POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST NA SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI LJUBLJANA
ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021
Člani komisije za kakovost, ki je bila imenovana 3. 10. 2021, so: Lucija Mejač Petek
(predsednica, predstavnica zaposlenih), Tatjana Koritnik (predstavnica zaposlenih), Nevenka
Kralj (predstavnica zaposlenih), Aldijana Beganović (predstavnica staršev), Ljubica Radić
(predstavnica staršev), Maja Medvešček Smrekar (predstavnica delodajalcev), Vesna Bukovec
(predstavnica delodajalcev), Anisa Džaferoska (predstavnica dijakov).
Komisija na podlagi Poročila komisije za kakovost za šolsko leto 2019/2020, Poročila o
realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 in Letnega delovnega načrta za
šolsko leto 2021/2022 predstavlja uspešna področja delovanja Srednje zdravstvene šole
Ljubljana in predlaga nekaj smernic za izboljšanje kakovosti.
I.

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.
➢ Sodobna šolska jedilnica ponuja tople in hladne obroke v sodelovanju z DD Poljane.
➢ Na šoli se spodbuja sodelovanje med dijaki, sodelavci in ostalimi partnerji.
➢ Učitelji se izobražujejo za uporabo sodobnih metod poučevanja.
➢ Učitelji so se zelo dobro usposobili za poučevanje na daljavo v času pandemije.
➢ Poteka medpredmetno povezovanje, timsko delo in hospitacije.
➢ Podeljevanje pohval in priznanj izstopajočim dijakom.
➢ Dijaki lahko pridobijo status športnika in kulturnika.
➢ Dijaki športniki so razporejeni v t.i. športni razred.
• Doseganje ciljev izobraževanja:
V šolskem letu 2020/21 so se dijaki od konca oktobra do marca zaradi pandemije šolali na
daljavo, od marca dalje pa so imeli pouk en teden v šoli in en teden na daljavo. Kljub temu
smo z rezultati ob koncu šolskega leta zadovoljni:
Učni uspeh na koncu
šolskega leta
95 %

Uspeh na poklicni
maturi
93,9 %

Uspeh na
zaključnem izpitu
96,2 %

Št. zlatih maturantov
19

•

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.
➢ Na šoli potekajo različne hospitacije (vodstvo šole, študenti, med kolegi).
➢ Delovanje strokovnih aktivov je enotno.
➢ Novi učitelji ob nastopu dela dobijo mentorja.
➢ V šolskem letu 2020/21 je šola organizirala veliko izobraževanj za učitelje, da smo
se usposobili za šolanje na daljavo. Vzpostavili smo enotne kanale za komuniciranje
z dijaki, urnik za pouk na daljavo, spletne učilnice, vsi učitelji smo se udeležili več
seminarjev o šolanju in ocenjevanju na daljavo, in sicer:
o na seminarjih, ki so jih razpisali Zavod RS za šolstvo in šport, Center RS za
poklicno izobraževanje, Filozofska fakulteta, Fakulteta za šport in drugi,
o v okviru šolskih strokovnih aktivov,
o na seminarjih, organiziranih v okviru šole,
o na tematskih konferencah,
o v neposrednem delovnem procesu,
o na številnih spletnih seminarjih in virtualnih konferencah.
• Praktično izobraževanje:
➢ V vseh letnikih in v obeh programih je bil praktični pouk realiziran, vendar so dijaki
zaradi pandemije od oktobra do marca imeli praktični pouk prilagojen in izvajan na
daljavo, od marca dalje pa ravno tako prilagojen (izvajal se je sicer v živo v
zdravstvenih in socialnih ustanovah, vendar v manjših skupinah. PUD pa so dijaki
opravljali kljub pandemiji.
➢ Delovna mesta za izvajanje PUD-a je dijakom poiskala šola.
• Obšolske dejavnosti:
Na začetku šolskega leta je bilo načrtovanih veliko obšolskih dejavnosti. Zaradi pandemije
in posledično zaprtja šol vse niso bile realizirane, nekaj je bilo tudi prilagojenih izvedenih
na daljavo. Izvedle so se naslednje obšolske dejavnosti:
Tekmovanja:

- regijsko tekmovanje srednješolskih ekip iz prve pomoči
- tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju
matematike
- 22. šolsko in državno tekmovanje dijakov iz znanja o sladkorni bolezni
- tekmovanje iz Ekokviza
- tekmovanje za Cankarjevo priznanje
- 21. mladinsko tekmovanje »ZDRAV DIH ZA NAVDIH«
- šolsko in državno tekmovanje iz psihologije

Projekti:

Krožki:

Delavnice:

Tabori:
Drugo:

-

šolsko tekmovanje iz angleščine
šolsko in državno tekmovanje iz zgodovine
Erasmus (razen izmenjav, ki zaradi epidemije niso bile izvedene)
Prostovoljno delo
Ustvarjalna zdravstvena nega - možgani
Evrošola
Šola ambasadorka Evropskega parlamenta
Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje
Formativno spremljanje
Mepi
Spirit »Mladim se dogaja«
Simbioza
Zdrava šola
Trajnostna mobilnost (dijaki dijakom za varno mobilnost)
Varna pot
Ne kadim, zdravo živim
Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo v sodelovanju z VISTom in MZ
šahovski krožek
filmski krožek
kemijski krožek
anatomsko-biološki krožek
Trening socialnih veščin
Naučimo se učiti
izdelava novoletnih daril za praznovanje ob dnevu medicinskih sester
izdelava novoletnih voščilnic
tečaji prve pomoči za voznike motornih vozil
delavnice nujne medicinske pomoči za dijake IMR v povezavi z zunanjim
izvajalcem
Praktična delavnica nege rok – manikura
Samopregledovanje dojk in mod – za dijake 4. letnikov
Komunikacija z gluhimi
Komunikacija z umirajočimi (za 2. in 3. letnike)
športni tabor na Debelem rtiču
raziskovalna dejavnost
šolski časopis Feti; posebna številka korona Fetija
šolski Instagram profil
organizacija literarnih uric Knjižna infuzija
obeleženje pomembnih dni in organizacija kulturnih prireditev
bralni klub
plesno-glasbena predstava o Angeli Boškin
izdana knjiga Nitke prijateljstva za Junake 3. nadstropja
izdana brošura Bonton
tečaj slovenščine za tujce

II.

Kazalniki kakovosti za šolsko leto 2021/2022
1. Šola naj še nadalje išče možnost za uvedbo modula Zobozdravstvo. Preveri naj
se, ali bi bilo mogoče PUD opravljati tudi v zdravstvenih domovih in ne le na
Stomatološki kliniki.
2. Šola naj v okolici postavi več košev za smeti. Dijake zelo moti, da smeti ležijo okoli
košev, ker so ti velikokrat prepolni.
3. Šola naj dijake spodbuja z motivacijskimi mislimi. Motivacijske misli bi lahko
oblikovali dijaki na dijaški skupnosti in jih nalepili na hodnike in v učilnice.
4. Šola naj spodbuja tutorstvo in skuša dijake, ki so ga pripravljeni izvajati, tudi
ustrezno nagraditi.

Ljubljana, 30. 11. 2021

Lucija Mejač Petek,
predsednica Komisije za kakovost SZŠ Lj.

