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ANALIZA VPRAŠALNIKA ZA STARŠE 2016
V mesecu novembru 2016 je 296 staršev učencev OŠ Janka Glazerja Ruše ocenjevalo različna
področja vzgojno izobraževalnega dela na šoli s pomočjo spletne ankete.
Področja so starši ocenjevali na podlagi trditev in njihovega strinjanja s trditvijo s pomočjo
ocenjevalne lestvice od 1–5, pri čemer pomeni:
1 Sploh se ne strinjam.
2 Ne strinjam se.
3 Niti se strinjam niti se ne strinjam.
4 Strinjam se.
5 Popolnoma se strinjam.

VZOREC

Na vprašanja je odgovorilo 296 staršev. Največ staršev (18 %) je bilo staršev 1. razreda,
najmanj odgovorov so prispevali starši 9. razreda (8 %).
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ANALIZA OCENJEVANJA TRDITEV
TRDITEV 1: Šolski urnik in čas bivanja otroka v šoli je ustrezen.

Starši so ocenili, da je čas bivanja otroka in šolski urnik ustrezen, saj je povprečna ocena te
trditve znašala 4,4. Več kot 80 % staršev se strinja oz. popolnoma strinja s trditvijo.

TRDITEV 2: Časovna razporeditev obrokov hrane v šoli je ustrezna.

Več kot 90 % staršev se s to trditvijo strinja oz. popolnoma strinja. Povprečna ocena je 4,5.
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TRDITEV 3: Kakovost in količina hrane sta ustrezni.

Ta trditev je bila povprečno ocenjena s 4, kar pomeni, da se večina staršev strinja s kakovostjo
in količino hrane, vendar je približno 30 % staršev s hrano in kakovostjo hrane nezadovoljno.
TRDITEV 4: Za varnost vašega otroka je v šoli dobro poskrbljeno.

Starši ocenjujejo, da je za varnost otrok v šoli dobro poskrbljeno, saj je bila povprečna ocena
trditve 4,3. Skrbi nas dejstvo, da se 2 % staršev s trditvijo ne strinja.
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TRDITEV 5: V šoli veljajo jasna pravila, ki otrokom zagotavljajo varnost.

Več kot 80 % staršev se strinja oz. popolnoma strinja, da na šoli veljajo jasna pravila, ki
otrokom zagotavljajo varnost. Trditev je bila povprečno ocenjena z oceno 4,3.
TRDITEV 6: Na roditeljskih sestankih in govorilnih urah dobimo starši prave odgovore
na svoja vprašanja.

Skoraj 90 % staršev se strinja oz. popolnoma strinja, da na roditeljskih sestankih in govorilnih
urah dobijo prave odgovore na svoja vprašanja.
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TRDITEV 7: Starši smo o delu šole sproti dobro informirani.

Starši s povprečno oceno 4,2 menijo, da so o delu šole sproti dobro informirani. Približno
20 % staršev si želi boljše informiranosti o delu in dogajanju na šoli.

TRDITEV 8: Sporočila, ki prihajajo iz šole, so jasna.

Skoraj 90 % staršev se strinja oz. popolnoma strinja, da so trditve, ki prihajajo iz šole, jasne.
Približno 10 % staršev se s trditvijo ne strinja.
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TRDITEV 9: O uspehu in napredku svojega otroka sem dovolj dobro informiran/a.

S povprečno oceno 4,3 so starši ocenili, da so o uspehu in napredku otroka dobro informirani.
Nekaj staršev se s trditvijo ne strinja.

TRDITEV 10: Priložnosti za predloge in pobude staršev je v šoli dovolj.

75 % staršev se strinja oz. popolnoma strinja, da je dovolj priložnosti za predloge in pobude
staršev. Nekaj manj kot 20 % staršev se niti strinja niti ne strinja. 7 % staršev je takšnih, ki se
s trditvijo ne strinja.
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TRDITEV 11: Učitelji znanje učencev objektivno ocenjujejo.

