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1. PREDSTAVITEV SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE CELJE
Uradni naziv: Srednja zdravstvena šola Celje
Naslov: Ipavčeva 10, 3000 Celje
Telefon: 03/4286900
Fax: 03/4286901
Spletna stran: http://www2arnes.si/~sscezdr1s/
Email: zdravstvena-sola-celje@guest.arnes.si
Matična številka: 5083621
Davčna številka: 52910946

Ustanovitelj:
Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) in 6. člena in
šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije ( Uradni list RS, št.
24/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije dne 2. septembra
2008 sprejela sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja
zdravstvena šola Celje«.
To je najnovejši sklep o ustanovitvi

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Srednja zdravstvena šola Celje. Sicer pa je bila šola ustanovljena leta 1954.
Šola je vpisana v Sodni register pod registrsko številko 1-00076-00 in je opredeljena
kot poklicna in strokovna šola. Je javni zavod, ki opravlja vzgojno-izobraževalno
dejavnost – izobraževanje mladine in odraslih.
Šola je ustanovljena za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja
kot javna služba na področju izobraževanja in na podlagi izobraževalnih programov.
Organizirana je kot enovit zavod.
V skladu z ustanovitvenim aktom smo šolskem letu 2010/2011 izvajali redni pouk ter
izobraževanje odraslih v naslednjih programih:


Zdravstvena nega (SSI, PTI),



Tehnik zdravstvene nege (SSI),
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Kozmetični tehnik (SSI),



Bolničar/negovalec (SPI),



Zdravstvena nega (PTI).

Po zaključenem četrtem letniku dijaki programa tehnik zdravstvene nege in
kozmetični tehnik opravljajo poklicno maturo, dijaki programa bolničar/negovalec pa
zaključni izpit.
Poleg navedenih programov pa šola opravlja dejavnosti, povezane z vzgojo in
izobraževanjem v obliki usposabljanj za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij
(maser, pediker, maniker, vizažist in socialni oskrbovalec).
Dolgoročni in kratkoročni cilji so opredeljeni v koncepciji razvoja šolstva v Sloveniji in
posameznih programih, ki jih šola izvaja.
Uvajamo novosti v prenovljenih izobraževalnih programih, ki temeljijo predvsem na
povezovanju predmetov, interdisciplinarnosti, novih metodah dela in tehnikah
poučevanja. Za uvajanje sprememb skrbijo vodje PUZ in šolski razvojni tim oz.
komisija za kakovost, ki vodi delavnice za strokovne delavce, le-te so prešle v
obvezni del izobraževanja na šoli in se izvajajo s pomočjo lastnih ali zunanjih
predavateljev, moderatorjev, mentorjev, multiplikatorjev.
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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1. 1 POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE
Na šoli smo v letu 2009 izoblikovali, v šolskem letu 2010/11 pa dopolnili in oblikovali
poslanstvo in vizijo. Prizadevamo si za uresničevanje vrednot, ki zaznamujejo
poklice, za katere izobražujemo.
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.
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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)

2. SISTEM KAKOVOSTI
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.
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
Za dvig kakovosti si na šoli prizadevamo vsi zaposleni. Zavedamo pa se, da je
vzpostavitev celovitega sistema kakovosti zahteven, dolgotrajen proces, ki ga
izgrajujemo postopoma.
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2. 1 DELOVANJE KOMISIJE ZA KAKOVOST v šolskem letu 2010/11
Komisija za kakovost je tudi v tem šolskem letu skrbela za uvajanje elementov in
merljivih kriterijev kakovosti dela na šoli.
Aktivnosti, ki smo jih izvajali v tem šolskem letu:
-

razvijanje kazalnikov kakovosti;

-

načrtovanje, usklajevanje

in organiziranje

spremljave in zagotavljanja

kakovosti na šoli;
-

sodelovanje z organi šole in s strokovnimi organi šole;

-

spremljava vključevanja 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;
-

spremljava in ugotavljanje 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; osip dijakov;
3. izostanki in vzgojni ukrepi;
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).

V tem šolskem letu smo se vključili v proces spletne samoevalvacije v okviru projekta
MUNUS 2. Področje samoevalvacije je bilo UČENJE in POUČEVANJE, kazalnik pa
ŠOLSKA KLIMA.
Prednostno področje je bilo torej tudi v tem šolskem letu učenje in poučevanje.

7

2. 1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST
Komisija za kakovost dela na vzgojno-izobraževalnem področju Srednje zdravstvene
šole Celje je v šolskem letu 2010/11 skrbela za opravljanje nalog, ki so elementi
kakovosti dela na šoli.

