoljstvo staršev in učencev       

stališča o učnem uspehu         

stališča o načinih poučevanja         

stališča o ocenjevanju         

stališča v zvezi z vzgojnim delovanjem šole         

zadovoljstvo s podpornimi dejavnostmi šole           

stališča o odnosih med starši in šolo         

          

Kazalnik 2:  Doseženi rezultati - učenci         

učni uspeh 4. in 5. razred ali povprečna ocena razreda         

učni uspeh 7. - 9. razred ali povprečna ocena razreda         

povprečna ocena - slovenščina         

povprečna ocena - naravoslovje         

povprečna ocena - matematika         

povprečna ocena  - tuji jezik         

          

delež učencev, ki zaključi šolanje         

delež učencev, ki nadaljuje šolanje na          

gimnazijah,         

strokovnih,          

poklicnih šolah         

          

uspehi na natečajih (pohvale, priznanja, nagrade)-zunaj 
šole         

število, pohval, priznanj, nagrad podeljenih s strani šole         

število vzgojnih ukrepov         

          

uspeh učencev na nacionalnih eksternih preverjanjih 
znanja          

matematika         

slovenščina         

          

dosežki učencev na tekmovanjih         

bronasta priznanja         

srebrna priznanja         

zlata priznanja/državni prvaki         

         

Kazalnik 3:  Zadovoljstvo zaposlenih         

Počutje in odnosi med sodelavci         

Vodenje šole: spodbujanje, podpora, načrtovanje, 
sodelovanje         

Materialni pogoji dela         

 
 



 

 

 

 leto 2009 2010 2011 

  P R P R 

Kazalnik 4:  Doseženi rezultati - zaposleni         

objavljeni strokovni in drugi članki, priročniki, učbeniki         

vključevanje zaposlenih v šolske in druge razvojne time,          

število zaposlenih vključenih v strokovne, mednarodne 
projekte v šoli in izven nje         

število pohval, priznanj in nagrad podeljenih delavcem od 
zunaj         

število delavce, ki se izobražuje nad 80 ur letno 
(samoizobraževanje)         

          

delež zaposlenih z ustrezno izobrazbo         

delež strokovnih delavcev po nazivih:         

-          mentor         

-          svetovalec         

-          svetnik         

          

odsotnost z dela zaradi bolezenskih vzrokov         

število poškodb pri delu         

          

število ur usposabljanja na internih izobraževanjih na 
delavca          

število ur usposabljanja na izobraževanjih izven zavoda na 
delavca          

         

Kazalnik 5:  Stališča članov sveta zavoda         

sodelovanje šole in lokalne skupnosti         

vključevanju šole v družbeno, športno, kulturno, socialno.. 
življenje v okolju         

skrb za trajnostni razvoj         

          

KAZALNIK 6: Rezultati – družbena odgovornost šole         

delež vključenih delavcev šole v organe širše skupnosti, 
društva, organizacije…         

          

prireditve na šoli          

zunanje prireditve (organizacija)         

sodelovanje na prireditvah drugih organizatorjev         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Leto  leto 2009 2010 2011 

  P R P R 

Kazalnik 7: Ključni rezultati delovanja         

Kazalnik 7a: Finančni rezultati         

delež presežka prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja 
javne službe         

          

delež poravnanih obveznosti odjemalcev          

          

Kazalnik 7b: Materialni pogoji dela         

število računalnikov na:          

učitelja         

število računalnikov na:          

učenca         

          

kakovostno upravljanje, posodabljanje in vzdrževanje 
prostorov          

         

Kazalnik 8: Samoocenitev vodstva šole         

vodenje         

ravnanje z ljudmi pri delu         

partnerstva in viri         

procesi - učenje in poučevanje         

spremljanje in vrednotenje rezultatov         

      

      

POMEMBNO      

Postopek pri prenašanju vrednosti:       

1. označi polje in kopiraj      

2. označi ustrezno obarvano polje na listu kazalniki      

3. izberi posebno lepljenje/vrednosti (ne običajno lepljenje)      

   (special paste/values)      

      

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


