SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE
IPAVČEVA 10
3000 CELJE

POROČILO O KAKOVOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2009/10

VSEBINA

1. PREDSTAVITEV ŠOLE....................................................................................................3
2. POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE .............................................................................4
3. KOMISIJA ZA KAKOVOST NA SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI CELJE.....................5
3. 1 NALOGE KOMISIJE ZA KAKOVOST.....................................................................6
4. POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST NA SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI CELJE.7
5. POVZETEK POROČILA PROJEKTA POKI (ponudimo odraslim kakovostno
izobraževanje) ..................................................................................................................15

2

1. PREDSTAVITEV ŠOLE
Na Srednji zdravstveni šoli Celje izobražujemo že od ustanovitve v letu 1954 dalje za
zdravstvene poklice, zadnje desetletje pa tudi za področje kozmetike.
Izobražujemo za poklic tehnik zdravstvene nege oziroma srednje medicinske sestre,
za poklic bolničar – negovalec, ki je triletni poklicni program, po zaključku tega
programa pa lahko dijaki nadaljujejo šolanje v dvoletnem poklicno tehniškem
programu zdravstvena nega za poklic srednja medicinska sestra; ter za poklic
kozmetični tehnik, ki je štiriletni strokovni program. V vseh programih so poleg
splošnih in strokovnih predmetov oziroma modulov tudi interesne dejavnosti, kjer
ponujamo dijakom zelo pester izbor z različnih področij, predvsem iz naše stroke pa
tudi s področja kulture, športa, raziskovalnega dela, ekologije, različnih tekmovanj,
prostovoljnega dela. Dijaki se lahko odločijo za sodelovanje v različnih izvenšolskih
dejavnostih glede na svoje interese in skladno s svojimi talenti. Šola se vključuje tudi
v različne mednarodne projekte za učitelje in dijake. Na vseh področjih dosegamo
lepe uspehe tudi v državnem merilu.
Šola je s svojim delom in sodelovanjem vpeta v celjsko oziroma savinjsko območje in
tudi širše. Dobro sodelujemo s starši naših dijakov, sicer pa menimo, da je
sodelovanje šole na vseh ravneh dobro. V Celju in okolici redno sodelujemo na
športnem in kulturnem področju, sodelujemo z vsemi šolami v Celju, zdravstvenimi
šolami v Sloveniji in seveda z vsemi uradnimi ustanovami šolskega pa tudi
zdravstvenega ministrstva.
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2. POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE
V šolskem letu 2009/10 smo oblikovali naše poslanstvo, vizijo in vrednote.

POSLANSTVO
Naše poslanstvo je s posredovanjem kakovostnega teoretičnega in praktičnega
znanja ter s spodbujanjem strpnega, humanega in odgovornega odnosa do
sočloveka uresničevati poklicne in osebne cilje udeležencev vseh izobraževalnih
programov.


VIZIJA
Zaposleni na Srednji zdravstveni šoli Celje bomo tudi v bodoče kot izvajalec
izobraževanja s področja zdravstva, socialnega skrbstva in kozmetike nastopali kot
zanesljiv in odgovoren partner tako udeležencem izobraževanja kot delodajalcem.
Z ustvarjalnim in kakovostnim delom bomo omogočili nadaljnji razvoj zavoda in
skrbeli za profesionalni razvoj vseh zaposlenih.

VREDNOTE
Skupaj z dijaki in starši si prizadevamo za doseganje in uresničevanje vrednot:
 Strokovnost – skrbimo za stalen profesionalni razvoj, spremljamo in

vpeljujemo nove pristope poučevanja ter novo tehnologijo.
 Odgovornost – zavedamo se soodgovornosti za doseganje izobraževalnih
ciljev udeležencev izobraževanja, zato premišljeno načrtujemo in kakovostno
izvajamo celoten izobraževalni proces.
 Spoštovanje – razvijamo spoštljiv odnos do soljudi.
 Sodelovanje – spodbujamo sodelovanje ter odprto komunikacijo med
zaposlenimi, dijaki, starši in zunanjimi uporabniki.
 Ustvarjalnost – spodbujamo kreativno mišljenje in iščemo različne poti za
reševanje problemov.
 Varovanje zdravja in okolja – zavedamo se pomena zdravja in čistega okolja
kot temeljnih dobrin ter skrbimo za zdrav način življenja.
 Sočutje – spodbujamo vljuden, prijazen in razumevajoč odnos do ljudi ter
razvijamo socialni čut (občutljivost za tiste, ki potrebujejo pomoč)
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3. KOMISIJA ZA KAKOVOST NA SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI
CELJE

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 v mesecu septembru 2007, ko jo je na
svoji seji potrdil Svet zavoda.
Šolsko 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
V mesecu septembru 2010 je Svet zavoda na seji potrdil nove člane komisije za
kakovost, in sicer:
Tanja Leskovšek, pomočnica ravnateljice
Franja Dobrajc, profesorica
Nina Lobe Selič, profesorica
Katarina Čolović, profesorica
Jana Bervar, profesorica
Daša Mikša Pušnik, dijakinja
Predstavniki delodajalcev: Hilda Maze (SB Celje), Karmen Wirth (Dom ob Savinji),
Saša Mastnak (področje kozmetike)
Predstavnica staršev: Mirjam Šlogar
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3. 1 NALOGE KOMISIJE ZA KAKOVOST
Komisija za kakovost skrbi za uvajanje elementov in merljivih kriterijev kakovosti dela
na šoli ter vzpostavlja sisteme za zagotavljanje kakovosti.
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. napredovanje učiteljev oz. drugih delavcev šole.

