
 

 

 

 

 

 

 

 

Evalvacija ankete o udeležbi dijakov na  

tekmovanjih in informiranosti le-teh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šolsko leto 2017/2018 

in 2018/2019 

Komisija za kakovost 



1. UVOD 

V šolskem letu 2017/2018 smo opravili anketo o udeležbi dijakov na tekmovanjih in 

informiranosti o le-teh. Komisijo je delovala v naslednji sestavi: 

Predsednica komisije ( 2017/2018, 2018/2019): Vesna Pirnat dr. vet. med. 

Članica ( 2017/2018, 2018/2019): Polona Vesenjak 

Član (2017/2018): Peter Jamšek 

Član (2018/2019): Branka Malinger dr. vet. med. 

 

S pomočjo prve ankete smo poskušali ugotoviti, katerih tekmovanj se dijaki naše šole 

udeležujejo in v kakšnem številu. Anketa nam je tudi posredovala podatke o uspešnosti 

tekmovalcev na šolskih in državnih tekmovanjih. Predvsem pa smo želeli izvedeti, kako so bili 

dijaki obveščeno o vsebini, poteku in datumu tekmovanja. Anketo so izpolnili mentorji 

tekmovanj. 

 

Drugo anketo so reševali dijaki. Z njo smo želeli izvedeti, če in katera tekmovanja dijaki 

poznajo na naši šoli, kako so bili o njih obveščeni. Vpraševali smo jih tudi po predlogih o 

obveščanju in razlogu udeležbe na tekmovanju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ANALIZA ANKETE MENTORJEV 

 

2.1. Ime in priimek učitelja mentorja: 

Tekmovanja so organizirali različni profesorji Biotehniške šole Maribor in profesorji, ki 

dopolnjujejo obvezo na naši šoli. 

Navedeni so v tabeli 1 skupaj z vrsto tekmovanja, ki so ga organizirali. 

 

2.2. Vrsta tekmovanja: 

Dijaki so se udeležili številnih tekmovanj. Navedena so v tabeli skupaj z učitelji mentorji. 

 

Tabela 1: Imena in priimki profesorjev mentorjev in tekmovanja, ki so jih organizirali 

Zap. št.. Ime in priimek mentorja Vrsta tekmovanja 

1. Natalija Horvat Tekmovanje v znanju iz 

sladkorne bolezni 

2. Drago Jakopin Odbojka, rokomet, 

nogomet, košarka, atletika, 

smučanje,… 

3. Vesna Pirnat  Ekokviz 

4. Darja Juvan Pastirk Tekmovanje konzorcija 

Biotehniških šol 

5. Kristina Dolinar Paulič Tekmovanje konzorcija 

Biotehniških šol 

6. Kristina Dolinar Paulič Državno tekmovanje mladih 

čebelarjev 

7. Romana Šuman, Petra 

Tisnikar, Ines Goger, Natalija 

Horvat 

Tekmovanje dijakov srednjih 

tehničnih in strokovnih šol v 

znanju matematike 

8. Andreja Gračner, Tanja 

Matjašič, Jolanda Ziherl 

Sajko 

Šolsko tekmovanje iz 

angleščine poliglot 

9. Andrej Podjavoršek Europea winechampionship 

10.  Nives Santin Regvat Literarni natečaj črtice Ivan 

Cankar- Cankar danes 

11.  Peter Jamšek  Tekmovanje oračev 

Slovenije 



12. Ines Goger, Petra Tisnikar, 

Natalija Horvat 

Tekmovanje dijakov srednjih 

poklicnih šol v znanju 

matematike 

13. Barbara Kajba Mori Tekmovanje iz znanja 

biologije 

14.  Nina Klobasa Tekmovanje konzorcija 

biotehniških šol 

15. Monika Rubin Bračko Cankarjevo tekmovanje 

16. Nataša Pukšič Nemška bralna značka 

17. Marija Kolmanič Bučar Pikin festival 

18. Marija Kolmanič Bučar Flora 

19. Marija Kolmanič Bučar Tekmovanje konzorcija 

biotehniških šol 

 

2.3. Število udeleženih dijakov: 

 

Vseh tekmovanj skupaj se je udeležilo 290 dijakov. Nekateri od teh se lahko podvajajo, 

vendar ker nas je zanimala dostopnost do podatkov, smo uporabili za analizo skupno število 

dijakov. 

