


VZOREC

Anketiranje - Zbiranje podatkov je potekalo od 28. 4. 2019, 22:17 do 30. 5. 

2019, 11:57 (preko spletnega orodja 1KA)

Izpolnilo ga je 161 staršev (37%). 



ANKETNI VPRAŠALNIK
Več sklopov vprašanj.

Štiristopenjska lestvica, tudi možnost, če starši 

s področjem niso imeli izkušenj.

Na koncu - odprto vprašanje – mnenja, pobude, 

pohvale in pripombe. 



VIDEZ IN UREJENOST ŠOLE



INTERPRETACIJA

Več kot polovica sodelujočih staršev je zadovoljna z

okolico šole, nekoliko manj s šolsko opremo in

notranjostjo šole.



ODNOS DO UČENCEV



INTERPRETACIJA

Slaba polovica staršev se strinja oz. delno strinja, da je 

šolska svetovalna služba opora učencem. 



ODNOS DO STARŠEV



INTERPRETACIJA

Večina staršev se počuti kot da so enakopravni 

sogovorniki, sprejeti.



OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI



INTERPRETACIJA

Starši bi si želeli več neformalnih druženj.



UČNI USPEH IN NAPREDEK UČENCEV



INTERPRETACIJA

Večina staršev se redno udeležuje RS in GU, dobijo 

povratne informacije o dosežkih in napredku otroka. 

Razumljivo je, da področje dela z učenci s PP ne 

poznajo prav dobro.



ORGANIZACIJA DELA IN ZAGOTAVLJANJE 

VARNOSTI OTROK



INTERPRETACIJA

Večina staršev meni, da je delo šole dobro načrtovano in 

da je za varnost otrok poskrbljeno.



DEJAVNIKI, KI PO MOJEM MNENJU 

ZAGOTAVLJAJO USPEŠNOST UČENCEV



INTERPRETACIJA

Z vsemi naštetimi dejavniki se straši strinjajo, da vplivajo 

na uspešnost otrok/učencev.



POBUDE, KRITIKE, POHVALE…

- menim, da bolj kot okolica, dobro šolo naredijo dobri učitelji, na vaši šoli jih je 

veliko,

- neustrezna terminska organizacija roditeljskih sestankov,

- za popoldansko malico otroci prinašajo hrano, ki ni primerna (sladkarije),

- boljša čistoča razredov OPB (na tleh hrana, papir…) učence navajati, da 

pospravljajo za seboj,

- vzgojno-izobraževalni program lahko pohvalimo, kuhinjsko osebje se vede 

nesramno do otrok,

- najbolj moteč je vonj in zatohlost v šoli,

- pohvalim res pestro izbiro interesnih dejavnosti, novo igrišče,

- predlagam, da se v šolo vnese več domačnosti, hodniki bi morali biti bolj 

popestreni,



- hvala vam za vzgojo in izobraževanje mojih otrok in čestitke, da vam to uspeva pri 

vsem tem pritisku zahodne civilizacije,

- več učenja v naravi, več šole za življenje, preveč je snovi in podatkov,  otroci bi 

morali imeti predvsem obveznosti in šele nato pravice, 

- uvedba elektronske tablice in enega zvezka, za zmanjšanje obremenitev hrbtenic 

naših otrok,

- zdi se mi, da se otroci v šoli ne naučijo učiti,

- “kaznovanje” učencev, ki motijo pouk in nadlegujejo druge, ukinitev predur,

- zelo zanimiva je bila izvedba zadnje delovne sobote, ko so se predstavile različne 

dejavnosti,

- zelo pogrešamo interesno dejavnost - šahovski krožek,

- pohvalila bi spletno stran in številne prispevke, 



- z delom na OŠ Trzin zelo zadovoljen, pohvale vodstvu in seveda vsem 

pedagoškim delavcem, ups, za dobro delo šole so pomembni tudi hišnik, 

snažilka, kuhar ... pohvale torej vsem zaposlenim,

- učenci bi morali več pomagati drug drugemu, več socialnih veščin

- posodabljajte pristope usvajanja znanja, spodbujajte učitelje k stalnemu 

osebnemu in strokovnemu razvoju ter ozaveščanju, kaj daje dobre rezultate in kej 

ne



ZAKLJUČEK

Z izvedbo anketiranja staršev smo zadovoljni, odziv bi 

lahko bil boljši (37%). 

Z vsemi ponujenimi dejavnosti in organizacijo delo ter 

odnosom do učencev, staršev je večina sodelujočih 

zadovoljna. V vprašalnikih so starši navedli več 

zanimivih mnenj in pripomb. Veliko pa je bilo tudi 

POHVAL.



HVALA ZA POZORNOST.