-

spremlja doseganje kratkoročnih in nekaterih dolgoročnih ciljev šole.
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4. 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 2009/10 skrbela za opravljanje nalog, ki so elementi
kakovosti dela na šoli.

PREDSTAVITEV PROGRAMOV, KI JIH IZVAJA ŠOLA
V tem šolskem letu smo izvajali vse programe v prenovljeni obliki v prvem, drugem in
tretjem letniku, program kozmetični tehnik pa že v celoti:
- zdravstvena nega – štiriletni strokovni program –10 oddelkov – 318 dijakov
- tehnik zdravstvene nege- iztekajoči štiriletni strokovni program – 12 oddelkov –361
dijakov
- zdravstvena nega – dvoletni poklicno tehniški program – 2 oddelka – 62 dijakov
- kozmetični tehnik – štiriletni strokovni program – 5 oddelkov - 159 dijakov
- bolničar-negovalec – triletni poklicni program – 5 oddelkov - 129 dijakov

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

177

KOZMETIČNI TEHNIK

32

32

32

30

TZN - PTI

31

25

BOLNIČAR-NEGOVALEC

30

27

285

276

SKUPAJ

0
26

0
270

0
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KONČNI UČNI USPEH PO POSAMEZNIH LETNIKIH

Končni učni uspeh na dan 31.8 2010:
Program zdravstvena nega, tehnik zdravstvene nege:
1. letniki:
96 %
2. letniki:
95 %
3. letniki:
97 %
4. letniki:
98 %
Skupaj:
96,5 %
Program zdravstvena nega, tehnik zdravstvene nege – PTI
1. letnik: 74 %
2. letnik: 100 %
Skupaj uspešni: 87 %
Program bolničar-negovalec
1. letnik: 86,5 %
2. letnik: 96 %
3. letnik: 92 %
Skupaj:
91,5 %
Program kozmetični tehnik
1. letnik: 100 %
2. letnik: 98,5 %
3. letnik: 97 %
4. letnik: 100 %
Skupaj:
99 %

To šolsko leto smo torej začeli s 1029 dijaki. Naknadno so se vpisali še trije. Z večjim
številom dijakov se je povečalo tudi število izpisov. Do konca pouka se je izpisalo osem
dijakov, do konca šolskega leta pa še trinajst. Od teh se je šest dijakov, ki so bili uspešni,
preusmerilo na druge šole. Ena dijakinja se je preusmerila v program kozmetični tehnik, iz
programa bolničar-negovalec, dve dijakinji pa iz programa zdravstvena nega.
Status dijaka s posebnimi potrebami je imelo 16 dijakov, trem dijakinjam je nudila pomoč
zunanja strokovnjakinja surdopedagoginja . Pedagoško pogodbo je imelo trinajst dijakov.
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DELEŽ DIJAKOV, KI SO ZAKLJUČILI IZOBRAŽEVANJE V PREDVIDENEM ČASU
Rezultati uspešnosti po opravljenem zaključnem izpitu v avgustu
V jesenskem roku zaključnega izpita je opravljal ZI dijak, ki je uspešno opravil
dopolnilne izpite ( dva nista bila uspešna pri tem), trije dijaki pa so opravljali še izpit iz
slovenščine. Dva kandidata sta bila uspešna, en kandidat ni bil uspešen pri izpitu iz
slovenščine, en kandidat pa ni pristopil k izpitu iz slovenščine.
V zaključnem razredu 3. fb je bilo torej 26 dijakov, 24 jih je uspešno zaključilo razred
(92 %).
K zaključnemu izpitu je torej v obeh rokih pristopilo 24 dijakov, 22 kandidatov je bilo
uspešnih ((91,7 %), dva pa neuspešna (8,3 %).
Program je tako zaključilo 22 dijakov ali 91,7 % generacije in si pridobilo
poklic bolničar-negovalec.

Rezultati uspešnosti po opravljeni poklicni maturi v avgustu
Poklicno maturo je v jesenskem roku opravljalo 41 kandidatov. Od tega je 16 dijakov
opravljalo maturo prvič v celoti, 11 je bilo uspešnih. 10 dijakov je imelo popravni izpit,
šest je bilo uspešnih. 3 dijaki so se prijavili za izboljševanje ocen iz posameznih
predmetov, vsi trije so bili uspešni. Pristopilo je tudi 12 udeležencev izrednega
izobraževanja, šest je bilo uspešnih.
Končno poročilo:
Vsi dijaki: 242: 178 TZN, 31 ZN-PTI in 33 KT
Zaključilo 4. letnik TZN: 174 ali 98 %
Zaključilo 2. letnik PTI:
31 ali 100 %
Zaključilo 4. letnik KT:
33 ali 100 %
Skupaj zaključilo zaključni razred: 238 ali 99 %.

