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VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU S ŠOLO IN POMEMBNOSTI DEJAVNIKOV
ZADOVOLJSTVA
V nadaljevanju so po različnih skupinah navedeni dejavniki zadovoljstva z izvajanjem in
izidi izobraževalnih storitev na šoli.
Pri vsakem dejavniku želimo izvedeti:
 kako pomemben je posamezni dejavnik za tvoje zadovoljstvo s šolo in
 kako si zadovoljen s posameznim dejavnikom.
Anketa je anonimna, njen namen pa je ugotoviti, kaj je pomembno dijakom za
zadovoljstvo s šolo in kakšno je stanje zadovoljstva dijakov. Istočasno bomo podobno
anketo izvedli s starši in učitelji. Podatke bomo prikazovali zbirno in jih uporabili za
nadzor in načrtovanje izboljšanja kakovosti naše šole. Za sodelovanje se vam iskreno
zahvaljujemo.
Navodila za izpolnjevanje
Označi le eno polje za POMEMBNOST in eno za ZADOVOLJSTVO. Kratka razlaga
posameznih polj je navedena na vrhu vsake tabele, daljša pa v spodnjih dveh tabelah.
Kazalniki, ki se nanašajo na delo učiteljev, veljajo za večino (več kot polovico) učiteljev,
ki te poučujejo v tem šolskem letu.
POMEMBNOST
SPLOH NE
NE
popolnoma
nepomembno nepomembno

NITI NITI
niti
pomembno
niti
nepomembno

JE

ZELO JE

pomembno

zelo
pomembno

NE VEM
ne vem, ne
morem se
opredelit, ne
poznam
dovolj

ZADOVOLJSTVO
SPLOH NE
zelo
nezadovoljen

NE
nezadovoljen

NITI NITI
niti
zadovoljen
niti
nezadovoljen

JE

ZELO JE

zadovoljen

zelo
zadovoljen

NE VEM
ne vem, ne
morem se
opredelit, ne
poznam
dovolj

Q1UCNIREZU - 1. ZNANJE IN VZGOJA a) UČNI REZULTATI
POMEMBNOST

ZADOVOLJSTVO

2
4

SPL NE NITI
OH
NITI
NE

JE

ZELO Ne SPLO NE
JE
vem H NE

NITI
NITI

JE

ZELO Ne
JE
vem

a. praktično
znanje
b. dobre
ocene
c. uspeh na
maturi,
zaključnem
izpitu
d. splošna
razgledanost

Q2IZVEPROG - 1. ZNANJE IN VZGOJA b) IZVEDBA PROGRAMA

4
a. primerna
obremenjenos
t s šolo
b. ponudba
interesnih
dejavnosti oz.
OIV (športni,
kulturni
dnevi,
ekskurzije)
c. urnik
d. zahtevnost
programa

POMEMBNOST
ZADOVOLJSTVO
SPLOH NE NITI JE ZELO Ne SPLO NE NITI JE ZELO Ne
NE
NITI
JE
vem H NE
NITI
JE
vem

3
Q3POUCEVAN - 1. ZNANJE IN VZGOJA c) POUČEVANJE

9
a. učitelj me
motivira za
delo
b. razvijanje
delovnih navad
dijakov
c. uporaba
sodobne
tehnologije
d. razlaga snovi
e. korektno
preverjanje in
ocenjevanje
znanja
f. ponavljanje
in utrjevanje
znanja
g. pomoč pri
razumevanju
snovi
h. sodelovanje
dijakov
i. razvijanje
odgovornosti

POMEMBNOST
ZADOVOLJSTVO
SPLO NE NITI JE ZELO Ne SPLOH NE NITI JE ZELO Ne
H NE
NITI
JE
vem
NE
NITI
JE
vem

4
Q4OSEBUCIT - 2. UČITELJ a) OSEBNOST

8

POMEMBNOST
ZADOVOLJSTVO
SPLOH NE NITI JE ZELO Ne SPLO NE NITI JE ZELO Ne
NE
NITI
JE
vem H NE
NITI
JE
vem

a. prijazen
b. z veseljem
opravlja delo
c. ima občutek
za delo z
ljudmi
d. sposoben se
je vživeti v
vlogo dijaka
e. dosleden
f. korekten
g. dostopen
h. strog
Q5STROKUCI - 2. UČITELJ b) STROKOVNOST

5
a. uporablja
raznolike in
zanimive
metode dela
b. je
strokovno
usposobljen
c. pomaga
dijakom
d.
pripravljen
je uvajati
novosti
e. je mentor,
usmerjevale
c

