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Vanjski posjet Datum posjeta Prioritetna područja koja su pregledana tijekom posjeta

II.  Vanjski posjeti
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Iz reda Funkcija

III.  Povjerenstvo za kvalitetu

Prezime Ime

Član povjerenstvaStručni suradnik - pedagogAleksandar Končar

Koordinator kvaliteteNastavnik općeobrazovnih predmetaAna Zmaić

Član povjerenstvaDionik na prijedlog osnivačaDubravka Jozić

Član povjerenstvaPolaznikIvan Nekić

Član povjerenstvaDionik na prijedlog osnivačaJelana Jelinić -Bošnjak

Član povjerenstvaRoditeljLjiljana Ostojić

Koordinator samovjednovanjaStručni suradnik - knjižničarSlavica Tomić
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IV.       Cjelokupna prosudba i ocjene prioritetnih područja

Prioritetno područje Ocjena

PRIORITETNO PODRUČJE 1: Planiranje i programiranje rada 4.5

PRIORITETNO PODRUČJE 2: Poučavanje i podrška učenju 4.6

PRIORITETNO PODRUČJE 3: Postignuća učenika i ishodi učenja 3.5

PRIORITETNO PODRUČJE 4: Materijalni uvjeti i ljudski potencijali – profesionalni razvoj radnika ustanove 4.2

PRIORITETNO PODRUČJE 5: Suradnja unutar ustanove za strukovno obrazovanje – suradnja s ostalim dionicima – promicanje ustanove 4.0

PRIORITETNO PODRUČJE 6: Upravljanje - ustanova i kvaliteta 4.0

Cjelokupna prosudba
Srednja medicinska škola Slavonski Brod trenutno obrazuje 322 učenika u 14 razrednih odjeljenja u sljedećim zanimanjima: medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka, zdravstveno –
laboratorijski tehničar/zdravstveno – laboratorijska tehničarka, dentalni asistent/dentalna asistentica i njegovatelj/njegovateljica TES.  Zanimanje: medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege traje 5 godina i u program je upisano 6 razrednih odjela (1.a,
2.a, 3.a, 3.b, 4.a,5.a). Zanimanje: fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka traje 4 godine i upisana su 4 razredna odjela (1.b, 2.b, 3.c, 4.b). Zanimanje: zdravstveno - laboratorijski tehničar/zdravstveno – laboratorijska tehničarka traje 4 godine. U
program su upisana 2 razredna odjela (1.c, 2.c). Zanimanje: dentalni asistent/dentalna asistentica traje 4 godine, a  upisan je jedan razredni odjel (1.d). Zanimanje: njegovatelj/njegovateljica TES traje 3 godine i u program je upisan jedan razredni odjel (2.d).
Nastavni proces odvija se u dvije smjene. Nastavu izvodi 27 nastavnika strukovno teorijskih predmeta, 20 nastavnika praktične nastave i 12 vanjskih suradnika od ukupno 69 zaposlenika. Osnivač škole je Brodsko – posavska županija. Srednja medicinska
škola prostorno zauzima 1689 m2. Nastava se izvodi u 6 klasičnih učionica, 1 informatičkoj učionici, 1 kabinetu za anatomiju i fiziologiju, 1 školskom praktikumu za kemiju, 3 kabineta za zdravstvenu njegu, 2 kabineta za fizioterapeute i 1 kabinetu za dentalne
asistente te školskoj knjižnici. Škola ne posjeduje školsku dvoranu. Nastava tjelesne i zdravstvene kulture odvija se u dvorani Obrtničke škole. Škola nema prilaz za invalide.
U 1. prioritetnom području možemo istaknuti uspješnu suradnju svih nastavnika i stručnih učitelja u planiranju odgojno – obrazovnog rada. Škola radi prema Školskom kurikulumu za 2018./2019. godinu koji sadrži sve elemente propisane zakonom. Na temelju
nastavnog plana i programa i Školskog kurikuluma donesen je Godišnji plan i program rada ustanove i sadrži sve elemente propisane zakonom. Operativni godišnji planovi i programi izrađuju se u skladu s propisanim nastavnim planovima i programima i
sadrže sve propisane smjernice. Osim redovne nastave učenicima je ponuđena i fakultativna nastava iz Hrvatskog i Engleskog jezika, dodatna nastava u sklopu priprema za državnu maturu iz Hrvatskog, Engleskog i Njemačkog jezika i Matematike, te brojne
izvannastavne aktivnosti. Organizacija nastave je prilagođena svim sudionicima, a zahvaljujući preraspodjeli sati učenici nikada nisu opterećeni više od dozvoljenog. Škola je registrirana kao ustanova za obrazovanje odraslih, a tome je prethodilo i
sudjelovanje troje djelatnika u andragoškim edukacijama u suradnji s ASOO. Broj upisnih mjesta je manji u odnosu na interes učenika.
2.prioritetno područje: Škola prati potrebe tržišta rada, te u suradnji s osnivačem i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje upisuje deficitarna zanimanja. Od školske godine 2018./2019. upisuje se novi smjer dentalni asistent/dentalna asistentica. Praktična
nastava i vježbe realiziraju se u suradnji s Općom bolnicom „dr. Josip Benčević“, Domom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod, OŠ „Milan Amruš“, Ustanovom za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju Najhazler i Bračun. Škola je ove godine sudjelovala u 3
EU projekta, te uspješno provodi brojne izvannastavne i izvanškolske aktivnosti koje su dostupne u Školskom kurikulumu. Škola je organizirala i Dane otvorenih vrata u svrhu informiranja osnovnoškolaca o budućim zanimanjima. U veljači 2019. SMŠ bila je
domaćin Međužupanijskog natjecanja iz Zdravstvene njege iz sektora Zdravstva koje se održavalo po novom modelu. U suradnji sa stručnom službom škole, nastavnici osim operativnih planova i programa, izrađuju i individualizirane operativne nastavne
programe i pripreme za nastavu za učenike s posebnim odgojno - obrazovnim potrebama, te prate i bilježe napredak učenika putem IOOP obrazaca. Vježbe i praktična nastava izvode se na temelju strukovnog kurikuluma.
3.prioritetno područje: Kriteriji ocjenjivanja donose se na početku nastavne godine. Kriteriji ocjenjivanja usklađeni su s Pravilnikom o načinu i praćenju ocjenjivanja učenika. Nastavnici se stalno stručno usavršavaju i kada je riječ o darovitim učenicima i
učenicima sa smanjenim intelektualnim mogućnostima. Praćenje se odvija kroz pisanje završnih izvješća na kraju prvog i drugog obrazovnog razdoblja i kroz izradu IOOP obrazaca. Ove školske godine uveden je E-dnevnik te učenici i roditelji imaju
mogućnost kontinuiranog praćenja bilješki i ocjena te napredovanja učenika.  Školska dokumentacija čuva se u skladu s propisima. Učenici Srednje medicinske škole sudjelovali su na natjecanjima iz sljedećih predmeta: hrvatski jezik, engleski jezik, njemački
jezik, latinski jezik, povijest i  tjelesna i zdravstvena kultura.  Ukupno je sudjelovalo 68 učenika. Učenici su sudjelovali i na natjecanjima „World Skills“ za fizioterapeutske tehničare/tehničarke, „World Skills“ za medicinske sestre/tehničare opće njege,
Natjecanje mladih hrvatskog crvenog križa, Čitanjem do zvijezda i Festival europske priče. U toj grupi natjecanja sudjelovalo je ukupno 19 učenika.
4.pp: Srednja medicinska škola Slavonski Brod ima 63 radnika (24 nastavnika, 19 strukovnih nastavnika, 10 suradnika u školi). Djelatnici su sudjelovali na županijskim i međužupanijskim vijećima te državnim stručnim skupovima. Svi djelatnici imali su
mogućnost sudjelovanja na edukacijama i radionicama namijenjenima za sve nastavnike. Profesionalni ravoj djelatnika odvija se primjenom i korištenjem loomena, webinara, pojedinačnog i organiziranog usavršavanja iz područja struke. U školskoj
2018./2019. godini nastavnici i suradnici u školi sudjelovali su na znatno većem broju edukacija u odnosu na šk.god. 2017./2018. gdje se broj edukacija sveo na 41 edukaciju. Vidljiv je značajan porast u broju edukacija što je rezultat sve veće uporabe
edukacije putem interneta. Strukovni nastavnici usavršavaju se i na Sveučilišnom diplomskom studiju sestrinstva. Nastavnici praktične nastave medicinskih sestara/tehničara opće njege njih 38% (5 osoba) u šk. 2018./2019. steklo je status magistra
sestrinstva, a 38% (5 osoba) se nalazi na studiju sestrinstva. Troje djelatnika sudjelovalo je na andragoškim radionicama te su osposobljeni za obrazovanje odraslih. Srednja medicinska škola svečanim je programom u KKD Ivana Brlić Mažuranić obilježila 60
godina svoga rada. Učenici i nastavnici su glumili, pjevali, plesali te na taj način napredovali u dramskom i scenskom pogledu. U organizaciji programa sudjelovalo je oko 40 učenika i 20 djelatnika škole. Manifestacija Dana Srednje medicinske škole
popraćena je i medijski  (https://www.youtube.com/watch?v=PYv0R_6obrE).
5.pp: Srednja medicinska škola sudjeluje u projektu EUREKA: Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini. Kroz različite javnozdravstvene akcije, sudjelovali smo u obilježavanju Dana narcisa, Dana ružičaste vrpce, Dan irisa.
Ostvarili smo suradnju s različitim udrugama, ILCO-invalidska udruga osoba sa stomom, Županijskom ligom protiv raka Slavonski Brod, Udruga žena operiranih od raka dojke „Nada“,Gradskim društvom Crvenog križa Slavonski Brod. U sklopu suradnje s
Agencijom za mobilnost i programe EU, ponovno smo uspješno realizirali Erasmus+ projekt "We care, we share for the Future". Kroz taj projekt ostavarili smo i suradnju sa Srednjom medicinskom školom Zadar i Srednjom medicinskom školom Osijek, gdje
su učenici sve tri škole sudjelovali u mobilnosti te odrađivali kliničke vježbe u Portugalu. Dobru suradnju ostvarujemo sa Centrom Sirius-centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje kroz projekt "Volonteri iz školskih klupa".  Surađivali smo i s EU
komisijom i Europskim domom Slavonski Brod kroz press klub Europa, gdje su održana predavanja o Erasmus projektima, migracijama, budućnosti EU-a i hrani. Nastavili smo suradnju s Medicinskim fakultetom Osijek u sklopu obilježavanja Tjedna mozga te
sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo u sklopu projekta-Volonteri u parku. Sudjelovali smo u projektu povezivanja zdravstvenih škola Republike Hrvatske, E-medica. Naša Škola je zajedno sa Školom za medicinske sestre Vrapče, Zubotehničkom školom
Beograd, Zubotehničkom školom Sarajevo i Srednjom školom Dugo Selo, organizirala projekt "Stisni ili pokaži zube" te ga realizirala na danima E-medica u Termama Tuhelj.
6.pp: Na sjednici Nastavničkog vijeća imenovano je Povjerenstvo za osiguranje kvalitete procesa samovrjednovanja u Srednjoj medicinskoj školi Slavonski Brod.U proces samovrjednovanja  uključeni su predstavnici stručnog aktiva medicinskih sestara,
stručni aktiv fizioterapeuta, predstavnici tajništva i računovodstva, predstavnici općeobrazovnih predmeta, stručni suradnici (školska knjižničarka-koordinator tima za e-kvalitetu), pedagog, i koordinatorica za kvalitetu u povjerenstvu za kvalitetu
(prof.matematike). Tijekom godine održana su dva sastanka tima za e-kvalitetu. Članovi tima za e-kvalitetu izradili su školski razvojni plan u kojem su definirali unaprjeđenje rada po prioritetnim područjima i razvojne ciljeve koji iz njih proizlaze. Tijekom cijele
školske godine, članovi tima i koordinatorice  međusobno surađuju kako bi unaprijedili proces samovrjednovanja. Koordinatorice tima za e-kvalitetu  kontinuirano se usavršavaju na stručnim skupovima u organizaciji ASOO. Od šk.god.2018./2019. na mrežnim
stranicama škole dostupan je link samovrjednovanje. na kojem je dostupan razvojni plan škole i rad tima za e-kvalitetu.
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V.      Prioritetna područja