 

 

2.4. Število dijakov, ki so usvojili priznanje in katero: 
 

Mentorji so nam posredovali informacije o uspešnosti dijakov, in sicer upoštevana so bila 

prva tri mesta na šolskem tekmovanju. 

 

Tabela 2: Osvojena priznanja na šolskih tekmovanjih 

Priznanja N Procenti 

Zlato 13 0,04% 

Srebrno 17 0,05 % 

Bronasto 47 16 % 

Ostalo 213 73 % 

 



 

Graf 1: Usvojena priznanja na šolskih tekmovanjih. 

 

Iz rezultatov je razvidno, da od skupaj udeleženih 290 dijakov, jih je 77 usvojilo eno izmed 

priznanj. 47 dijakov, kar predstavlja 16%, je usvojilo bronasto priznanje. Srebrno priznanje je 

usvojilo 17 dijakov oziroma 0,05% in zlato priznanje 13 dijakov, kar predstavlja 0,04%.  

 

 

2.5. Morebitna udeležba dijakov na državnem tekmovanju in doseženi 

rezultati 

 

Mentorji so nam posredovali podatke o uvrstitvi na državno tekmovanje in o doseženih 

tekmovanjih.   

 

Tabela 3: Osvojena priznanja na državnem tekmovanju. 

Priznanja N Procenti 

Zlato 3 0,11 % 

Srebrno 5 0,18 % 

Bronasto 11 0,40 % 

Ostalo 8 0,29 % 
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Graf 2. Usvojena priznanja na državnem tekmovanju. 

 

Iz rezultatov je razvidno, da od skupaj udeleženih 27  dijakov na državnem tekmovanju, jih je 

11 dijakov usvojilo bronasto priznanje, kar predstavlja 40 %. Srebrno priznanje je usvojilo 5 

dijakov oziroma 18 % in zlato priznanje 3 dijakov, kar predstavlja 11 %.  

 

2.6. Obveščanje dijakov o tekmovanju 

Mentorji so obveščali dijake na različne načine, ki so prikazani v naslednji tabeli. 

 

Tabela 4: Načini obveščanja dijakov 

Način  N Procenti 

Šolski facebook 1 0,04 

Oglasna deska na šoli 2 0,07 

Spletna stran šole 8 0,29 

Ustno obvestilo- osebno 14 0,51 

Preko razrednikov 2 0,07 
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Graf 3: Načini obveščanja dijakov 

Iz rezultatov je razvidno, da so mentorji dijake obveščali na različne načine, in sicer preko 

šolskega facebooka, oglasne deske na šoli, spletne stran šole, ustno obvestilo (osebno) in 

preko razrednikov. Največ mentorjev je izbralo ustno obvestilo, in sicer v 51%. Spletna stran 

šole je bila metoda na drugem mestu, in sicer 27%. Preko razrednikov in oglasne deske na 

šoli so jih obvestili v 0,07%. Najmanj pa na preko šolskega facebooka, samo 0,04%. 
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3. ANALIZA ANKETE DIJAKOV 
 

3.1. Ime programa, razred in spol dijaka 

 

Pri anketi so sodelovali dijaki različnih programov, in sicer veterinarski tehnik, cvetličar, 

kmetijsko-podjetniški tehnik in naravovarstveni tehnik. Skupaj jih je bilo 122. Koliko dijakov 

je iz posameznega programa je predstavljeno v spodnji tabeli in grafikonu. 

