ANALIZA ANKETE OB 110 LETNICI VRTCA
TRBOVLJE
(LETO 2021)

VRTEC TRBOVLJE (analiza ankete 2021)

Ob 110. letnici delovanja je Vrtec Trbovlje skupaj z ustanoviteljico, Občino Trbovlje,
pripravil anketo, s katero smo želeli pridobiti iskreno mnenje staršev o delovanje
našega vrtca.
Anketa je bila razdeljena 530 staršem v mesecu oktobru 2021, vrnjenih je bilo 285 v
celoti ali delno izpolnjenih anket, kar predstavlja 54 % vseh razdeljenih anket.
Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujemo za podana mnenja.

2. STAROST OTROKA VKLJUČENEGA V VRTEC
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3. ALI STE DOBILI OB VPISU/VSTOPU OTROKA V VRTEC VSE POTREBNE
INFORMACIJE?
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4. ALI STE BILI ZADOVOLJNI Z UVAJANJEM VAŠEGA OTROKA V VRTEC?

ZADOVOLJSTVO Z UVAJANJEM VAŠEGA
OTROKA V VRTEC
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Uvajanje je potekalo v skladu z dogovorom z vzgojiteljicama in otrokovim počutjem.
Otroka sta se brez težav vključila v skupino in sprejela strokovni delavki.
Vzgojiteljica in njena pomočnica sta se v celoti posvetili otroku in meni ter mi
odgovorili na vsa zastavljena vprašanja.
Potekalo je brez težav, otrok je bil vesel in zadovoljen. Vzgojiteljice so bile prijazne in
strokovne.
Zaradi prijaznosti zaposlenih.
Pred uvajanjem, sva si z otrokom ogledala vrtec, igralnico in spoznala vzgojiteljici. S
skupnimi močmi, je bilo uvajanje prijetno in kratko.
Srčnost vzgojiteljic, odnos do staršev-nas spoštljiv, prilagodljiv.
Uvajana otrok sploh ni potreboval. Se je takoj vklopil v skupino, tako da je uvajanje
trajalo praktično samo en dan.
Lahko smo izbrali kdaj in koliko časa želimo biti z otrokom.
Upoštevali so željo, da ga čimprej uvedejo, saj se je meni že mudilo v službo. K sreči je
malček tudi sodeloval, tako da ni bilo večjih problemov.
Upoštevanje želja, glede na karakter otroka.
Dobra organizacija.
Vzgojiteljice in njihove pomočnice so se lepo posvetile otroku in meni ter odgovorile
na vsa zastavljena vprašanja.
Uvajanje je potekalo tako, da so se najbolj upoštevale otrokove potrebe in želje. Tako
dolgo, kot je sam potreboval.
Uvajanje je potekalo brez težav, od samega začetka je zelo rada hodila v vrtec.
Zelo prijazne in strokovne delavke.
Vzgojiteljice so bile zelo razumevajoče, izkazale so veliko truda, pri uvajanju našega
otroka.
Vse je bilo lepo in razumljivo. Otrok od prvega dne v vrtec hodi z veseljem.
Zelo hitro se je navadila v vrtcu. Rada ima svoje vzgojiteljice.
Uvajanje, je bilo kratko, vendar ravno prav da se je otrok navadil na novo okolje. V teh
parih urah uvajanja je otrok premagal strah, saj sta ga vzgojiteljici sprejeli z veliko
topline.
Zelo zadovoljna, ker so si vzgojiteljice vzele čas in se posvetile otroku. Tudi starši smo
bili zelo zadovoljni z načinom komuniciranja (predvsem v teh časih, ki so trenutno).
Vse je potekalo kot je bilo dogovorjeno.
Dobra komunikacij s strani vzgojiteljice.
Ni imel težav, je družaben in hitro prilagodljiv otrok.
Rad je šel v vrtec.
Sočutje vzgojiteljic, individualni pristop do vsakega otroka.
Načeloma smo bili zadovoljni z uvajanjem vendar pa je zelo pomembno, da so pri
uvajanju vsaj prvi teden z njimi njihovi vzgojitelji in da so v svojih igralnicah. Problem
je, ker se sploh zjutraj vzgojitelji menjajo. Včasih so potem otroci rahlo zmedeni zjutraj.
Naklonjenost, ustrežljivost strokovnih delavk – njihova srčnost, čutnost in brezpogojna
naklonjenost našim sončkom!! Res sva hvaležna za vso podporo vse objeme in tolažbo,
ko je bilo našim sončkom najtežje.
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Vzgojiteljica pokliče, pošlje fotografijo da je z otrokom vse v redu. Pove ko pridem po
otroka, kako je bilo z otrokom ta dan. Pohvala.
Sem zelo zadovoljna, saj ima otrok večje veselje do obiskovanja vrtca, kot prejšnje leto.
Ob prihodu po otroka, mi otrok navdušeno pripoveduje o poteku dneva v vrtcu. Z
veseljem pove, da je v vrtcu lepo.
Prejeli smo vse potrebne informacije.
Ker sta se vzgojiteljici zares potrudili prebroditi prve dni in nuditi toplino in podporo
otrokom.
Prijaznost, prilagodljivost, pristen stik z otrokom.
Vzgojiteljice so prijazne.
Učiteljice oz. vzgojiteljice so prijazne, razumevajoče in prilagodljive
Odnos vzgojiteljic je bil zelo primeren, uvajanje je potekalo počasi upoštevajoč
otrokove potrebe.
Pristop vzgojiteljic odličen. Otrok takoj začuti pozitivno energijo.
Naš otrok je že 4. leto v vrtcu in uvajanja nismo potrebovali.
Ker ste ga zelo toplo sprejeli.
Upoštevali so potrebe, šli so v ritmu mojega otroka, niso vsiljevali ničesar, mirno in
negujoče. Jaz sem bila in sem zadovoljna.
Naklonjenost, ustrežljivost strokovnih delavk – njihova srčnost, čutnost in brezpogojna
naklonjenost našim sončkom! Res sva hvaležna za vso podporo in tolažbo, ko je bilo
našim sončkom najtežje!
Že hodi v vrtec 2 leti tako da ni bilo nobenih posebnosti.
Uvajali smo se samo par dni saj s tem nismo imeli večjih težav. Verjetno tudi zato nismo
zaznali večjih težav. Vsekakor pa verjamem, da bi dobili več časa, če bi ga seveda
potrebovali.
Prijaznost in razumevanje vzgojiteljic in pomočnic. Lahko vzeli dovolj časa za počasno
uvajanje.
Postopno uvajanje, prilagajanje posamezniku, vzgojiteljici polni topline.
Ni bilo nobenih težav.
Dnevno sem se z vzgojiteljico pogovorila o tistem dnevu, kje so težave skupaj smo jih
odpravili, prilagodili smo se vsi tako da je bilo za hčerko uvajanje čim manj stresno.
Pozitiven pristop vzgojiteljic, da se otrok ne boji ostati sam v vrtcu (občutek
domačnosti).
Kratko, neprisiljeno, prijazno otroku in staršem.
Potekalo je počasi in dobila sem dovolj informacij.
Otrok je bil zadovoljen, to je največ štelo.
Prijetna umirjena vzgojiteljica in pomočnica pri obeh otrocih
Prijazen sprejem predstavitev igralnice, garderobe, postopno uvajanje
Vzgojiteljice so se maksimalno potrudile, da so se naši otroci počutili zadovoljni.
Uvajanje je bilo pred epidemijo, vse OK otrok se je hitro navadil, ker so ga lepo sprejeli.
Imeli smo vse potrebne informacije, vzgojiteljici sta bili dostopni in prijazni zato ni bilo
težav.
Dovolj časa za uvajanje otroka.
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Vzgojiteljici sta takoj dali občutek, da je otrok varen, kar mi kot staršu ogromno pomeni.
V začetnih dneh sta pošiljali fotografije, da je otrok vesel, zadovoljen, da se igra, da je
zaspal …
Vsa leta hčerka z veseljem hodi v vrtec. Do sedaj nismo imeli nobenih težav.
Uvajanje pri obema otrokoma je potekalo samo en dan oz. dva dni pri mlajšem, saj ni
bilo težav, za naše potrebe je bilo to dovolj.
Zelo prijazni vzgojiteljici, takoj sta se zavzeli zanjo, jo kasneje tudi potolažili, pestovali
itd.. Vedela sem, da je moj otrok na varnem.
Vzgojiteljica je k uvajanju pristopila sistematično, počasi, zanesljivo in z občutkom za
otrokove potrebe. Tako je hči v 1 tednu osvojila in sprejela vrtec za svojega,
vzgojiteljico Alenko pa za osebo, ki ji zaupa.
Hči se je hitro navadila na novo okolje, ni bilo težav.
Vzgojiteljici sta bili potrpežljivi, prijazni in odlični. Hči se je hitro navadila in z
veseljem hodila v vrtec.
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Vzgojiteljici se mi nista niti predstavili.
Želiva več prilagodljivosti oz. dovzetnosti, za usklajevanje potreb staršev in želja otrok
pri uvajanju. Starejši otrok je že hodil v vrtec tam ni bilo problemov. Sva zadovoljna.
Mlajši otrok se je tudi zelo veselil vrtca in sistem po 2 uri dnevno ob prisotnosti starša
nam ni ustrezal oz. je bil preživet v skupini v našem primeru prekratek. Otrok je prosil
če lahko še ostane, vzgojiteljica se je zdela nezadovoljna s predlogom. Šele četrti dan je
predlagala, da bi ostal 3 ure namesto 2 čeprav je bilo zelo jasno da v vrtcu naravnost
uživa in se celo upira odhodu domov. Tudi kasneje ni bilo nikoli krize za it v vrtec.
Ker je bilo rečeno, da se otrok uvaja en teden pa smo po dveh dneh bili starši odveč.
Uvajanje je potekalo le kratek čas in ni imelo posluha do otrok, ki so imeli pri uvajanju
večje težave.
Nisem bila zadovoljna z odnosom pomočnice, ker je preveč vzkipljiva in povzdiguje
glas nad otroki.
Zaradi trenutnih razmer je bilo omejeno na zelo kratek čas. V oddelku sem bila prisotna
parkrat po nekaj minut, tako da so moje ocene za vprašanje 6 približne.
Zadovoljna sem bila z uvajanjem starejšega otroka. Pri uvajanju mlajšega otroka so se
v prvih mesecih ves čas menjale vzgojiteljice o čemer starši sploh nismo bili obveščeni
s strani vodstva vrtca.
Z otrokom smo bili premalo časa v skupini, po dveh dneh uvajanja pa je zbolel.
Uvajali septembra 2020, zaradi covid ukrepov mislim, da ni tako lepo sprejel vrtca kot
bi ga lahko. Letos je bil zaradi vsega preteklega leta september spet zelo pester, od
oktobra dalje pa je vrtec lepo sprejel.
Zaradi ukrepov je bilo prekratko.

