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Vprašalnik za ugotavljanje klime 

 
Spoštovani! 
 
Pred seboj imate vprašalnik o ugotavljanju klime v šoli. Vljudno vas prosimo, da vsako 
vprašanje natančno preberete, se odločite za možen oz. možne odgovore ter ga/jih  
ustrezno označite. Odgovore bomo uporabili zgolj za ugotavljanje klime ter 
zagotavljanje kakovosti vzgoje in izobraževanja na naši šoli.  
 
Obkrožite, prosim ustrezen odgovor. 
 
1. Spol 
a) ženski spol    b) moški spol 
 
1.1. Starost 
a) do 25 let  b) 26 do 39 let  c) 40 do 50 let  d) nad 51 let 
 
1.2.Izobrazba 
a) III. in nižje stopnje 
b) IV. oziroma V. stopnja 
c) VI. in višje stopnje 
 
1.3.Profil zaposlenega 
a) pedagoški delavec 
 - centralna šola 
 - podružnična šola 
b) drugi zaposleni 
 - administracija 
 - tehnično osebje 
 
 
2. Zadovoljstvo z delom 
Prosimo, da pri vsaki od trditev izberete eno izmed možnosti in vpišete križec (x) v ustrezno 
okence. 
 
a) zadovoljstvo pri delu v kolektivu in med učenci: 
 
 - Pedagoške in redovalne konference 
 Popolnoma 

neprimerna/o 
Neprimerna/o Primerna/o Zalo primerna/o 

Dolžina     
Vsebine     
Vodenje     
Vzdušje     
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- sodelovanje s kolegi na šoli 

 

 
 

- zadovoljstvo pri delu z učenci 
 

 
 
 
 
3. Notranje komuniciranje in informiranje 
Prosim, da razvrstite vire pridobivanja informacij, ki so potrebne pri vašem delu. Od koder 
dobite največ informacij pripišite številko 1,  viru, kjer pridobite malo manj kot pri prvemu, 
pripišite št. 2, naslednjemu št. 3 in tako naprej do št. 9. 
 
 

 Popolnoma 
neprimerno 

Neprimerno primerno Zalo primerno 

V aktivu 
 

    

Z učitelji drugih 
predmetov 

    

Razredna in 
predmetna 
stopnja 

    

Podružnična in 
centralna šola 

    

Svetovalna 
služba  

    

Z vodstvom šole 
 

    

S tehničnim 
osebjem 

    

Z administracijo 
 

    

 Me pri delu moti Mi je vseeno Me pri delu 
spodbuja 

mi je v 
zadovoljstvo 

Razred, ki je 
zelo živahen 

    

Razred, ki je 
zelo miren 

    

Motivirani 
učenci – učenci, 
ki sodelujejo pri 
pouku 

    

Starši učencev, 
ki se zanimajo 
za otroka 

    

Starši učencev, 
ki se ne 
zanimajo za 
otroka 

    



   

PROJEKT EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA DO VIŠJE KAKOVOSTI S SAMOEVALVACIJO                                       

 
 

Viri informacij razvrstitev 
Srečanja z ravnateljem  

Vodja aktiva  
Sestanki  
Sodelavci  

Sindikalni zaupnik  
Oglasne deske  

Časopisi, radio, TV  
Govorice  

Elektronska pošta  
 
 
4. Vodenje 
Prosim, da pri vsaki od trditev izberete eno izmed možnosti in vpišete križec (x) v ustrezno 
okence. 
 

Trditve Se strinjam Se delno 
strinjam 

Se delno ne 
strinjam 

Se ne 
Strinjam 

 
Ravnateljica izraža visoka pričakovanja do 
dela učiteljev 

    

Ravnateljica spodbuja prožnost in 
ustvarjalnost učiteljev 

    

Ravnateljica spodbuja dodatne aktivnosti 
učiteljev 

    

Ravnateljica spodbuja izobraževanje 
učiteljev 

    

Ravnateljica spodbuja uporabo različnih 
metod in oblik dela 

    

Ravnateljica upošteva vaše želje za 
strokovno izobraževanje 

    

Ravnateljica nas zadovoljivo usmerja pri 
delu 

    

Zaposleni smo samostojni pri opravljanju 
svojega dela 

    

Pri vsakem delu sam vem, kdo je moj 
nadrejeni vodja 

    

Naloge so natančno določene za vsakega 
delavca 

    

Ravnateljica razume probleme povezane z 
delom in nam jih pomaga reševati 

    

Ravnateljica vzpodbuja timsko delo  
 

    

Ravnateljica je zahtevna, vendar pravična  
 

    

Ravnateljici zaupam 
 

    

Ravnateljica nima stila vodenja za katerega 
je značilno poveljevanje in ukazi 
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5. Odnos do organizacije 
Prosimo Vas, da vsako trditev pazljivo preberete in se odločite v kolikšni meri se z njo 
strinjate in sicer s pomočjo lestvice tako, da obkrožite ustrezno trditev 
Se strinjam / se delno strinjam / se delno ne strinjam  / se ne strinjam  
 

1. Poznam vizijo in cilje šole ter si prizadevam za njihovo izpolnitev 
     Se strinjam    se delno strinjam    se delno ne strinjam    se ne strinjam 

2. Zaposleni cilje šole sprejemamo za svoje cilje 
               Se strinjam    se delno strinjam    se delno ne strinjam    se ne strinjam 

