
Osnovna šola Gorje 
Anketa Komunikacija med šolo in starši, januar 2017 
278 anketirancev. Povprečno 110 odgovorov pri posameznem vprašanju. 

Komentarji pri 4.  vprašanju: Kaj je bil razlog, da ste dali pobudo za spremembo (prosimo, označite 
kvadratek kred odgovorom). Možnih je več odgovorov. 
Nisem dal pobude za spremembo. 
nisem dala pobude 
nisem dala 
ni bilo potrebno 
nisem še nikoli dala pobude ker je vse ok 
ni razloga 
nisem dal pobude 
Ni potrebe po spremembi 
nisem (še) dal pobude za spremembo 
nisem dala pobude 
Nisem dal pobude 
motivacija otrok pri zbiranju papirja 
nisem dal pobude 
nisem 
Nisem dala pobudo. 
nisem dala pobude, ni bilo potrebe 
nisem dala pobude 
Nisem dala pobude. 
Varnost otroka 
 
Komentarji pri 5. vprašanju: Komu ste posredovali svojo pobudo za spremembo na šoli (prosimo, 
označite kvadratek kred odgovorom). Možnih je več odgovorov. 
 
Nisem posredoval pobude za spremembo. 
nisem dala pobude 
nisem dala 
nikomur 
nikomur 
nikomur 
nisem dal pobude za spremembo 
nisem dala pobude 
Nikomur 
na seji sveta staršev 
nisem dal pobude 
nisem 
Nisem posredovala pobudo. 
nisem dala pobude 
nisem dala pobude 
Nisem dala pobude. 
Strokovnim delavcev 
 
Komentarji pri 10. vprašanju: Kako šola upošteva pobude, pritožbe in predloge staršev 
Pogosto 
Če je le v moči šole, se vedno zavzame za pobude in predloge staršev. Verjetno obravanava tudi vse 
pritožbe in jih poskuša rešiti tako, da je za vse (šolarje, starše, zaposlene na šoli,...) dobro. 



Občasno 
Upošteva 
Ne vem. 
Otroke dajemo na "posodo" šoli, torej se pričakuje, da so otroci deležni tudi splošne (življenjske) 
vzgoje v tem času. 
občasno mi daje občutek, da je naklonjena bolj otrokom, ki so vključeni v športno društvo gorje kot 
ostalim, in se čuti neenakost pri obravnavi učencev,....preveč poudarka je vedno na enih in istih 
otrocih, kje pa je likovno ustvarjanje, tehnične delavnice, ipd.... 
v redu 
obravnava, pogosto ne uposteva 
jih obravnava 
Delno jih upošteva! 
šola redko upošteva pobude 
odlično 
Ustrezno 
večinoma jih upošteva. 
ne vem. Nisem še dal pripomb. 
Ne vem, ker jih ne dam. 
po svojih zmožnostih 
mislim da jih upošteva 
Ne vem 
Jih obravnava 
V redu 
bolj slabo 
Upošteva jih v okviru zmožnosti 
razumljivo odgovori na vso komunikacijo in poda mnenje o možni realizaciji ali ovirah 
jih upošteva 
Poskuša upoštevati. 
upošteva v sozvočju s celostno vizijo 
Šola si pridobi mnenje in jih upošteva 
Na začetku šolanja otroka in nekajkrat kasneje smo poskusili, vendar je bilo vse zaman. Tako da sem 
stvari pustila, da tečejo dalje in nekako zaključimo osnovno solo. Enostavno povedano nima smisla, 
da urgiram ker ne vidim nobenega rezultata. 
Skušajo rešiti težave 
V skladu s svojimi zmožnostmi. 
Dobro 
Da se izboljša na določenem področju, konkretno recimo v ponudbi prehrane (bolj raznolike) nekaj 
časa nazaj. 
Odlično 
Preko glasnih staršev 
Vedno. 
Mislim, da jih preuči in nato ukrepa. Je pa res 100 ljudi 100 idej, eden ma zadnjo besedo, drugače gre 
lahko vse križ kraž...tako je. 
odvisno od vsebine 
hitra realizacija 
ne vem 
slabo 
Vćasih 
ne vem 
vedno jih upošteva 
Dobro 
v redu 



upošteva 
JIH 
Upošteva samo od določenih. 
upošteva 
jih upošteva 
Jih upošteva 
Ne vem. 
V redu 
Se potrudijo popraviti napake 
s pogovori in sodelovanjem staršev ter šole 
Dobro 
Precej 
Ne vem. Imam občutek, da je vsak predlog, ki ni po meri šole sprejet kot napad na šolo, ravnatelja.... 
Dobro 
Vedno prisluhnejo upoštevajo pa upam, da samo res pametne predloge, ker znajo včasih starši 
preveč komplicirat in se vmešavajo v delo šole tudi če za to področje niso usposobljeni. 
Kar upošteva 
Mislim, da upošteva tiste, za katere meni, da so ugodne ali izvedljive. 
Obravnava predlogov v svetu staršev, individualne težave s svetovalno delavko. 
ne vem 
VEDNO UKREPA 
Mislim, da do sedaj nikoli ni bilo težav, če se je pojavil problem, če si se želel o tem pogovoriti... 
Mislim, da so pobude, pritožbe in predlogi staršev vedno lepo sprejeti in jih, če je le mogoče tudi šola 
upošteva. 
ustrezno 
DOBRO 
Upošteva glede na možnost realizacije 
Recimo , da jih upošteva. 
Včasih 
Uspešno 
ne vem 
Ustrezno 
Ne vem 
skuša jih vključiti v program vzgoje in izobraževanja 
Ne vem, jih nimam. 
s pogovori s starši 
zelo poslušni in pripravljeni pomagati 
nisem seznanjen 
Redko jih upošteva. 
Ne vem 
Nisem seznanjen 
Ne vem 
Upošteva po svojih močeh 
U redu 
Iščejo rešitve. 
da se pogovorimo o nastalim problemom 
Razmisli in jih tudi uresniči 
Jih ne. 
Aktivno 
Uspešno 
Bolj slabo 
ne vem 



Pozitivno 