5. ALI VAŠI OTROK/CI RAD/I OBISKUJEJO VRTEC?
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6. ELEMENTI, KI VPLIVAJO NA POČUTJE VAŠEGA OTROKA V VRTCU.
Pristop strokovnih delavcev do otrok
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Način komunikacije strokovnih delavcev s starši
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Profesionalen odnos strokovnih delavcev do staršev
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Opremljenost zunanjih igrišč
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Opremljenost z igračami in sredstvi
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Raznovrstnost izdelkov otrok
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Organizacija počitka
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Gibalne aktivnosti
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Aktivnosti na prostem

AKTIVNOSTI NA PROSTEM
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Uresničevanje pričakovanj, ki jih imate do vrtca
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Strokovni delavci se trudijo vzpostavljati zaupen odnos s starši v povezavi s počutjem in
razvojem otroka
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Obveščanje o otrokovem napredku in razvoju
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S strokovnim pristopom delavci podajajo oceno otrokovega napredka

S STROKOVNIM PRISTOPOM DELAVCI
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Ustrezno zaznavanje določenih odstopanj in pravočasno iskanje rešitev

USTREZNO ZAZNAVANJE DOLOČENIH
ODSTOPANJ IN PRAVOČASANO ISKANJE
REŠITEV
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Posredovanje usmeritev za delo doma
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Upoštevanje družinskih vrednot, običajev

UPOŠTEVANJE DRUŽINSKIH VREDNOT
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Odprtost strokovnih delavcev do medkulturnih razlik

ODPRTOST STROKOVNIH DELAVCEV DO
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7. ELEMENTI SODELOVANJA Z VRTCEM PRED EPIDEMIJO
Dnevna izmenjava informacij o vašem otroku
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Govorilne ure/individualni pogovori o otroku

GOVORILNE URE/INDIVIDUALNI
POGOVORI O OTROKU
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Raznolikost srečanj s starši
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Seznanitev z letnim delovnim načrtom oddelka

SEZNANITEV Z LETNIM DELOVNIM
NAČRTOM ODDELKA
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Prikaz oblik in metod dela z otroki

PRIKAZ OBLIK IN METOD DELA Z OTROKI
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Izobraževanja/predavanja za starše

IZOBRAŽEVANJA/PREDAVANJA ZA STARŠE
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Medgeneracijska druženja (stari starši)

MEDGENERACIJSKA DRUŽENJA (STARI
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Praznovanja, prazniki, skupne prireditve

PRAZNOVANJA PRAZNIKI SKUPNE
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Skupni izleti in ostala neformalna druženja (piknik, pohod …)

SKUPNI IZLETI IN OSTALA NEFORMALNA
DRUŽENJA
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Oglasne deske

OGLASNE DESKE
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Posredovanje fotografij

POSREDOVANJE FOTOGRAFIJ
3% 3%

Zelo nezadovoljen

12%

nezadovoljen

57%

25%

niti nezadovoljen niti
zadovoljen
zadovoljen
Zelo zadovoljen

ZELO NEZADOVOLJEN
NEZADOVOLJEN
NITI NEZADOVOLJEN, NITI ZADOVOLJEN

ZADOVOLJEN
ZELO ZADOVOLJEN

9
7
30
66
149

Obveščanje po e-pošti

OBVEŠČANJE PO E-POŠTI
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Informacije na spletni strani

INFORMACIJE NA SPLETNI STRANI
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Informacije na družabnih omrežjih

INFORMACIJE NA DRUŽABNIH OMREŽJIH
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Ali bi v zvezi s temi elementi želeli še kaj dodati?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Na to težko odgovorim, ker otrok obiskuje vrtec šele od septembra letos. Ko je že bila
epidemija zato skoraj vsega zgoraj naštetega letos še nisem bila deležna.
Obiskuje vrtec cel čas epidemije.
Zelo malo informacij pri sami predstavitvi dejavnosti do šolskega, dela do otroka. Ne
veš kaj delajo, ne veš če moj otrok kaj zna ali ne zna.
Želeli bi da dobimo več informacij o otroku kot je bilo lani in več let nazaj. Letos
dobimo zelo malo informacij o otroku, npr. Kako je bilo v vrtcu, kaj je bilo narobe…
Skupina pikapolonice- vzgojiteljici Nataša in Nina sta super. Prijazni razumevajoči
dostopni. Vse pohvale za strokovnost in srčnost.
Pred epidemijo nismo imeli otrok v vrtcu.
V tem času razumem, da je manj oz. druženj ni bilo, vendar jih ni bilo niti pred
epidemijo, mogoče bi si želeli več druženj izletov…
Pred epidemijo moj otrok ni obiskoval vrtca.
Druženja s starimi starši so zelo lepa. Moji otroci nimajo blizu dedkov in babic, potem
ko pride ta dan so zelo žalostni.
Vzgojiteljice se zelo trudijo, so izjemno motivirane, imajo izvirne ideje.
Slabše ocene pri druženju, ker ga zaradi covid situacije na žalost ni.
Samo pohvale vzgojiteljicam, da pri vsem delu, ki ga imajo, zadeve še fotografirajo in
nam posredujejo slike + vsak dan posebej na oglasno desko napišejo dnevni povzetek
dela.
Ocena nezadovoljno zato, ker tega sedaj zaradi COVIDA ni vendar zelo manjka.
Seveda ni kriv vrtec. Vsa ta druženja smo doživeli s starejšim otrokom in bili zelo
zadovoljni.
Točko 7 sem večinoma ocenjevala na podlagi sodelovanja z vzgojiteljico, saj večino
naštetih elementov organizirajo one. Tu moram izpostaviti dejstvo, da ima hčerka
sedaj drugo vzgojiteljico kot pred in med epidemijo.
Otrok je bil vključen le kratek čas pred epidemijo, zato realnega vpogleda glede
praznovanj in druženj nimamo.
S kategorijo 3 označeni odgovori, ker smo bili za te aktivnosti prikrajšani, vendar je
temu botrovala situacija in ne samo delo vrtca.
Pred epidemijo nismo obiskovali vrtca zato vse skupaj težko ocenim. Zaenkrat smo
zadovoljni, pač pod pogoji kot jih dopuščajo okoliščine.
V vrtcu je moj otrok 2. leto tako da v resnici nimam izkušnje pred epidemijo. To je
razlog, da sem št. 7 pustila prazno.
Moja otroka sta še zelo majhna, tako da daljših izkušenj z delovanjem vrtca pred
epidemijo nimam. Starejša hči ga je obiskovala od septembra do marca 2020 ko
številnih aktivnosti ni bilo mogoče izvesti.
Uporaba e asistenta za vrtce v večji meri za komunikacijo o dejavnostih in
posredovanje slik.
Zadovoljstva, ki sem jih označila pod točko 6 in 7 zelo varirajo na posamezno šolsko
leto. Opaziti je, da se delo in metode med vzgojiteljicami razlikujejo, kar je
pričakovano. Vendar menim, da je določene oblike dela, način obveščanja, pogostost
komunikacije možno standardizirati, saj starši nič ne vplivamo na izbor vzgojiteljev.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Dnevna izmenjava informacij je slaba, vedno vse rečejo vse je bilo OK.
Druženja v letu 2020/2021 zaradi situacije ni bilo veliko. Leto prej vse odlično.
Tudi v teh korona časih poskrbijo, da je omogočeno vse kar je lahko in se prilagodijo
(zoom, gov. ure zunaj vrtca itd.). Potrudijo se tudi pri rojstnodnevnih praznovanjih.
Lahko bi uvedli enkrat letno medgeneracijsko popoldansko srečanje otroci – stari
starši.
Uvajali smo se med epidemijo zato točke 7 nisem izpolnila.
Ne morem podati ocene, ker otrok takrat še ni bil vključen v vrtec.
Veliko aktivnosti zaradi koronskih ukrepov ni možno izvajati.
Ocene niso slabe, ker se to ne izvaja zaradi epidemioloških ukrepov.
Več fotografij naših otrok, saj smo starši kasneje bolj pomirjeni, ko vidimo kako se
naši otroci zabavajo.
Težko ocenimo kako je bilo pred epidemijo, ker smo otroški vrtec začeli obiskovati
šele jeseni 2020, ko je velika večina druženj odpadla tako da tega sistema kako bi
moralo biti niti ne poznamo. Upamo, da nam vsaj letos uspe kakšno druženje/dogodek.
Žal covid povzroča malo nevšečnosti in nam onemogoča skupna druženja. Upam, da
se bomo v prihodnje lahko več družili v živo.
Pred korona virusom je bilo vse seveda malo bolj osebno in sproščeno. Žal zaradi
razmer komunikacija poteka malo drugače. Nas ne moti in razumemo situacijo.
Vzgojiteljice pa verjamem, da se trudijo po najboljših močeh.
Žal covid situacija onemogoča mnoge aktivnosti, ki bi bile v nasprotnem primeru (v to
sem prepričana) zagotovo še višje ocenjene.
Zaradi situacije s korono nekaj elementov zgoraj ni možnih.
Pred epidemijo še ni bil vključen v vrtec, kar se trenutno da smo o tem dovolj
obveščeni, bi si pa želeli kakšnega druženja vsaj na prostem.

