ANKETA O ZADOVOLJSTVU Z DELOM OŠ VELIKA DOLINA IN VRTCEM PRI OŠ
VELIKA DOLINA za šolsko leto 2018/2019
1 pomeni – se ne strinjam; 4 pomeni – se popolnoma strinjam

1. Prosimo, označite skupino ali razred, ki ga obiskuje vaš otrok.

Na anketo je odgovorilo 87 staršev (nekateri starši imajo v šoli oz. vrtcu več otrok), v lanskem
letu je bilo zabeleženih 55 odgovorov. Iz leta v leto se število odgovorov povečuje, kar je tudi
eden izmed pokazateljev dobrega sodelovanja. Želimo si, da bi v prihodnjih letih na našo
anketo odgovorilo še več staršev.

2. S storitvami zavoda Osnovna šola Velika Dolina sem zadovoljen/na.

Veliko delamo na tem, da so naše storitve kvalitetne, zato smo veseli, da starši to tudi
prepoznate. Starši, ki s storitvami niste zadovoljni, ste vabljeni, da svoje predloge
konstruktivno predstavite razredniku ali vzgojiteljici svojega otroka.

3. Informiranje o storitvah, programih, dogodkih, novostih je dovolj dostopno.

Večina staršev meni, da je informiranje dovolj dostopno. Informacije podajamo preko spletne
strani ter mailov, na vhodna vrata šole in vrtca nalepimo vabila za dogodke, vabila posredujejo
tudi člani sveta staršev.
4. Informacije o storitvah, programih, dogodkih in novostih so dovolj ažurne.

Tudi v naslednjem šolskem letu se bomo trudili, da bodo informacije ažurne ter pravočasne.

5. Prosimo, vpišite vaše predloge za izboljšanje informiranja staršev o izvajanju dejavnosti
v šoli in vrtcu.
Zavedamo se, da smo imeli v šolskem letu 2018/2019 težave pri ažurnosti obveščanja
predvsem preko šolske spletne strani. Do tega je prišlo zaradi menjave kadra. Sedaj imamo
nazaj osebo, ki je zadolžena za objave na spletu, zato bodo objave bolj ažurne. O uvedbi
obvestil preko SMS-a ne razmišljamo, saj imamo uvedeno obveščanje preko e-mailov.
Vse pomembne odločitve so sprejete na svetu staršev in svetu šole. Trudili se bomo, da vas
bomo pravočasno obveščali o sestankih – veliko informacij pa je že ob začetku leta zapisanih
v publikaciji šole. Otroke navajamo na odgovornost v življenju, zato nanje postopno
prenašamo tudi prenos nekaterih informacij staršem.
Na šoli uporabljamo program Lopolis, ki ga uporabljamo samo zaposleni v šoli in ni odprt za
starše.
Neobvezni in obvezni izbirni predmeti so bili predstavljeni učencem po razredih. Posredovani
so vam bili opisi vseh dejavnosti, opisi so bili poslani vsem staršem preko mailov. Obrazec je
enak že nekaj let. V prihodnje ne načrtujemo predstavitev na drugačen način. Tudi ostale
dejavnosti predstavljamo otrokom v razredih.
Nekateri starši sporočate, da nimate pripomb in ste zadovoljni z našim delom.

6. S strani šole in vrtca sem redno seznanjen/a z vsem, kar vpliva na dobro počutje mojega
otroka.

Večina staršev je redno seznanjena z vsem, kar vpliva na dobro počutje otroka. Tisti, ki niso
zadovoljni, naj se z vprašanji obrnejo na razrednike in vzgojiteljice.
7. S strani šole in vrtca sem redno seznanjen/a z vsem, kar vpliva na uspešnost mojega
otroka.

Večina staršev je redno seznanjena z vsem, kar vpliva na uspešnost otroka. Tisti, ki niso
zadovoljni, naj se z vprašanji obrnejo na razrednike.
8. Informacije s strani šole in vrtca so redne, razumljive in natančne.

Večina informacij je redna, razumljiva in natančna. V prihodnje bomo še več pozornosti
posvetili pravočasnosti, razumljivosti in natančnosti informacij, ki jih dobijo starši.

9. S sodelovanjem predstavnikov ustanoviteljice Občine Brežice v svetu zavoda pri
reševanju aktualnih problemov v zavodu OŠ Velika Dolina sem zadovoljen/na.

Odgovor bomo posredovali Občini Brežice.
10. Pripombe in predloge glede dela šole in vrtca lahko učinkovito posredujem preko
svojih predstavnikov v svetu staršev?