Poklicno maturo je opravljalo torej v obeh rokih 238 kandidatov. Poklicno
maturo je opravilo 230 kandidatov ali 96,6 % 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
DIJAKOV V
RAZREDU

TZN
PTI
KT
SKUPAJ

ŠTEVILO
DIJAKOV,
KI SO
PRISTOPILI
K POM

178
31
33
242

174
31
33
238

POZITIVNI
DIJAKI

166
31
33
230

95,4%
100%
100%
96,6%

NEGATIVNI
DIJAKI

8
/
/
8

4,6 %
/
/
3,4%

DIJAKI, KI
SO
DOSEGLI
19 TOČK
IN VEČ NA
POM
20
/
9
29

Ocenjujemo, da je poklicna matura potekala skladno z vsemi predpisi, in da so
kandidati pokazali primerno zanje.
V tem šolskem letu imamo torej tri zlate maturante, ena dijakinja je dosegla 22 točk,
dva dijaka pa vseh 23 možnih točk. V mesecu juliju sta bila na sprejemu pri ministru
za šolstvo in šport, v mesecu septembru pa je dijake, ki so prejeli maximalno število
točk na Brdu pri Kranju sprejel predsednik države dr. Danilo Türk.
Ocenjujemo, da je kolektiv v tem šolskem letu delal dobro in zavzeto, kar kažejo tudi
rezultati uspeha.
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Na področju izrednega izobraževanja so se kandidati vključevali v naslednje
izobraževalne programe za pridobitev formalne izobrazbe:
 Srednje strokovno izobraževanje: tehnik zdravstvene nege in zdravstvena
nega (SSI),
 Srednje poklicno izobraževanje: bolničar – negovalec (SPI),
 Srednje poklicno tehniško izobraževanje: tehnik zdravstvene nege in
zdravstvena nega (PTI)
Prav tako so potekale priprave na preverjanje in potrjevanje NPK-ja ter preverjanje in
potrjevanje NPK-ja:
- Maser/maserka
- Pediker/pedikerka
- Maniker/manikerka
- Vizažist/vizažistka
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.
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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
 pediker/pedikerka,
 socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka,
 vizažist/vizažistka


maniker/manikerka.

Na področju izobraževanja odraslih je bilo letos še posebej intenzivno delo skupine
za kakovost v okviru projekta POKI . V prilogi Poročila o kakovosti je Povzetek
samoevalvacijskega poročila o kakovosti izobraževanja odraslih.
SODELOVANJE V RAZLIČNIH PROJEKTIH
Projekti, v katerih smo sodelovali:
- Zdrava šola
- Eko šola
- Jabolka za vse
- Mednarodni projekt Leonardo da Vinci (Češka)
- Europe in Motion
- Poki projekt
- To sem jaz
- Ti si zvezda
- Mladi za napredek Celja (raziskovalne naloge)
- Teden vseživljenjskega učenja

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 dijakov.
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RAZVOJ KADROV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI USTANOVAMI
Zanimanje profesorjev oziroma vseh zaposlenih za izobraževanje je veliko, saj so se
skoraj vsi udeležili vsaj enega seminarja ali posveta. Letos smo na šoli sodelovali na
seminarjih v projektu Munus II (prenova programov), organizirali pa smo tudi predavanje
na temo prehranskih dopolnil. Organizirali smo dve strokovni ekskurziji za učiteljski zbor.
Oblike zaposlitve učiteljev v šolskem letu 2009/10.
Število
učiteljev

Oblike zaposlitev učiteljev
a) Vsi zaposleni učitelji

72

b) Učitelji zaposleni za nedoločen čas

70

c) Učitelji zaposleni za določen čas

2

d) Druge oblike zaposlitve, zapišite kakšne!
Delo po pogodbi
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Tabela o pogostosti izobraževanja in usposabljanja učiteljev v šolskem letu 2009/10.
Število
učiteljev

Udeleženost na izobraževanju in usposabljanju
v šol. l. 2009/10

2
a) Učitelji, ki se niso udeležili izobraževanja

(porodniški
dopust)

b) Učitelji, ki so se udeležili do 5. dni izobraževanja
41
c) Učitelji, ki so se udeležili več kot 5. dni
izobraževanja

