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POVZETEK 

 

Diplomska naloga se osredotoča na pomen sodelovanja, partnerstva vrtca in staršev oziroma 

družin pri vzgoji predšolskih otrok. 

 

V teoretičnem delu sem predstavila sodelovanje vrtca in družine, saj z vključitvijo otroka v 

vrtec ob družinski vzgoji nastopi tudi vzgoja v vrtcu. Vrtec je pomoč  staršem pri vzgoji 

otroka, saj jim vzgojitelji svetujejo, pomagajo in jih usmerjajo pri reševanju vzgojnih in 

drugih problemov. Ravno zaradi tega je pomembno, da vzgojitelji in starši med seboj 

sodelujejo, saj je to sodelovanje pomembno in dragoceno za oboje. M. Bošnjak (2012) 

poudarja, da mora dobro sodelovanje s starši temeljiti na vzajemnem spoštovanju in zaupanju, 

saj bodo le tako vzgojna prizadevanja skladna in bodo pripomogla k uspešnejši vzgoji otrok. 

 

Z raziskavo sem želela analizirati poglede strokovnih delavcev in staršev na sodelovanje med 

vrtcem in starši. Zanimalo me je, kaj strokovni delavci in starši menijo o različnih metodah in 

oblikah medsebojnega sodelovanja, katero obliko sodelovanja najpogosteje uporabljajo in 

kako ocenjujejo medsebojno sodelovanje. Z raziskavo sem želela tudi analizirati poglede 

strokovnih delavcev in staršev na pomen vzgoje v vrtcu za otroka. 

 

Rezultati so pokazali, da so strokovne delavke Vrtca Lenart in starši mnenja, da je 

sodelovanje in vključevanje staršev v program dela v vrtcu pomembno in koristno za otroka. 

Tako strokovne delavke Vrtca Lenart kot tudi starši so mnenja, da je za otrokov razvoj 

pomembno, da je vključen v vrtec. O različnih oblikah medsebojnega sodelovanja so 

strokovne delavke Vrtca Lenart mnenja, da je pomemben prvi roditeljski sestanek, saj postavi 

temelje skupnega sodelovanja v celem šolskem letu, starši pa so mnenja, da so pomembna in 

potrebna skupna srečanja staršev, otrok in strokovnih delavcev. Strokovne delavke Vrtca 

Lenart in starši se ne strinjajo s tem, da so skupni roditeljski sestanki slabo obiskani, prav tako 

se tudi ne strinjajo s tem, da je pogovorna ura najbolj uspešna oblika sodelovanja. Strokovne 

delavke Vrtca Lenart in starši so mnenja, da vzgoja v vrtcu dopolnjuje družinsko vzgojo in da 

dobro sodelovanje temelji na vzajemnem zaupanju in spoštovanju. 

 

KLJUČNE BESEDE: vrtec, družina, predšolski otrok, predšolska vzgoja, sodelovanje 



 

 

SUMMARY 

 

Diploma work focuses on the meaning of cooperation, kindergarten and parents partnership as 

well as families by raising preschool children. 

 

In the theoretical part I introduced the cooperation of kindergarten and family because by the 

child's inclusion into kindergarten beside family education there also appears education in 

kindergarten. It helps parents to raise children because educators give them advice, help them 

and direct them how to solve educational and other problems. That is the reason why it is 

important for educators and parents to cooperate because this cooperation is important and 

precious for the both sides. M. Bošnjak (2012) emphasizes, that the good cooperation with 

parents bases on mutual respect and trust, this is the only way for educational efforts to be 

proportional and helpful for more successful education of children.  

 

With this research I wanted to analyse the views of professional workers and parents on 

cooperation between kindergarten and parents. I was interested in what professional workers 

and parents think about different methods and forms of mutual cooperation, what form of 

cooperation they use the most often and how they estimate mutual cooperation. With my 

research I also wanted to analyse the views of professional workers and parents on the 

meaning of education in kindergarten for a child. 

 

The results have shown, that professional workers in kindergarten in Lenart as well as parents 

agree that cooperation and involving parents in the programme of kindergarten work is very 

important and useful for children. Professional workers in kindergarten in Lenart and parents 

also agree, that for development of children is important to be included in kindergarten. About 

different forms of mutual cooperation professional workers in kindergarten in Lenart think, 

that the first parents meeting is important, because it bays the foundations of mutual 

cooperation during the school year, but parents agree, that common meetings of parents, 

children and professional workers are important and needed. Professional workers in 

kindergarten in Lenart and parents do not agree, that parents meetings are poorly attended and 

they also do not agree, that talk time is the most successful form of cooperation. Professional 

workers in kindergarten in Lenart and parents agree, that education in kindergarten 



 

 

supplements family education and also that good cooperation bases on mutual trust and 

respect. 

 

KEYWORDS: kindergarten, family, preschooler, early childhood education, cooperation 
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UVOD 

 

V času absolventskega staža sem se odločila, da bom v svoji diplomski nalogi predstavila 

temo družina in vrtec kot partnerja pri vzgoji predšolskih otrok. V sklopu tega sem želela 

izvedeti, kako sodelujejo in kakšno vlogo imajo starši in strokovni delavci vrtca pri vzgoji 

predšolskih otrok.  

 

Vsi si želimo, da bi vzgojili srečnega, zadovoljnega in kritičnega otroka, ki bo sposoben 

samostojnega življenja v družbi. Z vključitvijo otroka v vrtec ob družinski vzgoji nastopi t. i. 

institucionalna vzgoja. Vzgoja v vrtcu dopolnjuje družinsko vzgojo, zato je pomembno, da se 

med starši in strokovnimi delavci vrtca gradi partnerstvo. Dobro sodelovanje med starši in 

vrtcem je pomembno, saj vpliva na vsestranski razvoj otroka, prav tako pa je to sodelovanje 

tudi nujen pogoj za dobro počutje otrok in kvalitetno delo. Sodelovanje med starši in 

strokovnimi delavci obojim omogoča izmenjavo informacij o otroku in lažje zaznavanje 

otrokovih želja, potreb, občutenj itn. Ravno zaradi tega vrtci organizirajo različne oblike 

sodelovanja in srečanja strokovnih delavcev in staršev. 

 

Diplomska naloga bo sestavljena iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega dela. V 

prvem, tj. teoretičnem delu diplomske naloge, bom najprej predstavila vrtec kot vzgojno-

izobraževalno organizacijo, izpostavila bom temeljne naloge vrtca, načela in cilje predšolske 

vzgoje ter vlogo vrtca v življenju otroka in družine. Drugo poglavje bom namenila 

sodelovanju vrtca in družine, saj z vključitvijo otroka v vrtec ob družinski vzgoji relativno 

zgodaj nastopi tudi vzgoja v vrtcu, t. i. institucionalna vzgoja.  

 

Odločila sem se, da bom v drugem, tj. empiričnem delu, preverila, kako starši in strokovni 

delavci vrtca sodelujejo pri vzgoji predšolskih otrok. Raziskala in analizirala bom mnenje 

vzgojiteljic, pomočnic vzgojiteljic in staršev o sodelovanju med vrtcem in starši ter raziskala 

poglede staršev in strokovnih delavcev na različne metode in oblike medsebojnega 

sodelovanja. 
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1 VRTEC  

1.1 VRTEC KOT VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNA INSTITUCIJA 

 

Ob besedi vrtec najprej pomislimo, da je to institucija, ki staršem omogoča varstvo njihovega 

otroka, medtem ko so v službi. Vrtec si predstavljamo kot kraj, kjer se otrok igra, zabava in 

druži z vrstniki. Ob tem pa se moramo zavedati, da je vrtec mnogo več. Kot zapišeta A. 

Retuznik Bozovičar in M. Krajnc (2010) je vrtec »javni zavod oziroma institucija, ki skrbi za 

uresničevanje temeljnih otrokovih pravic« (prav tam, str. 161). Otrokom, ki so vključeni v 

javne vrtce, država zagotavlja možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno 

poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itn. Kamenov 

(1990; povz. po Lepičnik-Vodopivec, 1996, str. 42) izpostavlja, da je vrtec institucija, ki je 

nastala zaradi potreb družbe. Ena izmed prvotnih funkcij vrtca je res »skrb za otroke« ali 

»varovanje« otrok v času odsotnosti staršev zaradi dela. Vzgojno-izobraževalna funkcija 

vrtca, ki jo zasledimo že pri klasikih predšolske pedagogike, se pojavi šele mnogo kasneje. 

Šele v štiridesetih in petdesetih letih dvajsetega stoletja se, na podlagi Freudove teorije, v 

ospredje predšolske vzgoje in izobraževanja ter njenih ciljev postavlja pomen razvoja 

fizičnega zdravja in razvoja dobrih navad na socialno-emocionalnem področju. Pomen 

kognitivnega razvoja in razvoj sposobnosti, potrebnih za uspeh v šoli, pa se uveljavi desetletje 

pozneje. Danes vrtec pojmujemo kot pomoč staršem pri skrbi oziroma vzgoji otroka (Zakon o 

vrtcih, 2005, 2. člen). 

1.2 TEMELJNE NALOGE VRTCA 

 

S svojim nastajanjem, dopolnjevanjem in razvijanjem so vrtci izpolnjevali različne cilje in 

naloge, ki so prinesli dobro otrokom, družinam in širši družbi. A. Retuznik Bozovičar in M. 

Krajnc (2010, str. 161) poudarjata, da so vrtci javni zavodi oziroma institucije, ki skrbijo za 

uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. Woodhead (1979; povz. po Lepičnik-Vodopivec, 

1996, str. 42) govori o »vrtcu kot vzgojno-izobraževalni instituciji.« Avtor (prav tam) 

nadaljuje, da je njena osnovna naloga, da otrokom omogoči čim boljšo, s pozitivnimi vplivi 

napolnjeno okolje, ki jih bo, ne glede na okoliščine, v katerih živijo v družini, spodbujala, da 

bodo s pomočjo različnih aktivnosti v največji možni meri razvijali svoje potenciale. Zakon o 
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vrtcih (2005, 2. člen) temeljne naloge vrtcev opredeljuje kot pomoč staršem pri celoviti skrbi 

za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj 

otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. E. Jensen in H. Jensen (2011, str. 47) poudarjata, 

da sta najpomembnejši vsebini dela v vrtcu vzgoja in socializacijsko bivanje s skupinami 

enako starih otrok. J. Ferjančič in L. Marjanovič Umek (1992, str. 7) navajata globalni cilj 

predšolske vzgoje, ki zagotavlja pogoje za otrokov skladni razvoj, spodbujanje razvoja, 

socializacije otroka ter potrebno ravnotežje med otrokovimi razvojnimi potrebami, 

specifičnostjo razvojnega obdobja in strukturiranostjo oziroma sistematičnimi vplivi iz okolja.  

 

A. Retuznik Bozovičar in M. Krajnc (2010, str. 162) pravita, da vrtec dopolnjuje družinsko 

vzgojo in skrbi za dvig kakovosti življenja predšolskega otroka. Družini nudi pomoč in 

razbremenitev pri socialnih in pedagoških nalogah, pri tem pa ne posega v zasebnost družine 

niti ne more nadomestiti primarne vloge družine. V svojem delovanju spoštuje kulturo, 

identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, navade in običaje otrokovih staršev (prav tam). 

Najsplošnejša predpostavka za izpolnjevanje dopolnilne funkcije vrtca je poznavanje 

življenjskih pogojev in karakteristik družine (Žnidaršič, 2005).  

 

Avtorica (prav tam) pravi, da se pomen dopolnjevanja družine izpostavlja na različnih 

področjih in da se z vzgojo v vrtcu izravnavajo specifični pogoji domačega okolja. Poudarja, 

da pri menjavanju vedenja staršev do otrok, pri nekonsistentnem vzgojnem stilu in ob labilnih 

odnosih v družini otroci v vrtcu potrebujejo veljavnost pravil, zanesljivost in varnost. 

Vzgojiteljica torej mora imeti stalen in enoten vzgojni stil, pri katerem je dosledna. Vrtec 

mora biti odprt za družinsko življenje, delovna področja in domač kulturni prostor. 

Vzgojiteljica naj teme iz družbenega življenja vpleta tudi v program, in sicer tako da se 

poslužuje aktivnosti v naravi, ogledov družbenih in kulturnih ustanov, sodelovanja na 

praznovanjih in podobno. Otroci ob obiskih domov za ostarele razvijajo odnos do starejših, še 

posebno, če jih v njihovih družinah ni. Vrtec otrokom nudi možnost, da spoznajo, da obstaja 

veliko različnih oblik družine in da nobena od njih ni slaba ali edina. Tako na primer otrokom, 

ki živijo samo z enim staršem ali so posvojeni, pomagamo vrednotiti njihovo življenjsko 

situacijo kot normalno. Edinci pa v skupini vrstnikov pridobivajo socialne kompetence. Vrtec 

podpira enakopravnost spolov, partnersko družinsko strukturo in pravično delitev domačih 

opravil, zato moramo paziti, da se izogibamo določanja za spol, specifičnih pripisovanj v 

različnih vsebinah in razgovorih (na primer poklici, hobiji itn.). Deklice in dečke 
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obravnavamo enako, prav tako pa jih skušamo pritegniti k igri, ki jo običajno izbira nasprotni 

spol. Vrtec otrokom omogoča spoznavanje in preizkušanje komunikacijskih sposobnosti in 

tehnik reševanja problemov in konfliktov. Otroci morajo namreč spoznati, kako najbolje 

zagovarjati svoja stališča ter kako v skupini demokratično odločati in sklepati kompromise. 

Vzgojiteljice spodbujajo motivacijo za učenje, psihomotorične in kognitivne sposobnosti, 

vendar na ne šolski način in seveda brez pritiska. Ob tem starše opozarjajo na morebitno 

preobremenjenost otrok z različnimi dejavnostmi in ponudbami ter jih usmerjajo v tiste 

dejavnosti, ki so primerne otrokovi starosti in pozitivno vplivajo na otrokov celostni razvoj. 

Ker otroci potrebujejo priložnost za fizično aktivnost, učenje in obvladovanje lastnega telesa 

ter razvoj samozaupanja, jim moramo ponuditi tudi dejavnosti, ob katerih se lahko umirijo, 

prav tako pa spodbujamo njihovo sposobnost koncentracije v nasprotju s poplavo dražljajev. 

Otroke v vrtcu pripravljamo na smiselno porabo prostega časa, saj se morajo naučiti 

samostojne aktivnosti in zaposlitve, namesto da čakajo na spodbudo drugih. Vzgojiteljica je 

pozorna na znake zanemarjanja ali zlorabe in ob njihovem odkritju primerno posreduje 

informacije ustreznim službam (prav tam). 

1.3 NAČELA IN CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCIH 

 

Predšolska vzgoja v vrtcih poteka po načelih demokratičnosti, pluralizma, avtonomnosti, 

strokovnosti in odgovornosti zaposlenih, enakih možnosti za otroke in starše, upoštevanja 

različnosti med otroki, pravice do izbire in drugačnosti ter ohranjanja ravnotežja med raznimi 

vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja (Zakon o vrtcih, 2005, 3. člen). V 

Kurikulumu za vrtce (1999) so poleg zgoraj omenjenih načel zapisana še naslednja načela, ki 

jih moramo upoštevati pri načrtovanju vzgojnega dela ter pri neposrednem delu z otroki: 

− načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti, 

− načelo strokovne utemeljenosti kurikula, 

− načelo pogojev za uvedbo novega kurikula, 

− načelo horizontalne povezanosti, 

− načelo vertikalne povezanosti oziroma kontinuitete, 

− načelo sodelovanja s starši, 

− načelo sodelovanja z okoljem, 
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− načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega 

spopolnjevanja, 

− načelo kritičnega vrednotenja (evalvacije), 

− načelo razvojno-procesnega pristopa, 

− načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov 

izražanja. 

 

Med naštetimi načeli izpostavljamo načelo sodelovanja s starši, saj je sodelovanje med starši 

in strokovnimi delavci vrtca pomembno zaradi medsebojnega izmenjevanja informacij o 

otroku, njegovem razvoju, posebnostih itn. V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 15) je zapisano, 

da mora biti staršem javno dostopno pisno in ustno obvestilo o različnih ponudbah programov 

v vrtcu. Vzgojitelji morajo starše obveščati o tem, kako in v kakšnih pogojih se otrok v vrtcu 

aktivira in osamosvaja pri pridobivanju novih znanj in navad, katere so najprimernejše oblike 

in metode usmerjanja v te aktivnosti (Črv in Nedić, 2012, str. 99). Starši imajo pravico do 

sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku z vzgojiteljem in s 

pomočnikom ter s svetovalno službo (Kurikulum, 1999, str. 15). M. Črv in S. Nedić (2012, 

str. 99) pišeta, da so primarni stiki in stalna povezanost med vzgojiteljem in starši pomembni 

za otrokov razvoj. Vzgojitelj mora vse, kar želi staršem sporočiti o otroku, povedati v 

neposrednih stikih in brez prisotnosti drugih.  

 

Starši imajo pravico do postopnega uvajanja otrok v različne programe vrtca (Kurikulum, 

1999, str. 15). Vzgojitelj mora staršem omogočiti, da so določen čas skupaj z otrokom v 

njegovi skupini, saj prisotnost enega izmed staršev olajša otrokove stiske v prvih dneh. 

Komunikacija med starši in vzgojiteljem naj poteka sproščeno, tako da bo otrok videl, da so 

starši sproščeni, in bo tako tudi sam vesel stika z vzgojiteljem. S pomočjo staršev se tako 

poglablja čustvena vez med otrokom in vzgojiteljem (Črv in Nedić, 2012, str. 100). Starši 

imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku (Kurikulum, 

1999, str. 15), pri čemer M. Črv in S. Nedić (2012, str. 100) dodajata, da naj vzgojitelj starše 

spodbuja k dajanju predlogov in pobud, ki so sprejemljivi za vse. Starši imajo pravico 

sodelovati  pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z 

vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, pri tem pa morajo spoštovati strokovno 

avtonomnost vrtca (Kurikulum, 1999, str. 15). M. Črv in S. Nedić (2012, str. 100) pravita, da 
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mora vzgojitelj pri starših vzbuditi zanimanje in željo za to sodelovanje, otrokom pa mora 

ponuditi vrsto različnih možnosti za igranje, raziskovanje, ustvarjanje, preizkušanje raznih 

zmogljivosti, kar jim bo lažje uspevalo z vključevanjem staršev. Pri stiku s starši je treba 

spoštovati zasebno sfero družin, njihovo kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, 

prepričanja, stališča, navade in običaje, dosledno upoštevati njihovo pravico do zasebnosti in 

varstva osebnih podatkov in jim zagotoviti stalno informiranje ter sistematično seznanjanje z 

njihovimi pravicami in odgovornostmi (Kurikulum, 1999, str. 15).  

