
ocena - 3,24

najslabša ocena - 2,77 (2ag)

najboljša ocena - 3,91 (2cr)

izrazito pozitivno odstopanje - program elektrotehnike

velika razlika med najboljšo in najslabšo oceno - 1,14

Včasih bi želeli dodatno in počasnejšo razlago.•
Kaj pravijo dijaki?

1. Učitelji pomagajo vsakemu dijaku, ki ima težave pri šolskem         
     delu.

   2. seja SS 26.3.2018 Stran 1    



Strožji ukrepi za kršenje miru pri pouku.•
Kaj pravijo dijaki?

ocena - 3,14

najslabša ocena - 2,36 (2ar)

najboljša ocena - 3,6 (3at)

velika razlika med najboljšo in najslabšo oceno - 1,24

2. Učitelji znajo vzpostaviti red in disciplino v razredu.

   2. seja SS 26.3.2018 Stran 2    



ocena - 3,28

najslabša ocena - 2,44 (3ag)

najboljša ocena - 4,0 (2cr)

izrazito negativno odstopanje - program gimnazije

velika razlika med najboljšo in najslabšo oceno - 1,56

Všeč jim je, da učitelji pri spraševanju dajo na voljo lističe z vprašanji (menijo, da je takšno preverjanje bolj 
objektivno)

•
Kaj pravijo dijaki?

3. Učitelji me pravično ocenjujejo.

   2. seja SS 26.3.2018 Stran 3    



ocena - 3,09

najslabša ocena - 2,50 (3ag)

najboljša ocena - 3,45 (2cr)

4. Učitelji cenijo moj trud.

   2. seja SS 26.3.2018 Stran 4    



ocena - 3,51

najslabša ocena - 2,94 (3ag)

najboljša ocena - 3,88 (2dr-ele, 3at)

5. Z učitelji se dobro razumemo.

   2. seja SS 26.3.2018 Stran 5    



ocena - 3,99

najslabša ocena - 3,30 (3br)

najboljša ocena - 4,57 (2at)

izrazito pozitivno odstopanje - program  
                                                 elektrotehnike

velika razlika med najboljšo in najslabšo oceno - 1,27

Neprimeren odnos varnostnika do dijakov. Varnostnik z brki je super, vljuden ter spoštljiv. Problematičen je 
njegov kolega.

•
Kaj pravijo dijaki?

6. V naši šoli se počutim varno.

   2. seja SS 26.3.2018 Stran 6    



ocena - 1,27

najslabša ocena - 1,72 (3cr)

najboljša ocena - 1,04 (3at)

negativna logika (nižja vrednost boljša ocena)7. V naši šoli sem bil večkrat žrtev nasilja.

   2. seja SS 26.3.2018 Stran 7    



ocena - 3,66

najslabša ocena - 3,00 (3bt)

najboljša ocena - 4,11 (2at)

izrazito negativno odstopanje - program gimnazije

velika razlika med najboljšo in najslabšo oceno - 1,11

Dijaki bi želeli več ekskurzij.•
Kaj pravijo dijaki?

8. Naša šola spodbuja sodelovanje dijakov v obšolskih 
     dejavnostih.

   2. seja SS 26.3.2018 Stran 8    



ocena - 3,56

najslabša ocena - 3,23 (2br, 2ag)

najboljša ocena - 4,14 (2cr)

Glede opreme bi si želeli boljše tipkovnice in miške. Ponekod so zlomljene nogice na tipkovnicah, tipke ne delajo, težave z 
internetom, blokade na i-tablah, pregrevanje projektorja.

•

Zunanje žaluzije učilnic N7-N11.•

Kaj pravijo dijaki?

9. Pouk v naši šol se izvaja s sodobno opremo.

   2. seja SS 26.3.2018 Stran 9    



ocena - 3,52

najslabša ocena - 3,10 (3bt)

najboljša ocena - 3,91 (2cr)

Učilnica B8 potrebna posodobitve.•
Kaj pravijo dijaki?

10. Učilnice stroke so v naši šoli primerno opremljene.

   2. seja SS 26.3.2018 Stran 10    


