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ANALIZA - Grafi    

 

 Zbiranje podatkov je potekalo od 21.1.18, 20:13 do 30.6.19, 12:30 
 

 

 

1.   KAKO STE ZADOVOLJNI Z DEJAVNOSTMI VRTCA (v skupini vašega otroka)?  Pri vsaki ponujeni 

dejavnosti izberite EN odgovor.  (n = 394)  

 
 
 

 
 

2. KAKO STE ZADOVOLJNI S SODELOVANJEM VRTCA S STARŠI?  Pri vsaki ponujeni dejavnosti izberite 

EN odgovor.  (n = 348)  

 
 

 
 

 

3. KAKO STE ZADOVOLJNI Z DELOM STROKOVNIH DELAVCEV?  Pri vsaki ponujeni dejavnosti izberite EN 

odgovor.  (n = 120)  
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4. KAKŠNO JE VAŠE SPLOŠNO ZADOVOLJSTVO?  Pri vsaki ponujeni dejavnosti izberite EN odgovor.  (n = 

348)  
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5. ENOTA, KI JO OBISKUJE VAŠ OTROK.  (n = 348)  

 
 

 

 
 

6. Dopišite, prosim, kar smo izpustili, pa je za vas pomembno, da nam sporočite:   

 

- z delovanjem vrtca sem zelo zadovoljna (veliko staršev); 
- pogovorne urice se prekmalu končajo, zadnji termin je že ob 16.30, vrtec gre v 

primerjavi s šolo premalo naproti staršem, ki delamo do 17. ure, uredite prosim, da 
bi se različne dejavnosti odvijale tako, da bi jih tudi otroci staršev, ki delamo do 16. 

ali 17. lahko udeleževali; 
- več sadja in zelenjave od domačih lokalnih pridelovalcev;  

 

 

   

- otroci bi morali tudi pozimi v popoldanskem času na igrišče; 
- otrokom se v kombinirani skupini program preveč ponavlja; ali bi se dalo, da bi se 

organizirale vsako leto druge dejavnosti, ki bi lahko bile namenjene vsem in ne da 
se zgodi, da otroci, ki so mlajši letniki ostajajo v vrtcu (npr. obisk gasilske brigade, 
obisk predstav), vzgojitelji naj za svojo skupino izberejo dejavnosti, katere se bodo 
lahko udeležili vsi otroci iz skupine, ker drugače se tudi zgodi, da so razočarani in 

se dejavnostim, ki sledijo po ogledu predstave, dogodka... ne morejo vključiti; 

   

   

- starši bi morali biti pravočasno (začetek junija) obveščeni o morebitni menjavi 
vzgojiteljic/pomočnic vzgojiteljic v skupinah in ne šele konec poletja; 

- v primeru nalezljivih bolezni, bi prosili, da se starše obvešča tudi preko e-asistenta, 

- predlagam, da na ravni vrtca uredite glede spanja otrok, po naših izkušnjah morajo 
otroci spati ne glede na to, ali to res potrebujejo ali ne, strokovna priporočila v 

kurikulu za vrtce pa določajo drugače. 
 


