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I. Opće informacije o ustanovi za strukovno obrazovanje

Naziv ustanove za strukovno obrazovanje

Matični brojOIB

Puni naziv i adresa nadležnog županijskog tijela

Ulica Grad

Telefon Fax E-pošta Internet
stranica

Ravnatelj

Koordinator samovrjednovanja

Koordinator kvalitete

Povratne informacije

Trajanje procesa samovrjednovanja od do

Ključni
dokumenti

Statut škole

Rješenje
ministarstva

STATUT

RJEŠENJE
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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

Koordinator kvaliteteStrukovni nastavnik Milnović Željko

Koordinator samovjednovanjaStrukovni nastavnikAsić Jasna

Član povjerenstvaDionik na prijedlog osnivačaMajhen Božica

Član povjerenstvaStručni suradnik - psihologMatošević Ljiljana

Član povjerenstvaPolaznikMemedi Arijan

Član povjerenstvaRoditeljPačarić Snježana

Član povjerenstvaNastavnik općeobrazovnih predmetaŠpoljarić Sanja
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IV.       Cjelokupna prosudba i ocjene prioritetnih područja

Prioritetno područje Ocjena

PRIORITETNO PODRUČJE 1: Planiranje i programiranje rada 4.0

PRIORITETNO PODRUČJE 2: Poučavanje i podrška učenju 4.4

PRIORITETNO PODRUČJE 3: Postignuća učenika i ishodi učenja 4.5

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 4.33

PRIORITETNO PODRUČJE 6: Upravljanje - ustanova i kvaliteta 3.75

Cjelokupna prosudba
Srednja škola Marka Marulića u ovoj školskoj godini, koja je bila specifična, radila je poštujući preporuke Ministarstva, nastava se, u vrijeme lockdowna-a odvijala na platformi Loomena. U ovoj školskoj godini  u školi su dovršeni određeni projekti , a neki se
projekti  nastavljaju, što je vidljivo iz vrlo sadržajne web stranice. Učenici su postigli dobre rezultate na održanim školskim, međužupanijskim (koja su se mogla održati).
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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 3

Odluka o vrjednovanju
Naša škola radi na temelju školskog kurikuluma koji se donosi na temelju godišnjeg plana i rada škole kao i nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa i u skladu je s njim. Strukovna
vijeća imaju izrađene programe rada koji su sastavni dio kurikuluma rada škole.
Škola se može pohvaliti i sa izvannastavnim aktivnostima koje zadovoljavaju potrebe i interese učenika.
Škola provodi obrazovanje odraslih .Organizacija nastave je primjerena polaznicima i nastavnicima.
Škola planira i provodi obilježavanje praznika i blagdana, javnih i kulturnih aktivnosti i humanitarne aktivnosti te provodi prevenciju neprihvatljivog ponašanja i ovisnosti.  U školi djeluje školska zadruga "Slatina". Škola je ušla u
eksperimentalni program "Škola za život".
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Dokazi koji podupiru odluku o vrjednovanju

Dokument

ODMOR UČENIKA

Odluka o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala u školskoj godini 2019./2020.

ODLUKA O REALIZACIJI ODMORA UČENIKA

PROSUDBENI ODBOR ZA ORGANIZACIJU IZVEDBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

VREMENIK ZA IZRADU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA

ŠKOLSKO ISPITNO POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU MATURU

NASTAVAK OBRAZOVANJA

VREMENIK POPRAVNIH ISPITA I DOPUNSKOG RADA

POPIS RAZREDNIKA I ZAMJENIKA RAZREDNIKA

IMENOVANJE KOORDINATORA ZA GRAĐANSKI ODBOR

ODLUKA O VODITELJIMA STRUČNIH AKTIVA

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

ŠKOLSKI KURIKULUM

Posjet Zajednici Cenacolo i Dječjem domu Zagreb

Pano tjedna - „Sretan Božić”

Posjet Djeda Božićnjaka našoj školi

Promocija usluga Poduzetničkog inkubatora Slatina

Odluka o izmjeni godišnjeg plana i programa rada

Javni natječaj za stipendije

Odluka o privremenoj organizaciji rada Srednje škole Marka Marulića Slatina

OBAVIJEST UČENICIMA I NASTAVNICIMA: Nastava na daljinu

[OBAVIJEST - VAŽNO!]