Područje kvalitete Ocjena

PRIORITETNO PODRUČJE 1: Planiranje i programiranje rada

ŠKOLSKI KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA USTANOVE 5

IZRADBA I POBOLJŠANJA PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH 4

Odluka o vrjednovanju
Škola radi prema Školskom kurikulumu za 2018./2019. godinu koji sadrži sve elemente propisane zakonom: podatke o školi, misiju, viziju, razvojni plan, podatke o programima obrazovanja, dodatnoj, izbornoj, fakultativnoj
nastavi  i o izvannastavnim aktivnostima, o natjecanjima, putovanjima, projektima i školskom preventivnom program i samovrednovanju strukovnih škola. Posebno su razrađeni ciljevi, metode kojima će se ciljevi ostvariti, osobe
odgovorne za provedbu i procjenu postignuća te mjerljive metode za mjerenje postignuća zadanih ciljeva.  Školski kurikulum se temelji na smjernicama Nacionalnog kurikuluma.
Na temelju nastavnog plana i programa te Školskog kurikuluma donesen je Godišnji plan i program rada ustanove a sadrži sve elemente propisane zakonom: naziv škole, osnivanje i djelatnost, materijalno-tehnološke uvjete
rada škole, godišnji  izvedbeni fond sati redovne i izborne nastave, nastavne planove po razredima i zanimanjima, program rada na zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti učenika, plan i program stručnog usavršavanja nastavnika,
podatke o broju razrednih odjela, učenika, podatke o nastavnicima strukovno-teorijskih predmeta, praktične nastave te vanjskim suradnicima i o poslovodnom i administrativnom osoblju. Osim toga sarži podatke o organizaciji
rada, kalendar rada, plan provedbe završnih ispita i polaganja Državne mature, podatke o trajanju odmora učenika, organizaciji nastave u zdravstvenim ustanovama, organizaciji radnog tjedna, rasporedu zvonjenja, te
pojedinačne planove i programe izvannastavnog rada, programe vijeća učenika, roditelja, stručnih aktiva, školskog odbora.
Operativni planovi i programi nastavnika izrađeni su na vrijeme te sadrže sve potrebne sastavnice: podatke o školi, nastavniku, predmetu i razredu, cilj predmeta, ishode učenja, raspored pisanih provjera, te razrađene
nastavne teme na nastavne jedinice sa definiranim metodama i oblicima rada po mjesecima u godini. Operativni godišnji planovi i programi se izrađuju u skladu s propisanim nastavnim planovima i programima.  Na kraju
nastavne godine svako stručno vijeće radi izvještaj o realizaciji nastavnog plana i programa.  Organizacija nastave je prilagođena svim sudionicima, poseban je naglasak na učenike kojima se nastava redovito prilagođava s
obzirom na specifičnost programa Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege i na velik broj sati vježbi koje učenici odrađuju.  Zahvaljujući preraspodjeli sati učenici nikada nisu opterećeni više od
dozvoljenog. Strukovna vijeća su svoj plan rada načinila na početku školske godine, a na kraju daju izvješće o realizaciji svoga plana. Škola obilježava blagdane i praznike. Preventivni se program provodi u svim razredima
tijekom cijele godine.
Ustanova vrjednuje realizaciju elemenata iz godišnjega plana i programa tako da po završetku školske godine uzdaje izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa.
Škola se registrirala kao ustanova za obrazovanje odraslih a tome je prethodilo osmišljavanje programa za obrazovanje odraslih te priprema nastavnika.
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Dokazi koji podupiru odluku o vrjednovanju

