ANALIZA VPRAŠALNIKOV ZA
MATIČNE ŠOLE
ŠOLSKO LETO 2015/2016
Pripravila: Tjaša Zver

Ljubljana, avgust 2016

Vprašalnik so pripravile:
- Sabina Andlovic
- Tanja Bečan
- Darja Bricelj
- Patricija Mavrič
- Mojca Topić
- Branka Žnidaršič

OSNOVNE ŠOLE: 61 vrnjenih vprašalnikov

SREDNJE ŠOLE: 9 vrnjenih vprašalnikov

ZAVODI: 3 vrnjeni vprašalniki
Vprašalnike so analizirale:
-Tanja Bečan
-Tjaša Zver
- Branka Žnidaršič

SKUPAJ vrnjenih vprašalnikov: 72%

1. VPRAŠANJE

Ste pričakovali, da bo z Vami stopil v stik bolnišnični učitelj? Dopolnite, prosim.

OSNOVNA ŠOLA
DA: 49 odgovorov … 81,7 %
NE: 11 odgovorov … 18,3 %

NE, KER ...

DA, KER ...
vemo, da je sodelovanje obeh šol nujno, tako v času, ko je učenec v
bolnišnici kot tudi po tem, ko se vrne

do sedaj nismo imeli te izkušnje

je to stalna praksa

smo menili, da je učenka preveč bolna, ker je učenka preveč
uspešna in ker je bil konec šolskega leta

smo bili o tem obveščeni (s strani staršev, URI Soča, drugo)

smo mislili, da zadostujejo posredovane smernice in to, da smo bili
na timskem sestanku

je bil učenec odsoten dalj časa

običajno od nikjer ne dobimo povratne informacije

si sodelovanja drugače ne predstavljamo

na naši šoli vse kontakte z zunanjimi institucijami ureja šolski
svetovalni delavec

2%

je tudi naša dolžnost in zanimanje učenca dobrodošla

8%
16%

45%

9%

9%

28%

9%

29%

18%
27%

1. VPRAŠANJE

Ste pričakovali, da bo z Vami stopil v stik bolnišnični učitelj? Dopolnite, prosim.
SREDNJA ŠOLA
DA, KER ...
8 odgovorov
je to stalna praksa

je sodelovanje v korist otroka

13%

ZAVODI
DA, KER ...
3 odgovori
je to stalna praksa

vemo, da je sodelovanje obeh šol nujno, tako v času, ko je učenec
v bolnišnici kot tudi po tem, ko se vrne
lahko BŠ posredujemo pomembne informacije o učencu

87%
33%

34%

33%

NE, KER …
v tem primeru ni bilo potrebe – 1 odgovor

2. VPRAŠANJE

Na koga na vaši šoli se je najprimerneje najprej obrniti pri navezovanju stika v
primeru, če imate na šoli dolgotrajno bolnega učenca?
SREDNJA ŠOLA
OSNOVNA ŠOLA
na svetovalno službo

na svetovalno službo
in razrednika

na svetovalno službo
in razrednika
2% 2%
6%

na svetovalno službo

11%

89%

na razrednika

7%
49%

16%

na ravnatelja

ZAVODI

18%
na ravnatelja,
svetovalno službo in
razrednika
na ravnatelja in
svetovalno službo
na ravnatelja in
razrednika

33%

34%

na ravnatelja
na razrednika

33%

na svetovalno službo in
razrednika

3. VPRAŠANJE

Kako ocenjujete informacije, ki Vam jih je posredoval bolnišnični učitelj o
bolnem učencu vaše šole?

OSNOVNA ŠOLA

SREDNJA ŠOLA

Kot dovolj dobre: 55 odgovorov
Kot pomanjkljive: 6 odgovorov

Kot dovolj dobre: 8 odgovorov
Kot pomanjkljive: 1 odgovor

Kot dovolj dobre, saj so bile
informacije sprotne, natančne,
konkretne, jasne, izčrpne,
vsebovale so tudi priporočila
po vrnitvi učenca v šolo.
Potrebne informacije so bile
zapisane tudi v obvestilu o
izobraževanju, hkrati z opisom
učnega dela in ocenami.

