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Inšpektor pride na šolo  
 

 

Poslušal sem pogovore učiteljev in ravnateljev o inšpekciji na šoli. Mnogi trdijo, da inšpektorji 

gledajo predvsem pravne in administrativne vidike šole. Če ima šola to dvoje dobro urejeno, je 

lahko mirna in zadovoljna.  

Šolski dnevniki so popisani, prav tako priprave po učnem načrtu… Papirji, papirji, papirji. Vsi so 

urejeni, na svojem mestu. Šola je zelo kakovostna, brez pripomb. Nihče šoli ne more ničesar očitati, 

nihče je ne more tožiti. Vse je zakonito in po predpisih. Popredalčkano. Šolska kakovost se meri le 

po administrativni plati. Je to dovolj? Je to bistveno? Je takšen nadzor koristen in smiseln? 

Kakšno je delo v razredu in vzdušje v zbornici, kakšni so medsebojni odnosi, kakšna je kakovost 

načrtov ter skladnost realiziranih programov s cilji, je že drugo vprašanje. Tega se ne da popisati v 

rubrike, ne da se 'objektivno' preverjati. Kaj bi torej drezali na to področje?  

Ravnatelja pokliče inšpektor in mu zaupno napove, da bodo kmalu imeli inšpekcijo in da bi bilo 

prav, da se nanjo dobro pripravijo. Pri tem jim lahko pomaga. Prav zanje ima pripravljen seminar, s 

katerim jim bo razložil vse, kar inšpekcija zahteva. Ta seminar bo stal šolo borih !00.000.- SIT. Res 

zanemarljivo, če bi lahko bile kakšne kazni dražje, ali če bi ime šole prišlo na slab glas. Res 

dobrohotno.  

Človek kar ne more verjeti, da se to dogaja, saj gre vendar za zlorabo položaja. Namesto da bi svojo 

vlogo, znanje in izkušnje inšpektor porabil za podporo in pomoč šolam, uporablja svoj, od države 

dan in plačan položaj, za pridobivanje dobička. Na račun države. Na račun šole, staršev in otrok.  

Nekateri res mislijo, da je demokracija isto kot po zakonih urejeni papirji, dejansko pa lahko 

počnejo nekaj drugega. Zlorabljajo položaj, ljudi in situacije. Demokracije v naši državi ne bomo 

imeli, dokler bomo enačili pravni nivo s tem, kar je prav in res. Kar je prav in res, nam pove etika. 

Etična načela vodijo v dobra dejanja, iskrene in pravične odnose. Pravni nivo je le izpeljava naših 

filozofij, prepričanj in stališč, ki pa so lahko daleč stran od etičnih pravil. Inšpektorji bi na tem 

področju lahko prispevali veliko. Toda ne s tovrstno prakso.  

Želel bi si slišati, da so na šoli veseli, ker pride inšpektor, da se bodo lahko z njim pogovorili o 

mnogih vprašanjih, ki jih pestijo. Nekdo, ki šole spremlja, bi lahko prav v tem smislu deloval 

povezovalno, spodbudno in opogumljajoče. Da bi le.  