Dokument

Kurikulum za šk.god.2018./2019.

Godišnji plan i program rada Srednje medicinske škole Slavonski Brod

Potvrda o pohađanju andragoške radionice za ravnateljicu Jelenu Jelinić Bošnjak

Potvrda o pohađanju andragoške radionice za Blaženku Majić

Potvrda o pohađanju andragoške radionice za Darka Majskog

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa

Stručni aktiv fizioterapeutskih tehničara - aktivnosti

Stručni aktiv medicinskih sestara - aktivnosti

Kalendar školske godine 2018.-2019.

Opći podaci o broju razrednih odjela

Ostvarivanje programa i planova rada

Organizacija nastave u zdravstvenim ustanovama

Organizacija rada - kalendar rada škole

Rješenje o uvođenju programa obrazovanja odraslih

Plan provedbe završnih ispita i polaganja ispita Državne mature

Plan i program stručnog usavršavanja nastavnika

Program rada razrednika od 1. do 5. razreda

Plan rada Školskog odbora

Program rada Vijeća učenika i Vijeća roditelja

Program rada Nastavničkog vijeća

Suradnja s roditeljima

Izvješće Školskog preventivnog programa voditeljice programa Blaženke Majić za 2018./2019. godinu

Školsko natjecanje iz Hrvatskog jezika  - izvješće

Županijsko natjecanje iz Hrvatskog jezika  - izvješće

Izvješće o provedenoj izvannastavnoj aktivnosti "Ispleti kvadrat"

Izvješće E-MEDICA

Izvješće za prioritetno područje 1 za školsku godinu 2018./2019.

Smjerovi u Srednjoj medicinskoj školi Slavonski Brod

Školski preventivni program
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Iako je planirano, još se nisu proveli građevinski radovi. Dodatni kat nije nadograđen tako da i dalje ne postoji adekvatan prostor u kojem bi učenici
boravili u trenucima odmaranja. Teškoće imaju i nastavnici jer ne postoje kabineti u kojima bi se oni mogli izolirati te za vrijeme boravka u školi odraditi
određeni posao.

Godišnji plan unaprjeđenja

Ključni nedostatak
kojeg treba riješiti

Ciljevi

Nužni resursi i troškovi

Metode i potrebne
aktivnosti

Osoba odgovorna za
provedbu aktivnosti

Kratkoročni ciljevi kod
unutarnjeg praćenja

Datum do kojeg će se
ciljevi ostvariti

Mjerljivi pokazatelji
ostvarivanja ciljeva

Osoba odgovorna za
procjenu postignuća
ciljeva

Usvojiti plan i program za obrazovanje odraslih. Povisiti razinu kvalitete nastave nabavom dodatne opreme za biologiju, kemiju, fiziku i praktikum
sestrinstva. U potpunosti opremiti informatičku učionicu. Povećati pristup informacijama široj javnosti i raditi na kvaliteti rada nastavnika u e-dnevniku.

Izrada obrasca za individualizirani program  i evaluaciju korištenja e- dnevnika. Provedba javne nabave za sve potrebne materijale i dodatnu opremu.
Dostupna stručna služba škole.

Potrebni su nam financijski resursi, stručna služba škole i povećana informatička pismenost djelatnika.

Satničar, voditelj smjene, pedagog, tajnica, voditeljica računovodstva, ravnateljica te administrator e- dnevnika.

Stručno usavršavanje nastavnika, izrada javne nabave i praćenje natječaja.

21/12/2018

Nova oprema, postavljeni videonadzor, izvodi računa nabavljene opreme, službena web stranica škole.

Ravnateljica Jelena Jelinić Bošnjak.
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Područje kvalitete Ocjena

PRIORITETNO PODRUČJE 2: Poučavanje i podrška učenju

UPISI POLAZNIKA 5

PLANIRANJE NASTAVE, POUČAVANJA I UČENJA 5

NASTAVNI PROCES 4

UČENJE KROZ ISKUSTVO (VJEŽBE I PRAKTIČNA NASTAVA) 5

VJEŽBENIČKA TVRTKA 4

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI (IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI) 5

SLUŽBA ZA PRUŽANJE PODRŠKE POLAZNICIMA 4

POLAZNICI S POSEBNIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM POTREBAMA 5