2. 1. 1 Prednostno področje samoevalvacije
Na podlagi rezultatov spletnega anketiranja - področje samoevalvacije je bilo
UČENJE in POUČEVANJE, kazalnik pa ŠOLSKA KLIMA, smo ugotovili močne
točke, predvsem pa smo se posvetili ugotavljanju šibkih točk (tam, kjer so bile ocene
nizke in kjer so večja razhajanja med odgovori dijakov in učiteljev). Skupaj smo
poskušali poiskati razloge za razliko.
Izpostavili smo tri področja, kjer so bila odstopanja največja:
1. Učitelj z razumevanjem sprejema moje probleme
Odstopanje med odgovori je bilo 46%.
Razlogi za razliko:
-

Starostna razlika profesorjev in dijakov pripomore k različnemu dojemanju iste
težave

-

Premalo časa za razgovor med profesorjem in dijakom izven razreda

-

Premalo zavedanje dijakov o resnosti šole in čuta za odgovorno izpeljavo
nalog

-

Premalo jasne zahteve in posledice

-

Učitelji se pogosto srečujejo z izgovori dijakov, prepuščeni so lastni presoji, ali
je razlog, ki so ga navedli dijaki točen in dovolj, da se opraviči izostanek
2. Učiteljevo obnašanje mi je za dober zgled

Na podlagi odgovorov lahko sklepamo, da učitelji v večji meri ocenjujejo, da so
dijakom dober zgled, kot pa dijaki.
Učitelji so lahko dijakom zgled s svojimi osebnostnimi lastnostmi (poštenost, pridnost,
doslednost…), vedenjem (pravočasen prihod v razred, urejenost, obvladovanje
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razreda), pa tudi s svojimi stališči (odnos do drugačnosti, obravnava motečih dijakov,
stališča glede aktualnih dogodkov…). Zahteve učiteljev do dijakov in njihovo vedenje
morajo biti usklajeni, sicer dijaki doživljajo učitelje kot nekonsistentne, neiskrene.
Otroci in mladostniki se največ učijo s posnemanjem. Učitelj se mora zavedati, da je
vedno zgled – dober ali slab.
3. Učitelj me pogosto pohvali
Odstopanje med odgovori je bilo 45,7%.
Pohvala je bistvena za večjo učno motivacijo dijakov in izmed ključnih dejavnikov
uspešnosti. Izboljša lahko rezultate učenja in motivira dijake, da delajo več. Mogoče
se učitelji še vedno premalo zavedamo pomena individualizirane pohvale in nagrade,
ki je ključnega pomena za spodbudo.
Kakšna naj bo nagrada kot posledica pohvale; ali pogosto pohvalim; kako bi še lahko
spodbujali notranjo motivacijo pri dijakih – to so vprašanja, ki smo si jih zastavili v
razmislek.
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2. 1. 2 Drugi kazalniki kakovosti

ŠTEVILO VPISANIH DIJAKOV V 1. LETNIKU (SPREMLJAVA ŠT. VPISANIH OZ.
OSIP GENERACIJE 2009/10)

PROGRAM

1.LETNIK

2.LETNIK

3.LETNIK

2009/10

2010/11

2011/12

ZDRAVSTVENA NEGA

160

158

154

KOZMETIČNI TEHNIK

32

33

33

BOLNIČAR-NEGOVALEC

55

51

50

247

242

237

31

25

/////////////////////////////

SKUPAJ

ZN - PTI

Največji osip dijakov v generaciji 2009/10 torej beležimo v programu ZN-PTI (20%), v
programu BOLNIČAR NEGOVALEC 10%, ZN 3.75, v programu Kozmetični tehnik pa
sploh ni osipa.

KONČNI UČNI USPEH PO POSAMEZNIH LETNIKIH
Končni učni uspeh na dan 31.8 2011:
Program zdravstvena nega, tehnik zdravstvene nege:
1. letniki:
97 %
2. letniki:
96 %
3. letniki:
98 %
4. letniki:
98 %
Skupaj:
97,2%
Program zdravstvena nega, tehnik zdravstvene nege – PTI
1. letnik: 74 %
2. letnik: 100 %
Skupaj uspešni: 87 %
Program bolničar-negovalec
1. letnik: 96,5 %
2. letnik: 100 %
3. letnik: 100%
Skupaj:
98,8 %

10

Program kozmetični tehnik
1. letnik: 100 %
2. letnik: 100 %
3. letnik: 100 %
4. letnik: 100 %
Skupaj:
100 %

V šolskem letu 2010/11 smo po posvetovanju z ministrstvom razpisali pet oddelkov
prvega letnika programa zdravstvena nega, en oddelek programa poklicno
tehniškega izobraževanja ( 3+2), en oddelek programa kozmetični tehnik in dva
oddelka programa bolničar negovalec.
To šolsko leto smo začeli s 1016 dijaki. Naknadno se jih je vpisalo še 5. Do konca
pouka se je izpisalo 14 dijakov, do konca šolskega leta pa še 12. Od teh se je 1
dijakinja, ki je bila uspešna, preusmerila na šolo bliže domu, dve dijakinji sta se
preusmerili iz programa zdravstvena nega v program bolničar-negovalec, trije dijaki
pa so letnik že ponavljali in ponovno niso bili uspešni.
Status dijaka s posebnimi potrebami je imelo 22 dijakov, eni dijakinji je nudila pomoč
zunanja strokovnjakinja surdopedagoginja. Pedagoško pogodbo je imelo 16 dijakov.
Za 3 dijake tujce smo izvajali tečaj slovenščine.