29

Spremljanje napredovanja učiteljev
NAZIVI-PROFESORJI

M

Ž

VSI

Brez naziva

1

13

14

Mentor

5

26

31

Svetovalec

2

28

20

7

7

Svetnik
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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

nimajo

37

2

15

/

17

1

37

2

15

/

17

1

/

/

/

/

/

/

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

Učitelji
praktičnega
pouka

18
39

15
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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.
Za bodoče mentorje našim dijakom na praktičnem usposabljanju pri delodajalcih smo
organizirali uvajalne seminarje v trajanju osem šolskih ur. Seminar smo izvedli
dvakrat, udeležilo pa se ga je izjemno število udeležencev, in sicer 123, iz vseh
bolnišnic in domov starejših, kjer izvajamo PUD.
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 tudi z
Zavodom za zdravstveno varstvo Celje in Zdravstvenim domom Celje.
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, Državnim izpitnim centrom ter seveda z lokalnimi oblastmi.
Dobro pa sodelujemo tudi z Regijskim študijskim središčem, s katerim smo skupaj
pripravljali program za ustanovitev visoke zdravstvene šole v Celju, kar nam je tudi
uspelo. Visoka šola za zdravstvo še vedno v naših strokovnih kabinetih in učilnicah
deloma izvaja kabinetni pouk oziroma laboratorijske vaje iz mikrobiologije.
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Skupaj z nekaterimi člani Šolskega centra Novo mesto smo že v preteklem šolskem
letu pripravili višješolski program Kozmetika. To je prvi takšen program v Sloveniji.
Program je bil potrjen na seji strokovnega sveta 12. 6. 2009, vendar se na
ministrstvu. žal, niso odločili za razmestitev programa, ki v tem šolskem letu torej še
ni bil izvajan.
Skupaj z vodstvom Šolskega centra smo opravili temeljite pogovore na ministrstvu za
pridobitev oziroma razmestitev programa. Do konca tega šolskega leta še nimamo
odgovora, s pripravami pa bomo vseeno nadaljevali.
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.
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5. POVZETEK POROČILA PROJEKTA POKI (ponudimo odraslim
kakovostno izobraževanje)
Celotno besedilo je dostopno na povezavi http://www.szsce.si/izobrazevanjeodraslih/kakovost/.
POVZETEK REZULTATOV ANKETIRANJA
- Kakovost znanja s stališča delodajalca in posameznika
OPIS PROBLEMA
Če želimo pomagati udeležencem izobraževanja odraslih pri uresničevanju njihovih poklicnih
ciljev, mora biti tako teoretično kot praktično znanje, ki ga posredujemo, na trgu dela
prepoznano kot kakovostno ter prilagojeno potrebam delodajalcev.
Zanimalo nas je, kako udeleženci, ki so uspešno zaključili izobraževanje, ocenjujejo
ustreznost pridobljenega znanja v programu formalnega izobraževanja na Srednji
zdravstveni šoli Celje ter kako ustreznost pridobljenega znanja udeležencev izobraževanja
ocenjujejo delodajalci.
Na tem področju želimo dosegati naslednji standard kakovosti: Znanje, ki ga udeleženci
pridobijo v naši izobraževalni organizaciji, je ustrezno z vidika delavcev in delodajalcev.
Da bi ugotovili, v kolikšni meri ta standard že dosegamo, smo se odločili, da se bomo v
postopku samoevalvacije osredotočili na naslednja evalvacijska vprašanja:
1.
2.
3.
4.

Ali udeleženci ocenjujejo pridobljeno teoretično znanje kot ustrezno?
Ali udeleženci ocenjujejo pridobljeno praktično znanje kot ustrezno?
Ali delodajalci ocenjujejo pridobljeno znanje naših udeležencev kot ustrezno?
Ali delodajalci ocenjujejo, da je pridobljeno znanje primerljivo (boljše, slabše) od
znanja zaposlenih, ki prihajajo iz drugih šol?