POHAĐANJE NASTAVE 4

KOMUNIKACIJA I SURADNJA 5

Odluka o vrjednovanju
Srednja medicinska škola Slavonski Brod prati tržište rada te u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i osnivačem škole, sukladno potrebama lokalnog i regionalnog tržišta upisuje deficitarna zanimanja. Od školske
godine 2018./2019. upisuje se novi smjer dentalna asistentica/asistent te se oprema školska ordinacija za izvođenje praktične nastave. Praktična nastava i vježbe realiziraju se u suradnji s Općom bolnicom „dr. Josip Benčević“
, Domom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod,  osnovnom školom „Milan Amruš“  te Ustanovom za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući Najhazler i Bračun. Srednja medicinska škola Slavonski Brodu sudjeluje u EU
projektima. Dana 24.svibnja 2019. Srednja medicinska škola organizira Dan otvorenih vrata u svrhu promocije škole i informiranja osnovnoškolaca o budućim zanimanjima. Na zahtjev (molbu) učenika, Nastavničko vijeće
razmatra o mogućnostima promjene programa obrazovanja te nastoji biti maksimalno fleksibilna, u skladu s propisima. Srednja medicinska škola Slavonski Brod prati tržište rada kako bi bili konkurentni na tržištu rada,
uvođenjem novih obrazovnih programa (njegovatelj/njegovateljica TES,zdravstveno-laboratorijski tehničar i dentalna asistentica/asistent). Srednja medicinska škola Slavonski Brod u školskoj godini 2018./2019. u 1. razrede
upisuje ukupno 65 učenika.
Pedagog – stručni suradnik  škole kroz otvorene sate za nastavnike i/ili pripravnike nudi stručnu i sustavnu podršku u izradi obrazaca za nastavni proces i planiranje nastave.
Nastavnici izrađuju operativne programe u skladu s okvirnim planom i programom strukovnih kurikuluma propisanim od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za strukovno obrazovanje. U suradnji sa stručnom
službom škole nastavnici izrađuju individualizirane operativne nastavne programe i pripreme za nastavu (IOOP obrazac) za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (njegovatelj/njegovateljica TES).  Uz okvirni plan
i program pišu se i izvedbeni  plan i program i godišnji plan i program. Nastavnici izvode nastavni sat prema pripremama za nastavne sate. Nastavnici koji izvode nastavu s učenicima s posebnim potrebama imaju poseban
oblik izradbe plana i programa. Ustanova za strukovno obrazovanje  svake školske godine organizira dopunsku i dodatnu nastavu vodeći računa o potrebama, sklonostima i razvojnim mogućnostima učenika, te učenicima na
taj način omogućava podršku u procesu učenja.
Vježbe i praktična nastava izvode se na temelju strukovnog kurikuluma, te sukladno sa propisima. Između teorijske nastave i vježbi postoji dobra korelacija. Učenici su osposobljeni za rad na siguran način  sukladno zakonu o
zaštiti na radu. Učenici prije polaska na vježbe u ustanovu slušaju predavanje iz rada na siguran način, te prolaze testiranje iz istog. Polaznicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama omogućena je potrebna prilagodba
radnog mjesta, opreme i metoda poučavanja.
U školskoj godini  2018. / 2019. odvijale su se brojne izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u kojima su sudjelovali učenici u pratnji stručnih nastavnika, profesora, knjižničarke i pedagoga škole. U školskoj godini 2018/2019
održane su brojne izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. 25.veljače 2019. u Srednjoj medicinskoj školi je održano po prvi puta međužupanijsko natjecanje iz zdravstvene njege iz sektora zdravstvo, po novom modelu.
Izvannastavne aktivnosti koje su se provodile u školskoj godini 2018./2019. su:
1. Schoola medica - 2 nastavnika
2. Ekološka družina  - 1 nastavnik
3. Dramska družina - 1 nastavnik
4. Debatni klub - 1 nastavnik
5. Ispleti kvadrat - 1 nastavnik
6. Fiziopreventivci - 1 nastavnik
7. Novinarska družina - 1 nastavnik
8. Povijesna grupa - 1 nastavnik
9. Školski športski klub - 1 nastavnik
10. E medica - 1 nastavnik
11. Crveni križ - 1 nastavnik
12. Volonterski klub Hipokrat - 1 nastavnik
13. Školski preventivni program - 1 nastavnik
U školskoj godini 2018./ 2019. u našoj školi održani su sljedeći projekti:
1.	VOLONTERI IZ ŠKOLSKI KLUPA - NOSITELJ PROJEKTA: Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje
TRAJANJE PROJEKTA: 01.06.2017. – 30.11.2018.
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Dokazi koji podupiru odluku o vrjednovanju

Dokument

Raspored nastave

Dan otvorenih vrata

Priprema za izvođenje nastavnog sata

Natječaj za upis u 1.razred

Međužupanijsko natjecanje iz modula zdravstva

Volonteri iz školskih klupa

We care we share for the future

Eureka

IZVJEŠĆE - 2.PRIORITETNO PODRUČJE

Izvješće sa državnog natjecanja

2. sjednica vijeća učenik
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Učenici imaju veliki broj izostanaka, ponajviše sa kliničkih vježbi i praktične nastave, nedostatak prostora (učionica) za izvođenje nastave. Školski
praktikum za fizioterapeute smješteni u neadekvatnom prostoru u podrumu. Veća i efikasnija uključenost učenika u kulturnu i javnu djelatnost škole.
Ustanova nema model praćenja polaznika nakon završetka obrazovanja. Škola nema adekvatan prisup ulasku u školu za osobe sa poteškoćama u
razvoju. Nedostaje športska dvorana.

Godišnji plan unaprjeđenja

Ključni nedostatak
kojeg treba riješiti

Ciljevi

Nužni resursi i troškovi

Metode i potrebne
aktivnosti

Osoba odgovorna za
provedbu aktivnosti

Kratkoročni ciljevi kod
unutarnjeg praćenja

Datum do kojeg će se
ciljevi ostvariti

Mjerljivi pokazatelji
ostvarivanja ciljeva

Osoba odgovorna za
procjenu postignuća
ciljeva

Unaprijediti nastavu u korelaciji s drugim nastavnim predmetima. Osigurati adekvatniji prostor za izvođenje praktične nastave i vježbi za programe
medicinske sestre opće njege/medicinski tehničar opće njege, fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka, dentalni asistentica/asistent,
njegovatelj/njegovateljica TES i zdravstveno laboratorijski tehničar.

Izradba i detaljna razrada  plana i rasporeda praktične nastave i vježbi u školi i vanjskim ustanovama. Sastanci stručnih vijeća u svrhu poboljšanja
uvjeta rada i međupredmetne korelacije,  suradnja između stručnih vijeća.

Troškovi nabave materijala i pribora kao osnove za kvalitetno izvođenje nastavnoga procesa u skladu s napretkom tehnologije i struke.

Ravnateljica, razrednici, predsjednici stručnih vijeća i nastavnici.

Postići suradnju unutar svih stručnih vijeća i objediniti nastavne sadržaje u sklopu odgojno-obrazovnoga rada.

14/06/2019

Evaluacija na sjednicama razrednih, nastavničkih vijeća, SRO, Vijeća učenika, Vijeća roditelja, Školskog odbora.

Ravnateljica Jelena Jelinić-Bošnjak.
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Područje kvalitete Ocjena

