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POVZETEK 

V diplomskem delu sem raziskovala zadovoljstvo staršev glede sodelovanja z vrtcem ter kako 
na sodelovanje gledajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v vrtcu. Sodelovanje med 
vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, ki prispeva k dopolnjevanju 
družinske in institucionalne vzgoje. 
 
V teoretičnem delu diplomskega dela sem se osredotočila na naloge vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljice pri delu z otroki v vrtcu ter predstavila njihov vpliv na razvoj otroka. 
V nadaljevanju so predstavljene vrste komunikacij, komunikacijski stili in komunikacija med 
starši in vzgojiteljicami. Predstavila sem oblike sodelovanja s starši ter navedla nekaj 
prednosti in slabosti sodelovanja med starši in vzgojiteljicami. 
 
Cilji raziskovanja so bili ugotoviti, kakšno mnenje o sodelovanju s starši imajo vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljic, katere oblike sodelovanja ponujajo staršem in njihove odgovore 
primerjati z izkušnjami in mnenji staršev o sodelovanju z vzgojiteljico in pomočnico 
vzgojiteljice njihovega otroka. Analizirala sem 161 anketnih vprašalnikov, ki sem jih razdelila 
med vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic ter med starše otrok Vrtca Domžale.  
 
Ugotovila sem, da je večina staršev z nudenjem oblik sodelovanja zelo zadovoljna, vendar pa 
so tudi posamezniki, ki se jim zdi, da je premalo sodelovanja preko e-pošte, saj se jim zdi ta 
oblika sodelovanja v današnjem času zelo učinkovita. Večini staršev in vzgojiteljev se zdi 
sodelovanje med starši in vzgojiteljico njihovega otroka zelo pomembno ali dokaj pomembno.  
Vzgojiteljice so mnenja, da pogosto pozovejo starše k sodelovanju z vrtcem, starši pa so 
mnenja, da jih le redko spodbudijo k sodelovanju. 
Večina vzgojiteljic in staršev je glede pogostosti vključevanja v dejavnost z otroki v oddelku 
izbrala odgovor vedno. Tako vzgojiteljice kot starši so največkrat izbrali odgovor, da enkrat 
letno komunicirajo pisno. Pri odgovorih, ki so bili vezani na oblike sodelovanja in njihovo 
pogostost, starši in vzgojitelji niso podajali enakih odgovorov, kar je dober kazalnik, česa bi si 
starši želeli več. Mnenja o nudenju raznolikih oblik sodelovanja in prilagajanju različnim 
potrebam, so med starši in vzgojiteljicami različni. Vzgojiteljice so v večini izbrale odgovor, 
da so starši s ponudbo lahko zelo zadovoljni. Tudi največ staršev je izbralo odgovor, da so s 
ponudbo lahko zadovoljni, vendar pa so štirje starši izbrali, da s ponudbo sploh niso 
zadovoljni in bi si želeli več različnih oblik sodelovanja. 
Pri odprtem tipu vprašanj so vzgojiteljice pisale o dobri komunikaciji, ki je odvisna od 
staršev. Tudi starši so poudarili, da je komunikacija med starši in vzgojiteljico dobra. 
Na podlagi rezultatov raziskave vzgojiteljice lahko dobijo informacije o nekaterih željah 
staršev, npr. več sodelovanja preko e- pošte. Vzgojiteljice bi lahko glede na rezultate ponudile 
tudi več oblik sodelovanja, saj so nekateri starši mnenja, da je oblik sodelovanja premalo. 
 

Ključne besede: vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, otrok, starši, sodelovanje, vrtec, 
komunikacija, odnosi. 

  



  

ABSTRACT 

In the graduation thesis titled Cooperation among Teachers and Parents in Preschool I 
wanted to research parents' contentment regarding the forms of cooperation among teachers 
and parents. At the same time, I wanted to check or research the cooperation from teacher's 
and assistant teacher's point of view. Cooperation among parents and preschool is an 
important aspect of quality preschool education that contributes to the complementation of 
family and institutional education. Sharing the responsibility and different authority in 
relationship among the preschool and parents is very important. Therefore, parents must 
consider the boundaries of their co-decision that cannot interfere in the expertise of the 
institution. On the other hand, the preschool has to respect culture, language, habits, and 
customs of child's parents (Kurikulum za vrtce, 2007).  
 
