POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST V ŠOLSKEM LETU 2020/2021
V šolskem letu 2021/22 je bila na Srednji šoli Jesenice imenovana petčlanska komisija za kakovost
Srednje šole Jesenice v sestavi:
Maja Ručigaj – predsednica
Azira Kozjek – članica
Ana Retuznik – članica
Matjaž Zaplotnik – član
Žana Todorović Goričan – članica
V septembru 2020 je bila glavna naloga komisije izdelava protokola za delo na daljavo. S tem
protokolom smo postavili jasna pravila za izvedbo pouka na daljavo na Srednji šoli Jesenice, kjer
smo tudi natančno določili dolžnosti vseh deležnikov, ki smo bili vključeni v izobraževanje na
daljavo. Protokol je olajšal delo tako učiteljem kot dijakom, pa tudi staršem.
Vsi dijaki in učitelji so dobili uporabniška imena in gesla za orodje MS Teams. Za to spletno orodje
oziroma aplikacijo smo se odločili zato, ker nudi vse potrebno za organizirano delo po ekipah. V
tem orodju so se za pouk in ustno ocenjevanje znanja izvajale videokonference. Za domače naloge
ter pisno preverjanje in ocenjevanje znanja so se uporabljale dodeljene naloge in kvizi. Ure so se
izvajale strogo po urniku, tako je bila struktura tedna kar najbolj podobna pouku v šoli. Večina
učiteljev je pridobivala ocene po učnem načrtu z manjšimi popravki. Učitelji so sami kontaktirali
neodzivne dijake. Vodstvo je z danimi sredstvi zagotovilo prenosnike za dijake, tako da so glede
delovnih sredstev vsi imeli približno enake pogoje dela. Za ranljive skupine sta poskrbeli svetovalna
delavka in multiplikatorka v projektu SIMS.
V komisiji za kakovost smo ob polletju pripravili in izvedli anketo, v kateri so sodelovali tako
učitelji kot dijaki. Rezultati anket so pokazali, da smo s protokolom v veliki meri odpravili težave, s
katerimi smo se pri pouku na daljavo srečevali v prvem valu epidemije pomladi 2020. Protokol bo
tako ostal v uporabi tudi v prihodnje v primeru izobraževanja na daljavo.

Jesenice, 31. 8. 2021
Predsednica komisije za kakovost na SŠ Jesenice
Maja Ručigaj