Približno tri četrtine staršev meni, da učitelji znanje učencev ocenjujejo objektivno. Skoraj
20 % staršev se ne more odločiti, ali učitelji ocenjujejo objektivno ali ne. Manjšina (7 %) je
staršev, ki se s trditvijo ne strinja.
TRDITEV 12: V šoli poučujejo dobro usposobljeni učitelji.

70 % staršev se s trditvijo, da v šoli poučujejo dobro usposobljeni učitelji strinja oz. popolnoma
strinja. Približno četrtina je staršev, ki ocenjuje trditev z oceno 3. Manj kot 10 % staršev meni,
da v šoli ne poučujejo dobro usposobljeni učitelji.
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TRDITEV 13: Naši otroci se v šoli veliko naučijo.

Starši so s povprečno oceno 4,1 ocenili, da se otroci v šoli veliko naučijo. Četrtina staršev pa
je s trditvijo manj zadovoljna.

TRDITEV 14: Izbira interesnih dejavnosti je raznolika.

Starši so se v 90 % strinjali oz. popolnoma strinjali, da je izbira interesnih dejavnosti na šoli
raznolika. Približno 10 % staršev je trditev ocenila s 3 ali manj.
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TRDITEV 15: Delo šole je dobro načrtovano.

Starši s povprečno oceno 4,1 ocenjujejo, da je delo šole dobro načrtovano. Tri četrtine staršev
ocenjuje trditev z oceno 4 ali 5. Četrtina staršev z oceno 3 ali manj.

TRDITEV 16: Zapleti se rešujejo sproti.

Približno 80 % staršev se s trditvijo, da se zapleti rešujejo sproti, strinja oz. popolnoma strinja.
Le približno 5 % staršev se s trditvijo ne strinja.
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Ocenite delo in sodelovanje z vodstvom šole.

Starši so popolnoma šolsko ocenili sodelovanje in delo vodstva šole. Povprečna ocena je 4,2.
Polovica staršev je delo in sodelovanje z vodstvom ocenila s 5. Okoli 20 % staršev je ocenilo
delo in sodelovanje vodstva z oceno 3 ali manj.

Ocenite vaše SPLOŠNO zadovoljstvo z delom in življenjem vašega otroka v šoli.

