
Rezultati 
anketnega 
vprašalnike za 
starše 2014/2015 



1. Anketni vprašalniki: 

 Enota Barčica – vrnjenih 41 vprašalnikov 

 Enota Mornarček – vrnjenih 53 vprašalnikov 

 

2. Poslovalni čas vrtca: 

 4 predlogi za spremembo poslovalnega časa 
vrtca: 

 6.00-16.30 (enota Barčica) 

 FleksIbilen urnik 4-6 urnega programa 
(enota Barčica) 

 6.00-17.30 ali 18.00 (enota Mornarček) 

 6.00-17.00 (enota Mornarček) 
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Pridobivanje 
informacij 

83; 36% 

22; 10% 

42; 18% 
12; 5% 

69; 30% 

1; 1% 

2014/2015 

strokovne
delavke

drugi starši

spletna stran

publikacija

oglasne deske

drugo



Spletna stran 
vrtca 

24; 23% 

70; 66% 

12; 11% 

spremljanje spretne strani 

redno

občasno

nikoli



Kaj 
spremeniti, 
kaj izboljšati? 

 Informiranje staršev-7 

 Ponudbo dodatnih programov-16 

 Vsebino dejavnosti-8 

 Prehrano-1 

 Poslovalni čas-1 

 Ničesar-63  

 Drugo (ukinitev igranja igric-1, parkirišče-1, 
zaključek šolskega leta kot letos-1) 

 

 



Mnenja, 
predlogi, 
pobude 
staršev-
enota 
Mornarček 

 Več italijanskega jezika.  

 Zadovoljni smo, naj ostane vse kot je. Naj se nič ne spremeni.  

 Skrbi me za varnost otrok. Opazila sem, da kdor koli lahko vstopa v 
vrtec. Lahko bi imeli koga pred vhodnimi vrati. To bi bilo potrebno!  

 Posebej sem hvaležna Desi. Pri njej smo dobili občutek varnosti. 
Zelo ji zaupam otroka. Z Ivo sta odličen tim.  

 Le tako naprej! Super ste!  

 Mislim, da je program Vrtca Mornarček zelo pester. Otroci z njim 
zelo veliko pridobijo. Hvala celotnemu kolektivu.  

 Hvala vsem strokovnim delavkam. 

 Hvala za občutek varnosti in brezskrbnosti, ko otroka pustim pri 
super vzgojiteljicah.  

 Še posebej se zahvaljujemo za prijaznost in skrb Lili, Metki Katji.  

 Več sence na igrišču.  

 Hvala za profesionalno delo. Odlični ste.  

 Prosili bi za več sence na igrišču. Posaditev sadnih dreves.  

 Pohvale Nevenki in Jasni.  

 



Mnenja, 
predlogi, 
pobude 
staršev-
enota 
Barčica 

 Zelo smo zadovoljni z delom vrtca in delavkami.  

 Več dejavnosti v oddelkih 2-3 leta.  

 Odlični ste. Kar tako naprej.  

 Učenje tujih jezikov. 

 Zahvala Damijani in Sari za odlično delo. 

 Več športnih izletov v naravo, cici olimpijade. 

 Selitev v Piran-kar nekaterim predstavlja izgubo 
dodatnega časa in dodatne stroške. Za obnovitvena dela 
je dva meseca preveč. Po dveh mesecih se otroci težko 
privadijo spet na novo okolje in vzgojiteljice. 

 Pohvale Tjaši in Gemi za prizadevnost. 

 Pohvale vsem strokovnim delavkam, zmerjaj ste prijazne 
in nasmejane. 

 Predlagam več dogodkov, več sodelovanja z zunanjimi 
sodelavci, posvetovanje s starši glede selitve v Piran. 

 Zahvale Katji in Jani. 

 Čestitke celotnemu kolektivu za organizacijo zaključne 
prireditve ob 30. letnici Barčice. 
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Srednja vrednost 
zadovoljstva staršev z 
vrtcem je 4,8. 