8. KAKO STE DEJANSKO ZADOVOLJNI Z NAVEDENIMI ELEMENTI?
Posebne potrebe otroka so bile odkrite pravočasno

POSEBNE POTREBE SO BILE ODKRITE
PRAVOČASNO
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Postopek dodelitve pomoči mi je bil razumljivo predstavljen

POSTOPEK DODELITVE POMOČI MI JE BIL
RAZUMLJIVO PREDSTAVLJEN
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Predstavljen mi je bil načrt, ki se izvaja v vrtcu

PREDSTAVLJEN MI JE BIL NAČRT, KI SE
IZVAJA V VRTCU
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Imam možnost vplivanja na potek dodatne strokovne pomoči

IMAM MOŽNOST VPLIVANJA NA POTEK
DODATNE STROKOVNE POMOČI
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Pristopi izvajalk dodatne strokovne pomoči (specialno-reh. pedagoginje/logopedinje)

PRISTOPI IZVAJALK DODATNE STROKOVNE
POMOČI
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Možnost posvetovanja z izvajalkami

MOŽNOST POSVETOVANJA Z IZVAJALKAMI
2% 0%

Zelo nezadovoljen

15%

nezadovoljen
niti nezadovoljen niti
zadovoljen

51%
32%

zadovoljen
Zelo zadovoljen

ZELO NEZADOVOLJEN
NEZADOVOLJEN
NITI NEZADOVOLJEN, NITI ZADOVOLJEN

ZADOVOLJEN
ZELO ZADOVOLJEN

1
0
9
19
31

Dodatna navodila za delo doma

DODATNA NAVODILA ZA DELO OD DOMA
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Spremljanje ciljev in predstavitev napredka

SPREMLJANJE CILJEV IN PREDSTAVITEV
NAPREDKA
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Timsko sodelovanje (vzgojiteljica/ VPO pomočnik/-ica vzg., izvajalka DSP, starši, svetovalna
delavka)

TIMSKO SODELOVANJE
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Ustrezna pomoč pri dodatnih specialnih obravnavah

USTREZNA POMOČ PRI DODATNIH
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Napredek otroka

NAPREDEK OTROKA
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Ustrezno usmerjanje za naprej

USTREZNA UMERITEV ZA NAPREJ
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Ali bi v zvezi s temi elementi želeli še kaj pojasniti?
•
•

•

Vse super. S celim timom sem zelo zadovoljna. Odnos, komunikacija, prijaznost
Vzgojiteljice v sinovi skupini so super. Sin ima rutino in to mi ustreza. Dobro je ker je
skupina manjša, da se lahko vsakem bolj individualno posvetijo. sin dve leti nazaj ni
zmogel sedeti, ni izražal počutja, mnenja. Sedaj že skoraj hodi, spremlja ostale otroke,
pokaže svoj prav. Kot vsakem povem, za njegov napredek so v prvi vrsti zaslužne
njegove vzgojiteljice. Še tako naprej.
Izredno smo zadovoljni z delom v razvojnem oddelku. Pri sinu vidimo ogromen
napredek odkar obiskuje razvojni vrtec.

9. ALI BI ŽELELI IMETI ORGANIZIRANIH VEČ PREDAVANJ ZA STARŠE?

ALI BI ŽELELI IMETI ORGANIZIRANIH VEČ
PREDAVANJ ZA STARŠE
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Predloge tematik izobraževanj za starše:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kako se spopasti s trmo, kako se uvajati na kahlico, postavljanje meja
Teme, ki se navezujejo na vzgojo otrok (OŠ AH)
1x mesečno z znanimi strokovnjaki o vzgoji spodbujanju in ustvarjalnosti, iskanju
močnih točk pri otroku, spodbujanju mišljenja čustvovanju pogovorih
Posvetovanje večkrat s Kajo skupno druženje »posebnih« otrok
Prehrana odnos do hrane. Informacije o doseganju ciljev za določeno starost in
aktivnosti ki jih lahko z otrokom počnemo doma.
Kako se soočati z otrokovo trmo, odkrivanje zgodnjih znakov avtizma
Predavanje na temo razvoj govora
Smo novi v vrtcu, tako da ni bilo še nobenih predavanj, bi pa si želela kaj na temo
trmastih otrok
Varna raba interneta, gibalne vaje
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Trma in kako jo premagati. Red in disciplina. Kako se otrok igra? Kaj vse mora vedeti
otrok preden gre v šolo? Vrtec in tujci
Prehrana in zdravje, motorika
Kako ukrotiti trmastega otroka doma, vzgojni ukrepi in prijemi (namesto kričanja in
groženj- da otrok uboga)
Vzgojni pristopi v posameznih starostnih obdobjih, zdrava prehrana, smernice pri
učenju samostojnosti
Če želimo, dobimo pomoč
Kako pristopiti oz. ukrepati v določenem obdobju
Trma otroka
Govorne težave, izbirčni otroci (glede hrane), kalo obvladati trmo, zasvojenost s
tehnologijo
Predavanje o pomenu športa v predšolskem obdobju. Kako pristopiti in se lotiti
problema z otrokom ki ima govorne težave. Ozaveščanje o prekomerni uporabi
tehnologije
Vpliv škodljivosti, postavljanje zdravih ljubeči meja + pomembnost slišati
otroka=slišan otrok
Priprava na šolo
Zdravje in prehrana otroka
Poučiti starše o različnih primernih pristopih pri vzgoji
Kako prepoznati otrokovo čustveno stisko predšolski otroci in uporaba tehnologije,
vloga staršev pri telesni dejavnosti otroka
O odvajanju iz plenic, kako postavljati meje, kako ravnati s trmo
Motivacija.
Kot sem že napisala ne spremljam spletne strani ali družabnih omrežij dovolj pogosto,
da bi videla, če so organizirana kakšna predavanja. Bi se pa želela udeležiti kakšnega
na to temo kako se spopadati z izpadi otroka.
Seveda bi bila zelo zadovoljna, če dobim več informacij za sina, ki obiskuje razvojni
vrtec.
Mogoče kakšno predavanje na temo: težave in zaostanki v razvoju.
Kako spodbujati oziroma motivirati otroka.
Zaenkrat nisem bila na nobenem – ne spomnim pa se ali zato ker mi časovno ni zneslo
ali ni bilo nobenega organiziranega zaradi epidemije.
spodbujanje razvoja otroka, primerne aktivnosti, obvladovanje trme
kako motivirati otroka za gibanje na svežem zraku, kako pripraviti otroka da bo jedel
zelenjavo
Kako se znebiti dude, spalne igrače
Razvijanje dobre slušne pozornosti pri otrocih, vzgoja otroka v samostojne in
odgovorne, gibalni razvoj otroka
Ljubeče postavljanje mej, trma, pot v samostojnost
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Spopadanje s trmo otroka, spodbujanje razvoja kot priprava na šolo
Podane so samo osnovne informacije
Predavanja s področja razvoja govora
Obvladovanje trme, spodbujanje otroka za posamezne dejavnosti
Predavanja o vzgoji, nasveti.
Otroci v sodobnem času.
Vzgoja, čustveni razvoj pri otroku.
Tehnike za pomiritev.
2x na leto - otrok in govor.
O vzgoji, o pomoči otroku pri npr. obdobju trme…
Vzgoja.
Vse teme so dobrodošle, kajti izobraževanje je izjemnega pomena.
Igre za fino-motoriko ali grafo-motoriko. Spodbujanje gibalne motorike – glede na
starost otroka. Prehrana.
Trma pri otrocih.

•

Lahko bi bilo kaj na temo psihologije otrok/vzgoje.

•

Otroci z močno voljo, razvojne faze otrok.

•

Odnosi med otroki v vrtcu: eni otroci v skupih so zelo nemirni, celo nasilni do ostalih,
ko jih mirnejši zatožijo, vzgojiteljice namesto da bi ˝moteče˝ umirile, podučile,
kaznovale, rečejo naj se sami zmenijo. To je zelo napačno 5-letniki se ne morejo zmeniti
sami, vsaj pravilno ne.

•

Motiviranje otrok, katerokoli izobraževanje nam vedno pride prav.

•

Sočutno starševstvo, vedenjski vzorci, ki jih starši povzamejo po nas in podobno.

•

Gibanje, trma, zdrava prehrana, s čim lahko spodbudimo otrokov razvoj.

•

Mogoče kakšne praktične delavnice za starše (vzgoja, igra…)

•

Nimam ideje.

•

Karkoli je povezano z razvojem otroka, ideje za kakšne gibalne, ustvarjalne in miselne
dejavnosti.

