SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE
IPAVČEVA 10
3000 CELJE

POROČILO O KAKOVOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2008/09
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KOMISIJA ZA KAKOVOST NA SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI CELJE
Poslanstvo in vizija zavoda
UČIMO SE, DA BOMO S SVOJIM STROKOVNIM ZNANJEM,
STRPNIM IN HUMANIM ODNOSOM , TOPLO BESEDO IN
ODGOVORNIM RAVNANJEM POMAGALI VSEM,
KI NAŠO POMOČ ALI STORITEV POTREBUEJO.

Priprava dobrih izhodišč, nenehno spremljanje in razvijanje, dopolnjevanje ter
prilagajanje realnim potrebam stroke in okolja so vodila, ki nas usmerjajo k
spremembam, izboljšanju oz. oblikovanju kakovostnega vzgojno-izobraževalnega
procesa.
Na šoli smo ustanovili komisijo za kakovost, ki jo je Svet zavoda na svoji seji v
mesecu septembru 2007 tudi potrdil.
Šolsko projektno skupino za kakovost sestavljajo:
Katja Pogelšek Žilavec, pomočnica ravnateljice
Franja Dobrajc, profesorica
Irena Kramberger, mentorica dijaške skupnosti
Predstavnica dijakov: Sara Šlavs
Predstavniki delodajalcev: Hilda Maze (SB Celje), Karmen Wirth (Dom ob Savinji),
Saša Mastnak (področje kozmetike)
Predstavnica staršev: Mirjam Šlogar

Delo vodi in usklajuje Katja Pogelšek Žilavec.
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NALOGE KOMISIJE ZA KAKOVOST
Komisija za kakovost bo skrbela za uvajanje elementov in merljivih kriterijev
kakovosti dela na šoli ter vzpostavila sisteme za zagotavljanje kakovosti.
Komisija za kakovost opravlja naslednje naloge:

-

razvija kazalnike kakovosti;

-

načrtuje, usklajuje in organizira spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli;

-

sodeluje z organi šole in s strokovnimi organi šole;

-

spremlja vključevanje šole v različne projekte (državne in mednarodne) in
sodelovanje dijakov na različnih tekmovanjih (iz strokovnih predmetov in
splošno-izobraževalnih

predmetov)

ter

sodelovanje

šole

z

različnimi

institucijami na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni;
-

spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela na naši šoli, in
sicer po naslednjih kazalnikih:
1. število vpisanih dijakov v 1. letniku;
2. uspeh dijakov po posameznih letnikih;
3. doseganje ciljev izobraževanja;
4. delež dijakov, ki so uspešno zaključili izobraževanje v predvidenem času;
5. uspeh dijakov na ZI in POM;
6. razvoj kadrov (spremljanje izobraževanja učiteljev oz. drugih delavcev
šole);
7. spremljanje napredovanja učiteljev oz. drugih delavcev šole.

-

spremlja doseganje kratkoročnih in nekaterih dolgoročnih ciljev šole.
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POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST NA SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI CELJE
Komisija za kakovost dela na vzgojno-izobraževalnem področju Srednje zdravstvene
šole Celje je v šolskem letu 2008/09 skrbela za opravljanje nalog, ki so elementi
kakovosti dela na šoli.

1. PREDSTAVITEV PROGRAMOV, KI JIH IZVAJA ŠOLA
V tem šolskem letu smo izvajali naslednje izobraževalne porgrame:
• zdravstvena nega – štiriletni strokovni program – 5 oddelkov – 162 dijakov
• tehnik zdravstvene nege- iztekajoči štiriletni strokovni program – 18 oddelkov
–558 dijakov
• zdravstvena nega – dvoletni poklicno tehniški program – 1 oddelek – 33
dijakov
• tehnik zdravstvene nege – iztekajoči dvoletni poklicno tehniški program –1
oddelek - 25 dijakov
• kozmetični tehnik – štiriletni strokovni program – 5 oddelkov - 162 dijakov
( Prvi in drugi letnik smo izvajali po prenovljenem programu, tretji in četrti pa sta
iztekajoči program.)
• bolničar-negovalec – triletni poklicni program – 4 oddelki - 109 dijakov
2. ŠTEVILO VPISANIH DIJAKOV V 1. LETNIKU
SPREMLJANJE ŠTEVILA DIJAKOV, KI SO SE VPISALI V PRVI LETNIK V ŠOL. LETU
2007/08

