
EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK 2012 / 2013 
 

ŠTEVILO PREJETIH ANKETNIH VPRAŠALNIKOV: 50 
 
1. Kako ste zadovoljni s programom dela v razredu, v katerega je vključen vaš 
otrok?  

  N % 

zelo zadovoljni 30 60% 

zadovoljni 19 38% 

ni nam najbolj všeč 0 0% 

sploh ne 1 2% 

SKUPAJ 50 100% 
      
(spodnji odgovor je bil naveden zgolj enkrat)               

 Prepričani smo, da se zelo trudijo – Hvala. 
 

2. V kolikšni meri program dela v razredu upošteva potrebe vašega otroka? 
 

  N % 

v celoti 41 82% 

delno 9 18% 

malo 0 0% 

SKUPAJ 50 100% 
 

 
3. Ali bi želeli  kaj spremeniti? 
 

  N % 

ne 45 90% 

da 5 10% 

SKUPAJ 50 100% 
 

 
Kaj bi želeli spremeniti? (spodnji odgovori so bili navedeni zgolj po enkrat) 

 Da bi bilo več športne vzgoje. 
 Malo več domačega dela. 
 Da se učenčevo stanje dvigne na višji nivo. 
 Manj učnih listov, ker večino izgubi. 
 Tisto, kar mu slabše gre. 
 
 

 



4. Kako so vaši otroci obremenjeni z domačimi nalogami? 
 

  N % 

preveč 2 4% 

ravno prav 34 71% 

premalo 12 25% 

SKUPAJ 48 100% 
             

 

5. Ali ste zadovoljni s količino pozornosti, ki jo dobijo vaši otroci v razredu? 
 

  N % 

da 47 94% 

ne 3 6% 

SKUPAJ 50 100% 
 
 

6. Kako bi ocenili sodelovanje z zaposlenimi na šoli? 
 

  N % 

odlično 27 54% 

zelo dobro 21 42% 

ni najboljše 2 4% 

nismo zadovoljni 0 0% 

SKUPAJ 50 100% 
 

 

7. Ali pogrešate kakšne oblike sodelovanja z zaposlenimi na šoli? 
 

  N % 

ne 47 96% 

da 2 4% 

SKUPAJ 49 100% 
 
             

PREDLOGI: 

(spodnji odgovori so bili navedeni zgolj po enkrat) 

 Fizioterapija 

 Se ne upošteva, kar se dogovorimo. 



8. Predlagajte aktivnosti, za katere bi želeli, da bi jih šola izvaja. Prosimo vas, 
da ste čim bolj natančni. (spodnji odgovori so bili navedeni zgolj po enkrat) 

 

 Več športne vzgoje. 
 Veliko delovne prakse (v višjih razredih) 
 Več gibanja. 
 Plesne vaje. 
 Večja izbira interesnih dejavnosti. 
 Da bi več računali, pisali in brali. 
 Šola izvaja veliko aktivnosti, zato smo zadovoljni. 
 Zelo smo zadovoljni, da ima otrok v šoli logopedsko obravnavo. 

Upam, da ostaja tako tudi v naslednjem šolskem letu. 
 Aktivnosti, ki jih izvaja šola, so popolnoma v pričakovanju nas 

staršev, in nenazadnje, kar je najpomembnejše, tudi naših otrok. 
 Trenutno nimam idej, ki bi presegala že vpeljane aktivnosti, zato 

bom prepustil intuiciji, da me vodi tudi v tej smeri. 
 
 
9. Kako ste zadovoljni z izbiro in vsebino izbirnih predmetov v 7., 8. in 9. razredu 
in Posebnem programu? 
 

  N % 

zelo zadovoljni 6 23% 

zadovoljni 18 69% 

ni nam najbolj všeč 2 8% 

sploh ne 0 0% 

SKUPAJ 26 100% 
 

 
 
 
 