PRIORITETNO PODRUČJE 3: Postignuća učenika i ishodi učenja

UNUTARNJE PRAĆENJE I OCJENJIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH POSTIGNUĆA POLAZNIKA 5

UNUTARNJE PRAĆENJE I OCJENJIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH POSTIGNUĆA POLAZNIKA 5

ISPITI (predmetni, popravni, razlikovni, razredni i završni rad) 4

ISPITI (predmetni, popravni, razlikovni, razredni i završni rad) 4

VANJSKO VRJEDNOVANJE 2

VANJSKO VRJEDNOVANJE 2

NATJECANJA I SMOTRE RADOVA POLAZNIKA 3

NATJECANJA I SMOTRE RADOVA POLAZNIKA 3

Odluka o vrjednovanju
Kriteriji ocjenjivanja donose se na početku nastavne godine. Kriteriji ocjenjivanja usklađeni su s pravilnikom o načinu i praćenju ocjenjivanja učenika. Kriterije donosi predmetni nastavnik i predaje na početku godine pedagogu
zajedno s operativnim planom i programom. Svaki je nastavnik dužan na samom početku nastavne godine upoznati učenike s kriterijima ocjenjivanja. Ti kriteriji su stalno  dostupni nastavniku i učeniku. Praćenje i vrednovanje u
potpunosti je prilagođeno učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Nastavnici se stalno stručno usavršavaju i kada je riječ o darovitim učenicima i učenicima sa smanjenim intelektualnim mogućnostima.
Praćenje se odvija kroz pisanje završnih izvješća na kraju prvog i drugog obrazovnog razdoblja i kroz izradu IOOP obrazaca. Nastavnici brinu o napredovanju učenika u skladu s njihovim odgojno-obrazovim mogućnostima.
Ove školske godine uveden je E-dnevnik te učenici i roditelji imaju mogućnost kontinuiranog praćenja bilješki i ocjena te napredovanja učenika.  Unutranja praćenja redovito se poboljšavaju u skladu s potrebama.  Škola radi i
upisuje nove smjerove u skladu s potrebama tržišta.
Školska dokumentacija čuva se u skladu s propisima. Pisane provjere i uratci učenika čuvaju se do kraja tekuće nastavne godine. Dnevnik rada i imenik čuvaju se deset godina, a matična knjiga u arhivi zauvijek.
Učenici Srednje medicinske škole sudjelovali su na natjecanjima iz sljedećih predmeta:
HRVATSKI JEZIK – 12.2.2019. održano je školsko natjecanje iz hrvatskog jezika na kojem je sudjelovalo 7 učenika. 1 učenica prvog razreda i 1 učenica drugog razreda su  pozvane na županijsko natjecanje  koje se održalo
13.3. 2019. u Gimnaziji Nova Gradiška.
POVIJEST- školsko natjecanje održano 8.2.2019. pristupilo 6 učenika.
ENGLESKI JEZIK – školsko natjecanje održano je 23. 1. 2019. Sudjelovalo je 11 učenika 2. razreda i 3 učenika 4. razreda.
NJEMAČKI JEZIK – 21.1.2019. održano je školsko natjecanje iz njemačkog jezika. Sudjelovalo je 5 učenika u dvije kategorije Na županijskom natjecanju 27.2.2019. sudjelovao je 1 učenik.
LATINSKI JEZIK – 31.1.2019. održano je školsko natjecanje iz latinskog jezika na kojem je sudjelovala 4 učenika. 7. ožujka 2019. u Klasičnoj gimnaziji održano je županijsko natjecanje na koje je pozvana jedna učenica naše
škole koja se najbolje plasirala na školskom natjecanju.
TZK – tijekom nastavne godine učenici su sudjelovali na gradskim i županijskim natjecanjima iz više sportskih disciplina. Ukupno je sudjelovalo 35 učenika, od toga 17 učenika i 18 učenica
Kros- županijsko natjecanje, djevojke 2. mjesto, mladići 4. mjesto
Odbojka- gradsko natjecanje: djevojke 2. mjesto, mladići 1. mjesto
Odbojka- županijsko natjecanje: djevojke 4. mjesto, mladići 2. mjesto
Futsal- gradsko natjecanje: mladići 4. mjesto
Badminton- županijsko natjecanje: djevojke 2. mjesto, mladići 4. mjesto
EKONOMSKI KROS
18.5. 2019. održana je donacijska utrka u kojoj je jedna učenica naše škole osvojila 1 mjesto u kategoriji 800 m.
''WORLD SKILLS'' – FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA
Na školskom natjecanju, održanom 20.12. 2019., sudjelovalo je 3 učenika.
''WORLD SKILLS'' – MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR OPĆE NJEGE
20.12.2019. održano je školsko natjecanje na kojem je sudjelovalo 5 učenika. 1 učenica je upućena na međužupanijsko natjecanje koje se održalo u našoj školi 25. 2. 2019. Učenica naše škole je osvojila drugo mjesto i
upućena je na državno natjecanje u Zagrebu koje se održalo 27. i 28.3.2019.  i tamo je osvojila  7 mjesto.
NATJECANJE MLADIH HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA
9.3.2019. održano je gradsko natjecanje na kojem je sudjelovalo 11 učenika, te je osvojeno 3. i 4. mjesto.
ČITANJEM DO ZVIJEZDA – 1.3.2019. na regionalnoj razini kviza sudjelovalo je 3 učenika. 10.5.2019. na državnom natjecanju su sudjelovale 2 učenice. Osvojile su 8. i 62. mjesto.
FESTIVAL EUROPSKE KRATKE PRIČE
Kratka priča 1 naše učenice ušla je u finale festivala od 143 kratke priče iz svih dijelova Hrvatske.
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Dokazi koji podupiru odluku o vrjednovanju

Dokument

Sportska natjecanja

Čitanjem do zvijezda

Njemački jezik

Zdravstvena njega

Izvješće državno

Državna matura ljetni rok

Izvješće državne mature

izvješće za područje 3
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Učenici ne mogu ostvariti iste obrazovne ishode i ciljeve kao i učenici gimnazija zbog uvođenja novog strukovnog kurikuluma. Nemotiviranost učenika
za dolazak na pripreme za državnu maturu iz opće-obrazovnih predmeta.

Godišnji plan unaprjeđenja

Ključni nedostatak
kojeg treba riješiti

Ciljevi

Nužni resursi i troškovi

Metode i potrebne
aktivnosti

Osoba odgovorna za
provedbu aktivnosti

Kratkoročni ciljevi kod
unutarnjeg praćenja

Datum do kojeg će se
ciljevi ostvariti

Mjerljivi pokazatelji
ostvarivanja ciljeva

Osoba odgovorna za
procjenu postignuća
ciljeva

Ostvarivanje izvrsnih
rezultata na natjecanjima
-Edukacija nastavnika za rad s
učenicima s posebnim

Rad s učenicima,
mentorima i roditeljima
- međusobna suradnja
nastavnika

Nastavničko vijeće, Razredna
vijeća, Vijeće učenika, stručna
vijeća, osiguravanje
financijskih i materijalnih

Ravnateljica,
razrednici,
predmetni
nastavnici, voditelji

Ostvarivanje dobrih rezultata na školskim natjecanjima i upućivanje učenika na daljnja natjecanja

14/06/2019

Rezultati učenika na
natjecanjima, evaluacija
nastavnika nakon završene
edukacije.

Ravnateljica škole
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Područje kvalitete Ocjena

PRIORITETNO PODRUČJE 4: Materijalni uvjeti i ljudski potencijali – profesionalni razvoj radnika ustanove

OSIGURAVANJE OKRUŽENJA ZA UČENJE 4

MATERIJALNI UVJETI / UPRAVLJANJE RESURSIMA 3

FINANCIJE 4

KADROVSKA POLITIKA 5

TRAJNO STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA 5

Odluka o vrjednovanju
Nastavni se proces odvija u sigurnom okruženju i u skladu s propisima o zaštiti na radu i drugim propisima. Djelatnici su upoznati s postupcima u slučaju opasnosti. Svi djelatnici imaju položen ispit zaštite na radu. Srednja
medicinska škola ima izrađen Plan evakuacije i spašavanja. Vježba evakuacije i spašavanja u Srednjoj medicinskoj školi provedena je 19. prosinca 2018. Izvješće o provedenoj vježbi nalazi se u dokazima.

Razvoj i održivost usluga za polaznike temelje se na odgovornom raspolaganju novcem. Učinkovito se vodi računovodstvo u skladu s financijskim i pravnim zahtjevima, o financijskom izvješću raspravlja školski odbor. Pri izradi
financijskog plana obavljene su konzultacije s Nastavničkim vijećem.