3. Točno vem kaj in kako moram delati za doseganje ciljev šole 
          Se strinjam    se delno strinjam    se delno ne strinjam    se ne strinjam 
4. Naša šola je dobro organizirana in ima velik ugled v okolju 
          Se strinjam    se delno strinjam    se delno ne strinjam    se ne strinjam  
5. Čutim se pripadnega šoli in sem ponosen, da sem tu zaposlen 
          Se strinjam    se delno strinjam    se delno ne strinjam    se ne strinjam 
6. Zaposlitev v šolije dokaj varna 
          Se strinjam    se delno strinjam    se delno ne strinjam    se ne strinjam 
7. Veselim se vsakdanjega odhoda na delo 
        Se strinjam    se delno strinjam    se delno ne strinjam    se ne strinjam 
8. Šole ne bi zapustil tudi, če bi se zaradi poslovnih težav znižala plača  
        Se strinjam    se delno strinjam    se delno ne strinjam    se ne strinjam 
 
 
6. Medsebojni odnosi 

1. Naša šola posveča veliko pozornosti zaposlenim 
        Se strinjam   se delno strinjam  se delno ne strinjam       se ne strinjam 

2. Odnosi med zaposlenimi so dobri 
         Se strinjam   se delno strinjam   se delno ne strinjam      se ne strinjam 

3. Med vodstvom in zaposlenimi prevladujejo dobri odnosi 
         Se strinjam    se delno strinjam    se delno ne strinjam    se ne strinjam 

4. Ljudje si medsebojno zaupajo 
         Se strinjam    se delno strinjam    se delno ne strinjam    se ne strinjam 

5. S sodelavci se srečujem tudi izven delovnega časa 
         Se strinjam    se delno strinjam    se delno ne strinjam     se ne strinjam 

6. Če imam težave pri delu ali zasebnem življenju mi sodelavci zagotovo                           
     pomagajo 

         Se strinjam    se delno strinjam    se delno ne strinjam    se ne strinjam 
7. V naši organizacijski enoti ne manjka čuta za skupnost in vsakdo ne  
    misli le nase 

        Se strinjam     se delno strinjam    se delno ne strinjam    se ne strinjam 
8. Pri nas ni veliko obrekovanja, kroženja govoric in širjenja šal na tuj  

                  račun 
        Se strinjam     se delno strinjam    se delno ne strinjam    se ne strinjam  
 
 
7. Motivacija 

1. Zaposleni v naši šoli smo zavzeti in odgovorni za svoje delo 
         Se strinjam    se delno strinjam    se delno ne strinjam    se ne strinjam 

2. Najbolj me motivira ravnatelj-ica, saj me vzpodbuja in za dobro opravljeno  
    delo  vedno pohvali 

         Se strinjam    se delno strinjam    se delno ne strinjam    se ne strinjam 
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3. Ker je delo zahtevno in odgovorno me bolj motivira 
         Se strinjam    se delno strinjam    se delno ne strinjam    se ne strinjam 

4. Delo ni ponavljajoče, dolgočasno in nezanimivo, zato imam veliko delovne 
motivacije 

         Se strinjam    se delno strinjam    se delno ne strinjam    se ne strinjam 
5. Pri nas smo ustrezno nagrajeni, zato več, hitreje in kvalitetnejše        opravljamo 
svoje delo 

         Se strinjam    se delno strinjam    se delno ne strinjam    se ne strinjam 
6. Zaposleni imamo realne možnosti za napredovanje  

         Se strinjam    se delno strinjam   se delno ne strinjam    se ne strinjam 
7. Včasih me tudi graja oz. kazen motivira, saj si potem bolj prizadevam      
     opraviti kvalitetno delo 

        Se strinjam    se delno strinjam    se delno ne strinjam    se ne strinjam 
8. Plača je primerna in je vsaj enakovredna ravni plač na tržišču 
    Se strinjam    se delno strinjam    se delno ne strinjam    se ne strinjam     
 
 

Razvrstite po pomembnosti! Temu, kar vas najbolj motivira – pripišite številko 1, kar je za 
vas malo manj pomembno pripišite številko 2, naslednjemu št. 3 in tako naprej do številke 
12. Slednjo vpišite pri navedbi trditve, ki vas zelo malo motivira oz. je za vas manj 
pomembna. 

 
OBLIKA MOTIVACIJE RAZVRSTITEV 

Pozornost oz. občutek pomembnosti  
Varnost zaposlitve  
Delovne razmere  
Samostojnost pri delu  
Plača  
Graja oz. kazen  
Bonitete, ugodnosti  
Napredovanje  
Večja odgovornost  
Odnos do vodje, sodelavcev  
Pohvala  
Nagrada  

 
8. Sodelovanje med podružnično in centralno šolo 
 

 Se strinjam Se delno 
strinjam 

Se delno ne 
strinjam 

se ne strinjam 

Med seboj se delavci 
dobro poznamo 

    

Se večkrat pokličemo ali 
obiščemo 

    

Medsebojno sodelovanje 
med učitelji je 
pomemben vir informacij 
o učencih 

    

S sodelavci 
centralne/podružnične 
šole se dobivamo tudi v 
prostem času 

    

Sam pomembno vplivam     
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9. DRUGO  
 
Ob koncu vas prosimo; , da na kratko zapišete: 

a) vaše trditve oz. stališča o dobrem delovnem kolegu: 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

b) vaš prispevek v obdobju zadnjih treh let (s poudarkom na zadnjem letu), ki je 
pripomogel k vzpostavljanju in vzdrževanju pozitivnih odnosov v kolektivu oz. k dvigu 
pozitivne klime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje. 
 
 
 
 
 

k pozitivni komunikaciji 
med učitelji obeh šol 
Sam pomembno vplivam 
k pozitivni komunikaciji 
med nepedagoškimi 
delavci obeh šol 

    

Vodstvo skrbi za 
pozitivno komunikacijo 
med delavci obeh šol 

    

Delavci obeh šol smo 
enakovredni  

    