JEZIK.HR – POMOĆ ZA SVE UČENIKE ŠKOLE NA DALJINU

Odluka o izmjeni godišnjeg plana i programa rada

15. ožujka - Svjetski dan prava potrošača

Provedba PISA probno ispitivanje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo devet metodičkih preporuka profesorici engleskog jezika

Odabran je logo projekta STOP nasilju

Izvješće provedenih aktivnosti u međupredmetnom projektu STOP nasilju u nastavi Hrvatskoga jezika u

PRIJEVOZ ZA CENTAR IZVRSNOSTI - područje matematike, subota, 7. ožujka 2020. godine

Suradnja s roditeljima

Obilježavanje Dana ružičastih majica
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Nedovoljan broj učionica za kvalitetan rad u jednoj smjeni

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

KVALITETAN RAD U JEDNOJ SMJENI

OBAVITI POTREBNE GRA?EVINSKE RADOVE TJ.. PROBITI ZIDOVE I OD VELIKIH UČIONICA I KABINETA NAPRAVITI VIŠE MANJIH

FINANCIJSKA SREDSTVA ŠKOLE I OSNIVAČA

RAVNATELJ

------------

30/09/2020

KVALITETAN RAD U JEDNOJ SMJENI

RAVNATELJ
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Područje kvalitete Ocjena

PRIORITETNO PODRUČJE 2: Poučavanje i podrška učenju

UPISI POLAZNIKA 4

PLANIRANJE NASTAVE, POUČAVANJA I UČENJA 4

NASTAVNI PROCES 5

UČENJE KROZ ISKUSTVO (VJEŽBE I PRAKTIČNA NASTAVA) 4

VJEŽBENIČKA TVRTKA 5

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI (IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI) 5

SLUŽBA ZA PRUŽANJE PODRŠKE POLAZNICIMA 4

POLAZNICI S POSEBNIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM POTREBAMA 5

POHAĐANJE NASTAVE 5

KOMUNIKACIJA I SURADNJA 3

Odluka o vrjednovanju

Naša škola radi na temelju školskog kurikuluma koji se donosi na temelju godišnjeg plana i rada škole kao i nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa i u skladu je s njim. Strukovna vijeća imaju izrađene programe
rada koji su sastavni dio kurikuluma rada škole.
Škola se može pohvaliti i sa izvannastavnim aktivnostima koje zadovoljavaju potrebe i interese učenika.
Škola za sada provodi obrazovanje odraslih u programu poljoprivrede - Održiva uporaba pesticida.Organizacija nastave je primjerena polaznicima i nastavnicima.
Škola planira i provodi obilježavanje praznika i blagdana, javnih i kulturnih aktivnosti i humanitarne aktivnosti te provodi prevenciju neprihvatljivog ponašanja i ovisnosti. U nastavnoj godini 2017/2018.Završena obnova školske
dvorane i prostora radionica škole. Praktikum za obavljanje vježbi u obrazovnom pod sektoru poljoprivrede opremljen u potpunosti (instrumenti za analizu tla, vina i hrane).
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Dokazi koji podupiru odluku o vrjednovanju

Dokument

Profesorica Željka Orban među 510 najboljih nastavnika u Hrvatskoj

Školska knjižnica

Međunarodni dan nenasilja na satu Hrvatskoga jezika

Najčitači u rujnu

Pano tjedna - Dan Europskih jezika 2019.

Europski tjedan sporta i Hrvatski olimpijski dan

Dan Europskih jezika 2019.

Vremenik pisanih provjera 1. pol.

Izostanci po razredima

Analiza uspjeha, izostanaka, pedagoških mjera...

