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IZVLEČEK 

 

V teoretičnem delu predstavljam pojem kakovost v predšolski vzgoji v vrtcu: ugotavljanje 

in zagotavljanje kakovosti, opredeljene so ravni in kazalci kakovosti in samoevalvacija kot 

eden izmed dejavnikov zagotavljanja kakovostnega izobraževanja in vzgoje. Opredeljena 

je vloga vrtca in načela nacionalnega kurikuluma, na katerem temelji vzgoja v vrtcu. Glede 

na temo diplomske naloge pa v zadnjem delu teoretičnega uvoda posebej poudarim 

funkcije družine in sodelovanje med vrtcem in družino. 

 

V empiričnem delu sem v Vrtcu Litija raziskala, kakšne oblike sodelovanja nudi vrtec 

staršem, v kolikšni meri se starši odzovejo nanje, kateri so morebitni razlogi za neudeležbo 

ter kaj novega in zanimivega lahko vrtec še ponudi. Vprašalnika, eden za starše in drugi za 

vzgojiteljice, ki sta med seboj primerljiva, sem oblikovala sama, pri tem pa sem uporabila 

tudi nekatera vprašanja iz strokovne literature (Marjanovič Umek idr., 2002, str. 140–142). 

 

Ugotovitve, ki veljajo le za vrtec, v katerem sem opravila raziskavo, potrjujejo, da se v 

vrtcu pojavljajo formalne in neformalne oblike sodelovanja, takšne, ki jih predvidevajo 

tudi strokovnjaki na tem področju. Starši imajo možnost vključevanja v vzgojni proces, 

njihova odzivnost pa je odvisna od določene vrste vključevanja. Starši in vzgojiteljice kot 

najbolj privlačne dejavnosti v vrtcu ocenjujejo tiste oblike sodelovanja, ki nudijo vpogled v 

delo v vrtcu in informacije o otroku, med najpogostejšimi zadržki pa pomanjkanje časa in 

neugoden delavnik. Ocene staršev in vzgojiteljic se ne razlikujejo bistveno, vendar je pri 

posameznih primerih prišlo do razlik v odgovorih. Vzgojiteljice in starši se zanimajo za 

nekoliko drugačne, manj uveljavljene oblike sodelovanja. Nekatere izmed teh so 

vzgojiteljice že uspešno ponudile staršem.  

 

Ključne besede: samoevalvacija, kakovost, vrtec, družina, oblike sodelovanja. 





ABSTRACT 

 

SELF-EVALUTION OF QUALITY IN PRESCHOOL: COOPERATION BETWEEN 

PRESCHOOL AND PARENTS 

 

In the theoretical part of the thesis we deal with the concept of quality of preschool 

education in preschool, more precisely with determining and ensuring quality. We also 

define the levels and indicators of quality and underline self-evaluation as one of the 

indicators used to ensure quality education. Moreover, we outline the role of preschool and 

the principles of the national curriculum, which serves as the basis for preschool education. 

The final section of the theoretical introduction focuses on the functions of the family and 

on cooperation between the preschool and the family. 

 

As for the empirical part of the thesis, we examined the following features of the Litija 

Preschool: which forms of cooperation with the preschool are available to parents; how 

well do parents respond to them; what are the reasons for possible non-participation; which 

new and interesting features the preschool can offer. We devised two separate but 

comparable questionnaires for parents and preschool teachers and included several 

questions found in professional literature (Marjanovič Umek et al., 2002, pg. 140–142). 

 

The findings, which only apply to the preschool in question, confirm that there are both 

formal and informal forms of cooperation available in the preschool, similar to those 

suggested by experts in the field. Parents can be involved in the process of education; 

however, their responsiveness depends on the type of involvement. Parents and teachers 

find that the most attractive preschool activities are those that provide insight into the work 

of the preschool and give information about the child. A lack of time and inconvenient 

working hours are the most common reasons for non-participation. The assessments of 

parents and teachers are quite similar, except in some of the cases. Both parents and 

teachers are interested in slightly different and less popular forms of cooperation, which 

some of the teachers have already successfully introduced to the parents. 

 

Keywords: self-evaluation, quality, preschool, family, forms of cooperation. 
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1 UVOD 

 

V današnjem času se zavedamo, da ni vse, kar nam je ponujeno, dovolj dobro, zahtevamo 

kakovost. Zahteva se je razširila na številna področja in delovanja našega življenja, tudi na 

šolstvo. Ne želimo le kakovostnega rezultata, pomemben nam je tudi kakovosten proces. 

Za doseganje tega so pomembni pristopi, ki spodbujajo in obvladujejo kakovost. 

 

Eden izmed dejavnikov za zagotavljanje kakovostnega izobraževanja in vzgoje je tudi 

samoevalvacija. V diplomskem delu sem se posvetila samoevalvaciji kakovosti na 

posredni ravni, ki vključuje odnose, v katere otrok ni neposredno vključen, vendar 

pomembno vplivajo tako na delo v vrtcu kot tudi na otroka samega, bolj natančno na 

sodelovanje med vrtcem in družino (starši). 

 

Ideja za temo diplomske naloge se mi je porodila, ko sem kot pomočnica vzgojiteljice 

opazila, kako nizka je udeležba staršev na vrtčevskih delavnicah, še bolj pa me je 

presenetil odgovor vzgojiteljic, da tako pač je in da običajno ni večjega odziva staršev. 

Nisem mogla razumeti, zakaj starši ne izkoristijo vsake možnosti sodelovanja, ki jo ponuja 

vrtec, posebej še tako prijetnih, kot so ustvarjalne delavnice skupaj z otroki. Kot strokovni 

delavki so se mi zdele vse oblike sodelovanja med vrtcem in starši zelo pomembne in 

privlačne (ne le delavnice, tudi sestanki, predavanja …). Želela sem, da se stanje v vrtcu, 

kjer delam, izboljša, zato me je zanimalo, kaj zadržuje starše in kaj si želijo, hkrati pa tudi 

kako to problematiko doživljajo in ocenjujejo ostale vzgojiteljice.  

 

Med nastajanjem diplomske naloge sem se kot mama dveh živahnih dečkov znašla tudi na 

drugi strani komunikacije z vrtcem, v vlogi staršev. Kaj hitro sem ugotovila, da tudi v tej 

vlogi ni preprosto biti. V hitrem tempu življenja, natrpanem urniku, včasih utrujenosti, 

prilagajanju otrokovim potrebam se je tudi meni zgodilo, da sem kakšno stvar spregledala, 

nisem utegnila ali me preprosto ni dovolj pritegnila. Spomnim se, ko sem s starejšim sinom 

prvič odšla na vrtčevske ustvarjalne delavnice. Jaz sem bila vsa navdušena, med lepljenjem 

in barvanjem sem poklepetala z drugimi mamicami, vzgojiteljicami, z očmi preletela 

igralnico in malce tudi s poklicno kritičnostjo pogledala, kaj počnejo v vrtcu … Mojemu 

otroku pa ni bilo všeč, uprl se je, da ima za ta dan dovolj vrtca. Kar malo užaljena sem ga 

kmalu odpeljala domov.  
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Takrat sem ugotovila, da starši na oblike sodelovanja gledajo skozi svoje oči in odziv 

lastnih otrok in da jih mogoče tudi dojemajo povsem drugače, kot to predvidevamo 

vzgojiteljice. Zato sem sedaj toliko bolj prepričana, da smo vzgojiteljice tiste, ki moramo 

iskati pot do staršev in vztrajno odpirati vrata komunikacije. Kot strokovni delavci se 

moramo zavedati, da starši od nas pričakujejo odgovornost in nam izkazujejo zaupanje, saj 

v naše roke polagajo dobršen del otrokove vzgoje. Prav se mi zdi, da imajo pri tem 

možnost kakovostnega oz. aktivnega sodelovanja. 

 

Teoretični del diplomske naloge razlaga pojem kakovosti v predšolski vzgoji v vrtcu; 

ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, opredeljene so ravni in kazalci kakovosti in 

samoevalvacija kot eden izmed dejavnikov zagotavljanja kakovostnega izobraževanja in 

vzgoje. Opredelila sem vlogo vrtca in načela nacionalnega kurikuluma, na katerem temelji 

vzgoja v vrtcu, funkcijo družine in sodelovanje med vrtcem in družino. 

 

V empiričnem delu sem v Vrtcu Litija raziskala, kakšne oblike sodelovanja nudi vrtec 

staršem, v kolikšni meri se starši odzovejo nanje, kateri so morebitni razlogi za neudeležbo 

ter kaj novega in zanimivega lahko vrtec še ponudi. Vprašalnika, eden za starše in drugi za 

vzgojiteljice, ki sta med seboj primerljiva, sem oblikovala sama, pri tem pa sem uporabila 

tudi nekatera vprašanja iz strokovne literature (Marjanovič Umek, Fekonja, Kavčič in 

Poljanšek, 2002, str. 140–142). 
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2 KAKOVOST PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCU 

 

Proučevanje kakovosti vrtcev oz. kurikulov predšolske vzgoje je postalo aktualno konec 

80. let prejšnjega stoletja in kot ugotavlja L. Marjanovič Umek (v Batistič Zorec, 2006), so 

se s problematiko kakovosti vzgoje v vrtcih najbolj aktivno ukvarjali razvojni psihologi. 

Gre za tehnološki termin, ki je iz industrije prenesen na področje vzgoje in izobraževanja, 

zaradi česar se pojavljajo dileme in kritike koncepta kakovosti (Batistič Zorec, 2011), saj 

pojem kakovosti ni enoznačen. Odvisen je od konteksta, v katerem se pojavlja, in od 

interesov, vrednot, prepričanj deležnikov, ki so v proces edukacije vključeni (Kos 

Kecojević in Gaber, 2011, str. 25). Prav tako tudi M. Cenčič (2000, str. 30) omenja, da so 

si avtorji enotnega mnenja o enoznačni opredelitvi kakovosti, in sicer da jo različni sistemi 

različno opredeljujejo. Vrtci pri nas in drugod po svetu so si zelo različni tako z vidika 

pravne ureditve, sistemskih in vsebinskih rešitev kot z vidika prevladujoče vloge, ki jo 

imajo. Skupnega imenovalca ne najdemo niti glede na relativno objektivne kriterije, kot so 

poslovni čas vrtca, starost, pri kateri se otroci vključujejo v vrtec, zahtevana stopnja 

izobrazbe strokovnih delavcev, še manj pa glede na pedagoške cilje, metode in oblike dela 

(Marjanovič Umek idr., 2002, str. 12). Zato definiranje kakovosti zahteva opredelitev 

kazalcev in kriterijev dobre prakse ter pogojev zanjo. Najpogosteje kakovost definirajo 

strokovnjaki, ki se pri tem opirajo na znanstvena spoznanja in internacionalne izkušnje 

(Batistič Zorec, 2011, str. 3). N. Turnšek (v Batistič Zorec, 2006, str. 13) kakovost definira 

kot »zagotavljanje dobre prakse«, ki vključuje opredeljevanje kakovosti, evalvacijo oz. 

ocenjevanje kakovosti in spreminjanje prakse, ki mu znova sledi evalvacija. 

 

2.1 UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

 

Obstajajo trije pomembni pristopi h kakovosti, ki izhajajo iz Sallisove (v Cencič, 2000; 

Musek Lešnik in Bergant, 2001) hierarhične razvrstitve konceptov kakovosti: nadzor 

(kontrola) kakovosti, zagotavljanje kakovosti in celostno obvladovanje kakovosti. 

 

Nadzor (kontrola) kakovosti je najstarejši pristop h kakovosti. Vključuje prepoznavanje 

in izločanje procesov in storitev, ki ne dosegajo standardov. Služi ocenjevanju stanja po 

dogodku, odstranjevanju napak potem, ko je do njih že prišlo. Nadzor kakovosti izvajajo 
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običajno inšpekcije. Pooblaščeni organi delujejo od »zunaj«. Pri svojem delu preverjajo 

pogoje za začetek dela, potek dela, ustrezno dokumentacijo, usposobljenost zaposlenih itd. 

Od znotraj pa se pregled vrši npr. kot hospitacije ravnatelja. Inšpekcija in preverjanje sta 

najpogostejši metodi kontrole in sta široko uporabljeni tudi v vzgoji in izobraževanju. 

Glavna naloga kontrole kakovosti je najti in popraviti napako (Cencič, 2000, str. 29–33).  