In the theoretical part of the thesis, I focused on the tasks of the teacher and assistant teacher 
when working with children, and presented their influence on child's development. Further, 
types of communication, communication styles, and communication among parents and 
teachers are presented. I presented forms of cooperation with parents and stated some 
advantages and disadvantages of cooperation among parents and teachers.  
 
In the empirical part, I established the opinion teachers and assistant teachers have regarding 
cooperation with parents, and which forms of cooperation they offer to parents. I compared 
their answers with parents' opinions regarding the cooperation with the teacher and assistant 
teacher of their child.  
I analysed the questionnaires that I had distributed among the teachers, assistant teachers, and 
parents in the Domžale preschool.  
 
I established that the majority of the parents are very satisfied with the provided forms of 
cooperation. However, there are also individuals who believe there is a lack of cooperation 
via email, since they find this form of cooperation very effective today, because parents pick 
their child up when they are not with their teacher anymore and therefore, there they learn 
only a little of the happenings from the morning. Parents as well as teachers find cooperation 
with their child's teacher very important. However, there are still parents who are not sure 
about that or find the cooperation rather important. Also in cooperation with other teachers or 
parents, the parents' and teachers' answers were the same: they find it rather important. 
Answers to the other questions were very similar, there were no great deviations. The teachers 
believe they often invite parents to cooperate with the preschool, but parents believe they are 
rarely encouraged for cooperation, since − in the question how often the teacher encourage 
parents for cooperation whit the preschool − they choose answer rarely.  
 
Based on the research, we can conclude that parents, teachers, and assistant teachers have 
different opinions regarding the frequency of integrating picnics as a form of cooperation. 
Parents answered they often participate in picnics. Meanwhile, the majority of the teachers 
and assistant teachers answered they never integrate picnics as a form of cooperation with 
parents. Based on these answers, it is clear that parents may prefer to participate in the forms 



  

of cooperation with more relaxed atmosphere. Parents believe they use telephones several 
times per year, while teachers use them several times per week. In answering questions 
relating the forms of cooperation and their frequency, parents and teachers did not give 
equivalent answers. That is a good indicator of what would parents want more. We have 
established that parents want more online communication. The majority of teachers answered 
that mostly both of the parents cooperate with the preschool, while the majority of parents 
answered that mostly mother does.  
 

 

Keywords: teacher, assistant teacher, child, parents, cooperation, preschool, 
communications, relations. 
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I. TEORETIČNI DEL 

1 UVOD 
 

Sodelovanje med vzgojiteljicami in starši je zelo pomembno predvsem za otroka, saj so v 
njegovem življenju starši in vzgojiteljice tisti, ki ga vzgajajo in so mu zgled, kako ravnati ob 
določeni situaciji. Za otroka je vstop v vrtec prelomni trenutek v življenju, saj se prvič sreča z 
drugačnim okoljem, to je vrtcem. Da pa je sodelovanje med vzgojiteljico in starši dobro, 
morajo skrbeti tako starši kot vzgojiteljica. Veliko staršem uvajanje otroka v vrtec povzroča 
stres, saj ne vedo, kako se bo njihov otrok navadil na novo osebo, s katero bo preživel veliko 
časa vsak dan med tednom. Zato je zelo pomembno, da si vzgojiteljice od staršev pridobijo 
zaupanje. Tesno sodelovanje med vzgojiteljicami in starši pa je velikega pomena, saj vodi k 
dopolnjevanju vzgoje med vrtcem in domom.  

Ker starši zelo radi vedo, kaj njihov otrok počne v vrtcu, morajo biti s strani vzgojiteljice 
zagotovljene čim bolj raznolike oblike sodelovanja, preko katerih so starši seznanjeni s 
potekom dnevne rutine svojega otroka. V vrtcu potekajo roditeljski sestanki in govorilne ure, 
na katerih starši največ izvedo o svojem otroku in njegovih posebnostih. Zato da starši izvedo 
bistvene informacije o svojem otroku, se mora vzgojiteljica dobro pripraviti na samo 
pogovorno uro z določenim staršem, saj s tem pogovor med njo in staršem lažje steče. 
Vzgojiteljica je v svojem delu strokovna, profesionalna in staršem odgovarja na morebitna 
zastavljena vprašanja.  

