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NAMEN IN CILJ VPRAŠALNIKA

Izvedeti/pridobiti informacije:

ali so starši vedeli in kako so izvedeli za 

obstoj bolnišnične šole.

ali je bolnišnična šola v času zdravljenja 

za otroka in starše pomembna,

kakšen se jim zdi pouk v bolnišnični šoli,

 ideje o še boljšem in pestrejšem pouku v 

bolnišnični šoli (skozi oči staršev).



VPRAŠALNIK

 Vprašalnik je sestavljen iz 9 vprašanj.

1. Ste vedeli, preden je bil vaš otrok na zdravljenju v 
bolnišnici, da obstaja bolnišnična šola?

2. Kako ste se na oddelku seznanili o tem, kako deluje 
bolnišnična šola?

3. Zakaj se vam zdi dobro, da je bil vaš otrok v času 
zdravljenja vključen v bolnišnično šolo?

4. Kako bi ocenili pouk, ki ga je bil deležen vaš otrok v 
bolnišnični šoli?

5. Ali menite, da bo vključitev vašega otroka v šolo zato, ker 
je obiskoval bolnišnično šolo, kaj lažja?

6. Kako bi lahko po vašem mnenju še izboljšali delo v 
bolnišnični šoli?

7. Bi želeli nam v bolnišnični šoli še kaj posebej sporočiti?

8. Vprašalnik je izpolnil/a:

9. Moj otrok je:



NAČIN ZBIRANJA PODATKOV

 Vprašalnike so razdelili razredniki staršem ob 

zaključevanju zdravljenja.

 Dobili smo 71 vrnjenih vprašalnikov.



INTERPRETACIJA 

IN 

ANALIZA 

VPRAŠALNIKA



1. ALI STE VEDELI, PREDEN JE BIL VAŠ OTROK NA

ZDRAVLJENJU V BOLNIŠNICI, DA OBSTAJA

BOLNIŠNIČNA ŠOLA? 





2. KAKO STE SE NA ODDELKU SEZNANILI O 

TEM, KAKO DELUJE BOLNIŠNIČNA ŠOLA?





3. ZAKAJ SE VAM ZDI DOBRO, DA JE BIL VAŠ 

OTROK V ČASU ZDRAVLJENJA VKLJUČEN V 

BOLNIŠNIČNO ŠOLO?





4. KAKO BI OCENILI POUK, KI GA JE BIL 

DELEŽEN VAŠ OTROK V BOLNIŠNIČNI ŠOLI?







5. ALI MENITE, DA BO VKLJUČITEV VAŠEGA 

OTROKA ZATO, KER JE OBISKOVAL 

BOLNIŠNIČNO ŠOLO, KAJ LAŽJA?





6. KAKO BI PO VAŠEM MNENJU ŠE 

IZBOLJŠALI DELO V BOLNIŠNIČNI ŠOLI?



7. BI ŽELELI NAM V BOLNIŠNIČNI ŠOLI ŠE 

KAJ POSEBEJ SPOROČITI?



8. VPRAŠALNIK JE IZPOLNIL/A:



9. MOJ OTROK JE:



SKLEPNE 

UGOTOVITVE



1. Dobra polovica staršev (39 staršev, 

55%) je bila pred vključitvijo otroka v 

bolnišnično šolo seznanjena z njenim 

obstojem, vendar dobršen del staršev (32 

staršev, 45%) ni vedel za njen obstoj. 



2. O delovanju bolnišnične šole na 

posameznem oddelku so bili starši 

večinoma seznanjeni s strani učiteljev 

bolnišnične šole (47%) in zdravstvenega 

osebja (zdravnica 33%, medicinska 

sestra 11%).  

3. Največjo korist vključitve otroka v 

bolnišnično šolo so starši videli v tem, 

da otrok sledi učni snovi v matični šoli 

in da lažje preživi dan v bolnišnici.



4. S poukom v bolnišnični šoli so bili 

starši zelo zadovoljni, saj so ga v večini 

ocenili kot odličnega (57 staršev, 80%). 

Najbolj so bili zadovoljni s prilagojenim 

izvajanjem pouka, sledenjem snovi v 

matični šoli ter strokovnostjo in dobrim 

odnosom učiteljev bolnišnične šole do 

učencev.



5. Straši so v velikem deležu ocenili, da 

bo vključitev njihovega otroka nazaj v 

matično šolo lažja, ker je ta obiskoval 

bolnišnično šolo, predvsem zato, ker je 

ta sledila programu matične šole.



6. Glede možnih izboljšav dela v 

bolnišnični šoli, starši niso dali veliko 

predlogov oziroma so menili, naj 

bolnišnična  šola nadaljuje svoje delo in 

poslanstvo brez sprememb, tako kot 

doslej.

7. Pri delu bolnišnične šole so starši 

posebej izpostavili in se zahvalili za 

človečnost, strokovnost in prizadevnost 

učiteljev pri svojem delu.



HVALA ZA VAŠO POZORNOST 

IN LEP DAN ŠE NAPREJ.