10%

11%

89%

Kot dovolj dobre, saj smo bili
sproti obveščeni o stanju dijaka,
so bile informacije jasne,
prilagojene konkretnemu dijaku,
pridobili smo tudi potrebne
informacije o predelani učni
snovi in priporočila oz. smernice
za nadaljnje delo.

90%

Kot pomanjkljive, saj sem
pogrešal sprotno
komunikacijo, natančnejša
priporočila ob vrnitvi v šolo,
datume ocenjevanj, ne
sledenje smernicam,
informacije o zdravstvenem
stanju.

Kot pomanjkljive, saj smo
pogrešali več stikov po vrnitvi
dijaka v MŠ.

ZAVODI
3 odgovori
Kot dovolj dobre, saj smo bili sproti obveščeni
o novostih, pridobili smo informacije o delu z
učencem ter smernice za nadaljnje delo.

4. VPRAŠANJE

Ali so bili stiki z bolnišnično šolo dovolj pogosti, sprotni?
SREDNJA ŠOLA
dovolj pogosti

premalo pogosti

OSNOVNA ŠOLA
11%
dovolj pogosti

premalo pogosti

drugo (jih ni bilo)

2%

89%

6%

92%

ZAVODI
Dovolj pogosti - 3 odgovori

5. VPRAŠANJE

Na kakšen način bi želeli, da učitelj bolnišnične šole z Vami komunicira?
SREDNJA ŠOLA
OSNOVNA ŠOLA

po elektronski pošti

po elektronski pošti
11%

2%

11%
22%

8%
33%
57%

po elektronski pošti in
telefonu

56%

po telefonu
po elektronski pošti in
telefonu
po elektronski pošti,
telefonu in drugače

po elektronski pošti in
drugače

po elektronski pošti,
telefonu in drugače

ZAVODI
Po elektronski pošti – 3 odgovori

6. VPRAŠANJE

Ocenite komunikacijo z bolnišničnim učiteljem na lestvici od 1 do 5
(1 nezadostna, 2 komaj zadostna, 3 povprečna, 4 dobra, 5 odlična)

OSNOVNA ŠOLA
dobra komunikacija (4)
odlična (5)

so dobili dovolj
informacij (ustreznih,
potrebnih)

46
9%

dobra (4)

46%

36%

11

povprečna (3)

9%

so bili stiki ažurni oz.
sprotni, takrat, ko je bilo
potrebno
bi želeli več sprotne
komunikacije
je komunikacija odvisna
od učenca

3

odlična komunikacija (5)
komaj zadostna (2)

je bila sprotna, redna,
učinkovita, izčrpna, hitra
(osebni stik in e-pošta)

1
6%
22%

nezadostna (1)

0
72%
0

10

20

30

40

50

je potekala dvosmerna
komunikacija (v BŠ smo
upoštevali smernice in
navodila iz šole, skupaj vodili
učni proces)
so dobili priporočila za delo
po vrnitvi učenca v šolo

6. VPRAŠANJE

Ocenite komunikacijo z bolnišničnim učiteljem na lestvici od 1 do 5
(1 nezadostna, 2 komaj zadostna, 3 povprečna, 4 dobra, 5 odlična)

SREDNJA ŠOLA

ZAVODI

odlična (5)

odlična (5)

6

dobra (4)

dobra (4)

2

povprečna (3)

1

1

2

povprečna (3)

0

komaj zadostna (2)

0

komaj zadostna (2)

0

nezadostna (1)

0

nezadostna (1)

0

0

1

2

3

4

5

6

7

0

0,5

1

1,5

2

2,5

VPRAŠANJE 7

Katere informacije, ki ste jih dobili od bolnišničnega učitelja, so se vam zdele
najpomembnejše, najbolj uporabne?
SREDNJA ŠOLA
OSNOVNA ŠOLA
23%

39%

7%

15%

9%
40%

7%

22%

8%

15%

konkretne želje glede pisanja testov
15%

priporočila in napotki za nadaljnje delo
napredek dijaka
informacije o predelani učni snovi

mnenje in opažanja o funkcioniranju učenca (zdravstvenem in spec.
težavah)
priporočila in napotki za nadaljnje delo

mnenje in opažanja o funkcioniranju dijaka (fizično in psihično
počutje)

ZAVODI

ocene in napredek učenca
33%

34%

informacije o predelani učni snovi
potrebne prilagoditve

33%

vse informacije

VSE KATEGORIJE SO ELEMENTI OBVESTILA O
IZOBRAŽEVANJU.

potrebne prilagoditve
informacije o predelani učni snovi
opažanja o funkcioniranju učenca in njegovem napredku

VPRAŠANJE 8

Menite, da je v dobro dolgotrajno bolnega učenca
pomembno organizirati skupni timski sestanek na oddelku, kjer se učenec
zdravi?