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.  Izvori sredstava za financiranje rada su:
     - MZO i državni proračun za financiranje
     - Opći prihodi i primitci, lokalni proračun za materijalne troškove poslovanja
     - Vlastiti prihodi od pruženih usluga
     - Pomoći - podrazumijevaju sredstva za mentorstvo, EU projekti, pomoći iz državnog proračuna za razne svrhe

Prihodi iz državnog proračuna su planirani na temelju stvarnog troška, moguća su povećanja zbog dodataka na staž (0,5% po godini staža), te dodataka na plaće prema Aneksu Kolektivnog ugovora. Ostali troškovi za
zaposlene: izdaci za regres, božićnica, dar djeci, planirani su na osnovi posljednje isplate, te pomoći za slučaj smrti, bolovanja duža od 90 dana, planirani su prema prošlogodišnjem iznosu. Božićnica i regres svake su godine
upitni i ovise o odluci Vlade, ovim financijskim planom su planirani. Također, trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navrše broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu.

Prihodi iz županijskog proračuna su prihodi koje škola ostvaruje mjesečnim zahtjevima za sredstvima. Sva plaćanja prema dobavljačima izvršavaju se izravno temeljem zahtjeva škole putem jedinstvenog računa Proračuna.
Planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova.

Svi su radnici zaposleni u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima. Sve su uloge i odgovornosti radnika jasno definirane i svi ih razumiju. Školski odbor – u suradnji s nastavničkim vijećem donosi etički kodeks ustanove
za strukovno obrazovanje. Stručno osposobljavanje i usavršavanje se provodi pojedinačno i organizirano prema kalendaru. Organizacije koje provode edukacije su: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih,
Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska komora medicinskih sestra, Hrvatska udruga medicinskih sestara, Hrvatski Crveni križ, Hrvatska komora fizioterapeuta itd.

Srednja medicinska škola Slavonski Brod ima 63 radnika (24 nastavnika, 19 strukovnih nastavnika, 10 suradnika u školi).

Djelatnici su sudjelovali na županijskim i međužupanijskim vijećima te državnim stručnim skupovima. Svi djelatnici su imali mogućnost sudjelovati na edukacijama i radionicama namijenjenima za sve nastavnike. Profesionalni
ravoj djelatnika odvija se primjenom i korištenjem loomena, webinara, pojedinačnog i organiziranog usavršavanja iz područja struke. U školskoj 2018./2019. godini nastavnici i suradnici u školi sudjelovali su na znatno većem
broju edukacija za razliku od prošle školske 2017./2018. godine gdje se broj edukacija sveo na 41 edukaciju. Vidljiv je značajan porast u broju edukacija što je rezultat sve veće uporabe edukacije putem interneta.

Strukovni nastavnici usavršavaju se i na Sveučilišnom diplomskom studiju sestrinstva. Nastavnici praktične nastave medicinskih sestara/tehničara opće njege njih 38% (5 osoba) u šk. 2018./2019. steklo je status magistra
sestrinstva, a 38% (5 osoba) se nalazi na studiju sestrinstva. Troje djelatnika sudjelovalo je na andragoškim radionicama te su osposobljeni za obrazovanje odraslih.

Srednja medicinska škola svečanim je programom u KKD Ivana Brlić Mažuranić obilježila 60 godina svoga rada. Učenici i nastavnici su glumili, pjevali, plesali te na taj način napredovali u dramskom i scenskom pogledu. U
organizaciji je programa sudjelovalo oko 40 učenika i 20 djelatnika škole. Manifestacija Dana Srednje medicinske škole popraćena je i medijski  (https://www.youtube.com/watch?v=PYv0R_6obrE).
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Dokazi koji podupiru odluku o vrjednovanju

Dokument

Izvješće vježbe evakuacije i spašavanja Srednje medicinske škole

Odluka o osnivaču Srednje medicinske škole

Plan evakuacije i spašavanja

Srednja medicinska škola - procjena rizika

Strukovni kurikulum

Tlocrt kata Srednje medicinske škole

Tlocrt podruma Srednje medicinske škole

Tlocrt prizemlja Srednje medicinske škole

Dokumenti dostupni na web stranici škole

Temeljni kolektivni ugovor

Popis djelatnika

Pravilnik o kućnom redu

Odluka o usvajanju financijskog izvješća

Odluka o usvajanju rebalansa

Odluka o usvajanju financijskog plana

Plan proračuna

Etički kodeks

Stručna usavršavanja djelatnika u školskoj 2018./2019. godini
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Nedostatak prostora za kvalitetnije provođenje odgojno obrazovnog procesa i uvođenje novih smjerova (galenski laboratorij). Smanjena dostupnost
doktora medicine za izvođenje nastave iz kliničke medicine.

Godišnji plan unaprjeđenja

Ključni nedostatak
kojeg treba riješiti

Ciljevi

Nužni resursi i troškovi

Metode i potrebne
aktivnosti

Osoba odgovorna za
provedbu aktivnosti

Kratkoročni ciljevi kod
unutarnjeg praćenja

Datum do kojeg će se
ciljevi ostvariti

Mjerljivi pokazatelji
ostvarivanja ciljeva

Osoba odgovorna za
procjenu postignuća
ciljeva

Osigurati dodatan prostor za izvođenje odgojno-obrazovnog procesa. Osigurati financijska sredstava za izgradnju galenskog laboratorija radi uvođenja
novog smjera farmaceutski tehničar/tehničarka. Suradnja s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i OB dr. Josip Benčević radi poticanja i veće
zastupljenosti doktora medicine i ostalih zdravstvenih djelatnika u izvođenju kliničke nastave kao vanjskih suradnika.

Suradnja s lokalnom zajednicom i državnim institucijama. Uključivanje u projekt energetske obnove. Izradba plana izvođenja odgojno-obrazovnog
procesa uz prilagodbu radnim obvezama zdravstvenih vanjskih suradnika.

Financijska sredstva za obnovu i nadogradnju ustanove, izgradnju galenskog laboratorija u skladu s mogućostima.

Ravnateljica, voditelji stručnih vijeća, nastavnici.

Uključivanje u projekte energetske obnove i nadogradnje ustanove. Postići bolju suradnju s OB dr. Josip Benčević i drugim zdravstvenim ustanovama
radi odvijanja što kvalitetnijeg odgojno-obrazovnog procesa.

31/08/2020

Evaluacija na Sjednicama nastavničkog vijeća i Školskog odbora.

Ravnateljica Jelena Jelinić Bošnjak.
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Područje kvalitete Ocjena

PRIORITETNO PODRUČJE 5: Suradnja unutar ustanove za strukovno obrazovanje – suradnja s ostalim dionicima – promicanje ustanove

ŠKOLSKI ODBOR 5

RAVNATELJ USTANOVE 5

POSLOVNA KOMUNIKACIJA 3

INFORMACIJSKI SUSTAV 3

PARTNERSTVA 4

PROMICANJE USTANOVE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVNIH PROGRAMA 4