USPEŠNOST PO LETNIKIH (primerjava šol. leta2008/09, 2009/10 IN 2010/11)

LETNIKI
1.
2.
3.
4.
SKUPAJ

ŠOLSKO LETO
2008/2009
94,5
99
99,6
98
97,7

ŠOLSKO LETO
2009/2010
89
97
95
99
95

ŠOLSKO LETO
2010/11
97
98,5
98,5
99
98,25

Iz tabele je razvidno, da je učni uspeh v šol. letu 2010/11 boljši od lanskega. Boljši
uspeh pripisujemo tudi spremenjenemu pravilniku o ocenjevanju – zaradi ukinitve
NMS- jev je bilo manj kampanjskega učenja. Velik problem pa še vedno
predstavlja.izostajanje od pouka
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Učitelji so si prizadevali za boljši uspeh z:





utrjevanjem snovi po vprašanjih,
usklajevanjem NOZ,
analizo rezultatov,
domačimi zaposlitvami.

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA
Rezultati uspešnosti po opravljenem zaključnem izpitu
Zaključni izpit je v spomladanskem roku uspešno opravilo skupaj 45
kandidatov ali 100 %.
Ocenjujemo, da je zaključni izpit potekal brez zapletov in da so dijaki pokazali
primerno znanje in odgovoren odnos do dela.
V jesenskem roku zaključnega izpita sta opravljala zaključni izpit dva dijaka, ki sta
uspešno opravila popravne izpite oz. opravila vse šolske obveznosti.
V zaključnem razredu 3. FB in 3. GB je bilo skupaj 47 dijakov. K zaključnem
izpitu je v obeh rokih pristopilo vseh 47 dijakov. Vsi dijaki so uspešno opravili
zaključni izpit kar je 100%.
Končni uspeh:
ODL = 7 ( od tega 4 s pohvalo)
PDB = 21
DB = 19
Program je tako zaključilo 47 dijakov ali 100 % generacije in si pridobilo poklic
bolničar-negovalec.
Rezultati uspešnosti po opravljeni poklicni maturi
Končno poročilo POM:
Vsi dijaki: 230: 175 TZN, 25 ZN-PTI in 30 KT
Zaključilo 4. letnik TZN: 171 ali 98 %
Zaključilo 2. letnik PTI:

23 ali 92 %

Zaključilo 4. letnik KT:

30 ali 100 %

Skupaj zaključilo zaključni razred: 224 ali 97 %.

Poklicno maturo je opravljalo torej v obeh rokih 224 kandidatov.

Poklicno

maturo je opravilo 220 kandidatov ali 98,2 % in si pridobilo poklic tehnik
zdravstvene nege , srednji zdravstvenik / srednja medicinska sestra 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

175
25
30
230

ŠTEVILO
DIJAKOV, KI
SO
PRISTOPILI K
POM
171
23
30
224

POZITIVNI
DIJAKI

168
22
30
220

98,2%
95,7%
100%
98,2%

NEGATIVNI
DIJAKI

3
1
/
4

DIJAKI, KI SO
DOSEGLI 19
TOČK IN VEČ
NA POM

1,8 %
4,3 %
/
1,8%

32
3
2
37

Ocenjujemo, da je poklicna matura potekala skladno z vsemi predpisi, in da so
kandidati pokazali primerno znanje.
V tem šolskem letu imamo štiri dijake z izjemnim učnim uspehom in sicer: Karmen
Seljak in Alen Založnik, ki sta izjemen učni uspeh 22 točk dosegla že v junijskem
roku, ter Alja Ribič (iz programa kozmetični tehnik) in Martina Fajdiga (iz programa
tehnik zdravstvene nege), ki sta v jesenskem roku izboljšali ocene in tako dosegli 22
točk, od 23 možnih točk.

