Samovrednovanje
škole 2021./2022.
OŠ EUGENA KVATERNIKA, VELIKA GORICA

Školski tim za kvalitetu 2021./2022.
• Koordinator tima- školska psihologinja
Članovi tima:

pedagoginja škole, predstavnica učitelja RN- Marina Mužek i predstavnica učitelja PNDalia Kager uz podršku zamjenice ravnateljice
• Cilj: unaprijediti suradnju roditelja i škole u vrijeme pandemije COVID-19.
• Instrumentarij: školski tim kreirao je online anketni upitnik za roditelje učenika naše
škole.
• Provedba anketiranja roditelja: u suradnji s razrednicima tijekom 1. polugodišta
2021./2022.

Školski tim za kvalitetu 2021./2022.
• Analiza i prikaz dobivenih rezultata- tijekom prve polovice 2. polugodišta 2021./2022.
(uključuju odgovore zamjenice ranateljice i Tima za kvalitetu roditeljima).
• Planirana prezentacija dostupna Vijeću roditelja, prikazana na Učiteljskom vijeću i web
stranici škole.
• Preporuke/Ideje za unapređenje suradnje roditelja i škole- konkretan proizvod.

Suradnja roditelja i škole
• Ključna u ostvarivanju najboljeg interesa djece i mladih.

• Povećava privrženost školi što je veliki zaštitni čimbenik u prevenciji neprihvatljivog
ponašanja kao i promociji zdravih životnih navika učenika.
• Kvalitetna suradnja roditelja i škole pruža priliku svakom učeniku ostvariti svoje pune
potencijale.

Spol ispitanika
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KVALITETE ŠKOLE
• Suradnja sa zaposlenicima škole
60%

• Organizacija rada škole 2,5%

• Kvalitetan učiteljski kadar 31%

• Natjecanja (nagrade) 2,5%

• Izvannastavne aktivnosti 26%

• Školsko dvorište 1,5%

• Opremljenost škole 16%
• Sportske aktivnosti 6%

• Projekti 4%
• Urednost 4%

• Lokacija 3%

• Povratne informacije 2,5%

• Organizacija prijevoza, tradicija, školsko
zvono knjižnica, izleti, učionica na
otvorenom, blagovaona, produženi
boravak, web stranica, sigurnost 0,5%

5%

Doprinos roditelja
povećanju kvalitete
rada škole
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25%
19%
ne znam i nikako nema načina

dobra suradnja djelatnika i roditelja
donacija i veća angažiranost roditelja
bolja povezanost roditelja
više informacija roditeljima o potrebi same škole

dati veću važnost Vijeću roditelja
uključivanje u doprinosu povećanja kvalitete škole nakon pandemije
naučiti djecu čuvati školsku imovinu
vrednovanje učitelja

NEDOSTACI ŠKOLE I
KONKRETNI PRIJEDLOZI
RODITELJA ZA POBOLJŠANJE

OPREMLJENOST
• unutarnje i vanjsko uređenje – uređene su svlačionice i hodnici uz njih, a u tijeku je i uređenje
školske kuhinje

• donacije; ispitati mogućnost financiranja iz EU fondova – Grad Velika Gorica nadležan
• ormarići za učenike – izuzetno financijski zahtjevno, ali se radi na tome

• klima uređaji- u suradnji s Gradom Velika Gorica
• prostor za učenje i čekanje autobusa; slobodni satovi (stolovi i stolice za
učenike)- problem nedostatka prostora
• više klupica u holu škole – prihvaćen prijedlog

• garažni prostor i boćalište - učionice

ZAPOSLENICI
• pristup različitim učenicima; nedostatak entuzijazma i kreativnosti za poboljšanje kvalitete
školovanja od strane pojedinih zaposlenika
• suradnja - ne odgovaranje na službeni mail (skole.hr), slabija komunikacija s učiteljima PN
• Vijeće roditelja - premali broj sastanaka i premalo sluha za prijedloge roditelja, češće
organizirati, poboljšati suradnju- ovisi i o predsjedniku Vijeća roditelja koji može inicirati sastanak
ukoliko procijeni da za to postoji potreba

• nedostatak komunikacije s roditeljima učenika s poteškoćama u ponašanju, kao i rješavanje
istoga- vještina od posebne važnosti koju treba unaprjeđivati; nakon svakog prijavljenog slučaja
neadekvatnog ponašanja intervenira se odmah i uključuju se svi potrebni dionici

• povećati dostupnost nastavnika, tj. mogućnost kontakta s njima u vidu informacija – postoji
otvoreni sat, s obzirom na COVID mjere, moguće je bilo dogovoriti termin razgovora putem
razrednika

ZAPOSLENICI - prijedlozi za poboljšanje
• usavršavanje profesionalnih kompetencija (digitalne tehnologije, rad s učenicima s posebnim
potrebama, komunikacija s učenicima)- svi se djelatnici permanentno stručno usavršavaju
• kriteriji procjenjivanja znanja- usuglasiti na razini škole – obveza učitelja u svakom predmetu, a
opcija na razini aktiva učitelja

• bilješke u e-dnevniku- informativnije za roditelje- jako važno; ukazuje se učiteljima na
transparentnost