 

Zagotavljanje kakovosti je pristop, ki deluje pred in med procesom. Je notranje sprejet, 

sprejmejo ga vsi zaposleni in pri svojem delu sledijo izboljšanju kakovosti (Musek Lešnik 

in Bergant, 2001, str. 30). Skrb za kakovost tako ni več le v rokah inšpektorjev, ravnatelja 

…, ampak vključuje odgovornost vseh zaposlenih, da se preprečuje pomanjkljivosti 

(Cencič, 2000, str. 29). Kakovost je vključena v proces in poskuša zagotoviti, da je rezultat 

nastal glede na vnaprej določene specifikacije (kakšen mora biti rezultat in za kateri 

standard). Zagotavljanje kakovosti je pristop, ki presega okvire le enega dela organizacije 

in prodira v vse dejavnosti organizacije. Kar vidimo, to je kakovost produkta, je le vrh 

ledene gore, ki pa je odvisen od politike in strategije institucije, kulture zaposlenih in 

drugih dejavnikov. Je tudi krožni proces, ki zahteva kakovost na prejšnjih stopnjah, od 

kakovosti načrtovanja, kakovostnih vhodnih produktov do kakovosti procesa, kakovosti 

preskušanja ipd. Poglavitna naloga tega pristopa je preprečevanje napak oziroma njihovega 

ponavljanja (prav tam, str. 33, 34). 

 

Celostno obvladovanje kakovosti (angl. total quality menegement oz. TQM) se različno 

prevaja, npr. kot celovito obvladovanje kakovosti, popolno obvladovanje kakovosti, 

celostna kakovost ipd. Je pristop, ki nadgrajuje že opisana pristopa zagotavljanja 

kakovosti. Cilj je ustvarjanje kulture kakovosti, v kateri je temeljni cilj zaposlenih 

zadovoljevanje uporabnikovih potreb. Temelji na kakovosti medsebojnih odnosov, je 

usmerjen v ljudi in gradi na ljudeh (Musek Lešnik in Bergant 2001, str. 30). Gre za 

filozofijo stalnega izboljševanja. Zagotovi jo lahko vsaka vzgojno-izobraževalna institucija 

z določenimi praktičnimi pripomočki za zadovoljevanje in preseganje sedanjih in 

prihodnjih potreb, želja in pričakovanj uporabnikov (Cencič, 2000, str. 36). Kako bodo 

zaposleni »prevzeli nov način razmišljanja o kakovosti, kako bodo dojeli filozofijo 

zagotavljanja kakovosti, pa je odvisno predvsem od vodilnih delavcev. Kajti že od začetka 

mora biti jasno, da se ljudje obnašajo po vzorcu svojih vodij. Če delavcev ne zanima 
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kakovost, je to posledica njihovega občutka, da ima vodstvo kakovost za nepomembno« 

(Vujoševič v Cencič, 2000, str. 38). 

 

2.2 UGOTAVLJANJE KAKOVOSTI SLOVENSKIH VRTCEV 

 

V zadnjih letih so vrtci v Sloveniji doživeli veliko sprememb in uvedli novosti, ki so tako 

sistemske kot tudi vsebinske narave. Temelji reforme celotnega izobraževanja in vzgoje pa 

so opredeljeni v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS (1995), Zakonu o vrtcih (1996) 

in Kurikulumu za vrtce (1999). Vse te novosti omogočajo visoko kakovost vrtcev v 

Sloveniji, ki jo lahko ohranimo le s stalnim preverjanjem in posodabljanjem. 

 

»V tem procesu je pomembna samorefleksija, potrebno je ogledalo, ki nam ga nastavijo 

drugi ali si ga nastavimo sami, in sicer zato, da bi navajenost in utečenost dela ne pripeljala 

do nezavednega zdrsa k nižji kakovosti. Prav tako nas lahko do nižje kakovosti privedejo 

verjetja, da nekaj, kar je bilo nekoč kakovostno, ostaja kakovostno ves čas, ne glede na 

vrsto okoliščin, ki so se spremenile« (Marjanovič Umek idr., 2002, str. 39–40). 

 

L. Marjanovič Umek in sodelavke (2002, str. 12) poudarjajo, da dosedanja proučevanja 

kakovosti vrtcev zahtevata vsaj dve pomembni usmeritvi: 

 področje predšolske vzgoje v vrtcu ob siceršnjem upoštevanju nekaterih temeljnih 

izhodišč, ki veljajo za druge ravni vzgoje in izobraževanja, zahteva oblikovanje 

lastnega koncepta kakovosti; 

 v posameznih državah je glede na specifično ureditev predšolske vzgoje v vrtcih 

nujno iskati lastne poti in pristope za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, pri 

tem pa je seveda nujno upoštevati širše teoretske koncepte, ki soodločajo obči okvir 

za opredelitev koncepta in kazalcev kakovosti. 

 

Cilj razvoja javnih vrtcev, zapisan v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS (1995, str. 

37), je zagotoviti mrežo kakovostnih javnih vrtcev, ki bodo dostopni vsem otrokom, ki jim 

bodo zagotavljali ustrezno okolje, varne in zdrave razmere ter vsestranski razvoj otroka, 

poleg tega pa omogočiti izboljšanje kakovosti življenja družin. V novi Beli knjigi o vzgoji 

in izobraževanju v RS (2011, str. 15) pa je kot pomembno načelo zapisano tudi, da ima 

vsakdo pravico do kakovostne vzgoje in izobraževanja. Pri zagotavljanju kakovosti vzgoje 
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in izobraževanja naj bi bil pomemben tudi kakovosten proces, ki zagotavlja kakovostno 

znanje.  

 

L. Katz (v Devjak idr., 2010, str. 125) meni, da vrtec ne more biti kakovosten, če v njem ne 

prevladujejo sodelovalni odnosi med osebjem – sprejemanje in spoštovanje drugih, 

zaupanje in sodelovanje.  

 

2.3 RAVNI IN KAZALCI KAKOVOSTI 

 

Različni avtorji navajajo različne delitve in poimenovanja kazalcev kakovosti, v grobem pa 

se pojavljata dve ravni oz. vrsti kazalcev: strukturni (pogoji, okoliščine) in procesni, ki se 

nanašajo na vzgojni proces in odnose med vsemi vpletenimi (Batistič Zorec, 2011, str. 4). 

 

Ob sistemskih in vsebinskih rešitvah ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti slovenskih 

vrtcev in primerjavi različnih modelov in pristopov so slovenski strokovnjaki (Marjanovič 

Umek idr., 2002, str. 39–40) oblikovali tri ravni kakovosti: strukturna, posredna in 

procesna. 

 

Strukturna raven vključuje vhodne kazalce kakovosti, ki opisujejo objektivne pogoje in 

možnosti, v katerih poteka predšolska vzgoja. Kazalci so združeni v dva vsebinska sklopa. 

Gre za organizacijo dela in življenja v vrtcu ter prostor in materiale, ki se pri tem 

uporabljajo (prav tam). 

 

Posredna raven se nanaša na kazalce, ki vključujejo odnose, v katere otrok ni neposredno 

vključen, vendar pomembno vplivajo tako na delo v vrtcu kot tudi na otroka samega. Sem 

spadajo profesionalni razvoj in zadovoljstvo zaposlenih, razna sodelovanja med drugimi 

vrtci in institucijami, med zaposlenimi ter sodelovanje med vrtcem in družino. Slednje je 

pomembno v nadaljevanju diplomskega dela, saj raziskovalna naloga temelji prav na 

odnosu oz. sodelovanju med vrtcem in družino, ki po mojem mnenju pomembno 

pripomore k bolj prijaznemu in kakovostnejšemu vrtcu (Marjanovič Umek idr., 2002, str. 

39–40). 
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Procesna raven vključuje kazalce, ki opisujejo načrtovani in izvedbeni kurikulum ter 

vlogo otrok. Sem spadajo rutinske dejavnosti, načrtovanje in izvajanje kurikula ter otrok v 

procesu izvajanja kurikula (prav tam). 

 

Kazalci so med seboj povezani in vplivajo eden na drugega. Nemogoče je z raziskovanjem 

zajeti vse kazalce in še posebej ne vseh zapletenih odnosov med njimi. Kriteriji za 

ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti nikakor ne morejo biti univerzalni, saj morajo 

upoštevati politični in organizacijski okvir države ter druge specifične okoliščine lokalnega 

okolja, družin in posameznih otrok, vključenih v vrtec (Batistič Zorec, 2011, str. 5). 

 

2.4 SAMOEVALVACIJA 

 

Samoevalvacija je eden izmed dejavnikov zagotavljanja kakovostnega izobraževanja in 

vzgoje. Kritična refleksija in samoevalviranje pedagoške prakse postajata vse 

pomembnejša dejavnika zagotavljanja kakovosti v vzgojno-izobraževalni ustanovi, kar pa 

v prvi vrsti predpostavlja usposobljenost vzgojiteljev za raziskovanje in samoevalvacijo 

vzgojno-izobraževalnega dela (Podgornik idr, v Berčnik idr., 2010, str. 197). 

 

Na začetku uvajanja samoevalvacije je pomembno (prav tam): 

 da vrtec ustanovi skupino za kakovost, ki jo veže etični kodeks v uporabi podatkov, 

pripravi ukrepov in delu z drugimi informacijami; 

 da v procesu samoevalvacije sodelujejo vzgojitelji in preostali pedagoški delavci na 

podlagi prostovoljne odločitve; pomembno je ozračje zaupanja. 

 

Samoevalvacija ne sme ostati le pri subjektivni refleksiji, temveč nujno vključuje dinamiko 

kolegialnega presojanja. Najprej pa pomeni zahtevo po objektivnem spoznavanju z 

uporabo različnih metod in tudi standardiziranih instrumentov, s katerimi se pridobivajo 

objektivne informacije. Gre za to, da ocene pedagoškega dela ne izdeluje nekdo od zunaj 

niti ga od zunaj ne ocenjuje s kakršnimi koli primerjavami ali rangiranjem (Medveš, 2000, 

str. 15). 

 

Samoevalvacijo naj bi sestavljali trije metodološki pristopi, ki enakovredno sodelujejo v 

procesu samoevalvacije. Tako postane razvidno, da podlaga za ocene v samoevalvaciji 
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niso poljubna mnenja in domneve, temveč čim zanesljivejše informacije. Pristopi, ki jih 

avtor navaja, so navedeni za primer šole, vendar pa lahko vzporednice potegnemo tudi v 

primeru vrtcev (Medveš, 2000, str. 15–16): 

1. samoocenjevanje šole in zlasti učitelja (oz. vrtca in vzgojitelja). Ta ocena je 

izrazito subjektivna; 

2. kolegialna pomoč: pri tem gre za uporabo različnih postopkov, v katerih izražajo 

svoja opažanja o posamezniku ali šoli učiteljevi kolegi oz. kolegi druge šole. 

Takšno ocenjevanje se uporablja za ocenjevanje različnih elementov šolskega dela: 

za ocenjevanje poučevanja posameznega predmeta, pedagoškega vodenja, posebej 

pa še sodelovanja šole s starši; 

3. uporaba vnaprej pripravljenega enotnega instrumentarija: to pomeni, da 

nastajajo serije vprašalnikov za pridobivanje podatkov, ki naj bi bili pomembni za 

določanje kakovosti. Ti podatki so namenjeni kot povratna in relativno objektivna 

informacija šoli ali posameznemu učitelju samemu. Instrumentarij je opremljen tudi 

s smernicami za interpretacijo podatkov. Vprašalniki so medsebojno povezani, saj 

se podatki o istih vprašanjih zbirajo pri različnih ciljnih skupinah (učitelji, učenci, 

starši), s tem pa pridobimo vidike različnih zornih kotov. Z medsebojno primerjavo 

in interpretacijo si lahko učitelj ali šola ustvari večplastno podobo o sebi.  
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3 VRTEC IN DRUŽINE 

 

Vrtec Litija, v katerem sem opravila raziskovalno nalogo, ima v svoji publikaciji 

(Publikacija vrtca Litija 2011-2012, 2011) zapisano: »Medsebojno sodelovanje vrtca in 

družine je za kakovostno delo v vrtcu zelo pomembno. Starši ste s svojim sodelovanjem in 

aktivnim vključevanjem soustvarjalci življenja in dela v vrtcu. Strokovnim delavcem ste v 

veliko pomoč pri razumevanju vašega otroka in njegovih značilnosti, kar je osnova za 

njihovo delo.« 

 

Odnos med otrokovimi starši in poklicnimi vzgojitelji je predpogoj za možnosti vzgajanja 

in izobraževanja zunaj družine, kot so trdili že pedagoški klasiki.  

 

Soustvarjanje življenja v vrtcu je tako naloga vseh, ki so v njem udeleženi. Spoštovanje 

drugačnosti, zagotavljanje možnosti izbire, spoštovanje družine in njenih vrednot, 

upoštevanje nasprotujočih si interesov je mogoče le, če zmoremo vzpostaviti in varovati 

odprte prostore za pogovor, v katerih nekdo izmed udeleženih vedno znova obnovi in 

varuje dialog in sodelovanje (Čačinovič-Vogrinčič, 2004, str. 77). Za J. Lepičnik 

Vodopivec (1996) je osnovna misel sodelovanja med vrtcem in družino, da je sodelovanje 

nujno zaradi zadovoljevanja otrokovih potreb.  