OSNOVNA ŠOLA
DA: 71 odgovorov … 92 %
NE: 6 odgovorov … 8 %

DA
3%

3%
8%

7%
17%

NE
28%
17%
17%

50%

34%
16%
ker se vzpostavi osebni stik
da vsi sodelujoči pridobimo celostno sliko (zdravstveni,
psihološki, pedagoški, socialni vidik)
zaradi dobrega/korektnega sodelovanja, pretoka informacij in
primerov dobre prakse
da lažje načrtujemo delo po vrnitvi

saj pridobimo dovolj informacij ob stalnem stiku z učitelji
BŠ
ker sta učna procesa povsem različna

saj to omogoča dvosmerno komunikacijo (ravnanje z učencem)

ker potrebne informacije povedo starši oz. skrbniki

da vidimo okolje, kjer se učenec zdravi

ker ni bilo potrebno

če je učenec odsoten dalj časa

VPRAŠANJE 8

Menite, da je v dobro dolgotrajno bolnega učenca/dijaka
pomembno organizirati skupni timski sestanek na oddelku, kjer se učenec/dijak
zdravi?

SREDNJA ŠOLA

ZAVODI

DA: 8 odgovorov
DA: 2 odgovora
12%

Ker pridobijo celostno sliko.

13%
50%

25%

da pridobimo celostno sliko
saj to omogoča dobro sodelovanje in izmenjavo informacij
saj to daje dijaku občutek, da ima podporo iz vseh strani (starši, bolnišnica,
šola)
če je hospitalizacija daljša

NE: 1 odgovor
Ker v tem primeru ni bilo potrebno.

NE: 1 odgovor
Ker v tem primeru ni bilo potrebno.

VPRAŠANJE 9

Ali menite, da je prisotnost staršev na omenjenem sestanku pomembna?

OSNOVNA ŠOLA
DA: 43 odgovorov … 65,2 %
NE: 13 odgovorov … 19,7 %
DRUGO: 10 odgovorov … 15,1 %

NE, ker ...

DA, ker ...

ob prisotnosti staršev ni
možna izmenjava vseh
strokovnih mnenj

povedo svoje videnje/mnenje
8%
uskladimo delo/delovanje
12%

38%

54%

21%

16%
21%
30%

starši dobijo informacije
individualno/naknadno

so starši večkrat
nefunkcionalni

imajo pravico do informiranosti, saj
imajo pomembno vlogo pri razvoju
otroka

DRUGO

so enakovreden partner v
izobraževalnem procesu

slišijo mnenja različnih
strokovnjakov

30%
50%
20%

odvisno od situacije
ne vem
brez odgovora

VPRAŠANJE 9

Ali menite, da je prisotnost staršev na omenjenem sestanku pomembna?

SREDNJA ŠOLA
ZAVODI

DA ...
ker tako komunikacija teče med vsemi udeleženimi
če je to v korist mladostnika

DA …
-

17%

ker imajo pravico do informiranosti
(so čim bolj vključeni, slišijo napredek in
priporočila) – 2 odgovora

83%

NE …
-

NE …
- ker gre za izmenjavo strokovnih
mnenj – 2 odgovora
- v delu sestanka DA, v delu NE – 1
odgovor

ker dobijo starši informacije individualno
(z njimi dnevno komunicirajo)
- 1 odgovor

VPRAŠANJE 10

Kako ocenjujete pomembnost smernic za vzgojno-izobraževalno delo, za katere
ste bili zaprošeni, da bi učenec v BŠ lahko sledil programu vaše šole?

OSNOVNA ŠOLA
So zelo pomembne in potrebne: 48 odgovorov … 73,8 %
So pomembne: 17 odgovorov … 26,2 %

So zelo pomembne in potrebne,
saj ...

