
VRTEC PRI OŠ SIMONA GREGORČIČA KOBARID

ANKETA ZA STARŠE 2016 

ŠTEVILO SODELUJOČIH V RAZISKAVI

št. vrnjenih

vprašalnikov odstotek

centralni

vrtec 58 50,88%

podružnice 30 58,82%

SKUPAJ 88 53,33%

ZADOVOLJSTVO Z VPISOM, UVAJANJEM NOVINCEV IN PREHRANO 

področje srednja ocena

vpis 4,42

uvajanje 4,49

prehrana 4,38

4,32

4,34

4,36

4,38

4,4

4,42

4,44

4,46

4,48

4,5

vpis uvajanje prehrana

zadovoljstvo staršev 

srednja ocena



USTREZNOST POSLOVNEGA ČASA VRTCA 

centralni vrtec podružnice

DA 81,03% 96,67%

NE 17,24% 3,33%

DRUGO 1,72%

PREDLOGI STARŠEV (centralni vrtec): 

od 6.00

do 16.05 (izjemoma)

do 16.15

do 16.30

5.45-16.30

centralni vrtec 

DA

NE

DRUGO

podružnice 

DA

NE



USTREZNOST POČITKA OTROK 

centralni vrtec podružnice

DA 87,93% 77%

NE 12,01% 10%

DRUGO 13,33%

PREDLOGI STARŠEV: 

drugačna zaposlitev za tiste, ki ne potrebujejo spanca

krajši čas spanja, predolg počitek

posebna skupina za tiste, ki ne spijo

brez bujenja

praktične dejavnosti za predšolske otroke

drug prostor za umik tistih, ki ne potrebujejo več počitka

tiha igra v kotičku brez čakanja na ležalniku, da mlajši zaspijo

po 30 minutah tihe aktivnosti za tiste, ki ne spijo

centralni vrtec 

DA

NE

podružnice 

DA

NE

DRUGO



INFORMIRANOST O ŽIVLJENJU IN DELU V VRTCU

centralni vrtec podružnice

DA 82,86% 93,33%

NE 15,52% 3,33%

DRUGO 1,72% 3,33%

centralni vrtec 

DA

NE

DRUGO

podružnice 

DA

NE

DRUGO



NAJUSTREZNEJŠA VRSTA OBVESTIL ALI VABIL

centralni vrtec podružnice

v omarici 84,48% 83,33%

oglasna deska 67,24% 46,67%

splet 18,97% 13,33%

ustne informacije 18,97% 33,33%

drugo 5,17%
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POGOSTNOST STIKOV S STARŠI 

centralni vrtec podružnice

dovolj 82,76% 100%

premalo 15,52%

preveč 1,72%
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PRILJUBLJENE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI 

centralni vrtec podružnice

govorilne ure 51,72% 56,67%

roditeljski sestanek 31,10% 26,67%

delavnice 36,21% 40%

družabna srečanja 37,93% 26,67%

dnevne informacije 55,17% 50%

predstavitve staršev 10,34% 10%

drugo 6,67%
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KORISTNOST PREDAVANJ ZA STARŠE 

DA 93,18%

NE 4,55%

DRUGO 2,27%

NAJUSTREZNEJŠI ČAS PREDAVANJ

po 18.00 17.00-19.00

po 16.30 petek popoldne

po 16.00 sreda popoldne

po 17.00 zimski čas

TEME PREDAVANJ 

VZGOJA 59,09%

ZDRAVJE 18,18%

PREHRANA 5,68%

PSIHOLOGIJA 4,55%

HIGIENA 3,41%

VEDENJE 3,41%

RAZVOJ OTROK 2,27%

KOMUNIKACIJA 2,27%

ODNOSI MED OTROKI 1,14%

STRPNOST 1,14%

NAGRAJEVANJE/KAZN. 1,14%

ŠPORTNE DEJAVNOSTI 1,14%

SPANJE V VRTCU 1,14%

GOVORNI RAZVOJ 1,14%

PROSTI ČAS 1,14%

UČENJE 1,14%

……. 1,14%

DA

NE

DRUGO

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%



PREDLOGI STARŠEV 

PREHRANA

večja količina hrane

manj ogljikovih hidratov

več ekoloških izdelkov (sadje, žitarice, zelenjava)