10. KAKO OCENJUJETE SPLETNO STRAN VRTCA? DOBITE DOVOLJ
INFORMACIJ? BI KAJ DODALI, POPRAVILI?
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vse ok.
Spletna stran je pregledna odzivna. Na njej dobimo dovolj informacij.
Redko obiščem spletno stran vrtca.
Spletna stran se mi zdi zelo pregledna.
Dodala bi fotografije.
Spletna stran je urejena, pregledna in na njej vedno najdem vse informacije, ki jih
potrebujem.
Zelo pregledna in polna informacij.
Je ne obiskujem pogosto. Rajši imam osebni stik.
Dovolj dobra.
Odlično.
Večkrat odprem spletno stran. Lahko bi bila podrobnejša, povezava do obrazcev, vlog,
prijava-odjava otrok.
Smo zadovoljni.
Sem zadovoljna. Dobrodošlo bi bilo več povezav do spletnih strani s koristnimi
informacijami.
Če smo iskreni, jo še nismo obiskali.
Zeloo zadovoljna. Je enostavna pregledna in hitro poteka komunikacija in odjavljanje
otroka. Želela bi si le še kakšne dodatne slike da bi sploh vedela kaj otroci počnejo v
vrtcu oz. kakšen je potek programa dopoldne.
Zelo smo zadovoljni. Imamo dostop do vseh informacij, ki kih v danem trenutku
potrebujemo. Zelo pohvalno.
Dovolj informacij.
Spletna stran je v redu, informacij je kar nekaj, lahko bi bilo več fotografij in opisov
tematike dela z otroci.
Odlično. Dobim dovolj informacij.
S spletno stranjo, sem zadovoljna, na njej dobim vse potrebne informacije.
Potek otrokovega dneva.
Želela bi več aktualnih informacij v zvezi z dogajanjem v vrtcu.
V letošnjem letu, ko smo dobili novo vzgojiteljico je manj informacij, kot smo jih
dobili v preteklih letih.
Za prvo silo še kar.
Super je, pregledna.
10. NE, odlična je.
Je skoraj ne pregledujem.
Boljša v primerjavi s predhodno.
Ne bi vedel.
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Dosti je, samo nujne stvari.
Pregledno, dovolj informacij.
Solidno.
O.k.
Vse je v redu.
Zelo dobra pregledna.
Spletna stran je v redu.
V redu, še več informacij prav pride.
Spletna stran vrtca je pregledna in z vsemi informacijami, ki jih starši potrebujemo. Še
posebej pa mi je všeč E-ASISTENT.
Spletna stran vrtca mi je všeč na njej dobim dovolj informacij.
Ne bi nič popravila.
Spletna stran je dovolj pregledna in vsebuje vse potrebne informacije.
Na spletni strani je dovolj informacij. Vse kar moramo izvedeti, izvemo.
Dovolj informirana stran.
Zelo zadovoljna.
Zelo lepa spletna stran. Na njej dobim vse potrebne informacije.
Zelo sem zadovoljna.
Zelo lepo urejena in pregledna. Na njej so vse potrebne informacije, bi pa jaz osebno
rubriko »AKTUALNO« uvrstila čisto zgoraj na vrh pred opise posameznih enot- da
takoj prideš na aktualna obvestila.
Na spletni strani je dovolj informacij.
Spletno stran obiskujem, le za ogled jedilnika. Ostale informacije izvem pravočasno
od strokovnih delavk.
Spletna stran je pregledna in vsebuje vse potrebne informacije.
Spletna stran je funkcionalna, najdemo dovolj informacij.
Dovolj dobra.
Zelo dobra.
Spletna stran je zadovoljiva.
Stran je lepa, pregledna. Informacij je dovolj.
Prenovljena spletna stran je pregledna in na njej najdemo vse potrebne informacije.
Na spletni strani najdem vse informacije, ki jih potrebujem.
V redu.
Nič, ker je strokovno pripravljena.
Spletna stran se mi zdi v redu.
Vse lepo pregledno in podane so vse koristne informacije.
Lahko bi bila večkrat posodobljena z novimi vsebinami.
Smo zelo zadovoljni.
Sem zadovoljna.
Dobim dovolj informacij, nič nimam za dodati ali popraviti.
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Spletna stran vrtca je pregledna in ustrezno zasnovana. Potrebna je le dodelava
mobilne različice.
Dobim dovolj informacij.
Vse jasno.
Lahko bi bilo podano, kaj otroci delajo v času vrtca in dodana kakšna slika.
Sedaj ko je izboljšana je bolj pregledna.
Zaenkrat da. Mogoče bi bolj lahko izpostavili zunanje dogodke, ki jih otrok lahko
obišče v povezavi izven vrtca.
Ocenjujem z 10+.
Zadovoljna, dovolj informacij.
Dobimo dovolj informacij, je dobra spletna stran.
Na spletni strani je zame dovolj informacij.
Spletna stran je zelo pregledna, na njej najdemo vse potrebne informacije zelo hitro.
Zelo sem zadovoljna.
Solidna spletna stran, informacije so dostopne.
Jo ne uporabljam.
V redu je.
Potrebne informacije smo dobili.
Sem zadovoljna, dobim vse informacije.
Pregledna, organizirano podane informacije.
Smo zadovoljni, dobimo vse informacije.
V redu spletna stran, mogoče bi bolj pogosto osvežili podatke na vaši spletni strani.
Malo kdaj iščem informacije na spletni strani, kadar koli sem iskala kakšno
informacijo, sem vse našla.
Dobili smo vse informacije, ki smo jih potrebovali (jedilniki, cenik).
Dobim dovolj informacij.
Obiščem jo zelo redko, dovolj informacij preko e-asistenta.
Je ne spremljam. Jo bom pa sedaj definitivno začela.
Ocenjujemo jo dobro. Na strani so vse ustrezne informacije.
Zelo zadovoljna z razvojnim vrtcem.
Dovolj informacij.
Spremljam le FB zaradi slik.
Spremljamo predvsem vašo FB stran. Zdi se nam, da je dovolj informacij. Predvsem je
lepo videti objave (slike) kaj otroci delajo.
Niti ne obiskujem spletne strani toliko.
Iskreno je ne spremljam veliko. Spremljam le slike na FB.
5.
Spletna stran vrtca vsebuje vse potrebne informacije, vedno se lahko obrnemo tudi na
vzgojiteljice.
Sem zadovoljna.
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Super je.
Spletna stran vrtca mi je zelo všeč. Ne bi nič dodala niti popravila.
5.
Super je! Ne bi nič dodala ali popravila.
Zelo redko jo obiščem. Kar potrebujem, to pa najdem, tako da brez pripomb. Z uvedbo
e-asistenta sem tudi že večkrat kontaktirala vzgojiteljico in dobila AŽUREN odgovor,
prijazen, tako da brez pripomb, kar se informacij tiče.
Ne, super je.
Zelo dobro.
Dobim dovolj informacij.
Dovolj informacij.
Dobim.
Več aktualnih informacij, z novo podobo zgleda dostopnejša.
Dobiš vse informacije, vendar se mi zdi precej ne inovativna. Vedno iščem stvari še
posebej na telefonu. Dodala bi elektronske prijave in vpise za nove otroke.
Dovolj informacij.
Spletna stran na mobilni napravi ni najbolj pregledna, želela bi si da bi bila bolj
izpostavljena številka za odjavo otroka.
Super stran ni pripomb.
Sem zadovoljn.a
Zadovoljivo.
Tiste informacije, ki smo jih do sedaj potrebovali so bile vedno objavljene.
Vsak dan dobimo temeljit opis in informacije o dogajanju v skupini.
Spletna stran vrtca je zasnovana tako, da dobim dovolj informacij, ki jih potrebujem.
Informacije, ki jih potrebujem, so na voljo preko e-asistent vrtec.
Stran je precej nepregledna informacije, če so objavljene je težko najti.
DA, zadovoljen.
Zadovoljiva. Pomembno je da so bistvene informacije dostopne v easistentu.
Spletna stran je ustrezna, pregledna.
NE.
V redu.
Spletna stran je odličen vir informacij.
Dobimo dovolj potrebnih informacij.
Mislim, da je super. Zaenkrat sem še vse našla. Super so tudi opisane dejavnosti in
fotografije otrok.
Je ne gledam.
Lahko bi imela vsaka skupina svojo podstran, na kateri bi se objavilo kaj se dela v
skupini, kakšne slike…
Dobim dovolj informacij, le včasih bolj dolgo iščem določeno stvar. Pomembne
novice informacije, so vidno dostopne.
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Dovolj informacij.
Je super, dovolj informacij.
Stran je pregledna, navedeni so potrebni kontakti in vse ostale potrebne informacije.
Spletna stran vrtca je dobro urejena, informacij dovolj.
Jedilnik, da bi bil objavljen za tekoči teden.
Spletna stran je včasih rahlo nepregledna v smislu, da nekatere informacije težje
najdeš. Sicer je OK.
Spletna stran je super – popolnoma dovolj informacij.
Spletna stran ima vse potrebne informacije, všeč mi je tudi nova FB stran, ki
predstavlja dejansko dogajanje.
Na spletni strani dobimo dovolj informacij.
Spletno stran vrtca redno uporabljam, ker dobim vse potrebne informacije od
vzgojiteljic, objav na oglasnih deskah itd..
Spletna stran je super. Na spletni strani dobim vse ustrezne informacije, ki jih morda
iščem. Nimam pripomb.
Kar potrebujem je gor, dobro razvidno. Pogrešamo mogoče aktualne dogodke, ki se
vrstijo in dogajajo v vrtcu opremljene s slikami.
Malo bi jo nadgradila, olepšala, naredila bolj moderno. Več dogodkov in slik bi
objavila.
Dobimo dovolj informacij.
OK!
Vse je odlično, prenovljena spletna stran. Mogoče kakšna ikona za večjo preglednost
objavljenih fotografij ter iz katere skupine so slike. Spletna stran je zelo simpatična
tudi uvedba e-asistenta je super.
Dobimo dovolj informacij.
Ne spremljam.
Da.
Zelo dobro, dovolj informacij.
Pregledna in simpatična.
Spletna stran vrtca je dobra.
Super spletna stran.
Ni ravno ažurna. Ravno tako e-asistent. Javljam samo odsotnost. Ostale stvari se ne
vpisujejo.
Ne, je v redu.
Zelo lepo je videti aktivnosti otrok in zdi se mi, da ste pri tem ažurni.
S spletno stranjo sva zadovoljna. Pregledna, opremljena z veliko koristnimi
informacijami oziroma podatki.
Spletna stran v redu.
OK.
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S spletno stranjo sva zadovoljna. Pregledna, opremljena z veliko koristnimi
informacijami oz. podatki.
Super je.
Vse potrebne informacije dobimo od vzgojiteljice, po pravici bolj malo spremljam
spletno stran.
Je ne spremljam.
Spletna stran vrtca je nepregledna.
Dobimo dovolj informacij.
Nimam pripomb.
Zelo dobro.
Ažurna, vsi potrebni podatki, estetsko zanimiva.
Zadovoljna, če me še dodatno kaj zanima se lahko obrnem na vzgojiteljico.
Prenovljena spletna stran je bolj pregledna, edino jedilniki niso obnovljeni.
OK.
Na spletni strani vrtca dobim dovolj informacij, ki jih potrebujem.
Ni potrebna popravil, saj je dovolj pregledna.
OK.
Je OK.
Spletna stran je pregledna in dobim dovolj informacij.

11. ALI STE SEZNANJENI S PROJEKTI IN Z OBOGATITVENIMI DEJAVNOSTMI,
KI JIH IZVAJA VRTEC (LAHKO TUDI V SODELOVANJU Z OSTALIMI JAVNIMI
ZAVODI IN INSTITUCIJAMI) IN V KATERIH SODELUJEJO OTROCI?