PROGRAM

TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE

1.LETNIK

2.LETNIK

3.LETNIK

4.LETNIK

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

192

192

182

KOZMETIČNI TEHNIK

32

32

32

TZN - PTI

31

25 31

BOLNIČAR-NEGOVALEC

30

27

285

276

SKUPAJ

(1. LETNIK)

26

0
0

270

To šolsko leto smo torej začeli s 1049 dijaki. Naknadno so se vpisali še trije. Z večjim
številom dijakov se je povečalo tudi število izpisov, ki je naraslo na 32. Takšnega
števila izpisov nismo zabeležili še nikoli. Do konca aprila se je izpisalo osemnajst
dijakov, do konca šolskega leta pa še štirinajst. Od teh se je šest dijakov, ki so
uspešno zaključili razred, preusmerilo na druge šole. Tri dijakinje so se preusmerile
v program kozmetični tehnik in sicer dve iz zdravstvene nege in ena iz programa
bolničar-negovalec.
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0

Status dijaka s posebnimi potrebami je imelo 9 dijakov, štirim dijakinjam je nudila
pomoč zunanja strokovnjakinja surdopedagoginja . Pedagoško pogodbo je imelo
sedem dijakov.
.
3.

KONČNI UČNI USPEH PO POSAMEZNIH LETNIKIH

Končni učni uspeh na dan 31.8 2009:
Program zdravstvena nega, tehnik zdravstvene nege:
1. letniki:
2. letniki:
3. letniki:
4. letniki:
Skupaj:

