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VPRAVPRAVPRAVPRAŠŠŠŠALNIKALNIKALNIKALNIK

� NAMENNAMENNAMENNAMEN: spoznati videnje kakovostne šole 
nasploh in mnenje kako blizu je temu naša 
šola;

� 4 SKLOPI:4 SKLOPI:4 SKLOPI:4 SKLOPI:
I. sklop:I. sklop:I. sklop:I. sklop: izvajanje pouka, podajanje učne snovi,     

ocenjevanje, dosežena stopnja znanja,
II. sklop:II. sklop:II. sklop:II. sklop: počutje učencev in varnost v šoli ter 

sodelovanje s starši,
III. sklop:III. sklop:III. sklop:III. sklop: zagotavljanje ustreznih pogojev za 

delo,
IV. sklop:IV. sklop:IV. sklop:IV. sklop: projekti.



SODELUJOSODELUJOSODELUJOSODELUJOČČČČIIII

� matična šola:1, 3, 5.b, 6.b, 7.b, 8.b, 9.b,
� PŠ Zg. Tuhinj: 2. in 3.r, 
� PŠ Motnik: 3 in 4.r, 
� PŠ Sela: 4.r. 

vrnjenih 116 116 116 116 vprašalnikov (od skupaj 184) oz. 63 %63 %63 %63 %



I. SKLOP: izvajanje pouka, podajanje I. SKLOP: izvajanje pouka, podajanje I. SKLOP: izvajanje pouka, podajanje I. SKLOP: izvajanje pouka, podajanje 
uuuuččččne snovi, ocenjevanje, dosene snovi, ocenjevanje, dosene snovi, ocenjevanje, dosene snovi, ocenjevanje, dosežžžžena ena ena ena 
stopnja znanjastopnja znanjastopnja znanjastopnja znanja

3,944,57Imajo učitelji do učencev z učnimi težavami ali do posebej 
nadarjenih učencev  poseben pristop

4,044,49So učitelji učencem mentorji, ki spodbujajo njihovo aktivnost in 
ustvarjalnost.

3,664,58Učence  pripravljajo za reševanje življenjskih problemov.

3,774,36Se trudijo učence spoznati celostno in ne zgolj z vidika znanja.

4,084,34Jasno in vnaprej določajo kriterije ocenjevanja znanja .

4,313,97Je ocenjevanje  vnaprej napovedano.

3,874,33Se učitelji prilagajajo posameznikovim sposobnostim.

3,973,98Učitelji uvajajo sodobne tehnike in metode poučevanja .

MOJA OCENA 
STANJA 
NA ŠOLI

MOJA OCENA
POMEMBNOSTI

Kakovostna šola je, kjer:



I. SKLOP
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Ocena pomembnosti Ocena stanja

Ocena pomembnosti 3,98 4,33 3,97 4,34 4,36 4,58 4,49 4,57

Ocena stanja 3,97 3,87 4,31 4,08 3,77 3,66 4,04 3,94

1 2 3 4 5 6 7 8



II. SKLOP: poII. SKLOP: poII. SKLOP: poII. SKLOP: poččččutje uutje uutje uutje uččččencev v encev v encev v encev v ššššolioliolioli

4,535,52Učenci dosegajo rezultate v skladu s svojimi sposobnostmi

4,594,62Starši dovolj pogosto pridobijo ustrezne informacije o uspehu 
in napredku

4,544,64Imajo učenci možnost vključitve v skupine dopolnilnega 
pouka in druge pomoči.

3,664,45Imajo učenci možnost zaupati svoje težave kateremu koli 
delavcu šole ali obvestilo posredovati anonimno.

4,174,64Šola uveljavlja pravila lepega vedenja pri pouku in drugih 
dejavnostih šole.

4,044,72Si šola prizadeva, za takojšnje reševanje konfliktov in ne 
tolerira nasilja.

4,284,68Je delavcem šole varnost otrok zelo pomembna.

4,124,69V šoli veljajo jasna pravila, ki otrokom zagotavljajo varnost.

MOJA OCENA 
STANJA NA 

ŠOLI

MOJA OCENA 
POMEMBNOSTI

Kakovostna šola je, kjer:



II. SKLOP - učenci
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Ocena pomembnosti Ocena stanja

Ocena pomembnosti 4,69 4,68 4,72 4,64 4,45 4,64 4,62 4,52

Ocena stanja 4,12 4,28 4,04 4,17 3,66 4,54 4,59 4,53

1 2 3 4 5 6 7 8



II. SKLOP: sodelovanje s starII. SKLOP: sodelovanje s starII. SKLOP: sodelovanje s starII. SKLOP: sodelovanje s starššššiiii

3,764,06Starši imajo možnost vplivanja na življenje in delo šole 

4,224,47Šola ob pomembnih odločitvah starše povabi k sodelovanju.

3,974,27So predlogi in pobude staršev dovolj pogosto upoštevani.

4,224,59Šola pojmuje starše kot partnerje pri reševanju vzgojnih ali 
učnih težav otroka.

4,132,23Šola nudi staršem različne oblike izobraževanja, ki so staršem 
v pomoč pri vzgoji otrok.

4,214,33Si šola prizadeva za vključevanje in sodelovanje staršev.

