
Analiza vprašalnika o poteku aktivnosti v 
RN VSUO za šolske time, junij 2022



Večina kolektiva je aktivno vključena v izvajanje strategije.

89,1% 

10,9% 



Člani šolskega tima ste redno (mesečno) skrbeli za usposabljanje 
kolektiva iz tem VSUO.



Kakšen delež kolektiva oz. sodelavcev ste člani tima uspeli 
pridobiti za aktivnosti VSUO?



Koliko učencev/otrok/dijakov ste na šolah dosegli z aktivnostmi 
VSUO?



Ob katerih priložnostih se učenci/otroci/dijaki najpogosteje 
srečujejo z aktivnostmi VSUO?

*Izbrali oz. dopisali so lahko vse primerne odgovore.



Katere aktivnosti VSUO ste na šoli najpogosteje izvajali?

*Izbrali oz. dopisali so lahko vse primerne odgovore.

počutje in povezanost (ledotalilci, povezovalci, Kaj potrebujem za dobro počutje, Skupno oblikovanje dogovorov ...)

pismenosti (čuječnost, stopnjevanje čustev, nedokončani stavki …)

komunikacijo (Jezik žiraf in volkov …)

sem jaz

neželenem vedenju (4R, ABC, načrt neželenega vedenja …)

izbirnih modulih



Ocenjujemo, da je šole uspela udejanjati strategijo VSUO:



Ali potrebujete kakšno dodatno pomoč? Na katerem področju?
• Ne – 19 x
• Zaenkrat ne – 7 x
• Ne, če jo potrebujemo, vemo, na koga se lahko obrnemo.
• Pregledi z našo skrbnico na določeno časovno obdobje nam zaenkrat zadoščajo.
• Ne, smo pa hvaležni za izmenjave izkušenj s timi iz drugih šol. – 3 x
• Gradivo za delo je kvalitetno in ga je dovolj.
• Hvaležni smo za vašo podporo, spodbudne besede in razumevanje pri rokih za oddajo, tega si želimo še 

naprej.
• Strokovno pomoč za motivacijo sodelavcev. – 4 x
• Da, na področju izobraževanja delavcev (delo z učenci s ČVM). 
• Pogrešamo srečanja v živo, delavnice v živo, več vnešene prakse v teorijo.
• Pri opravljanju modulov bi pogosto potrebovali več časa (3 x), saj vsakodnevne službene zahteve in 

obveznosti vedno ne dopuščajo ažurnega opravljanja dodatnih izzivov. Predstavljene dejavnosti in vsebine 
so v večji meri usmerjene na šolski prostor in učence, veliko manj pa na predšolske otroke in vrtčevsko 
okolje, kar je predstavljalo dodatno časovno obremenitev za prilagajanje vsebin in dejavnosti.

• Zagotovo bomo v delo vključili tudi modul o sodelovanju s starši. Zato prosimo, da so gradiva dostopna še 
vnaprej.

• Potrebovali bomo pomoč Zavoda za šolstvo pri predstavitvi projektnih vsebin kolektivu v začetku 
naslednjega šolskega leta. /…/ Vsak pogleda za šole, katerih skrbnik je na povezavi: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GmO_HDk16u0PKQYOstjKlfyIXBx5_5GoBm
vP0FYEqb4/edit#gid=767809728

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GmO_HDk16u0PKQYOstjKlfyIXBx5_5GoBmvP0FYEqb4/edit#gid=767809728


Kaj boste na osnovi dosedanjih izkušenj spremenili v vaši 
strategiji VSUO za naprej?
• Nič – 5 x
• Mogoče bomo naredili kakšno aktivnost manj in tiste poglobljeno. – 3 x
• Vključili bomo sprotno evalvacijo. – 3 x
• Našo strategijo bomo dopolnili z aktivnostmi na novo spoznanega modula. – 2 x
• Še bolj bomo poskušali motivirati razrednike, da aktivneje izvajajo delavnice s 

svojimi učenci. Pri tem jim bomo nudili pomoč pri planiranju in iskanju primernih 
delavnic za reševanje težav, ki nastajajo v njihovi oddelčnih skupnostih. Še bolj 
bomo vključevali starše v življenje šole in skupaj z njimi sproti konstruktivno 
reševali probleme. 

• Več poudarka na strategijah ravnanja ob neželenem vedenju, npr. načrt želenega 
vedenja ... Skupno preoblikovanje vzgojnega načrta.

• Dodali bi kolegialne hospitacije na drugih šolah, ki so vključene v RN.
• Dejavnosti VSUO bomo še bolj vključevali v pouk, ne samo v dneve dejavnosti in 

oddelčno skupnost ter razširjen program.
• Ne vemo, saj je sestava tima VSUO za prihodnje šolsko leto zelo negotova.

Vsak pogleda za šole, katerih skrbnik je na povezavi: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GmO_HDk16u0PKQYOstjKlfyIXBx5_5GoBmvP0FYEqb4/edit#gid
=767809728

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GmO_HDk16u0PKQYOstjKlfyIXBx5_5GoBmvP0FYEqb4/edit#gid=767809728
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