100 %
99 %
99,5%
99, %
99,5%

Program zdravstvena nega, tehnik zdravstvene nege – PTI
1. letnik: 100 %
2. letnik: 100 %
Skupaj uspešni: 100 %
Program bolničar-negovalec
1. letnik: 94%
2. letnik: 100%
3. letnik: 100%
Skupaj:
97%
Program kozmetični tehnik
1. letnik: 92%
2. letnik: 100%
3. letnik: 100%
4. letnik: 97 %
Skupaj: 97 %
To šolsko leto smo torej začeli s 1049 dijaki. Naknadno so se vpisali še trije. Z večjim
številom dijakov se je povečalo tudi število izpisov, ki je naraslo na 32. Takšnega
števila izpisov nismo zabeležili še nikoli. Do konca aprila se je izpisalo osemnajst
dijakov, do konca šolskega leta pa še štirinajst. Od teh se je šest dijakov, ki so
uspešno zaključili razred, preusmerilo na druge šole. Tri dijakinje so se preusmerile
v program kozmetični tehnik in sicer dve iz zdravstvene nege in ena iz programa
bolničar-negovalec.
Status dijaka s posebnimi potrebami je imelo 9 dijakov, štirim dijakinjam je nudila
pomoč zunanja strokovnjakinja surdopedagoginja . Pedagoško pogodbo je imelo
sedem dijakov.
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4. DELEŽ DIJAKOV, KI SO ZAKLJUČILI IZOBRAŽEVANJE V PREDIDENEM
ČASU
Rezultati uspešnosti po opravljenem zaključnem izpitu v avgustu
V jesenskem roku zaključnega izpita sta oba dijaka, ki nista bila uspešna v
spomladanskem roku, pristopila k opravljanju dopolnilnega izpita, oba iz slovenščine.
Oba sta izpit uspešno opravila in pristopila k zaključnemu izpitu in ga uspešno
opravila. Kandidatov izrednega izobraževanja v tem roku ni bilo.
K zaključnemu izpitu je torej v obeh rokih pristopilo 29 dijakov in vsi so bili uspešni,
kar pomeni torej 100% uspeh pri zaključnem izpitu.
Program je tako zaključilo 29 dijakov ali 100% in si pridobilo poklic bolničarnegovalec.
Rezultati uspešnosti po opravljeni poklicni maturi v avgustu
Poklicno maturo je v jesenskem roku opravljalo 46 kandidatov. Od tega je 18 dijakov
opravljalo maturo prvič v celoti, 10 je bilo uspešnih.
1 dijakinja je opravljala POM v dveh delih in bila uspešna.
8 dijakov je imelo popravni izpit, šest je bilo uspešnih in so opravili POM.
8 se jih je prijavilo za izboljševanje ocen iz posameznih predmetov, trije so bili
uspešni.
Pristopilo je tudi 9 udeležencev izrednega izobraževanja, ki so bili vsi uspešni, in 2
občana, eden je bil uspešen.
Končno poročilo:
Vsi dijaki: 189 TZN, 24 TZN-PTI in 32 KT
Zaključilo 4. letnik TZN: 187 ali 99 %
Zaključilo 2. letnik PTI:
24 ali 100 %
Zaključilo 4. letnik KT:
31 ali 97 %
Skupaj zaključilo zaključni razred: 242 ali 99,7 %.
Poklicno maturo je opravljalo torej v obeh rokih 242 kandidatov. Poklicno maturo je
opravilo 231 kandidatov ali 95,5 % in si pridobilo poklic tehnik zdravstvene nege
oziroma kozmetični tehnik.
:
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Glede na vzgojno-izobraževalni program so dijaki dosegli v spomladanskem in
jesenskem roku skupaj naslednji uspeh pri POM
ŠTEVILO
ŠTEVILO
POZITIVNI
NEGATIVNI
DIJAKI, KI
DIJAKOV V
DIJAKOV,
DIJAKI
DIJAKI
SO
RAZREDU
KI SO
DOSEGLI
PRISTOPILI
19 TOČK
K POM
IN VEČ NA
POM
TZN
189
187
177
94,7%
10
5,3%
25
PTI
24
24
23
95,8%
1
4,2%
/
KT
32
31
31
100%
/
/
9
SKUPAJ
245
242
231
95,5%
11
4,5%
33
Ocenjujemo, da je poklicna matura potekala skladno z vsemi predpisi, in da so
kandidati pokazali primerno zanje.
Naj ponovimo, da imamo v tem šolskem letu štiri zlate maturantke, ki so dosegle 22
točk.
Ocenjujemo, da je kolektiv v tem šolskem letu delal dobro in zavzeto, kar kažejo tudi
rezultati uspeha.
5. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Na področju izrednega izobraževanja so se kandidati vključevali v naslednje
izobraževalne programe za pridobitev formalne izobrazbe:
• Srednje strokovno izobraževanje: tehnik zdravstvene nege (SSI),
• Srednje poklicno izobraževanje: bolničar – negovalec (SPI),
• Srednje poklicno tehniško izobraževanje: tehnik zdravstvene nege (PTI)
Prav tako so potekale priprave na preverjanje in potrjevanje NPK-ja ter preverjanje in
potrjevanje NPK-ja:
- Maser/maserka
- Pediker/pedikerka
Izobraževanje odraslih na Srednji zdravstveni šoli Celje je potekalo po konzultacijsko
– izpitnem sistemu, s svetovanjem in mentorstvom. Splošno teoretične in strokovno
teoretične vsebine so potekale v obliki konzultacij na sedežu šole. Izpitni roki so bili
enkrat mesečno.
Enkrat mesečno so bile organizirane tudi govorilne ure oziroma individualne
konzultacije ter poskusno ocenjevanje.
V okviru konzultacijsko - izpitne metode je bil izveden naslednji obseg konzultacij in
govorilnih ur s poskusnim ocenjevanjem:
Na Srednji zdravstveni šoli Celje poteka izvajanje priprav na preverjanje in
potrjevanje ter preverjanje in potrjevanje NPK-ja
•

maser/maserka in
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6.

•

pediker/pedikerka,

•

socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka,

•

vizažist/vizažistka

•

maniker/manikerka.

SODELOVANJE V RAZLIČNIH PROJEKTIH
Projekti: To sem jaz ( vsi dijaki prvih in drugih letnikov)
Ti si zvezda
Mladi za napredek Celja, 6 raziskovalnih nalog
Teden vseživljenjskega učenja
Zdrava šola
Jabolka za vse
Mednarodni projekt Leonardo da Vinci
Izmenjava dijakov – Danska ( trije dijaki)
Izmenjava profesorjev – Danska (trije profesorji)
Obisk dijakov z Danske, dva odrasla udeleženca, trije tedni
Obisk francoskih študentov
Študijski obisk v Bolgariji, vseživljenjsko učenje
Europe in Motion
Sodelovanje učencev, udeležencev Unescovega naravoslovnega tabora, pri
dejavnostih šole ( kozmetika)

7. SODELOVANJE S STARŠI
Stiki s starši so bili realizirani v skladu z LDN. Izvedeni so bili vsi roditeljski
sestanki v okviru katerih pripravimo tudi različna tematska predavanja za starše (
težave mladostnikov, prehod med osnovno in srednjo šolo, poklicno usmerjanje…)
Straši so lahko obiskovali popoldanske govorilne ure, udeležili so se sestankov Sveta
staršev ter Upravnega odbora šolskega sklada. Veliko staršev se je udeleževalo tudi
dopoldanskih govorilnih ur.
Na sestankih Sveta staršev smo obravnavali vse potrebno za dobro delo v šoli.
Vključevali so se v reševanje učno-vzgojne problematike, prehrane in varnosti
diajkov.
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8.