UGOTOVITVE, SKLEPI, PREDLOGI
V procesu samoevalvacije smo želeli preveriti, kako ustreznost znanja, pridobljenega na
Srednji zdravstveni šoli Celje, ocenjujejo bivši udeleženci, ki so uspešno zaključili
izobraževanje, in kako delodajalci.
Bivše udeležence izobraževanja smo povprašali, kako ocenjujejo ustreznost pridobljenih
znanj, spretnosti in sposobnosti z vidika koristnosti pri delu. Na podlagi dobljenih rezultatov
ugotavljamo, da velika večina meni, da so si skozi izobraževanje pridobili znanje (glej sliko
15). Prav tako ugotavljamo, da so vsi anketirani bivši udeleženci (glej preglednico 9) opazili
pozitivne spremembe v svojem osebnostnem razvoju, v smeri večjega optimizma, večje
sposobnosti za postavljanje ciljev in načrtovanje njihovega doseganja ter večjo samozavest.
Velika večina bivših udeležencev je opazila spremembe tudi na ostalih področjih, največ v
smeri večje odgovornosti in samostojnosti.
V povezavi z usposobljenostjo predavateljev v izobraževanju odraslih na Srednji zdravstveni
šoli Celje jih 39 od 46 anketiranih bivših udeležencev meni, da so učitelji na Srednji
zdravstveni šoli Celje usposobljeni za delo (glej sliko 16). Na vprašanje, kaj bi bilo potrebno
spremeniti, da bi bilo izobraževanje še uspešnejše (glej preglednico 10), pa največ
udeležencev (15) navaja, da bi bilo potrebnega več praktičnega pouka in poudarka na negi.
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V povezavi z delodajalci nas je v okviru ocene ustreznosti znanja zaposlenih, ki so se šolali
na naši šoli, zanimalo, po katerih merilih oziroma kriterijih delodajalci izbirajo zaposlene in po
katerih merilih presojajo usposobljenost zaposlenih. Na podlagi dobljenih rezultatov
ugotavljamo, da so anketirani delodajalci izpostavili ustrezne osebnostne lastnosti, nato
formalno izobrazbo in ustrezno usposobljenost in nazadnje še delovne izkušnje (glej
preglednico 11).
Za presojanje usposobljenosti zaposlenih navajajo delodajalci različna merila. Glede na
razpršenost odgovorov menimo, da večina anketiranih delodajalcev posebnih kriterijev, po
katerih presojajo usposobljenost zaposlenih, nima izdelanih. Največ delodajalcev kot kriterij
za presojanje usposobljenosti zaposlenih navaja izobrazbo, izkušnje in strokovno znanje ter
odnos do dela, bolnikov in zaposlenih. Nekateri odgovori delodajalcev pa kažejo na izdelane
kriterije za presojanje usposobljenosti zaposlenih, na primer anketiranje oskrbovancev,
notranji strokovni nadzor, preizkus teoretičnega in praktičnega znanja (glej preglednico 12).
Ugotavljamo, da so skoraj vsi anketirani delodajalci (glej sliko 17) že zaposlili sodelavce, ki
so se izobraževali na Srednji Zdravstveni šoli Celje. Prav tako večina anketiranih
delodajalcev odgovarja, da je pri njih zaposlenih zelo veliko oziroma precej posameznikov, ki
so se izobraževali na naši šoli (glej sliko 18).
Glede na rezultate anketiranja, večina delodajalcev (glej sliko 19) meni, da je znanje
zaposlenih, ki so se šolali na Srednji zdravstveni šoli, ustrezno za reševanje problemov v
njihovih delovnih in življenjskih okoljih.
Največ delodajalcev je kot področje, na katerem so se zaposleni, ki so se šolali na Srednji
zdravstveni šoli Celje, še posebej dobro izkazali, izpostavilo praktično znanje ter ustrezno
strokovno znanje (glej preglednico 13, 14). Podobna področja so delodajalci navajali tudi kot
tista, kjer bi lahko bili zaposleni, ki so se šolali na Srednji zdravstveni šoli Celje, še boljši.
Največ delodajalcev je, kot odgovor na to vprašanje, izpostavilo profesionalen odnos.
Pri vprašanju, kaj delodajalci pričakujejo od izobraževalne organizacije, ki izobražuje njihove
zaposlene, so prevladovali zelo splošni odgovori (glej preglednico 15). Delodajalci si za svoje
zaposlene želijo čim več strokovnega znanja (teoretičnega), od izobraževalne organizacije
pričakujejo tudi, da bo zagotovila čim več praktičnih izkušenj. Le nekaj delodajalcev je kot
odgovor na vprašanje navedlo točno določena pričakovanja.

Na podlagi odgovorov delodajalcev ugotavljamo, da bi bila večina delodajalcev, ki so
sodelovali v anketi, pripravljena na skupno preverjanje usposobljenosti kandidatov (glej sliko
20).
Izpostaviti želimo, da tudi najkakovostnejše izobraževanje samo po sebi ne more zagotoviti
uspeha, v kolikor udeleženci ne sprejmejo svojega dela odgovornosti za uspešnost in nimajo
razvitih ustreznih osebnostnih lastnosti. Prav tako so različna tudi pričakovanja delodajalcev.
Nekaterim so pomembnejše ustrezne osebnostne lastnosti, drugim ustrezno teoretično
oziroma praktično znanje. Skoraj nemogoče je pričakovati, da bodo vsi udeleženci, kot tudi
vsi delodajalci, ocenjevali pridobljeno znanje kot ustrezno.
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Glede na povedano smo na področju kakovosti znanja s stališča delodajalca in posameznika
z rezultati ankete zadovoljni. Menimo, da na tem področju dosegamo zastavljeni standard.
Velika večina bivših udeležencev, kot tudi delodajalcev, ocenjuje, da je pridobljeno znanje
bivših udeležencev ustrezno.
Ocenjujemo, da je z vidika bivših udeležencev izobraževanja in delodajalcev ocenjena
ustreznost znanja, ki ga udeleženci pridobijo na naši šoli, naša močna točka. Zadovoljni smo
predvsem z izvajanjem praktičnega pouka, ki poteka v celoti vodeno. Prav nad izvajanjem
praktičnega pouka se udeleženci izobraževanja najbolj pritožujejo, saj težko usklajujejo
obiskovanje praktičnega pouka in vsakdanje obveznosti. Glede na rezultate ankete pa
ugotavljamo, da udeleženci ocenjujejo pridobljeno znanje kot koristno in celo izpostavljajo
potrebo po še več praktičnega dela (glej preglednico 10).
Kot šibko točko ocenjujemo sodelovanje z delodajalci. Naše sodelovanje z delodajalci ne
sloni na sistematično načrtovanih in izvajanih aktivnostih. Rezultati ankete pa kažejo, da bi
večina delodajalcev bila pripravljena na sodelovanje oziroma skupno preverjanje
usposobljenosti zaposlenih, ki so se šolali na naši šoli.
Iz odgovorov delodajalcev (predvsem iz odprtih odgovorov) lahko sklepamo, da večina
delodajalcev nima izoblikovanih natančnih meril za presojanje usposobljenosti zaposlenih in
da je splošno ocenjevanje vseh zaposlenih težko.
Možnost sodelovanja z delodajalci vidimo v skupnem oblikovanju meril uspešnosti
zaposlenih (glede na zahteve stroke in pričakovanja posameznih delodajalcev) ter
sistematičnem ocenjevanju in spremljanju tistih zaposlenih, ki so se oziroma se bodo šolali
na Srednji zdravstveni šoli Celje.
Skozi sistematično sodelovanje oziroma ocenjevanje zaposlenih bi pridobili tudi natančne
povratne informacije o tem, kaj bi bilo potrebno v izobraževanju poudariti oziroma nadgraditi,
da bi bilo znanje naših udeležencev na trgu dela še bolj konkurenčno. Prav tako bi lahko
odgovorili na vprašanje, ki je ostalo brez odgovora – ali je znanje zaposlenih, ki so se šolali
na naši šoli, primerljivo z znanjem zaposlenih, ki so se šolali drugje.

