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USPEŠNOST  NAŠIH UČENCEV V NADALJEVANJU ŠOLANJA 

Anketa je bila v avgustu 2019 poslana vsem učenkam in učencem, ki so v šolskem letu 2018/2019 
zaključili 1. letnik srednje šole.   
Anketa je bila poslana z namenom, da ugotovimo uspešnost naših učencev tudi po zaključku 
osnovnošolskega izobraževanja. 
 
Analiza ankete:  
 Poslanih anket:    100% 
 Vrnjenih anket:     44,4% 
 

1. Šolanje sem nadaljeval/a na:      
  poklicni šoli: 12,5% 
  srednji strokovni šoli: 37,5% 
  gimnaziji: 50% 
 

2. Si zadovoljen/zadovoljna z izbiro šole?   
 DA :  81,2% 
 NE:   18,8% 
 

3. Če bi imel/a še eno možnost izbire, bi se odločil/a za isto šolo?  
 DA :   81,2%  
 NE:    18,8% 
 

4. Prvi letnik sem uspešno končal/a:  
 DA: 100% 

 NE: 0% 
 

5. Znanje, ki sem si ga pridobil na OŠ Simona Gregorčiča je bila dobra osnova in podlaga za 
nadaljnje učenje: 

 DA:   93,8% 
 NE:    6,2% 
                 NE VEM: 0% 
 
 
 
 
 

6. Nam zaupaš svoje končne ocene v 9. razredu in 1. letniku. 
Tabela 1: Povprečne ocene pri posameznih predmetih 

 slovenščina matematika angleščina 
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7. Pri nadaljnjem šolanju sem bil najbolj uspešen pri naslednjih predmetih. 
Največ anketiranih dijakov je navedlo, da so bili najbolj uspešni pri kemiji, sledi glasba, informatika, 
biologija, angleščina, matematika, fizika, italijanščina, šport  in strokovni predmeti.  
 
8. Največ težav sem imel pri naslednjih predmetih: 
Dijaki so navedli, da so imeli težave pri angleščini, matematiki, fiziki, slovenščini, biologiji, 
zgodovini, italijanščini, nemščini in geografiji. 
 
Iz ankete je razvidno, da je 81,2 % anketiranih dijakov zadovoljnih z izbiro srednje šole, 81,2 % 
dijakov bi se ponovno odločilo za isto izbiro srednje šole. 93,8% odstotkov dijakov meni, da je 
znanje pridobljeno na OŠ Kobarid dobra osnova in podlaga za nadaljnje učenje. Vsi anketirani dijaki 
so uspešno zaključili prvi letnik gimnazije, srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja.  
 
Končna ocena v primerjavi med 9. razredom in 1. letnikom srednje šole je bila v 1. letniku pri 
slovenščini za 0,5, pri matematiki in angleščini pa za 0,6 nižja kot v 9. razredu osnovne šole. 
 
Deveto vprašanje je anketirancem dalo možnost, če nam želijo kaj sporočiti:   
 

 Imam lepe spomine na osnovno šolo. 

 Najbolj so mi ostali v spominu prezahtevna učiteljica Barbara Smrekar, Simon Skočir, Marinka 
Velikonja, Nina Levpušček Melinc in Karmen Ostrožnik. 

 Hvala vam za 9 let izobraževanja. Ne samo znotraj učne snovi, ampak tudi na drugih področjih.  

 

 

 

 

9. razred 3,8 4,3 4 

1.  letnik 3,3 3,7 3,4 


