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Področja analize 

 

 

 Izvajanje vzgojno izobraževalnega programa v Vrtcu mornarček 
Piran 

 Predavanja za starše  za  šolsko leto 2016/2017 (aktualne teme-

pričakovanja staršev) 

 Spremljanje spletne strani vrtca 

 Ocena splošnega zadovoljstva staršev z vrtcem 

 Sporočila staršev 
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Spodbujanje zdravih življenjskih navad (prehrana, 

gibanje, preventiva) 
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Aktualne teme s področja vzgoje in 

otrokovega razvoja 

Doslednost pri 

postavljenju meja in 

pravil v vzgoji otrok; 74; 

37% 

Otrokova trma; 43; 22% 

Zdrava prehrana in 

razvijanje odpornosti 

otroka; 51; 26% 

Razvoj govora 

predšolskega otroka; 

30; 15% 

Drugo; 1; 0% 

Doslednost pri postavljenju meja in pravil v vzgoji otrok

Otrokova trma

Zdrava prehrana in razvijanje odpornosti otroka

Razvoj govora predšolskega otroka

Drugo



Spremljanje spletne strani vrtca 

redno; 26; 26% 

občasno; 67; 67% 

nikoli; 7; 7% 

redno

občasno

nikoli



Spletna stran-sporočila staršev 

 Na spletno stran objaviti fotografije zaključnega nastopa. 

 Na spletno stran objaviti obvestila o povečanem številu viroz in obolenj, 
zlasti v zimskem času. 

 Več informacij na spletni strani, ne samo na oglasnih deskah pred 
igralnicami. 

 Več obvestil za starše. 

 Večjo preglednost, tudi pri ogledu s telefonom. 

 Tekoča obvestila, več slik. 

 Premalo aktualna in premalo interaktivna. 

 Preureditev spletne strani, več informacij na sami spletni strani o 
dogodkih v vrtcu in če je potrebno otroka prej pripeljati. Če otroka 
prejšnji dan ni v vrtcu, sploh nisi o tem obveščen. 

 Objaviti povezave oz. objave člankov o razvoju otroka. 

 

 

 



Predlogi, pobude, sporočila staršev 

ENOTA BARČICA: 

 Vse pohvale vzgojiteljicam! 

 Še posebej bi pohvalila Saro Herceg, s katero smo bili zelo zadovoljni in 
jo ima naša hči zelo rada. Dodali bi, da je nesprejemljivo, da so otroci 
za en mesec preseljeni v Piran v bližini Barčice in nam ni ravno po godu 
jo voziti v Piran (parkiranje, dovoz). 

 Ko razsajajo obolenja, se otroci preveč časa zadržujejo v isti igralnici. Ni 
potrebno, da so zjutraj 4 vzgojiteljice v eni igralnici in kup otrok. 

 Potrebujemo popoldansko varstvo, da bi bila ena vzgojiteljica dežurna, 
ker službe tako zahtevajo. 

 Več interakcij  vzgojiteljev s starši. Želeli bi si več informacij o tem, kako 
otrok napreduje v vrtcu. 

 Slaba obveščenost staršev in premalo komunikacije. Več sodelovanja z 
lokalnimi akterji, tudi v manjših skupinah (3-4). 

 

 

 

 



 Super ste! 

 Zahvaljujemo se celotnemu kolektivu enote Barčica, samo tako naprej! 

 Odlični ste! 

 Več izletov! 

 Odlični ste, hvala, ker ste skrajšali poletno selitev v piransko enoto. En mesec bo lažje 
kot dva! 

 Hvala Ingrid, Gemi in Tjaši! 

 Bravo vsem zaposlenim Vrtca Mornarček. Delate čudeže z našimi otroki. Hvala. 

 Res ne bi vedeli, kaj bi dodali, vse je bilo več kot odlično. 

 Sin je letos zelo zadovoljen v vrtcu. Še za vikend vpraša, če je danes vrtec. Pohvale 
Klementini in Sari in ostalim vzgojiteljicam, ker opravljate svoje delo s srcem. Nimamo 
nobenih pripomb. 

 Če so v skupini otroci zelo različnih starosti (3-4 in 4-5) je primerno izvajati dva 
programa, ki je prilagojen starosti otrok. Le tako omogočimo, da bodo otroci počeli 
primerne aktivnosti. 

 

 



ENOTA MORNARČEK: 

 Več pozornosti nameniti varnosti otrok na igrišču, boljši nadzor  nad otroki na igrišču. 

 Ostanite takšni kot ste in za naše otročke še naprej tako ljubeznivi. Še naprej borbo za 
dobro počutje naših otrok. 

 Hvala za dobro počutje moje hčere Mie Čeklič. 

 Smo zelo zadovoljni z vsem. 

 Večje sodelovanje s starši. 

 Hvala za vso pomoč pri vzgoji otroka. 

 Samo tako naprej. 

 Smo zelo zadovoljni z vsem. Edino kar nas moti je to, da če se na govorilne ure ne vpišeš, 
ne prideš pravočasno na vrsto. 

 Boljša medsebojna komunikacija med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, ko nastopi 
težava. Doslednost pri postavljanju pravil, veljajo naj za vse otroke v skupini. Več 
italijanskega jezika. Vse pohvale strokovnima delavkama za vsakodnevno obveščanje. 

 Vse pohvale Sabini in Metki. 

 

 

 



Ocena splošnega zadovoljstva staršev z 

vrtcem v šolskem letu 2015/2016 
srednja vrednost zadovoljstva staršev: 4,7 

Ocena1; [VREDNOST] Ocena 2; [VREDNOST] Ocena 3; [VREDNOST] 

Ocena 4; 

[VREDNOST] 

Ocena 5; 

[VREDNOST] 

1 2 3 4 5