 

Tabela 5: Število sodelujočih dijakov iz različnih programov 

Program N Procenti (%) 

Veterinarski tehnik 72 0,59 

Cvetličar 12 0,09 

Kmetijsko podjetniški tehnik 22 0,18 

Naravovarstveni tehnik 16 0,13 

 

 

 

Graf 4: Sodelujoči dijaki glede na program 
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Sodelovali so dijaki 2., 3. in 4. letnika, in sicer 48 dijakov drugega letnika, 49 dijakov tretjih 

letnikov in 25 dijakov četrtih letnikov.  

Od skupaj 122 sodelujočih jih je bilo 51 moškega spola in 71 ženskega spola. Delež po spolih 

je predstavljen v spodnji tabeli in grafikonu. 

 

Tabela 6: Spol dijakov 

spol N procent 

Moški 51 0,41 

Ženski 71 0,59 

 

 

Graf 4: Spol dijakov 

Iz rezultatov je razvidno, da je največ sodelujočih dijakov iz programa veterinarski tehnik, 

sledijo si kmetijsko podjetniški tehnik, naravovarstveni tehnik in cvetličar. Od anketirancev je 

bilo 59 odstotkov ženskega spola in 41 odstotkov moškega spola. 
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3.2. Seznanjenost s tekmovanji 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, če so dijaki seznanjeni ali ne s tekmovanji. Prav tako nas je 

zanimalo, če je bil odgovor da, katera tekmovanja poznajo. 

Od skupaj 122 dijakov, jih je bilo 109 seznanjenih, da se na naši šoli odvijajo različna 

tekmovanja. 13 pa so odgovorili, da niso bili seznanjeni. Tisti, ki so bili seznanjeni so poznali 

večina tekmovanj, ki se odvijajo na šoli. 

 

Tabela 7: Seznanjenost dijakov 

 DA NE 

število 109 13 

 

 

      

 

Graf 5: Seznanjenost dijakov s tekmovanji  

 

Iz rezultatov je razvidno, da je bilo večino dijakov seznanjenih z različnimi tekmovanji. Le 13 

dijakov, kar predstavlja 10 procentov dijakov, ni vedelo, da so na šoli tekmovanja. 
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3.3. Način obveščanja o tekmovanjih 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo na kakšne način so bili obveščeni o tekmovanjih. Izbirali so 

med odgovori, da jih je obvestil razrednik, učitelj, ki je organiziral tekmovanje, da so videli 

obvestilo na oglasni oziroma info tabli ali da so našli informacijo na internetu. Odgovor so 

lahko napisali tudi sami in obkrožili so lahko več odgovorov. Rezultati so prikazni v spodnji 

tabeli. 

Tabela 8: Obveščanje o tekmovanjih 

Način N 

razrednik 46 

Učitelj, ki je organiziral tekmovanje 72 

Oglasna tabla 13 

internet 24 

 

Iz rezultatov je razvidno, da je večina dijakov obvestil učitelj, ki je organiziral tekmovanje, in 

sicer tako jih je odgovorilo 45 procentov. 30 procentov jih je obvestil razrednik. Najmanj so 

spremljali obvestila na oglasni deski. 

Pod drugo so odgovorili 4 dijaki, da so slišali od prijatelja. Eden dijak pa se je pozanimal sam. 

 

3.4. Predlogi, kako bi lahko izboljšali obveščenost glede tekmovanj 

 

Dijaki so pri tem vprašanju napisali predloge, kako bi lahko izboljšali obveščenost glede 

tekmovanja, in sicer: 

• Na oglasni deski ob prihodu v šolo narejen seznam tekmovanj z naslednjimi podatki: 

datum, tekmovanje, mentor, mentorjev kontakt, oddelek in letni razpored tekmovanj 

• Po razrednem mailu 

• Na facebooku 

• Na šolski spletni strani, na začetku leta in vsak mesec 

• Z letaki, ki bi jih dobivali sproti ali na začetku šolskega leta 

• Razrednik na razrednih urah 

• S plakati po šoli 

• Preko e-asistenta 

• Okrožnice 

 

 

 

 



 

3.5. Podajanje informacij 

 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo ali so bile informacije o tekmovanjih podane razumljivo. 