So pomembne, ker ...

s tem zagotovimo kontinuiteto
šolskega dela

6%

4% 2% 2%
44%

15%
27%

je učencu tako omogočen lažji
prehod nazaj v šolo (brez
zaostanka pri učni snovi)
sledimo istemu cilju

učitelji bolje poznajo otroka

uporabljamo različne učbenike

je le tako lahko delo uspešno

brez dopolnitve

6%

s tem zagotovimo kontinuiteto
šolskega dela

23%
71%

je učencu tako omogočen lažji
prehod nazaj v šolo
zaradi dolge odsotnosti od pouka

VPRAŠANJE 10

Kako ocenjujete pomembnost smernic za vzgojno-izobraževalno delo, za katere
ste bili zaprošeni, da bi dijak/učenec v BŠ lahko sledil programu vaše šole?

SREDNJA ŠOLA

ZAVODI

So zelo pomembne in potrebne,
saj ...

So zelo pomembne in potrebne,
saj ...

14%
14%
15%

33%
57%

67%
tako v BŠ lažje načrtujemo delo
dajejo dijaku občutek varnosti, mu nudijo orientacijo za
delo
imajo dijaki ob vrnitvi v šolo manj obveznosti

s tem zagotovimo kontinuiteto šolskega dela

so za bolnega dijaka skoraj edini stik s šolo

So pomembne,
saj s tem zagotovimo kontinuiteto šolskega
dela – 2 odgovora

je učencu tako omogočen lažji prehod nazaj v
šolo

VPRAŠANJE 11

Ste imeli na šoli s pripravo smernic za vzgojno-izobraževalno delo v bolnišnični
šoli kaj težav?
OSNOVNA ŠOLA

SREDNJA ŠOLA
NE

DA, ker so učitelji včasih nejevoljni (»še to«)

2%
5%

11%

93%
89%

NE

DA (zaradi različnega odziva učiteljev)

Brez odgovora

1 odgovor pri NE: učitelji na MŠ so opozorili, da se pri
nekaterih predmetih smernice niso upoštevale,
ampak se je obravnavala druga snov, kar je ob vrnitvi
v MŠ povzročilo določene težave, ki so jih s
prilagoditvami uspeli rešiti

ZAVODI
NE: 3 odgovori

VPRAŠANJE 12

Vam je bilo Obvestilo o izobraževanju učenca v bolnišnici, ki ste ga prejeli ob
koncu učenčevega obiskovanja BŠ, v pomoč pri nadaljnjem delu
z učencem na šoli?

OSNOVNA ŠOLA
DA: 56 odgovorov … 90,4 %
NE: 3 odgovori … 4,8 %
DRUGO: 3 odgovori … 4,8 %

DA, ker ...

NE, ker ...

33%
67%

je bilo zelo natančno, izčrpno

se jim priporočila niso zdela
izvedljiva oz. niso izvedeli nič
novega
so bili v stalnem kontaktu z
razredničarko v BŠ

5%
18%

11%

66%

smo bili seznanjeni z
obravnavano snovjo, ocenami,
priporočili in mnenjem o učencu
smo nato lažje načrtovali delo
vnaprej (tudi ocenjevanja)

drugo

DRUGO
- Obvestila o izobraževanju še niso dobili:
2 odgovora
- brez odgovora: 1 odgovor

VPRAŠANJE 12

Vam je bilo Obvestilo o izobraževanju učenca v bolnišnici, ki ste ga prejeli ob
koncu učenčevega obiskovanja BŠ, v pomoč pri nadaljnjem delu
z učencem na šoli?