Starši so s povprečno oceno 4,2 ocenili splošno zadovoljstvo z delom in življenjem njihovega
otroka na OŠ Janka Glazerja Ruše. Niti eden starš ni podal ocene 1. Približno 80 % staršev
ocenjuje z oceno 5 ali 4.
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ZAKLJUČEK:
Veselijo nas rezultati ankete, saj so vsa ocenjevana področja dobila povprečno oceno najmanj
4 in več. Posebej smo veseli, da se je na anketo odzvalo 296 staršev, kar predstavlja zelo visok
reprezentativni vzorec.
To pa ne pomeni, da si za naše delo ne more biti boljše. Skrbno smo analizirali vse odgovore
na vprašanja in bili posebej pozorni na posamezna področja. Tem področjem bomo tudi v
bodoče namenjali veliko pozornosti. Za vsako področje smo tudi predvideli konkretne ukrepe.
TRDITEV 3: Kakovost in količina hrane sta ustrezni.
Ta trditev je bila povprečno ocenjena s 4, kar pomeni, da se večina staršev strinja s kakovostjo
in količino hrane, vendar je približno 30 % staršev s hrano in kakovostjo hrane nezadovoljno.
To področje je zelo zahtevno. Prehranjevalne navade otrok so zelo različne. Jedilniki se
sestavljajo skupaj s predstavniki staršev, upoštevajo se predlogi otrok. Težiti moramo k čimbolj
pestrim in zdravim obrokom, ki sledijo smernicam zdrave prehrane. Posebej pozorno
spremljamo mesečno količino zavržene hrane. Otroke o količini zavržene hrane sproti
obveščamo in jih osveščamo o pozitivnem pomenu ravnanja s hrano.
UKREP:
Še naprej bomo sledili smernicam zdrave prehrane in otroke vzgajali o pomenu zdravega
prehranjevanja. V ta namen bodo organizirane razredne ure, aktivnosti ob dnevih dejavnosti,
predavanja.
ROK:
Celo šolsko leto.
TRDITEV 4: Za varnost vašega otroka je v šoli dobro poskrbljeno.
Starši ocenjujejo, da je za varnost otrok v šoli dobro poskrbljeno, saj je bila povprečna ocena
trditve 4,3. Skrbi nas dejstvo, da se 2 % staršev s trditvijo ne strinja.
Zagotavljanje varnosti in vzpodbudnega učnega okolja za delo v šoli je naša primarna naloga.
Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da se bodo učenci v šoli počutili varno. Problem
predstavlja tudi prihod in odhod iz šole, kjer pa imamo manj vpliva.
UKREP:
Do vseh oblik nasilja bomo imeli ničelno toleranco. Ob vseh primerih ogrožanja varnosti bomo
seznanili starše in delovali v skladu s šolskimi pravili. Še naprej bomo preventivno delovali v
skladu z našim vzgojnim načrtom. V primeru ponavljajočih kršitev bomo vključili zunanje
institucije.
ROK:
Celo šolsko leto.
TRDITEV 7: Starši smo o delu šole sproti dobro informirani.
Starši z oceno 4,2 menijo, da so o delu šole sproti dobro informirani. Približno 20 % staršev si
želi boljše informiranosti o delu in dogajanju na šoli.
Ker je sprotna in korektna informacija zelo pomembna, bomo temu področju poleg vseh
aktivnosti, ki jih že izvajamo, dodali še dodatne. Starše informiramo preko spletne strani, pisnih
obvestil, po E-pošti, preko FB strani občine Ruše, ustno po telefonu, govorilnih urah in
roditeljskih sestankih.
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UKREP:
Starše bomo povprašali katere oblike informiranja si še želijo. Vzpodbujali jih bomo, da
uporabljajo vse možne načine pridobivanja informacij, saj se pogosto zgodi, da kakšne
informacije spregledajo. Vzpostavili bomo FB stran šole.
ROK:
Celo šolsko leto. FB staran 1. 4. 2017
TRDITEV 13: Naši otroci se v šoli veliko naučijo.
Starši so s povprečno oceno 4,1 ocenili, da se otroci v šoli veliko naučijo. Četrtina staršev pa
je s trditvijo manj zadovoljna.
Proces učenja ni odvisen samo od šole, potrebno je tudi delo doma, kjer morajo starši odigrati
ključno vlogo. Posledica manjšega zadovoljstva četrtine staršev z naučenim v šoli je zagotovo
odraz pogoste ne motivacije otrok za šolsko delo. Vsega šolskega dela ne moremo prevaliti na
šolo. Del odgovornosti morajo prevzeti učenci in starši.
UKREP:
Učitelje bomo dodatno usposobili z znanji, za boljšo motiviranost otrok. Starše bomo pozvali,
da odgovorno in aktivno pristopijo k reševanju te problematike.
ROK:
Dodatna usposabljanja v šolskem letu 2017/18. Poziv staršem posredujemo v mesecu marcu
2017.
Zadovoljni smo z oceno o splošnem zadovoljstvu z delom in življenjem otrok v šoli.
Povprečna ocena je 4,2. Niti eden starš ni podal ocene 1. Približno 80 % staršev ocenjuje to
področje z oceno 5 ali 4.
Vsi zaposleni v Osnovni šoli Janka Glazerja Ruše si bomo še naprej prizadevali za ustvarjanje
dobrih pogojev za učenje in življenje otrok.
Zavedati pa se je treba, da je šolski prostor zelo dinamično polje, ki zahteva od vseh deležnikov
nenehno angažiranje na poti do zastavljenih ciljev.
Ravnatelj:
Ladislav Pepelnik, prof.
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