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Zbiranje podatkov je potekalo od 3.4.18, 7:44 do 17.4.18, 8:47

Password (n = 60)

V katerem triletju je vaš otrok?  (n = 60)

Na katero šolo hodi vaš otrok? (n = 60)
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Kako prihaja vaš otrok v šolo? (n = 60)

Ali je po vašem mnenju čas pričetka pouka primeren? (n = 60)

Kdaj bi bil po vašem mnenju najprimernejši čas za zimske šolske počitnice? Izberite začetni datum počitnic. (n = 42)
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Na katere obroke je vaš otrok naročen v šoli? Označite vse, ki ustrezajo (n = 59)

Možnih je več odgovorov

Kako ocenjujete posamezna področja na naši šoli? V tabeli pri vsakem področju izberite ustrezno trditev – tisto, s katero se najbolj strinjate. (n = 59)
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Ali je po vašem mnenju število obrokov, ki jih nudimo učencem, zadovoljivo? (n = 60)

Ocenite spodnje trditve v zvezi z malico z oceno od 1 (ni primerno) do 5 (je zelo primerna). (n = 60)

Ali se vaš otrok v šoli počuti varno? (n = 60)

Ali je vaš otrok v šoli na splošno zadovoljen? (n = 60)

Morda imate kakšno željo, idejo, pohvalo, sporočilo (vpišite).

  predlagam manj projektov, ki so sami sebi namen.

  učitelji ne bi smeli delati razlik med učenci in bi morali biti bolj pristranski in profesionalni.
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  večja raznolikost šolskih dejavnost

  zdrava kosilo, ki jih bodo otroci dejansko pojedli, ne pa da so sama sebi namen in romajo v kante za pomije

  učitelji naj delajo priprave v šoli, tako da bodo eventualno v času službe dostopni učencem in staršem

  pohvala: vlečenje listkov za ustno oceno (bio,kem),možnost poprave ocene. mnenja sem, da bi bilo potrebno več predavanj za

učence na temo vsakdanjih težav (internet, alkohol, droga..) ter komunikacija učitelj-učenec in obratno. sos škatla je previsoko za

mlajše-manjše učence. za malico bi kuharica lahko sama naredila rogljiče, štručke, pice, hamburgerje, krofe...moti me, da se ne

spodbujajo učenci za katere se ugotovi, da jim nek predmet še posebej \"leži\" in se z njimi ne dela tudi individualno. opažam, da

učenci nimajo dovolj besednega zaklada, pogrešam branje tekočih snovi iz učbenikov vsako šolsko uro, preverjanje domačih

nalog-učenci ne vedo, če imajo pravilne odgovore, ne poznajo postopka reševanja nalog. mnenja sem tudi, da je premalo izletov,

koristen bi bil izlet tudi s starši 1x/leto. želim si, da bi se spodbujalo tudi tiste \"slabše\" učence, jih se motiviralo, izzvalo za dosego

boljših ocen. čas malice bi moral biti 20 min, da učenci hrano dobro prežvečijo, ne pa samo požirajo. mesečni jedilnik naj bo

sestavljen v sodelovanju z učenci, predstavniki, vseh razredov. na predstavah dajte \"pomembnejše\" vloge tudi tistim, ki se vam ne

zdijo \"sposobni\" - mogoče boste pozitivno presenečeni, ker v teh vlogah gledamo vedno eno in iste učence. predlagam praktičen

pouk, ko je le možno, ker si učenci več zapomnijo in menjavo učiteljev v sodelovanju z drugimi šolami - mogoče samo 1 šolsko uro/3

mesece. s tem mislim, da učitelji naše šole imajo šolsko uro v drugi šoli in obratno. menim, da bi sprememba zelo dobro vplivala na

učence.

  ne

  veliko bi enim staršem pomenilo, da bi na prireditvah gledali tudi kdaj svoje otroke in ne da večina nastopajo eni in isti otroci - z

\"posebnimi priimki\". ( veliko je takšnih ki povedo da na prireditev ne pridejo saj njihov otrok ne nastopa v šoli pa žal tega ne povedo)

  da se na hodnikima nahaj voda dostopna vsem otrokom,kakšno sadje glede da se greste neke bio prehrane,da se otok ne primerja

z bratanci al ne vem z kom na šoli ker so vsi različni..da ga ne ocenjujete po tem je starš bogat ali siromak..obroki malc naj bodo

malo večji ker nekateri potrebujejo več saj niso vsi izbirčni glde hrane..da se učitelji malo manj zanimajo zabstarše in naše življenje

ker to nima veze z šolanjem naših otrok saj mi smo to že dali skozi .pohvala pa gre naši ravnateljici ker pri njej ni nobenih razlik in

spoštuje vse enako in ji želimo da še naprej ostane taka

  pohvalila bi vse učitelje, ravnateljico vse ki se trudijo okoli naših otrok. posebej pa bi pohvalila učiteljico dragico kolednik ki je vedno

razumevajoča in vedno dosegljiva za pogovor. posebej pa smo ji hvaležni za vso pomoč okoli našega otroka ki je res potreboval

pomoč, tega nebomo nikoli pozabili.

  zelo smo zadovoljni s šolo na splošno, z učitelji in vsem kar spada skupaj. dajemo izredno pohvalo k zadovoljstvu.

  da se čas malice malo podaljša

  ostanite takšen tim še naprej.

  pohvala naši ravnateljici,in celemu kolektivu!

  ootrokom v šoli bi morali dati več svobode ob odmorih in koncu pouka

  uvedba e redovalnice za vse razrede

  /

  po mojem mnenju, je šolska malica prezgodaj zjutraj. prav tako mislim, da je teh šolskih prireditev preveč.
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