 

V Zakonu o vrtcih (2005, 4. člen) so zapisani naslednji cilji predšolske vzgoje v vrtcih: 

− razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, 

− razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v 

skupinah, 

− razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja 

in izražanja, 

− negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje 

neodvisnega mišljenja, 

− spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, 

kasneje tudi branja in pisanja, 

− spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,  

− posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja, 

− spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja, 

− razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. 

 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011, str. 76) sta poleg zgoraj 

omenjenih ciljev predšolske vzgoje v vrtcih zapisana še naslednja cilja: 

− razvijanje prosocialnega vedenja, 

− razvijanje odgovornosti za lastno zdravje ter zdravo okolje. 

 

Kot pomemben cilj predšolske vzgoje v vrtcih lahko izpostavimo posredovanje znanj z 

različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja. Vzgojitelji so namreč pedagoško 

usposobljeni in imajo ustrezno strokovno znanje, zato lahko starše z nasveti usmerjajo pri 

vzgoji njihovega otroka, jih seznanjajo o normalnem razvoju otroka in o ravnanju, če se pri 



7 

 

otrocih pojavljajo težavne oblike vedenja in posebnosti v razvoju (Vidmar, 2010; povz. po 

Žnidaršič, 2012, str. 14). 

1.4 VLOGA VRTCA V ŽIVLJENJU OTROKA IN DRUŽINE 

 

Vrtec je profesionalna ustanova, ki otrokom in njihovim družinam nudi celostni pristop za 

dopolnjevanje nege in vzgoje, ki jo sicer otroci dobijo v svoji družini. Predšolsko vzgojo torej 

razumemo kot družbeno dejavnost, ki ustvarja pogoje za celostni razvoj ter ustvarjalnost 

predšolskega otroka, ki mu zagotavlja varno in zadovoljno otroštvo ter zmanjšuje negativne 

vplive različnih življenjskih okoliščin, v katerih živijo otroci. Vrtec, v katerem se izvaja 

organizirana, strokovna in sistematična vzgoja in izobraževanje predšolskega otroka, je zelo 

pomemben dejavnik v naši družbi, saj omogoča zaposlovanje staršev predšolskih otrok. 

Naloga vrtca je, da otroku predstavlja drugi dom, kjer se počuti varen, ljubljen, sprejet in 

svoboden. Vrtec je tako torej pomoč družini pri vzgoji in izobrazbi njihovega otroka (Jug, 

2000, str. 161). Institucionalna dejavnost torej predstavlja pomembno pomoč družini, 

dopolnitev njene vzgoje, nadomestilo v času, ko sta oba starša zaposlena. Večina staršev s 

težkim srcem sprejme odhod otroka v vrtec. Ob vključitvi otroka v vrtec se v starših zbujajo 

različni občutki, od žalosti, strahu, občutka krivde, pa do ljubosumnosti, včasih pa tudi 

občutki olajšanja. Starši v vrtcu vidijo podaljšano roko družine, njegovo vlogo pa v tem, da 

smotrno organizira otrokov čas in življenje v vrtcu ter pripomore k optimalnemu razvijanju 

otrokovih zmožnosti (Primožič, 2000, str. 78). 

 

Tudi Valentinčič (1981, str. 13) se strinja, da je staršem in družinam potrebna strokovna 

pomoč pri vzgoji otroka, saj je vzgoja ena izmed najbolj zahtevnih dejavnosti. Naloge vrtcev 

vidi kot svetovanje staršem, pomoč pri reševanju vzgojnih vprašanj ter načrtno usposabljanje 

za vzgojno delo. Starši naj bi tako na otroka pozitivno vplivali ob pomoči vzgojitelja oziroma 

svetovalne službe. Od nje naj bi dobili tisto oporo, ki jo potrebujejo za reševanje 

vsakodnevnih težav, vzgojnih dilem in pomislekov. Ravno to pa nas spodbuja k zavedanju o 

pomembnosti obojestranskega sodelovanja in partnerskih odnosov med starši in vzgojitelji, 

saj bi moral vrtec rasti iz družinskega življenja. 
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Vrtec ima torej pomembno vlogo pri vzgoji otrok, saj za predšolske otroke predstavlja mesto 

raziskovanja, iskanja in pridobivanja znanja. Vzgojitelji vzgajamo otroke v spoštovanju 

njihove svobode in jih pripravljamo na življenje v bližnjem in širšem okolju (Kovše, 2011, str. 

4). E. Jensen in H. Jensen (2011, str. 46) pravita, da morajo vzgojitelji omogočati dejavnosti, 

ki spodbujajo otrokovo domišljijo, ustvarjalnost in jezikovni razvoj ter odpirajo možnosti za 

igro in učenje, za telesni razvoj in raziskovanje okolice. Avtorici (prav tam) nadaljujeta, da 

vrtci razvijajo tudi otrokovo soodgovornost in soodločanje, podpirajo njegovo razumevanje 

demokracije in občutek povezanosti z družbo ter razvijajo njegovo razumevanje za kulturne 

vrednote in ustrezen odnos do narave. Vzgojitelji tako poleg vzgajanja v sodelovanju s starši 

skrbijo za to, da si otroci pridobijo demokratične in kulturne vrednote. 

2 SODELOVANJE VRTCA IN DRUŽINE 

2.1 OPREDELITEV SODELOVANJA VRTCA IN DRUŽINE 

 

E. Jensen in H. Jensen (2011, str. 51) s pojmom sodelovanje označujeta vzajemni proces, v 

katerem so tako starši kot vzgojitelji po pogovoru in skupnih dogovorih pripravljeni 

prilagoditi svoje vedenje in ravnanje v otrokovo korist. Tudi J. Lepičnik-Vodopivec (1996, 

str. 47) piše, da je sodelovanje med starši in vzgojitelji zapleten in večdimenzionalen proces, 

ki temelji na obojestranski pripravljenosti za sodelovanje. V Kurikulumu za vrtce (2004, str. 

24) je zapisano, da je sodelovanje med vrtcem in starši pomemben vidik kakovosti predšolske 

vzgoje, saj prav to sodelovanje prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in 

institucionalne vzgoje. V odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti 

in različnih pristojnosti. Institucija naj staršem nudi storitve in ne posega v njihovo sfero 

zasebnosti. Tako mora vrtec spoštovati kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, 

prepričanja, navade in običaje otrokovih staršev, starši pa morajo upoštevati meje svojega 

soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost institucije. Staršem mora biti vedno na voljo 

publikacija o vrtcu, ki vključuje vse informacije v skladu z zakonom in ustreznimi pravilniki. 

Oglasne deske pred igralnico pa so namenjene stalnemu obveščanju staršev o tem, katere 

dejavnosti potekajo, kako se odvija življenje v oddelku (prav tam). 
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Starši so najbolj neposredna vez med vrtcem in njegovim družbenim okoljem. Ko otrok 

začuti, da se je med njegovimi starši in vzgojiteljem stkala pristna vez, postane tudi sam 

zaupljivejši do vzgojitelja. S tem pa je tudi otrokovo počutje v vrtcu prijetnejše in ugodnejše. 

Pomembno je, da se vzgojitelji zavedajo, da morajo biti oni tisti, ki bodo motivirali in 

spodbujali starše za sodelovanje (Erženičnik Pačnik, 1997, str. 37). 

2.2 PRINCIPI SODELOVANJA S STARŠI 

 

J. Lepičnik-Vodopivec (1996, str. 43) navaja, da mora vsak vzgojitelj predšolskih otrok pri 

delu s starši upoštevati principe dela z odraslimi, obenem pa mora te principe prilagajati 

konkretni situaciji in specifičnim pogojem. Le ob doslednem upoštevanju principov lahko 

vzgojitelji pričakujejo, da bodo starši postali aktivni sodelavci, ki bodo pripravljeni sprejemati 

in dajati in tako počasi spreminjati svoje ravnanje. Če vzgojitelj pri svojem delu s starši teh 

principov ne upošteva, povzroča motnje v medsebojnih odnosih in v komunikaciji med starši 

in vzgojitelji. Principe oziroma načela lahko opredelimo kot izhodišče vzgojno-

izobraževalnega dela z odraslimi. Poznavanje teh načel nam omogoča uspešno sodelovanje in 

hkrati uresničevanje zadanih ciljev in ohranjanje dobrih odnosov (prav tam). J. Lepičnik-

Vodopivec (1996) navaja naslednje principe sodelovanja s starši: princip medsebojnega 

sodelovanja, princip upoštevanja in spoštovanja osebnosti staršev ter princip upoštevanja 

individualnih razlik med starši. 

 

Princip medsebojnega sodelovanja 

Gre za princip medsebojnega sodelovanja med družino in vrtcem, med starši in vzgojitelji, ki 

temelji na skupnih ciljih in nalogah vzgoje in izobraževanja v tem obdobju. Starši in 

vzgojitelji si prizadevajo za optimalni razvoj vseh otrokovih potencialov, za otrokovo uspešno 

napredovanje v vrtcu in v življenju nasploh, za zagotavljanje zdravega in skladnega razvoja. 

Tako naj bi bilo sodelovanje usmerjeno v resnične probleme in njihovo reševanje (prav tam, 

str. 44). 

 

Princip upoštevanja in spoštovanja osebnosti staršev 

Na principu upoštevanja in spoštovanja osebnosti staršev temelji vzpostavljanje kakovostnih 

medosebnih odnosov. Starši imajo svoje skrbi, obveznosti, odgovornosti, postavljajo si cilje, 
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ki jih želijo uresničiti, živijo svoj način življenja, imajo svoja stališča, pričakovanja, napake. 

Podcenjevanje izkušenj staršev in njihove intuitivne pedagoške občutljivosti je velika napaka, 

ki jo naredi vzgojitelj. Če vzgojitelj izkazuje upoštevanje in spoštovanje osebnosti staršev, 

bodo tudi starši recipročno upoštevali in spoštovali njegovo osebnost. Upoštevanje in 

spoštovanje staršev pomeni, da jim je vzgojitelj pripravljen prisluhniti, da jih je pripravljen 

poslušati (prav tam). 

 

Princip upoštevanja individualnih razlik med starši 

Ljudje smo med seboj različni in vzgojitelj le tega ne sme spregledati. Prizadevati si mora, da 

starše čim bolj spozna, saj bo le tako lahko z njimi ustrezno komuniciral. Vzgojitelj se mora 

ves čas zavedati, da so predvsem starši tisti, ki svoje otroke najboljše poznajo. V očeh staršev 

je podoba otroka praviloma prežeta z ljubeznijo, zato so do njih velikokrat nekritični, 

nerealni, vzgojitelj pa mora to dejstvo upoštevati (prav tam, str. 45). 

 

Ugotovimo lahko, da moramo upoštevati principe oziroma načela, ki jih navaja  J. Lepičnik-

Vodopivec (1996), če želimo, da bo naše sodelovanje s starši uspešno. Vzgojitelji morajo 

pridobiti čim več povratnih informacij, ki jim bodo v pomoč pri načrtovanju sodelovanja. 

Vzgojiteljem ne sme biti vseeno, če bodo starši sodelovali z njimi ali ne. M. Črv in S. Nedić 

(2012, str. 101) pravita, da morajo starši zaupati vzgojiteljici, saj bodo šele potem pokazali 

interes za sodelovanje. Zaupanje pa se gradi hkrati in obojestransko, na podlagi medsebojnega 

sprejemanja, upoštevanja in spoštovanja (prav tam). 

2.3 OBLIKE SODELOVANJA VZGOJITELJIC IN POMOČNIC 

VZGOJITELJIC S STARŠI 

 

Sodelovanje s starši se začne s prvim telefonskim klicem ali z obiskom staršev v vrtcu, ko se 

šele zanimajo za osnovne informacije. Sledi seznanjanje s programom vrtca prek publikacije 

in obisk staršev in otroka v vrtcu. Starši in otrok se seznanijo z vzgojiteljico in s pomočnico 

vzgojiteljice, ki sta v skupini, v katero naj bi se vključil otrok. Za starše, še bolj pa otroke, je 

to prvo srečanje zelo pomembno (Rakovič, 2004, str. 98). V vrtcih v Sloveniji spodbujamo 

različne načine sodelovanja s starši, ki se prek različnih vsebin in dejavnosti uresničujejo 

skozi formalne in neformalne oblike (Intihar in Kepec, 2002, str. 101). 
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2.3.1 Formalne oblike sodelovanja 

  

Formalne oblike sodelovanja s starši (govorilne ure, roditeljski sestanki, pisna sporočila, svet 

staršev) omogočajo staršem predvsem pravico biti informiran in ne omogočajo razvoja 

medsebojnega zaupanja in ne prispevajo k zmanjševanju odporov in negativnih izkušenj, ki so 

si jih starši pridobili v preteklosti (Lepičnik Vodopivec, 2006, str. 18). D. Intihar in M. Kepec 

(2002, str. 101) pravita, da med formalne oblike sodelovanja sodijo predvsem tiste oblike 

sodelovanja, ki so predpisane in jih opredeljuje zakonodaja. Naša zakonodaja govori 

predvsem o svetu staršev, svetu zavoda, govorilnih oziroma pogovornih urah in roditeljskih 

sestankih. 

 

Govorilne oziroma pogovorne ure 

Govorilne oziroma pogovore ure so najpogostejše oblike sodelovanja med vzgojitelji in starši 

ter so del vzgojiteljeve obveze (Intihar in Kepec, 2002, str. 113). Tudi v  Zakonu o vrtcih 

(2005, 41. člen) je zapisano, da je delovna obveznost vzgojitelja delo s straši. D. Intihar in M. 

Kepec (2002, str. 114) govorilne oziroma pogovorne ure opredeljujeta kot obliko 

individualnega razgovora s starši o otrokovih dejavnostih ter morebitnih uspehih in težavah. 

Vzgojiteljica starše seznani in se z njimi pogovarja o napredku otroka, o njegovih lastnostih in 

posebnostih. Starši poleg informacij o otroku pričakujejo tudi izmenjavo informacij in mnenj, 

pa tudi strokovni nasvet, kako ravnati ob vzgojnih težavah in raznih posebnostih otroka. Na 

pogovornih urah morajo imeti tudi starši možnost, da zastavijo vprašanja, ki jih zanimajo v 

zvezi z njihovim otrokom. Starše v prvi starostni skupini najbolj zanima prehranjevanje otrok, 

počitek, interakcije z otroki, medtem ko starše v drugi starostni skupini bolj zanima vzgojna 

problematika, vključevanje otroka v posamezne dejavnosti, odnosi z vrstniki, samostojnost 

(Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010, str. 237–238). 

 

Pogosto se vzgojitelji soočajo s problemom, kako staršem povedati o otroku določene stvari, 

ki niso dobre (npr. da je njihov otrok premalo samostojen glede na starost, da tepe, grize …). 

V takih primerih naj vzgojitelj starše povabi na individualni razgovor, na katerem naj najprej 

poudari pozitiven vidik otroka, nato pa na primeren način staršem pove za težave, ki se 

pojavljajo, zaključek pogovora pa mora biti pozitiven (prav tam, str. 238). Tudi D. Intihar in 

M. Kepec (2002, str. 114) poudarjata, da pogovorne ure niso namenjene le hvaljenju otroka, 

temveč tako vzgojiteljem kot tudi staršem omogočajo podajanje in sprejemanje težav oziroma 
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kritičnih točk pri otroku. Avtorici (prav tam) opozarjata na to, da je treba staršem kritične 

pripombe povedati z občutkom, pošteno in konstruktivno, saj se starši s svojimi otroki 

identificirajo in so nanje čustveno navezani. 

 

N. Ličen (1999; povz. po Intihar in Kepec, 2002, str. 118) poudarja razliko med govorilnimi 

in pogovornimi urami. Pravi, da na govorilnih urah učitelji oziroma vzgojitelji in starši 

govorijo drug mimo drugega, na pogovornih urah pa se drug z drugim pogovarjajo. Avtorica 

sicer piše za učitelje, vendar pa njeno ugotovitev povzemam tudi za vzgojitelje.  

 

Pogovorna ura oziroma individualni pogovori dajo vzgojitelju priložnost, da se seznani s tem, 

kako se v družini odvija in spodbuja otrokovo osamosvajanje, ustvarjalnost in druge 

dejavnosti, ki prispevajo k otrokovemu pravilnemu razvoju. Vzgojitelj ima priložnost, da 

osebno spozna starše, njihova stališča in mnenja o otroku in njegovem razvoju, da spozna 

druge člane družine in družbeno okolje, njihove poklice in sposobnosti. Individualni pogovori 

mu nudijo tudi možnost, da se seznani s pogoji, v katerih se otrok v družini razvija. To pa 

prispeva k boljšemu razumevanju njegovega vedenja v vrtcu (Prodanović, 1981, str. 74). 

 

Roditeljski sestanki 

Roditeljski sestanki so najbolj splošna oblika informiranja staršev posameznih oddelkov. Po 

mnenju Valentinčiča (1981, str. 30) so roditeljski sestanki temeljna oblika skupne obravnave 

skupnih vprašanj glede vzgoje in izobraževanja. D. Intihar in M. Kepec (2002, str. 107) 

pravita, da so roditeljski sestanki posebna oblika sodelovanja med vrtcem in družino. 

Zavzemajo namreč tudi povezovalno funkcijo, saj so priložnost, da se starši kot skupina 

udeležencev povezujejo v koherentno skupnost. Pogosto so slabo obiskani (Marinšek, 2009; 

povz. po Logar, 2012, str. 39), saj starši prejemajo splošne informacije glede poteka dela v 

oddelkih in različnih dejavnostih, ki se bodo odvijale tekom leta. 

 

Prodanović (1981) loči tri vrste sestankov: splošni roditeljski sestanki, roditeljski sestanki za 

starše otrok iste starostne skupine in roditeljski sestanki staršev ene vzgojne skupine.  

 

Splošni roditeljski sestanki so organizirani za vse starše otrok, ki obiskujejo isti vrtec. 

Sestanke organizirajo, kadar je nujno, da pri sprejemanju pomembnih odločitev sodelujejo vsi 

starši (npr. o počitnicah, oblikah in času sodelovanja s starši itn.). Na roditeljskih sestankih za 
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starše otrok iste starostne skupine vzgojitelj starše obvešča o problemih, ki so značilni le za 

starše iste starostne skupine (npr. za starše starejše starostne skupine je pomemben pogovor o 

prehodu otrok iz vrtca v šolo). Na roditeljskih sestankih staršev ene vzgojne skupine se 

vzgojitelji in starši konkretno pogovarjajo izključno o značilnostih te skupine (npr. o pogojih 

dela skupine in rezultatih, kako bi uskladili delovanje staršev in vzgojiteljev, ki delajo v 

dopoldanski ali popoldanski izmeni itn.). Glede na to, da je izbrana le ena skupina, lahko 

sodeluje več staršev, to pa prispeva k uspešnejšemu sodelovanju (prav tam). 

