Rezultati ankete Uspešno sodelovanje s starši
V začetku decembra smo staršem preko učencev poslali anketni vprašalnik z
novoletno voščilnico. Prejeli smo 347 izpolnjenih anket. Odgovorov smo bili
zelo veseli, saj so nam dali vpogled v naše delo in poleg mnogih pohval in
pobud smo dobili tudi nekaj koristnih in konkretnih predlogov za izboljšave. O
marsičem smo že govorili na timu za izvajanje prednostne naloge sodelovanje s
starši, z vodstvom šole, na svetu staršev, svetu zavoda in svetu delavcev.
Starši so zadovoljni s sodelovanjem s šolo, najvišje pa so ocenili sodelovanje z
razrednikom, pohvalili so govorilne ure pri razredniku in tedenske dopoldanske
govorilne ure. Tudi ostale oblike sodelovanja so visoko ocenjene.
Informacije iz šole so prejemali pretežno preko pisnih obvestil, ki jih otrok
prinese domov, a bi jih želeli prejemati preko elektronske pošte.
Pri sodelovanju z zaposlenimi na šoli je staršem všeč odnos zaposlenih
(dostopnost, odprtost, prijaznost, korektnost …), strokovnost in sprotno
reševanje konfliktov ter prireditve.
Kot razloge za slabši obisk na vnaprej dogovorjenih srečanjih so navedli
službene in ostale obveznosti, pomanjkanje časa, preobremenjenost, težave z
varstvom, ponavljajoča in nezanimiva predavanja, organizacijske težave
(sočasnost sestankov, neprimerna ura), obveščenost.
Starši so predlagali sprotno obveščanje in objavljanje na spletni strani šole,
podpirajo neformalna srečanja, ustvarjalne delavnice z otroki.
Predlagane vsebine, ki bi jih želeli poslušati na predavanjih, so odraščanje
otrok, ravnanje z denarjem, motivacija za učenje, učenje učenja, zdrav način
življenja (prehrana in gibanje), o pasteh in težavah sodobne tehnologije …
Starši so še dodali, da imajo pozitivne izkušnje s šolo, prepoznavajo, da so
nekateri učitelji zelo predani svojemu poklicu in želijo, da tudi vodstvo spodbuja
kakovostno delo učiteljev. Predlagajo, da bi pri oblikovanju jedilnikov sodelovali
tudi učenci. Pozdravljajo aktivne oblike poučevanja in učenja, želijo, da bi šola
razvijala samozavest, samostojnost in odgovornost otrok.

Težko je povzeti vse posamezne ideje in pripombe, z vodstvom in učitelji smo
jih temeljito pregledali in že uvedli nekatere spremembe, nekatere pa še
načrtujemo.
Menimo, da so informacije, zbrane z anketo, ključne za udejanjanje trikotnika
učenec, starši, šola. So pomemben del zagotavljanja učinkovite skupne vzgoje
otrok ter partnerskega odnosa med starši in šolo.