SREDNJA ŠOLA
DA: 8 odgovorov
Brez odgovora: 1 odgovor

DA, ker ...
smo bili seznanjeni z obravnavano snovjo, priporočili in mnenjem o dijaku

DA, ker smo dobili priporočila za naprej
(za sestanek s starši, za učno delo):
3 odgovori

smo nato lažje načrtovali delo z dijakom vnaprej

50%

ZAVODI

50%

VPRAŠANJE 13

Ali so bili z obvestilom o izobraževanju učenca v bolnišnici seznanjeni
strokovni delavci, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo z učencem?
OSNOVNA ŠOLA
DA, VSI
- ker je timsko delo pomembno: 61 odgovorov

SREDNJA ŠOLA
Da, vsi:
- ker je timsko delo pomembno: 8 odgovorov
Obveščeni so bili samo (navedite kdo):
- razrednik – ker on naprej posreduje informacije: 1 odgovor

ZAVODI
DA, VSI
- ker je timsko delo pomembno: 3 odgovori

VPRAŠANJE 14

Obvestilo o izobraževanju je vsebovalo tudi ocene, ki jih je učenec pridobil v BŠ.
V kolikšni meri zaupate strokovnosti BU pri poučevanju in ocenjevanju učenca
vaše šole?
Popolnoma zaupam, saj ...
je bolnišnični učitelj strokovno
usposobljen

OSNOVNA ŠOLA
Popolnoma zaupam: 46 odgovorov … 75,4 %
Zaupam: 4 odgovori … 6,6 %
Drugo: 11 odgovorov … 18 %

je zaupanje temelj vsakega odnosa
2%

2%

2%
9%

4%
7%
9%

65%

smo že v sprotnih kontaktih z
učitelji BŠ opazili poznavanje
učenca, njegovih učnih zmožnosti
in znanja
vem, da je učenec zelo
bister/sposoben

Zaupam, le ...
20%

40%

vendar je učna situacija v BŠ
drugačna (bolj individualna)

20%
ker imajo bolnišnični učitelji
strokovno izobrazbo

20%
je učiteljica podala natančen opis
ocene deklice

le ocene so pridobljene iz
manjšega obsega snovi

učenje poteka individualno in pri
takem pouku učenec veliko pridobi

brez pojasnitve

so pisni izdelki priloženi, pri ustni
oceni pa je bilo zapisano, kaj je bilo
ocenjeno
brez pojasnitve

DRUGO
Brez odgovora, ni bilo ocen: 11 odgovorov

VPRAŠANJE 14

Obvestilo o izobraževanju je vsebovalo tudi ocene, ki jih je učenec pridobil v BŠ.
V kolikšni meri zaupate strokovnosti BU pri poučevanju in ocenjevanju učenca
vaše šole?

SREDNJA ŠOLA
Popolnoma zaupam:
- zaupajo strokovnosti BU pri
poučevanju: 6 odgovorov
DRUGO:
- brez odgovora, BU niso ocenjevali:
3 odgovori

ZAVODI
Popolnoma zaupam:
- zaupajo strokovnosti BU pri
poučevanju: 3 odgovori

VPRAŠANJE 15

Dijaki lahko v BŠ odpišejo tudi pisne preizkuse znanja/teste. Kaj menite o tem?
SREDNJA ŠOLA
11%
34%

11%

ZAVODI
22%
22%

tako lahko dijak sproti opravlja obveznosti v skladu s svojimi
zmožnostmi
s tem dijaki ohranjajo stik z matično šolo
je to močno motivacijsko področje za dijaka
dijakom šola predstavlja pomemben del življenja
je to za dijake najlažje

To se mi zdi dobro:
- ker lahko tako dijak sproti pridobiva ocene
in je manj obremenjen po vrnitvi v šolo:
2 odgovora
DRUGO:
- brez odgovora: 1 odgovor

VPRAŠANJE 16

Prosimo, da ocenite kakovost nekaterih elementov dela bolnišnične šole od 1 do 5
(1 nezadostno, 5 odlično)
Sprotna komunikacija z vašo šolo

Prvi stik bolnišničnega učitelja z vašo
šolo
50
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5
0
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dobro 3

odlično 5
49

zadostno 2

dobro 3

odlično 5

3
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4
9

OŠ

3

OŠ

6

prav
dobro 4
6

SŠ

1

2

6

SŠ

0

1

2

6

ZAVODI

0

2

1

ZAVODI

1

0

1

1

Timski sestanek s predstavniki BŠ in z zdravstvenimi
delavci
40
35
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15
10
5
0
nezadostno
1
OŠ