 

A. Retuznik Bozovičar in M. Krajnc (2010, str. 237) poudarjata pomembnost prvega 

roditeljskega sestanka, saj postavi temelje skupnega sodelovanja v celem šolskem letu. Starši 

se seznanijo z vzgojiteljico in njeno pomočnico, s potekom uvajanja v vrtec, dogovorijo se o 

individualnih razgovorih in vstopu otroka v vrtec. Roditeljski sestanki so načrtovani, v 

dogovorjenem prostoru in ob določenem času. Vzgojitelji na prvem roditeljskem sestanku 

staršem predstavijo letni delovni načrt skupine in vrtca, jih povabijo k aktivnemu sodelovanju 

in jih seznanijo s Publikacijo za starše. Na zadnjem roditeljskem sestanku ob koncu šolskega 

leta pa vzgojitelji starše seznanijo z realizacijo letnega delovnega načrta, s pričakovanji, z 

željami staršev, poročajo o poteku različnih projektov. 

 

Pisna sporočila 

Med individualno obveščanje pa lahko uvrstimo tudi pisno obveščanje. Pisna sporočila so 

posredna individualna oblika komuniciranja med vrtcem in domom. Vsebina sporočil so razna 

vabila, obvestila, uradna obvestila in pisma (Intihar in Kepec, 2002, str. 119). Prodanović 

(1981, str. 79–80) med pisna sporočila uvršča razpored vseh dejavnosti, v katerih sodeluje 

otrok (čas posameznih obrokov, spontanih in usmerjenih dejavnosti in počitka), jedilnik za 

tekoči teden, ki starše obvešča o tem, kako naj popestrijo družinsko prehrano, dobijo pa tudi 

uvid v prehrano v vrtcu, in zapis vzgojiteljevih ugotovitev na zadnjo stran otrokove risbe. 

Ugotovitve se nanašajo na nadaljnje usmerjanje otroka, na ukrepe, ki se jih je treba lotiti, da bi 

bolje spoznali okoliščine, v katerih otrok živi, kadar v risbah izraža svoje nezadovoljstvo itn. 

Ko starši berejo vzgojiteljeve pripombe, lažje razumejo otrokovo delo in si ustvarijo 

popolnejši vtis o otrokovih trenutnih možnostih in sposobnostih. Prodanović (prav tam) piše, 

da je namen občasnih obvestil, da so vsi starši čim prej obveščeni o problemih, ki jih zadevajo 

(sklepi roditeljskih sestankov, pomembnejša dogajanja, ki lahko starše še posebej zanimajo – 
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čas cepljenja, praznovanja ter poziv staršem, naj se udeležijo posameznih oblik sodelovanja v 

vrtcu – roditeljskih sestankov, razstav, prireditev …). 

 

Svet staršev  

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje svet staršev. Svet 

staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši 

izvolijo na roditeljskem sestanku. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj (Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 2007, 66. člen).  

 

Svet staršev opravlja naslednje naloge (prav tam): 

− predlaga nadstandardne programe; 

− daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah; 

− daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem 

načrtu; 

− daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja; 

− razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki; 

− obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom; 

− voli predstavnike v svet vrtca; 

− opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

 

A. Retuznik Bozovičar in M. Krajnc (2010) navajata, da preko sveta staršev poteka pravno-

formalno sodelovanje. 

 

Svet zavoda 

Svet zavoda oziroma vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov 

delavcev in trije predstavniki staršev (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja, 2007, 46. člen). Delavci vrtca volijo svoje predstavnike neposredno in tajno, 

starši pa na svetu staršev (prav tam, 47. člen). Svet vrtca imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca, 

sprejema program razvoja vrtca, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme 

letno poročilo o samoevalvaciji vrtca, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, 

obravnava poročilo o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi 

s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava 
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zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, svet staršev (prav tam, 48. 

člen).  

 

2.3.2 Neformalne oblike sodelovanja 

 

Resman (1992, št. 5–6) pravi, da je z neformalnimi oblikami sodelovanja dana priložnost in 

možnost, da se potrebe, individualni motivi in interesi bolj upoštevajo. Starši preko 

neformalnih oblik sodelovanja razvijajo samozavest, odgovornost  in zaupanje v vrtec in 

vzgojitelja, kar prispeva k temu, da se bolj pogumno in z večjim zanimanjem vključujejo tudi 

v širše dejavnosti vrtca. 

 

A. Retuznik Bozovičar in M. Krajnc (2010, str. 239) navajata naslednje oblike neformalnega 

sodelovanja: skupni izleti, likovne delavnice, športni popoldnevi, različni projekti, srečanja ob 

materinskem dnevu, priprava igric za otroke, pomoč pri zbiranju različnih predmetov, 

priprava in ogled različnih razstav, igranje staršev na glasbila, pekarske delavnice, prinašanje 

materiala za delo v skupini itn. T. Hozjan in T. Toth (2012, str. 70) omenjata še nenačrtovane 

razgovore s starši in predstavitve dejavnosti družinskih članov. D. Intihar in M. Kepec (2002, 

str. 123) navajata še druge neformalne oblike sodelovanja kot so: dnevi odprtih vrat, obiski 

staršev v skupini, dnevi dejavnosti skupaj s starši, svetovanje staršem za kvalitetnejšo pomoč 

otroku doma, opazovanje vzgojnih situacij, pikniki itn. 

 

Popoldanska druženja 

Popoldanske delavnice predstavljajo neformalno obliko druženja in so po navadi dobro 

obiskane. Nudijo priložnost, da skozi neformalen odnos tudi vzgojitelji prejmejo ozek pogled 

v dinamiko posamezne družine, saj so vzgojitelju tovrstne informacije zelo dragocene in 

koristne pri razumevanju otrokovih navad in njegovem odzivanju na konkretne situacije 

(Logar, 2012, str. 39). 

 

Tematske in praznične delavnice za otroke in starše ter dejavnosti za kakovost življenja 

družine 

Tematske delavnice so vezane na določeno temo, o kateri so starši predhodno obveščeni. V 

pripravi na delavnico pomagajo pri zbiranju materiala, pri sami dejavnosti pa skupaj z 

otrokom ustvarjajo (Jankovič in Popovič, 2006, str. 158). Praznične dejavnosti so usmerjene k 



16 

 

spodbujanju pozitivnih čustev in sproščenemu navezovanju stikov. Sem sodijo srečanja 

oziroma čajanka z dedki in babicami, priprava lutkovne predstave za otroke skupaj s starši, 

obisk babice ali dedka, ki otrokom bere pravljico … (prav tam). Preko dejavnosti za kakovost 

življenja družine skušamo staršem pokazati, kako kvalitetno preživimo čas s svojim otrokom 

in jih spodbujamo k zdravemu načinu življenja (prav tam). 

 

Dan odprtih vrat 

To je oblika dejavnosti, ko šola oziroma vrtec na široko odpre vrata vsem, ki želijo pogledati 

v njen oziroma njegov svet. Osnovni cilj dneva odprtih vrat je omogočiti staršem neposredno 

izkušnjo v delu svojega otroka (Pšunder, 1998; povz. po Intihar in Kepec, 2002, str. 124). 

Neposredna izkušnja lahko za starše pomeni le opazovanje in spremljanje dejavnosti svojega 

otroka, lahko pa predstavlja neposredno sodelovanje otroka, staršev in učiteljev oziroma 

vzgojiteljev istočasno. Starši so pri sodelovanju bolj ali manj dejavni: so lahko samo 

opazovalci dejavnosti, lahko pa se vključujejo v dejavnosti samoiniciativno in prostovoljno 

(Intihar in Kepec, 2002, str. 124). 

 

Sodelovanje na razstavah in prireditvah ter delovnih in zbiralnih akcijah 

Vrtec postaja vse bolj odprt, rezultate svojega dela želi pokazati širši javnosti z različnimi 

razstavami in prireditvami. Prireditve in razstave so največkrat vezane na praznike (državni 

ali lokalni praznik) in druge pomembne dneve v šolskem koledarju. Tu se predstavljajo 

različne dejavnosti, pogosto kulturne (nastop pevskega zbora, plesne skupine, recitatorji, 

glasbeniki). Poleg staršev prireditve vedno bolj pogosto obiskujejo tudi stari starši, bratje in 

sestre ter drugi sorodniki. Starši so veseli, ko med nastopajočimi vidijo svojega otroka. To 

doživetje je pomembno tako za starše kot tudi za otroke. Starši opazujejo svojega otroka v 

drugačni situaciji, zaznajo njegove odzive na reakcije drugih otrok, njegovo samozaupanje, 

strah, tremo, zmožnost prilagajanja na neobičajne in nedogovorjene situacije, ki se lahko 

zgodijo. Otrokom pomeni nastop tudi dokazovanje svojih sposobnosti in spretnosti in 

pridobivanje samozavesti (prav tam, str. 126). 

 

Starši se vključujejo v načrtovanje prireditve ali razstave, saj lahko s svojimi idejami zelo 

popestrijo program. Vključujejo se v pripravo in izvedbo programa prireditve ali razstave, v 

pripravo ali izdelavo scene, v izdelavo kostumov za nastop, izvedejo točke ali več točk v 

programu, nastopijo kot režiserji prireditve, povezujejo program, pomagajo oblikovati 
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razstavo, napišejo uvodnik v katalog, oblikujejo program prireditve, aranžirajo prostor itn. Na 

ta način vzgojitelji in otroci spoznavajo različne sposobnosti staršev in njihovo pripravljenost 

za sodelovanje. Sodelovanje pa je uspešno, če starši začutijo, da je njihov prispevek zaželen, 

in če verjamejo v potrebnost svojega prispevka za skupno delo (prav tam, str. 127). 

 

Vrtci starše vabijo tudi k sodelovanju na delovnih in zbiralnih akcijah, kot so urejanje okolice 

vrtca, urejanje prostorov vrtca, zbiranje odpadnih snovi (prav tam, str. 129). 

 

Obisk v skupini 

Starši imajo možnost, da spremljajo svojega otroka pri delu v vrtcu oziroma igralnici. V vrtec 

prihajajo kot opazovalci, spremljevalci učnega procesa ali kot vzgojiteljevi sodelavci. Kot 

opazovalci lahko prihajajo samoiniciativno ali na povabilo vzgojitelja. V obeh primerih 

spremljajo delo otroka z opazovanjem. Tako spoznajo delo svojega otroka v skupini, njegove 

reakcije v različnih situacijah, odnos do izpolnjevanja nalog in odnos do svojih vrstnikov, 

vzgojiteljice (prav tam, str. 130). 

 

Delavnice in šola za starše ter predavanja za starše 

Po mnenju M. Pšunder (1998) je Šola za starše dobra priložnost za pridobivanje novih znanj o 

starševstvu in za izmenjavo izkušenj o določenih problemih različnih staršev. D. Intihar in M. 

Kepec (2002, str. 60–61) menita, da morata vrtec in družina vzpostavljati skupno ozračje, v 

katerem svoj prostor dobi razmišljanje in pogovor o vzgoji. Po njunem mnenju bi starši morali 

poznati otrokov razvoj v različnih razvojnih obdobjih in pomen družine za otrokov napredek. 

Izbor vsebin je prirejen tako, da se vrtec skuša približati in odzvati potrebam, pričakovanjem, 

željam in interesom staršev. Tematike so lahko splošne in tudi bolj specifične: razumevanje 

vzgoje (nekaj, kar otrokom povzroča težave), vzgojni slogi, otrok in dnevna rutina, kako se z 

otrokom igrati, igra in pohvala, kako ravnati ob neprimernem vedenju otroka (tehnike 

postavljanja meja), kako se sporazumevati med seboj, reševanje problemov (Retuznik 

Bozovičar in Krajnc, 2010, str. 238–239). 

 

M. Pšunder (1998) pravi, da se starši prilagajajo novim načinom življenja, ki je drugačno od 

njihovega otroštva. Zaposlenost obeh staršev velikokrat vpliva na pomanjkanje časa, ki bi ga 

preživeli s svojim otrokom. Vse to vpliva na to, da je njihova vzgoja velikokrat 

nesprejemljiva za današnji čas, kar privede do konfliktov in sporov med njimi in otroci. Starši 
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delajo toliko, koliko morejo, vodi pa jih njihova volja, pripravljenost in izkušenost. Tako naj 

bi tekom izobraževanja pridobili znanja s področja psihologije, bili bi zmožni prepoznavati 

otrokove interese, motive, pozornost, temperament, voljo in značaj. Izobraževanje staršev naj 

bi bilo usmerjeno v področje nesprejemljivega vedenja otrok (agresivnost, lenoba, 

ljubosumnost itn.). Spoznavali naj bi pomen otroške igre, ki je pomembna prvina razvoja 

sposobnosti otrok ter načine komuniciranja in bi tako lažje razvijali sposobnosti 

komuniciranja v družini. Pri predavanjih teme izberejo strokovni delavci, lahko pa jih 

predlagajo tudi starši. Predavatelji so lahko iz vrtca, pogosteje pa predavanja izvajajo 

strokovnjaki različnih področij (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010, str. 238). 

 

T. Vonta (1998, str. 111) pravi, da se je skozi zgodovino spreminjal pogled na sodelovanje 

med otrokovo družino in institucijami, ki hkrati z njo skrbijo za otroka. Vrtec je bil tem bolj 

pripravljen in odprt za sodelovanje s starši, čim bolj je znal upoštevati otroka in njegove 

razvojne potrebe in interese. Vzgojitelji so tako že v osemdesetih, predvsem pa v devetdesetih 

letih prejšnjega stoletja poskušali ohranjati in razvijati manj formalne stike s starši. V manj 

formalnih odnosih so se starši pripravljeni bolj odkrito pogovarjati o svojem otroku, o 

pričakovanjih in skrbeh za otrokovo prihodnost. V takšnih oblikah sodelovanja starši razvijajo 

samozavest in odgovornost (Lepičnik Vodopivec, 2006, str. 18). 

 

Neformalne oblike sodelovanja s starši so načrtovane bolj sproščeno. Staršem nudijo 

priložnost, da aktivno in neposredno doživljajo različne dejavnosti in vzdušje v razredu (šoli) 

oziroma vrtcu, se med seboj spoznajo, povežejo, si nudijo medsebojno podporo in pomoč. 

Tako se med učitelji oziroma vzgojitelji, starši in otroki gradi most spoštovanja, zaupanja in 

sodelovanja (Intihar, 1998; povz. po Intihar in Kepec, 2002, str. 122). Z različnimi oblikami 

neformalnega sodelovanja utiramo pot do sproščenega partnerskega odnosa med domom in 

šolo oziroma vrtcem. Neformalno sodelovanje ne pomeni, da nima natančno opredeljenih 

namenov in ciljev. Vsako sodelovanje s starši, še tako neformalno, ima cilj ali cilje, ki 

zahtevajo od vseh udeležencev v procesu sodelovanja neko dejavnost (Intihar in Kepec, 2002, 

str. 123). 

 

M. Črv in S. Nedić (2012, str. 101) prav tako opozarjata, da je potrebno neformalne oblike 

sodelovanja načrtovati, kljub temu da so bolj sproščene. Načrtovanje poteka skupaj s starši na 

prvem roditeljskem sestanku v mesecu septembru. Takrat se oblikujejo okvirni predlogi za 
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vsa srečanja v šolskem letu. Upoštevajo se predlogi in pobude vseh udeležencev. Razdelijo se 

naloge in dogovorijo odgovornosti za posamezna srečanja. S tem, ko s starši načrtujemo 

skupna srečanja, si že zagotovimo boljše sodelovanje, saj staršem pokažemo, da jim zaupamo 

in upoštevamo njihove predloge. Prav tako pa tudi starši počasi pričnejo zaupati nam. Na tak 

način spoznajo svojo odgovornost, ki jo imajo do svojih otrok, ta pa je zagotoviti otrokom 

optimalne pogoje za kvaliteten razvoj. Avtorici (prav tam) nadaljujeta, da takšno sodelovanje 

pozitivno vpliva tudi na otroke, na njihova počutja in vedenja nasploh. Med vsemi udeleženci 

se pojavi boljša komunikacija in interakcija, še posebej med starši in otroki. 

 

Neformalne oblike sodelovanja staršem omogočajo aktivno vključevanje v proces, doživljanje 

vzdušja v skupini, možnost izražanja svojih idej in medsebojno spoznavanje, povezovanje in 

izmenjavo izkušenj (Meško, 2002; povz. po Jankovič in Popovič, 2006, str. 158). 

Pri neformalnih oblikah sodelovanja zasledujemo naslednje cilje (Črv in Nedić, 2012, str. 

102): 

− staršem omogočiti seznanitev in sodelovanje v življenjskem utripu vrtca; 

− vzpostaviti kvaliteten komunikacijski most med vsemi udeleženci (starši, vzgojitelji 

in otroki); 

− spodbuditi interes za medsebojno spoznavanje, druženje, pomoč, pogovore, 

zaupanje, skupno reševanje dilem in problemov; 

− spodbuditi starše, da svojemu otroku in drugim namenijo več časa; 

− omogočiti staršem aktivno vključevanje v načrtovanje in izvajanje dejavnosti z 

različnih področij; 

− seznaniti starše z metodami in oblikami dela ter z načini razreševanja vzgojne 

problematike; 

− z vključevanjem v dejavnosti staršem omogočiti, da sami vidijo, kako njihov otrok 

deluje v skupini, kako navezuje stike, kakšna sta njegova angažiranost in interes za 

dejavnosti ter kakšne so njegove razvojne zmožnosti; 

− omogočiti staršem vključevanje v različna praznovanja v vrtcu in vplivati na 

oblikovanje pozitivne naravnanosti do življenja in dela v vrtcu. 

 

Poleg zgoraj omenjenih ciljev D. Jankovič in Popovič (2006, str. 158) navajata še dva cilja: 

− vzpodbujanje razvoja pozitivnih čustev pri otroku in starših; 
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− skupno preživljanje prostega časa. 

2.4 ZNAČILNOSTI VKLJUČEVANJA DRUŽIN V VRTEC 

 

V družinskem okolju deluje sklop tesno prepletenih dejavnikov, ki dajejo družini vzgojno 

moč. Glavni med njimi so povezanost in spoznavanje znotraj družine ter prisrčna in zaupljiva 

narava moralno-psihološkega ozračja, ki ji daje poseben pečat starševska ljubezen. Za otroka 

je torej družina najpomembnejša in nezamenljiva. Zaradi takšne navezanosti otroka na 

družino si je praktično nemogoče predstavljati, da družina in vrtec ne bi bila povezana, da ne 

bi sodelovala (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010, str. 225). 