 

V procesu komunikacije se med seboj besedno in nebesedno sporazumevamo. Starši in 

vzgojitelji drug drugemu prenašajo neko vsebino, hkrati z njo pa tudi odnos do vsebine in 

do prejemnika sporočila. Če je tisto, kar drug drugemu sporočata z neverbalnim vedenjem, 

usklajeno z izgovorjeno vsebino, takrat pravimo, da je komunikacija med njima 

kongruentna, usklajena, iskrena. Sodelovanje med starši in vzgojitelji pa je mogoče 

uresničiti le s komunikacijo med njimi, ki pa vsekakor poteka, saj avtorica (prav tam) trdi, 

da med starši in vzgojitelji ni mogoče ne komunicirati.  

 

Čeprav so lahko pobudniki pogovora tudi starši, pa vzgojiteljem v vrtcih ostaja temeljna 

odgovornost za vzpostavljanje in vzdrževanje odnosov, ki pogovor in soustvarjanje sploh 

omogočijo (Čačinovič-Vogrinčič, 2004, str. 77). 
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Poleg tega, da sodelovanje poteka zaradi uspešnejšega in kvalitetnejšega dela, je 

predvideno že v zakonih, ki urejajo delovanje vrtca, ter v priporočilih, ki dopolnjujejo delo 

v vrtcu. 

 

Zakon o vrtcih (1996) v 11. členu zapoveduje, da mora vrtec v posebni publikaciji, ki je 

namenjena staršem, predstaviti programe, ki jih izvaja, njihove cilje, vsebine in metode 

dela. 

 

V 21. členu je zapisano, da mora vrtec v letnem delavnem načrtu opredeliti tudi 

sodelovanje s starši. 

 

Starši imajo tudi možnost soodločanja prek Sveta javnega vrtca, ki ga sestavljajo trije 

predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Svet 

javnega vrtca imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca, sprejema program razvoja vrtca ter 

letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, obravnavo poročil o vzgojni 

problematiki, odločanje o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v 

javnem vrtcu (ZOFVI, 1996, 48. člen). 

 

V javnem vrtcu se oblikuje tudi svet staršev, ki skrbi za organizirano uresničevanje interesa 

staršev, katerega tehnično in finančno podporo zagotavlja vrtec. Sestavljen je tako, da ima 

v njem vsak oddelek po enega predstavnika staršev, ki ga starši izvolijo na roditeljskem 

sestanku oddelka. Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu 

ravnatelja o nadstandardnih storitvah, mnenja o predlogu programa razvoja vrtca in letnem 

delovnem načrtu, razpravlja o poročilu o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava 

pritožbe staršev in voli predstavnike v svet vrtca (prav tam, 66. člen). 

 

Tudi Kurikulum za vrtce (1999) predvideva sodelovanje med starši in vrtcem, saj med 

drugim določa tudi načelo sodelovanja s starši in načelo sodelovanja z okoljem. Več o tem 

v naslednjem poglavju, kjer podrobneje predstavim Kurikulum za vrtce in njegovo 

povezavo s sodelovanjem med vrtcem in družino. 
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3.1 VZGOJA V VRTCU 

 

Vzgoja in delo v naših vrtcih temeljita na Kurikulumu za vrtce (1999), ki je nacionalni 

dokument. Na eni strani spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, hkrati pa dopolnjuje, 

spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih. V njem so predstavljeni cilji in iz njih 

izpeljana načela, temeljna vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju ter 

globalni cilji in iz njih izpeljani cilji na posameznih področjih. Strokovni delavci v 

slovenskih vrtcih uresničujejo cilje in načela predšolske vzgoje v prepletu različnih 

področij dejavnosti (družba, matematika, jezik, narava, gibanje, umetnost) in v povezavi z 

dnevno rutino (počitek, hranjenje in druge vsakodnevne dejavnosti). Predlagani so tudi 

primeri vsebin in dejavnosti na posameznih področjih, ki so zasnovani tako, da področja 

med seboj povežejo in jih postavijo v kontekst dnevnega življenja otrok v vrtcu. To ni le 

učni program, prav zato je vpeljan pojem kurikul, ki je širši in celovitejši in s seboj nosi 

tudi premik od tradicionalnega poudarka na vsebinah na sam proces predšolske vzgoje, na 

celoto interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok v vrtcu uči (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Kot ugotavlja M. Cencič (2000, str. 29), ne težimo le po kakovosti končnega produkta, 

izdelka, temveč tudi po kakovosti procesa in celo po kakovosti odnosov. Sodelovanje s 

starši je v kurikulu pojmovano kot pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, pri 

odnosu pa se še posebej poudarja pomembnost delitve odgovornosti in pristojnosti, kar je 

osnova za razvoj partnerskega odnosa. Pri sodelovanju vrtca s starši je v ospredju 

zagotavljanje storitev, ne pa tudi poseganje v njihovo sfero zasebnosti. Vrtec mora tako 

upoštevati in spoštovati kulturo, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade in 

običaje otrokovih staršev, starši pa morajo upoštevati meje svojega soodločanja, ki ne 

smejo posegati v strokovnost institucije. Tvorno sodelovanje s starši pa vzgojiteljici poleg 

dodanih strokovnih obveznosti prinaša tudi vrsto strokovnih koristi, npr. vzajemno 

izmenjavanje informacij in vpogled v otrokove individualne potrebe, razvojna prizadevanja 

pomagajo staršem in vzgojiteljici; predstavljajo osnovo skupnega delovanja in reševanja 

problemov v otrokovem razvoju in odraščanju (Devjak idr, 2010, str. 124). 

 

V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 15) so opredeljena naslednja načela sodelovanja s starši: 

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

programov v vrtcu; 
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 starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o 

otroku z vzgojiteljem in pomočnikom, s svetovalno službo; 

 starši imajo pravico do postopnega uvajanja otrok v različne programe vrtca; 

 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 starši upoštevati strokovno avtonomnost vrtca; 

 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; 

 staršem zagotoviti stalno informiranje in sistematično seznanjenje z njihovimi 

pravicami in odgovornostmi. 

 

Ko govorimo o sodelovanju med vrtcem in družino, je pomembno upoštevati tudi načeli 

sodelovanja z okoljem:  

 upoštevanje različnosti in možnosti uporabe naravnih in družbeno-kulturnih virov 

učenja v najbližjem okolju vrtca; 

 upoštevanje naravnih in družbeno-kulturnih specifičnih okolij, iz katerih prihajajo 

otroci. 

 

3.2 SODOBNE DRUŽINE 

 

M. Bergant (1981, str. 5) piše, da tudi družbene znanosti ne znajo jasno definirati pojma 

družina. Po njenem mnenju vzrok tiči v raznolikih tipih družin in rodbinskih sistemov s 

protislovnimi ureditvami, ki jih ni mogoče strniti v eno preprosto definicijo. 

 

»Družino tvorijo dva ali več posameznikov, ki so v interakciji in imajo skupne motive in 

cilje; povezujejo jih skupna pravila, norme in vrednote; odnose v njej odraža in določa 

relativno trajna struktura statusov in vlog, v družini se oblikujeta zanjo značilna struktura 

moči in način vodenja; izoblikuje se relativno trajna mreža komunikacij ter statusov in 

vlog posameznih družinskih članov; diferencirajo se vloge glede na delitev dela; razložijo 

se čustveni odnosi med člani« (Čačinovič-Vogrinčič, 1998, str. 130–131). 

 



Dunja Gorišek Simončič 

Samoevalvacija kakovosti v vrtcu: sodelovanje med vrtcem in družino 

 

13 

J. Lepičnik Vodopivec (1996, str. 2) družino označi kot institucijo, ki ima vsaj dve vlogi. 

Prva se kaže v njeni biološko-reproduktivni vlogi, druga v širši, družbeni vlogi. Avtorica 

povzema ugotovitve mnogih raziskovalcev, da ima družina poleg ostalih dejavnikov 

razvoja pomembno vlogo pri oblikovanju človekove osebnosti (prav tam, str. 9).  

 

Družina je tudi družba v malem, ki živi svoje kulturno, politično, gospodarsko življenje. Je 

naravna družbena skupnost, saj jo ustvarjajo, povezujejo in ohranjajo notranje, naravne 

vezi, ki vladajo v njej in ki so za člane družine tako pomembne, da jih zavestno gojijo, 

poglabljajo in plemenitijo z novimi vezmi (Gogala, 1975, v Lepičnik Vodopivec, 1996, str. 

3). 

 

Družina je socialna celica, v kateri dobiva otrok prve podatke o predmetih, socialnih 

odnosih in kriterijih za vrednotenja pojavov (Skalar, 1990, v Lepičnik Vodopivec, 1996, 

str. 7). 

 

V zgodovini človeštva so bile postavljene mnoge teorije o tem, kdo naj vzgaja otroke: 

starši ali družba. V nekaterih okoljih so menili, da ima družina negativen vpliv, in tako 

vzgojo prepustili družbenim institucijam, kar se je izkazalo za napako. Rezultati tega 

početja so bili namreč fizična, intelektualna in emocionalna zaostalost otrok. Vse to govori 

v prid tistim teorijam, ki so zagovarjale tezo, da sta družina in družinska vzgoja 

nezamenljivi. 

 

V družini se razvijejo odnosi, ki temeljijo na ljubezni in pripadnosti med starši in otroki. 

Otrok tako zadovoljuje potrebo po varnosti in hkrati razvija občutek pripadnosti družini 

(Lepičnik Vodopivec, 1996, str. 31). 

 

Skozi zgodovino pa sta se dojemanje družine in njen položaj spreminjala. Sodobne 

družine, ki jih poznamo sedaj, so zelo različne. Poznamo enostarševske družine, v katerih 

živijo otroci samo z enim izmed staršev; reorganizirane družine, ki se oblikujejo iz 

razvezanih zakonov in med otroki ni več sorodstvenih vezi ali pa se rodijo polbratje in 

polsestre; posvojitvene družine, ko so formalnopravno izenačene z "navadnimi družinami"; 

družine z otroki in starimi starši, do katerih pride, če so starši umrli ali zapustili otroke; 
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družine, v katerih partnerja živita v zunajzakonski skupnosti, in družine, ki so sestavljene 

iz istospolno usmerjenih partnerjev (Švajncer, 1998, str. 245). 

 

Da pa bolje razumemo formalno delovanje družine, si moramo ogledati tudi zakonsko 

ureditev družine. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR, 1976) pravi, da 

je družina življenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno 

varstvo (2. člen). Starši imajo pravico in dolžnost, da z neposredno skrbjo, s svojim delom 

in dejavnostjo zagotavljajo uspešen telesni in duševni razvoj svojih otrok. Zaradi zdrave 

rasti, skladnega osebnostnega razvoja in usposobitve za samostojno življenje in delo imajo 

starši pravice in dolžnosti, da skrbijo za življenje, osebnostni razvoj, pravice in koristi 

svojih mladoletnih otrok. Te pravice in dolžnosti sestavljajo roditeljsko pravico, ki pripada 

skupaj očetu in materi (4. člen). S posvojitvijo kot posebno obliko varstva mladoletnih 

otrok nastane med posvojiteljem in posvojencem enako razmerje, kot je med starši in 

otroci (7. člen). 
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4 SODELOVANJE MED VRTCEM IN DRUŽINO 

 

K sodelovanju med vrtcem in družino stremimo predvsem, ker nam to sodelovanje 

omogoča izmenjavo informacij. To nam omogočajo različne oblike sodelovanja, ki so 

lahko načrtovane in formalne ali povsem spontane in neformalne. Starši pridobivajo 

informacije o tem, koliko časa otrok počiva, kakšna je prehrana, kaj se najraje igra, s kom 

se druži, katera so njegova močna in šibka področja, kako se vede v družbi … Vzgojiteljica 

pa pridobiva podatke o njegovih izkušnjah in življenju doma, saj tako lažje razume otroka. 

 

Namen samoevalvacije na tem področju je pridobiti podatke o različnih oblikah 

sodelovanja zaposlenih v vrtcu s starši otrok. Poleg tega ugotavljamo, ali oblike 

sodelovanja zagotavljajo ustrezno informiranost staršev. Kazalci na posredni ravni 

vključujejo odnose, v katere otrok ni neposredno vključen, vendar pa pomembno vplivajo 

na delo v vrtcu in otroka samega (Marjanovič Umek in drugi., 2002, str. 46). 

 

M. Batistič Zorec in N. Turnšek (prav tam) sta opredelili kazalce kakovosti za posredno 

raven, in sicer področje sodelovanja med vrtcem in družino, takole: 

1. kazalec: formalne oblike sodelovanja (npr. govorilne ure, roditeljski sestanki, pisna 

gradiva in oglasne deske, svet staršev, predavanja za starše, prireditev za starše); 

2. kazalec: neformalne oblike sodelovanja (npr. komunikacija s straši ob prihodu in 

odhodu v vrtec ali iz vrtca, nenačrtovani razgovori, pikniki, izleti, delavnice za 

starše in otroke, udeležba drugih družinskih članov pri dejavnosti vrtca); 

3. kazalec: dejavno vključevanje staršev v vzgojni proces (npr. sodelovanje staršev pri 

načrtovanju, izvedbi in evalvaciji kurikula, reševanje problemov). 

