
VRTEC PRI OŠ SIMONA GREGORČIČA KOBARID

ANKETA ZA STARŠE 2017 

ŠTEVILO SODELUJOČIH V RAZISKAVI

št. vrnjenih

vprašalnikov odstotek

centralni

vrtec 49 45,37%

podružnice 23 37,70%

SKUPAJ 72 42,60%

ZADOVOLJSTVO Z VPISOM, UVAJANJEM NOVINCEV IN PREHRANO 

področje srednja ocena

vpis 4,75

uvajanje 4,73

prehrana 4,56
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USTREZNOST POSLOVNEGA ČASA VRTCA 

centralni vrtec podružnice

DA 87,76% 91,30%

NE 12,24% 8,70%

PREDLOGI STARŠEV

od 6.00

bolj zgodaj

do 16.30

do 16.00 (podružnica)

centralni vrtec 

DA

NE

podružnice 

DA

NE



USTREZNOST POČITKA OTROK 

centralni vrtec podružnice

DA 89,80% 100%

NE 10,20% 0%

PREDLOGI STARŠEV: 

tihe dejavnosti

tihe dejavnosti v posebni skupini

prostor za gibanje

brez spanja

centralni vrtec 

DA

NE

podružnice 

DA

NE



INFORMIRANOST O ŽIVLJENJU IN DELU V VRTCU

centralni vrtec podružnice

DA 87,76% 100,00%

NE 10,20%

brez odgovora 2,04%

centralni vrtec 

DA
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brez odgovora

podružnice 

DA

NE

brez odgovora



NAJUSTREZNEJŠA VRSTA OBVESTIL ALI VABIL

centralni vrtec podružnice

v omarici 89,80% 69,57%

oglasna deska 69,39% 56,52%

splet 32,65% 17,39%

ustne informacije 40,82% 65,23%

publikacija 4,08%

drugo 4,08%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

v omarici oglasna deska splet ustne
informacije

publikacija drugo

centralni vrtec

podružnice



POGOSTNOST STIKOV S STARŠI 

centralni vrtec podružnice

dovolj 97,96% 100%

premalo 2,04%
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PRILJUBLJENE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI 

centralni vrtec podružnice

govorilne ure 67,35% 52,17%

roditeljski sestanek 44,90% 26,09%

delavnice 28,57% 48%

družabna srečanja 42,86% 43,49%

dnevne informacije 44,90% 61%

predstavitve staršev 6,12% 13%
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KORISTNOST PREDAVANJ ZA STARŠE 

DA 87,50%

NE 8,33%

DRUGO 4,17%

NAJUSTREZNEJŠI ČAS PREDAVANJ

15.00-17.00 po 15.00 torek, četrtek

16.00-18.00 po 16.00 tudi na podružnicah

november-marec po 17.00

sreda, četrtek po 16.30

TEME PREDAVANJ 

VZGOJA 56,94%

ZDRAVJE 19,44%

PREHRANA 8,33%

PSIHOLOGIJA 4,17%

SAMOSTOJNOST 5,56%

ZASVOJENOST 4,17%

DRUŽINA, ODNOSI 5,56%

KOMUNIKACIJA 2,78%

ŠPORT 1,39%

IGRA 1,39%

USTVARJANJE 1,39%

ČUSTVA 1,39%

VARNOST 1,39%

… 1,39%
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PREDLOGI STARŠEV 

PREHRANA

manj sladkorja (sladkanega čaja)

nesladkan čaj vedno na razpolago

nesladkan čaj pohvala za omejitev sladkorja 

manj sadnih jogurtov in skutk, raje navaden jogurt s sadjem

čim manj sladkega 

čim manj mesa in sladkorja

več tekočine čez dan

spodbujanje prave nepredelane hrane

več lokalne hrane, eko in bio, kvalitetne ribe

še več sadja in zelenjave, razmišljati o vegetarijanski in vege prehrani nekateri otroci ne marajo sadja, naj bo še kos kruha zraven

bio sadje

manj slana in manj mastna hrana

brez ojačevalcev okusa

manj začinjena hrana Težko odgovorimo, nismo zraven, ko otroci jejo. 

bolj bogata popoldanska malica

pohvala kuharicam

pohvala za raznolikost in všečnost hrane



PREDLOGI STARŠEV 

Všeč mi je, da so otroci čim več aktivni v igri ali pri raznovrstnih aktivnostih.

Več posluha za starše in njihove predloge, odprtost za spremembe.

Zavedajte se, da je vrtec zaradi otrok in staršev in ne obratno!

Več sprehodov in dejavnosti v naravi.

Pustite otrokom proste roke pri ustvarjanju, naj se izrazijo.

bolj prijazni način vzgoje, sočutna vzgoja

popraviti odpiranje vrat 

vsakodnevno beleženje aktivnosti na oglasni deski

več dodatnih dejavnosti (smučarski tečaj, izlet, predstave, krožki)

koristne informacije

bolj zgodnji roditeljski sestanki (vsaj ob 15.30)

delitev podružnične skupine na dve (mlajša in starejša) 

jedilnik na oglasni deski

več gibanja, telovadba za otroke



STARŠI POHVALIJO

Otrok rad hodi v vrtec, tam se veliko nauči, se ima lepo.

strokovno osebje - vzgojitelji

ljubeč, topel odnos do otrok

Otrok je v vrtcu sprejet.

Otroci so na svežem zraku tudi ko je mraz.

pozitivna in odprta komunikacija s starši

izboljšana kvaliteta v zadnjih letih

božična prireditev

odličen vrtec, otroci imajo radi vzgojiteljice

sodelovanje vrtca s šolo

delavnice s starši, starimi starši, dogodek za stare starše

aktivno preživljanje časa v vrtcu

informacije glede vzgoje in napredka otroka 

sprotno reševanje težav

vse je odlično

obravnavanje tem in ustvarjanje 

skrb za otroke 

spodbujanje otrok k ustvarjanju in razmišljanju 

čistilke, uprava

urejenost vrtca

nadstrešek pri vhodu

izboljšave na podružnici (oprema, igrišče)