2

prav dobro
4
8

SŠ

0

2

2

5

0

1

0

1

ZAVODI

1

dobro 3

odlično 5
38

brez
odgovora
13

46

VPRAŠANJE 16

Prosimo, da ocenite kakovost nekaterih elementov dela bolnišnične šole od 1 do 5
(1 nezadostno, 5 odlično)
Obvestilo o izobraževanju

Svetovalne storitve bolnišnične šole
40

60

30
40
20
20

10
0

0
dobro 3
OŠ

2

prav
dobro 4
8

odlično 5
49

dobro 3

brez
odgovora
2

OŠ

SŠ

0

1

7

1

SŠ

ZAVODI

0

0

1

2

ZAVODI

odlično 5

3

prav
dobro 4
9

37

brez
odgovora
12

0

2

4

3

0

1

1

1

Ohranjanje nepretrganosti šolskega dela

Strokovnost bolnišničnega učitelja
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prav dobro
4
12
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ZAVODI

0

1

1

1

46

VPRAŠANJE 17

Kako bi vam bili v BŠ lahko še v večjo pomoč, kadar imate na šoli bolnega
učenca/dijaka?
OSNOVNA ŠOLA
vse je bilo vredu, sodelovanje je
bilo dobro, odlično, korektno,
dobili smo dovolj informacij

SREDNJA ŠOLA
22%
45%

rabili bi več sprotnih informacij,
pogostejše stike
28%

34%

33%

rabili bi bolj konkretne
informacije

8%

s sprotnimi informacijami, sodelovanjem
12%

15%
s sestankom

3%

sodelovanje je bilo ustrezno, kakovostno, vedno so se lahko
obrnili na nas
brez odgovora

drugo

brez odgovora

ZAVODI
Brez odgovora: 3 odgovori

VPRAŠANJE 18

Kaj bi v sodelovanju z BŠ še posebej pohvalili?
SREDNJA ŠOLA

OSNOVNA ŠOLA
sprotno sodelovanje in
ustrezno komunikacijo
odnos (do učencev, do
MŠ)
1%

hitro odzivnost

1%

3%

12%

3%

sprotno sodelovanje in
ustrezno komunikacijo
skrb za dijake

11%

11%

45%

11%

strokovnost
22%

timski sestanek
obvestilo o izobraževanju

strokovnost
38%

6%

timski sestanek

9%
10%

17%

obvestilo o
izobraževanju

ZAVODI

smernice za delo
vse

33%

34%
strokovnost

všeč mi je bil oddelek
brez odgovora

angažiranost BU
33%

brez odgovora

VPRAŠANJE 19

Kaj vidite ob sodelovanju z BŠ kot največjo šibkost?

OSNOVNA ŠOLA
8%

5%

SREDNJA ŠOLA
3%

komunikacijo med strokovnimi delavci v timu

3%
2%

2%
brez odgovora

5%

22%

72%

78%
premalo stikov
otrok v MŠ funkcionira drugače kot v BŠ
pomanjkanje osebnega stika
jih ne vidimo
rabili bi več podatkov o zdravstvenem stanju učenca

ZAVODI

dolge čakalne vrste
ostalo
brez odgovora

Brez odgovora: 3 odgovori

VPRAŠANJE 20

Bi nam želeli še kaj posebej sporočiti?

OSNOVNA ŠOLA

SREDNJA ŠOLA

24%

28%

hvala za sodelovanje
22%

8%

čestitke za vaše delo

18%
11%

56%
15%

11%

želimo vam veliko
uspehov

2%
2%

brez odgovora

3%
zahvala za sodelovanje in trud
le tako naprej
čestitke in pohvale za odlično delo, strokovnost
zahvala, ker nam je v BŠ mar za otroke
preobširen vprašalnik
zelo uporabna in kakovostna spletna stran, polna
koristnih informacij
drugo
brez odgovora

ZAVODI
- majhno število ur pouka: 1 odgovor
-brez odgovora: 2 odgovora

VPRAŠANJE 21

Kdo je izpolnil vprašalnik?
OSNOVNA ŠOLA
SREDNJA ŠOLA

34
7

14
1

1

8

2

1

1

1

strokovni delavec
ŠSS

razrednik in
strokovni delavec
ŠSS

drugo (učiteljica
angleščine)

ZAVODI
- razrednik: 3 odgovori

HVALA
ZA
POZORNOST!