Večina dijakov, 118 jih je odgovorilo z da, le 5 jih je odgovorilo z ne. Tisti, ki so odgovorili z ne 

so morali navesti kateri podatki so manjkali: 

• Sploh niso bili obveščeni 

• Slabo podana literatura 

• Prepozno dobili informacije 

 

 

 

3.6. Namen udeležbe tekmovanja 

 

Na to vprašanje so odgovarjali le dijaki, ki so se udeležili tekmovanj. Odgovorilo so 103 dijaki. 

Rezultati so podani v spodnji tabeli. 

 

Tabela 9: Namen udeležbe tekmovanja 

Namen udeležbe tekmovanja N 

Zaradi štipendije 8 

Zaradi opravičenega izostanka od pouka 18 

Zaradi ocene pri predmetu 25 

Zaradi lastnih interesov 52 

 



 

Graf 6: Namen udeležbe tekmovanja 

 

Dijaki so se najpogosteje odločili za udeležbo na tekmovanju zaradi lastnih interesov, in sicer 

kar 50 odstotkov dijakov. 24 odstotkov dijakov se je udeležilo zaradi ocene pri predmetu. 17 

odstotkov se je odločilo zaradi opravičenega izostanka od pouka. Samo 0,07 pa jih je 

odgovorilo, da zaradi štipendije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namen udeležbe tekmovanja

Štipendija Opravičen izostanek od pouka ocene pri predmetu lastni interesi



4. ZAKLJUČEK 

 

Iz obeh anket smo ugotovili, da se izvajajo na šoli številna tekmovanja, katerih se dijaki z 

veseljem udeležujejo. Na šoli smo imeli 19 različnih tekmovanj z različnimi mentorji. 

Udeležilo se jih je 290 dijakov, a nekateri od njih so bili na več tekmovanjih. Na šolskih 

tekmovanjih je priznanje (zlato, srebrno ali bronasto) osvojilo 16,09%. Na državnih 

tekmovanjih so naši dijaki zelo uspešni. Od 27 dijakov, ki se je uvrstilo na državno 

tekmovanje, so 3 osvojili zlato priznanje, 5 srebrno priznanje in 11 dijakov bronasto 

priznanje. Učitelji so dijake o tekmovanjih obveščali na različne načine, večina – kar 50% jih 

je obvestilo osebno. 

Dijaki, ki so reševali anketo so bili predstavniki iz različnih programov naše šole. Večina od 

njih je bilo seznanjenih in dobro obveščenih, da se na šoli odvijajo tekmovanja. Večina jih je 

bilo obveščenih preko učitelja, ki je organiziral tekmovanja. Zelo pomembno vlogo pri 

obveščanju ima tudi razrednik. Dijake smo povprašali tudi o predlogih obveščanja in podani 

so bili številni zanimivi predlogi: 

• Na oglasni deski ob prihodu v šolo narejen seznam tekmovanj z naslednjimi podatki: 

datum, tekmovanje, mentor, mentorjev kontakt, oddelek in letni razpored tekmovanj 

• Po razrednem mailu 

• Na facebooku 

• Na šolski spletni strani, na začetku leta in vsak mesec 

• Z letaki, ki bi jih dobivali sproti ali na začetku šolskega leta 

• Razrednik na razrednih urah 

• S plakati po šoli 

• Preko e-asistenta 

• Okrožnice 

Dijaki so tudi odgovorili, da se v veliki večini udeležujejo tekmovanj zaradi lastnih interesov. 

Velik vpliv ima tudi ocena pri predmetu. 

Iz anket, ki smo ju opravili, je razvidno, da je tekmovanj na šoli veliko. Učitelji, ki organizirajo 

tekmovanja dobro obveščajo dijake naš šole. Vseeno pa bi bilo smiselno upoštevati še 

predloge glede obveščanja, ki so jih podali dijaki. 

 