RAZVOJ KADROV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI USTANOVAMI
Kadrovska struktura se iz leta v leto izboljšuje. Zaradi povečevanja števila dijakov in
zaradi različnih bolniških in porodniških odsotnosti so bile potrebne nove zaposlitve.
Vse učitelje, ki so izpolnili kadrovske pogoje in opravili strokovni izpit, smo zaposlili
za nedoločen čas.
Tudi v letošnjem šolskem letu opažam, da je zanimanje profesorjev za izobraževanje
veliko, saj so se skoraj vsi udeležili vsaj enega seminarja ali posveta. Letos smo
sodelovali na seminarjih za prenovo programov in za pripravo dela v prenovljenih
programih zdravstvena nega, zdravstvena nega pti in bolničar negovalec. Organizirali
pa smo si tudi dve strokovni ekskurziji za učiteljski zbor.
Ga. ravnateljica se je udeležila posveta ravnateljev v Portorožu ter posveta o
poklicnem in strokovnem izobraževanju ter posveta za predsednike in tajnike
poklicne mature. Sodelovala sem tudi na srečanjih, ki jih je organiziral Zavod za
šolstvo. Udeležila se je posveta o prevedbi plač v nove plačilne razrede. Seveda pa
se je udeležila tudi vseh srečanj Skupnosti zdravstvenih šol.
Profesorji so tudi redno sodelovali na študijskih skupinah. Na šoli imamo sedež za
študijske skupine za zdravstveno vzgojo, praktični pouk zdravstvene nege, jeseni pa
smo prevzeli še novoustanovljeno študijsko skupino za bolničarje.
Tudi v tem šolskem letu je deloval Šolski sklad. Skladno s sklepi Upravnega odbora
Sklada in po posvetu s člani Sveta staršev smo nadaljevali s projektom Jabolko, ki
ga imajo dijaki zelo radi. Projekt smo omejili samo na ponudbo jabolk na hodniku.
Nabavili smo tudi nekaj opreme za športno vzgojo ter ponovno sodelovali v projektu
Leonardo da Vinci. Letos so trije dijaki odšli na Dansko.
S knjigami oziroma učbeniki iz šolskega učbeniškega sklada smo letos pokrili vse
potrebe oziroma želje dijakov, saj imamo v skladu učbenike za vse programe in za
vse letnike, narašča pa tudi izposoja za odrasle udeležence izobraževanja.
Ocenjujem, da je kolektiv v tem šolskem letu delal dobro in zavzeto, kar kažejo tudi
rezultati uspeha.
Sodelovanje z bolnišnico je bilo dobro, naše sestre so se udeležile nekaj krajših
seminarjev, ki so jih organizirali na oddelkih, mi pa smo pripravili vsakoletno srečanje
v maju, na katerem smo obravnavali prenovljene programe, predvsem pripravo
odprtega kurikula, posebej pa smo izpostavili organizacijo in izvedbo praktičnega
usposabljanja pri delodajalcih. Posveta so se udeležile tudi sestre iz skoraj vseh
domov upokojencev v celjski oziroma savinjski regiji. Dobro sodelujemo tudi z
Domom ob Savinji. Naši dijaki poleg prakse v domu pripravijo za varovance tudi
nekaj proslav, sodelujemo na razstavah, v domu izpeljemo tudi precej ur projekta
Leonardo, ko nas obiščejo dijaki s tujih šol. V tem šolskem letu smo izvedli nekaj ur
praktičnega pouka programa kozmetični tehnik, s čimer so bili varovanci doma zelo
zadovoljni. Zelo dobro smo sodelovali z Zavodom za zdravstveno varstvo Celje.
Njihovi sodelavci so sodelovali pri izvedbi okroglih miz in nekaterih drugih
dejavnostih.
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Tudi sicer je bilo uspešno sodelovanje z zdravstvenimi domovi v celjski regiji, enako z
domovi za upokojence. Uspešno smo sodelovali z Zavodom za šolstvo v Celju in
Ljubljani, posebej pa s Centrom za poklicno izobraževanje, Andragoškim centrom,
Ministrstvom za šolstvo ter seveda z lokalnimi oblastmi.
Posebej naj izpostavim sodelovanje z Regijskim študijskim središčem, saj smo
skupaj pripravljali program za ustanovitev visoke zdravstvene šole v Celju, kar nam je
tudi uspelo. V jeseni bo šola vpisala prve izredne študente, upamo pa, da bomo
naslednje leto lahko začeli z rednim izobraževanjem.
Skupaj z nekaterimi člani Šolskega centra Novo mesto smo pripravili višješolski
program Kozmetika. To je prvi takšen program v Sloveniji. Program je bil potrjen na
seji strokovnega sveta 12. 6. 2009. Pridobitev programa za šolo bo zelo zahtevna
naloga, saj še nimamo nobenega višješolskega programa, pridobitev pa pomeni
drugačno organizacijo in pripravo precej zahtevnega elaborata. Sredi julija smo
opravili na MŠŠ razgovore na to temo, jeseni pa jih bomo ponovno.
Letos smo ob koncu leta, kot je že tradicija, izdali tiskano Letno poročilo oziroma
Letopis Srednje zdravstvene šole Celje. V njem so zapisana vsa poročila o izjemno
pestrem delu šole v tem šolskem letu, posebej na področju interesnih dejavnosti,
izvenšolskih dejavnosti in projektov, na kar smo lahko tako učitelji kot dijaki
upravičeno ponosni. Seveda pa nas letošnji dosežki zavezujejo za še boljše delo v
bodoče.