Veseli smo, da se večina staršev že obrača na svoje predstavnike. Marsikatero vprašanje pa
lahko rešite že s pomočjo razrednikov, svetovalne službe ali ravnateljice (v tem vrstnem redu).

11. Menim, da vodstvo šole in vrtca moje pobude in predloge obravnava.

Pobude, ki jih dobi vodstvo šole, se obravnavajo, večino na sestankih učiteljskega oz.
vzgojiteljskega zbora, pa tudi na svetu staršev in svetu šole. Vsem pobudam pa ne ugodimo,

saj so individualne in niso v dobro večine otrok v šoli ali vrtcu. Nekaterih pobud ne izvedemo,
kljub temu da bi jih radi, ker zanje nimamo finančnih sredstev. Za nekatere pobude šola ni
pristojna, zato je potrebno o njih obvestiti druge pristojne službe (pri čemer pa tudi šola
pomaga).
12. Menim, da dobim ustrezne povratne informacije o obravnavi mojih pobud in
predlogov.

Pot povratne informacije gre preko predstavnikov sveta staršev, včasih tudi preko drugih
informacijskih kanalov. Poti komunikacije bomo čim bolj skrajšali, da ne bo prihajalo do šumov
v komunikaciji, iskali pa bomo tudi bolj učinkovite načine komunikacije.
13. Šola in vrtec si prizadevata zagotoviti učencem in otrokom čim boljše pogoje za pouk in
vrtčevske dejavnosti.

V letošnjem letu smo se osredotočili na pripomočke, ki otrokom omogočajo več gibanja med
šolskim delom ali med delom v vrtcu. Pogoje dela nenehno izboljšujemo, počasneje kot bi si
želeli, saj je to zelo odvisno od finančnih sredstev, ki nam jih namenita država in občina. Veseli
smo nove tekaške steze. V kratkem času pričakujemo obnovo kuhinje ter energetsko sanacijo
šole in vrtca.

14. Menim, da šola in vrtec pripravljata in organizirata zanimiva in kakovostna predavanja
za starše.

Trudimo se, da k sebi povabimo strokovnjake, ki svoje izkušnje na prijeten način delijo s starši
in zaposlenimi. Želimo pa si, da bi predavanja obiskalo več staršev.

15. Označite vrsto dejavnosti, ki se je kot starš najraje oziroma najpogosteje udeležujete.

Želimo si, da bi se udeležba staršev na vseh navedenih področjih še povečala.
16. Prosimo, napišite vaše predloge in teme za predavanja na roditeljskih sestankih.
Izražate želje po predavanjih na temo vzgoje otrok, učenja, discipline v razredu, psihologije,
aktivnosti otrok, otrok s posebnimi potrebami, prehrane, ustvarjalnosti otrok, trme.
Predavanja organiziramo glede na vaše predloge ter naša opažanja. Menimo, da so vsa
predavanja koristna in dobrodošla tudi v primeru, da se ne nanašajo na težave, ki jih doživljajo
starši s svojimi otroki – včasih starši potrebujemo potrditev, da delamo prav.
17. Za varnost mojega otroka je v vrtcu in šoli dobro poskrbljeno.

Na varnosti otrok delamo veliko, zato smo zelo veseli, ko tudi starši čutite in veste, da je za
varnost pri nas dobro poskrbljeno.
18. Kaj bi bilo po vašem mnenju v šoli in vrtcu v prihodnje nujno spremeniti, izboljšati ali
uvesti?
Domače naloge so del učenja, nadaljevanje šolskega dela. Utrjevanje doma je nujno potrebno
za dolgotrajno pomnjenje ter je del kvalitetnega procesa učenja.
Dopolnilne in dodatne ure izvajamo v tolikšnem obsegu, kot nam to odobri MIZŠ.
Učni načrti so predpisani in posamezna šola nanje nima vpliva – učencem posredujemo snov,
ki je predpisana.
V zadnjih letih delamo veliko na temo gibanja – v okviru Razširjenega programa smo uvedli
dodatne ure gibanja, nabavili smo kinestetične stole ter mizice, nekateri učitelji izvajajo več ur
zunaj, v naravi.
Ugotavljamo, da veliko učencev, ki imajo možnost organiziranega prevoza, v šolo pripeljejo
starši. Ti otroci nato do začetka varstva čakajo v garderobi. V publikaciji in šolskih pravilih je
zapisano, da otroci izjemoma prihajajo v šolo pred 7.00, zato vas prosimo, da se tega pravila
držite. Prosimo tudi, da starši otrok, ki obiskujejo višje razrede, ne pripeljete pred vhod šole,
ampak jih odložite na novi avtobusni postaji, od koder gre otrok lahko varno do šole peš.
V letošnjem letu je resnično prihajalo do večkratnih menjav vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic
v vrtcu – vse menjave so posledica bolniških odsotnosti, na katere pa žal nimamo vpliva. Tudi
sami si želimo, da teh menjav ne bi bilo.
Žaluzij ne bomo popravljali, tako nam je naročila Občina Brežice, saj bomo v roku enega leta
deležni temeljite energetske prenove, v okviru katere bodo zamenjana tako okna kot žaluzije.
Tako ravnateljica kot vodja vrtca imava poleg službenih tudi družinske obveznosti, zato
enostavno ne moreva biti prisotni na vseh tekmovanjih ter revijah. Vedno pa ravnateljica
poskrbi za ustrezno spremstvo in organizacijo.
Starša, ki pravi, da nismo dostopni, prosimo, da pride v šolo, kjer se bomo lahko konkretno
pogovorili o tem, kaj stoji za to izjavo. Trudimo se namreč, da smo zelo dostopni in menimo,
da nam to tudi uspeva.