VZGOJNI UKREPI

VRSTA UKREPA
Opomin
Ukor
Ukor oddelčnega uč. zbora
Ukor uč. zbora
Alternativni ukrep

Šolsko leto 2009/10
53
57
19
9
99

Šolsko leto 2010/11
72
56
18
4
78

ŠOLSKO LETO 2009/10
76.377
7343

ŠOLSKO LETO 2010/11
87.820
6405

IZOSTANKI OD POUKA
IZOSTANKI
OPRAVIČENI
NEOPRAVIČENI
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SODELOVANJE V RAZLIČNIH PROJEKTIH
Srednja zdravstvena šola se vključuje v številne domače in tuje.projekte.Tudi z
rezultati različnih projektov, ki jih zaposleni vključujejo v svoje delo, na nek način
dvigujemo kakovost našega dela.
Projekti, v katerih smo sodelovali v šolskem letu 2010/11::
- Zdrava šola
- Eko šola
- Jabolka za vse
- Unesco
- Mednarodni projekt Leonardo da Vinci
- Europe in Motion
- Nacionalni projekt »Rastem s knjigo«
- Projekt Aleksandra Mežka »Podarjeno srcu«
- Projekt«Pozdrav ptic miru«
- Projekt »Evropska vas«
- Inovacijski projekt »Nova generacija na pohodu«
Projekt MUNUS 2
- Poki projekt
- To sem jaz
- Ti si zvezda
- Mladi za napredek Celja (raziskovalne naloge)
- Teden vseživljenjskega učenja
V tem šolskem letu smo prvič izpeljali tudi PROJEKTNI EKO TEDEN »Na naravni
ravni«..
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.
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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.

RAZVOJ KADROV
Zanimanje profesorjev oziroma vseh zaposlenih za izobraževanje je veliko, saj so se
skoraj vsi udeležili vsaj enega seminarja ali posveta, večina pa več (tabela).Letos smo
na šoli sodelovali na seminarjih v projektu Munus II (prenova programov), organizirali pa
smo tudi predavanje oz seminar na temo medsebojnih odnosov, zboljšanja klime in
timskega dela ter delavnico Sodobni pristopi k učenju. Organizirali smo dve strokovni
ekskurziji za učiteljski zbor (team building).

Tabela o pogostosti izobraževanja in usposabljanja učiteljev v šolskem letu 2010/11.
Udeleženost na izobraževanju in usposabljanju
v šol. l. 2009/10
a) Učitelji, ki se niso udeležili izobraževanja

Število
učiteljev

3+5 (porod.
stalež)

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

54

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

10

Prednost pri strokovnem izpopolnjevanju so imela izobraževanja, pomembna za
izvajanje prenovljenih programov (medpredmetno načrtovanje in povezovanje), za
delo z dijaki s posebnimi potrebami (Specifične učne težave -Disleksija), za
pridobivanje znanj za uvajanje novih strategij poučevanja. Posebno pozornost smo
namenili stalnemu poklicnemu razvoju učiteljev po strokah.
Strokovno izpopolnjevanje so spremljali strokovni aktivi in vodstvo šole – natančni
podatki so navedeni v Poročilu o uresničitvi LDN za leto 2010/11.
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SODELOVANJE Z DRUGIMI USTANOVAMI
Sodelovanje z bolnišnico je bilo dobro, naše sestre so se udeležile nekaj krajših
seminarjev, ki so jih organizirali na oddelkih, na šoli 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. Prav tako smo v maju organizirali že tretje
usposabljanje za mentorje dijakom v času opravljanja PUD. Udeležilo se ga je 48
kandidatov. 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. 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 uporabo smo jim
ponudili naš laboratorij, kjer opravljajo laboratorijske vaje iz mikrobiologije. 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. V šolskem letu 2011/12 ga bodo začeli
izvajati na Šolskem centru Novo mesto.
V šolskem letu 2010/11 smo predstavili šolo, njene izobraževalne programe in aktivnosti
na različnih dogodkih v okviru šole in lokalne skupnosti, s sodelovanjem na prireditvah in
v projektih, z novo predstavitveno zloženko šole, v Srednješolskem vpisniku, na
spletnem portalu mojaizbira.si, z novicami v časopisu, s prispevki v publikacijah in še
marsikje. Sodelovali smo na Festivalu izobraževanja in zaposlovanja v Celju, se udeležili
prireditve »Pred izbiro poklica« na OŠ Hruševec Šentjur, ki so se je udeležili učenci in
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starši od 7. do 9. razreda iz vseh šol občine Šentjur in občine Dobje, in pripravili
predstavitve za učence OŠ Ljubečna, OŠ Štore in OŠ Šempeter. V decembru 2010 smo
na srečanju svetovalnih delavcev osnovnih in srednjih šol predstavili šolanje pri nas,
obseg vpisa, vpisne pogoje in vpisni postopek.
Organizirali smo dan odprtih vrat v decembru 2010 in informativne dneve v februarju
2011. V promocijo šole so se vključevali strokovni delavci šole skupaj z dijaki.

,
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3. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Delo na področju kakovosti
Na področju izobraževanja odraslih so se kandidati vključevali v naslednje
izobraževalne programe za pridobitev formalne izobrazbe:


Zdravstvena nega SSI;



Zdravstvena nega PTI ;



Bolničar – negovalec SPI;



Kozmetični tehnik, SSI.