Izvanučionička nastava

RENDEZ-VOUS AU CINÉMA

Obilježen Međunarodni dan nenasilja na satu informatike

Pano tjedna - Mjesec francuskih filmova

Terenska nastava - posjet predstavi Charlesa Dickensa ''A Christmas Carol''

Održana 5. godišnja Skupština školske zadruge “SLATINA“

Nastavnici škole sudjelovali na CARNETovoj konferenciji u Šibeniku

TERENSKA NASTAVA U LJUBLJANI

Dani pismenosti u Zagrebu

Dani kruha i plodovi zemlje

Školski kalendar posvećen talijanskom matematičaru, fizičaru, astronomu i filozofu - Galileo Galilei

Medjunarodni eTwinning projekt PiIsTravellingEurope

Završna konferencija projekta „Naučimo upravljati novcem kako bismo lakše upravljali budućnošću“

Predstavljanje rezultata projekta In Medias Restart

Posjetili smo Interliber, INOVA i Reboot InfoGamer2019

13. studenog učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda zanimanja elektrotehničar posjetili su sajam

TERENSKA NASTAVA U LJUBLJANI

60. OBLJETNICA OSNIVANJA EKONOMSKE ŠKOLE U SLATINI

Održana 5. godišnja Skupština školske zadruge “SLATINA“

Edukacije iz digitalne pismenosti

Provedene aktivnosti u projektu „Glazbenom podukom do digitalne i medijske pismenosti“

Akcija darivanja krvi

Posjet elektrotehničara energani u Slatini u okviru projekta "Mladi za održivu zajednicu"

Integrirani sat engleskog jezika i kemije - CSI u učionici

Školska zadruga „SLATINA“ na otvorenju Poduzetničkog inkubatora Slatina

Terenska nastava u Državnom hidrometeorološkom zavodu i Muzeju suvremene umjetnosti

Posjet Vukovaru završnih razreda opće gimnazije Srednje škole Marka Marulića Slatina

Medjunarodni eTwinning projekt PiIsTravellingEurope

Posjet elektrotehničara energani u Slatini u okviru projekta "Mladi za održivu zajednicu"

Srednja škola Marka Marulića Slatina uvodi sustav e-učenja za glazbenu poduku

Županijsko stručno vijeće za Građanski odgoj i obrazovanje Virovitičko-podravske županije

Javni natječaj za stipendije

Predstavljanje projektnih aktivnosti u okviru eTwinning platforme

Predavanje „Spolno prenosive bolesti“

Izvannastavne aktivnosti - društvene igre
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Nedostatak financijskih sredstava za potrebe kvalitetnije nastave-nedostatak specijaliziranih učionica, praktikuma i opreme, ali ponekad i nedostatak
osnovnih nastavnih pomagala

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

OPREMITI UČIONICU ZA POTREBE EKONOMSKE STRUKE (SPECIJALIZIRANA UČIONICA SA RAČUNALIMA I OSTALOM
POTREBNOM OPREMOM), DOVRŠITI OPREMANJE PLASTENIKA, PRAKTIKUMA IZ KUHARSTVA I POSLUŽIVANJA ZA POTREBE
POLJOPRIVREDNOG I AGRO-TURISTIČKOG PROGRAMA

KUPOVINA NOVIH RAČUNALA, DIJELOVA RAČUNALA I OSTALE POTREBNE OPREME), KUPOVINA POTREBNE
OPREME ZA PLASTENIK, PRAKTIKUM KUHARSTVA I POSLUŽIVANJA, NABAVA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA

FINANCIJSKA SREDSTVA PREMA MOGUĆNOSTIMA ŠKOLE KAO I FINANCIJSKA SREDSTVA OSNIVAČA I MZOS-A ILI
KANDIDIRANJEM PROJEKATA ZA SREDSTVA IZ EU

RAVNATELJ

-------------------

30/09/2020

ODVIJANJE NASTAVE EKONOMSKIH PREDMETA U NOVOJ SPECIJALIZIRANOJ UČIONICI, OSUVREMENJAVANJE
NASTAVNOG PROCESA U POLJOPRIVREDNOM I AGRO-TURISTICKOM PROGRAMU

RAVNATELJ
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Područje kvalitete Ocjena