 

M. Pšunder (2000, str. 38) pravi, da se starši vključujejo v vzgojno delo vrtca zaradi svoje 

aktivne dejavnosti ali zaradi vplivov na otrokovo socializacijo. Sodelovanje staršev je odvisno 

od specifičnih pričakovanj, odnosov in kompetenc staršev, ki jih določajo razmerja med 

vzgojitelji in starši, pri čemer ne gre zanemariti drugih vplivov na družino. Z odprtostjo vrtcev 

so lahko staršem dostopne vse informacije o otroku, vključno z vpogledom v vzgojni proces. 

Avtorica (prav tam) pravi, da so vrtci tudi izobraževalne institucije za starše, da bi se le-ti 

lahko bolj suvereno vključevali v vzgojno dejavnost in morebitno problematiko otrok. 

 

T. Vonta (1998, str. 112) pravi, da ima vključevanje družin v življenje vrtca določene 

značilnosti, ki jih je potrebno v tem procesu upoštevati. Bolj kot se teh značilnosti zavedamo, 

lažje in bolj kakovostno bo ta proces potekal in lažje bodo vzgojiteljice, njihove pomočnice in 

strokovni delavci v vrtcu vrednotili te dejavnosti. Avtorica (prav tam) pravi, da je proces 

vključevanja družin v življenje vrtca dvosmeren proces, kar pomeni, da sta njegova kakovost 

in obseg odvisna tako od družin kot od vrtca. Proces, v katerega vstopamo, se gradi postopno 

in nepretrgano, zato se tudi stalno spreminja. To pa tako od staršev kot tudi od vzgojiteljev 

zahteva izjemno prilagodljivost in pripravljenost na spremembe. Po mnenju avtorice (prav 

tam) je vključevanje družin v življenje vrtca integrirana in individualizirana dejavnost. 

Integrirana dejavnost pomeni, da bo sodelovanje in vključevanje staršev in drugih družinskih 

članov v življenje vrtca tem bolj uspešno, čim bolj bo vpeto v celoten kontekst življenja vrtca. 

Na vključevanje staršev v življenje vrtca moramo torej gledati kot na nujni sestavni del 

vsakodnevnega življenja (prav tam). Individualizirana dejavnost pa pomeni, da naj bi družine 
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glede na svoje posebnosti, potrebe, možnosti, interese itn. imele možnost izbire načinov, s 

katerimi bodo sodelovale z vrtcem in v vrtcu. Ta značilnost od vzgojiteljev zahteva, da 

staršem nudijo širok izbor različnih načinov vključevanja. Za vzgojitelje to pomeni veliko 

mero spoštovanja in občutljivosti na individualne razlike med družinami (prav tam). 

 

Proces vključevanja družin v življenje vrtca poteka na različnih stopnjah v smeri vse večje 

participacije staršev oziroma njihovih otrok. V življenje vrtca se starši vključujejo na različnih 

nivojih. Za ilustracijo teh nivojev v nadaljevanju prikazujemo 5 stopenj participacije družin, 

ki so izpeljane iz Epsteinove tipologije vključevanja staršev (Epstein, 1986, 1991, 1995; povz. 

po Vonta, 1998, str. 112–113): 

1. stopnja: starši za vrtec oziroma oddelek, v katerem je njihov otrok, priskrbijo različen 

material ali določeno uslugo. Na tej stopnji gre za občasno dejavnost, včasih tudi za 

enkratno; 

2. stopnja: starše povabimo, da predstavijo različne sposobnosti, interese, znanje, hobije 

in talente. Tudi v tem primeru gre za občasne dejavnosti; 

3. stopnja: starši postanejo prostovoljni in bolj ali manj redni pomočniki vzgojiteljev. 

Skupaj s strokovnimi delavci naredijo plan vključevanja. V tem primeru vrtec 

poskrbi tudi za to, da so starši primerno informirani o tem, kakšna bo njihova vloga 

in odgovornost v oddelku; 

4. stopnja: starši aktivno sodelujejo pri oblikovanju in sprejemanju odločitev, zato je 

njihova vloga pri nastajanju in določitvi politike izjemno pomembna. Sveti staršev 

oblikujejo pomembna priporočila za vodstvo vrtca; 

5. stopnja: starši so aktivno vključeni v proces zagovarjanja in zagotavljanja odločitev 

in akcij, ki koristijo vrtcu oziroma lokalni skupnosti v celoti. 

 

Za kvalitetno vključevanje staršev v življenje vrtca ni potrebno, da si te stopnje sledijo druga 

drugi. Prav tako ni potrebno, da bi ista družina sodelovala na vseh stopnjah. Pomembno pa je, 

da vzgojitelji staršem v procesu participacije stojijo ob strani in to ne glede na to, na kateri 

stopnji participacije želijo delovati. Naloga vzgojiteljev je, da bolj zainteresirane starše 

podpirajo v njihovi neodvisnosti in ustvarjalnosti delovanja na vseh ravneh, manj 

samozavestnim staršem pa nudijo oporo in možnost, da rastejo v svojih vlogah, da se učijo 

drug od drugega (prav tam, str. 113). 
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2.5 RAZLOGI ZA SODELOVANJE S STARŠI 

 

Raziskave (Kamenov, 1990; povz. po Lepičnik-Vodopivec, 1996, str. 46), ki so bile v zadnjih 

desetletjih opravljene v svetu in pri nas, so pokazale, da je vzgojno-izobraževalni vpliv 

družine na otroka tako velik, da ga je zelo težko zamenjati z delovanjem vrtcev (prav tam). 

Starši in vzgojitelji na otroke ne vplivajo samo z vzgojnimi postopki, temveč globlje in 

pomembneje, odločneje in trajneje s svojo kompetentnostjo, zaupanjem in zadovoljstvom, ki 

ga izražajo v medsebojnih odnosih. Starši zato nikakor ne smejo biti odrinjeni iz procesa 

vzgoje, niti spremenjeni v pasivne objekte pedagoškega procesa, niti postavljeni v 

permanentno odvisen položaj s strani institucij, kar so pokazale raziskave o vplivu 

institucionalnih programov na razvoj predšolskih otrok. 

 

Cilj sodelovanja s starši je, da se spodbujata razvoj in samostojnost otroka in mladostnika in 

da se zagotavlja njegov napredek. Vrtci naj v sodelovanju s starši skrbijo za otroke, podpirajo 

usvajanje in razvoj socialnih in splošnih sposobnosti pri otroku z namenom, da krepijo 

uravnotežen razvoj in samospoštovanje otroka, in tako prispevajo k temu, da je otrokom 

zagotovljeno dobro in varno odraščanje (Zakon o socialnem delu, §8, 2. odst.; povz. po Jensen 

in Jensen, 2011, str. 45–46). 

 

E. Jensen in H. Jensen (2011, str. 45) pravita, da vzgojitelji, starši in otroci sodelujejo, zato da 

bi kvalitativno izboljšali otrokove koristi v institucionalni ponudbi. Sodelovanje omogoča, da 

resnično dosežemo tisto, kar je za otroka najbolje, zato mu tako v šolah kot tudi v vrtcih 

pripisujemo velik pomen. 

 

Avtorici (prav tam, str. 51) poudarjata, da vzgojitelji in starši sodelujejo, zato ker je 

sodelovanje za obe strani dragoceno in pomembno. Vzgojitelji imajo namreč zaradi svoje 

izobrazbe in izkušenj veliko znanja o vedenju otroka, razvoju in vzgoji. Poleg tega preživijo 

velik del dneva z otrokom, medtem ko se otrok druži s sovrstniki v najrazličnejših situacijah. 

Na drugi strani pa starši veliko vedo o svojem otroku. Poznajo ga od rojstva in spoznali so ga 

v veliko različnih situacijah, ko je bil sam, pri druženju z odraslimi, brati in s sestrami, v 

manjših skupinah, na družinskih izletih in počitnicah, ko je bil bolan in zelo utrujen. Starši 

imajo norme in vrednote, ki jih skušajo z vzgojo predati svojemu otroku. Prav tako so se bolj 
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ali manj zavestno opredelili do otrokovega razvoja, vzgoje in izobrazbe. Otrok tako živi in 

obstaja v obeh perspektivah. Zato je zelo pomembno, da si vzgojitelji in starši izmenjujejo 

svoje poglede in iskreno sodelujejo v smislu: »Verjamem, da si kompetenten in da lahko 

prispevaš tisti del, ki ga sam ne poznam dobro«. 

 

N. Užmah (2010, str. 22) izpostavlja, da je sodelovanje s starši pomembno zaradi 

medsebojnega posredovanja informacij o otrokovem osebnostnem razvoju: 

− o navadah; 

− o zdravstvenem stanju otroka; 

− o načinu vzgoje; 

− o prehrambenih navadah; 

− glede odkrivanja otrokovih interesov; 

− spoznavanje družinske slike, socialnega statusa; 

− o napredku otroka - trenutni in aktualni razvoj. 

 

Vse to je namreč temeljnega pomena za dober osebnostni razvoj otroka. Vrtec sodeluje pri 

vzgoji otroka, izhaja iz njegovih potreb, v katere so vključeni tako starši kot tudi vrtec (prav 

tam). 

 

J. Lepičnik-Vodopivec (1996, str. 46) piše, da je sodelovanje vrtca in staršev potrebno, saj 

otrok z vstopom v vrtec prvič prehaja iz znanega socialnega okolja (družine) v neznano 

socialno okolje. V teh okoljih je otrok pod vplivom različnih dejavnikov, zato si moramo 

prizadevati, da se ti dejavniki med seboj čim bolj približajo. Starši in vzgojitelji moramo 

sodelovati, saj lahko le tako pričakujemo boljše rezultate na področju socializacije otrok. Za 

dosego tega moramo istočasno strokovno delovati tako na otroke kot tudi na starše. S tem 

ustvarjamo ugodnejše pogoje za razvoj otrokove osebnosti, uresničujemo načelo 

medsebojnega sodelovanja in druga načela ter ustvarjamo pogoje za kontinuirano vzgojno 

delovanje (prav tam). 

 

Tako kot J. Lepičnik-Vodopivec (prav tam) tudi M. Bošnjak (2012, str. 43) izpostavlja, da 

ima sodelovanje med starši in strokovnimi delavci velik pomen, saj skupen pristop reševanja 

morebitnih problemov oblikuje otrokovo osebnost, gradi samopodobo ter zagotavlja skladen 
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telesni, duševni in socialni razvoj. Aktivno sodelovanje vzgojiteljev in staršev je po njenem 

mnenju nujno potrebno, saj se družinska vzgoja in vzgoja v vrtcu prepletata in vplivata na 

razvoj otroka. Poudarek je na usklajenih vzgojnih ciljih, kjer je velikokrat potrebno sprejemati 

kompromise z obeh strani. Dobro sodelovanje s starši temelji na vzajemnem spoštovanju in 

zaupanju. S takim pristopom so vzgojna prizadevanja skladna in usmerjena k istemu cilju, kar 

pripomore k uspešnejši vzgoji otroka. Vzgojitelj tako pridobi dragocene izkušnje pri 

spoznavanju vzgojnega ravnanja staršev, navad, spretnosti, mnenj in želja. Na tak način 

pridobimo zaupanje staršev do dela v vrtcu, kar spodbuja aktivno vključevanje staršev v 

neposredno delo v vrtcu (prav tam). 

 

Zaupanje staršev in njihovo pripravljenost za sodelovanje lahko vzgojitelji gradijo le preko 

skupne skrbi za njihovega otroka. Ko starši začutijo vzgojiteljevo skrb za otroka, postane vez 

med vrtcem in starši trdnejša (Vonta, 1998; povz. po Žnidaršič, 2012, str. 9). Tudi J. 

Lepičnik-Vodopivec (1996; povz. po Žnidaršič, 2012, str. 9) poudarja, da je zaupanje temelj 

vsakega humanega medsebojnega odnosa in, da se le-to nenehno potrjuje in ruši. Sodelovanje 

med vzgojitelji in starši predstavlja nek »sistem«, kjer ima vsaka stran svoje potrebe in 

pričakovanja, če pa si prisluhneta in zaupata, lahko tvorita »celoto«, katere produkt je zdrav 

otrok. 

2.6 PREDNOSTI IN OVIRE PRI SODELOVANJU MED VRTCEM 

IN STARŠI 

 

Sodelovanje ne poteka vedno uspešno, saj se včasih starši težko vključijo v sodelovanje ali pa 

je sodelovanje ovirano zaradi različnih interesov, potreb (po sprejetosti, varnosti, spoštovanju, 

uspehu itn.), želj, stališč, pričakovanj staršev in vzgojiteljev itn. Pomembno je, da se tega 

zavedamo, saj se bomo tako lažje odločili za ustrezne motivacijske strategije, s katerimi bomo 

starše spodbujali, da bodo hoteli in želeli sodelovati. D. Intihar in M. Kepec (2002, str. 26) 

pravita, da med najpomembnejše motivacijske dejavnike, ki vzpodbujajo starše k sodelovanju, 

sodi vzgojiteljev odnos do staršev. Kakovosten odnos temelji na medsebojnem poznavanju in 

zaupanju, dobrem komuniciranju, medsebojnemu sprejemanju in konstruktivnem reševanju 

konfliktov (prav tam, str. 27). Avtorici (prav tam) pravita, da so to štiri temeljne spretnosti, ki 

so pomembne za navezovanje, razvijanje in ohranjanje medsebojnih odnosov. Na zanimanje 
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za kvalitetnejše sodelovanje staršev z vrtcem vplivajo tudi subjektivna mnenja, stališča in 

prepričanja staršev in vzgojiteljev, ki jih je težko preseči, dokler jih ne ozavestijo in se ne 

odločijo za spremembe. Mnogi starši živijo v prepričanju, da vzgojitelje ne zanimajo njihovi 

otroci in oni kot starši. Podobno razmišljajo tudi vzgojitelji, češ da starši ne poznajo njihovega 

dela in truda, ki ga »vlagajo« v njihovega otroka. Takšno pojmovanje in sodelovanje pa slabo 

vpliva na uspeh vzgojno-izobraževalnih prizadevanj z otroki, na osebnostni in profesionalni 

razvoj vzgojiteljev, na počutje in zaupanje staršev (prav tam).  

 

Avtorici (prav tam) izpostavljata tudi obremenjenost staršev s službo, z dodatnim zaslužkom 

in brezposelnostjo. Zaradi tega imajo starši malo časa za otroke in za sodelovanje z vrtcem. V 

njihovih stiskah in težavah jih moramo razumeti, se jim časovno prilagoditi, če gre za 

individualen pogovor o otroku, hkrati pa jih je potrebno ozavestiti, da je kljub stiskam in 

težavam, ki jih doživljajo, otrok na prvem mestu. Otrokove stiske in težave so namreč pogosto 

povezane tudi s problemi staršev. Zato je pomembno, da starše prepričamo oziroma 

opozorimo, da si naj vzamejo čas za otroka, in jih vzpodbudimo, da mu prisluhnejo, ga 

poslušajo in slišijo (prav tam). Oviro pri sodelovanju lahko predstavljajo tudi ambiciozni 

starši, ki skušajo na vse načine sodelovati v delovanju vrtca. To ima lahko negativne 

posledice na druge starše, vzgojitelje in otroke, če se zaradi svojih interesov vključujejo v 

delo skupine (prav tam, str. 28). Do spora med starši in vzgojitelji lahko privede tudi 

nezaupanje v vrtec, še posebno staršev manj uspešnih otrok. Ti starši so tudi manj motivirani 

za sodelovanje z vzgojiteljem (prav tam). V odnosih prihaja do ovir tudi zaradi ne 

sprejemanja pobud, ki jih podajajo starši. Če so predlogi staršev slišani, sprejeti in upoštevani 

pri delu v vrtcu, se motivacija za sodelovanje povečuje, če pa starši nimajo možnosti izraziti 

svojih mnenj, motivacija za sodelovanje upade. 

 

J. Lepičnik-Vodopivec (1996, str. 37) opozarja na razlike v vzgojnih postopkih vzgojiteljev in 

staršev. Starši namreč najpogosteje v svoje ravnanje vnesejo določene vzgojne postopke, ki so 

odvisni od stališč, izkušenj, njihove osebnosti, okolja in tradicije, vzgojitelj pa v svojem 

ravnanju zavestno usmerja otrokov razvoj in pri tem upošteva predvsem pedagoška in 

psihološka spoznanja, osebne življenjske in profesionalne izkušnje. Janež (1998, str. 320) 

pravi, da je pri vzgoji predšolskega otroka pomembna usklajena vzgojna usmeritev. Pogoj 

zanjo pa je vzajemno partnerstvo med starši in vzgojitelji. Avtor (prav tam) navaja, da je 
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včasih potrebno sprejemanje kompromisov obeh strani, čeprav imajo oboji precej skupnih 

vzgojnih stališč. 

3 METODOLOGIJA 

3.1 NAMEN, CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA TER HIPOTEZE 

 

V procesu vzgoje je potrebno, da tesno sodelujejo otroci, starši, strokovni delavci in ostali 

delavci vrtca. Pomembno je, da se med starši in vzgojitelji gradi partnerstvo. Dobro 

sodelovanje temelji na vzajemnem spoštovanju, upoštevanju ter zaupanju. Sodelovanje s 

starši je pomembno zaradi medsebojnega posredovanja informacij o otrokovem razvoju 

(Bošnjak, 2012). V Kurikulumu za vrtce (1996) je zapisano, da sodelovanje staršev in 

vzgojiteljev prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Menim, 

da je to, koliko so starši pripravljeni sodelovati z vrtcem, odvisno od njihovega zadovoljstva s 

sodelovanjem, z delom in odnosom vseh, ki so zaposleni v vrtcu.  

 

V svoji diplomski nalogi želim preveriti, kako starši in strokovni delavci vrtca sodelujejo pri 

vzgoji predšolskih otrok. Raziskala in analizirala bom mnenje vzgojiteljic, pomočnic 

vzgojiteljic in staršev o sodelovanju med vrtcem in starši. Raziskala bom poglede staršev in 

strokovnih delavcev na različne metode in oblike medsebojnega sodelovanja. V empiričnem 

delu želim tudi raziskati in analizirati mnenje staršev in strokovnih delavcev o pomenu vzgoje 

v vrtcu za otroka. 

 

Raziskati želim: 

− kako starši in strokovni delavci vrtca sodelujejo pri vzgoji predšolskih otrok, 

− kako starši sodelujejo s strokovnimi delavci vrtca, 

− katere oblike sodelovanja strokovni delavci vrtca in starši uporabljajo najpogosteje, 

− kako strokovni delavci vrtca in starši ocenjujejo to sodelovanje, 

− kako starši ocenjujejo delo strokovnih delavcev vrtca. 
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Pri tem sem si postavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Ali je po mnenju strokovnih delavcev vrtca in staršev sodelovanje strokovnih delavcev 

vrtca in staršev pomembno za vzgojo otrok? 