ALI STE SEZNANJENI S PROJEKTI IN
OBOGATITVENIMI DEJAVNOSTMI, KI JIH
IZVAJA VRTEC
39%
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61%

DA
NE

NE
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Naštejte vsaj 3:
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Eko vrtec, gozdni vrtec, erazmus +…
Mali sonček, Mali umetnik…
Projekt gozdni vrtec, Beli zajček, Tonček knjigoljub…
Korak za korakom, gibanje, lutkovni abonma…
Šport špas, Abonma, 4 dritl…
Pasavček, projekt FIT, etika…
Plesna šola…
Tonček knjigoljub, DPM-samo otroci nas držijo pokonci…
Seznanitev s športom, obiski otroških predstav…
Tonček knjigoljub, šola športa, glasbena šola…
Tačke pomagačke…
Sodelovanje s starostniki…
Tedenska vadba, bralna značka, plavanje….
Obisk dedka Mraza, okrasitev igralnice in novoletne jelke…
Eko vrtec, fit vrtec, Zdravje v vrtcu
DPM Trbovlje, Občina Trbovlje, Delavski dom Trbovlje…
Eko vrtec, Mali sonček, Beli zajček, Slovenski tradicionalni zajtrk, Tonček knjigoljub,
druženje generaciji, otrokov dan …
Eko vrtec, NTC, gozdni vrtec…
Teden otroka, brez avtomobila, slovenski zajtrk…
Zavod za šport, knjižnica Trbovlje, gasilsko društvo…
Eko vrtec, varno s soncem Erazmus+…

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tonček knjigoljub, eko bralna značka, Zavod za šport…
Ozaveščanje otrok o naravi živalih…
Zavod za šport, dom za upokojence..
Športne igre, knjižnica…
Gimnastika, šola rokometa, ogledi razstav v DDT…
Šola športa plezanje MCT…
DPM, občina Trbovlje…
Športna vzgoja v dopoldanskem času…
Nogomet, plezanje…
Tonček knjigoljub, športna vadba (športni raj), likovno ustvarjanje, petje, lutkovne
igre…
Beli zajček, Glasbena šola, Tonček Knjigoljub, zbiranje papirja…
V času covida tako ni bilo dejavnosti…
Projekt beli zajček, teden mobilnosti, snemanje – prispevek o razvoju otrok…
Beli zajček, šport na partizanu, Tačka pomagalčka, Abonma…
Beli zajček…
Pošta, DDT, nek športni dogodek kjer so športali in dobili žogice, ko jih je obiskala
psička…
Pri hčerki: telovadba v Partizanu, obisk in predstavitev glasbene šole. Pri sinu obisk
terapevtskih kužkov…
Beli zajček, telovadba, Tonček Knjigoljub…
Atletika, plezanje, telovadba, obisk DDT (speculum atrium)…
Gibalni – sonček, terapija s psom…
Eko vrtec, gozdni vrtec, Zdravje v vrtcu…
Zavod za šport, glasbena šola, Tačke pomagačke…
FIT pedagogika, NTC, korak za korakom…
Novo medijski vrtec v sodelovanju z Delavskim domom Trbovlje…
Beli zajček, Tonček knjigoljub, Cicibanove urice…
Spoznavanje s športom, Beli zajček, Mali sonček…
Predstavitev drugih kultur…
Lutkovna predstava, športne aktivnosti, plesne aktivnosti…
Delavski dom Trbovlje, bazen, rudar…
Beli zajček, Zlati sonček, sodelovanje s Partizanom, Samo otroci nas držijo pokonci…
Zavod za šport ( športni raj – Partizan ) …
Zlati sonček, Beli zajček, Samo otroci nas držijo pokonci, sodelovanje z DDT
(predstave, ogledi in razstave). Sodelovanje s športnim društvom Rudar, Partizan.
Tradicionalni slovenski zajtrk, Fit Slovenija – zdravje otrok, Tonček Knjigoljub…
Tonček Knjigoljub (KTS), DDT (Speculum Artium), športne aktivnosti (Zavod za
šport Trbovlje), obisk terapevtskega psa…
Tonček Knjigoljub, zlati sonček…
Beli zajček, gibajmo se v gozdu…
Korak za korakom, Varno s soncem, Zdravje v vrtcu…
Telovadba, lutkovne predstave, obisk kužka…
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Plezanje, atletika, nogomet…
Tonček Knjigoljub, projekt beli zajček, telovadba – Partizan…
Projekti z KTS, ZLU…
Sodelovanje z domom upokojencev, z gasilci in s civilno zaščito…
Tonček Knjigoljub, Mali sonček, Športni raj – tedenska telovadba, Murenčki – pevski
zborček…
Zavod za šport, glasbena šola, knjižnica…
Tonček Knjigoljub, Mali sonček, športni raj – tedenska vadba, Murenčki…
Mali sonček, Korak za korakom…
Tonček Knjigoljub (KTS), različne vadbe (rokomet, atletika), zdravje v vrtcu (Projekt
Beli zajček)…
Všeč aktivnost – obisk kužka…
Samo otroci nas držijo pokonci, Tonček Knjigoljub, Mali sonček…
Tonček Knjigoljub, Mali sonček, Zdravje v vrtcu, Murenčki, Cici vesela šola…
Tonček Knjigoljub, športne aktivnosti…
Tonček Knjigoljub, mali maraton, peka medenjakov in nasploh vse ročne spretnosti, ki
se jih izvaja v vrtcu…
Gozdni vrtec, EKO vrtec, varno s soncem…
Cicibanove urice, telovadba, ples…
Spoznavanje s športom, Tonček Knjigoljub…
Erasmus+, NTC učenje, EKO vrtec…

12. ALI SE STALNA IZOBRAŽEVANJA IN IZPOPOLNJEVANJA ZAPOSLENIH
IZKAZUJEJO TUDI V VEČJI KVALITETI DELA Z OTROKI?

ALI SE STALNA IZOBRAŽEVANJA IN
IZPOPOLNJEVANJA ZAPOSLENIH
IZKAZUJEJO TUDI V VEČJI KVALITETI DELA
Z OTROKI
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13. ALI BI VRTEC MORAL UVESTI NOVE, DRUGAČNE PRISTOPE PRI
OBRAVNAVI IN VZGOJI OTROK?

BI VRTEC MORAL UVESTI NOVE
DRUGAČNE PRISTOPE PRI OBRAVNAVI IN
VZGOJI OTROK
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Bi želeli še kaj dodati oziroma pojasniti?
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

NTC sistem učenja skozi igro, spodbujanje otrok pri iskanju izvirnih rešitev,
eksperimentiranje (poizkusi).
Mišljeno predvsem na delo z bolj živahnimi otroci. Kako jih pomiriti.
Pristop ali imaš ali nimaš! Takoj na vzgojiteljici se vidi. Na srečo moji otroci so imeli
in še imajo vzgojiteljice katere imajo odličen pristop. Vzgojiteljica brez nasmeha ni
vzgojiteljica.
Zaenkrat me vse vzgojiteljice zelo navdušujejo in presenečajo s svojim delom. Naj
sledijo trendom življenja in se ves čas izobražujejo.
Za otroke, ki ne jedo svinjine kakšen kos piščanca.
Se mi zdi da vzgojiteljice sledijo vsem novostim tudi na tem področju.
Mlajše vzgojiteljice, z več energije in tolerance.
Vrtec naj zaposluje bolj strokovno in kompetentno osebje.
Več discipline, več športa, več skupnih nalog.
Več dejavnosti npr. vrtec v gozdu, več obiskov zunanjih institucij.
S pristopi do vzgoje otrok sem v splošnem zelo zadovoljna, zelo bi bila vesela, če bi
otroke v vrtcu spodbujali k rabi pogovorne knjižne slovenščine in ne narečne govorice
tudi z zgledom vzgojiteljic.
Mislim da je korak za korakom super za predšolske otroke.
Zadnje leto še večji poudarek na samostojnosti, čevlji, brisanje riti.
Menim, da so pristopi pri obravnavi in vzgoji stvar izobraževalne ustanove/stroke. Sicer
sem pa z njimi zadovoljna.
Primerno izobražen kader.
Veliko otrok je danes ˝drugačnih˝, karakterno posebnih, zahtevnejših, hipersenzibilnih.
Bolj individualen pristop do otrok.
Zelo moteče je, da se kader konstantno menja. Ob prihodu in odhodu je v skupini vedno
druga oseba. Tako otrok ne pozna vzgojiteljev in je nesproščen ker je zelo moteče za
otroka in starše.
Zdrava prehrana, manj sladkorja, več gibanja zunaj.
Način gozdnega vrtca bi bil odlična popestritev in obogatitev programa, znan in všečen
mi je tudi Montesorijev pristop, a hkrati se zavedam, da javni vrtci in šole nimajo
pogojev za popolno izpolnjevanje zgoraj opisanih pristopov (prevelike skupine,
finančno pomanjkanje..)
Sočutnost.
Starostne skupine posameznih skupin so močno v razponu, najmlajši včasih težko
sledijo.

14. PRED VAMI SO NANIZANI ELEMENTI VODENJA VRTCA.
Ustrezni delovni čas uprave

USTREZEN DELOVNI ČAS UPRAVE
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Ravnateljica je dosegljiva in odzivna na vsa vaša vprašanja