 

Po podatkih spletnega brskalnika (15. 10. 2013), kjer sem za iskanje uporabila besede, kot 

sta sodelovanje s starši in vrtec, pa sem pridobila podatke o nudenih oblikah sodelovanja 

naključnih vrtcev z različnih področij Slovenije. Vrtci ponujajo dan odprtih vrat, 

roditeljske sestanke, skupne prireditve in praznovanja, ustvarjalne delavnice, tematske 

okrogle mize, strokovna predavanja, individualne pogovore pred vstopom v vrtec, 

pogovorne urice, vključevanje staršev v različne aktivnosti (delovne akcije, krajši izleti, 

športne aktivnosti, obisk na domu ali v skupini, sodelovanje pri projektih, predstavitev 

poklicev …), uvajanje z enim izmed staršev, svet staršev, igralne ure, sklad vrtca. 
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V Publikaciji Vrtca Litija (2011) so bile za šolsko leto 2011/20012 predvidene naslednje 

oblike sodelovanja vrtca s starši: 

1. formalna srečanja:  

 trije roditeljski sestanki (za starše novince, prvi v mesecu septembru in 

spomladanski z evalvacijo dela); 

 pogovorne ure (potekajo individualno in so namenjene poglobljenim pogovorom o 

otroku, enkrat mesečno ali po dogovoru z vzgojiteljico); 

 predavanja in izobraževalne delavnice za starše s strokovno temo; 

2. neformalna srečanja: 

 kostanjev piknik, pomladanska srečanja z nastopi otrok, ustvarjalne delavnice, 

novoletna čajanka, gibalne dejavnosti s starši, srečanje z dedki in babicami, 

zaključki leta v enotah in podobno; 

 individualni obiski staršev v oddelkih (predstavitev poklicev ali dejavnosti, 

zanimivih za otroke); 

 zbiranje uporabnega odpadnega materiala, starega papirja, plastičnih zamaškov, 

kartuš, baterij …; 

 pisno obveščanje staršev prek kotičkov za starše ali osebnih pisnih obvestil. 
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5 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI 

 

V današnjem času stremimo h kakovosti na vseh področjih našega življenja. Pri tem ni 

izjema področje izobraževanja in vzgoje. Kakovost v vrtcih zajema tudi kakovost 

sodelovanja med vrtcem in družino. Gre za odnose, v katere otrok ni neposredno vključen, 

vendar pa pomembno vplivajo tako na delo v vrtcu kot tudi na otroka samega (Marjanovič 

Umek idr., 2002, str. 40). Otrok velik del dneva preživi v vrtcu, kjer je deležen raznih 

aktivnosti, odnosov, situacij ipd., vse to pa vpliva na njegovo razumevanje in vedenje 

doma. In tudi obratno, dogodki, ki se odvijajo doma, vplivajo na vedenje in čutenje otroka 

v vrtcu. 

 

Družina in vrtec morata sodelovati zaradi zadovoljevanja otrokovih potreb. Sodelovanje 

med starši in vzgojitelji pa je mogoče uresničiti le s komunikacijo med njimi (Lepičnik 

Vodopivec, 1996, str. 38). Prav zaradi tega je pomembno, da je prenos informacij in 

sodelovanje med vrtcem in otrokovo družino kakovostno in da se odvija na različnih 

področjih. Tako kot vzgojiteljica potrebuje informacije o otroku, jih tudi starši, le tako 

lahko oblikujemo otroku stabilno okolje, v katerem se bo počutil varnega in mu bo 

omogočen optimalen razvoj. Zavedati pa se moramo tudi, da brez medsebojnega zaupanja 

ni kakovostnega sodelovanja (Čadež, 2003, str. 2). S sodelovanjem med vrtcem in starši se 

povečuje kakovost vrtca. Ta pa se s pomočjo samoevalvacije še izboljšuje, saj omogoča 

vzgojno-izobraževalni organizaciji, da sama, s svojimi lastnimi viri in od znotraj izboljša 

kakovost svojega dela tako, da poišče odgovore na pomembna vprašanja (Musek Lešnik in 

Bergant, 2001, str. 9). V svoji praksi opažam, da je eno od pomembnih vprašanj, da se na 

mnoge ponujene oblike sodelovanja odziva le manjšina staršev, in zaradi tega se 

sprašujem, kaj je vzrok slabega odziva in udeležbe.  

 

V diplomski nalogi sem v Vrtcu Litija zbrala podatke o tem, katere oblike sodelovanja med 

starši in vrtcem so ponujene in v kolikšni meri se jih starši udeležujejo. Zanimalo me je 

tudi, če in zakaj starši nekaterih možnosti ne izkoristijo in kaj jim še lahko ponudimo. 

Zanimali so me pogledi in izkušnje strokovnih delavcev, pa tudi staršev in morebitne 

razlike med njimi.  
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6 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

 Kakšne oblike sodelovanja s starši nudi vrtec? 

 Kako in v kolikšni meri se starši odzivajo nanje? 

 Kaj so razlogi za morebitno neudeležbo staršev različnih oblik sodelovanja? 

 Kako starši in vzgojitelji ocenjujejo kakovost sodelovanja med vrtcem in družino in 

ali se njihove ocene razlikujejo? 

 Katere nove in za starše zanimive oblike lahko vrtec ponudi? 
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7 METODOLOGIJA 

 

Uporabila sem deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja, in sicer tehniko 

anketiranja.  

 

7.1 RAZISKOVALNI VZOREC 

 

Raziskavo sem izvedla v Vrtcu Litija, ki ima sedem enot, izmed katerih sta dve v mestnem 

okolju, preostale pa na podeželju. Vprašalnike sem razdelila staršem otrok, ki že vsaj drugo 

leto obiskujejo vrtec, in strokovnim delavkam vodjem oddelkov (v nadaljevanju 

vzgojiteljicam) v vrtcu. 

 

Staršem sem razdelila 350 anketnih vprašalnikov, vrnjenih je bilo 143, kar predstavlja 

manj kot polovični odziv (40,85 %). V vaškem okolju je bilo od 130 anketnih vprašalnikov 

vrnjenih 56 (43,08 %), v mestnem okolju pa od 220 razdeljenih vprašalnikov 87 (39,54 %). 

 

Izmed 143 vrnjenih anketnih vprašalnikov je bilo 34 neveljavnih (15 v vaškem okolju in 19 

v mestnem okolju) zaradi naslednjih razlogov: neupoštevanje navodil, pomanjkljivo 

izpolnjevanje, neustrezna ciljna skupina (vprašalnike je prejelo tudi nekaj staršev otrok, ki 

vrtec obiskujejo šele prvo leto). Za nadaljnjo analizo sem upoštevala le pravilno izpolnjene 

vprašalnike, torej 109 (41 iz vaškega okolja in 68 iz mestnega okolja), kar predstavlja 

tretjino (31,14 %) vseh razdeljenih anketnih vprašalnikov. 

 

Vzgojiteljicam sem razdelila 32 anketnih vprašalnikov, torej toliko, kot je oddelkov v 

vrtcu. Od tega se 12 oddelkov nahaja v vaškem okolju, 20 oddelkov pa v mestnem okolju. 

Vrnjenih je bilo 21 vprašalnikov (65,62 %), polovica (6) v vaškem okolju in tri četrtine 

(15) v mestnem okolju. Vrnjeni anketni vprašalniki so bili vsi ustrezno izpolnjeni in 

sprejeti za nadaljnjo obdelavo. 

 

Odziv staršev se glede na okolje ne razlikuje, tako v mestnem kot v vaškem okolju so starši 

vrnili približno 40 % anketnih vprašalnikov, za nadaljnjo uporabo je bila iz vsakega okolja 

ustrezna tretjina vseh razdeljenih anketnih vprašalnikov. 
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Odzivnost vzgojiteljic je bila v primerjavi s starši povsod večja. Razlikuje pa se delež 

vrnjenih anketnih vprašalnikov glede na okolje. Vzgojiteljice, ki delujejo v vaškem okolju, 

so vrnile približno polovico razdeljenih vprašalnikov, vzgojiteljice v mestnem okolju pa tri 

četrtine anketnih vprašalnikov. 

 

7.2 TEHNIKE IN INSTRUMENTI 

 

Uporabila sem dva anketna vprašalnika, in sicer: 

 vprašalnik za starše (Priloga 1), 

 vprašalnik za vzgojiteljice (Priloga 2). 

 

Vprašalnika, ki sta med seboj primerljiva, sem oblikovala sama, pri tem pa sem uporabila 

tudi nekatera vprašanja iz strokovne literature (Marjanovič Umek idr., 2002, str. 140–142).  

 

Vprašanja in trditve, na katere so odgovarjali starši in vzgojiteljice, so razporejeni v štiri 

vsebinske sklope: 

 oblike sodelovanja in odzivnost; 

 vključevanje staršev v vzgojni proces; 

 privlačnost posameznih oblik sodelovanja in zadržki; 

 nove, zanimive oblike sodelovanja. 

 

V uvodu vprašalnika za starše sem najprej vprašala po osnovnih podatkih, kot so: leto 

vključitve otroka v vrtec in v katero enoto je vključen njihov otrok. Podatek o letu vpisa 

sem rabila, da sem dodatno preverila ustreznost ciljne skupine. Starši, katerih otrok ni bil 

vsaj eno šolsko leto vključen v vrtec, po mojem ne morejo podati realne slike o 

sodelovanju med starši in vrtcem. 

 

V prvem sklopu je bilo 14 vprašanj zaprtega tipa, ki so ponujala 4 možne odgovore. Ker so 

se vprašanja navezovala eno na drugo, so lahko starši odgovorili najmanj na 8 ali največ na 

14 vprašanj. V drugem sklopu je bilo 6 vprašanj zaprtega tipa, ki staršem ponujajo tri 

možne odgovore. Na vsako vprašanje se glede na odgovor navezuje še dodatno vprašanje 

zaprtega tipa z dvema možnima odgovoroma. Starši so tako lahko izbirali med štirimi 
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možnimi kombinacijami odgovorov. V tretjem sklopu je 5 vprašanj s 5-stopenjsko lestvico 

stališč, na katerega je vezano vprašanje delno odprtega tipa s 7 možnimi odgovori. V 

zadnjem sklopu je eno vprašanje zaprtega tipa s petimi možnimi odgovori, med katerimi 

jih lahko izberejo več ali pa nobenega. 

 

V uvodu vprašalnika za vzgojiteljice je vprašanje o enoti, kjer se nahaja oddelek. Prvi 

sklop je povsem enak vprašalniku za starše. V drugem sklopu je prav tako kot v 

vprašalniku za starše 6 vprašanj zaprtega tipa, ki pa ponujajo le dva odgovora, in dodatno 

vprašanje zaprtega tipa z dvema možnima odgovoroma. Tretji sklop vprašanj vsebuje 5 

vprašanj s 5-stopenjsko lestvico stališč. V zadnjem sklopu pa sta 2 vprašanji zaprtega tipa 

in eno vprašanje odprtega tipa. 

 

7.3 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

 

Staršem, katerih otrok vsaj že drugo leto obiskuje vrtec (v vrtec, vpisan v letu 2010 ali 

prej), in vzgojiteljicam sem ponudila vsebinsko primerljiva vprašalnika o kakovosti 

sodelovanja med vrtcem in starši (družino). Starši in vzgojiteljice so vprašalnike prejeli v 

mesecu maju 2012. Starši so jih prejeli v vrtcu, ko so pripeljali oz. odpeljali otroka, oddali 

pa so jih vzgojiteljici njihovega otroka v zaprtih, že priloženih kuvertah. Vzgojiteljicam 

sem jih oddala osebno ali prek notranjega razpošiljanja pošte vrtca. Oddale so jih prav tako 

v zaprti kuverti. 