Odluka o vrjednovanju
Školski odbor donosi dijelove godišnjeg plana i programa i dijelove strukovnog kurikuluma u skladu s lokalnim i regionalnim potrebama. Školski odbor donosi odluku o trošenju sredstava, radova u okviru svoje nadležnosti i
učinkovito pruža radnicima zaštitu prava. Promoviraju se jednake mogućnosti radnika i učenika u skladu sa Statutom. Školski odbor je imenovao Povjerenstvo za kvalitetu. Ravnatelj kao stručni voditelj predlaže Školskom
odboru godišnji plan i program rada, odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno članku 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Također provodi odluke stručnih tijela i Školskog odbora,
posjećuje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada, analizira rad učitelja, stručnih suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje. Ravnatelj brine o sigurnosti, pravima te interesima učenika i
radnika škole, surađuje s učenicima i roditeljima, tijelima državne uprave, ustanovama. U proces samovrjednovanja uključeni su svi sudionici u nastavi. Temeljna pretpostavka za kvalitetnu provedbu samovrjednovanja jest
motiviranost svih čimbenika za unapređenjem vlastita rada i razvoja ustanove. Procedure koje osiguravaju svim polaznicima, radnicima i dionicima potpuno razumijevanje i informiranje o misiji i viziji ustanove za strukovno
obrazovanje vode ravnatelj i Školski odbor kroz poticanje, usavršavanje i napredovanje nastavnika unutar i izvan ustanove. Prava i obveze polaznika i radnika jasno su definirane Statutom Srednje medicinske škole Slavonski
Brod:-za učenike se primjenjuju članci 98. do 127., a za radnike članci 137. do 140. S pravima i obvezama učenika i radnika upoznati  su svi učenici i roditelji putem mrežne stranice Škole, na kojoj se redovito objavljuju sva
postignuća ustanove..  Informacijski sustav koristi se za redovito informiranje svih učenika i radnika. Putem mrežne stranice škole,  radnici i učenici su informirani o rasporedu sati nastave, vježbi u bolnici, promjena o
rasporedu , podjeli svjedodžbi, također i sudionici natječaja informirani su o rezultatima natječaja. Ustanova za strukovno obrazovanje osigurava prikupljanje korisnih, relevantnih informacija i njihov u unos u informacijski
sustav. Školski odbor, ravnatelj, radnici i učenici koriste informacijski sustav. Vanjski članovi Školskog odbora potpisali su Izjavu o davanju privole za obradu i korištenje osobnih podataka (kontakt telefon/mobitel/e mail adresa).
Za učenike će privole potpisati roditelji. Svi radnici su dobili zaporku za pristup školskom internetu gdje su im dostupni svi podaci i informacije. Putem Carneta  upisuju se podaci u e-maticu, printaju se svjedodžbe i potvrde
učenicima. Putem Vetisa prijavljuju se nastavnici na stručne edukacije i učenici na  natjecanja. Putem aplikacije učenici.hr upisujemo učenike u 1. razred. Informacije o aktivnostima, uspjehu i postignućima unutar ustanove
redovito se  prikupljaju, ažuriraju, pohranjuju i analiziraju.  Svi učenici i djelatnici imaju dosjee, tako da se sve informacije o aktivnostima, postignućima i uspjesima učenika, kao i usavršavanje djelatnika u papirnatom obliku
spremaju spremaju u njihove dosjee, a za nastavnike se  napredovanja unose u Registar u kojem se pohranjuju svi podaci na temelju kojih se isplaćuje plaća. Podaci o ustanovi, radnicima i polaznicima  pohranjuju se u skladu
s važećim propisima. Sva dokumentacija škole, svi podaci o radnicima i učenicima pohranjuju se i čuvaju sukladno Pravilniku o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva. Srednja medicinska škola sudjeluje u projektu
EUREKA: Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini, kojoj su nositelji Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Srednja medicinska škola ima
razvijene partnerske odnose sa zdravstvenim ustanovama, u kojima učenici odrađuju kliničke i zdravstvene vježbe, a to su: Opća bolnica "dr. Josip Benčević", Dom za starije i nemoćne osobe, Dom zdravlja Slavonski Brod,
Osnovna škola "Milan Amruš" Slavonski Brod, Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući Vesna Najhajzler. Također Škola, kroz različite javnozdravstvene akcije, kao što je obilježavanje Dana narcisa, Dana
ružičaste vrpce i slično, surađuje sa različitim udrugama, ILCO-invalidska udruga osoba sa stomom, Županijskom ligom protiv raka Slavonski Brod, udruga žena operiranih od raka dojke „Nada“. Srednja medicinska škola
Slavonski Brod ima razvijeno partnerstvo  i sa Gradskim društvom Crvenog križa Slavonski Brod, gdje učenici sudjeluju u različitim humanitarnim akcijama i natjecanju mladih Hrvatski crveni križ, koje se ove školske godine
odvijalo u ožujku. U sklopu suradnje sa Agencijom za mobilnost i programe EU, ponovno smo uspješno realizirali Erasmus+ projekt "We care, we share for the Future". Kroz taj projekt smo ostavarili i suradnju sa Srednjom
medicinskom školom Zadar i Srednjom medicinskom školom Osijek, gdje su učenici sve tri škole sudjelovali u mobilnosti te odrađivali kliničke vježbe u Portugalu, u trajanju 3 tjedna, veljača 2019. Dobru suradnju, naša Škola
ima i sa Centrom Sirius-centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje kroz projekt "Volonteri iz školskih klupa".  Surađivali smo i s EU komisijom i Europskim domom Slavonski Brod kroz press klub Europa, gdje su
održana predavanja o Erasmus projektima, migracijama, budućnosti EU-a i hrani. Surađivali  smo i sa Medicinskim fakultetom Osijek u obilježavanju Tjedna mozga te sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstveo u sklopu
projekta-Volonteri u parku,projekt Živjeti zdravo. Sudjelovali smo u projektu povezivanja zdravstvenih škola Republike Hrvatske, E-medica. Naša Škola je zajedno sa Školom za medicinske sestre Vrapče, Zubotehničkom
školom Beograd, Zubotehničkom školom Sarajevo i Srednjom školom Dugo Selo, organizirala projekt "Stisni ili pokaži zube" te ga realizirala na danima E-medice u Termama Tuhelj. Iz svega navedenog možemo zaključiti da
smo i ove školske godine ostvarili brojne partnerske odnose te tako nastavili dosadašnji uspješan rad u području suradnje.  Knjižnica SMŠ donirala je narodnoj biblioteci "Branko Ćopić" sabrana djela Branka Ćopića i knjižne
viškove te na taj način ostvarila uspješnu  suradnju s narodnom bibliotekom "Branko Ćopić" Brod.
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Dokazi koji podupiru odluku o vrjednovanju

Dokument

Suradnjom sa invalidskom udrugom osoba sa stomom-ILCO

Suradnja sa Hrvatskim crvenim križom-Tjedan HCK

12. dani E-medice

Suradnja s udrugom NADA

Suradnja s MFO-Tjedan mozga

Suradnja sa HCK-natjecanje mladih

Suradnja sa HZJZ

Suradnja sa HCK-dobrovoljno darivanje krvi

Sažetak projekta "We care, we share for the Future"

Opis projekta EUREKA

Projekt Volonteri iz školskih klupa

Suradnja sa zdravstvenim ustanovama

Srednja medicinska škola donirala knjige narodnoj biblioteci "Branko Ćopić" Brod

Priznanje i nagrada za najuspjeliji maturalni rad

Izvješće o radu Školskog odbora

Realizacija rada ravnatelja

Izvješće Državne mature
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Nedovoljno proširena suradnja između škole i lokalne zajednice.

