
VRTEC PRI OŠ SIMONA GREGORČIČA KOBARID

ANKETA ZA STARŠE 2018

ŠTEVILO SODELUJOČIH V RAZISKAVI

št. vrnjenih

vprašalnikov odstotek

centralni

vrtec 46 51,00%

podružnice 36 57,14%

SKUPAJ 82 54,49%

ZADOVOLJSTVO Z VPISOM, UVAJANJEM NOVINCEV IN PREHRANO 

področje srednja ocena

vpis 4,52

uvajanje 4,62

prehrana 4,63
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USTREZNOST POSLOVNEGA ČASA VRTCA 

centralni vrtec podružnice

DA 42 35

NE 4 1

PREDLOGI STARŠEV

2 predloga do 16.30

1 predlog ob 6.20 

1 predlog ob 6.00 

centralni vrtec 

DA

NE

podružnice 

DA

NE



USTREZNOST POČITKA OTROK 

centralni vrtec podružnice

DA 41 33

NE 2 2

drugo 2 1

PREDLOGI STARŠEV: 

krajši počitek ali sploh ne (predšolski)

brez spanja, aktivnosti za predšolske otroke (podružnica)

centralni vrtec 

DA

NE

podružnice 

DA

NE



INFORMIRANOST O ŽIVLJENJU IN DELU V VRTCU

centralni vrtec podružnice

DA 43 36

NE 2

brez odgovora 1

centralni vrtec 

DA

NE

brez odgovora

podružnice 

DA

NE



NAJUSTREZNEJŠA VRSTA OBVESTIL ALI VABIL

centralni vrtec podružnice

v omarici 86,96% 61,11%

oglasna deska 78,26% 58,33%

splet 34,78% 25,00%

ustne informacije 26,09% 75,00%

publikacija 2,78%

drugo 2,78% e-pošta
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POGOSTNOST STIKOV S STARŠI 

centralni vrtec podružnice

dovolj 95,65% 100,00%

premalo 2,17%

drugo 2,17%
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PRILJUBLJENE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI 

centralni vrtec podružnice

govorilne ure 56,52% 38,89%

roditeljski sestanek 23,91% 27,78%

delavnice 26,09% 19%

družabna srečanja 36,96% 27,78%

dnevne informacije 60,87% 69%

predstavitve staršev 6%

nobene 6%

drugo 3%
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KORISTNOST PREDAVANJ ZA STARŠE 

DA 92,68%

NE 6,10%

DRUGO 1,22%

TEME PREDAVANJ 

vzgoja 41

odnosi 8

čustvovanje 7

prehrana 6

zdravje 5

psihologija 4

samostojnost 3

trma 3

strah/stiska pri otroku 2

ustna higiena 2

razvoj 2

vzgoja za starše

motnje v vedenju
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PREDLOGI STARŠEV 

PREHRANA

čim manj sladkorja

kar tako naprej

hrana je odlična

pohvala kuharjem

količinsko bogatejša popoldanska malica

namaz, šunka, sir za popoldansko malico (preveč suho)

prevečkrat kruh s sadjem, raje marmelada, šunka, sir 

skutka za popoldansko malico

malo več sadja, če je mogoče

včasih preslano

paniran sir je neustrezen za jasli

poudarek dati zelenjavi, sadju, polnozrnatih žitaricah, belem mesu, izogibati se predelani hrani, transmaščobam, predelanemu sladkorju 

več bio sadja 2x

je dovolj sveže pripravljenih obrokov, sledijo zdravi prehrani



PREDLOGI STARŠEV 

malo bolj se posvetite prehrani 

več predavanj, lahko so plačljiva

pozornost pri objavi slik na spletni strani (bolj od daleč)

ostanite srčni še naprej

vsak dan na zrak 

posvečati pozornost otroku ob prihodu 

več sprehodov

dodatne možnosti pri uvajanju 

pripomb ne jemati kot kritiko 

odvajanje od plenic, navajanje na kahlico

skupen obisk zobozdravnika 

priprava na šolo za predšolske v ločeni igralnici med počitkom (podružnice)

jaslična skupina v Breginju

ograja okrog igral v Breginju 

menjava vzgojiteljev po skupinah in vrtcih (podr.)

prisotnost dveh strok. delavk po kosilu, da se omogoči izhod tistim, ki ne spijo (podr.)



STARŠI OPAZIJO 

zahvala/pohvala vzgojiteljem 

otrok je v vrtcu zadovoljen 

predanost, prijaznost, strokovnost, odprtost, dostopnost strok. osebja

obvestila o dogajanju v skupini 

povratne informacije

izdelki otrok 

zaupanje v vzgojitelje

dodatne dejavnosti

otroci imajo radi vzgojitelje 

sodelovanje s starši

sodelovanje med vzgojitelji 

jedilnik

pohvala čistilkam za čistočo na visoki ravni 

sodelovanje med skupinami, z okoljem

soudeležba staršev pri krašenju vrtca 

urejenost, okrašenost vrtca 

vzdušje v vrtcu 

majša skupina in individualna obravnava (podružnice)

vzdrževanje reda in discipline v skupini


