
EVALVACIJA ZA LETO 2021
SKUPNA PREDSTAVITEV



TEMA: stiske in učne težave učencev

Čas: od 24. 1. 2022 do 4. 2. 2022. 

Način: preko spleta. O tem so bili anketiranci 

obveščeni preko sistema Lopolis. 

S strani staršev je bil vprašalnik izpolnjen 546-krat. 

Starši, ki imajo na šoli več otrok, so bili naprošeni, 

da ga izpolnijo za vsakega otroka posebej.

Strokovnim delavcem je bil vprašalnik poslan na 

njihove službene e-naslove. Izpolnjen je bil 101-

krat. 



Evalvacijska skupina

Kovijana Zeković, zunanja sodelavka

Tomaž Kavšek, predstavnik staršev

Branka Lavtar, Lucija Medimurec in Tilen Polanc, 
predstavniki strokovnih delavcev

Gregor Arko, pomočnik ravnatelja

Lidija Zajc, pomočnica ravnatelja



SKUPNI REZULTATI 

Povprečna stopnja zadovoljstva pri starših je 
3,58 (na lestvici od 1 do 5).

Povprečna stopnja zadovoljstva pri strokovnih 
delavcih šole je 4,18 (na lestvici od 1 do 5).

SKUPNA STOPNJA ZADOVOLJSTVA – 3,88



PROSTI ODGOVORI – STARŠI
(Upoštevani so tisti, ki so se pojavili večkrat.)

POHVALE 

 16 x – splošna pohvala/zahvala

 10 x – pohvala/zahvala posameznemu učitelju 



GRAJE

 4x – premalo neposrednega stika v času covid ukrepov

 2x – premalo pišejo 



PREDLOGI, VPRAŠANJA, DILEME

 19x – spremembe pri učenju (čim več izkustvenega in 

praktičnega učenja, več različnih načinov učenja, 

učenja za življenje, več razmišljanja s svojo glavo, manj 

učenja na pamet in informacij, bolj razgibane ure …) 

 18x – več utrjevanja, dodatne razlage 

 12x – da bi učitelji znali otroku prisluhniti 



10x – vsi otroci naj bodo s strani učiteljev enako obravnavani 

9x – več poudarka na medsebojnih odnosih in sprejemanju, 

pomoči, spoštovanju, več vzgoje

5x – seminar, razredne ure o učnih strategijah za učence

4x – otroci morajo imeti možnost sledenja razlagi tudi v času 

karanten in izolacij (snov naložiti v teamse 2x, stik v živo z 

učiteljico 2x)



 4x – več preverjanj znanja (vmesno, ob koncih ure 5 minut, 

krajši vmesni testi)

 4x – manj poudarka na ocenah

 3x – želimo si spoznati nove učne metode in tehnike, 

drugačna znanja in njihovo apliciranje v uporabo (freestyle

učenje 2x)