 

7.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke, dobljene s pomočjo ankete, sem obdelala kvantitativno, in sicer na ravni 

deskriptivne statistike (f %). Rezultate sem prikazala grafično oz. v tabelah ter jih 

interpretirala. 
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8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

8.1 OBLIKE SODELOVANJA IN ODZIVNOST STARŠEV 

 

Predvidene oblike sodelovanja, ki so bile objavljene v publikaciji Vrtca Litija (2011) za 

šolsko leto 2011/2012, sem upoštevala pri pripravi vprašalnikov (Prilogi 1 in 2), dodala pa 

sem tudi vsakodnevno komunikacijo ob prihodih in odhodih otrok. 
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Tabela 1: Pogostost ponudbe posameznih oblik sodelovanja 

OBLIKA 

SODELOVANJA 

ODGOVOR STARŠI 

 
VZGOJITELJICE 

f f % f f % 

Roditeljski sestanki ne 0  0 % 0 0 % 

enkrat letno 17 16 % 0 0 % 

2- do 3-krat letno 86 78 % 21 100 % 

4-krat letno ali pogosteje 6 6 % 0 0 % 

SKUPAJ 109 100 % 21 100 % 

Govorilne ure ne 1 1 % 0 0 % 

do 3-krat letno 35 32 % 4 19 % 

4-krat letno ali pogosteje 45 41 % 16 76 % 

po dogovoru s starši 28 26 % 1 5 % 

SKUPAJ 109 100 % 21 100 % 

Obvestila na 

oglasni deski 

ne 2 2 % 0 0 % 

redko 9 8 % 0 0 % 

vsaj enkrat na mesec 27 25 % 9 43 % 

vsaj enkrat tedensko 71 65 % 12 57 % 

SKUPAJ 109 100 % 21 100 % 

Osebna pisna 

obvestila 

ne 88 81 % 6 29 % 

enkrat letno 2 2 % 0 0 % 

2- do 3-krat letno 12 12 % 8 38 % 

4-krat letno ali pogosteje 7 6 % 7 33 % 

SKUPAJ 109 100 % 21 100 % 

Strokovna 

predavanja 

ne 5 5 % 0 0 % 

enkrat letno 31 28 % 7 33 % 

2- do 3-krat letno 67 61 % 12 57 % 

4-krat letno ali pogosteje 6 6 % 2 10 % 

SKUPAJ 109 100 % 21 100 % 

Tematski razgovori ne 80 73 % 14 66 % 

enkrat letno 17 16 % 6 29 % 

2- do 3-krat letno 10 9 % 1 5 % 

4-krat letno ali pogosteje 2 2 % 0 0 % 

SKUPAJ 109 100 % 21 100 % 

Komunikacija ob 

prihodu/odhodu 

ne 0 0 % 0 0 % 

redko 17 16 % 1 5 % 

enkrat tedensko 8 7 % 0 0 % 

skoraj vsak dan 84 77 % 20 95 % 

SKUPAJ 109 100 % 21 100 % 

Različne aktivnosti ne 0 0 % 0 0 % 

enkrat letno 9 8 % 0 0 % 

2- do 3-krat letno 68 63 % 9 43 % 

4-krat letno ali pogosteje 32 29 % 12 57 % 

SKUPAJ 109 100 % 21 100 % 
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Odgovori staršev so podobni, razpršenost odgovorov ni velika, saj pri večini izbir od štirih 

možnih odgovorov izstopata po en ali dva odgovora. Pri polovici oblik sodelovanja je tri 

četrtine ali več staršev podalo isti odgovor. Največ podobnosti med starši je pri vprašanju, 

ali jim vzgojiteljice pišejo osebna pisna obvestila, saj je večina (81 %) odgovorila, da ne 

prejemajo osebnih pisnih obvestil.  

 

Tudi pri vzgojiteljicah so odgovori podobni. Povsem enotne so bile pri vprašanju o 

roditeljskem sestanku, in sicer da so 2- do 3-krat letno. Kar ni presenetljivo, saj je 

dogovorjeno, da sta v šolskem letu dva roditeljska sestanka oz. trije sestanki, če gre za 

otroke, ki prvič prihajajo v vrtec. Pri vprašanju o osebnih pisnih obvestilih pa so bili 

odgovori vzgojiteljic najbolj različni. 

 

Naštete oblike sodelovanja med vrtcem in družino se med seboj zelo razlikujejo glede na 

namen in jih ne moremo primerjati med seboj na način, da je "boljša" tista oblika, ki se 

večkrat pojavi. Lahko pa dobimo pregled, kolikokrat se oblike zvrstijo skozi šolsko leto. 

 

"Pogovor med vrati" se pojavlja praktično vsak dan. J. Lepičnik Vodopivec (1996) pravi, 

da se v procesu komunikacije med seboj besedno in nebesedno sporazumevamo. Starši in 

vzgojitelji drug drugemu prenašajo neko vsebino, hkrati z njo pa tudi odnos do vsebine in 

do prejemnika sporočila. Če je tisto, kar drug drugemu sporočata z neverbalnim vedenjem, 

usklajeno z izgovorjeno vsebino, takrat pravimo, da je komunikacija med njima 

kongruentna, usklajena in iskrena (str. 57–58). 

 

V vrtcu vsakodnevna komunikacija ob prihodih in odhodih vsekakor poteka, če že ne z 

vzgojiteljicama, ki sta v otrokovem oddelku, pa z drugimi strokovnimi delavci vrtca. 

Odgovori staršev in vzgojiteljic se ujemajo. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi T. 

Devjak in sodelavci (2010), ki so raziskovali vpogled v vzgojno delo na področju 

predšolske vzgoje s strani staršev. Tudi tam je velika večina staršev odgovorila, da jih 

vzgojitelji seznanjajo z dogajanjem v vrtcu na roditeljskih sestankih in takrat, ko pripeljejo 

in odpeljejo otroka. 
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Prav tako je zelo pogosta oblika sodelovanja obveščanje prek oglasne deske. Večina 

staršev meni, da pridobijo informacije prek oglasne deske vsaj enkrat tedensko, 

vzgojiteljice pa enako. 

 

Govorilne ure naj bi se pojavljale 3-krat oz. 4-krat letno, različne aktivnosti, kot so 

prireditve, izleti, pikniki, naj bi se pojavljale od 2- do 4-krat letno, roditeljski sestanki od 2- 

do 3-krat letno, predavanja za starše 1-krat oz. od 2- do 3-krat letno, najredkeje pa se v 

vrtcu pojavijo tematski razgovori in že prej omenjena osebna pisna obvestila, ki jih 

vzgojiteljica nameni staršem. 

 

Nadalje sem starše vprašala, kolikokrat se udeležijo določene oblike sodelovanja, in 

vzgojiteljice, kolikokrat, se glede na njihove izkušnje straši udeležijo določene oblike 

sodelovanja. Odgovarjali so le tisti starši, ki so potrdili, da se določena oblika sodelovanja 

pojavi, in tiste vzgojiteljice, ki so potrdile, da določeno obliko sodelovanja ponudijo 

staršem. Zato se število vzgojiteljic in staršev, ki so podali odgovor, razlikuje od numerusa 

obeh skupin vzorca. Odgovori so v Tabeli 2. 

 

Primerjava med odgovori staršev in odgovori vzgojiteljic je omejena, saj starši odgovarjajo 

individualno, le zase, vzgojiteljice pa za vse starše otrok v oddelku, ki ga vodijo. 
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Tabela 2: Pogostost udeležbe pri posamezni obliki sodelovanja 

OBLIKA 

SODELOVANJA 

POGOSTOST 

UDELEŽBE 

STARŠI 

 

VZGOJITELJIC

E 

f f % f f % 

Roditeljski sestanek nikoli 0 0 % 0 0 % 

včasih 17 16 % 0 0 % 

pogosto 19 17 % 13 62 % 

vedno 73 67 % 8 38 % 

SKUPAJ 109 100 % 21 100 % 

Govorilne ure nikoli 4 4 % 0 0 % 

včasih 26 24 % 1 5 % 

pogosto 40 37 % 13 62 % 

vedno 38 35 % 7 33 % 

SKUPAJ 108 100 % 21 100 % 

Obvestila na oglasni 

deski 

nikoli 1 1 % 0 0 % 

včasih 10 9 % 3 14 % 

pogosto 38 36 % 14 67 % 

vedno 58 54 % 4 19 % 

SKUPAJ 107 100 % 21 100 % 

Strokovna 

predavanja 

nikoli 8 8 % 0 0 % 

včasih 45 43 % 15 71 % 

pogosto 31 30 % 6 29 % 

vedno 20 19 % 0 0 % 

SKUPAJ 104 100 % 21 100 % 

Tematski razgovori nikoli 4 14 % 0 0 % 

včasih 16 55 % 5 71 % 

pogosto 4 14 % 2 29 % 

vedno 5 17 % 0 0 % 

SKUPAJ 29 100 % 7 100 % 

Različne aktivnosti nikoli 0 0 % 0 0 % 

včasih 20 18 % 6 29 % 

pogosto 39 36 % 9 42 % 

vedno 50 46 % 6 29 % 

SKUPAJ 109 100 % 21 100 % 

 

Po mnenju vzgojiteljic se starši najpogosteje udeležijo roditeljskih sestankov. Dobra 

tretjina vzgojiteljic opaža, da jih starši vedno obiskujejo. Tudi starši so izpostavili to obliko 

sodelovanja kot tisto, katere se največkrat udeležijo (67 % staršev je odgovorilo, da se jih 

vedno udeležijo). 

 

Najslabše pa so glede na rezultate obiskana predavanja za starše. Samo petina (19 %) 

anketiranih staršev odgovarja, da vedno pridejo na strokovna predavanja, nekaj (8 %) 
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staršev pa je odgovorilo, da nikoli ne obiščejo strokovnih predavanj v vrtcu. Tudi 

vzgojiteljice opažajo nizko udeležbo predavanj za starše, večina vzgojiteljic meni, da starši 

pridejo le včasih. 

 

8.2 VKLJUČEVANJE STARŠEV V VZGOJNI PROCES 

 

V Grafih 1 in 2 so prikazani odgovori vzgojiteljic in staršev. Rdeča in oranžna barva 

skupaj označujeta delež vzgojiteljic in staršev, ki menijo, da jim je določena možnost 

ponujena. Rdeča barva kaže podatek, koliko jih aktivno sodeluje pri ponujeni možnosti. 

Modra barva pa kaže, koliko staršev in vzgojiteljic meni, da določena možnost 

vključevanja ni ponujena staršem. 
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Vključevanje staršev v vzgojni proces (starši)
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Graf 1: Vključevanje staršev v vzgojni proces (starši) 
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Vzgojiteljice so večinoma prepričane, da starši dobro izkoriščajo ponujene možnosti. Od 

šestih izbranih ponujenih oblik kar pri petih opažajo več kot polovično odzivnost staršev. 

 

Iz odgovorov tistih staršev, ki so sodelovali v raziskavi, pa je razvidno, da so manj odzivni. 

Z izjemo dveh oblik sodelovanja (prinašanje materiala v vrtec in vključevanje v reševanje 

problemov, povezanih z otrokom) se koriščenja ostalih štirih poslužuje le okoli 30 % 

staršev. 

 

Pri odgovorih staršev in tudi vzgojiteljic se kaže, da starši najbolj pogosto sodelujejo pri 

prinašanju materiala v vrtec in vključevanju staršev v reševanje problemov, povezanih z 

njihovim otrokom.  

 

Kljub ponujeni možnosti starši pravijo, da se najslabše odzovejo pri aktivnem sodelovanju 

v skupini, npr. predstavitev poklica, hobija, sodelovanje pri predstavi, izvajanje poskusov 

ipd. Pri odgovorih vzgojiteljic pa je najmanj izkoriščena možnost dajanja konkretnih 

predlogov in idej. 

 

Največ, okoli tretjina staršev meni, da nimajo možnosti vključevanja v ovrednotenje in v 

načrtovanje dela v oddelku, vzgojiteljice pa menijo, da imajo starši najmanj možnosti 

dajanja konkretnih predlogov in idej. 

 

Vključevanje v ovrednotenje dela v vrtcu je oblika vključevanja, za katero največ staršev 

(tretjina) ne ve, ali je sploh ponujena.  