• organizirati još radionica s ciljem prevencije nasilja - planiramo više uključiti i vanjske suradnike
• organizirati zajedničke radionice djeca-roditelji-učitelji – jednom u polugodištu

• online nastava - jasnija pravila na razini škole s kojima na vrijeme upoznati roditelje učenika;
više nastave u realnom vremenu
• završne ispite ne provoditi 2 dana prije kraja nastave godine- ne provode se, osim iznimno za
učenike koji nisu stigli odgovarati

ZAPOSLENICI – prijedlozi za poboljšanje
• poboljšati odnos pojedinih spremačica prema učenicima – usavršavanje
komunikacijskih vještina na svim razinama važno; važno ukazivati i učenicima na neprimjeren
odnos

• ne prikrivati nepravilnosti u radu pojedinih djelatnika već ih dodatno educirati

• unaprijediti biranje učiteljskog kadra - pomoć stručnih osoba – ravnatelj i
povjerenstvo škole; postoje zakoni prema kojima se zapošljavaju djelatnici

• konstruktivnije rješavanje pritužbi za rad pojedinih učitelja- svaki je učitelj dostupan
za razgovor

• tenzije između pojedinih zaposlenika rješavati unutar škole- zamjenica ravnateljice
nema informacija da se tenzije rješavaju izvan škole

IZVANNASTAVNI SADRŽAJI - raznovrsnost u ponudi

• anketirati učenike o interesima za uključivanje- anketiraju se učenici svake godine
• bolje upoznati učenike sa sadržajima - letak na početku školske godine -

web

stranica

• uvesti vanjske suradnike – nije preciznije naznačeno koje i po kojoj osnovi;
izvanškolske/izvannastavne aktivnosti

• uvesti npr. likovnu aktivnost ako ne idu na katolički vjeronauk – nedostatak prostora
• organizirati više terenske nastave, izleta- organizira se maksimalno ostvarivo
• školski vrtovi (PŠ), robotika (postoji), zadruga (od rujna se osniva učenička zadruga),
domaćinstvo, dramska (postoji), debatni klub
• barem jednom tjedno za djecu putnike osigurati pohađanje izvannastavnih sadržajaosigurano im je svaki tjedan

PREHRANA
• poboljšati kvalitetu - ukinuti 2 od 3 slatka napitka, više salate
• osigurati mogućnost dostave ručka/užine u PŠ iz matične škole- neizvedivo zbog
standarda

• uvesti automate sa sokovima i hranom- u koliziji s prvim prijedlogom
• konzultirati jelovnike vrtića - dobri standardi kvalitete

OSTALO
• uvesti produženi boravak svake školske godine, kao i boravak za 1. i 2. r. U PŠ- uvodimo od jeseni,
u PŠ nema uvjeta za uvođenje

• organizirati jednosmjensku nastavu- nedostatak prostora
• poboljšati web stranicu škole - dizajn web stranice u potpunosti ovisi o pružatelju usluga – CARNetu,
najavili su modernizaciju prije 3 godine; sve se važne info nalaze na stranici

• izborni predmeti u smjeni učenika- izvodi se gdje god i kad god je moguće
• jasnije usuglasiti pravila za izostanke i nadoknadu- postoji Pravilnik kojeg se treba pridržavati

• zbrinjavanje učenika koji ne pohađaju Katolički vjeronauk- školska knjižnica
• razredna nastava - Katolički vjeronauk prvi ili zadnji satovi- ne ovisi o školi
• na satovima Tehničke i Likovne kulture potaknuti učenike na izradu stvari koje se mogu
prodavati po simboličnoj cijeni i tako školi osigurati dodatna novčana sredstva - nedopustivo

OSTALO
• uvesti ponovno više blok-satova – procjena odgojno-obrazovnih djelatnika
• općenito bolje prihvaćati kritike – ovisi o načinu na koji su dane, vrijedi obostrano
• više slijediti primjere dobre prakse iz različitih područja unapređenja
• više angažirati roditelje u život i rad škole (npr. omogućiti roditeljima Vijeća
učenika sudjelovanje u izradi rasporeda sati na razni prijedloga) - posao satničara
• zabraniti ulazak nezaposlenih osoba na stražnje školsko dvorište- nije dozvoljen
ulaz ni parkiranje; omogućiti učenicima RN ulazak na glavni ulaz škole - COVID
mjere; sada ulaze na glavni ulaz

Procjena uključenosti roditelja u rad škole
Aktivna uključenost roditelja u rad škole
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Završne preporuke/ideje
• Unapređivanje komunikacijskih vještina na svim razinama rada- povećati broj stručnih
predavanja i radionica, ali važno da se i roditelji odazovu u što većoj mjeri.

• Bilješke učitelja u e-dnevniku što informativnije za roditelje- kvalitetnije praćenje i podrška
učenicima u odgojno-obrazovnom radu, boja komunikacija općenito.

• Organizirati zajedničke radionice djeca-roditelji-učitelji – jednom u polugodištu.

• Postaviti više klupica u holu škole.
• Od rujna 2022./2023. osnivanje učeničke zadruge.

• Zbog potreba naših roditelja i učenika od jeseni se planira uvesti još jedan razred
produženog boravka.

