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Z ocenami od 1 (sploh ne drži) do 5 (popolnoma 
drži) ovrednotite naslednje trditve. (n =142)
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Razrednega predstavni-ka/-co staršev bi bilo 
potrebno zamenjati.



Koliko otrok imate?



Koliko jih je šoloobveznih?



V kateri razred naše OŠ hodi vaš otrok, oziroma vaši otroci? 



Živimo / Stanujemo v:



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

Najpogostejši odgovori:
- Da otrok z veseljem hodi v šolo
- Potrpežljivost, znanje in prizadevnost učiteljev, učiteljic
- Prijazno in strokovno osebje
- Vedno dostopne informacije o dogajanju na šoli
- Delo svetovalne službe
- Da so otroci čim več zunaj
- Pester jedilnik
- Urejenost in čistost šole
- Da so učitelji vse bolj dojemljivi za dobronamerne kritike …



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

Najpogostejši odgovori:
- Velikost in kvaliteto obrokov
- Graditi na odnosu nekaterih učiteljev do učencev
- Večja dostopnost učiteljev preko elektronske pošte
- Večja razpoložljivost učiteljev tudi v popoldanskem času
- Več povezovanja s starši
- Boljši nadzor v šoli, zagotoviti boljšo varnost otrok
- Delati na tem, da se otrokom zagotovi manj stresno šolsko okolje
- Več športnih dni, šol v naravi
- Narediti pregled nad naročenimi in dejansko uporabljenimi delovnimi zvezki
- Delati na še boljši komunikaciji med učitelji, učenci in starši
- Da bi bilo čim več šolskega dela opravljenega že v šoli
- Več pomoči otrokom, ki jo potrebujejo pri učenju …



Pripravila: šolska svetovalna služba, september 2016
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