4,064,24Imajo starši dovolj možnosti, da izrazijo svoja pričakovanja.

MOJA OCENA 
STANJA NA 

ŠOLI

MOJA OCENA 
POMEMBNOSTI

Kakovostna šola je, kjer:



II. SKLOP - starši
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Ocena pomembnosti Ocena stanja

Ocena pomembnosti 4,24 4,33 4,23 4,59 4,27 4,47 4,06

Ocena stanja 4,06 4,21 4,13 4,22 3,97 4,22 3,76

1 2 3 4 5 6 7



III. SKLOP: zagotavljanje ustreznih III. SKLOP: zagotavljanje ustreznih III. SKLOP: zagotavljanje ustreznih III. SKLOP: zagotavljanje ustreznih 
pogojev za delopogojev za delopogojev za delopogojev za delo

4,294,19Imam možnost sodelovanja pri različnih dejavnostih na šoli

4,384,53Ima šola otroško igrišče.

3,934,32Ima šola urejeno okolje (zelenice, učilnico na prostem…).

4,074,38Je računalniška tehnologija dostopna in omogoča individualno 
delo.

4,164,41Je dobro opremljena in dostopna računalniška učilnica.

4,124,34So učilnice opremljeno s tehnologijo, ki omogoča sodobne 
pristope k učenju.

4,194,23Šola organizira pestro izbiro interesnih dejavnosti .

MOJA OCENA 
STANJA NA 

ŠOLI

MOJA OCENA 
POMEMBNOSTI

Kakovostna šola je, kjer:



III. SKLOP - zagotavljanje ustreznih pogojev za delo
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Ocena pomembnosti Ocena stanja

Ocena pomembnosti 4,23 4,34 4,41 4,38 4,32 4,53 4,19

Ocena stanja 4,19 4,12 4,16 4,07 3,93 4,38 4,29

1 2 3 4 5 6 7



IV. SKLOP: projektiIV. SKLOP: projektiIV. SKLOP: projektiIV. SKLOP: projekti

4,414,39Prosimo, če lahko ocenite tudi 
spletno stran naše šole

4,174,09E – šolstvo 

4,104,02Vključenost v mednarodne projekte, izmenjava učencev

4,294,30Zdrav življenjski slog (dodatne ure športnih aktivnosti)

3,974,21Uvajanje   procesa  samoevalvacije (ugotavljanja in 
zagotavljanja kakovosti) 

MOJA OCENA 
STANJA NA 

ŠOLI

MOJA OCENA 
POMEMBNOS

TI



IV. SKLOP - PROJEKTI
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Ocena pomembnosti Ocena stanja

Ocena pomembnosti 4,21 4,3 4,02 4,09 4,39

Ocena stanja 3,97 4,29 4,1 4,17 4,41

1 2 3 4 5



UGOTAVLJAMO:UGOTAVLJAMO:UGOTAVLJAMO:UGOTAVLJAMO:

� OŠ Šmartno v Tuhinju uspešno deluje na 
področjih, vključenih v anketo,

� ocene pomembnosti podobne ocenam 
stanja na šoli (razlika zelo majhna, nikoli 
za celo oceno).



POHVALEPOHVALEPOHVALEPOHVALE
� “Obstaja nekaj posameznih učiteljev, ki si res zaslužijo pohvale, ker 

znajo iz učenca potegniti najboljše in so jim tudi dostopni.
� Mislim, da šola uspešno sodeluje s starši in res izvaja veliko projektov, ki 

pritegnejo otroke.
� Šola je nadstandardna in lepo urejena. Vse pohvale učiteljicam razredne 

stopnje.
� Ažurni podatki na spletni strani, odlični učitelji, ki resnično skrbijo za 

kvalitetno pridobivanje znanja in otroka celovito spremljajo, starši 
imamo možnost udeležbe na predavanju o vzgoji otrok.

� Sadje, ki je učencem na voljo vsak dan.
� Možnost mednarodne izmenjave učencev. Avtoriteta in sproščenost 

učiteljev.
� Šolo ocenjujem kot zelo dobro. Zelo se trudite, da držite visok nivo 

znanja in reda na šoli.
� Dobra prehrana, pohvalno je, da so učenci dobili še en pitnik. Veseli me, 

da so učilnice dobro opremljene (računalnica, telovadnica…).
� Različni projekti, kjer učenci lahko pokažejo svoje neformalno znanje oz. 

si tega pridobijo, spoznajo svoja močna področja.
� Pohvala vsem učiteljem, da dajejo učencem dovolj možnosti, da 

popravijo oceno in se dovolj zavzemajo za posameznika.
� Prilagajanje velikosti kosila posameznemu učencu (malo, če hoče, lahko 

dobi še).”



KRITIKEKRITIKEKRITIKEKRITIKE

� prevozi,

� šolska lastnina,

� podružnice,

� uši,

� računalniki, 

� avtoriteta,

� težavni otroci



PREDLOGIPREDLOGIPREDLOGIPREDLOGI

� izobraževanje staršev glede uporabe 
računalnika,

� tuji jeziki,
� OPB na Selih,
� posvetovanje glede dnevov dejavnosti,
� brezplačen prevoz 


