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Z ocenami od 1 (sploh ne drži) do 5 (popolnoma 
drži) ovrednotite naslednje trditve. (n = 124)
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Koliko šoloobveznih otrok imate?



Kakšna je vaša vloga v družini?



Kaj bi želeli v zvezi z delom šole še posebej pohvaliti?

Najpogostejši odgovori:
- Odlična šola, pozitivni in zahtevni učitelji
- Dostopnost in komunikacija učiteljev
- Urejeno in varno okolje, prijaznost
- Pester program različnih dejavnosti in da se učitelji trudijo popestriti pouk
- Zadovoljiva težavnostna stopnja
- Predanost, pomoč in skrb nekaterih razrednikov
- Gospo ravnateljico in njeno vizijo, odločnost
- Prijaznost tehničnega osebja
- Na področju prehrane so vidne velike izboljšave
- Šolsko svetovalno službo
- Konstruktivni pogovori med šolo in starši
- Kvalitetna predavanja za starše
- Obšolske dejavnosti, veliko zanimivih interesnih dejavnosti
- Pomoč in skrb, ko le-to otroci potrebujejo …



Kaj bi morali po vašem mnenju na šoli v prihodnje nujno spremeniti, 
izboljšati, uvesti?

Najpogostejši odgovori:
- Več športnih aktivnosti vključiti v OPB, vpeljati dodatne ure gibanja
- Več poudarka nameniti preprečevanju nasilja in o tem informirati tako učence kot 

starše
- Dobrodošle bi bile spremembe na področju komunikacije med učitelji in starši
- Še več sodelovanja s starši, več pogovora in upoštevanja mnenj
- Več utrjevanja snovi in temeljitega opismenjevanja
- Preveč domačih nalog, ki jih otroci prinašajo domov
- Učencem nižjih razredov strniti urnike
- Več zabavnega in kreativnega poučevanja pri pouku
- Več diferenciacije med poukom
- Sledljivost otrok pri prevzemu in odhodu otrok domov je nepopolna
- Šolske obveznosti naj učenci opravijo v šoli, npr. domače naloge naj bi bile opravljene 

v OPB-ju
- Pri aktivnostih izven pouka dati jasna navodila za učitelje in starše
- Več prireditev, več združevanja učencev
- Spodbujati povezovanje med učenci nacionalnega in mednarodnega oddelka
- Več poudarka na medosebnih odnosih med učenci …



Pripravila: šolska svetovalna služba, september 2019
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