POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST NA SREDNJI ZDRAVSTVENI
ŠOLI LJUBLJANA ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019
Člani komisije za kakovost, ki je bila imenovana 1. 10. 2019, so: Lucija Mejač Petek
(predsednica, predstavnica zaposlenih), Ida Filipič (predstavnica zaposlenih), Maja Klančič
(predstavnica zaposlenih), Aldijana Beganović (predstavnica staršev), Ljubica Radić
(predstavnica staršev), Nataša Čermelj (predstavnica delodajalcev), Vesna Bukovec
(predstavnica delodajalcev), Luka Erić (predstavnik dijakov).
Komisija na podlagi Poročila komisije za kakovost za šolsko leto 2017/2018, Poročila o
realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019 in Letnega delovnega načrta za
šolsko leto 2019/2020 predstavlja uspešna področja delovanja Srednje zdravstvene šole
Ljubljana in predlaga nekaj smernic za izboljšanje kakovosti.
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Področja uspešnosti, ki izstopajo:
Dejavnosti za pozitivno promocijo poklica in šole.
Delo z nadarjenimi dijaki.
Delo z dijaki s posebnimi potrebami.
Uspešno mednarodno povezovanje in sodelovanje.
Zadovoljstvo odjemalcev.
Prepoznano nenehno izboljševanje.
Prizadevanje za razvoj pozitivne šolske klime.
Dobra politika vodenja zavoda:
 Poslanstvo, vizija in vrednote šole so dobro izdelane, zapisane v Letnem delovnem
načrtu in so v septembru vsako šolsko leto predstavljene delavcem šole, dijakom in
staršem.
Učenje in poučevanje:
 Na šoli so dobri materialni pogoji.
 Šola ima sodobno opremljeno knjižnico, ki zagotavlja dober knjižnični fond.
 Šola dijakom nudi učbenike v učbeniškem skladu.
 Računalniška učilnica je dijakom dostopna tudi izven pouka.
 Dijaki imajo prostor za učenje, knjižnico, telovadnico in prostor za aktivnosti.
 Med poletnimi počitnicami je bila prenovljena šolska jedilnica.
 Na šoli se spodbuja sodelovanje med dijaki, sodelavci in ostalimi partnerji.
 Učitelji se izobražujejo za uporabo sodobnih metod poučevanja.
 Poteka medpredmetno povezovanje, timsko delo in hospitacije.
 Podeljevanje pohval in priznanj izstopajočim dijakom.
 Za razrede, ki ob koncu pouka dosežejo 100 % uspeh, se organizira nagradni izlet.
 Dijaki lahko pridobijo status športnika in kulturnika.
 Dijaki športniki so razporejeni v t.i. športni razred.
Doseganje ciljev izobraževanja:
Cilj šole je 90 % učni uspeh in 95 % uspeh na poklicni maturi in zaključnem izpitu.
Uspeh v lanskem šolskem letu je bil nekoliko nižji kot preteklo šolsko leto, je pa bilo
lani na poklicni maturi več zlatih maturantov:
Učni uspeh
na koncu
šolskega leta
92,9 %

PM –
spomladanski
rok
93 %

PM –
jesenski
rok
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ZI –
spomladanski
rok
95,7 %

ZI –
jesenski
rok
100 %

Št. zlatih
maturantov
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Svetovanje in podpora dijakom:
 Svetovalna služba skrbi za poklicno usmerjanje, informiranje in svetovanje.
 Dijakom s posebnimi potrebami in dijakom migrantom je zagotovljena uspešna
prilagoditev šolanja.
 Učitelji imajo enkrat tedensko individualne govorilne ure tako za starše kot tudi za
dijake.
 Na šoli se spodbuja medvrstniško pomoč.
 Izdelani so ukrepi za pomoč dijakom (pedagoška pogodba, individualni program ...).
 Svet. služba skrbi za usmerjanje dijakov, ki zapustijo šolo.
 Na šoli deluje šolska mediatorka.
Strokovni razvoj učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev:
 Vsak zaposleni ima možnost udeležbe na strokovnih izpopolnjevanjih.
 Organizira se več strokovnih izobraževanj na šoli za celoten kolektiv.
 Izvajanje hospitacij.
 Delovanje strokovnih aktivov je enotno.
 Novi učitelji ob nastopu dela dobijo mentorja.
Praktično izobraževanje:
 V vseh letnikih in v obeh programih je praktični pouk realiziran po programu.
 Šola dijakom poišče delovna mesta za izvajanje PUD-a.
Obšolske dejavnosti:
šoli poteka veliko obšolskih dejavnosti, in sicer:
Raziskovalna dejavnost
Prostovoljno-socialno delo
Zdrava šola
Promocija zdravja na delovnem mestu
Ustvarjalna zdravstvena nega
Razstava likovnih izdelkov projekta Ustvarjalna zddr.
Nega – koža na Onkološkem inštitutu
Dan odprtih vrat – Z znanjem do zdravja
Šola zdravja danes za jutri 2020
Sodelovanje v projektu Cukrarna
Mladi 2019/20: Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo
do podjetnosti
Spirit Slovenija – mladim se dogaja
Zdrav življenjski slog od dijakov za dijake
Dober dan, bonton
Kampanja Nursing Now Slovenia
DOMAČI PROJEKTI
Sejem Narava zdravje 2019
Eno samo življenje imaš – Območno združenje RKLJ
Prva pomoč – pomagam prvi
Delavnice o krvodajalstvu in krvodajalska akcija
Zdrava šola
Eko šola
Knjižna infuzija
Evrošola in Šola ambasadorka
Evakuacija s simulacijo
POKIT – digitalna pismenost
Formativno spremljanje
Tutorstvo
MEPI
Skrb za urejeno šolsko bivalno okolje
Živi-bili (športne aktivnosti za zaposlene)
Varna mobilnost