PRIORITETNO PODRUČJE 3: Postignuća učenika i ishodi učenja

UNUTARNJE PRAĆENJE I OCJENJIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH POSTIGNUĆA POLAZNIKA 3

ISPITI (predmetni, popravni, razlikovni, razredni i završni rad) 5

VANJSKO VRJEDNOVANJE 5

NATJECANJA I SMOTRE RADOVA POLAZNIKA 5

Odluka o vrjednovanju
Sva dokumentacija škole o polaznicima, svjedodžbama, provedenim ispitima itd. čuva se u arhivi škole u skladu sa zakonskim propisima.
Ravnatelj i psiholog tijekom godine provode unutarnje praćenje i vrjednovanje nastave u skladu s propisima.
Svi nastavnici izrađuju svoje operativne programe kao i elemente ocjenjivanja-vrednovanja učenika (s time su upoznati učenici, roditelji, ravnatelj i stručna služba). Također praćenje i vrednovanje provodi se i sa polaznicima sa
posebno odgojno- obrazovnim potrebama.
Izradba i obrana završnog rada provodi se sukladno vremeniku izradbe i obrane završnog rada. Vremenik izradbe i obrane završnog rada objavljuje se na oglasnoj ploči kao i na mrežnoj stranici škole. Škola također provodi i
popravne, razredne, predmetne i razlikovne ispite u skladu s propisima te ispite državne mature.
 Ono s cime se škola može jako pohvaliti je provedba raznih natjecanja, kao i izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti koje dokazujemo svakodnevnim unosom podataka na web stranicu škole.
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Dokazi koji podupiru odluku o vrjednovanju

Dokument

PROSUDBENI ODBOR ZA OBRANU I IZRADU ZAVRŠNOG RADA

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

ŠKOLSKO ISPITNO POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU MATURU

MatLige-prvo (jesensko) kolo

BEST IN ENGLISH 2019.

MatLiga drugo (zimsko) kolo

Školsko natjecanje iz poljoprivrede u disciplini AGRO

Teme za završni rad  2019/2020

Školsko natjecanje iz engleskog jezika

Državno natjecanje „STATISTIČKO NATJECANJE“

Školsko natjecanje iz fizike

Školsko natjecanje iz informatike

Školsko natjecanje iz poljoprivrede u disciplini AGRO

Vremenik izradbe i obrane završnog rada u školskoj godini 2019./2020.

Županijsko natjecanje u odbojci za djevojke, grupa 1.

Ideja godine Holo-Zoo

Projekt STOP nasilju na nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture i Informatike

Državno natjecanje u badmintonu

BISKUPIJSKO NATJECANJE IZ VJERONAUKA

Gradsko natjecanje Mladih Hrvatskog Crvenog križa

Naše Ivona, Elena, Ramona i Natali uspješne na županijskom natjecanju iz latinskog jezika

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA

Županijsko natjecanje iz matematike

Napravi, izmijeni, nauči - unaprijedi lokalnu zajednicu

Rezultati državne mature

Statistika prolaznosti državne mature

Upisali po izboru- državna matura

Upisali po studijima-državna matura

30/09/2020 Stranica 12



Nedovoljna motiviranost dijela nastavnika za sudjelovanje na raznim natjecanjima

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

Veća angažiranost nastavnika u raznim natjecanjima

Motivirati nastavnike da sudjeluju što više na natjecanjima

Financijske potpore MZOS-a i ASOO-a

Ministar prosvjete i MZOS

Sve veća angažiranost nastavnika u edukaciji učenika za natjecanja

31/08/2020

Sve bolji rezultati natjecatelja kao i sve veći broj sudjelovanja na raznim natjecanjima

Ravnatelj i svi nastavnici
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Područje kvalitete Ocjena

