OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE

Samoevalvacijsko poročilo
ANALIZA ANKET - starši
2016/2017

Domžale, februar 2017

21.02.2017

Stran 1 / 16

KAZALO VSEBINE
1.

UVOD .......................................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran.

2.

OSNOVNI PODATKI O ANKETIRANJU ....................... Napaka! Zaznamek ni definiran.
2.1.

NAMEN ANKETIRANJA........................................ Napaka! Zaznamek ni definiran.

2.2.

VZOREC ............................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran.

2.3.

ANKETA ............................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran.

2.3.1.
3.

PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETE .................. Napaka! Zaznamek ni definiran.
3.1.

4.

ANKETA ZA UČENCE ................................... Napaka! Zaznamek ni definiran.

REZULTATI ANKETE ZA UČENCE ...................... Napaka! Zaznamek ni definiran.

ZAKLJUČEK ................................................................ Napaka! Zaznamek ni definiran.

21.02.2017

Stran 2 / 16

1. UVOD

2. OSNOVNI PODATKI O ANKETIRANJU
2.1. NAMEN ANKETIRANJA

2.2. VZOREC
Anketiranje je potekalo 1.9.2016 do 1.12.2016. Anketo so starši izpolnili v elektronski obliki.
Izpolnilo jo je 499 staršev od tega je bilo ustreznih 168 enot.

2.3. ANKETA
2.3.1. ANKETA ZA UČENCE
Anketo sestavlja 20 vprašanj izbirnega tipa, ki se nanašajo na ??Projekt zdrave šole?

3. PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKET
3.1. REZULTATI ANKETE ZA UČENCE

1. Koliko vaših otrok se šola na tej šoli in v katerih razredih? Zapišite število otrok
pri razredu: (n = 37)
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2. Ali se vam zdi, da na šoli posvečamo dovolj pozornosti zdravju učencev?

21.02.2017

(n = 161)
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3. Ali veste, da se je šola, ki jo obiskuje vaš otrok, vključila v Slovensko mrežo
zdravih šol? (n = 161)

4. Če NE ali se vam zdi ta informacija pomembna in če se vam zdi, od koga bi jo
po vašem mnenju morali prejeti?
od učiteljev oz. učencev
da, od razrednika
od razrednika
od razrednikov ali vodstva šole, kot obvestilo
da, od razredničarke
informacija se mi zdi pomembna, vodstvo bi o tem, po mojem mnenju, moralo obvestiti starše
pred vključitvijo v projekt
od vodstva šole
ja pomembna.izvedeti bi morali v šoli na kakšnem sestanku
obvestilo sole bi moralo biti
informacija se mi zdi zelo pomembna, poglobljene informacije pričakujem jo od razrednika.
pomembna. (ni pomembno). mogoče je že kje, pa nismo bili pozorni nanjo.
ne vem
zvedela sem na 1.rod.sest.; informacija je pomembna; vse informacije bi starši morali prejeti od
šole; tukaj pojasnjujem tudi odgovor na 11. vprašanje-informirani smo starši o dejavnostih, ki
potekajo v zvezi z zdravjem na šoli toliko, kolikor nam jih šola posreduje
da zdi se mi pomembna in mislim da bi jo lahko objavili na spletni strani
da. objavljeno na spletni strani šole.
na roditeljeskem sestanku
da, razrednik
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od šole po mailu z obrazložitvijo kakšne prednosti to prinaša našim otrokom
da, za zainteresirane na internetni strani je ok
razrednikov
je pomembna, objava na spletni strani
od sole-letak oziroma brosura
informacija se mi zdi zelo pomembna, informacija bi morala biti vidna na čim več mestih (tabla
na vhodu, obvestilo na spletni strani...) dopuščam možnost, da je to že narejeno in da nisem
opazil.
ne ne zdi se mi pomembna
da
zdi se mi pomembna lahko bi kaj več o tem napisali na spletni strani šole.
od razredničarke
od šole
je pomembna. pridobiti bi jo morali s strani učiteljev.
od učiteljev preko vodstva šole.
30 / 39