MEDNARODNI PROJEKTI

TABORI IN STROKOVNE EKSKURZIJE –
NADSTANDARDNA DEJAVNOST

KROŽKI

TEKMOVANJA

Munera 3
ERASMUS+
Organizacija PUD-a v tujini:
 St-Etienne, Francija: 4 dijaki + 1 spremljevalec
 Aarhus, Danska: 4 dijaki + 1 spremljevalec
 Espoo, Finska: 4 dijaki + 1 spremljevalec
 Gijon, Španija: 4 dijaki + 1 spremljevalec
 Helsinki, Finska: 3 dijaki IO + 1 spremljevalec
 Tongeren, Belgija: 3 učitelji
Obiski tujih dijakov pri nas:
 3 dijaki iz Španije + spremljevalka
 avtobus dijakov in učiteljev iz Francije
 skupina učiteljev iz Švedske
 2 dijakinji iz Španije + spremljevalka
 2 dijakinji iz Avstrije+ spremljevalka
 3 dijakinje iz Danske
 skupina učiteljev iz Belgije
 dodatni obiski glede na povpraševanje
Zimski smučarski tabor
Poletni tabor
Smučarski teki in aktivno preživljanje prostega časa
Med Sočo in Verono, naravoslovna ekskurzija
Tabor glasbenih in plesnih skupin v Izoli
Tabor za nadarjene dijake (skupaj s SZŠ Celje in
SZKŠ Maribor)
Jezikovno-kulturna ekskurzija v Anglijo
Costa Brava in Barcelona
Priprave na poklicno maturo v naravi
Strok. ekskurzija v J Italijo in San Marino
Strok. ekskurzija v Nico, Monaco in Monte Carlo
Anatomsko-biološki krožek
Likovno-anatomski krožek
Likovni krožek
Zgodovinsko-geografski krožek
Kemijski krožek
Latinski krožek
Dramski, recitacijski in pevski krožek
Zbirka slikanic RAD SE IMAM
Nemška bralna značka
Državljanska vzgoja
Filmski krožek
Bralni krožek v okviru angleškega krožka
Zbiranje didaktičnih pripomočkov v naravi
Peka prazničnega kruha
Tekmovanje iz zdravstvene nege
Tekmovanje iz zdravstvene nege – literarni del
Tekmovanje iz zdravstvene nege – likovni del
Tekmovanje iz nege in oskrbe
Likovni natečaji
Tekmovanje iz prve pomoči
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje
Tekmovanje iz matematike
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
Tekmovanje iz znanja zgodovine

DELAVNICE

DRUGO

II.




Tekmovanje iz psihologije
Ekokviz
Tekmovanje iz tujih jezikov
Angleška bralna značka
Košarka – dekleta
Košarka – fantje
Rokomet – dekleta
Rokomet – fantje
Nogomet – dekleta
Nogomet – fantje
Odbojka – dekleta
Odbojka – fantje
Športna tekmovanja – atletika in kros
Odbojka na mivki – dekleta
Odbojka na mivki – fantje
Flooball – dekleta
Flooball – fantje
Socialne spretnosti
Vzgoja za strpnost
Sodelovalno učenje
Komunikacija z umirajočimi
Varna pot
Samopregledovanje dojk in mod
Aranžmaji s suhim cvetjem
Senzorično gledališče
Šolsko glasilo FETI
Šolska spletna stran
E-dokumentacija
Organizacija kulturnih prireditev
Organizacija gledališke in filmske dejavnosti
Novoletni bazar in dobrodelni koncert
Mentorstvo študentom slovenščine na pedagoški
praksi
Mentorstvo študentom likovne pedagogike na
pedagoški praksi
Mentorstvo študentom biologije na pedagoški praksi
Izvedba delavnice za mentorje PUD-a
Članstvo v državni predmetni komisiji PM za
slovenščino
Članstvo v državni predmetni komisiji PM za
angleščino
Članstvo v državni predmetni komisiji PM za
zdravstveno nego

Kazalniki kakovosti za šolsko leto 2019/2020
Šola naj nadaljuje z vključevanjem strokovnih učiteljic v klinično okolje, razširi naj ga na
učiteljice, ki že poučujejo ali nameravajo poučevati praktični pouk na določenem oddelku.
Suverenost takšne učiteljice je bistveno večja, če se kot kolegica vključi v tim na oddelku.
Delodajalce, predvsem UKC, naj se spodbuja k podeljevanju kadrovskih štipendij za dijake
3. in 4. letnikov. Na tak način bodo veliko naredili za rekrutiranje novih zaposlenih.
Delodajalci, ki jih pesti pomanjkanje kadra, se lahko predstavijo na informativnem dnevu
šole.



V šolski kuhinji naj se ugotovi, ali se cene dodatne ponudbe, ki so se v zadnjem času
povišale, lahko znižajo na prejšnjo raven.

Ljubljana, 18. 12. 2019

Lucija Mejač Petek,
predsednica Komisije za kakovost SZŠ Lj.