- Napredovanje v programu
OPIS PROBLEMA
Na Srednji zdravstveni šoli Celje spremlja napredovanje udeležencev v programu vodja
izobraževanja. Za večino udeležencev v programu poteka spremljanje v obliki ugotavljanja,
ali so izpolnili kriterij za napredovanje v višji letnik. Bolj pogosto (večkrat letno) ugotavljamo
uspešnost oziroma napredovanje pri udeležencih, ki imajo pri opravljanju izpitov več težav
oziroma tistih, ki se šolajo s pomočjo sredstev Zavoda RS za zaposlovanje.
Ker nismo zadovoljni s sistemom spremljanja napredovanja udeležencev v programu, smo
se v procesu samoevalvacije odločili, da bomo ugotovili, kako udeleženci napredujejo v
programu, kaj jim je pri napredovanju v pomoč in kaj jih ovira.
Na tem področju želimo dosegati naslednji standard kakovosti: Izobraževanje organiziramo
tako, da več kot polovica udeležencev napreduje v predvidenem času.
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Da bi ugotovili, v kolikšni meri ta standard že dosegamo, smo se odločili, da se bomo v
postopku samoevalvacije osredotočili na naslednja evalvacijska vprašanja:
1. Kaj v izobraževalnem procesu udeležencem pomaga pri doseganju cilja?
2. Kaj v izobraževalnem procesu udeležence ovira pri doseganju cilja?
3. Zakaj so nekateri prekinili izobraževanje in kaj bi jih vzpodbudilo k nadaljevanju?

UGOTOVITVE, SKLEPI, PREDLOGI
V procesu samoevalvacije smo ugotavljali napredovanje udeležencev v programu. V procesu
SWOT analize smo že ugotovili (glej preglednico 2 na strani 20), da je v zadnjih štirih letih v
predvidenem času šolanje zaključilo 45 % udeležencev, 21 % je šolanje podaljšalo, 34 %
udeležencev pa se je izpisalo.
Poleg tega pa nas je zanimalo še, kaj v izobraževalnem procesu trenutnim udeležencem
pomaga pri doseganju cilja in kaj jih pri tem ovira. Prav tako nas je zanimalo, zakaj so
nekateri udeleženci prekinili izobraževanje.
Trenutne udeležence smo povprašali, kako ocenjujejo svoje osebne dosežke med
izobraževanjem. Ugotavljamo, da velika večina anketiranih udeležencev ocenjuje, da so tako
uspešni, kot so pričakovali oziroma celo uspešnejši (glej sliko 21). Če dobljene rezultate
primerjamo z rezultati SWOT analize, lahko zaključimo, da udeleženci pri ocenjevanju svoje
uspešnosti v izobraževanju verjetno upoštevajo subjektivne kriterije, kot je količina časa, ki
ga poleg ostalih obveznosti lahko namenijo učenju.
Ugotavljamo tudi, da se udeleženci v procesu izobraževanja srečujejo z različnimi ovirami
(glej sliko 22), katere lahko v grobem razdelimo na dve skupini: ovire, povezane z
izobraževanjem (pomanjkanje učne podpore v organizaciji, ne znam se učiti, težave z
razumevanjem snovi) in ovire, ki izhajajo iz osebne situacije vsakega posameznega
udeleženca (izguba službe, nerazumevanje delodajalca za šolanje, pomanjkanje časa zaradi
družinskih razmer, pomanjkanje časa zaradi službenih obveznosti). Ovire, povezane z
izobraževanjem, predstavljajo 28,6 % vseh odgovorov, osebni razlogi pa 54,2 % vseh
odgovorov.
V povezavi z vprašanjem, kaj udeležencem v izobraževanju pomaga (glej slike od 23 do 34),
ugotavljamo, da so udeleženci izobraževanja na Srednji zdravstveni šoli Celje dobro
seznanjeni s posameznimi oblikami pomoči in podpore pri izobraževanju. Od omenjenih oblik
učne pomoči 6 udeležencev ne pozna možnosti poskusnega ocenjevanja, 7 udeležencev ne
pozna možnosti vpogleda v pisni izdelek, 4 udeleženci pa ne poznajo možnosti analize
pisnega izdelka z učiteljem. Ostale tri oblike pomoči – konzultacije, govorilne ure in možnost
svetovanja poznajo praktično vsi udeleženci.
Največ udeležencev, 67,6 %, se vedno oziroma pogosto udeležuje konzultacij, sledi
svetovanje pri vodji izobraževanja, ki se ga vedno oziroma pogosto poslužuje 42,6 %.
Govorilnih ur se vedno oziroma pogosto poslužuje samo 27,9 % udeležencev. Ostalih oblik
se udeleženci poslužujejo še redkeje.
Glede na to, koliko so posamezne oblike pomoči udeležencem v pomoč, ugotavljamo, da so
anketiranci najvišje ocenili konzultacije (4,251), nato individualno svetovanje pri vodji
1