hrana brez alergenov

drugačna hrana za jasli

premalo za popoldansko malico (s sadjem naj bo kruh)

preveč mlečnih obrokov

manj industrijsko predelane hrane (sojini polpeti)

brez bele moke, sladkorja, aditivov

manj sladkih jedi

manj mesa, vegetarijanski meni

sezonska hrana

nič umetne, industrijske hrane

brez dodatkov

Hrana je raznolika, poudarek na sadju in zelenjavi. Otrok več je, odkar je v vrtcu, tudi sadje v kosih namesto pasiranega. 

več sadja

manj industrijskih slaščic, rogljičev

namesto piškotov zjutraj tudi grisini, krekerji

preslano, preveč začinjeno

pohvala za raznolikost



PREDLOGI STARŠEV 

več možnosti za govorilne ure

nadstrešek pri vhodu

ne vidi se, ali so vrata odklenjena

druge metode

izobraževanje, ki ni tako običajno

več informacij na spletnih straneh

informacije, kaj se v skupini dogaja, pred igralnico, da lahko starši sodelujejo doma

zračenje prostorov

uskladitev skupin (šolsko delo v skupini pred predšolsko, potem pa ne več)

gledališka skupina za najstarejšo skupino

večja prilagodljivost glede počitka otrok v mlajših skupinah

več kratkih nastopov otrok

manj pomoči otrokom pri izdelkih, naj se vidi otroška roka

več sprotnih informacij o otroku

dopoldanske govorilne ure

več možnosti za vključitev v splošne gibalne aktivnosti, ne samo nogomet

več prilagodljivosti vzgojiteljev 

nesmiselno je spreminjanje imen skupin

organizacija predavanj o prepoznavanju spolnih zlorab otrok

kratka predstavitev vsakodnevnega dela v skupini za lažjo komunikacijo z otrokom doma

zbiranje odpadnega materiala za ustvarjanje (starši)

čim več dejavnosti naj poteka zunaj, če vreme to dopušča

fleksibilnost, iskanje dobrih lastnosti otrok in spodbujanje teh

ločeni roditeljski sestanki posameznih skupin (nekateri starši imajo otroke v različnih skupinah)

poudarek na obnovi oz. menjavi starega pohištva in nabava dodatnih igral v Breginju

primanjkuje družabnih iger in igral na igrišču v Breginju



STARŠI OPAZIJO, CENIJO 

delo vzgojiteljev

pozitiven odnos do staršev in otrok

pridnost in ustvarjalnost

urejenost igralnic, prijaznost vzgojiteljev, lepe delovne obleke

prijaznost razumevanje in dobra povratna informacija na govorilnih urah

vzgojiteljici 

opravljanje dela s srcem

lepo okrašen vrtec, občutek topline in srčnosti

pozitivna naravnanost vzgojiteljic v skupini

prijaznost, strokovnost, odlično sodelovanje vzgojiteljic v skupini

delo in odnos vzgojiteljic

spletne objave skupin, da vidimo, kaj počnejo v vrtcu

igre in gibanje na prostem, spoznavanje okolice, dober odnos vzgojiteljev do otrok, otrok rad hodi v vrtec

izvirnost otroških izdelkov, gibanje na prostem, pohodi

dodatni program (nogomet, pevski zbor, angleščina, planinski)

bralna značka, gibanje (telovadba)

nekateri vzgojitelji znajo zelo dobro opazovati otroke

prijaznost nekaterih vzgojiteljic, vodstva

otroci radi hodijo v vrtec

uvajalno obdobje pri Muckih

veliko animacij za otroke, igre na prostem

osebni pristop vzgojiteljice do otrok in staršev

delavnica s starši, ogled predstav

otroci so pri jedi "pridni", lepo sedijo, so tiho

strokovnost, prijaznost, domačnost vzgojiteljic