 

8.3 PRIVLAČNOST POSAMEZNIH OBLIK SODELOVANJA IN 

ZADRŽKI 

 

Na ocenjevalni lestvici od 1 do 5 so starši in vzgojiteljice ocenjevali privlačnost 

posameznih oblik sodelovanja med starši in vrtcem. Starše sem povprašala, koliko jih 

določena oblika sodelovanja privlači, vzgojiteljice pa, koliko se glede na njihove izkušnje 

staršem zdi privlačna. Različne oblike sodelovanja sem združila v pet sklopov: 



Dunja Gorišek Simončič 

Samoevalvacija kakovosti v vrtcu: sodelovanje med vrtcem in družino 

 

30 

 oblike sodelovanja, ki so namenjene tako otroku kot tudi otrokovi družini 

(delavnice, pikniki, izleti skupen ogled predstave ipd.) – DRUŽENJE; 

 oblike sodelovanja, ki podajo vpogled v delo vrtca in informacije o otroku 

(govorilne ure, roditeljski sestanki, tematski sestanki, obvestila na oglasni deski 

ipd.) – VPOGLED; 

 oblike sodelovanja, ki služijo izobraževanju (predavanja za starše, delavnice za 

starše) – IZOBRAŽEVANJE; 

 oblike sodelovanja, s katerimi lahko starši vplivajo na delovanje vrtca (svet staršev, 

oglasna deska Starši staršem) – VPLIVANJE; 

 oblike sodelovanja, ki vključujejo starše v vzgojni proces (sodelovanje pri 

načrtovanju in evalvaciji kurikula, aktivno sodelovanje staršev pri izvedbenem 

kurikulu, reševanje problemov v oddelku) – VKLJUČEVANJE. 
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Tabela 3: Ocene privlačnosti posameznih oblik 

OBLIKA 

SODELOVANJA 

OCENA STARŠI VZGOJITELJICE 

  f f % f f % 

DRUŽENJE 1 1 1 % 0 0 % 

2 1 1 % 3 14 % 

3 7 6 % 5 24 % 

4 40 37 % 6 29 % 

5 60 55 % 7 33 % 

SKUPAJ 109 100 % 21 100 % 

M 4,41 3,80 

VPOGLED  1 0 0 % 0 0 % 

2 0 0 % 0 0 % 

3 6 6 % 1 5 % 

4 24 22 % 16 76 % 

5 79 72 % 4 19 % 

SKUPAJ 109 100 % 21 100 % 

M 4,66 4,14 

IZOBRAŽEVANJE 1 0 0 % 0 0 % 

2 6 5 % 13 62 % 

3 23 21 % 5 24 % 

4 28 26 % 3 14 % 

5 52 48 % 0 0 % 

SKUPAJ 109 100 % 21 100 % 

M 4,15 2,52 

VPLIVANJE 1 4 4 % 4 19 % 

2 6 5 % 5 24 % 

3 31 28 % 6 28 % 

4 39 36 % 5 24 % 

5 29 27 % 1 5 % 

SKUPAJ 109 100 % 21 100 % 

M 3,76 2,90 

VKLJUČEVANJE 1 3 3 % 0 0 % 

2 8 7 % 5 24 % 

3 29 27 % 10 48 % 

4 32 29 % 6 28 % 

5 37 34 % 0 0 % 

SKUPAJ 109 100 % 21 100 % 

M 3,77 3,05 

 

Starši so vsem oblikam sodelovanja namenili višjo oceno privlačnosti, kot so le-te staršem 

pripisale vzgojiteljice. Povprečne ocene staršev se gibljejo od 3,67 do 4,66, kar nakazuje, 

da jih sodelovanje z vrtcem zanima. Zanimivo pa je, da vzgojiteljice menijo, da starše manj 

pritegne sodelovanje z vrtcem, saj se njihove povprečne ocene gibljejo od 2,90 do 4,14.  
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Starši in vzgojiteljice so kot najbolj privlačne ocenili oblike sodelovanja, ki nudijo vpogled 

v delo v vrtcu in informacije o otroku (roditeljski sestanki, govorilne ure, tematski sestanki, 

obvestila na oglasni deski ipd.), kot najmanj privlačne pa tiste oblike sodelovanja, s 

katerimi lahko vplivajo na delovanje vrtca (npr. svet staršev). Vzgojiteljice pa ocenjujejo, 

da starše najmanj pritegnejo oblike sodelovanja, ki služijo izobraževanju (predavanja, 

delavnice).  

 

V nadaljevanju so me zanimali razlogi za morebitno neudeležbo pri določenih oblikah 

sodelovanja oz. po zadržkih, ki jih imajo starši. Oblike dejavnosti so bile kot prej združene 

v pet sklopov (druženje, vpogled, izobraževanje, vplivanje, vključevanje). 
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Zadržki staršev pri določenih oblikah sodelovanja
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Graf 3: Zadržki staršev pri določenih oblikah sodelovanja 
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Zadržki pri starših se pojavljajo, največkrat jih zadržuje pomanjkanje časa in neugoden 

delavnik. Nekaj (3,7–5,5 %) staršev meni, da za njih in njihovega otroka ni pomembno 

koriščenje takšnih dejavnosti. Z zanimivimi članki na oglasnih deskah, dodatnimi 

informacijami, pohvalami in dobrim odzivom drugih staršev, aktivnim sodelovanjem otrok 

pri pripravi določene oblike sodelovanja bi lahko pritegnili tudi te starše, ki se jim 

sodelovanje z vrtcem ne zdi pomembno. Najmanj je staršev, ki ne čutijo dobre povezave z 

vrtcem ali imajo slabo izkušnjo s sodelovanjem. Glede na odgovore anketirancev je 

obveščenost o dogodku v večini primerov dovolj jasna in pravočasna. Do podobne 

ugotovite so prišli v raziskavi Pogledi staršev otrok na življenje in delo v vrtcu (Devjak 

idr., 2010, str. 142), kjer se starši v veliki večini strinjajo s tem, da jim vrtec informacije 

posreduje pravočasno. Nekateri starši so izbrali možnost "drugo", ki je omogočila, da lahko 

sami napišejo, za kakšen zadržek gre pri določeni dejavnosti sodelovanja. Večino 

odgovorov staršev sem lahko uvrstila v že ponujene možne zadržke. Izpostavila pa bi 

starše, ki so napisali, da so vedno prisotni, razen če jih zadrži bolezen. Pri oblikah 

sodelovanja, kjer lahko starši vplivajo na delovanja vrtca, so nekateri dopisali, da kljub 

sodelovanju nimajo nobenega vpliva, ker ni učinka, ne vidijo smisla. Pri oblikah 

sodelovanja, kjer so starši vključeni v vzgojni proces, pa so kot možen zadržek pri 

sodelovanju navedli, da jim taka oblika sodelovanja sploh ni ponujena. Kot vidimo iz 

Grafa 1, več kot tretjina staršev meni, da nimajo možnosti vključevanja v ovrednotenje ali 

v načrtovanje dela v oddelku, skoraj polovica vzgojiteljic (okoli 40 %) pa meni, da starši 

nimajo možnosti dajanja konkretnih predlogov in idej. 

 

8.4 NOVE, ZANIMIVE OBLIKE SODELOVANJA 

 

Vrtec je okolje, ki mora pri sodelovanju s starši stopiti korak nasproti staršem, jim ponuditi 

čim kakovostnejše načine sodelovanja. Odgovornost strokovnih delavcev je, da ponujajo 

različne možnosti, ki se staršem zdijo zanimive in ki so prilagojene načinu življenja 

družine. Zato sem za konec naštela nekaj možnosti sodelovanja med vrtcem in družino, za 

katere opažam, da se ne pojavljajo pogosto. Zanimalo me je, katere se zdijo privlačne 

vzgojiteljicam in katere staršem (lahko so izbrali več možnosti) ter ali jih je katera od 

vzgojiteljic že uporabila in kako je bila pri tem uspešna. 
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Dejavnosti, med katerimi so lahko izbirali: 

 primer 1: vzgojiteljica s skupino otrok pride na dom otroka, kjer izvedejo 

določeno dejavnost (ogled kmetije, peka piškotov, obiranje jabolk ipd.); 

 primer 2: vzgojiteljica sama (ali s pomočjo strokovnjaka) organizira in izvede 

predavanje na aktualno temo (grizenje otrok, vstop v šolo ipd.); 

 primer 3: govorilne ure, roditeljski sestanki potekajo drugje kot po navadi (na 

primer zunaj v naravi, pri starših doma ipd.); 

 primer 4: vzgojiteljica enkrat mesečno vnaprej določi dan, ko so starši v 

dopoldanskem času prisotni v igralnici (pri tem določi število staršev in časovno 

omejitev); 

 primer 5: vzgojiteljica pošilja obvestila staršem po elektronski pošti. 

 

Ker so starši in vzgojiteljice lahko izbrali več možnost, v Tabeli 4 prikazujem, za koliko 

izmed ponujenih primerov dejavnosti so se odločili. 

 

Tabela 4: Število izbranih primerov 

Število izbranih 

možnosti 

STARŠI VZG. 

 f f % f f % 

0 7 6 % 0 0 % 

ena izbira 19 17 % 4 19 % 

dve izbiri 40 37 % 9 43 % 

tri izbire 23 21 % 5 24 % 

štiri izbire 15 14 % 1 5 % 

vseh pet izbir 5 5 % 2 9 % 

SKUPAJ 109 100 % 21 100 % 

 

Tako starši kot vzgojiteljice so najpogosteje izbrali dva ali tri možne odgovore (Tabela 4), 

le redko pa nobene (7 staršev, nobena vzgojiteljica) ali vse (5 staršev, 2 vzgojiteljici). 
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Nove oblike sodelovanja, ki bi jih 
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Graf 4: Nove oblike sodelovanja – izbira staršev 
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Graf 5: Nove oblike sodelovanja – izbira vzgojiteljic 

 

Po zanimanju za v vprašalniku ponujene primere dejavnosti se starši in vzgojiteljice ne 

razlikujejo bistveno. Med ponujenimi možnostmi je staršem in vzgojiteljicam najbolj 

ustrezalo, da vrtčevska skupina z vzgojiteljico obišče dom otroka, kjer vsi skupaj 

sodelujejo pri neki dejavnosti.  
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Obema skupinama se zdijo zanimiva tudi strokovna predavanja za starše. Že pri prejšnjih 

odgovorih se je pokazalo, da se predavanja za staršev v vrtcu dogajajo 1- do 3-krat letno. 

Zanimivo pa je, da so vzgojiteljice izrazile zanimanje za organizacijo strokovnih 

predavanj, saj so same ocenile, da se staršem ta oblika sodelovanja ne zdi zelo privlačna 

(Tabela 3).  

 

Najmanj privlačna se staršem in vzgojiteljicam zdi ideja o izvedbi roditeljskega sestanka 

na nekoliko drugačen način. 

 

Poglejmo še, koliko (Tabela 5) in katere (Graf 6) od teh dejavnosti so vzgojiteljice že 

ponudile in kako uspešne so bile pri tem. 

 

Tabela 5: Število primerov dejavnosti, ki so jih vzgojiteljice že ponudile 

Število izbranih 

možnosti 

VZG. 

 f f % 

Nobena 4 19 % 

Ena  12 57 % 

Dve 3 14 % 

Tri  2 10 % 

Štiri 0 0 % 

Pet 0 0 % 

SKUPAJ 21 100 % 

 

Več kot 80 % vzgojiteljic je že ponudilo katero izmed v anketi navedenih novih oblik 

sodelovanja, več kot pol (57 %) eno izmed naštetih ter nobena več kot tri. 
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Oblike, ki so jih vzgojiteljice že 
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Graf 6: Oblike, ki so jih vzgojiteljice staršem že ponudile 

 

Odgovori o tem, kaj si vzgojiteljice in starši želijo, se ujemajo s tem, kar so vzgojiteljice že 

ponudile (Graf 6). Na osnovi tega lahko zaključim, da ni razlike med željami in oblikami 

sodelovanja, ki so v praksi že ponujene.  

 

Vzgojiteljice so poleg odgovorov navedle tudi komentarje, kako in zakaj je bila ponujena 

oblika sodelovanja med vrtcem in starši uspešna. Njihovi odgovori so v nadaljevanju. 

 

Primer 1:  

 Izvedli smo trgatev pri punčki iz naše skupine, na njihovem domu. Njena babi in 

stric sta nam zelo lepo pripravila in nam pustila, da tudi sami strižemo grozdje iz 

trte, ga stiskamo in nato tudi poskusimo svež grozdni sok. 

 Dejavnost je bila uspešna, ker je bila načrtovana. 

 Dejavnost je bila uspešna. Otroci so na kmetiji uživali, zanimive so jim bile živali 

na kmetiji. Starši so bili veseli našega obiska in sodelovanja. 

 

Primer 2: 

 V okviru drugega roditeljskega sestanka. Za starše sem pripravila kratko 

predavanje na temo igra in samostojnost, potem je sledila delavnica in analiza 
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delavnice. Ta metoda je bila uspešna, starši so aktivno sodelovali in spoznali, kaj 

vse se otrok ob igri nauči. 

 Bila je uspešna, ker so starši sodelovali in razvili zanimivo diskusijo (lastne 

izkušnje). 

 Bila je uspešna, ker sva se s sodelavko dobro pripravili tako v obliki predavanja kot 

tudi v obliki delavnice. 

 Bila je uspešna, ker sem se na izbrano temo pripravila in jo suvereno predavala. 

 Bila je uspešna, ker je predavala pediatrinja o zdravju otrok in so jo starši lahko 

vprašali karkoli. 

 Starši potrebujejo informacije, saj je vrtec mogoče edini, ki pride nasproti s 

strokovnimi vsebinami. 

 

Primer 3: 

 Roditeljski sestanek v naravi je bil uspešen, starši zadovoljni, sproščeno vzdušje, 

drugače kot po navadi. 

 Uspešno, ker je pogovor potekal sproščeno in v prijetnem vzdušju, konfliktne 

situacije, ki naj bi nastale skozi vse leto, so se tako povsem razblinile. 

 

Primer 4: 

 Starši nimajo vpogleda v delo v oddelku, zato so presenečeni, ko vidijo odzive otrok 

in kako potekajo dejavnosti. 

 

Primer 5: 

 Zelo uspešno. Starši si oglasne deske pogosto ne pogledajo. Enostavneje jim je, da 

se usedejo pred računalnik in pregledajo e-obvestila. 