PREHRANA
19. Šolska kuhinja pripravlja kvalitetno in okusno hrano.

Veseli smo, da ste večinoma zadovoljni s šolsko hrano, obenem pa se zavedamo, da nikoli ne
bomo mogli ustreči vsem okusom.
20. Ali vaš otrok doma zajtrkuje?

Zajtrk je najpomembnejši obrok dneva, zato vas spodbujamo, da otrokom pripravite zajtrk.
Tako bo tudi malica v šoli bolj zalegla, saj ne bo prvi obrok v dnevu.
21. Ali ste seznanjeni z jedilnikom v šoli oz. vrtcu?

Jedilnik je objavljen na šolski spletni strani, pred igralnicami v vrtcu ter pred kuhinjo.

22. Menite, da je vašemu otroku ponujena dovolj raznolika hrana?

V šoli pripravljamo hrano v skladu z normativi in smernicami, ki nam jih določajo NIJZ. Če je le
mogoče, kupujemo lokalno pridelano, sezonsko hrano.

23. Menite, da prehrana v šoli in vrtcu ustreza kriterijem zdrave prehrane?

24. Prosimo, vpišite vaše predloge, mnenja, pobude glede prehrane.
Učenci načeloma raje jedo bel kot črn ali polnozrnat kruh. Trudimo se, da otroke postopoma
navajamo na temen kruh, a ta proces je dolgotrajen ter precej odvisen tudi od hrane, ki jo
otrok uživa v domačem okolju.
Sadje in zelenjavo pregledamo večkrat, preden jo ponudimo otrokom. Še vedno pa ne
izključujemo, da se na polici znajte tudi kašen sadež ali zelenjava, ki je nagnit. Potrebno je
vedeti, da se proces gnitja v toplem vremenu začne veliko hitreje, pospeši pa se tudi, če je bilo
živilo vzeto iz hladilnika in postavljeno na sobno temperaturo.
Zaradi organizacije dela kosila ne moremo prestaviti na poznejši čas.
Del procesa učenja je tudi pravična delitev hrane, ki bi morala potekati tako v prisotnosti
učitelja kot brez njega. Dežurni učitelji pa bodo seveda pozorni pri malici in kosilu.
Solata je vedno narejena, a morda ne po okusu vseh otrok.
Mnenje nekaj staršev: Vse pohvale za trud okrog zdrave prehrane. Le tako naprej!

25. Ali poznate smernice zdrave prehrane, ki jih za šolo pripravlja NIJZ?

S smernicami zdrave hrane se lahko seznanite na spletni strani NIJZ.

Ali bi nam želeli še kaj sporočiti?
Zavedamo se, da šolski sklad polnite starši. Ves denar, ki je tako zbran, gre nazaj za potrebe
otrok. Včasih za cel razred, drugič za posameznike.
Novoletnega bazarja ne bomo več organizirali, saj materiali stanejo več kot je na koncu
izkupiček.
Pa še nekaj pohval, ki so jih zapisali starši:
-

Moram priznati, da sem zelo zadovoljna s šolo in delavci šole. O šoli in njenih dosežkih se sliši
daleč okoli. Ste šola z velikim srcem. Hvala vam za vse.

-

Se naprej delajte tako dobro in želim vam veliko sreče pri svojem delu.