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

OSIGURAVANJE OKRUŽENJA ZA UČENJE 5

MATERIJALNI UVJETI / UPRAVLJANJE RESURSIMA 4

FINANCIJE 4

KADROVSKA POLITIKA 4

TRAJNO STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA 4

Odluka o vrjednovanju
Nastavni proces u našoj školi odvija se u sigurnom okruženju i u skladu s propisima o zaštiti na radu. Specijalizirana oprema i prostor učinkovito se koriste, učionice i radionice opremljene su u skladu s propisanim standardima.
Nasilnog i neprihvatljivog ponašanja učenika ima jako malo, a sama ustanova na najbolji mogući način nastoji preventivno djelovati.
Prostor naše škole dostupan je svim dionicima, zaposlenicima i polaznicima, označen je i lako ga je pronaći.
S materijalnim sredstvima osnivača i MZOS-a nismo zadovoljni (sve je manje sredstava, a potrebe su velike). Kadrovska politika je u skladu s važećim propisima, rad svih zaposlenika se učinkovito nadzire i vrednuje sustavom
procjena. Svi zaposlenici se osposobljavaju i usavršavaju prema svojim i školskim mogućnostima. No i dalje nismo u potpunosti otklonili našu teškoću nedostatka materijalnih sredstava za dostatno stručno usavršavanje
zaposlenika, stoga i slijedeće godine nastojat ćemo rješavati navedenu teškoću. Ovu školsku godinu, 2018/2019., pamtit ćemo po uključenosti naše škole u brojne projekte, a to su Prateće mjere Školske sheme voća,
CRESMO (Erasmus), Stop nasilju, Dan sigurnijeg Interneta, eTwinning aktivnosti, Girls in ICT2020,.....
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Dokazi koji podupiru odluku o vrjednovanju

Dokument

e Twinning aktivnosti

CRESMO (Erasmus)

Srijemuš s Papuka

Stop nasilju

Dan sigurnijeg Interneta

Akcija darivanja krvi

Girls in ICT2020
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Nedostatak prostora

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

Nesmetan rad u jednoj smjeni

Građevinski radovi i uređenje prostora radionica koje sada koriste učenici IOŠ Slatina

Financijska sredstva osnivača

Osnivač i ravnatelj

-------------------------

31/12/2020

Dostatna količina prostora za nesmetano izvođenje nastavnog procesa

Ravnatelj
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Nedostatak tehničke opreme

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
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Nedovoljna razina informatičke pismenosti

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
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Preopterečenos nastavnika

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
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Nismo u mogućnosti da se usavršavamo u područjima koja nam doista trebaju u radu

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
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Nezainteresiranost učenika

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
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Područje kvalitete Ocjena

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

ŠKOLSKI ODBOR 4

RAVNATELJ USTANOVE 4

POSLOVNA KOMUNIKACIJA 5

INFORMACIJSKI SUSTAV 5

PARTNERSTVA 4

PROMICANJE USTANOVE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVNIH PROGRAMA 4

Odluka o vrjednovanju
Školski odbor je imenovao Povjerenstvo za kvalitetu i uključen je u razvoj i kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa, te drugih usluga koje pruža ustanova.
Ravnatelj škole kvalitetno obavlja poslove u skladu sa Zakonom o ustanovama, potiče timski rad i poticajno radno ozračje. Škola je izradila Statut s kojim su upoznati svi djelatnici škole kao i svi polaznici i ostali dionici. Statut
škole je objavljen na mrežnoj stranici škole koja se stalno ažurira i unapređuje.
Svi zaposlenici, polaznici i dionici koriste informacijski sustav škole koji se redovito ažurira. Škola radi unaprjeđenja odgojno-obrazovnog procesa stalno razvija partnerstva sa ostalim ustanovama i vanjskim dionicima i redovito
ih unaprjeđuje.
Obrazovni programi i usluge škole stalno se promiču u suradnji s dionicima putem raznih sastanaka, sajmova te sudjelovanjima na raznim događanjima na lokalnoj i široj razini. škola sve vise surađuje sa školama i
poduzetnicima na lokalnoj razini. Kroz projekte u 2018/2019. škola je surađivala s brojnim osnovnim školama, srednjim školama, udrugama, tvrtkama. Posebno kroz izvođenje praktične nastave izražena je suradnja s tvrtkama,
OPG-ima.
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Dokazi koji podupiru odluku o vrjednovanju

Dokument

suradnja King

suradnja s roditeljima

suradnja s OŠ Josipa Kozarca

predavanje u Slavonskom Brodu

kemija i biologija Valentinova

prijevoz za Centar izvrsnosti

profesionalna orjentacija

spolno prenosive bolesti, predavanje

Algebra

Mladi za održivu zajednicu

CSI u učionici

Međužupanijski skup u Daruvaru

promocija usluga poduzetničkog inkubatora

poduzetnički inkubator i školska zadruga

Interliber

Carnetova konferencija Šibenik

terenska nastava u Ljubljani

Cenakolo

web stranica škole kao rezultat samovrednovanja
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Osnažiti suradnju s drugim strukovnim školama i suradnja različitih struka unutar škole

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

Osnažiti suradnju poljoprivredne struke s elektro i ekonomskom strukom

Međusobno dogovaranje nastavnika kako realizirati zajedničke aktivnosti i nadopunjavanja među strukama, kako bi učenici doživjeli i naučili kako
funkcionira izvorna stvarnost (npr. održavanje digitalnih uređaja za poljoprivrednu proizvodnju vrše učenici ekonomske struke, promidžbu i prodaju
poljoprivrednih proizvoda vrše učenici ekonomske struke, potrebe tržišta analizira ekonomska struka i poljoprivrednoj struci sugerira što je isplativo za
slijedeću proizvodnju,...)

