
EVALVACIJA ZA LETO 2019
SKUPNA PREDSTAVITEV



TEMA: komunikacija
Čas: od 20. 1. 2020 do 2. 2. 2020. 
 Način: preko spleta. O tem so bili anketiranci obveščeni 

preko sistema Lopolis.
 Anketni vprašalnik je bil poslan na 1280 e-naslovov 

staršev. Vprašalnik je bil izpolnjen 550-krat. Starši, ki imajo 
svoje otroke na dveh lokacijah, so bili naprošeni, da 
vprašalnik izpolnijo dvakrat – za vsako lokacijo posebej.

 Strokovnim delavcem je bil vprašalnik poslan na njihove 
službene e-naslove (145). Vprašalnik je bil izpolnjen 119-
krat. 



Evalvacijska skupina

 Tomaž Kavšek in Kovijana Zeković, predstavnika staršev
 Vesna Zimic Gluvić, predstavnica učiteljev na predmetni 

stopnji
 Jožica Jevnikar, predstavnica učiteljev na razredni 

stopnji
Gregor Arko, pomočnik ravnatelja
 Lidija Zajc, pomočnica ravnatelja



SKUPNI REZULTATI 
 Povprečna stopnja zadovoljstva pri starših je 3,87 (na 

lestvici od 1 do 5).
(Področje DELO DOMA je iz skupnega povprečja izločeno.)

 Povprečna stopnja zadovoljstva pri strokovnih delavcih 
šole je 3,97 (na lestvici od 1 do 5).

SKUPNA STOPNJA ZADOVOLJSTVA – 3,92



PROSTI ODGOVORI - STARŠI
(zajeti so tisti, ki so se pojavili večkrat.)

 11X LOPOLIS/INFORMIRANJE/SPLETNA STRAN – Več 
obvestil po Lopolisu/več informacij in zgodnejše, kaj 
morajo učenci prinesti s seboj/bolj ažurna in pregledna 
spletna stran.

 6X SPLOŠNA GRAJA – zastarele učne metode, enačenje 
otrok, premalo ekološki, šola ne ukrepa glede slabih 
učiteljev

 6X PREZAHTEVNOST (učnih načrtov)/PREOBREMENJENOST 
Z DOMAČIM DELOM, NALOGAMI



 4x DOMA morajo starši dodatno delati z otrokom/preveč 
domačih nalog oz. najeti inštruktorja

 4X ANGLEŠČINA – Pri angleščini se učenci premalo 
naučijo/zastarele metode …

 4X DOPOLNILNI POUK – Učitelji naj bi pri DOP pouku 
delali bolj individualno/usmerili od rednega pouka k 
dopolnilnem pouku …



 4x GRAJA ANKETE

 4x POHVALA – 2x posamezni učiteljici, 2x splošna

 3x REŠEVANJE PROBLEMOV PO POSREDOVANJU 
STARŠEV/IZGOVORI

 3xVARNOST – prehod za pešce v Zagradcu/medvrstniško
nasilje

OSTALO po 1x ali se pripomba ni nanašala na vsebino 
ankete