POMEMBNOST
SPLOH NE NITI JE ZELO Ne SPLO
NE
NITI
JE
vem H NE

ZADOVOLJSTVO
NE NITI JE ZELO Ne
NITI
JE
vem

5
Q6VODENJE - 3. ODNOSI V ŠOLI a) VODENJE ŠOLE

5

POMEMBNOST
ZADOVOLJSTVO
SPLOH NE NITI JE ZELO Ne SPLO NE NITI JE ZELO Ne
NE
NITI
JE
vem H NE
NITI
JE
vem

a.
spoštovanje
pravil
b. pohvale
c.
informiranos
t
d. toleranca
do napak
e. uvajanje
sprememb

Q7MEDODNOS - 3. ODNOSI V ŠOLI b) MEDSEBOJNI ODNOSI

4
a. medsebojno
razumevanje
dijakov,
učiteljev,
staršev
b. prijetno
vzdušje na
šoli
c. medsebojna
podpora
dijakov
d. toleranca
učiteljev do
posebnosti
dijakov

POMEMBNOST
SPLOH NE NITI JE ZEL Ne SPLO
NE
NITI
O JE vem H NE

ZADOVOLJSTVO
NE NITI JE ZELO Ne
NITI
JE
vem

6
Q8OCENJEVA - 4. OCENJEVANJE

POMEMBNOST
SPLO NE NITI JE ZEL Ne SPLO
H NE
NITI
O JE vem H NE

ZADOVOLJSTVO
NE NITI JE ZELO Ne
NITI
JE
vem

a. možnost
izbire načina
ocenjevanja
b.
napovedano
ustno
spraševanje
c. primerna
časovna
razporeditev
ocenjevanja
d. pošteno
ocenjevanje
e. eredovalnica

Q9SODELSTO - 5. SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI IN OKOLJEM

POMEMBNOST
ZADOVOLJSTVO
SPLO NE NITI JE ZELO Ne SPLOH NE NITI JE ZELO Ne
H NE
NITI
JE
vem
NE
NITI
JE
vem
a. sodelovanje
učiteljev s
starši
b. vključevanje
gospodarstva v
pouk, interesne
dejavnosti oz.
obvezne izbirne
vsebine
c. mednarodno
sodelovanje
učiteljev in
dijakov

7
Q10OPREMLJ - 6. OPREMLJENOST IN ORGANIZIRANOST ŠOLE

POMEMBNOST
SPLO NE NITI JE ZELO Ne SPLO
H NE
NITI
JE vem H NE

ZADOVOLJSTVO
NE NITI JE ZELO Ne
NITI
JE
vem

a. oprema
b. varnost na šoli
c. šolska menza
d. dolžina
odmora za
malico
e. red na šoli
f. čistoča šolskih
prostorov
g. garderobne
omarice
h. knjižnica
i. ustrezna
temperatura v
prostorih (gretje,
hlajenje)
j. spletna stran
šole
Q11VREDNOT - 7. VREDNOTE NA ŠOLI
POMEMBNOST
ZADOVOLJSTVO
SPLO NE NITI JE ZELO Ne SPLO NE NITI JE ZELO Ne
H NE
NITI
JE vem H NE
NITI
JE vem
a. enakost
b. medsebojno
spoštovanje
c. možnost
izražanja
lastnega
mnenja
d. poštenost
e. zavzemanje
učiteljev za
dijake
f. ustvarjalnost

8
Q11ZALVPIS - 8. Ali ti je žal, da si se vpisal/a na to šolo?
a) da
b) ne
c) včasih

IF (1) Q11ZALVPIS = [3] or Q11ZALVPIS = [1]
Q11RAAZLOG - Prosimo, navedi razlog/e obžalovanja vpisa

Q12PONOVPI - 9. Če bi se vrnil/a v čas vpisa v srednjo šolo, bi se spet enako
odločil/a?
gotovo da
verjetno da
verjetno ne
gotovo ne

Q13PRIPORO - 10. Ali bi priporočal/a vpis na našo šolo svojim znancem,
prijateljem, sorodnikom?
da
ne
Q14PRICAKO - 11. Če primerjaš raven izvajanja izobraževalnih storitev v celoti s
svojimi pričakovanji, je ta:
v skladu s pričakovanji.
pod pričakovanji.
nad pričakovanji.
Q15ODPRTOV - 12. Ali bi še kaj napisal/a o zadovoljstvu oz. nezadovoljstvu s šolo,
česar te nismo vprašali, bi kaj ali koga še posebej pohvalil/a, pograjal/a?

9

XSPOL - Spol:
Moški
Ženski
Q16UCNIUSP - Učni uspeh v preteklem šolskem letu?
nezadosten
zadosten
dober
prav dober
odličen
Q17LETNIK - Letnik v tem šolskem letu
1
2
3
4
5
Q18ODDELEK - Oddelek
a
b

Q19SMER - Smer