Dunja Gorišek Simončič 

Samoevalvacija kakovosti v vrtcu: sodelovanje med vrtcem in družino 

 

40 

9 ZAKLJUČEK 

 

Z raziskavo, ki sem jo izvedla v Vrtcu Litija, ki ima enote v mestnem in podeželskem 

okolju, sem zbrala podatke o tem, katere oblike sodelovanja med starši in vrtcem so 

ponujene in v kolikšni meri izkoriščene, kakšni so zadržki staršev in kaj jim še lahko 

ponudimo. Zanimali so me pogledi in izkušnje strokovnih delavcev pa tudi staršev ter 

morebitne razlike med njimi. Vprašalnike sem razdelila staršem otrok, ki že vsaj drugo leto 

obiskujejo vrtec, in strokovnim delavkam vodjem oddelkov v vrtcu. Primerjava med 

odgovori staršev in odgovori vzgojiteljic je omejena, saj starši odgovarjajo individualno, le 

zase, vzgojiteljice pa za vse starše otrok v oddelku, ki ga vodijo. 

 

V Vrtcu Litija se pojavljajo različne formalne in neformalne oblike sodelovanja, takšne, ki 

jih predvidevajo tudi strokovnjaki na tem področju. Pogostost njihovega pojavljanja pa je 

odvisna od vrste in namena sodelovanja. Tako se vsakodnevno pojavlja komunikacija "na 

vratih" ob prihodih in odhodih otrok ali pa redko tematski razgovori in osebna pisna 

obvestila. Prav tako imajo starši možnost vključevanja v vzgojni proces, njihova odzivnost 

pa je odvisna od določene vrste vključevanja. Največja je pri prinašanju materiala v vrtec, 

najslabša pa pri podajanju konkretnih predlogov, načrtovanju in vrednotenju dela v vrtcu. 

Starši in vzgojiteljice kot najbolj privlačne dejavnosti v vrtcu ocenjujejo tiste oblike 

sodelovanja, ki nudijo vpogled v delo v vrtcu in informacije o otroku. Najpogostejši 

zadržki pri starših so pomanjkanje časa in neugoden delavnik, zelo redko pa se starši ne 

odzovejo zaradi slabe obveščenosti. Ocene staršev in vzgojiteljic se ne razlikujejo 

bistveno, vendar je pri posameznih primerih prišlo do razlik v odgovorih. Starši pravijo, da 

ne dobivajo osebnih pisnih obvestil, vzgojiteljice pa odgovarjajo, da se jih poslužujejo 

nekajkrat letno. Vzgojiteljice so večinoma mnenja, da staršem ponujajo možnosti 

vključevanja v načrtovanje in v ovrednotenje dela v vrtcu, starši pa ne opazijo ponujene 

možnosti. Izobraževanja v vrtcu, kamor spadajo predavanja in delavnice za starše, starše 

pritegnejo bolj, kot to menijo vzgojiteljice. Tako na strani vzgojiteljic kot tudi na strani 

staršev je opazno zanimanje za nekoliko drugačne, manj uveljavljene oblike sodelovanja. 

Nekatere izmed teh so vzgojiteljice že ponudile staršem otrok iz svoje skupine in jih 

označile za uspešne.  
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S samoevalvacijo na tem področju je vrtec pridobil širši pogled na problematiko 

sodelovanja med vrtcem in družino. Strokovni tim in vodstvo sedaj lahko poiščeta nove 

rešitve in kasneje s ponovno samoevalvacijo preverita njihovo uspešnost. V prihodnosti 

lahko vrtec staršem ponudi oblike sodelovanja, ki v vrtcu že potekajo, vendar na nekoliko 

manj formalen in za to verjetno tudi bolj privlačen način. Vzgojiteljice, ki so takšne 

dejavnosti označile za uspešne, lahko svoje izkušnje delijo s sodelavkami. Dejavnosti, ki 

so staršem zaradi službenega delavnika sedaj nedostopne, lahko potekajo v drugih 

časovnih terminih, v času sestankov se lahko zagotovi tudi varstvo otrok. Starše je treba 

bolj informirati, na kakšen način se lahko vključujejo v vzgojni proces. Ponuditi jim je 

treba oz. skupaj z njimi izbrati konkretno obliko sodelovanja, ki starše vključuje tudi v 

načrtovanje in ovrednotenje dela v vrtcu, kar je zaenkrat po mojih ugotovitvah najmanj 

zastopano področje. 

 

Upam, da bodo moje ugotovitve, ki seveda veljajo le za vrtec, v katerem sem opravila 

raziskavo, dale bralcem te diplomske naloge tudi kako idejo za nadaljnje raziskovanje te 

problematike in za izboljševanje kakovosti sodelovanja s starši v drugih vrtcih.  
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11 PRILOGE 

 

PRILOGA 1 (VPRAŠALNIK ZA STARŠE) 

 

Pozdravljeni! 

 

Moje ime je Dunja Gorišek Simončič, zaposlena sem v Vrtcu Litija. Prosim vas, da 

izpolnite anketni vprašalnik o kakovosti sodelovanja med vrtcem in družino. 

 

Otrok velik del dneva preživi v vrtcu, prav zaradi tega je pomembno, da je prenos 

informacij, sodelovanje in zaupanje med vrtcem in družino otroka kakovostno in da se 

odvija na različnih področjih.  S sodelovanjem med vrtcem in starši se povečuje kakovost 

vrtca, s pomočjo samoevalvacije pa vrtec lahko kakovost ohranja in tudi izboljša.  

 

 Prosim Vas da vprašanja pazljivo preberete in upoštevate navodila. Odgovarjajte za otroka 

v katerega oddelku ste dobili anketni vprašalnik. Rezultati anketnega vprašalnika so 

anonimni, uporabljeni pa bodo v diplomski nalogi, ki jo opravljam na Pedagoški Fakulteti 

v Ljubljani ter za potrebe samoevalvacije vrtca. Izpolnjene anketne vprašalnike vrnite v 

zaprti kuverti vzgojiteljici vašega otroka.  

 

Zahvaljujem se Vam za vaše sodelovanje. 

 

Leto, ko je bil vaš otrok vključen v vrtec:______________________________ 

Enota vrtca: ______________________________________ 
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Oblike sodelovanja med vrtcem in družino, so razdeljene v tri sklope : formalne, 

neformalne in tiste, s katerimi vplivate na vzgojni proces.  

 

Pri formalnih in neformalnih oblikah sodelovanja pri vsakem vprašanju izberite enega 

izmed možnih odgovorov, ki izražajo pogostost ponudbe, nato pa še, kolikokrat vi osebno 

to možnost izkoriščate.  

 

FORMALNE OBLIKE SODELOVANJA 

 

1. Vzgojiteljica ima roditeljske sestanke. 

a) NE                                                          b) DA, ENKTAT LETNO      

c) DA, 2- DO 3-KRAT LETNO                d) DA, 4-KRAT LETNO ALI POGOSTEJE 

     Če je vaš odgovor b, c ali d, kolikokrat izkoriščate to možnost? (obkrožite 

odgovor) 

                 NIKOLI              VČASIH             POGOSTO               VEDNO 

 

 

2. Vzgojiteljica ima govorilne ure. 

a) NE                                                                   b) DA, DO 3-KRAT LETNO                 

c) DA, 4-KRAT LETNO ALI POGOSTEJE     d) DA, PO DOGOVORU S STARŠI      

     Če je vaš odgovor b, c ali d, kolikokrat izkoriščate to možnost? (obkrožite 

odgovor) 

                 NIKOLI              VČASIH                 POGOSTO               VEDNO 

 

 

3. Vzgojiteljica me obvešča z obvestili na oglasni deski. 

a) NE                                                               b) DA, VENDAR REDKO      

c) DA, VSAJ ENKRAT NA MESEC             d) DA, VSAJ ENKRAT TEDENSKO 

     Če je vaš odgovor b, c ali d, kolikokrat izkoriščate to možnost- opazite     

     obvestila? (obkrožite odgovor) 

 

                 NIKOLI              VČASIH                  POGOSTO                  VEDNO 
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4. Vzgojiteljica mi piše osebna pisna obvestila. 

a) NE                                                          b) DA, ENKRAT LETNO      

c) DA, 2- DO 3-KRAT LETNO                d) DA, 4-KRAT LETNO ALI POGOSTEJE 

 

 

5. Vzgojiteljica ali vrtec organizira strokovna predavanja oz. delavnice za starše. 

a) NE                                                          b) DA, ENKTAT LETNO      

c) DA, 2- DO 3-KRAT LETNO                d) DA, 4-KRAT LETNO ALI POGOSTEJE 

     Če je vaš odgovor b, c ali d, kolikokrat izkoriščate to možnost? (obkrožite 

odgovor) 

                 NIKOLI              VČASIH             POGOSTO               VEDNO 

 

 

6. Vzgojiteljica oz. vrtec organizira tematske razgovore z zainteresirano skupino 

staršev. 

a) NE                                                          b) DA, ENKTAT LETNO      

c) DA, 2- DO 3-KRAT LETNO                d) DA, 4-KRAT LETNO ALI POGOSTEJE 

     Če je vaš odgovor b, c ali d, kolikokrat izkoriščate to možnost?(obkrožite 

odgovor) 

                 NIKOLI              VČASIH             POGOSTO               VEDNO 

 

NEFORMALNE OBLIKE SODELOVANJA 

 

7. Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice komunicirata z menoj ob prihodu/odhodu 

otroka v vrtec. 

a) NE                                                          b) DA, VENDAR REDKO      

c) DA, ENKRAT TEDENSKO                 d) DA, SKORAJ VSAK DAN 
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8. Vzgojiteljica oz. vrtec organizira različne aktivnosti za starše in otroke (prireditve, 

izlete ali piknike z otroki in njihovimi družinami, delavnice ipd). 

a) NE                                                          b) DA, ENKTAT LETNO      

c) DA, 2- DO 3-KRAT LETNO                d) DA, 4-KRAT LETNO ALI POGOSTEJE 

     Če je vaš odgovor b, c ali d, kolikokrat izkoriščate to možnost?(obkrožite 

odgovor) 

                 NIKOLI              VČASIH                 POGOSTO               VEDNO 

 

Pri oblikah aktivnega vključevanja staršev v razvojni proces izpolnite dva stolpca in 

sicer v vsakem obkrožite en odgovor: ali imate to možnost in ali jo izkoriščate. 

 

VKLJUČEVANJE STARŠEV V VZGOJNI PROCES 

 

                                                                                      Možnosti:                  Izkoriščam: 

9. Vključevanje v načrtovanje dela v vrtcu.       DA      NE      NE VEM           DA     NE 

 

10. Dajanje konkretnih predlogov in idej  

za izpeljavo posameznih dejavnosti.                   DA      NE       NE VEM           DA    NE 

 

11. Vključevanje v ovrednotenje 

dela v vrtcu.                                                           DA      NE       NE VEM           DA    NE 

 

12. Vključevanje v reševanje problemov,  

če so povezani z mojim otrokom.                        DA      NE       NE VEM             DA    NE 

 

13. Prinašanje materialov v vrtec 

(papir, odpadni material, igrače ipd)                 DA      NE       NE VEM             DA    NE 

 

14. Aktivno sodelovanje v oddelku 

( npr. predstavitev 

poklica, hobija, sodelovanje  

pri lutkovni predstavi,  

izvajanje poskusov  ipd.)                                      DA      NE       NE VEM            DA    NE 
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PRIVLAČNOST POSAMEZNIH OBLIK SODELOVANJA IN ZADRŽKI. 

 

Za vsako obliko sodelovanja vrtca s starši prosim ocenite z ocenami od 1 do 5 ( 

obkrožite številko), koliko se vam zdi privlačna, nato pa, kaj vas zadržuje, kadar je ne 

izkoristite. 

 

15. Oblike sodelovanja, ki so namenjene tako otroku kot tudi otrokovi družini (delavnice, 

pikniki, izleti skupen ogled predstave ipd). 

 

                               1               2             3              4             5 

 

Kaj vas zadržuje, kadar ne izkoristite možnosti sodelovanja pri tej obliki 

sodelovanja z vrtcem? (obkrožite en odgovor) 

 

        a) Zame in za mojega otroka se mi ne zdi pomembno izkoriščanje teh dejavnosti. 

        b) Pomanjkanje časa. 

        c) Neugoden službeni delavnik. 

        d) Nisem (pravočasno) obveščen o dejavnostih, ki se odvijajo. 

        e) Ne čutim povezanosti z vrtcem. 

        f) Imam slabo izkušnjo s sodelovanjem. 

        g) Drugo: ___________________________________________________________ 
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16. Oblike sodelovanja, ki mi podajo vpogled v delo v vrtcu, informacije o otroku 

(roditeljski sestanki. govorilne ure, tematski sestanki, obvestila na oglasni deski ipd). 