Anketiranci so posamezne oblike pomoči ocenjevali na lestvici od 1 (nič mi ne pomaga) do
5 (zelo mi pomaga)
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izobraževanja (4,11), sledijo govorilne ure (4,03), možnost analize pisnega izdelka z
učiteljem (3,3), možnost vpogleda v pisni izdelek (3,26) in na koncu poskusno ocenjevanje
(2,97).
Rezultati kažejo, da udeleženci boljše ocenjujejo tiste oblike pomoči, ki jih tudi boljše poznajo
in jih uporabljajo. Ugotoviti je potrebno, ali udeleženci tri slabše ocenjene oblike pomoči nižje
ocenjujejo, ker jih manj uporabljajo ali jim dejansko ne koristijo.
V povezavi z vprašanjem, kaj bi udeležencem pri izobraževanju v naši izobraževalni
organizaciji dodatno pomagalo, ugotavljamo, da več kot polovica udeležencev na to
vprašanje ni odgovorila. Odgovori, ki smo jih prejeli pa so zelo razpršeni. Izpostavili bi lahko
potrebo po predavanjih, kar navaja 16 udeležencev oziroma 23,5 % vseh anketiranih
udeležencev.
Na podlagi rezultatov anketiranja osipnikov ugotavljamo, da večina udeležencev za
prekinitev izobraževanja navaja osebne razloge (glej preglednico 17 in 18). Prav tako večine
osipnikov v času izobraževanja ni nič posebej motilo.
Na področju napredovanja v programu želimo izobraževanje organizirati tako, da bo več kot
polovica udeležencev napredovala v predvidenem času. Glede na rezultate SWOT analize
statistično tega standarda trenutno ne dosegamo, rezultati ankete pa kažejo, da večina
udeležencev vendarle napreduje v skladu s svojimi osebnimi cilji (glej sliko 21). Menimo, da
postavljeni standard delno dosegamo.
Kot močno področje bi lahko izpostavili različne oblike pomoči udeležencem, ki se
sistematično izvajajo v skladu z letnim delovnim načrtom. Prav tako so oblike pomoči, ki se
jih udeleženci najbolj pogosto poslužujejo, ocenjene kot koristne.
Menimo, da je naša šibka točka odsotnost sistematičnega spremljanja tistih udeležencev, ki
v procesu izobraževanja potrebujejo več pomoči in podpore. Vidimo lahko, da je število
udeležencev, ki so izpostavili potrebo po predavanjih skladno s številom udeležencev, ki
ocenjujejo, da so v izobraževanju manj uspešni, kot so pričakovali.
Menimo, da bi bilo potrebno za doseganje boljših učnih rezultatov udeležence še bolj
motivirati za koriščenje možnih oblik pomoči. Dobrodošla bi bila tudi možnost učne pomoči, ki
bi jo lahko izvajali prostovoljci (študenti ali dijaki naše šole) in izvajanje krajših oblik
predavanj za težje predmete, kar zadnji dve leti že počnemo za predmeta matematiko in
računalništvo z informatiko. Ker predavanj ni, imajo udeleženci manj možnosti za
navezovanje stikov in medsebojno pomoč. »Mreženje« udeležencev bi lahko spodbudili z
oglasno desko (tudi na spletu), kjer bi udeleženci izobraževanja izmenjevali zapiske, izkušnje
in podobno. Doseči želimo tudi, da bi bilo čim več gradiva udeležencem izobraževanja
dostopnega na spletni strani šole.
Upoštevati bi bilo potrebno še, da na uspeh v izobraževanju vplivajo tudi osebne težave
udeležencev. Nekateri udeleženci te težave zaupajo v procesu individualnega svetovanja pri
vodji izobraževanja, pri čemer iščemo možne rešitve, ki so sprejemljive tako za udeleženca
kot z vidika organizacije izobraževanja. Možne prilagoditve za posameznike žal niso vedno
sprejemljive.
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Zaposljivost in napredovanje