DOSEGLJIVOST IN ODZIVNOST
RAVNATELJICE
1% 1%

Zelo nezadovoljen

15%

nezadovoljen

56%

27%

niti nezadovoljen niti
zadovoljen
zadovoljen

ZELO NEZADOVOLJEN
NEZADOVOLJEN
NITI NEZADOVOLJEN, NITI ZADOVOLJEN

ZADOVOLJEN
ZELO ZADOVOLJEN

2
3
39
74
152

Ustrezen poslovalni čas enot

USTREZEN POSLOVALNI ČAS ENOT
1% 3%

Zelo nezadovoljen

10%

nezadovoljen
niti nezadovoljen niti
zadovoljen

26%

60%

zadovoljen
Zelo zadovoljen

ZELO NEZADOVOLJEN
NEZADOVOLJEN
NITI NEZADOVOLJEN, NITI ZADOVOLJEN

ZADOVOLJEN
ZELO ZADOVOLJEN

3
9
28
72
167

Dosegljivost svetovalne delavke za strokovna vprašanja

DOSEGLJIVOST SVETOVALNE DELAVKE ZA
STROKOVNA VPRAŠANJA
1%0%

Zelo nezadovoljen

14%

nezadovoljen

54%
31%

niti nezadovoljen niti
zadovoljen
zadovoljen
Zelo zadovoljen

ZELO NEZADOVOLJEN
NEZADOVOLJEN
NITI NEZADOVOLJEN, NITI ZADOVOLJEN

ZADOVOLJEN
ZELO ZADOVOLJEN

3
1
38
82
145

Primernost komunikacije vodstva

PRIMERNOST KOMUNIKACIJE VODSTVA
1%1%

Zelo nezadovoljen

11%

nezadovoljen

55%

32%

niti nezadovoljen niti
zadovoljen
zadovoljen
Zelo zadovoljen

ZELO NEZADOVOLJEN
NEZADOVOLJEN
NITI NEZADOVOLJEN, NITI ZADOVOLJEN

ZADOVOLJEN
ZELO ZADOVOLJEN

2
3
31
88
150

V vrtcu ažurno odgovarjajo na vašo elektronsko pošto, klice

V VRTCU AŽURNO ODGOVARJAJO NA EPOŠTO, KLICE
0%2% 7%

Zelo nezadovoljen

25%

nezadovoljen
niti nezadovoljen niti
zadovoljen

66%

zadovoljen
Zelo zadovoljen

ZELO NEZADOVOLJEN
NEZADOVOLJEN
NITI NEZADOVOLJEN, NITI ZADOVOLJEN

ZADOVOLJEN
ZELO ZADOVOLJEN

1
5
20
68
182

Ustrezna prepoznavnost vrtca v lokalni skupnosti in širše

USTREZNA PREPOZNAVNOST VRTCA V
LOKALNI SKUPNOSTI IN ŠIRŠE
0%
0%
9%

Zelo nezadovoljen

nezadovoljen

32%
59%

niti nezadovoljen niti
zadovoljen
zadovoljen
Zelo zadovoljen

ZELO NEZADOVOLJEN
NEZADOVOLJEN
NITI NEZADOVOLJEN, NITI ZADOVOLJEN

ZADOVOLJEN
ZELO ZADOVOLJEN

1
1
25
87
161

Ali bi v zvezi s temi elementi želeli še kaj dodati/pojasniti?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otrok je prekratek čas v vrtcu, da bi lahko ustrezno ocenila.
Nekateri starši imamo včasih službe popoldan. Ste kdaj obravnavali idejo o dežurnem
popoldanskem varstvu? Vsaj za par uric in seveda ne na tak način, da je otrok cel dan v
vrtcu.
Rada bi se zahvalila za premestitev hčerke v njej primernejšo enoto. Hvala gospe Nataši.
Pohvala za Natašo!
Barbara bi bila lahko odprta do 16:00.
Ni bilo odgovora na mail, niti povratnega sporočila o prejemu e-maila oz. sporočila za
izjavo o karanteni.
Daljši obratovalni čas Enote Barbara.
So še možnosti za izboljšave.
Če delaš v LJ do 15:00 nimaš možnosti da do 15:30 pobereš otroka.
Kar se tiče vodstva in uprave ne morem podati nekega mnenja, ker nisem bila v stiku z
vodstvom. Vse potrebne informacije so mi zagotovile vzgojiteljice.
Z upravo in svetovalno delavko nimamo kontakta, razen v času epidemije ko je bila
ravnateljica ves čas dosegljiva za najave otroka v vrtec.
Nimam stika z omenjenimi in se težko odločim.
Posebej bi pohvalila komunikacijo uprave med epidemijo, ko so se res vsi trudili po
najboljših močeh (organizacija nujnega varstva).
Ob odhodu ene od strokovnih delavk na daljši bolniški stalež starši sploh nismo bili
uradno obveščeni vse do prihoda nove strokovne delavke.
Večino komunikacije poteka le z vzgojiteljico in zelo smo zadovoljni.

•
•

Nezadovoljna z odgovori vodje in znanjem vodje prehrane in ZHR.
Z odzivnostjo ravnateljice in svetovalne delavke nisem seznanjena, saj ju še nisem
potrebovala.

15. ELEMENTI POVEZANI S PREHRANO V VRTCU.
Seznanjenost z jedilnikom v vrtcu

SEZNANJENOST Z JEDILNIKOM V VRTCU
1% 3% 7%

Zelo nezadovoljen

17%

nezadovoljen
niti nezadovoljen niti
zadovoljen
zadovoljen

72%

Zelo zadovoljen

ZELO NEZADOVOLJEN
NEZADOVOLJEN
NITI NEZADOVOLJEN, NITI ZADOVOLJEN

ZADOVOLJEN
ZELO ZADOVOLJEN

3
7
21
47
204

Sestava, pestrost jedilnika v vrtcu

SESTAVA IN PESTROST JEDILNIKA V VRTCU
1%

5%

Zelo nezadovoljen

9%

nezadovoljen

21%
64%

niti nezadovoljen niti
zadovoljen
zadovoljen
Zelo zadovoljen

ZELO NEZADOVOLJEN
NEZADOVOLJEN
NITI NEZADOVOLJEN, NITI ZADOVOLJEN

ZADOVOLJEN
ZELO ZADOVOLJEN

4
15
24
58
177

Sledenje trendom zdrave prehrane

SLEDENJE TRENDOM ZDRAVE PREHRANE
2% 5%

Zelo nezadovoljen

11%

nezadovoljen
niti nezadovoljen niti
zadovoljen

22%

60%

zadovoljen
Zelo zadovoljen

ZELO NEZADOVOLJEN
NEZADOVOLJEN
NITI NEZADOVOLJEN, NITI ZADOVOLJEN

ZADOVOLJEN
ZELO ZADOVOLJEN

5
13
31
63
167

Splošno zadovoljstvo s prehrano v vrtcu

SPLOŠNO ZADOVOLJSTVO S PREHRANO V
VRTCU
1%

6%

Zelo nezadovoljen

10%

nezadovoljen

21%
62%

niti nezadovoljen niti
zadovoljen
zadovoljen
Zelo zadovoljen

ZELO NEZADOVOLJEN
NEZADOVOLJEN
NITI NEZADOVOLJEN, NITI ZADOVOLJEN

ZADOVOLJEN
ZELO ZADOVOLJEN

2
16
28
60
171

16. ELEMENTI VRTCA, KI SE NANAŠAJO NA DELOVANJE VRTCA V ČASU
EPIDEMIJE.
Jasno in sprotno podajanje informacij s strani vodstva

JASNO IN SPROTNO PODAJANJE
INFORMACIJ S STRANI VODSTVA
1% 2%

Zelo nezadovoljen

9%

nezadovoljen

29%

59%

niti nezadovoljen niti
zadovoljen
zadovoljen
Zelo zadovoljen

ZELO NEZADOVOLJEN
NEZADOVOLJEN
NITI NEZADOVOLJEN, NITI ZADOVOLJEN

ZADOVOLJEN
ZELO ZADOVOLJEN

3
7
25
78
160

Jasno in sprotno podajanje informacij s strani strokovnih delavk

JASNO IN SPROTNO PODAJANJE
INFORMACIJ S STRANI STROKOVNIH
Zelo nezadovoljen
DELAVK
2% 3%

8%

nezadovoljen
niti nezadovoljen niti
zadovoljen

25%

zadovoljen

62%
Zelo zadovoljen

ZELO NEZADOVOLJEN
NEZADOVOLJEN
NITI NEZADOVOLJEN, NITI ZADOVOLJEN

ZADOVOLJEN
ZELO ZADOVOLJEN

5
8
22
68
169

Vzdrževanje stikov strokovnih delavcev z otroki preko staršev (npr. po e-pošti)