Godišnji plan unaprjeđenja

Ključni nedostatak
kojeg treba riješiti

Ciljevi

Nužni resursi i troškovi

Metode i potrebne
aktivnosti

Osoba odgovorna za
provedbu aktivnosti

Kratkoročni ciljevi kod
unutarnjeg praćenja

Datum do kojeg će se
ciljevi ostvariti

Mjerljivi pokazatelji
ostvarivanja ciljeva

Osoba odgovorna za
procjenu postignuća
ciljeva

Unaprjeđenje suradnje s drugim ustanovama za strukovno obrazovanje te lokalnim zdravstvenim ustanovama radi poboljšanja odgojno-obrazovnog
procesa.

Održavanje sastanaka s vanjskim suradnicima, stručni posjeti drugim ustanovama za strukovno obrazovanje, odrađivanje kliničkih vježbi u drugim
zdravstvenim ustanovama.

Osigurati novčana sredstva putem EU projekata, Brodsko-posavske županije kao osnivača Škole.

Svi djelatnici i stručni suradnici Škole u suradnji s učenicima i roditeljima.

Jačanje partnerskih odnosa putem Erasmus+ projekta te ugovora o suradnji.

31/08/2019

Obavijesti o provedenim aktivnostima će se objaviti na službenim stranicama škole te provođenje aketnih upitnika o kvaliteti suradnje i zadovoljstva.

Ravnateljica Jelena Jelinić - Bošnjak.
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Područje kvalitete Ocjena

PRIORITETNO PODRUČJE 6: Upravljanje - ustanova i kvaliteta

UPRAVLJANJE KVALITETOM 4

INTERNO PRAĆENJE POSTUPAKA KVALITETE 4

PROCES SAMOVRJEDNOVANJA 4

PROCES UNAPRJEĐENJA 4

Odluka o vrjednovanju
Na sjednici Nastavničkog vijeća 31. kolovoza 2018. imenovano je Povjerenstvo za osiguranje kvalitete procesa samovrjednovanja u Srednjoj medicinskoj školi Slavonski Brod.
U proces samovrjednovanja  uključeni su predstavnici stručnog aktiva medicinskih sestara (6 članova), stručni aktiv fizioterapeuta ( 2 člana), predstavnici tajništva i računovodstva (2 člana), predstavnici općeobrazovnih
predmeta (7 članova), stručni suradnici (školska knjižničarka-koordinator tima za e-kvalitetu), pedagog, i koordinatorica za kvalitetu u povjerenstvu za kvalitetu (prof.matematike).

Prvi sastanak tima za e-kvalitetu održan je 7.siječnja 2019. u prostorima  školske knjižnice. Na sastanku je sudjelovalo 18 članova od ukupno 22 člana tima za e-kvalitetu. Članovi tima za e-kvalitetu izradili su školski razvojni
plan u kojem su definirali unaprjeđenje rada po prioritetnim područjima i razvojne ciljeve koji iz njih proizlaze. Na sastanku povjerenstva koji je održan 10.siječnja 2019. u sastavu koordinatorice tima za e-kvalitetu,
koordinatorice za kvalitetu u povjerenstvu za kvalitetu, ravnateljice i pedagoga, pregledan je razvojni plan i utvrđeni datumi do kojega će se ciljevi realizirati.
Drugi sastanak Povjerenstva za e-kvalitetu u šk.god.2018./2019. održan je 19.lipnja 2019. u prostorima školske knjižnice. Na sastanku je sudjelovalo 13 članova od ukupno 22 člana tima za e-kvalitetu. Članovi tima su se
upoznali s radom u novoj mrežnoj aplikaciji e-kvaliteta, te načinom unošenja podataka i vrednovanja kriterija za svako prioritetno područje.

Članovi tima šestog prioritetnog područja postavili su određene ciljeve kao što su: umrežavanje ustanova i poboljšanje upravljačkih sposobnosti koji su uspješno ostvareni. Ciljevi poput izrade upitnika za daljnje usavršavanje
učenika te izrade upitnika za roditelje i učenike nisu ostvareni. Kako bismo istaknuli važnost procesa samovrjednovanja u našoj školi, samovrjednovanje uvrštavamo kao točku dnevnog reda na sjednicama NV.
Nastavničko vijeće upoznajemo s radom tima za e-kvalitetu, a radnici i dionici dobivaju povratne informacije o rezultatima procesa samovrjednovanja.

Koordinatorica tima za e-kvalitetu i koordinatorica za kvalitetu u povjerenstvu za kvalitetu kontinuirano se usavršavaju na stručnim skupovima u organizaciji ASOO..
U šk.god. 2018./2019. održan je stručni skup pod nazivom Samovrjednovanje u strukovnim školama  - Kvaliteta i samovrjednovanje. Skup je održan 24.svibnja 2019. u Osijeku.
Koordinatorice tima za e-kvalitetu aktivno su uključene u proces samovrjednovanja te su primjerom dobre prakse 21. svibnja 2018. sudjelovale na skupu "Samovrjednovanje strukovnih škola - Od procesa samovrjednovanja do
sastavljanja izvješća o samovrjednovanju" koji se održao u Tehničkoj školi i prirodoslovnoj gimnaziji Ruđera Boškovića u Osijeku.
Od šk.god.2018./2019. na mrežnim stranicama škole http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/dostupan je link samovrjednovanje. Na poveznici http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/samovrjednovanje, dostupan je: školski
razvojni plan i povjerenstvo za e-kvalitetu u šk.god.2018./2019.
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Dokazi koji podupiru odluku o vrjednovanju

Dokument

Školski razvojni plan

Prvi sastanak Povjerenstva za e-kvalitetu u šk.god.2018./2019.

Povjerenstvo za e-kvalitetu u šk.god.2018./2019.

Stručni skup: Samovrjednovanje u strukovnim školama-Kvaliteta i samovrjednovanje

Erasmus+ projekt "Unapređivanje školskog vođenja"

Drugi sastanak Povjerenstva za e-kvalitetu u šk.god.2018./2019.

Samovrjednovanje na mrežnim stranicama škole
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Admnistrativno opterećenje nastavnika i stručnih suradnika, problem rasporeda sati,  učestali problemi s internetskom vezom i samim time pristupom
e-dnevniku.

Godišnji plan unaprjeđenja

Ključni nedostatak
kojeg treba riješiti

Ciljevi

Nužni resursi i troškovi

Metode i potrebne
aktivnosti

Osoba odgovorna za
provedbu aktivnosti

Kratkoročni ciljevi kod
unutarnjeg praćenja

Datum do kojeg će se
ciljevi ostvariti

Mjerljivi pokazatelji
ostvarivanja ciljeva

Osoba odgovorna za
procjenu postignuća
ciljeva

Poboljšati kvalitetu radnih uvjeta
Poboljšati kvalitetu izvođenja nastave.
Unaprijediti povezivanje znanja i struke.
Raditi na cjeloživotnom učenju i osposobljavanju nastavnika.

Obnova i nadogradnja škole.
Informatički opremiti sve učionice.
Izvoditi praksu na što više različitih područja.
Stručna usavršavanja nastavnika u školi i izvan nje.

Više radnog prostora za učenike i nastavnike, pametne ploče.
Troškovi 1 000 o00 HRK.

Stručna služba škole.

Uspjeh na ispitima vanjskog vrednovanja.
Zadovoljstvo učenika, nastavnika i roditelja cijelom školom.

31/08/2020

Provođenje ankete zadovoljstva učenika i nastavnika

Stručni suradnik pedagog
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Potpisi odgovornih radnika Ravnatelj Koordinator samovrjednovanja Koordinator kvalitete
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