V nadaljevanju je podana predstavitev deleža učiteljev z ustrezno izobrazbo in
deleža učiteljev, ki sodelujejo v nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju, in
sicer na naslednji način:
• oblike zaposlitve učiteljev;
• tabela o pogostosti izobraževanja učiteljev;
• spremljanje napredovanja učiteljev
• števila učiteljev, ki so izpolnjevali opisane pogoje za delo na delovnem mestu
učitelja;
• oblike izobraževanja in usposabljanja učiteljev.
Oblike zaposlitve učiteljev v šolskem letu 2008/09.
Število
učiteljev

Oblike zaposlitev učiteljev
a) Vsi zaposleni učitelji

72

b) Učitelji zaposleni za nedoločen čas

68

c) Učitelji zaposleni za določen čas

4

d) Druge oblike zaposlitve, zapišite kakšne!
Delo po pogodbi

12
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Tabela o pogostosti izobraževanja in usposabljanja učiteljev v šolskem letu 2008/09.
Udeleženost na izobraževanju in usposabljanju
v šol. l. 2008/09

Število
učiteljev
5

a) Učitelji, ki se niso udeležili izobraževanja

(porodniški
dopust)

b) Učitelji, ki so se udeležili do 5. dni izobraževanja

33

c) Učitelji, ki so se udeležili več kot 5. dni
izobraževanja

34

Spremljanje napredovanja učiteljev
NAZIVI-PROFESORJI

M

Ž

VSI

Brez naziva

3

13

16

Mentor

6

25

31

Svetovalec

1

16

17

8

8

svetnik

Število zaposlenih na šoli, ki so oziroma niso izpopolnjevali posameznega
pogoja na delovnem mestu

Izpolnjevanje pogojev za delovno mesto
učitelja

a) Število učiteljev, ki imajo/nimajo
pedagoško-andragoške izobrazbe
b) Število učiteljev, ki imajo/nimajo
strokovnega izpita s področja vzgoje in
izobraževanja
c) Število učiteljev, ki imajo/nimajo
ustrezne formalne izobrazbe za celotno
učno obveznost

Učitelji
splošnoizobraže
valnih
predmetov

Učitelji
strokovno
teoretičnega
pouka

imajo

nimajo

imajo

nimajo

imajo

41

/

14

/

17

39

2

14

/

17

1

/

/

/

/

č) Število učiteljev, ki imajo/nimajo
predpisanih delovnih izkušenj
d) Število vseh učiteljev

Učitelji
praktičnega
pouka
nimajo

/

17
41

14

17
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