VZDRŽEVANJE STIKOV STROKOVNIH
DELAVCEV Z OTROKI PREKO STARŠEV
2% 3%

Zelo nezadovoljen

10%
nezadovoljen

24%
61%

niti nezadovoljen niti
zadovoljen
zadovoljen
Zelo zadovoljen

ZELO NEZADOVOLJEN
NEZADOVOLJEN
NITI NEZADOVOLJEN, NITI ZADOVOLJEN

ZADOVOLJEN
ZELO ZADOVOLJEN

6
9
27
64
168

Posredovanje dejavnosti idej za delo z otroki v domačem okolju

POSREDOVANJE IDEJ DEJAVNOSTI ZA DELO
Z OTROKI V DOMAČEM OKOLJU
4%

Zelo nezadovoljen

7%
17%

45%

nezadovoljen
niti nezadovoljen niti
zadovoljen
zadovoljen

27%

ZELO NEZADOVOLJEN
NEZADOVOLJEN
NITI NEZADOVOLJEN, NITI ZADOVOLJEN

ZADOVOLJEN
ZELO ZADOVOLJEN

Zelo zadovoljen

12
18
44
70
118

Organizacija nujnega varstva za otroke

ORGANIZACIJA NUJNEGA VARSTVA ZA
OTROKE
2% 4%

Zelo nezadovoljen

13%

nezadovoljen

56%

25%

niti nezadovoljen niti
zadovoljen
zadovoljen
Zelo zadovoljen

ZELO NEZADOVOLJEN
NEZADOVOLJEN
NITI NEZADOVOLJEN, NITI ZADOVOLJEN

ZADOVOLJEN
ZELO ZADOVOLJEN

4
11
33
66
148

17. KAJ V NAŠEM VRTCU PREPOZNATE KOT KVALITETO – KATERA JE TISTA
BESEDA, KI POVZAME VAŠE MISLI OB BESEDNI VRTEC TRBOVLJE?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kvaliteten celotni pristop vseh delavcev in aktivnosti.
Strokovnost, doslednost, pravočasna informiranost dobro oz. odlično počutje mojih
otrok.
Z vrtcem, delom strokovnih delavk, sem zelo zadovoljna, otroka v vrtec rada hodita, kar
mi je zelo pomembno zato vse pohvale strokovnim delavkam.
Srčnost predanost vzgojiteljic, pri delu z otroki.
Super vzgojiteljice in zdrava prehrana otrok.
Dobro počutje otroka.
Razumnost odgovornost dosegljivost.
Strokovnost in prijaznost.
Da na posamezni enoti ostajajo iste vzgojiteljice. To je ključno za pozitivno vzdušje.
Prijaznost vzgojiteljev.
Strokoven odnos vzgojiteljic.
Prijaznost, gibanje, posluh za želje, prošnje.
Preproste, prijazne, potrpežljive, pridne, razumne vzgojiteljice in vzgojitelji naših otrok.
Srčnost.
Otroci radi prihajajo v vrtec in počnejo raznolike stvari, kvaliteta gledališke predstave,
petje ob spremljavi instrumentov obiski gasilcev, živali in drugih gostov.
Odlično vodstvo.
Velikost notranjih kot zunanjih prostorov.
Zaupanje, varnost.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Večina delavcev se res trudi in dela srčno.
Zadovoljstvo, veselje (otrok).
Gibanje.
Ko se moj otrok srečen vrne v domače okolje ter gre rad zjutraj v vrtec.
Super vzgojiteljice (velika večina) in vsi ostali zaposleni, pohvale.
Varnost, nasmeh, veselje.
Dodaten razvoj otroka.
Prijaznost.
Raznolikost in brez predsodkov.
Odličen tim delavcev.
Včasih je to bilo nekaj posebnega, zadovoljstvo in toplina. Danes tega ni. Ni topline ki
bi jo občutil od nekaterih vzgojiteljic.
Toplina, zadovoljstvo.
Dolgoletne izkušnje, pristop do staršev in otrok, komunikacija.
Toplina, drugi dom za naše otroke.
Blanka in Urška.
Zelo lep vrtec, v redu vzgojiteljice predvsem ljubeče do otrok.
Vrtec Trbovlje sem obiskovala tudi sama in imam nanj le lepe spomine.
Samostojnost otroka.
Potrpežljivost, prijaznost.
Vzgojiteljice s srcem.
Učenje, druženje, lepo vedenje.
Lepo otroštvo za otroke.
Prehrana.
To da naš otroci hodijo z veseljem v vrtec, da se tam počutijo ljubljeni in srečni.
Super kader ogromno ustvarjanja, ukvarjanja z otroci, dobra hrana, velike igralnice.
Všeč mi je motiv KORAK ZA KORAKOM in UČENJE PREKO IGRE.
Veselje, zabava in aktivnost.
Prijaznost, toplina vzgojiteljic.
Veselje otrok, ki vsako jutro z iskricami v očeh hitijo v vrtec.
Lep odnos vzgojiteljic do otrok.
Ustrezna igrala, usmerjen prosti čas.
Varnost.
Kvaliteta za nas predstavlja: vzgojiteljice veliko igranja zunaj.
Zaupanje, vestno in dobro strokovno delo.
Razočarani smo nad menjavo in prerazporejanjem skupin v letošnjem letu. Otroci, ki
imajo življenje okrnjeno že zaradi epidemije in stalnih sprememb v zvezi z njo,
potrebujejo vsaj neko stalnico. In menjava skupin in vzgojiteljic, je povzročila otrokom
še dodaten stres.
Vse super.
Zadovoljen otrok.
Pristnost in povezanost.
Podpora.
Vzgoja.
Kvaliteta.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strokovnost in toplina.
Odgovornost vzgojiteljic, nasmeh ob prihodu otroka v vrtec in lepa beseda.
Prijaznost, strokovnost, raznovrstnost, ljubezen do otrok in dela.
Prijaznost osebja, veliko zunanje igrišče.
Povezanost.
Vključevanje vrtca v športne dejavnosti.
Prijaznost, domačnost ustrežljivost.
Veliko in raznoliko obiskovano zunanje igrišče.
Prijaznost dostopnost… najboljši odraz je srečen otrok, ki se rad vrača v vrtec.
Veselje varnost druženje ustvarjanje.
Vzgoja in skrb za otroke.
Zadovoljstvo.
Zadovoljen in srečen otrok.
Odlično informiranje staršev, ter odlično usposobljen kader in prijaznost.
Prijaznost.
Srčnost in strokovnost.
Nekatere vzgojiteljice, ki res delajo s srcem.
Prilagodljivost.
Toplina.
Veselje, zabava, prijatelji.
Povezanost, predanost.
Zadovoljni smo z vsem, kar se dogaja v vrtcu. Nimamo nobenih pritožb.
Strokovnost in srčnost.
Varnost otrok.
Prijaznost, ljubeznivost.
Prijazne vzgojiteljice.
Prijaznost, trud do otrok.
Domačnost in medsebojna povezanost.
Toplina.
Domačnost, toplina.
Prijazne vzgojiteljice.
Povezanost, prijaznost, prijetnost (pohvale enoti Mojca – kjer je vzdušje zelo domače).
Vse kar otrok potrebuje! Za komunikacijo, motoriko, samostojnost, sprejemanje
različnosti!
Domačnost, ustrežljivost, prijaznost, razvoj otroka, enkratne vzgojiteljice, ki jih bodo
otroci pogrešali ob vstopu v šolo (pa tudi starši).
Meni osebno je bilo zelo všeč, ko ste v času epidemije prisluhnili staršem in pustili odprt
razvojni oddelek.
Prijazno.
Lepo obnašanje proti vsem otrokom.
Preveč zadovoljna z razvojnim vrtcem.
Toplina, zaradi odnosa vzgojiteljev.
Ustanova prijaznih vzgojiteljev kamor moja dva otroka zelo rada hodita.
Toplina, zaradi odnosa vzgojiteljic.
Energija (pozitivna), sproščenost, varnost.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Timsko sodelovanje, gibalne aktivnosti ter prijaznost do otrok in staršev.
Glede na izkušnje bi izpostavil domačnost.
Dobro počutje in veselje otroka, ko se zjutraj odpravljamo od doma proti vrtcu.
Zavzetost.
Otrokovo napredovanje v razvoju.
Vse najboljše.
Otroci v ospredju, strokovni, prijazni, predani. Moje izkušnje so pozitivne. Všeč mi je
majhnost enote.
Prijaznost.
Igrivost.
Prijaznost, ustrežljivost.
Strokovnost in domačnost.
Tradicija.
Prijaznost.
Prijaznost in gibanje na svežem zraku.
Dosegljivost.
Povezanost.
Strokovnost znanje zaupanje.
Varnost zaupanje igra.
Varno in zabavno varstvo in vzgoja otrok.
Toplina strokovnih delavk.
Predanost.
Vzgojno izobraževalni zavod.
Vzgojiteljice.
Veselje.
Strokovnost, polno zaupanje v vzgojiteljice ( varnost, prijaznost, dostopnost, predvsem
to da so res kot druge mame.
Prijeten kader, ustvarjalen, dobro vzdušje v vrtcu. In predvsem je pomembno, da otroka
rada hodita v vrtec.
Srčnost vseh vzgojiteljic in pomočnic, ki jih je imel otrok do sedaj v vrtcu.
Domačnost.
Srčna vzgojiteljica mojega dvoletnika.
Varstvo otrok.
Drugi dom mojega otroka.
Skrb za otroke.
Ljubeč odnos do otrok.
Raznolikost, pestrost.
Besedna zveza me ne asocira na nobeno misel. Sem pa zelo vesela, da moj otrok zelo
rad obiskuje vrtec in se veliko nauči.
Prijazne in skrbne vzgojiteljice, ki skrbijo za naše otroke.
Odnos do otrok, kvaliteten program.
Moji otroci veliko časa preživijo v vrtcu zato bi lahko rekla, da je to njun ˝drugi dom˝
in sem prepričana, da se tam počutita dobro in varno in gresta radi v vrtec.
Ljubezen do dela, ki ga opravljajo strokovne delavke je res posebnega pomena.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zelo zadovoljni z vrtcem Trbovlje, kar se kaže v tem, da gre hči izredno rada v vrtec.
Strokovnost, srčnost, prijaznost.
Spominja me na varnost, sproščenost, saj hčerka, ki obiskuje vrtec (in tudi starejša, ki
je sedaj že v šoli) z veseljem obiskuje vrtec in to je najbolj pomembno. Da se otrok z
veseljem vrača tja.
Odlično vodstvo in strokovno izobražene vzgojiteljice/vzgojitelji in pomočnice –
SRČNOST.
Strokovni delavci!
Da ste v vrtcu za otroke in da delate za otroke.
Toplina.
Sin zelo rad obiskuje vrtec in to nam veliko pomeni.
Prijazne vzgojiteljice, dobra opremljenost vrtca.
Zadovoljstvo otroka.
Otroštvo.
Prijaznost.
Prijazno osebje.
Omogoča osebnostni razvoj otroka, veliko prostega gibanja.
Prijeten vrtec, ki spodbuja otrokovo gibanje, fino-motoriko in umetnost (glasba,
ustvarjanje)
Usposobljenost, kreativnost, ustvarjalnost, naklonjenost strokovnih delavk/delavcev.
Druženje. Raznolikost dogajanja, dinamičnost, aktivnost otrok na veliko področjih.
Mesto kamor moj otrok rad hodi.
Usposobljenost, kreativnost, ustvarjalnost, naklonjenost strokovnih delavk in delavcev
Strokovnost, prijaznost.
Osebno menim, da največji pečat na nas starših in seveda tudi otrocih pusti to da zelo
zaupamo vzgojiteljicam. To je tisto največ in to cenimo.
Naša vzgojiteljica.
Varnost.
Srčnost vzgojiteljic in pomočnic.
Srčnost in toplina strokovnega kadra (upam, da nimam le mi te sreče).
Enotnost, prijaznost.
Varnost, strokovnost, domačnost.
Lepo otroštvo.
Zaposleni se znajo dobro prilagoditi otroku ki ima posebne potrebe in imajo veliko
posluha zanje.
Strokovnost, zaupanje.
Položnica.
Izobraževanje.
Srčnost.
Raznolike dejavnosti.

•

Zgodnje odpiranje vrtca. Do sedaj smo imeli res srečo z vzgojiteljicami, vse so bile
strokovne in prijazne.