OPIS PROBLEMA
Ker do sedaj nismo sistematično spremljali udeležencev po zaključku izobraževanja, nas je v
procesu samoevalvacije zanimalo, ali posredujemo znanje in veščine, ki udeležencem
koristijo pri zaposlovanju oziroma napredovanju.
Na tem področju želimo dosegati naslednji standard kakovosti: Zaradi uspešnega zaključka
izobraževanja se večina udeležencev zaposli ali napreduje.
Da bi ugotovili, v kolikšni meri ta standard že dosegamo, smo se odločili, da se bomo v
postopku samoevalvacije osredotočili na naslednja evalvacijska vprašanja:
1.
2.
3.
4.

Koliko udeležencev se po končanem izobraževanju zaposli na ustreznem delovnem
mestu?
Koliko udeležencev po končanem izobraževanju napreduje?
Ali je udeležencem pri iskanju zaposlitve ali pri napredovanju koristilo izobraževanje?
Zakaj se nekateri udeleženci niso zaposlili niti napredovali?

UGOTOVITVE, SKLEPI, PREDLOGI
V povezavi z zaposljivostjo in napredovanjem bivših udeležencev nas je zanimalo, koliko
udeležencev se je po končanem izobraževanju zaposlilo na ustreznem delovnem mestu ter
koliko udeležencev je napredovalo. Prav tako nas je zanimalo, ali je udeležencem
izobraževanje koristilo pri napredovanju in iskanju zaposlitve.
Iz rezultatov ankete je razvidno, da je bila pred začetkom izobraževanja polovica anketiranih
udeležencev zaposlena za nedoločen čas, malo manj kot polovico pa je bilo brezposelnih
(glej sliko 35). Prav tako ugotavljamo, da večina udeležencev, ki so bili pred napredovanjem
zaposleni, v povezavi s koristnostjo izobraževanja navaja pozitivne učinke (glej preglednico
19). Ugotavljamo tudi, da večina udeležencev, ki so bili ob zaključku izobraževanja
brezposelni, ocenjuje, da jim je izobrazba koristila pri iskanju zaposlitve (glej sliko 36).
Končni cilj izobraževanja je uresničevanje poklicnih ciljev udeležencev. Pričakujemo, da se
bo zaradi uspešnega zaključka izobraževanja večina udeležencev zaposlila oziroma
napredovala. Menimo, da zastavljeni standard dosegamo. Rezultati kažejo, da večina bivših
udeležencev, ki so bili ob koncu izobraževanja zaposleni, navaja pozitivne učinke
izobraževanja. Prav tako tudi večina bivših udeležencev, ki so bili ob zaključku izobraževanja
brezposelni, navaja, da jim je izobrazba koristila pri iskanju zaposlitve.
Naša prednost je, da izobražujemo za poklice, ki so na trgu dela iskani in lažje zaposljivi.
Vendar pa gre hkrati tudi za zahtevno in odgovorno delo, ker pridejo še posebej do izraza
osebnostne lastnosti posameznikov. Ves čas je torej potrebno ohranjati standarde kakovosti
znanja in poudarjati pomen etične drže posameznika.
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Menimo, da bi bilo razvijanje sistematičnega sodelovanja z delodajalci koristno tudi z vidika
zaposljivosti udeležencev, saj bi jim lahko na podlagi potreb delodajalcev omogočili
zaposlitev.

SKUPNE UGOTOVITVE, ZAKLJUČKI
V procesu samoevalvacije smo s pomočjo različnih metodoloških pristopov ugotavljali svoje
prednosti in pomanjkljivosti ter iskali možnosti za izboljšave.
Kot prednosti bi lahko izpostavili rezultate anketiranja, ki kažejo, da večina bivših
udeležencev, ki so uspešno zaključili izobraževanje, in delodajalcev ocenjuje znanje,
pridobljeno na naši šoli kot ustrezno. Prav tako večina bivših udeležencev navaja, da jim je
izobraževane koristilo pri napredovanju oziroma iskanju zaposlitve. Čeprav rezultati SWOT
analize kažejo, da v predvidenem času napreduje manj kot polovica udeležencev, pa večina
sedanjih udeležencev ocenjuje, da so pri izobraževanju tako uspešni, kot so pričakovali.
Ugotovili pa smo tudi pomanjkljivosti oziroma področja, ki jih želimo izboljšati:
 izboljšanje sodelovanja z delodajalci;
 uvajanje sistematičnega spremljanja udeležencev v programu, predvsem tistih, ki težje
napredujejo;
 uvajanje dodatnih oblik pomoči (na primer krajša predavanja, učna pomoč);
 razvijanje in možnost dostopa do e-gradiv.
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