-

Srečno se naprej.

-

Bravo. Še tako naprej.

-

Hvala za vaše zelo dobro, vestno in požrtvovalno opravljeno delo.

-

Vidi se, da se vsi na šoli zelo trudite, kar dokazujejo tudi razultati zadnjh let na tekmovanjih,
Erasmus projekt. Čestitke.

-

Zavedamo se, da svoje delo opravljate po svojih najboljših močeh. Le tako naprej.

-

Zelo domače se počutimo starši in otroci na OŠ Velika Dolina.

-

Hvala, ker se trudite z zdravo prehrano in tako pomagate nam staršem, ki se tudi doma
zdravo prehranjujemo.

-

Hvala ker polepšate dneve našim otrokom.

ŠOLSKE POTI
1. Prosimo, označite razred, ki ga obiskuje vaš otrok.

2. Naselje, od koder prihaja vaš otrok v šolo:
-

Brezje (4)
Brežice (1)
Cirnik (5)
Jesenice (8)
Koritno (3)
Laze (1)
Nova vas (2)
Obrežje (1)
Perišče (1)
Ponikve (1)
Slovenska vas (2)
Velika Dolina (4)
Zagreb (1)

3. Na kakšen način vaš otrok najpogosteje prihaja v šolo?
-

Peš. (3)
S kolesom.
Z javnim prevozom. (5)
S šolskim kombijem. (3)
S šolskim avtobusom. (8)
Starši ga pripeljejo z osebnim vozilom. (16)

4. Zakaj vaš otrok prihaja v šolo na naveden način? (Možnih je več odgovorov.)
-

To je najvarnejši način. (12)

To je najbolj ekonomična in najcenejša varianta. (10)
Ni organiziranega javnega ali šolskega prevoza. (7)
Zaradi kratke razdalje do šole. (6)
Zaradi velike oddaljenosti od šole. (8)
Zaradi osebne varnosti otroka. (9)
Zaradi neustreznih površin za pešce. (14)
Drugo: pogosta srečevanja s pribežniki (1)

5. Označite prometno problematiko v cestnem prometu, s katero se srečuje vaš otrok na
poti v šolo. (Možnih je več odgovorov.)
-

Ni ustreznih površin za pešce (neurejene bankine, pločniki, prehodi, avtobusna
postajališča). (20)
Slaba osvetljenost (ni javne razsvetljave oz. je ta pomanjkljiva). (9)
Slaba preglednost v prometu (zaradi neurejene vegetacije, prometne opreme, fizičnih
ovir). (10)
Nevarna prečkanja cest (ni urejenih prehodov, podhodov, nadhodov). (11)
Slabo osvetljeni, zavarovani prehodi za pešce. (4)
Neurejena prometna signalizacija in prometna oprema na šolskih poteh. (5)
Visoke hitrosti vozil na območjih šolskih poti. (14)
Gost promet na območjih šolskih poti. (4)
Do šolskega prevoza se sprehodim po neustreznih površinah za pešce. (6)
Ni ustreznih površin za kolesarje (neurejene kolesarske steze, signalizacija,
kolesarnice). (9)
Drugo: zaradi migrantov (1), neurejene bankine in ni pločnikov (1)

Problematiko, ki ste jo opisali, bomo posredovali ustreznemu oddelku na Občino brežice, saj ni v naši
pristojnosti.
Vpliva na hitrost vozil nimamo, smo pa že v preteklosti prosili za postavitev ležečih policajev pred šolo
– to lahko ponovimo.

6. Opišite konkretna mesta, kjer se vaš otrok na poti v šolo počuti najmanj varno.
7. Predlagajte ukrepe za izboljšanje prometne varnosti na mestih, ki ste jih navedli zgoraj.
Na svetu staršev in svetu šole smo se pogovarjali o problematiki varnosti otrok. Zakon je tu
jasen: otrokom do 4 km oddaljenosti od šole ne pripada prevoz. Če pa je pot ocenjena kot
nevarna, pripada prevoz tudi pod 4 km. Šola ni pristojna za oceno varnosti, zato smo že
dvakrat prosili za oceno Občino Brežice – svet za preventivo in varstvo v cestnem prometu,
Integral (prevoznik naših otrok) ter policijo, ki so podali mnenje, da je pot varna, s čimer pa
se starši ne strinjate. Na svetu staršev smo se dogovorili, da boste v akcijo stopili starši sami,

povezali se boste tudi s krajevnima skupnostma. Iz šole bomo na občino poslali pobudo za
ureditev signalizacije pred šolo.