18. PROSIMO, DOPIŠITE, KAR SMO IZPUSTILI, PA JE ZA VAS POMEMBNO, DA
NAM SPOROČITE:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moti me, da edino v vrtcu Ciciban, otroka predamo na vratih osebi, ki jo otrok ne pozna.
Na nek način diskriminacija otrok vrtca Ciciban. Vse druge enote, lahko starši svojega
otroka pospremijo v garderobo in se od njega poslovijo. Ob vseh ukrepih, maske,
razkužila, tega ukrepa ne razumem.
Ostanite naprej tako dobri kot ste do sedaj. Bodite zdravi in širite dobro voljo, čas za
naše male sončke.
Menim, da se vsi zaposleni trudijo, da bi otrokom v vrtcu nudili tisto, kar zares
potrebujejo- Primeren pristop, pozitiven odnos in prostor, kjer se otroci počutijo
zadovoljne in varne.
Tako delajte še naprej.
Kar tako naprej.
V mesecu juniju bo 8 let odkar sem vrtec prestopila kot starš. Oba otroka sta vrtec
obiskovala 5 let. Bila zadovoljna z vsemi vzgojiteljicami in pomočnicami, ki so
spremljale otroke. Z moje strani vse pohvale.
Delajte dobro še naprej.
Kar tako naprej. Glede na razmere pogrešam skupna druženja staršev z otroki,
delavnice.
Z VRTCEM TRBOVLJE smo zadnjih 6 let pre zadovoljni, super pohvale vodstvu in
vzgojiteljicam za vsakodnevno izobraževanje in vzgojo najinih otrok. Hudo nam je, ker
je to zadnje leto.
Razvidno je, da se v vrtcu učijo veliko pesmic, kar me zelo veseli. Skrbi me le da mi
otrok pravi, da se v vrtcu le igrajo in da nič ne grejo ven na svež zrak, sprehod.
Z navedeno enoto sem zelo zadovoljna, ker so otroci veliko zunaj ne glede na vremenske
razmere. Kljub ogromnemu trudu in požrtvovalnosti vzgojiteljic, bi jim dodatna igrala
bila v veliko pomoč.
Menim, da bi bilo super obvestiti vse vzgojitelje, da čim več pošiljajo povratne
informacije, saj eni tega ne pazijo.
Vsem zaposlenim v vrtcu Trbovlje želim vse dobro, ostanite zdravi in nadaljujte z
odličnim delom.
Tega je preveč za opisati.
Odnos prijaznost, toplina.
Plačilo vrtca ko je otrok odsoten. Če je otrok v vrtcu 5 dni je račun zelo visok. Nekateri
otroci, ki so pogosto bolni, so večino časa doma, mame pa koristimo nego. Plača manjša,
plačilo vrtca pa zelo visoko.
Ostanite takšni kot ste.
Želim vam sporočiti, da naj vrtec posluje še naprej tako uspešno, saj se v njem veliko
dogaja in ker so super vzgojiteljice. Naši otroci vrtec z veseljem obiskujejo in se veliko
naučijo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Za lastno izkušnjo od naše družine same pohvale, vzgojiteljicam pa nasvet, če delajo z
otroci morajo imeti dušo nasmeh in objem za otroke, tako se otroci počutijo varno.
Vse pohvale vzgojiteljicam, ki se res trudijo za naše otroke in res s srcem opravljajo
svoje delo. HVALA!
Hvala za ves trud zaposlenih. Želim si da bo nekoč tudi moj otrok sprejel vrtec.
Glede na to, da hčerka prvič obiskuje vrtec se tako prvič srečujemo z vami zelo
zadovoljni
Zdi se mi zelo pomembno, da zaposlujete strokovno in usposobljeno osebje, ki ima
prijazen odnos do otrok, ne da znašajo svoje osebne frustracije nad otroci. Moj otrok ne
hodi rad v vrtec, zaradi odnosa pomočnice.
Spremljam jedilnike več let. Ni zaznati soka v tetrapaku. Zelo veliko mleka, omake so
zelo mastne, saj madeži ne grejo dol iz oblačil.
Mogoče več izdelovanj izdelkov (iz gline, lepljenje, ustvarjanje).
Ne obremenjujte zaposlenih z nepotrebnimi zahtevami, odločno naprej v pravo smersuper ste in dovolite vzgojiteljem, da so prosto predani svojemu delu z otroci.
Hvala za vaše dosedanje dobro delo z našimi otroki in vse dobro še naprej.
Še enkrat bi pohvalila kolektiv enote Barbara.
Ni izletov v živalski vrt.
Le tako naprej. Hvala.
Glede prehrane: otroci, ki ne jedo svinjine, bi lahko tudi imeli topel obrok brez svinjine
in ne samo suho malico.
Enota Mojca – mogoče bi lahko obnovili podloge pri zunanjih igralih, ker je vedno zelo
blatno.
Še naprej se trudite za dobrobit naših otrok in da uslišite tudi želje staršev. Moji trije so
vsi v vrtcu Mojca in sem z vrtcem zelo zadovoljna. Vzgojiteljice so krasne, dostopne,
tople, razumljive. Hvala!
V času epidemije smo starši slabo obveščeni oz. dnevne izmenjave informacij o našem
otroku ni dokler sami ne vprašamo.
Na sestanku je bilo veliko poudarka na e-asistentu, mislim pa da ga osebje premalo
spremlja in dopolnjuje. Starše bi lahko bolj seznanili, kaj se v vrtcu kakšen teden dogaja,
ker otroci redko povejo kakšne aktivnosti, igre, novosti se dogajajo v vrtcu.
Zelo mi je všeč vaš profesionalen pristop ter odnos do otroka, je bolj topel, prijazen in
ljubeč, zelo smo zadovoljni z vami.
Majhnost enote Mojca – starše in vzgojiteljice bolje poznaš, otroci se med sabo poznajo,
bolj občutek domačnosti - ˝velika družina˝. Moj otrok je res vesel/zadovoljen in vem,
da je vzgojiteljicam mar. HVALA!
Zelo zadovoljna s kolektivno zamenjavo v razvojnem oddelku, posebno z Galom.
Zelo sem zadovoljna z našima vzgojiteljema in vrtcem na splošno.
Delajte dobro še naprej.
Brez pripomb.
Super bi bilo, če bi lahko na obvestila za uvodne sestanke pred začetkom šolskega leta
napisali, za katero starostno skupino je sklican sestanek, tako bi se izognili zmedi, če je
v vrtec vključenih več otrok hkrati. Vse pohvale vodstvu strokovnim delavkam in
osebju, saj ste zelo prijazni. Vesela sem da moji otroci obiskujejo vaš vrtec.
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Prehrana v vrtcu, bi bila lahko bolj raznovrstna! (pogrešam ribe-vsaj 1x tedensko,
sladice (obstajajo zdrave sladice, čaj (vsaj 1x tedensko sladkan jogurti (ne obstajajo
samo navadni ampak tudi sadni).
Kot staršu mi je pomembno, da moj otrok rad obiskuje vrtec, zato hvala strokovnima
delavkama za ves njun trud.
Gneča na parkirišču, tudi zaradi parkiranja zaposlenih na zgornjem parkirišču.
Viden je napredek oz. opaziti je spremembe v letošnjem letu. V primerjavi z lanskim
letom, ko starši nismo imeli nobenih informacij, ni bilo obveščanja, malo sodelovanja s
strani strokovnih delavk.
Pohvala obema strokovnima delavkama iz skupine Sovice, saj moj otrok z veseljem
obiskuje vrtec, kot starša pa sva pomirjena saj veva da bo otrok v dobrih rokah.
Otroci premalo pijejo. Po kosilu jim odpeljejo kozarčke, po otroke pridem po malici, pa
sta oba žejna vedno. Pri dietni prehrani nismo bili vedno zadovoljni, ko je bil v jaslih je
dobival trde štručke ko kamen otrok pa brez zob. Tudi razne ploščice niso bile primerne
Kar tako naprej. Težko boste ugajali vsem staršem zato pogumno in kvalitetno kot do
sedaj naprej.
Ste super, vse pohvale in čestitke. Srečno!
Vzgojiteljici s srcem in željo ter voljo, da otroke nekaj naučita.
Včasih bi si želeli malo več slikic dogajanja v vrtcu/skupini.
Sicer otroci nimajo težav s strokovnimi delavkami vendar me moti menjava po enotah,
saj se je mlajši otrok težko navadil na popolnoma neznane obraze in kljub temu, da je
bil brez težav uveden, je trajalo več kot mesec, da je vse na novo sprejel.
V enoti Pikapolonica se mi zdijo nekatere igralnice majhne za recimo skupine po 24
otrok. Odlična nova igralnica v nekdanjem hišniškem stanovanju. Odlične izkušnje z
vsemi strokovnimi delavkami v zadnjih v enoti Pikapolonica.
Moti me le prehrana, premalo je sezonske hrane (sredi zime jedo slive, jagode…)
namesto, da bi se povezali z okoliškimi kmetijami.
Ostanite še naprej isti!
Pomembno nam je, da so strokovni delavci cepljeni, saj le tako lahko zaščitijo otroke,
ki se sami ne morejo cepiti. S tem se zmanjša tudi število karanten, ki so finančno in
organizacijsko breme. Poleg tega bi bilo potrebno preverjati PCT za starše ob uvajanju
otrok v vrtec.
Premajhno parkirišče pred enoto Pikapolonica.
Vse dobro, smo zadovoljni z vrtcem, rad hodi že od prvega leta starosti.
Menim, da ste na dobri poti in lahko rečemo, da smo se odločili za pravi vrtec. Kar je
najbolj pomembno je to, da se otroci dobro počutijo in razvijajo v prave odrasle osebe
z veliko domišljije. Hvala vam!
Menjava vzgojiteljic oz. celotnega kadra v letošnjem letu je bila popolnoma zgrešena in
nepotrebna. Povzročila je le zmedo, nezadovoljstvo, med starši in otroci (ter samimi
delavci).
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Pohvala vzgojiteljicam in pomočnikom, ki se tudi v teh malo težjih časih trudijo po vseh
močeh. Še naprej uspešno delo.
Prestavljanje vzgojiteljic in pomočnic se mi ne zdi za dobrobit otrok, staršev in samih
vzgojiteljev.
Sledenje trendom zdrave prehrane ni nujno dobro tudi za otroke. Nekateri trendi se v
domačem okolju ne prakticirajo (beri: preprosta prehrana doma) saj si mnogi zaradi
ekonomskih razmer takšnih trendov zdrave prehrane niti ne morejo privoščiti in
posledično otroci ne poznajo/ne jedo tega in domov prihajajo lačni kljub obilici hrane.
Veseli me, da se otrok dobro počuti v vrtcu in da dobi dovolj pomoči pri prehranjevanju.
Moti me malo samo to da imajo v prvem starostnem obdobju kar dosti sladkih stvari.
Mogoče odpiranje vrat ni najbolj posrečeno, saj se večkrat zgodi, da je otrok že
pripravljen za odhod, stoji pred vrati pa ga starš ne more spustiti ven. Kljuke bi bilo
potrebno namestiti na višino glave odrasle osebe.