5. Kaj pričakujete od projekta Zdravih šol? (Izberite največ tri odgovore.)
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(n = 160)
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Drugo:
več zdrave bio hrane!
več bivanja zunaj v času opb
zravo prehranjevanje otrok
dosledno izvajanje vzgoje za zdravje
prehranjevanje v umirjenih prostorih
popestritev pouka z dodatnimi aktivnostmi kot napr. gospodinjstvo vsaj drža noža,
rezanje...osnove bi lahko preizkusili! aktivno! ne teoretično.
da se izboljša prehrana, saj otroci višjih razredov večkrat pritožujejo, da so količinsko
premajhne porcije, saj domov večkrat pridejo lačni, poleg tega pravijo, da hrana ni dobra, kadar
pa je, ne morejo dobiti še za jest
vsakodnevno vključevanja gibanja v pouk
spoštovanje na vse strani, šola naj deluje z zdravo avtoriteto; izboljšanje šolskega
okolja=jedilnica,prostori za pouk športa
opustite zdravo ine ko šolo -moj otrok pride domov lačen in ne zadovoljen

6. Ali šola, ki jo obiskuje vaš otrok, ustreza vašim predstavam o Zdravi šoli?
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7. Katerim področjem, problemom bi po vašem mnenju morali na šoli posvetiti
veliko pozornosti? (Izberite največ tri področja.) (n = 160)

Drugo:
spretnosti v komunikaciji, zdrav zgled odraslih
dosledno izvajanje predpisanih vsebin vzgoje za zdravje
spodbujanje gibanja
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8. Ali se vam zdi sodelovanje s šolo dobro?

(n = 159)

9. Kakšne oblike sodelovanja s šolo bi vam ugajale?

(n = 159)

Drugo:
obveščanje pred dogodki vsaj teden dni prej
več sprotnega obveščanja po e mailu
preko predstavnikov razreda, preko e-pošte, izkoristiti potencial staršev, ki so pripravljeni
sodelovati
iskanje novih metod in rešitev za izhod iz problematike (odnosi, pomoč slabim učencem,
pomoč vedenjsko problematičnim učencem,..), opuščanje starih metod, ki niso pokazale
nobenega rezultata
več informiranja o dogajanju
možnost izbire prehrane.
komunikacija učitelj razred starši
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sodelovanje staršev pri raznih projektih
elektronsko obveščanje o dejavnosti otrok in šole

10. Ali ste pripravljeni sodelovati pri izvajanju programa Zdrave šole?

(n = 160)

11. V kolikšni meri ste informirani o dejavnostih, ki potekajo v zvezi z zdravjem na
šoli? (n = 160)
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12. Kaj menite, kateri so trije glavni problemi, povezani z zdravjem otrok, ki
obiskujejo to šolo? (n = 158)

Drugo:
ne vem kaj
opozarjanje na nezdravo prehrano
mobing
preveč časa preživijo na svojih pametnih telefonih
šola je preeč stresna za take otroke
neustrezen zgled pri odraslih
nebi vedela, ker smo šele mesec v vaši šoli
dovoljevanje trpinčenja med otroci v šoli
preveč na telefonu, računalnikih
premalo aktivnosti z ročnimi spretnostmi
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13. Kdo je po vašem mnenju odgovoren za reševanje problematike, povezane z
zdravjem šolskih otrok?
učitelji iin vodstvo šole v tesnem sodelovanju s starši
šola, učitelji, ravnatelj, vodstvo šole, ministrstvo, ker otroci večino svojega časa preživijo v šoli.
starši
vsi
vsi po malem
v šoli ravnatelj
v prvi vrsti starši
sola-uciteljica
šola, starši
vodstvo šole
vsi- starši, šola, občina, država
učitelji oz.šolski socialni delavec
........
starši, učitelji, zdravstvo
ravnatelj
vsi - predvsem starši, pa tudi šola, ker preživijo velijo časa
v šoli so to strokovni delavci šole
otrok sam
starši v sodelovanju z vodstvom šole
starši v povezavi s šolskim osebjem
starsi
oseba, ki je na šoli za to zadolžena/postavljena.
ravnatelj, starši
starši, učitelji, lokalna skupnost, država
učitelj
šola,starši
starši, šolsko okolje
šola in starši
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mi starši
starši, šola

14. Ali menite, da se vaš otrok dobro počuti na šoli?

15. Ali vaš otrok rad hodi v šolo?

(n = 158)