2. Ali starši sodelujejo s strokovnimi delavci vrtca? 

3. Katera oblika sodelovanja s starši je po mnenju strokovnih delavcev vrtca najbolj 

uspešna in zakaj? 

4. Katera oblika sodelovanja s starši je po mnenju staršev najbolj uspešna in zakaj? 

5. V kolikšni meri se starši  strinjajo, da vzgoja v vrtcu dopolnjuje družinsko vzgojo? 

6. Kako so starši zadovoljni s sodelovanjem s strokovnimi delavci vrtca? 

3.2 RAZISKOVALNA METODA 

 

Uporabila sem deskriptivno kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

Empirični del sem izvedla s pomočjo kvantitativne raziskave. 

3.3 RAZISKOVALNI VZOREC 

 

Uporabila sem namenski vzorec pri strokovnih delavkah v Vrtcu Lenart, kjer sem tudi 

opravila raziskavo, in slučajnostni vzorec staršev v petih skupinah otrok.  

 

Anketne vprašalnike sem razdelila vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic Vrtca Lenart ter 

staršem otrok, ki obiskujejo Vrtec Lenart. Vsem zaposlenim vzgojiteljicam in pomočnicam 

vzgojiteljic sem razdelila 35 anketnih vprašalnikov. Vprašalnik je izpolnilo 32 vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljic. Staršem sem razdelila 80 anketnih vprašalnikov. Vprašalnik je 

izpolnilo 52 staršev. 

 

Po predhodnem dogovoru in strinjanju pomočnice ravnatelja vrtca, da lahko anketne 

vprašalnike razdelim v Vrtcu Lenart, sem obiskala vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v 

oddelkih. Razdelila sem jim anketne vprašalnike. V petih oddelkih sem vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic prosila, če lahko anketne vprašalnike razdelijo še staršem. Anketne 

vprašalnike za starše sem razdelila v petih oddelkih po dogovoru s pomočnico ravnatelja, in 

sicer sem jih razdelila v oddelkih otrok starih 1–2, 2–3, 3–4, 4–5 in 5–6 let. Z vzgojiteljicami 
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in s pomočnicami vzgojiteljic sem se dogovorila, do kdaj mi bodo vrnili izpolnjene anketne 

vprašalnike. Po izpolnjene anketne vprašalnike sem odšla osebno ob dogovorjenem času. 

Anketiranje je potekalo od 19. 5. 2014 do 26. 5. 2014. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 

so anketne vprašalnike izpolnjevale anonimno na svojih delovnih mestih. Starši pa so anketne 

vprašalnike izpolnjevali doma in so jih oddali v za to namenjene škatle oziroma 

»nabiralnike«. Anketiranje je potekalo anonimno. 

 

3.3.1 Podatki o anketirancih 

 

V anketiranje je bilo zajetih 84 oseb, in sicer 32 strokovnih delavcev vrtca in 52 staršev.  

 

Izmed staršev je na anketne vprašalnike odgovarjalo 21,15 % moških in 78,85 % žensk. 

Največ anketiranih staršev (42,31 %) je bilo starih od 30 do 35 let. Izmed anketiranih staršev 

jih je največ (78,85 %) odgovorilo, da je bil otrok prvič vključen v vrtec, ko je bil star 1 leto. 

 

Izmed strokovnih delavcev je na anketne vprašalnike odgovarjalo 100 % žensk. Največ 

anketiranih strokovnih delavk (37,50 %) ima do 5 let delovnih izkušenj kot vzgojiteljica 

oziroma pomočnica vzgojiteljice v vrtcu. V anketiranje je bilo vključenih 21,88 % strokovnih 

delavk, ki imajo več kot 30 let delovnih izkušenj, saj je največ strokovnih delavk (31,25 %), 

ki so bile vključene v anketiranje, starih nad 50 let. Največ anketiranih strokovnih delavk 

(31,25 %) ima v skupini otroke stare 2–3 leta, najmanj strokovnih delavk (12,50 %) pa ima v 

skupini otroke stare 3–4 leta. 

3.4 MERSKI INSTRUMENTI 

 

Za zbiranje podatkov sem uporabila anketni vprašalnik za vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic ter anketni vprašalnik za starše. 

 

V anketnem vprašalniku sem vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic in starše spraševala o 

mnenju o sodelovanju med vrtcem oziroma strokovnimi delavci vrtca in starši. Prav tako sem 

vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic in starše spraševala o pomenu vzgoje v vrtcu za otroka. 
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Anketni vprašalnik za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic je vseboval štiri vprašanja 

zaprtega tipa, kjer sem jih spraševala po delovni dobi, spolu, starosti in starosti otrok v 

skupini, ter petstopenjsko lestvico stališč, ki je vsebovala sedemindvajset trditev zaprtega tipa. 

 

Anketni vprašalnik za starše je vseboval tri vprašanja zaprtega tipa, kjer sem jih spraševala po 

spolu, starosti in starosti otroka, ko je bil prvič vključen v vrtec, ter petstopenjsko lestvico 

stališč, ki je vsebovala sedemindvajset trditev zaprtega tipa.  

3.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 
Podatke sem obdelala na nivoju deskriptivne statistike s pomočjo računalniškega programa 

Microsoft Office Excel. Vprašanja zaprtega tipa sem tabelarično prikazala z navedbo 

absolutnih (f) in odstotnih frekvenc (f %) ter izračunala aritmetično sredino. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4.1 MNENJA STROKOVNIH DELAVCEV VRTCA IN STARŠEV 

O POMENU SODELOVANJA MED VRTCEM IN STARŠI 

 

V prvem delu me je zanimalo mnenje strokovnih delavcev in staršev o pomenu sodelovanja 

med vrtcem in starši. Z oceno od 1 do 5 so zabeležili svoje strinjanje z določeno trditvijo, pri 

čemer je ocena 1 pomenila »se sploh ne strinjam«, 5 pa je pomenila »se zelo strinjam«. Ocena 

»3 – se niti ne strinjam niti strinjam« je bila podana z namenom, da jo obkrožijo anketiranci, 

ki ne morejo izoblikovati lastnega stališča. 

 

Najprej sem jim zastavila vprašanje, ali menijo, da je sodelovanje strokovnih delavcev vrtca 

in staršev pomembno za vzgojo otroka. 

 

Tabela 1: Mnenje strokovnih delavk in staršev o pomenu sodelovanja strokovnih 

delavcev vrtca in staršev za vzgojo otroka 

 

TRDITEV 

Strokovne delavke  Starši 

͞x ͞x 

Za otrokov razvoj je pomembno, da je vključen v vrtec. 4,56 4,31 

Sodelovanje in vključevanje staršev v program dela v vrtcu je 

pomembno za otroka. 

4,53 4,33 

Sodelovanje in vključevanje staršev v program dela v vrtcu je 

koristno za otroka. 

4,62 4,35 

S starši oziroma vzgojiteljem/-ico se najpogosteje pogovarjam o 

napredovanju otroka na posameznih razvojnih področjih. 

3,91 3,40 

N  32 52 

 

Iz tabele 1 je razvidno, da so tako anketirane strokovne delavke (4,62) kot anketirani starši 

(4,35) najvišje ocenili trditev, da je sodelovanje in vključevanje staršev v program dela v 

vrtcu koristno za otroka. Na drugem mestu se je pri anketiranih strokovnih delavkah pojavila 

trditev, da je za otrokov razvoj pomembno, da je vključen v vrtec (4,56), pri anketiranih 

starših pa trditev, da je sodelovanje in vključevanje staršev v program dela v vrtcu pomembno 
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za otroka (4,33). Anketiranci so najmanj pogosto izbrali trditev, da se najpogosteje 

pogovarjajo o napredovanju otroka na posameznih razvojnih področjih.  

 

Rezultat, da se več kot polovica anketiranih strokovnih delavk (59,37 %) in anketiranih 

staršev (55,77 %) (priloga 1) zelo strinja s trditvijo, da je za otrokov razvoj pomembno, da je 

vključen v vrtec, je bil pričakovan, saj vrtec ustvarja pogoje za razvoj otrokovih telesnih in 

duševnih sposobnosti (Zakon o vrtcih, 2005, 2. člen). Na drugi strani pa je presenetil rezultat, 

da se kar 11,54 % anketiranih staršev (priloga 1) ne strinja s tem, da je za otrokov razvoj 

pomembno, da je vključen v vrtec. Kot zapiše K. Čuk (2012, str. 56), ima vrtec pozitiven 

vpliv na vsa področja otrokovega razvoja, saj dejavnosti v oddelkih potekajo vedno v smeri 

razvoja otrokovih sposobnosti in učenja za življenje. Zaradi bivanja v skupinah otroci 

pridobivajo na socialnem razvoju, saj se učijo socialnih spretnosti, upoštevanja meja drugih, 

naučijo se čakati, da zadovoljijo svoje potrebe, naučijo se meja in pravil (prav tam). 

 

Več kot polovica anketiranih strokovnih delavk (59,37 %) (priloga 2) se zelo strinja s 

trditvijo, da je sodelovanje in vključevanje staršev v program dela v vrtcu pomembno za 

otroka. Izmed anketiranih staršev pa se jih več kot polovica (57,70 %) (priloga 2) z omenjeno 

trditvijo strinja. Rezultata sta bila pričakovana, saj E. Jensen in H. Jensen (2011, str. 51) 

pravita, da vzgojitelji in starši sodelujejo, zato ker je sodelovanje za obe strani dragoceno. 

Vzgojitelji imajo zaradi svoje izobrazbe in izkušenj veliko znanja o vedenju otroka, razvoju in 

vzgoji, poleg tega pa preživijo velik del dneva z otrokom. Na drugi strani pa tudi starši veliko 

vedo o svojem otroku, saj ga poznajo od rojstva. Avtorici (prav tam) poudarjata, da je zelo 

pomembno, da si vzgojitelji in starši izmenjujejo svoje poglede in iskreno sodelujejo v smislu: 

»Verjamem, da si kompetenten in da lahko prispevaš tisti del, ki ga sam ne poznam dobro« 

(prav tam, str. 51). 

 

Iz tabele 1 je razvidno, da je pri trditvi, da je sodelovanje in vključevanje staršev v program 

dela v vrtcu koristno za otroka, pri anketiranih strokovnih delavkah povprečna ocena (4,62) 

nekoliko višja kot pri anketiranih starših (4,35). S trditvijo, da je sodelovanje in vključevanje 

staršev v program dela v vrtcu koristno za otroka, se 62,50 % anketiranih strokovnih delavk 

(priloga 3) zelo strinja, več kot polovica anketiranih staršev (53,85 %) (priloga 3) pa se z 

omenjeno trditvijo strinja. Kot zapiše M. Bošnjak (2012, str. 43), ima sodelovanje s starši 



32 

 

velik pomen, saj skupen pristop reševanja morebitnih problemov oblikuje otrokovo osebnost, 

gradi samopodobo ter zagotavlja skladen telesni, duševni in socialni razvoj. 

 

Malo manj kot polovica anketiranih staršev (44,23 %) (priloga 4) se strinja s trditvijo, da se s 

strokovnimi delavkami vrtca najpogosteje pogovarjajo o napredovanju otroka na posameznih 

razvojnih področjih. Izmed anketiranih strokovnih delavk se jih več kot polovica (56,25 %) 

(priloga 4) strinja s tem, da se s starši najpogosteje pogovarjajo o napredovanju otroka na 

posameznih razvojnih področjih. V primerjavi z anketiranimi starši (5,77 %) (priloga 4) se 

več anketiranih strokovnih delavk (21,88 %) (priloga 4) zelo strinja s tem, da se s starši 

najpogosteje pogovarjajo o napredovanju otroka na posameznih razvojnih področjih. V 

primerjavi z anketiranimi starši (34,62 %) (priloga 4) pa je manj anketiranih strokovnih 

delavk (12,50 %) (priloga 4) glede te trditve neopredeljenih. Kot vidimo iz rezultatov, so 

odgovori med starši in strokovnimi delavkami raznoliki. Menimo, da do teh razlik prihaja 

zato, ker strokovne delavke  z otrokom preživijo velik del dneva, so strokovno usposobljene, 

spremljajo napredek otroka na posameznih razvojnih področjih in tako starše sproti opozarjajo 

na morebitne posebnosti in napredek v razvoju. N. Užmah (2010) pa izpostavlja, da je 

sodelovanje s starši pomembno, saj omogoča posredovanje informacij o otrokovem 

osebnostnem razvoju, torej o napredku otroka na posameznih razvojnih področjih. 
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V nadaljevanju me je zanimalo, ali starši sodelujejo s strokovnimi delavci vrtca. 

 

Tabela 2: Mnenje strokovnih delavk in staršev o različnih oblikah medsebojnega 

sodelovanja 

 

TRDITEV 

Strokovne delavke  Starši 

͞x ͞x 

Skupna srečanja staršev, otrok in vzgojiteljev/-ic so potrebna. 4,56 4,38 

Prvi roditeljski sestanek je pomemben, saj postavi temelje skupnega 

sodelovanja v celem šolskem letu. 

4,69 4,13 

Roditeljski sestanki v vrtcih so potrebni. 4,56 4,29 

Skupni roditeljski sestanki so slabo obiskani. 3,28 3,15 

Govorilne oziroma pogovorne ure v vrtcih so potrebne. 3,97 3,90 

Najpogosteje uporabljena oblika sodelovanja so pogovorne ure. 3,69 3,19 

Neformalne oblike sodelovanja so bolj sproščene kot formalne oblike. 4,03 4,11 

Neformalne oblike sodelovanja so bolj obiskane kot formalne oblike. 3,41 3,79 

Ob prihodu in odhodu otroka se je potrebno na kratko pogovoriti s 

starši oziroma z vzgojiteljem/-ico. 

4,16 3,96 

N  32 52 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da so anketirane strokovne delavke (4,69) najvišje ocenile trditev, da 

je prvi roditeljski sestanek pomemben, saj postavi temelje skupnega sodelovanja v celem 

šolskem letu, anketirani starši (4,38) pa so najvišje ocenili trditev, da so skupna srečanja 

staršev, otrok in strokovnih delavk potrebna. Na drugem mestu se je pri anketiranih 

strokovnih delavkah pojavila trditev, da so skupna srečanja staršev, otrok in strokovnih delavk 

potrebna (4,56), pri anketiranih starših pa trditev, da so roditeljski sestanki v vrtcih potrebni 

(4,29). Tako pri anketiranih strokovnih delavkah (3,97) kot pri anketiranih starših (3,90) se je 

na šestem mestu pojavila trditev, da so govorilne oziroma pogovorne ure v vrtcih potrebne. 

Anketiranci so najmanj pogosto izbrali trditev, da so skupni roditeljski sestanki slabo 

obiskani. 

 

Rezultat, da se največ anketiranih strokovnih delavk (62,50 %)  (priloga 5) in malo manj kot 

polovica anketiranih staršev (46,15 %) (priloga 5) zelo strinja s trditvijo, da so skupna 

srečanja staršev, otrok in strokovnih delavcev potrebna, je bil pričakovan, saj imajo starši pri 

neformalnih oblikah sodelovanja, kot so razna srečanja s starši, možnost, da aktivno, 
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neposredno doživljajo različne dejavnosti in vzdušje v skupini, opazujejo otroke pri igri, delu, 

druženju z vrstniki, vidijo, kako reagirajo v konfliktni situaciji, kaj zmorejo, kaj jim dela 

težave, prav tako pa tudi spoznavajo vzgojiteljico, njen odnos do otroka ter njen način dela in 

reagiranja (Intihar, 1998; povz. po Intihar in Kepec, 2002, str. 122). 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da je pri trditvi, da je prvi roditeljski sestanek pomemben, saj postavi 

temelje skupnega sodelovanja v celem šolskem letu, pri anketiranih strokovnih delavkah 

povprečna ocena (4,69) nekoliko višja kot pri anketiranih starših (4,13). Rezultat, da se tri 

četrtine anketiranih strokovnih delavk (75,00 %) (priloga 6) in največ anketiranih staršev 

(40,39 %) (priloga 6) zelo strinja s trditvijo, da je prvi roditeljski sestanek pomemben, saj 

postavi temelje skupnega sodelovanja v celem šolskem letu, je bil pričakovan, saj A. Retuznik 

Bozovičar in M. Krajnc (2010, str. 237) poudarjata, da je prvi roditeljski sestanek pomemben, 

saj se starši seznanijo z vzgojiteljico in njeno pomočnico, s potekom uvajanja v vrtec, 

dogovorijo se o individualnih razgovorih in vstopu otroka v vrtec. Na tem prvem roditeljskem 

sestanku vzgojitelji staršem predstavijo letni delovni načrt skupine in vrtca, jih povabijo k 

aktivnemu sodelovanju in jih seznanijo s Publikacijo za starše (prav tam). V primerjavi z 

anketiranimi strokovnimi delavkami (6,25 %) (priloga 6) pa je več anketiranih staršev    

(21,15 %) (priloga 6) neopredeljenih, kar pomeni, da se s trditvijo niti ne strinjajo niti 

strinjajo. 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da je pri trditvi, da so roditeljski sestanki v vrtcih potrebni, pri  

anketiranih strokovnih delavkah povprečna ocena nekoliko višja (4,56) kot pri anketiranih 

starših (4,29). S trditvijo, da so roditeljski sestanki v vrtcih potrebni, se največ anketiranih 

strokovnih delavk (62,50 %) (priloga 7) zelo strinja, največ anketiranih staršev (44,23 %) 

(priloga 7) pa se z omenjeno trditvijo strinja. Valentinčič (1981, str. 30) pravi, da so 

roditeljski sestanki temeljna oblika skupne obravnave skupnih vprašanj glede vzgoje in 

izobraževanja. D. Intihar in M. Kepec (2002, str. 107) pa izpostavljata, da roditeljski sestanki 

zavzemajo tudi povezovalno funkcijo, saj staršem omogočajo, da se kot skupina povezujejo v 

koherentno skupnost.  

 

Iz rezultatov vidimo, da se približno enak delež anketiranih strokovnih delavk (37,50 %) 

(priloga 8) in anketiranih staršev (34,62 %) (priloga 8) strinja s trditvijo, da so skupni 

roditeljski sestanki slabo obiskani. Po mnenju Marinška (2009; povz. po Logar, 2012, str. 39) 
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so roditeljski sestanki slabo obiskani, saj starši prejemajo splošne informacije glede poteka 

dela v oddelkih in različnih dejavnostih, ki se bodo odvijale tekom leta. V primerjavi s 

strokovnimi delavkami (12,50 %) (priloga 8) je manj staršev (3,85 %) (priloga 8), ki se s 

trditvijo zelo strinjajo. V primerjavi z anketiranimi strokovnimi delavkami (15,63 %) (priloga 

8) pa lahko vidimo, da je več anketiranih staršev (23,08 %) (priloga 8), ki se ne strinjajo s 

tem, da so skupni roditeljski sestanki slabo obiskani.  