Financijska sredstva škole i sponzora

Ravnatelj i nastavnici

Povezivanje nastave s izvornom stvarnošću, učenici uče kako struke međusobno komuniciraju

30/09/2020

Zadovoljstvo učenika i veća zainteresiranost

Ravnatelj, psiholog i nastavnici
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Nedostatna informiranost cijele škole o radu strukovnog dijela škole

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
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Nedostatna uključenost svih nastavnika

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
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Nedostatno i teško financiranje sudjelovanja u događanjima u drugim gradovima i školama

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
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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 3

Odluka o vrjednovanju
Ravnatelj, školski odbor, svi nastavnici i ostali dionici aktivno su uključeni u osiguranje kvalitete radi poboljšanja rada ustanove. Kvalitetom rukovodi Povjerenstvo za kvalitetu koje je imenovao školski odbor. Povjerenstvo za
kvalitetu redovito održava sastanke sa ostalim dionicima radi poboljšanja rada ustanove.
U tijeku je izrada izvješća o samovrjednovanju ustanove kao i postupak procesa unaprjeđenja kod određenih teškoća koje ima ustanova. Svi djelatnici škole su uključeni u stalno poboljšanje kvalitete.Jednom godišnje djelatnici
po stručnim vijećima odgovaraju na pitanja SWOT-a, te se njihovi odgovori ugrađuju u izvješće o samovrednovanju.  Prema prijedlogu Povjerenstva za kvalitetu za slijedeću nastavnu godinu akcijski plan sastojat će se od
uklanjanja teškoća koje smo u ovogodišnjem izvješću naglasili.Dio teškoća riješen je kroz ovu nastavnu godinu i možemo se pohvaliti s dvije nove učionice i jednim opremljenim praktikumom za elektrotehniku. Radom
Povjerenstva za kvalitetu naša web stranica postala je bogatija informacijama, jer na taj način pokušavamo prikazati kako radimo na kvaliteti u našoj školi. I ove nastavne godine djelatnicima škole dostupno je završno izvješće
o samovrednovanju u prošloj školskoj godini. Težnja naše škole , misija i vizija je da dalje njegujemo postojeće programe s ugrađivanjem novih kurikuluma prema interesima učenika i gospodarstva, npr. njegovati
poljoprivrednu proizvodnju jer smo u srcu Slavonije, učiti kako prerađivati proizvedenu sirovinu i kako njome tržiti. U svemu tome potrebno je i održavanje postojeće digitalne tehnologije ugrađene u mehanizaciju. Na taj način
sve strukovne programe međusobno povezivati kako bi u školi prikazali, kako to zaista treba funkcionirati u gospodarstvu ili kako to zaista funkcionira u stvarnosti.
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Dokazi koji podupiru odluku o vrjednovanju

Dokument

web stranica škole kao dokaz rada u 2019 i 2020 godini

financije

kutak za nastavnike

kutak za roditelje-informacije

kutak za učenike

maturanti

Projekti

foto-galerija

Dan škole
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Nedostaje suradnik u nastavi za poljoprivredne programe.

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
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Previše administriranja

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
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Financijske teškoće

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
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Tehničke poteškoće (dostupnost mreže, oprema)

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 kontinuitet u dostupnosti mreže, nadopuniti IKT opremu

Rad na poboljšanju mreže i nabava potrebne opreme

Financijska sredstva MZO-a i osnivača

Ravnatelj

--------------------------------------

31/12/2020

Zadovoljstvo učenika i nastavnika

Ravnatelj
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Nedovoljno jasne i nepravovremene informacije

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
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Potpisi odgovornih radnika Ravnatelj Koordinator samovrjednovanja Koordinator kvalitete
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