16. Ali se vaš otrok rad uči, pridobiva novo znanje?
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Stran 13 / 16

17. Ali bi želeli še kaj dodati?
želim, da bi bilo več spolne vzgoje v 8. razredu (npr. na začetku leta 4.ure, v sredini leta 4 in na
koncu leta 4)
nekateri učitelji nimajo spoštovanja do otrok, imajo neprimerno komunikacijo, ne obrazložijo
ocene,
hvala
pričakujem aktivno in vzgledno delovanju učiteljev na tem področju.
glede prehrane vsaj kosila so katastrofa
zdrava je tudi komunikacija med ljudmi in ažurno podajanje informacij.
po mojem mnenju se šola zelo trudi na vseh področjih, vsega pa seveda ne more rešiti.
ker imam na šoli dva otroka, na zadnja tri vprašanja ne morem odgovoriti v imenu obeh.
zacne se lahko ze samo z zdravo prehrano in vec gibanja. cisto enostaven začetek.
vsi otroci ne bodo športniki
zakaj otroci nimajo tople vode za umivanje rok ?????
otrokom bi morali ponuditi več znanja na področju ročnih spretnosti tako za dečke kot za
deklice
v šoli naj za otroke poskrbijo učitelji, šolski pedagogi (disciplina, red, naloge), starši pa doma
(predvsem vzgoja, igra, sproščenost). vsi pa bi morali bolj vzpodbujati sproščeno otroštvo in
razvoj otroka kot samostojne osebe, ne samo kakšne imajo ocene in kakšno je njihovo znanje,
ocene bi morale biti zadnji dejavnik za ocenjevanje otrok. otrok, ki ima slabe ocene še ne
pomeni, da je zaostal in len, pomeni pa da učitelji ne razumejo otrokovih veščin in sposobnosti.
v večini primerov je problem v učiteljih, ker gledajo na vse otroke enako. vsak otrok je primer
zase.
obcasno slaba organizacija dela
otroke je potrebno navdušiti,da se gibajo zunaj in da ne sedijo cele dneve pred računalnikom ali
pa igrajo igrice po telefonu, tablici.
razumevanje in spoštovanje različnosti
strokovno pomoc, ce so gluhi starsi in tezko pomagajo otrokom.
ne.
otroke je potrebno večkrat pohvaliti in ne samo grajati
ne
nic
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koristno in vzgojno bi bilo zavedanje odraslih na šoli, da niso vsevedni, da se kdaj tudi motijo in
delajo napake ter da v takem primeru otrokom priznajo svojo zmoto in jo skušajo popraviti ter
naslednjič delovati bolje….samokritičnost, delovanje z dobrim zgledom ter spoštovanje na vse
strani.
premalo je povdarka na konkretnem (posamičnem primeru) reševanju problematike in nič ni
tako dobro, da se ne bi moglo narediti boljše. slabe metode vzgoje in izobraževanja bo potrebno
opustiti in se organizirati ter delovati napredneje. v svetu je veliko primerov dobre prakse, po
katrih se lahko vzgledujemo. vendar to je napor - zato vsi raje po starem delamo (tako večina
učiteljev kot večina staršev). potrebna je volja, vspodbuda, izobraževanja, povdarek na zanimivo in igrivo se učimo, iščimo potenciale v sebi - kar nas veseli, delajmo s srcem in
spoštujmo drug drugega,
v šoli bi morali nuditi boljšo prehrano in ozaveščati o pomenu zdrave prehrane.
vec pogovora in poslusanja, ter manj strahu zaposlenih
oš deomžale je zanič
mojemu otroku ni všeč da se od osmega razreda pri osnovnih predmetih delijo v skupine
veseli me, da se je oš domžale vključila v mrežo slovenskih zdravih šol in da gradi v tej smeri.
žal pa odrasli (starši) s slabim zgledom velikokrat podremo trud učiteljev, vložen v otroke s strani
šol.
super, da ste se vključili v projekt. povabite zunanje sodelavce, ki zadeve obvaldajo, da vam
pomagajo z idejami, smernicami in predlogi aktivnosti.
bodite tam za otroke spoštujte jih in ko je potrebno jim pomagajte, ne pa pogledati stran
30 / 34
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Spol:

(n = 160)

V katero starostno skupino spadate?

(n = 159)

Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?

(n = 161)

4. ZAKLJUČEK
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