 

Rezultat, da se največ anketiranih strokovnih delavk (43,75 %) (priloga 9) in največ 

anketiranih staršev (57,69 %) (priloga 9) strinja, da so govorilne oziroma pogovorne ure v 

vrtcih potrebne, je bil pričakovan, saj pogovorne ure vzgojiteljem in staršem omogočajo 

individualni razgovor o otrokovih dejavnostih ter morebitnih uspehih in težavah (Intihar in 

Kepec, 2002, str. 114). 

 

Rezultat, da se točno polovica anketiranih strokovnih delavk (50,00 %) (priloga 10) in manj 

kot polovica anketiranih staršev (42,31 %) (priloga 10) strinja s trditvijo, da so pogovorne ure 

najpogosteje uporabljena oblika sodelovanja, je bil pričakovan, saj so pogovorne ure, kot 

zapišeta D. Intihar in M. Kepec (2002, str. 113), najpogostejša oblika sodelovanja med 

vzgojitelji in starši.  

 

Iz tabele 2 je razvidno, da je pri trditvi, da so neformalne oblike sodelovanja bolj sproščene 

kot formalne oblike, pri anketiranih strokovnih delavkah povprečna ocena (4,03) nekoliko 

nižja kot pri anketiranih starših (4,11). Rezultat, da se malo več kot polovica anketiranih 

strokovnih delavk (53,13 %) (priloga 11) in 61,54 % anketiranih staršev (priloga 11) strinja s 

trditvijo, da so neformalne oblike sodelovanja bolj sproščene kot formalne oblike, je bil 

pričakovan, saj so se v manj formalnih odnosih starši pripravljeni bolj odkrito pogovarjati o 

svojem otroku, o pričakovanjih in skrbeh za otrokovo prihodnost (Lepičnik Vodopivec, 2006, 

str. 18). Približno enak delež anketiranih strokovnih delavk (12,50 %) (priloga 11) in 

anketiranih staršev (13,46 %) (priloga 11) se s trditvijo niti ne strinja niti strinja. 

 

Največ anketiranih strokovnih delavk (46,88 %) (priloga 12) in največ anketiranih staršev 

(42,31 %) (priloga 12) se strinja s trditvijo, da so neformalne oblike sodelovanja bolj obiskane 

kot formalne oblike. J. Lepičnik Vodopivec (2006, str. 18) pravi, da formalne oblike 

sodelovanja staršem omogočajo predvsem pravico biti informiran in ne omogočajo razvoja 
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medsebojnega zaupanja in ne prispevajo k zmanjševanju odporov in negativnih izkušenj, ki so 

si jih starši pridobili v preteklosti. Za razliko od formalnih oblik sodelovanja pa je z 

neformalnimi oblikami sodelovanja staršem dana priložnost in možnost, da se potrebe, 

individualni motivi in interesi bolj upoštevajo (Resman, 1992, št. 5–6). V primerjavi z 

anketiranimi strokovnimi delavkami (9,37 %) (priloga 12) je več anketiranih staršev       

(19,23 %) (priloga 12), ki se s trditvijo zelo strinjajo. V primerjavi z anketiranimi strokovnimi 

delavkami (18,75 %) (priloga 12) pa je precej manj anketiranih staršev (1,92 %) (priloga 12), 

ki se s trditvijo ne strinjajo. 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da je pri trditvi, da se je ob prihodu in odhodu otroka potrebno na 

kratko pogovoriti s starši oziroma strokovnimi delavci, pri anketiranih strokovnih delavkah 

povprečna ocena (4,16) nekoliko višja kot pri anketiranih starših (3,96). Rezultat, da se največ 

anketiranih strokovnih delavk (43,75 %) (priloga 13) zelo strinja in največ anketiranih staršev 

(51,92 %) (priloga 13) strinja s trditvijo, da se je ob prihodu in odhodu otroka potrebno na 

kratko pogovoriti s starši oziroma strokovnimi delavci, je bil pričakovan. Tudi A. Retuznik 

Bozovičar in M. Krajnc (2010) poudarjata pomen vsakodnevnih pogovorov ob prihodu in 

odhodu otrok, saj so vzgojna prizadevanja v vrtcu lahko uspešna le, če jih bogati izmenjava 

medsebojnih izkušenj in opažanj s starši. Obojestransko povezovanje, prepletanje idej in 

skupni napori namreč vodijo k boljšemu uspevanju otroka. 

 

Želela sem izvedeti tudi, katera oblika sodelovanja s starši je po mnenju strokovnih delavcev 

in staršev najbolj uspešna.  

 

Tabela 3: Mnenje strokovnih delavk in staršev o najbolj uspešni obliki sodelovanja 

 

TRDITEV 

Strokovne delavke  Starši 

͞x ͞x 

Najbolj uspešna oblika sodelovanja je pogovorna ura. 2,91 3,15 

N  32 52 

 

Iz tabele 3 je razvidno, da je pri trditvi, da je pogovorna ura najbolj uspešna oblika 

sodelovanja, pri anketiranih strokovnih delavkah povprečna ocena nekoliko nižja (2,91) kot 

pri anketiranih starših (3,15). 
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Marinšek (2009; povz. po Logar, 2012, str. 38) pravi, da se izmed vseh oblik sodelovanja s 

starši najbolj cenijo pogovorne ure, kjer lahko neformalno govorijo o različnih temah. Na 

pogovornih urah se lahko starši in vzgojitelji zelo podrobno pogovorijo o otroku, saj se na to 

uro oboji skrbno pripravijo (prav tam). Glede na napisano sem bila presenečena nad rezultati, 

saj sem ugotovila, da se le 12,50 % anketiranih strokovnih delavk (priloga 14) in 36,54 % 

anketiranih staršev (priloga 14) strinja s trditvijo, da je pogovorna ura najbolj uspešna oblika 

sodelovanja. Manj kot polovica anketiranih strokovnih delavk (43,75 %) (priloga 14) in  

28,85 % anketiranih staršev (priloga 14) je neopredeljenih, kar pomeni, da s trditvijo niti ne 

strinjajo niti strinjajo. Kar 31,25 % anketiranih strokovnih delavk (priloga 14) in četrtina 

anketiranih staršev (25,00 %) (priloga 14) pa se ne strinja s tem, da je pogovorna ura najbolj 

uspešna oblika sodelovanja. 
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4.2 MNENJE STROKOVNIH DELAVCEV VRTCA IN STARŠEV O 

VLOGI VRTCA PRI DOPOLNJEVANJU DRUŽINSKE VZGOJE 

 

V drugem delu me je zanimalo mnenje vzgojiteljic, pomočnic vzgojiteljic in staršev o vlogi 

vrtca pri dopolnjevanju družinske vzgoje. Z oceno od 1 do 5 so zabeležili svoje strinjanje z 

določeno trditvijo, pri čemer je ocena 1 pomenila »se sploh ne strinjam«, 5 pa je pomenila     

»se zelo strinjam«. Ocena »3 – se niti ne strinjam niti strinjam« je bila podana z namenom, da 

jo obkrožijo anketiranci, ki ne morejo izoblikovati lastnega stališča. 

 

Najprej sem jim zastavila vprašanje, ali menijo, da vzgoja v vrtcu dopolnjuje družinsko 

vzgojo.  

 

Tabela 4: Mnenje strokovnih delavk in staršev o vlogi vrtca pri dopolnjevanju družinske 

vzgoje 

 

TRDITEV 

Strokovne delavke Starši 

͞x ͞x 

Vzgoja v vrtcu dopolnjuje družinsko vzgojo. 4,75 4,48 

Vrtec družini nudi pomoč in razbremenitev pri socialnih in 

pedagoških nalogah. 

4,53 4,17 

Vrtec staršem svetuje, jim nudi pomoč pri vzgojnih nalogah in jih 

načrtno usposablja za vzgojno delo. 

4,25 3,77 

Otroka bi morali vključiti v vrtec tudi v primeru doma 

zagotovljenega varstva. 

4,03 3,90 

Vzgojitelja/-ico sem že prosil/-a za pomoč pri vzgoji svojega otroka. 4,25 2,69 

N  32 52 

 

Iz tabele 4 je razvidno, da so tako anketirane strokovne delavke (4,75) kot anketirani starši 

(4,48) najvišje ocenili trditev, da vzgoja v vrtcu dopolnjuje družinsko vzgojo. Na drugem 

mestu se je tako pri anketiranih strokovnih delavkah (4,53) kot tudi pri anketiranih starših 

(4,17) pojavila trditev, da vrtec družini nudi pomoč in razbremenitev pri socialnih in 

pedagoških nalogah. Anketirane strokovne delavke (4,03) so najmanj pogosto izbrale trditev, 

da bi otroka morali vključiti v vrtec tudi v primeru doma zagotovljenega varstva, anketirani 

starši (2,69) pa so najmanj pogosto izbrali trditev, da so strokovno delavko že prosili za 

pomoč pri vzgoji svojega otroka.  
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Rezultat, da se tri četrtine anketiranih strokovnih delavk (75,00 %) (priloga 15) in malo več 

kot polovica anketiranih staršev (51,92 %) (priloga 15) zelo strinja s trditvijo, da vzgoja v 

vrtcu dopolnjuje družinsko vzgojo, je bil pričakovan, saj M. Primožič (2000, str. 78) pravi, da 

institucionalna dejavnost predstavlja pomembno pomoč družini, dopolnitev njene vzgoje. 

Avtorica (prav tam) poudarja, da starši v vrtcu vidijo podaljšano roko družine, njegovo glavno 

vlogo pa v tem, da smotrno organizira otrokov čas in življenje v vrtcu ter pripomore k 

optimalnemu razvijanju otrokovih zmožnosti. D. Žnidaršič (2005) pa pravi, da se pomen 

dopolnjevanja družinske vzgoje izpostavlja na različnih področjih in da se z vzgojo v vrtcu 

izravnavajo specifični pogoji domačega okolja. 

 

Iz tabele 4 je razvidno, da je pri trditvi, da vrtec družini nudi pomoč in razbremenitev pri 

socialnih in pedagoških nalogah, pri anketiranih strokovnih delavkah povprečna ocena (4,53) 

nekoliko višja kot pri anketiranih starših (4,17). Rezultat, da se več kot polovica anketiranih 

strokovnih delavk (56,25 %) (priloga 16) zelo strinja s trditvijo, da vrtec družini nudi pomoč 

in razbremenitev pri socialnih in pedagoških nalogah, in da se največ anketiranih staršev 

(42,31 %) (priloga 16) z omenjeno trditvijo strinja, je bil pričakovan, saj A. Retuznik 

Bozovičar in M. Krajnc (2010, str. 162) tako kot J. Lepičnik-Vodopivec (1996) pravita, da 

vrtec dopolnjuje družinsko vzgojo, pri tem pa dodajata, da skrbi za dvig kakovosti življenja 

predšolskega otroka in družini nudi pomoč in razbremenitev pri socialnih in pedagoških 

nalogah, ne da bi posegal v zasebnost družine ali skušal nadomestiti primarno vlogo družine.  

 

Približno enak delež anketiranih strokovnih delavk (46,88 %) (priloga 17) in anketiranih 

staršev (40,38 %) (priloga 17) se strinja s tem, da vrtec staršem svetuje, jim nudi pomoč pri 

vzgojnih nalogah in jih načrtno usposablja za vzgojno delo. Opazna je razlika med starši in 

strokovnimi delavkami glede neopredeljenosti, saj je neopredeljenih 26,92 % anketiranih 

staršev (priloga 17), medtem ko je delež anketiranih strokovnih delavk (9,37 %) (priloga 17), 

ki so neopredeljene, nižji. Valentinčič (1981, str. 13) pravi, da je staršem in družinam 

potrebna strokovna pomoč pri vzgoji otroka, saj je vzgoja ena izmed najbolj zahtevnih 

dejavnosti, zato sem bila presenečena nad rezultatom, da se 9,62 % anketiranih staršev 

(priloga 17) s trditvijo ne strinja. Avtor (prav tam) poudarja, da naj bi starši na otroka 

pozitivno vplivali ob pomoči vzgojitelja oziroma svetovalne službe. Od nje bi namreč naj 

dobili tisto oporo, ki jo potrebujejo za reševanje vsakodnevnih težav, vzgojnih dilem in 

pomislekov. 
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Največ anketiranih strokovnih delavk (46,88 %) (priloga 18) se strinja s trditvijo, da bi morali 

otroka vključiti v vrtec tudi v primeru doma zagotovljenega varstva, medtem ko se največ 

anketiranih staršev (36,54 %) (priloga 18) z omenjeno trditvijo zelo strinja. S. Jug (2000, str. 

161) piše, da je vrtec institucija, v kateri se izvaja organizirana, strokovna in sistematična 

vzgoja in izobraževanje predšolskega otroka. M. Primožič (2000, str. 78) pa poudarja, da 

institucionalna vzgoja predstavlja pomembno pomoč družini, dopolnitev njene vzgoje, 

nadomestilo v času, ko sta oba starša zaposlena, obenem pa smotrno organizira otrokov čas in 

življenje v vrtcu ter pripomore k optimalnemu razvijanju otrokovih zmožnosti. Ker M. Kovše 

(2011, str. 4) pravi, da vrtec ne zagotavlja le varstva otrok, temveč ima pomembno vlogo pri 

vzgoji otrok, saj za predšolske otroke predstavlja mesto raziskovanja, iskanja in pridobivanja 

znanja, sem bila presenečena nad rezultatom, da se 7,69 % anketiranih staršev (priloga 18) 

sploh ne strinja s tem, da bi morali otroka vključiti v vrtec tudi v primeru doma 

zagotovljenega varstva. 

 

Iz rezultatov vidimo, da so precejšnje razlike v strinjanju anketiranih strokovnih delavk in 

anketiranih staršev glede trditve, da so starši strokovno delavko že prosili za pomoč pri vzgoji 

svojega otroka. Največ anketiranih strokovnih delavk (56,25 %) (priloga 19) se strinja s tem, 

da so jih starši že prosili za pomoč pri vzgoji svojega otroka, medtem ko se največ anketiranih 

staršev (36,54 %) (priloga 19) niti ne strinja niti strinja s tem, da so strokovno delavko že 

prosili za pomoč pri vzgoji svojega otroka, izmed anketiranih strokovnih delavk pa jih je 

neopredeljenih le 9,37 % (priloga 19). Presenečena sem bila nad rezultatoma, da se četrtina 

anketiranih staršev (25,00 %) (priloga 19) s trditvijo ne strinja in da se jih 17,31 % (priloga 

19) s trditvijo sploh ne strinja, saj T. Rutar Leban (2011) piše, da si starši želijo vzgojiti 

zadovoljno, samostojno in kritično osebo, zato se pri vzgoji pogosto sprašujejo, ali ravnajo 

prav, ali so dobri starši itn. ter iščejo pomoč in nasvete pri vzgojiteljih, pomočnikih 

vzgojiteljev, strokovnjakih itn. 
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Na koncu sem želela izvedeti, kako so starši zadovoljni s sodelovanjem s strokovnimi delavci 

vrtca.  

 

Tabela 5: Zadovoljstvo strokovnih delavk in staršev s sodelovanjem 

 

TRDITEV 

Strokovne delavke  Starši 

͞x ͞x 

Dobro sodelovanje temelji na vzajemnem spoštovanju in zaupanju. 4,81 4,67 

Zaupanje je temelj dobrega sodelovanja strokovnih delavcev in 

staršev. 

4,78 4,71 

Starši na pogovornih urah dobijo dovolj informacij o svojem otroku. 4,40 4,04 

Vzgojitelj/-ica se mora na pogovorne ure s starši vnaprej pripraviti. 4,62 4,02 

Pri sodelovanju  s starši oziroma z vzgojiteljem/-ico sem že naletel/-a 

na starše oziroma vzgojitelja/-ico, s katerimi/katero nikakor nisem 

mogel/-a sodelovati. 

2,91 2,38 

Pri sodelovanju najpogosteje prihaja do težav zaradi različnih 

interesov in pričakovanj staršev in vzgojiteljev/-ic. 

3,37 2,90 

S sodelovanjem sem zadovoljen/-na. 4,31 4,35 

Z delom vzgojitelja/-ice sem dovolj dobro seznanjen/-na. 4,41 4,09 

N  32 52 

 

Iz tabele 5 je razvidno, da so anketirane strokovne delavke (4,81) najvišje ocenile trditev, da 

dobro sodelovanje temelji na vzajemnem spoštovanju in zaupanju, anketirani starši (4,71) pa 

so najvišje ocenili trditev, da je zaupanje temelj dobrega sodelovanja strokovnih delavcev in 

staršev. Na drugem mestu se je pri anketiranih strokovnih delavkah pojavila trditev, da je 

zaupanje temelj dobrega sodelovanja strokovnih delavcev in staršev (4,78), pri anketiranih 

starših pa trditev, da dobro sodelovanje temelji na vzajemnem spoštovanju in zaupanju (4,67). 

Tako pri anketiranih strokovnih delavkah (3,37) kot tudi pri anketiranih starših (2,90) se je na 

sedmem mestu pojavila trditev, da pri sodelovanju najpogosteje prihaja do težav zaradi 

različnih interesov in pričakovanj staršev in strokovnih delavk. Anketiranci so najmanj 

pogosto izbrali trditev, da so pri sodelovanju s starši oziroma strokovno delavko že naleteli na 

starše oziroma na strokovno delavko, s katerimi oziroma katero nikakor niso mogli 

sodelovati.  
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Rezultat, da se največ anketiranih strokovnih delavk (81,25 %) (priloga 20) in največ 

anketiranih staršev (67,31 %) (priloga 20) zelo strinja s trditvijo, da dobro sodelovanje temelji 

na vzajemnem spoštovanju in zaupanju, je bil pričakovan, saj D. Intihar in M. Kepec (2002, 

str. 97) navajata, da kakovosten odnos med vzgojitelji in starši temelji na zaupanju. Avtorici 

(prav tam) pišeta, da zaupanje pomeni, da so vzgojitelji do staršev odprti, da sprejemajo 

njihove misli, čustva, reakcije, jim nudijo podporo in sodelovanje. Tako kot D. Intihar in M. 

Kepec (2002) tudi M. Bošnjak (2012, str. 43) pravi, da dobro sodelovanje s starši temelji na 

vzajemnem spoštovanju in zaupanju. S takim pristopom so vzgojna prizadevanja skladna in 

usmerjena k istemu cilju, kar pa pripomore k uspešnejši vzgoji otroka (prav tam). 