Izvajali smo tudi tečaje ter postopke preverjanja in potrjevanja Nacionalnih poklicnih
kvalifikacij:


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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Ker želimo sistematično presojati in razvijati kakovost dela na vseh področjih, smo se
1. 1. 2010 vključili v nacionalni razvojni projekt Razvoj kakovosti v izobraževanju
odraslih – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, čimer smo pridobili pravico
do uporabe

V letu 2010 smo pripravili obsežno samoevalvacijsko poročilo. Na

podlagi rezultatov samoevalvacijskega poročila smo v šolskem letu 2010/11 pripravili
akcijski načrt petih izboljšav, ki jih bomo izvajali do izteka projekta.

Prav tako smo pripravili Listino kakovosti (priloga 1), ki jo je potrdila ravnateljica
Srednje zdravstvene šole Celje, gospa ravnateljica Katja Pogelšek Žilavec. V Listini
kakovosti Srednje zdravstvene šole Celje smo zapisali:


kakšno kakovost želimo dosegati;



kako spremljamo in presojamo procese, rezultate in učinke svojega dela;



kako razvijamo kakovost.
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Srednja zdravstvena šola Celje

LISTINA KAKOVOSTI SREDNJE
ZDRAVSTVENE ŠOLE CELJE

Listino kakovosti je potrdila ravnateljica Srednje zdravstvene šole Celje, gospa
ravnateljica Katja Pogelšek Žilavec, dne 14. 1. 2011 in je bila predstavljena na
pedagoški in andragoški konferenci dne 17. 1. 2011.
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Zaposleni na Srednji zdravstveni šoli Celje se zavedamo odgovornosti za kakovost
izobraževalnega procesa, ki jo vidimo predvsem v zagotavljanju kakovostnega
splošnega in strokovnega znanja ter v spodbujanju strpnega, humanega in
odgovornega odnosa do sočloveka.

Cilji:

Skrb za stalen profesionalni razvoj in vpeljevanje novih pristopov ter tehnologij.
Premišljeno načrtovanje in kakovostno izvajanje celotnega izobraževalnega procesa.
Pristop usmerjen na posameznika.
Spodbujanje sodelovanja ter izmenjavanje izkušenj in dobre prakse.
Spodbujanje vljudnega, prijaznega in odgovornega odnosa do ljudi.

Da bi te cilje dosegali, sistematično skrbimo za svojo kakovost s tem da:
spremljamo procese, rezultate in učinke svojega dela ter jih presojamo v skladu z
lastnimi standardi kakovosti in nacionalno opredeljenimi standardi kakovosti na
področju izobraževanja mladine in odraslih,
skrbimo za profesionalni razvoj, uvajamo novosti in ohranjamo tiste aktivnosti, ki
dajejo dobre rezultate.
KAKŠNO KAKOVOST ŽELIMO DOSEGATI
Kaj za zaposlene na Srednji zdravstveni šoli Celje pomeni kakovost in kakšno raven
kakovosti želimo dosegati, smo izrazili v viziji, poslanstvu in vrednotah:

VIZIJA RAZVOJA
Opis: Vizijo razvoja smo določili, da bi opredelili svojo dolgoročno usmerjenost. V
letu 2010 smo vizijo ponovno premislili. Sedaj veljavno besedilo vizije je potrdila
ravnateljica, gospa Katja Pogelšek Žilavec, dne 23. 12. 2010.
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Z našo vizijo seznanjamo udeležence izobraževanja, financerje, partnerje ter druge
uporabnike naših storitev. Vizija je objavljena na spletu (http://www.szsce.si/o-soli/),
objavili jo bomo tudi v Letopisu Srednje zdravstvene šole Celje.
Način spremljanja: Vsaka 3 leta ugotavljamo, ali je vizija še ustrezna in v kolikšni
meri je naše ravnanje skladno z vizijo.

POSLANSTVO

Opis: Prav tako kot vizijo smo v letu 2010 tudi poslanstvo ponovno premislili. Sedaj
veljavno besedilo poslanstva je potrdila ravnateljica, gospa Katja Pogelšek Žilavec,
dne 23. 12. 2010.
Z našim poslanstvom seznanjamo udeležence izobraževanja, financerje, partnerje ter
druge uporabnike naših storitev. Poslanstvo je objavljeno na spletu
(http://www.szsce.si/o-soli/), objavili ga bomo tudi v Letopisu Srednje zdravstvene
šole Celje.
Način spremljanja: Vsaka 3 leta ugotavljamo, ali je poslanstvo še ustrezno in v
kolikšni meri je naše ravnanje skladno s poslanstvom.
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VREDNOTE, KI NAS USMERJAJO PRI DELU
Opis: Že vse od ustanovitve so naše delo vodile nekatere temeljne vrednote, kot so
strokovnost, odgovornost, spoštovanje in human odnos do ljudi. V letu 2010 smo
ponovno premislili in dogradili temeljne vrednote, ki vodijo naše ravnanje ter
opredelili, kako jih razumemo. Sedaj veljavne vrednote je potrdila ravnateljica, gospa
Katja Pogelšek Žilavec, dne 23. 12. 2010.
Z našimi vrednotami seznanjamo udeležence izobraževanja, financerje, partnerje ter
druge uporabnike naših storitev. Vrednote so objavljene na spletu
(http://www.szsce.si/o-soli/), objavili pa jih bomo tudi v Letopisu Srednje zdravstvene
šole Celje.
Način spremljanja: Vsaka 3 leta ugotavljamo, ali so vrednote še ustrezne in v
kolikšni meri je naše ravnanje skladno z vrednotami.