 

                               1               2             3              4             5 

 

Kaj vas zadržuje, kadar ne izkoristite možnosti sodelovanja pri tej obliki 

sodelovanja z vrtcem? (obkrožite en odgovor) 

 

        a) Zame in za mojega otroka se mi ne zdi pomembno izkoriščanje teh dejavnosti. 

        b) Pomanjkanje časa. 

        c) Neugoden službeni delavnik. 

        d) Nisem (pravočasno) obveščen o dejavnostih, ki se odvijajo. 

        e) Ne čutim povezanosti z vrtcem. 

        f) Imam slabo izkušnjo s sodelovanjem 

        g) Drugo:_____________________________________________________________ 

 

 

17. Oblike sodelovanja, ki služijo izobraževanju ( predavanja, delavnice za starše). 

 

                               1               2             3              4             5 

 

Kaj vas zadržuje, kadar ne izkoristite možnosti sodelovanja pri tej obliki 

sodelovanja z vrtcem? (obkrožite en odgovor) 

 

        a) Zame in za mojega otroka se mi ne zdi pomembno izkoriščanje teh dejavnosti. 

        b) Pomanjkanje časa. 

        c) Neugoden službeni delavnik. 

        d) Nisem (pravočasno) obveščen o dejavnostih, ki se odvijajo. 

        e) Ne čutim povezanosti z vrtcem. 

        f) Imam slabo izkušnjo s sodelovanjem. 

        g) Drugo:_____________________________________________________________ 
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18. Oblike sodelovanja, s katerimi lahko vplivam na delovanje vrtca (Svet staršev, oglasna 

deska starši staršem). 

 

                               1               2             3              4             5 

 

Kaj vas zadržuje, kadar ne izkoristite možnosti sodelovanja pri tej obliki 

sodelovanja z vrtcem? (obkrožite en odgovor) 

 

        a) Zame in za mojega otroka se mi ne zdi pomembno izkoriščanje teh dejavnosti. 

        b) Pomanjkanje časa. 

        c) Neugoden službeni delavnik. 

        d) Nisem (pravočasno) obveščen o dejavnostih, ki se odvijajo. 

        e) Ne čutim povezanosti z vrtcem. 

        f) Imam slabo izkušnjo s sodelovanjem. 

        g) Drugo:_____________________________________________________________ 

 

 

19. Oblike sodelovanja, ki me vključujejo v vzgojni proces (sodelovanje pri načrtovanju in 

evalvaciji kurikula, aktivno sodelovanje v skupini, reševanje problemov). 

 

                               1               2             3              4             5 

Kaj vas zadržuje, kadar ne izkoristite možnosti sodelovanja pri tej obliki 

sodelovanja z vrtcem? (obkrožite en odgovor) 

 

        a) Zame in za mojega otroka se mi ne zdi pomembno izkoriščanje teh dejavnosti. 

        b) Pomanjkanje časa. 

        c) Neugoden službeni delavnik. 

        d) Nisem (pravočasno) obveščen o dejavnostih, ki se odvijajo. 

        e) Ne čutim povezanosti z vrtcem. 

        f) Imam slabo izkušnjo s sodelovanjem 

        g) Drugo:_____________________________________________________________ 
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NOVE, ZANIMIVE OBLIKE SODELOVANJA 

 

20. Obkrožite katero obliko sodelovanja, ki vam jo ponudi vrtec, bi vi osebno 

izkoristili (obkrožite lahko več odgovorov, ali pa nobenega). 

 

a) Vzgojiteljica s skupino otrok pride na dom otroka kjer izvedejo določeno dejavnost 

( ogled kmetije, peka piškotov, obiranje jabolk, ipd.). 

 

b) Vzgojiteljica sama ( ali s pomočjo strokovnjaka) organizira in izvede predavanje na 

aktualno temo ( grizenje otrok, vstop v šolo, ipd). 

 

c) Govorilne ure, roditeljski sestanki potekajo drugje kot ponavadi ( na primer zunaj v 

naravi, pri staršu doma, ipd). 

 

d) Vzgojiteljica enkrat mesečno vnaprej določi dan, ko so starši v dopoldanskem času 

prisotni v igralnici ( pri tem vzg. določi število staršev in časovno omejitev). 

 

e) Vzgojiteljica pošilja obvestila staršem preko  elektronske pošte.  

 



PRILOGA 2 

Anketni vprašalnik za vzgojiteljice 

53 

PRILOGA 2 (VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJICE) 

 

Pozdravljene! 

 

Moje ime je Dunja Gorišek Simončič, sem vaša sodelavka, zaposlena v Vrtcu Litija. Pred 

Vami je anketni vprašalnik o kakovosti sodelovanja med vrtcem in družino. 

 

Otrok velik del dneva preživi v vrtcu, prav zaradi tega je pomembno, da je prenos 

informacij, sodelovanje in zaupanje med vrtcem in družino otroka aktivno in se odvija na 

različnih področjih.  S sodelovanjem med vrtcem in starši pa se povečuje tudi kakovost 

vrtca, s pomočjo samoevalvacije pa vrtec lahko to kakovost ohranja in tudi izboljša.  

 

Prosim, da vprašanja pazljivo preberete in upoštevate navodila. Pri odgovarjanju izhajajte 

iz vaših izkušenj, upoštevajte stanje zadnjih dveh let. Rezultati anketnega vprašalnika so 

povsem anonimni, uporabljeni pa bodo v moji diplomski nalogi, ki jo opravljam na 

Pedagoški Fakulteti v Ljubljani, ter za potrebe samoevalvacije vrtca.  

 

Zahvaljujem se Vam za vaše sodelovanje. 

 

 

Enota vrtca:______________________________________ 
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Oblike sodelovanja med vrtcem in družino, so razdeljene v tri sklope: formalne, 

neformalne in tiste, s katerimi vplivate na vzgojni proces.  

 

Pri formalnih in neformalnih oblikah sodelovanja pri vsakem vprašanju izberite enega 

izmed možnih odgovorov, ki izražajo pogostost ponudbe, nato pa še, kolikokrat po vaših 

izkušnjah starši to možnost izkoriščajo.  

 

FORMALNE OBLIKE SODELOVANJA 

 

1. Imate  roditeljske sestanke. 

a) NE                                                          b) DA, ENKTAT LETNO      

c) DA, 2- DO 3-KRAT LETNO                d) DA, 4-KRAT LETNO ALI POGOSTEJE 

     Če je vaš odgovor b, c ali d, koliko starši izkoriščajo to možnost?  

       (obkrožite odgovor) 

                 NIKOLI              VČASIH             POGOSTO               VEDNO 

 

2. Imate govorilne ure. 

a) NE                                                                      b) DA, DO 3-KRAT LETNO 

c) DA, 4-KRAT LETNO ALI POGOSTEJE        d) DA, PO DOGOVORU S STARŠI 

     Če je vaš odgovor b, c ali d, koliko starši izkoriščajo to možnost?(obkrožite 

odgovor) 

                 NIKOLI              VČASIH                 POGOSTO               VEDNO 

 

3. Starše obveščate z obvestili na oglasni deski. 

a) NE                                                          b) DA, VENDAR REDKO      

c) DA, VSAJ                                              d) DA, VSAJ ENKRAT TEDENSKO 

    ENKRAT NA MESEC 

    Če je vaš odgovor b, c ali d, koliko starši izkoriščajo to možnost- opazijo    

     obvestila?(obkrožite odgovor) 

                 NIKOLI              VČASIH                  POGOSTO                  VEDNO 
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4. Staršem  pišete osebna pisna obvestila. 

a) NE                                                          b) DA, ENKRAT LETNO      

c) DA, 2- DO 3-KRAT LETNO                d) DA, 4-KRAT LETNO ALI POGOSTEJE 

 

5. Vi ali vrtec organizirate strokovna predavanja oz. delavnice za starše. 

a) NE                                                          b) DA, ENKTAT LETNO      

c) DA, 2- DO 3-KRAT LETNO                d) DA, 4-KRAT LETNO ALI POGOSTEJE 

     Če je vaš odgovor b, c ali d, koliko starši izkoriščajo to možnost?(obkrožite 

odgovor) 

                 NIKOLI              VČASIH             POGOSTO               VEDNO 

 

6. Vi  oz. vrtec organizirate tematske razgovore z zainteresirano skupino staršev. 

a) NE                                                          b) DA, ENKTAT LETNO      

c) DA, 2- DO 3-KRAT LETNO                d) DA, 4-KRAT LETNO ALI POGOSTEJE 

     Če je vaš odgovor b, c ali d, koliko starši izkoriščajo to možnost?(obkrožite 

odgovor) 

                 NIKOLI              VČASIH             POGOSTO               VEDNO 

 

 

NEFORMALNE OBLIKE SODELOVANJA 

 

7. Vi in pomočnica s starši komunicirata ob prihodu/odhodu otroka v vrtec. 

a) NE                                                          b) DA, VENDAR REDKO      

c) DA, ENKRAT TEDENSKO                 d) DA, SKORAJ VSAK DAN 

 

 

8. Vi oz. vrtec organizirate različne aktivnost za starše in otroke (prireditve, izlete ali 

piknike z otroki in njihovimi družinami, delavnice ipd). 

a) NE                                                          b) DA, ENKTAT LETNO      

c) DA, 2- DO 3-KRAT LETNO                d) DA, 4-KRAT LETNO ALI POGOSTEJE 

     Če je vaš odgovor b, c ali d, koliko starši izkoriščajo to možnost?(obkrožite 

odgovor) 

             NIKOLI              VČASIH                 POGOSTO               VEDNO 



PRILOGA 2 

Anketni vprašalnik za vzgojiteljice 

56 

Pri oblikah aktivnega vključevanja staršev v razvojni proces izpolnite dva stolpca in 

sicer v vsakem obkrožite en odgovor: ali ponujate to možnost staršem in ali jo 

izkoriščajo. 

 

VKLJUČEVANJE STARŠEV V VZGOJINI PROCES 

 

                                                                                          Možnosti:                 Izkoriščajo: 

9.Vključevanje staršev v načrtovanje dela v vrtcu.            DA        NE                DA      NE 

 

10. Dajanje konkretnih predlogov in idej   

za izpeljavo posameznih dejavnosti.                                 DA        NE                DA       NE 

 

11. Vključevanje staršev v ovrednotenje 

dela v vrtcu.                                                                      DA        NE                 DA       NE 

 

12. Vključevanje staršev v reševanje problemov, 

če so povezani z njihovim otrokom.                                 DA        NE                 DA       NE 

 

13. Prinašanje materialov v vrtec 

(papir, odpadni material, igrače ipd).                              DA        NE                  DA       NE 

 

14. Aktivno sodelovanje v skupini 

 (predstavitev poklica, hobija,  

sodelovanje pri lutkovni predstavi,  

izvajanje poskusov  ipd).                                               DA        NE                 DA       NE  
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PRIVLAČNOST POSAMEZNIH OBLIK SODELOVANJA IN ZADRŽKI. 

 

Za vsako obliko sodelovanja vrtca s starši prosim ocenite z ocenami od 1 do 5 

(obkrožite številko), koliko se glede na vaše izkušnje staršem zdi privlačna (kako se 

nanjo odzovejo).  

 

1 pomeni jih sploh ne pritegne, 5 pomeni zelo jih pritegne. 

 

 

15. Oblike sodelovanja, ki so namenjene tako otroku kot tudi otrokovi družini (delavnice, 

pikniki, izleti skupen ogled predstave ipd).  

 

                               1               2             3              4             5 

 

16. Oblike sodelovanja, ki podajo vpogled v delo v vrtcu, informacije o otroku (roditeljski 

sestanki, govorilne ure, tematski sestanki, obvestila na oglasni deski ipd) 

 

                               1               2             3              4             5 

 

17. Oblike sodelovanja, ki služijo izobraževanju ( predavanja, delavnice za starše).   

 

                               1               2             3              4             5 

 

 

18. Oblike sodelovanja, s katerimi lahko starši  vplivajo na delovanje vrtca (Svet staršev, 

oglasna deska starši staršem). 

 

                               1               2             3              4             5 

 

19. Oblike sodelovanja, ki vključujejo starše v vzgojni proces (sodelovanje pri načrtovanju 

in evalvaciji kurikula, sodelovanje v skupini, reševanje problemov).  

 

                               1               2             3              4             5 
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NOVE, ZANIMIVE OBLIKE SODELOVANJA 

 

20. Obkrožite katero obliko sodelovanja, bi vi osebno ponudili staršem. 

( obkrožite lahko več odgovorov, ali pa nobenega).  

 

f) S skupino otrok pridete na dom otroka kjer izvedete določeno dejavnost 

 ( ogled kmetije, peka piškotov, obiranje jabolk, ipd.). 

 

g) Sami ( ali s pomočjo strokovnjaka) organizirate in izvedete predavanje na aktualno 

temo  

      ( grizenje otrok, vstop v šolo, ipd). 

 

h) Govorilne ure, roditeljske sestanke organizirate tako, da potekajo drugje kot 

ponavadi ( na primer zunaj v naravi, pri staršu doma, ipd). 

 

i) Enkrat mesečno vnaprej določite dan, ko so starši v dopoldanskem času prisotni v 

igralnici  

          ( pri tem določite število staršev in časovno omejitev). 

 

j) Obvestila staršem pošiljate  preko elektronske pošte.   

 

 

21. Ste katero od teh oblik že ponudili staršem? Obkroži katero. 

 

a                    b                    c                    d                    e     

22. Bila je uspešna/ Ni bila uspešna ker: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 