 

Iz tabele 5 je razvidno, da je pri trditvi, da je zaupanje temelj dobrega sodelovanja strokovnih 

delavcev in staršev, pri anketiranih strokovnih delavkah povprečna ocena (4,78) nekoliko 

višja kot pri anketiranih starših (4,71). Rezultat, da se največ anketiranih strokovnih delavk 

(78,12 %) (priloga 21) in največ anketiranih staršev (71,15 %) (priloga 21) zelo strinja s 

trditvijo, da je zaupanje temelj dobrega sodelovanja strokovnih delavcev in staršev, je bil 

pričakovan, saj T. Lamovec (1991; povz. po Lepičnik-Vodopivec, 1996, str. 88) piše, da je 

zaupanje temelj vsakega humanega medsebojnega odnosa. Avtorica (prav tam) nadaljuje, da 

se medsebojni odnosi med starši in vzgojitelji razvijejo le, če je zagotovljen prvi pogoj, to je 

zaupanje oziroma pripravljenost staršev in vzgojiteljev razkriti tiste vidike svojega 

doživljanja, ki so pomembni za medsebojni odnos. Avtorica (prav tam, str. 102) trdi, da se 

zaupanje v medsebojnem odnosu neprestano potrjuje in ruši. Če starši ali vzgojitelji začutijo, 

da niso sprejeti, se bodo umaknili vase ali pa bodo izbrali katerega izmed ostalih načinov 

obrambnega vedenja.  

 

S trditvijo, da starši na pogovornih urah dobijo dovolj informacij o svojem otroku, se zelo 

strinja točno polovica anketiranih strokovnih delavk (50,00 %) (priloga 22). Izmed 

anketiranih staršev se jih največ (40,38 %) (priloga 22) strinja s tem, da na pogovornih urah 

dobijo dovolj informacij. Rezultata sta bila pričakovana, saj A. Retuznik Bozovičar in M. 

Krajnc (2010, str. 237) pravita, da vzgojitelj na pogovornih urah starše seznani in se z njimi 

pogovarja o napredku otroka, njegovih lastnostih in posebnostih. Poleg informacij o otroku 

starši pričakujejo tudi izmenjavo informacij in mnenj, pa tudi strokovni nasvet, kako ravnati 

ob vzgojnih težavah in raznih posebnostih otroka, imeti pa morajo tudi možnost, da zastavijo 

vprašanja, ki jih zanimajo v zvezi z njihovim otrokom (prav tam). 
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Iz tabele 5 je razvidno, da je pri trditvi, da se mora strokovna delavka na pogovorne ure s 

starši vnaprej pripraviti, pri anketiranih strokovnih delavkah povprečna ocena (4,62) nekoliko 

višja kot pri anketiranih starših (4,02). Rezultat, da se več kot polovica anketiranih strokovnih 

delavk (62,50 %) (priloga 23) zelo strinja s trditvijo, da se mora strokovna delavka na 

pogovorne ure s starši vnaprej pripraviti, in da se malo več kot polovica anketiranih staršev 

(53,85 %) (priloga 23) z omenjeno trditvijo strinja, je bil pričakovan, saj A. Retuznik 

Bozovičar in M. Krajnc (2010, str. 237) pravita, da se morata vzgojiteljica in njena pomočnica 

skupaj pripraviti za individualni razgovor. Za pogovor o otroku si morajo tako vzgojiteljica 

kot pomočnica vzgojiteljice in tudi starši vzeti čas. Vzgojiteljica mora dobro presoditi, kaj je 

pomembno sporočiti staršem, in paziti, da pozornost najprej usmeri na otrokova močna 

področja, dosežke, dobre novice (prav tam). 

 

Največ anketiranih strokovnih delavk (31,25 %) (priloga 24) se ne strinja s trditvijo, da so pri 

sodelovanju s starši že naletele na starše, s katerimi nikakor niso mogle sodelovati. V 

primerjavi z anketiranimi strokovnimi delavkami (9,37 %) (priloga 24) je precej večji delež 

anketiranih staršev (32,69 %) (priloga 24), ki se sploh ne strinjajo s trditvijo, da so pri 

sodelovanju s strokovnimi delavkami že naleteli na strokovno delavko, s katero nikakor niso 

mogli sodelovati. V primerjavi z anketiranimi starši (9,62 %) (priloga 24) pa je precej večji 

delež anketiranih strokovnih delavk (28,31 %) (priloga 24), ki se strinjajo s trditvijo, da so pri 

sodelovanju s starši že naletele na starše, s katerimi nikakor niso mogle sodelovati. Kot zapiše 

M. Žnidaršič (2012, str. 11), pri sodelovanju med vrtcem in starši oziroma družino obstajajo 

dejavniki, ki pozitivno vplivajo na sodelovanje med vrtcem in starši oziroma družino, pa tudi 

ovire kot so npr. slaba komunikacija, nestrpnost, predsodki, občutek večvrednosti – moči, 

nestrokovnost vzgojiteljev, nezaupanje, neupoštevanje mnenja drugih, zaprtost, 

nekomunikativnost. D. Intihar in M. Kepec (2002, str. 26) pa pravita, da med 

najpomembnejše motivacijske dejavnike, ki vzpodbujajo starše k sodelovanju, sodi 

vzgojiteljev odnos do staršev. 

 

Iz tabele 5 je razvidno, da je pri trditvi, da pri sodelovanju najpogosteje prihaja do težav 

zaradi različnih interesov in pričakovanj staršev in strokovnih delavk, pri anketiranih 

strokovnih delavkah povprečna ocena (3,37) nekoliko višja kot pri anketiranih starših (2,90). 

V primerjavi z anketiranimi strokovnimi delavkami (6,25 %) (priloga 25) je večji delež 

anketiranih staršev (23,08 %) (priloga 25), ki se sploh ne strinjajo s trditvijo, da pri 
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sodelovanju najpogosteje prihaja do težav zaradi različnih interesov in pričakovanj staršev in 

strokovnih delavk. Največ anketiranih strokovnih delavk (43,75 %) (priloga 25) in največ 

anketiranih staršev (30,77 %) (priloga 25) se s trditvijo strinja. Kot zapišeta D. Intihar in M. 

Kepec (2002, str. 26), na zanimanje za kvalitetnejše sodelovanje staršev z vrtcem vplivajo 

subjektivna mnenja, stališča, pričakovanja in prepričanja staršev in vzgojiteljev. J. Lepičnik-

Vodopivec (1996, str. 37) pa opozarja na razlike v vzgojnih postopkih vzgojiteljev in staršev, 

saj starši v svoje ravnanje najpogosteje vnašajo določene vzgojne postopke, ki so odvisni od 

stališč, izkušenj, njihove osebnosti, okolja in tradicije, vzgojitelji pa v svojem ravnanju 

zavestno usmerjajo otrokov razvoj in pri tem upoštevajo predvsem pedagoška in psihološka 

spoznanja, osebne življenjske in profesionalne izkušnje. 

 

Več kot polovica anketiranih strokovnih delavk (68,75 %) (priloga 26) in več kot polovica 

anketiranih staršev (57,70 %) (priloga 26) se strinja s trditvijo, da so s sodelovanjem 

zadovoljni. J. Lepičnik-Vodopivec (1996) piše, da vzgojiteljem ne sme biti vseeno, če bodo 

starši sodelovali z njimi ali ne. Avtorica (prav tam) poudarja, da moramo pridobiti čim več 

povratnih informacij, ki nam bodo v pomoč pri načrtovanju sodelovanja, saj bo le tako 

sodelovanje s starši uspešno. M. Črv in S. Nedić (2012, str. 101) pa pravita, da morajo starši 

zaupati vzgojitelju, saj bodo šele potem pokazali interes za sodelovanje. 

 

Iz tabele 5 je razvidno, da je pri trditvi, da so z delom strokovne delavke dovolj dobro 

seznanjeni, pri anketiranih strokovnih delavkah povprečna ocena (4,41) nekoliko višja kot  pri 

anketiranih starših (4,09). Več kot polovica anketiranih staršev (55,77 %) (priloga 27) se 

strinja s trditvijo, da so z delom strokovne delavke dovolj dobro seznanjeni. Prav tako se tudi 

več kot polovica anketiranih strokovnih delavk (59,37 %) (priloga 27) strinja, da so starši z 

njenim delom dovolj dobro seznanjeni. Presenečena sem bila nad rezultatoma, da je 11,54 % 

anketiranih staršev (priloga 27) neopredeljenih, kar pomeni, da se niti ne strinjajo niti strinjajo 

s tem, da so z delom strokovne delavke dovolj dobro seznanjeni in da se 3,85 % anketiranih 

staršev (priloga 27) sploh ne strinja s tem, da so z delom strokovne delavke dovolj dobro 

seznanjeni, saj je v Kurikulumu za vrtce (1999, str. 15) zapisano, da morajo vzgojitelji preko 

oglasnih desk pred igralnico starše stalno obveščati o tem, katere dejavnosti potekajo, kako se 

odvija življenje v oddelku. 
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5 ZAKLJUČEK 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem se opredelila predvsem na pomen sodelovanja, 

partnerstva strokovnih delavcev vrtca in staršev pri vzgoji predšolskih otrok.  

 

V času, v katerem živimo, način življenja narekuje, da ob družinski vzgoji nastopi tudi 

institucionalna vzgoja. Sodelovanje med vrtcem oziroma strokovnimi delavci vrtca in starši je 

pomemben dejavnik pri vzgoji otrok. Delo strokovnih delavcev vrtca namreč ni le delo z 

otrokom, temveč tudi z otrokovo družino oziroma s starši. T. Vonta (1998; povz. po 

Žnidaršič, 2012, str. 10) pravi, da je s starši predšolskih otrok pravzaprav nemogoče ne 

sodelovati, saj so otroci izjemno navezani na svojo družino. Na vključevanje staršev v 

življenje vrtca ne smemo gledati kot na posebnost vrtca oziroma strokovnih delavcev, ampak 

kot na nujni sestavni del življenja (prav tam). Dobro sodelovanje s starši temelji na 

vzajemnem spoštovanju in zaupanju, saj bomo le tako lahko prispevali k uspešnejši vzgoji 

otroka.  

 

V teoretičnem delu sem pojasnila, zakaj je pomembno sodelovanje vrtca in staršev. 

Predstavila sem različne oblike sodelovanja, in sicer formalne (npr. pogovorne ure, roditeljski 

sestanki, svet staršev itn.) in neformalne oblike (npr. popoldanska druženja, tematske in 

praznične delavnice za otroke in starše, dan odprtih vrat, obisk v skupini itn.). Ker se 

strokovni delavci vedno bolj zavedamo prednosti skupnega sodelovanja, želimo najti nove, 

zanimivejše, kvalitetnejše in bogatejše oblike sodelovanja, ki bi starše pritegnile k trajnejšemu 

sodelovanju. Poleg formalnih oblik sodelovanja zato vse pogosteje uporabljamo neformalne 

oblike sodelovanja, ki omogočajo več možnosti za kvalitetno, dobro in sproščeno 

sodelovanje. 

 

Ker otroci večino časa preživijo v vrtcu in se tako vzgoja v družini in vzgoja v vrtcu 

prepletata in dopolnjujeta, sem se v empiričnem delu osredotočila na to, kako strokovni 

delavci Vrtca Lenart in starši sodelujejo pri vzgoji predšolskih otrok. Kot bodočo vzgojiteljico 

me je zanimalo, kaj strokovni delavci Vrtca Lenart in starši menijo o sodelovanju med vrtcem 

in starši, o različnih metodah in oblikah medsebojnega sodelovanja ter o pomenu vzgoje v 

vrtcu za otroka. 
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Iz raziskave sem izvedela, da se več kot polovica anketiranih strokovnih delavk (59,37 %) 

(priloga 2) zelo strinja in več kot polovica anketiranih staršev (57,67 %) (priloga 2) strinja s 

tem, da je sodelovanje in vključevanje staršev v program dela v vrtcu pomembno za otroka. 

Rezultati me niso presenetili, saj sem pričakovala, da bom dobila takšne podatke. Kot zapiše 

M. Žnidaršič (2012, str. 6), možnosti za otrokov uspeh naraščajo, če vrtec in družina delujeta 

skupaj. N. Užmah (2010) prav tako poudarja, da je uspešnost partnerstva pogoj za optimalen 

razvoj otroka. Čim bolj se vzgojitelji in starši med seboj poznajo, tem boljše je razumevanje 

otroka, njegovega razvoja, vedenja in komuniciranja.  

 

Rezultati so pokazali, da starši sodelujejo s strokovnimi delavkami vrtca. Strokovne delavke 

Vrtca Lenart poudarjajo pomen prvega roditeljskega sestanka, medtem ko so za starše 

pomembna skupna srečanja staršev, otrok in strokovnih delavcev. Presenečena sem bila nad 

rezultatom, da se le 12,50 % anketiranih strokovnih delavk (priloga 14) in 36,54 % 

anketiranih staršev (priloga 14) strinja s tem, da je pogovorna ura najbolj uspešna oblika 

sodelovanja. Iz raziskave sem ugotovila, da se strokovne delavke Vrtca Lenart in starši 

strinjajo, da vzgoja v vrtcu dopolnjuje družinsko vzgojo, saj so to trditev oboji ocenili 

najvišje. Strokovne delavke Vrtca Lenart in starši so mnenja, da vrtec družini nudi pomoč in 

razbremenitev pri socialnih in pedagoških nalogah, jim svetuje in jih načrtno usposablja za 

vzgojno delo. Rezultati, pridobljeni z raziskavo, so pokazali, da so strokovne delavke Vrtca 

Lenart in starši zadovoljni s sodelovanjem, saj so anketiranci najmanj pogosto izbrali trditev, 

da so pri sodelovanju s starši oziroma strokovno delavko že naleteli na starše oziroma na 

strokovno delavko, s katerimi oziroma katero nikakor niso mogli sodelovati. 

 

Glede na rezultate, pridobljene z raziskavo, smo ugotovili, da se tako strokovne delavke Vrtca 

Lenart kot tudi starši trudijo medsebojno sodelovati. Starši so pripravljeni sodelovati z vrtcem 

in dobro poznajo delo strokovnih delavk ter so z njihovim delom zadovoljni. Zavedajo se, da 

je vzgoja otrok za oboje zahtevna naloga, in so mnenja, da je vzgojni proces učinkovitejši ob 

sodelovanju strokovnih delavcev in staršev. Pri tem pa morajo strokovni delavci vrtca najti 

pravi trenutek, da se približajo staršem in z njimi vzpostavijo primaren stik, katerega cilj je 

pravilna in uspešna vzgoja otroka. 
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7 PRILOGE 

7.1 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE/-ICE IN 

POMOČNIKE/-ICE VZGOJITELJEV/-IC 

 

Spoštovani! 

 

Sem Sandra Mlakar, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. Za 

izvedbo diplomske naloge z naslovom Družina in vrtec kot partnerja pri vzgoji predšolskih 

otrok potrebujem odgovore na nekatera vprašanja, zato Vas prosim, če lahko izpolnite anketni 

vprašalnik in mi tako pomagate. Vprašalnik je anonimen. Pridobljeni podatki bodo 

uporabljeni izključno v raziskovalne namene.  

 

Že vnaprej se Vam lepo zahvaljujem za sodelovanje in Vas lepo pozdravljam. 

 

V naslednjih trditvah na 5-stopenjski lestvici ocenite Vaše strinjanje z navedeno trditvijo, pri 

čemer stopnje pomenijo: 1 – »sploh se ne strinjam«, 2 – »se ne strinjam«, 3 – »se niti ne 

strinjam niti strinjam«, 4 – »se strinjam« in 5 – »se zelo strinjam«. 

 Št. Trditev Strinjanje 

  1. Vzgoja v vrtcu dopolnjuje družinsko vzgojo. 1  2  3  4  5 

  2. Vrtec družini nudi pomoč in razbremenitev pri socialnih in pedagoških  

nalogah. 

1  2  3  4  5 

  3. Za otrokov razvoj je pomembno, da je vključen v vrtec. 1  2  3  4  5 

  4. Otroka bi morali vključiti v vrtec tudi v primeru doma zagotovljenega 

varstva. 

1  2  3  4  5 

  5. Sodelovanje in vključevanje staršev v program dela v vrtcu je pomembno 

za otroka. 

1  2  3  4  5 

  6. Sodelovanje in vključevanje staršev v program dela v vrtcu je koristno za  

otroka. 

1  2  3  4  5 

  7. Vrtec staršem svetuje, jim nudi pomoč pri vzgojnih nalogah in jih   

načrtno usposablja za vzgojno delo. 

1  2  3  4  5 
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  8. Dobro sodelovanje temelji na vzajemnem spoštovanju in zaupanju. 1  2  3  4  5 

  9. Zaupanje je temelj dobrega sodelovanja strokovnih delavcev in staršev. 1  2  3  4  5 

10. Skupna srečanja staršev, otrok in vzgojiteljev/-ic so potrebna. 1  2  3  4  5 

11. Prvi roditeljski sestanek je pomemben, saj postavi temelje skupnega  

sodelovanja v celem šolskem letu. 

1  2  3  4  5 

12. Roditeljski sestanki v vrtcih so potrebni. 1  2  3  4  5 

13. Skupni roditeljski sestanki so slabo obiskani. 1  2  3  4  5 

14. Govorilne oziroma pogovorne ure v vrtcih so potrebne. 1  2  3  4  5 

15. Starši na pogovornih urah dobijo dovolj informacij o svojem otroku. 1  2  3  4  5 

16. Vzgojitelj/-ica se mora na pogovorne ure s starši vnaprej pripraviti. 1  2  3  4  5 

17. Najpogosteje uporabljena oblika sodelovanja so pogovorne ure. 1  2  3  4  5 

18. Neformalne oblike sodelovanja so bolj sproščene kot formalne oblike. 1  2  3  4  5 

19. Neformalne oblike sodelovanja so bolj obiskane kot formalne oblike. 1  2  3  4  5 

20. Najbolj uspešna oblika sodelovanja je pogovorna ura. 1  2  3  4  5 

21. Ob prihodu in odhodu otroka se je potrebno na kratko pogovoriti s starši. 1  2  3  4  5 

22. S starši se najpogosteje pogovarjam o napredovanju otroka na posameznih 

razvojnih področjih. 

1  2  3  4  5 

23. Starši so me že prosili za pomoč pri vzgoji njihovega otroka. 1  2  3  4  5 

24. Pri sodelovanju s starši sem že naletel/-a na starše, s katerimi nikakor 

nisem mogel/-a sodelovati. 