Da bi lažje odgovorili na vprašanje, kaj nam pomeni kakovost in kakšno kakovost
želimo dosegati, smo izpeljali tudi naslednje aktivnosti:
USTANOVITEV KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠOLI

Opis: Svet zavoda je na svoji seji v mesecu septembru 2007 potrdil komisijo za
kakovost, katere naloge so uvajanje kriterijev kakovosti dela na šoli ter vzpostavljanje
sistema zagotavljanja kakovosti. Komisija za kakovost je določila naslednje kazalnike
kakovosti:
število programov, ki jih izvajamo,
število vpisanih udeležencev izobraževanja,
končni uspeh udeležencev izobraževanja,
delež udeležencev izobraževanja, ki so zaključili program v predvidenem času,
uspeh na poklicni maturi in zaključnem izpitu,
različne oblike sodelovanja,
izobraževanje učiteljev.
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Način spremljanja: Na podlagi izbranih kazalnikov kakovosti komisija za kakovost
vsako leto opravi presojo kakovosti ter pripravi poročilo o kakovosti, s katerim se
seznanijo vsi zaposleni in svet zavoda. Poročilo je objavljeno na spletni strani šole.

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v okviru projekta munus2
Opis: V šolskem letu 2008/09 smo se vključili v projekt MUNUS 2. Projekt MUNUS 2
je nadaljevanje projekta MUNUS, katerega namen je bil priprava novih izobraževalnih
programov. MUNUS 2 pa je usmerjen v postavitev temeljev za zvišanje kakovosti in
učinkovitosti sistema izobraževanja.
Način spremljanja: V šolskem letu 2010/11 je načrtovana izmenjava izkušenj med
šolskimi komisijami za kakovost ter usposabljanje in svetovanje članom šolskih
komisij za kakovost.
DOLOČITEV STANDARDOV KAKOVOSTI NA IZBRANIH PODROČJIH
Opis: Leta 2010 smo se vključili v nacionalni projekt POKI, ki ga usmerja ACS. V tem
projektu smo izpeljali poglobljeno samoevalvacijo v zvezi z naslednjimi kazalniki:
1. Kakovost znanja s stališča delodajalca in posameznika
2. Napredovanje v programu
3. Zaposljivost in napredovanje

Pri vseh izbranih kazalnikih smo opredelili in zapisali standarde kakovosti, ki jih
želimo dosegati.
Način spremljanja: V izpeljani samoevalvaciji v letu 2010 smo opredeljene
standarde kakovosti presodili s pomočjo SWOT metode, anketiranjem štirih ciljnih
skupin in z zgledovalnim obiskom. Tako smo ugotovili, v kolikšni meri te standarde
kakovosti že dosegamo. Na podlagi ugotovitev smo opredelili akcijski načrt za razvoj
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kakovosti. Presojo doseganja standardov kakovosti pri opisanih kazalnikih bomo
ponovno opravili čez tri leta.

OBRAVNAVA TEM O KAKOVOSTI V OKVIRU STROKOVNIH AKTIVOV IN
PROGRAMSKIH UČITELJSKIH ZBOROV

Opis: Teme, povezane s kakovostjo, obravnavamo tudi v okviru strokovnih aktivov in
programskih učiteljskih zborov. Sestanki strokovnih aktivov in programskih učiteljskih
zborov so enkrat mesečno oziroma po potrebi. Med drugim obravnavamo izvajanje
aktivnosti, ki potekajo na šoli ter iščemo možnosti za izboljšave.
Način spremljanja: Dogovorjene aktivnosti so opredeljene v zapisnikih strokovnih
aktivov. Udeleženci spremljamo izvajanje dogovorjenih aktivnostih.
Letni pogovor o kakovosti
Opis: Letno organiziramo srečanje vseh zaposlenih. Zaposleni podamo svoj pogled
na kakovost našega dela, ki je opredeljena z vizijo, poslanstvom in vrednotami.
Posamezniki aktivno sodelujejo z lastnimi predlogi pri skupnih prizadevanjih za
zagotavljanje kakovosti.
Način spremljanja: Vsako leto organiziramo skupinsko srečanje zaposlenih,
namenjeno presoji naših opredelitev kakovosti. Če ugotovimo, da bi bilo potrebno
zaradi spremenjenih okoliščin temeljne opredelitve, zapisane v viziji, poslanstvu,
vrednotah spremeniti oziroma nadgraditi, v te temeljne usmeritve vnesemo potrebne
spremembe.

