
ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA – predmetna stopnja

September 2016



Spol: (N=204)



Z ocenami od 1 (sploh ne drži) do 5 (popolnoma 
drži) ovrednoti naslednje trditve.



Z ocenami od 1 (sploh ne drži) do 5 (popolnoma 
drži) ovrednoti naslednje trditve.



Odgovor DA pomeni »običajno, ali največkrat DA«, odgovor NE pa 
»običajno ali največkrat NE«.   

DA NE SKUPAJ

12. Zaposleni na šoli mi pomagajo, da najdem pomoč, kadar sem v stiski. 84% 18% 100%

13. Lahko se zanesem na pomoč šolske svetovalne službe 82% 18% 100%

14. Učitelji upoštevajo predloge učencev. 39% 61% 100%

15. Ko se doma učim, mi starši pomagajo. 44% 56% 100%

16. Med krožki na šoli najdem vsaj enega, ki mi ustreza. 55% 45% 100%

17. V šolo rad prihajam. 39% 61% 100%

18.  Imam lasten mobilni telefon. 96% 4% 100%

19. Svoj mobilni telefon običajno nosim s seboj v šolo. 72% 28% 100%

20. V šoli sem že kdaj koga slikal ali posnel z mobilno ali drugo elektronsko napravo. 26% 74% 100%

21. Imam “facebook” ali drug internetni profil. 70% 30% 100%

22. V razredu se dobro počutim. 84% 16% 100%

23. Z vsaj eno osebo iz razreda se izrazito slabo razumem. 62% 38% 100%

24. V razredu imam vsaj enega sošolca ali sošolko, ki mu lahko v celoti zaupam. 93% 7% 100%

25. V šoli se počutim sprejeto in pomemben član razreda. 79% 21% 100%

26. V šoli mi je najbolj všeč, ko sem sam zase. 17% 83% 100%

27. Z učenci mednarodne šole se družimo. 35% 65% 100%

28. Vodstvu šole zaupam. 60% 40% 100%

29. Dopoldanska malica v šoli mi je všeč. 58% 34%
8% nima 
malice

30. Kosilo v šoli mi je všeč. 50% 38%
18% nima 

kosila



Kako ocenjuješ nasilje na šoli? 

a) Na šoli je prisotno verbalno nasilje med učenci.
(možnih je več odgovorov)



Na šoli je prisotno tudi fizično nasilje med učenci.



Na šoli je prisotno tudi spolno nasilje med učenci. 



Na šoli je prisotno tudi spletno nasilje med 
učenci. 



Koliko časa v povprečju porabiš za različne 
dejavnosti doma? 





Pri učiteljih najbolj cenim (naštej 3 lastnosti): 

Najpogostejši odgovori:

- prijaznost in pomoč

- zanimivo in predano poučevanje

- poštenost in enakost 

- da imajo čas za nas, nas razumejo, nas spoštujejo, nam 

dajo lekcije o življenju, potrpežljivost, zaupanje, iskrenost … 



Učence najbolj zanima: šport, glasba/likovna umetnost, 
družboslovje ... tuji jeziki, slovenščina

Najboljše stvari na šoli so:

Najpogostejši odgovori:

- odmori
- druženje s prijatelji, sošolci
- malica, kosilo
- športne aktivnosti
- učno delo, učitelji …
- šolske prireditve, dnevi dejavnosti …



Kaj najraje delaš ob prostem času?

Najpogostejši odgovori:

- športne aktivnosti
- druženje s prijatelji/sošolci
- igranje računalniških igric, tv, mobitel
- igranje na inštrument, različni hobiji
- branje
- počitek …



Bi nam želel še kaj sporočiti?

- v tej šoli sem užival, upam, da bo tako tudi v srednji šoli

- želim si več športnih dni in dnevov dejavnosti

- več prostih dni

- boljši jedilnik, manj bio izdelkov

-Več športne in manj ocen …



Pripravila: šolska svetovalna služba, september 2016
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