1  2  3  4  5 

25. Pri sodelovanju najpogosteje prihaja do težav zaradi različnih interesov in 

pričakovanj staršev in vzgojiteljev/-ic. 

1  2  3  4  5 

26. S sodelovanjem sem zadovoljen/-na. 1  2  3  4  5 

27. Starši so z mojim delom dovolj dobro seznanjeni. 1  2  3  4  5 

 

Koliko let delovnih izkušenj imate kot vzgojiteljica oziroma pomočnica vzgojiteljice v vrtcu? 

a) 0–5 let 

b) 5–10 let 

c) 10–15 let 

d) 15–20 let 

e) 20–25 let 

f) 25–30 let 
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g) več kot 30 let 

 

Spol:   a) moški               

           b) ženska 

 

Starost:   a) pod 20 let 

 b) 20–25 let 

 c) 25–30 let 

 d) 30–35 let 

 e) 35–40 let 

 f) 40–45 let      

               g) 45–50 let 

 h) nad 50 let 

 

Starost otrok v skupini:   a) 1–2 leti 

                                        b) 2–3 leta 

                                        c) 3–4 leta 

  d) 4–5 let 

  e) 5–6 let 

7.2 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

 

Spoštovani! 

 

Sem Sandra Mlakar, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. Za 

izvedbo diplomske naloge z naslovom Družina in vrtec kot partnerja pri vzgoji predšolskih 

otrok potrebujem odgovore na nekatera vprašanja, zato Vas prosim, če lahko izpolnite anketni 

vprašalnik in mi tako pomagate. Vprašalnik je anonimen. Pridobljeni podatki bodo 

uporabljeni izključno v raziskovalne namene.   

 

Že vnaprej se Vam lepo zahvaljujem za sodelovanje in Vas lepo pozdravljam. 
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V naslednjih trditvah na 5-stopenjski lestvici ocenite Vaše strinjanje z navedeno trditvijo, pri 

čemer stopnje pomenijo: 1 – »sploh se ne strinjam«, 2 – »se ne strinjam«, 3 – »se niti ne 

strinjam niti strinjam«, 4 – »se strinjam« in 5 – »se zelo strinjam«. 

 Št. Trditev Strinjanje 

 1. Vzgoja v vrtcu dopolnjuje družinsko vzgojo. 1  2  3  4  5 

 2. Vrtec družini nudi pomoč in razbremenitev pri socialnih in pedagoških  

nalogah. 

1  2  3  4  5 

 3. Za otrokov razvoj je pomembno, da je vključen v vrtec.  1  2  3  4  5 

 4. Otroka bi morali vključiti v vrtec tudi v primeru doma zagotovljenega 

varstva. 

1  2  3  4  5 

 5. Sodelovanje in vključevanje staršev v program dela v vrtcu je pomembno 

za otroka. 

1  2  3  4  5 

 6. Sodelovanje in vključevanje staršev v program dela v vrtcu je koristno za  

otroka. 

1  2  3  4  5 

 7. Vrtec staršem svetuje, jim nudi pomoč pri vzgojnih nalogah in jih   

načrtno usposablja za vzgojno delo. 

1  2  3  4  5 

  8. Dobro sodelovanje temelji na vzajemnem spoštovanju in zaupanju. 1  2  3  4  5 

  9. Zaupanje je temelj dobrega sodelovanja strokovnih delavcev in staršev. 1  2  3  4  5 

10. Skupna srečanja staršev, otrok in vzgojiteljev/-ic so potrebna. 1  2  3  4  5 

 11. Prvi roditeljski sestanek je pomemben, saj postavi temelje skupnega 

sodelovanja v celem šolskem letu. 

1  2  3  4  5 

12. Roditeljski sestanki v vrtcih so potrebni. 1  2  3  4  5 

13. Skupni roditeljski sestanki so slabo obiskani. 1  2  3  4  5 

14. Govorilne oziroma pogovorne ure v vrtcih so potrebne. 1  2  3  4  5 

15. Starši na pogovornih urah dobijo dovolj informacij o svojem otroku. 1  2  3  4  5 

16. Vzgojitelj/-ica se mora na pogovorne ure s starši vnaprej pripraviti. 1  2  3  4  5 

17. Najpogosteje uporabljena oblika sodelovanja so pogovorne ure. 1  2  3  4  5 

18. Neformalne oblike sodelovanja so bolj sproščene kot formalne oblike. 1  2  3  4  5 

19. Neformalne oblike sodelovanja so bolj obiskane kot formalne oblike. 1  2  3  4  5 

20. Najbolj uspešna oblika sodelovanja je pogovorna ura. 1  2  3  4  5 

21. Ob prihodu in odhodu otroka se je potrebno na kratko pogovoriti z 1  2  3  4  5 
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vzgojiteljem/-ico. 

22. Z vzgojiteljem/-ico se najpogosteje pogovarjam o napredovanju otroka na 

posameznih razvojnih področjih. 

1  2  3  4  5 

23. Vzgojitelja/-ico sem že prosil/-a za pomoč pri vzgoji svojega otroka. 1  2  3  4  5 

24. Pri sodelovanju z vzgojiteljem/-ico sem že naletel/-a na vzgojitelja/-ico, s 

katerim/katero nikakor nisem mogel/-a sodelovati. 

1  2  3  4  5 

25. Pri sodelovanju najpogosteje prihaja do težav zaradi različnih interesov in 

pričakovanj staršev in vzgojiteljev/-ic. 

1  2  3  4  5 

26. S sodelovanjem sem zadovoljen/-na. 1  2  3  4  5 

27. Z delom vzgojitelja/-ice sem dovolj dobro seznanjen/-a. 1  2  3  4  5 

 

Koliko je bil star otrok, ko je bil prvič vključen v vrtec? 

a) 1 leto 

b) 2 leti 

c) 3 leta 

d) 4 leta 

e) 5 let 

 

Spol:  a) moški               

          b) ženska 

 

Starost:  a) pod 20 let 

              b) 20–25 let 

              c) 25–30 let 

              d) 30–35 let 

              e) 35–40 let 

              f) nad 40 let 
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7.3 REZULTATI ANKETNIH VPRAŠALNIKOV 
Priloga 1: Za otrokov razvoj je pomembno, da je vključen v vrtec 

 

Priloga 2: Sodelovanje in vključevanje staršev v program dela v vrtcu je pomembno za otroka 

 

Priloga 3: Sodelovanje in vključevanje staršev v program dela v vrtcu je koristno za otroka 

 

Priloga 4: S starši oziroma vzgojiteljem/-ico se najpogosteje pogovarjam o napredovanju otroka na posameznih razvojnih področjih 

 

Priloga 5: Skupna srečanja staršev, otrok in vzgojiteljev/-ic so potrebna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena 
 

  Anketiranci 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Strokovne delavke vrtca 0 0,00 0 0,00 1 3,13 12 37,50 19 59,37 32 100,00 

Starši 0 0 6 11,54 1 1,92 16 30,77 29 55,77 52 100,00 

SKUPAJ 0 0 6 7,14 2 2,38 28 33,33 48 57,14 84 100,00 

Ocena  
 

  Anketiranci 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Strokovne delavke vrtca 0 0,00 0 0,00 2 6,25 11 34,38 19 59,37 32 100,00 

Starši 0 0,00 1 1,92 1 1,92 30 57,70 20 38,46 52 100,00 

SKUPAJ 0 0,00 1 1,19 3 3,57 41 48,81 39 46,43 84 100,00 

Ocena  
 

  Anketiranci 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Strokovne delavke vrtca 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 37,50 20 62,50 32 100,00 

Starši 0 0,00 0 0,00 3 5,77 28 53,85 21 40,38 52 100,00 

SKUPAJ 0 0,00 0 0,00 3 3,57 40 47,62 41 48,81 84 100,00 

Ocena  
 

  Anketiranci 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Strokovne delavke vrtca 0 0,00 3 9,37 4 12,50 18 56,25 7 21,88 32 100,00 

Starši 0 0,00 8 15,38 18 34,62 23 44,23 3 5,77 52 100,00 

SKUPAJ 0 0,00 11 13,10 22 26,19 41 48,81 10 11,90 84 100,00 

Ocena  
 

  Anketiranci 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Strokovne delavke vrtca 0 0,00 0 0,00 2 6,25 10 31,25 20 62,50 32 100,00 

Starši 0 0,00 0 0,00 4 7,69 24 46,15 24 46,15 52 100,00 

SKUPAJ 0 0,00 0 0,00 6 7,14 34 40,48 44 52,38 84 100,00 
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Priloga 6: Prvi roditeljski sestanek je pomemben, saj postavi temelje skupnega sodelovanja v celem šolskem letu 

 

Priloga 7: Roditeljski sestanki v vrtcih so potrebni 

 

Priloga 8: Skupni roditeljski sestanki so slabo obiskani 

 

Priloga 9: Govorilne oziroma pogovorne ure v vrtcih so potrebne 

 

Priloga 10: Najpogosteje uporabljena oblika sodelovanja so pogovorne ure 

 

 

Priloga 11: Neformalne oblike sodelovanja so bolj sproščene kot formalne oblike 

 

Ocena  
 

  Anketiranci 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Strokovne delavke vrtca 0 0,00 0 0,00 2 6,25 6 18,75 24 75,00 32 100,00 

Starši 1 1,92 0 0,00 11 21,15 19 36,54 21 40,39 52 100,00 

SKUPAJ 1 1,19 0 0,00 13 15,48 25 29,76 45 53,57 84 100,00 

Ocena  
 

  Anketiranci 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Strokovne delavke vrtca 0 0,00 0 0,00 2 6,25 10 31,25 20 62,50 32 100,00 

Starši 0 0,00 0 0,00 7 13,46 23 44,23 22 42,31 52 100,00 

SKUPAJ 0 0,00 0 0,00 9 10,71 33 39,29 42 50,00 84 100,00 

Ocena  
 

  Anketiranci 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Strokovne delavke vrtca 3 9,37 5 15,63 8 25,00 12 37,50 4 12,50 32 100,00 

Starši 1 1,92 12 23,08 19 36,54 18 34,62 2 3,85 52 100,00 

SKUPAJ 4 4,76 17 20,24 27 32,14 30 35,71 6 7,14 84 100,00 

Ocena  
 

  Anketiranci 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Strokovne delavke vrtca 0 0,00 1 3,13 8 25,00 14 43,75 9 28,12 32 100,00 

Starši 0 0,00 1 1,92 12 23,08 30 57,69 9 17,31 52 100,00 

SKUPAJ 0 0,00 2 2,38 20 23,81 44 52,38 18 21,43 84 100,00 

Ocena  
 

  Anketiranci 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Strokovne delavke vrtca 0 0,00 4 12,50 7 21,88 16 50,00 5 15,63 32 100,00 

Starši 2 3,85 12 23,08 14 26,92 22 42,31 2 3,85 52 100,00 

SKUPAJ 2 2,38 16 19,05 21 25,00 38 45,24 7 8,33 84 100,00 

Ocena  
 

  Anketiranci 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Strokovne delavke vrtca 0 0,00 2 6,25 4 12,50 17 53,13 9 28,12 32 100,00 

Starši 0 0,00 0 0,00 7 13,46 32 61,54 13 25,00 52 100,00 

SKUPAJ 0 0,00 2 2,38 11 13,10 49 58,33 22 26,19 84 100,00 
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Priloga 12: Neformalne oblike sodelovanja so bolj obiskane kot formalne oblike 

 

Priloga 13: Ob prihodu in odhodu otroka se je potrebno na kratko pogovoriti s starši oziroma z vzgojiteljem/-ico 

 

Priloga 14: Najbolj uspešna oblika sodelovanja je pogovorna ura 

 

Priloga 15: Vzgoja v vrtcu dopolnjuje družinsko vzgojo 

 

Priloga 16: Vrtec družini nudi pomoč in razbremenitev pri socialnih in pedagoških nalogah 

 

Priloga 17: Vrtec staršem svetuje, jim nudi pomoč pri vzgojnih nalogah in jih načrtno usposablja za vzgojno delo 

 

 

Ocena  
 

  Anketiranci 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Strokovne delavke vrtca 1 3,13 6 18,75 7 21,88 15 46,88 3 9,37 32 100,00 

Starši 0 0,00 1 1,92 19 36,54 22 42,31 10 19,23 52 100,00 

SKUPAJ 1 1,19 7 8,33 26 30,95 37 44,05 13 15,48 84 100,00 

Ocena  
 

  Anketiranci 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Strokovne delavke vrtca 1 3,13 0 0,00 6 18,75 11 34,38 14 43,75 32 100,00 

Starši 0 0,00 1 1,92 12 23,08 27 51,92 12 23,08 52 100,00 

SKUPAJ 1 1,19 1 1,19 18 21,43 38 45,24 26 30,95 84 100,00 

Ocena  
 

  Anketiranci 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Strokovne delavke vrtca 2 6,25 10 31,25 15 43,75 4 12,50 2 6,25 32 100,00 

Starši 2 3,85 13 25,00 15 28,85 19 36,54 3 5,77 52 100,00 

SKUPAJ 4 4,76 23 27,38 29 34,52 23 27,38 5 5,59 84 100,00 

Ocena  
 

  Anketiranci 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Strokovne delavke vrtca 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 25,00 24 75,00 32 100,00 

Starši 0 0,00 0 0,00 2 3,85 23 44,23 27 51,92 52 100,00 

SKUPAJ 0 0,00 0 0,00 2 2,38 31 36,91 51 60,71 84 100,00 

Ocena  
 

  Anketiranci 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Strokovne delavke vrtca 0 0,00 0 0,00 1 3,13 13 40,63 18 56,25 32 100,00 

Starši 0 0,00 1 1,92 9 17,31 22 42,31 20 38,46 52 100,00 

SKUPAJ 0 0,00 1 1,19 10 11,91 35 41,67 38 45,24 84 100,00 

Ocena  
 

  Anketiranci 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Strokovne delavke vrtca 0 0,00 1 3,13 3 9,37 15 46,88 13 40,63 32 100,00 

Starši 0 0,00 5 9,62 14 26,92 21 40,38 12 23,08 52 100,00 

SKUPAJ 0 0,00 6 7,14 17 20,24 36 42,86 25 29,76 84 100,00 
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Priloga 18: Otroka bi morali vključiti v vrtec tudi v primeru doma zagotovljenega varstva 

 

Priloga 19: Vzgojitelja/-ico sem že prosil/-a za pomoč pri vzgoji svojega otroka 

 

Priloga 20: Dobro sodelovanje temelji na vzajemnem spoštovanju in zaupanju 

 

Priloga 21: Zaupanje je temelj dobrega sodelovanja strokovnih delavcev in staršev 

 

Priloga 22: Starši na pogovornih urah dobijo dovolj informacij o svojem otroku 

 

Priloga 23: Vzgojitelj/-ica se mora na pogovorne ure s starši vnaprej pripraviti 

 

Ocena  
 

  Anketiranci 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Strokovne delavke vrtca 1 3,13 0 0,00 6 18,75 15 46,88 10 31,25 32 100,00 

Starši 4 7,69 0 0,00 12 23,08 17 32,69 19 36,54 52 100,00 

SKUPAJ 5 5,95 0 0,00 18 21,43 32 38,10 29 34,52 84 100,00 

Ocena  
 

  Anketiranci 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Strokovne delavke vrtca 0 0,00 0 0,00 3 9,37 18 56,25 11 34,38 32 100,00 

Starši 9 17,31 13 25,00 19 36,54 7 13,46 4 7,69 52 100,00 

SKUPAJ 9 10,71 13 15,48 22 26,19 25 29,76 15 17,86 84 100,00 

Ocena  
 

  Anketiranci 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Strokovne delavke vrtca 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 18,75 26 81,25 32 100,00 

Starši 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 32,69 35 67,31 52 100,00 

SKUPAJ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23 27,38 61 72,62 84 100,00 

Ocena  
 

  Anketiranci 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Strokovne delavke vrtca 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 21,88 25 78,12 32 100,00 

Starši 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 28,85 37 71,15 52 100,00 

SKUPAJ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 22 26,19 62 73,81 84 100,00 

Ocena  
 

  Anketiranci 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Strokovne delavke vrtca 0 0,00 0 0,00 3 9,37 13 40,63 16 50,00 32 100,00 

Starši 0 0,00 3 5,77 10 19,23 21 40,38 18 34,62 52 100,00 

SKUPAJ 0 0,00 3 3,57 13 15,48 34 40,48 34 40,48 84 100,00 

Ocena  
 

  Anketiranci 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Strokovne delavke vrtca 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 37,50 20 62,50 32 100,00 

Starši 0 0,00 3 5,77 7 13,46 28 53,85 14 26,92 52 100,00 

SKUPAJ 0 0,00 3 3,57 7 8,33 40 47,62 34 40,48 84 100,00 
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Priloga 24: Pri sodelovanju s starši oziroma z vzgojiteljem/-ico sem že naletel/-a na starše oziroma vzgojitelja/-ico, s katerimi/katero 

nikakor nisem mogel/-a sodelovati 

 

Priloga 25: Pri sodelovanju najpogosteje prihaja do težav zaradi različnih interesov in pričakovanj staršev in vzgojiteljev/-ic 

 

Priloga 26: S sodelovanjem sem zadovoljen/-na 

 

Priloga 27: Z delom vzgojitelja/-ice sem dovolj dobro seznanjen/-na 

 

Ocena  
 

  Anketiranci 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Strokovne delavke vrtca 3 9,37 10 31,25 8 25,00 9 28,31 2 6,25 32 100,00 

Starši 17 32,69 15 28,85 9 17,31 5 9,62 6 11,54 52 100,00 

SKUPAJ 20 23,81 25 29,75 17 20,24 14 16,67 8 9,52 84 100,00 

Ocena  
 

  Anketiranci 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Strokovne delavke vrtca 2 6,25 8 25,00 3 9,37 14 43,75 5 15,63 32 100,00 

Starši 12 23,08 7 13,46 12 23,08 16 30,77 5 9,62 52 100,00 

SKUPAJ 14 16,67 15 17,86 15 17,86 30 35,71 10 11,90 84 100,00 

Ocena  
 

  Anketiranci 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Strokovne delavke vrtca 0 0,00 0 0,00 0 0,00 22 68,75 10 31,25 32 100,00 

Starši 0 0,00 0 0,00 2 3,85 30 57,70 20 38,46 52 100,00 

SKUPAJ 0 0,00 0 0,00 2 2,38 52 61,91 30 35,71 84 100,00 

Ocena  
 

  Anketiranci 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Strokovne delavke vrtca 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19 59,37 13 40,63 32 100,00 

Starši 2 3,85 0 0,00 6 11,54 29 55,77 15 28,85 52 100,00 

SKUPAJ 2 2,38 0 0,00 6 7,14 48 57,14 28 33,33 84 100,00 