KAKO SPREMLJAMO IN PRESOJAMO PROCESE, REZULTATE IN UČINKE
SVOJEGA DELA
Zavedamo se, da bomo kakovost dosegali le, če bomo načrtno spremljali, kako
poteka izobraževanje, ki ga izvajamo, kakšne rezultate dosegamo. Tako pridobljene
ugotovitve presojamo z vidika opredeljenih standardov kakovosti v naši organizaciji, v
primerjavi z dosežki drugih v Sloveniji in tudi v primerjavi z nacionalnimi standardi
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kakovosti izobraževanja. V ta namen izvajamo različne aktivnosti in imamo različne
pripomočke oziroma sredstva.

AKTIVNOSTI ZA PRESOJANJE KAKOVOSTI
REDNO UVRŠČANJE VPRAŠANJ O KAKOVOSTI NA SEJE SVETA
ORGANIZACIJE
Podlaga za pogovore o vprašanjih, povezanih s kakovostjo, so rezultati spremljanja
in poglobljenih samoevalvacij, ki jih skupaj s člani sveta presodimo z vidika temeljnih
ciljev in usmeritev delovanja naše organizacije.
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LETNA PRESOJA KAKOVOSTI
Enkrat letno komisija za kakovost na šoli opravi presojo kakovosti po opredeljenih
kriterijih ter pripravi poročilo o kakovosti. V poročilu predstavi programe, ki jih
izvajamo, število vpisanih, končni uspeh po posameznih letnikih, delež udeležencev,
ki so zaključili program v predvidenem času, uspeh na poklicni maturi, različne oblike
sodelovanja in izobraževanje učiteljev. Poročilo o kakovosti je javno objavljeno na
spletni strani šole.

UGOTAVLJANJE POTREB POSAMEZNIKOV
Skozi celotno izobraževanje ugotavljamo potrebe udeležencev izobraževanja. Redno
spremljamo izvajanje individualne strokovne pomoči za dijake s posebnimi
potrebami.
UGOTAVLJANJE ŠOLSKE KLIME (MEDOSEBNIH ODNOSOV)
V šolskem letu 2010/11 smo se v okviru projekta MUNUS 2 vključili v ugotavljanje
šolske klime (medosebnih odnosov). Cilj anketiranja je presoja medosebnih odnosov
v razredu. Anketiranje je namenjeno učiteljem, ki poučujejo redne dijake.

ANALIZA LETNEGA DELA ZAPOSLENIH V OKVIRU STROKOVNIH AKTIVOV IN
PREDMETNIH UČITELJSKIH ZBOROV
Zaposleni v okviru strokovnih aktivov in predmetnih učiteljskih zborov ob koncu
šolskega leta analiziramo letno delo ter pripravimo smernice dela za naslednje šolsko
leto.

IZVAJANJE POGLOBLJENE SAMOEVALVACIJE
Vsaka tri leta izpeljemo poglobljeno samoevalvacijo z namenom, da bi poglobili
presojo kakovosti različnih vidikov naše dejavnosti. Pripravimo samoevalacijski načrt,
v katerem opredelimo področja, kazalnike in merila, ki jih bomo v tekočem
samoevalacijskem ciklu presojali s samoevalvacijo.
Vsaka tri leta pripravimo samoevalvacijsko poročilo, v katerem zberemo ugotovitve
posameznih izpeljanih aktivnosti v obdobju preteklih treh let skupaj s predlogi za
izboljšave. Samoevalvacijsko poročilo je podlaga za skupni pogovor in refleksijo
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zaposlenih in drugih interesnih skupin o dobljenih rezultatih in načrtovanju potrebnih
izboljšav.
LETNO IZVAJANJE MERJENJA ZADOVOLJSTVA UDELEŽENCEV
IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
Zadovoljstvo udeležencev izobraževanja odraslih merimo enkrat letno, praviloma v
mesecu maju. Podatke o zadovoljstvu zbiramo bodisi elektronsko ali pa v pisni obliki
z uporabo tiskanih vprašalnikov, ki jih udeleženci izobraževanja odraslih izpolnjujejo v
učilnicah.
LETNO UGOTAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI RAVNATELJA
Zaposleni v okviru strokovnih aktivov ocenimo delovno uspešno ravnatelja na
različnih področjih.
LETNO UGOTAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH
Zaposleni na Srednji zdravstveni šoli Celje enkrat letno pripravimo poročilo o
uspešnosti. Na podlagi poročila pripravi ravnateljica šole za vsakega zaposlenega
letno oceno uspešnosti.
PRIPOMOČKI ZA PRESOJANJE KAKOVOSTI
ZBIRKA GRADIV TER PRIPOMOČKOV ZA PRESOJANJE KAKOVOSTI
PROJEKTA MUNUS 2
Z vključitvijo v projekt MUNUS 2 smo pridobili dostop do vseh gradiv, ki so bila
razvita v okviru projekta. Na področju razvoja kakovosti smo pridobili:
možnost spletnega anketiranja šolske klime,
možnost dostopa do primerov obrazcev za izvajanje samoevalvacije na šoli,
možnost dostopa do izdelkov in gradiv, ki bodo v pomoč šolski komisiji za kakovost.
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NACIONALNA SPLETNA ZBIRKA VPRAŠANJ ZA PRESOJANJE KAKOVOSTI
IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
V letu 2010 smo pridobili dostop do nacionalne spletne zbirke vprašanj za presojanje
kakovosti, ki jo je razvil ACS in jo uporablja velik del omrežja izobraževalcev odraslih
v Sloveniji. To zbirko smo tudi praktično preizkusili.
Dostop do spletne zbirke vprašanj imajo vsi člani komisije za kakovost. Uporabljamo
pa jo vsako leto pri ugotavljanju zadovoljstva udeležencev in vsaka tri leta pri
poglobljeni samoevalvaciji.
Anketni vprašalniki, ki smo jih razvili sami
Razvili smo anketne vprašalnike, s katerimi enkrat letno preverjamo zadovoljstvo
udeležencev izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo v formalnih programih.
Zadovoljstvo udeležencev ugotavljamo tudi ob vsakokratnem zaključku tečajev.

Pridobivanje podatkov iz lastnih evidenc
Za presojanje kakovosti pridobivamo podatke iz evidenc. Pridobivamo podatke kot
so: število vpisanih, uspešnost na poklicni maturi in zaključnem izpitu, napredovanje
v programu in drugo.

RAZVIJANJE KAKOVOSTI
Vse procese presojanja kakovosti, ki smo jih opisali, nadgrajujemo s procesi
razvijanja kakovosti. V procesu razvijanja kakovosti opredelimo, kaj bomo v nekem
časovnem obdobju naredili, da bi izboljšali svojo kakovost, kaj bomo naredili, da bi
ohranili delovanje, ki daje dobre rezultate in kaj moramo opustiti.
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PRIPRAVA AKCIJSKEGA NAČRTA ZA RAZVOJ KAKOVOSTI
Na osnovi razgovorov z udeleženci izobraževanja in težav udeležencev
izobraževanja, ki jih zaposleni opazimo ter na podlagi rezultatov poglobljene
samoevalvacije, vsake tri leta pripravimo akcijski načrt za razvoj kakovosti. V njem
zapišemo, kaj bomo v določenem časovnem obdobju naredili za razvoj kakovosti, do
kdaj bomo to naredili in kdo je zadolžen za izpeljavo. Akcijski načrt sprejme ravnatelj
šole.
Komisija za kakovost spremlja in vrednoti rezultate posameznih faz akcijskega načrta
in načrtuje nadaljnje korake za njegovo uresničitev.
OPIS NAČRTOV ZA IZBOLJŠANJE DOSEŽENE RAVNI KAKOVOSTI V LETNEM
DELOVNEM NAČRTU
Ker akcijski načrt za izboljšanje kakovosti praviloma obsega vsaj triletno obdobje, v
letni delovni načrt zapišemo, kaj bomo uresničili v posameznem letu. Temu dodamo
še morebitne druge aktivnosti za razvoj kakovosti, ki izvirajo iz ugotovljenih potreb v
preteklem letu.
Izobraževanje zaposlenih
Zaposlene spodbujamo, da se usposabljajo in jim na ta način omogočamo stalni
strokovni razvoj. Načrt izobraževanja je za vsakega posameznika je opredeljen v
letnem delovnem načrtu.
Enkrat letno, ob zaključnem poročilu realizacije letnega delovnega načrta zberemo
podatke o uresničenem spopolnjevanja vseh zaposlenih in jih objavimo v poročilu o
kakovosti.
USPOSABLJANJE ZA SISTEMATIČNO DELO PRI RAZVOJU KAKOVOSTI
Člani komisije za kakovost se udeležujejo izobraževanj na temo kakovosti v okviru
projekta MUNUS 2. O aktivnostih v okviru tega projekta na pedagoških in
andragoških konferencah poročajo ostalim zaposlenim.
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Dve sodelavki sta se usposobili za izvajanje samoevalvacij po modelu za presojanje
in razvijanje kakovosti POKI. Dve sodelavki sta usposobljeni za uporabo nacionalne
spletne zbirke vprašanj.

Potrjujem Listino kakovosti Srednje zdravstvene šole Celje.
Katja Pogelšek Žilavec, prof., mag. posl. ved
Ravnateljica

Celje, 14. 1. 2011
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