Vzgojiteljice in starši se med seboj razlikujejo, tako kot se vsi ljudje razlikujemo med seboj. 
Zato si nekatere vzgojiteljice zelo prizadevajo za sodelovanje s starši in jih rade čim večkrat 
vključijo v dejavnosti in ostale oblike sodelovanja ter se trudijo, da bi jih čim več privabile k 
določenim oblikam sodelovanja, medtem ko nekatere vzgojiteljice na sodelovanje s starši 
gledajo kot na nekakšno odvečno stvar, ki jo morajo narediti zaradi procesa.  

Sodelovanje med vrtcem in starši je zelo pomembno tako za otrokov razvoj osebnosti kot 
njegovo nadaljnje življenje, zato me je zanimalo zadovoljstvo staršev pri sodelovanju z 
vzgojiteljico.  

Glede sodelovanja vzgojiteljic s starši je diplomsko delo napisala tudi Ulaga (2009), kjer je v 
empiričnem delu raziskovala le mnenje staršev v Vrtcu Laško. Ugotavljala je pomembnost 
sodelovanja z vrtcem in ugotovila, da se staršem zdi pomembno, da sodelujejo z vzgojiteljico 
njihovega otroka, saj to vpliva na njihov razvoj. Večina staršev se pri odgovorih strinja s 
trditvami, ki jih je podala študentka v svoji anketi. Starši se strinjajo s koristnostjo 
neformalnih in formalnih oblik, z učinkovitostjo vzgojnega procesa ob sodelovanju z 
vzgojitelji, zaupanju do vzgojiteljev, pestrosti in raznolikosti oblik sodelovanja in ob dobri 
oskrbi za njihove otroke. Malo manj se strinjajo s pestrostjo ponudb izobraževanj za starše in 
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z dobro ponudbo sodelovanja z vrtcem. Ugotovila je še, da največkrat z vrtcem sodeluje 
otrokova mati. 
 

V teoretičnem delu diplomskega dela so predstavljeni delo vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic, njihove naloge ter njihov vpliv na razvoj otroka. Za nadaljnje življenje sta 
pomembna tako vzgojitelj kot družina, zato je pomembna komunikacija, ki poteka med njima. 
Zato je v nadaljevanju predstavljeno nekaj splošnega o komunikaciji, o njenem pomenu ter 
vloga le-te med starši in vzgojiteljicami. Ko je komunikacija med starši in vzgojiteljico 
uspešna, lažje potekajo oblike sodelovanja, ki so predstavljene v nadaljevanju diplomskega 
dela. Predstavljeni so tudi cilji in načela sodelovanja med vzgojiteljico in staršem. 

V raziskavo so bile vključeni vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic in starši, ki imajo 
vključene otroke v Vrtec Domžale (v nadaljevanju starši Vrtca Domžale). Namen raziskave je 
ugotoviti, kakšno mnenje o sodelovanju s starši imajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, 
katere oblike sodelovanja ponujajo staršem ter njihove odgovore primerjati z mnenji staršev o 
sodelovanju z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice njihovega otroka.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

2. VZGOJITELJ IN POMOČNIK VZGOJITELJA 
 

Na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje, 2015) je vzgojitelj predšolskih otrok opisan kot oseba, ki skrbi za celosten 
razvoj otroka. Ta oseba razvija otrokovo radovednost, samostojnost, samoiniciativnost, 
sposobnost razmišljanja, ustvarjalnega izražanja ter ustvarja in zagotavlja otrokom razvijanje 
telesnih in duševnih sposobnosti. Vzgojiteljevo delo obsega pripravo, načrtovanje in izvajanje 
dejavnosti, sodelovanje pri organizaciji življenja v vrtcu in sodelovanje s starši. 

Pomočnik vzgojitelja sodeluje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega 
dela ter opravlja druge naloge, ki so povezane z dejavnostjo vrtca. 

2.1 Naloge vzgojiteljic 
Naloge vzgojiteljic, določene s predpisi, letnim delovnim načrtom zavoda ter v skladu s sklepi 
vodstva zavoda, so (Mladi učitelj, 2014): 

• poleg opravljanja dela vzgojitelja v oddelku načrtuje, usklajuje, organizira delo v 
enoti;  

• sodeluje s strokovnimi delavci znotraj zavoda in po potrebi z zunanjimi strokovnimi in 
svetovalnimi službami; 

• analizira stanje v oddelku (začetna evalvacija); 
• vodi dokumentacijo o svojem strokovnem delu (letni načrt dela in njegova evalvacija, 

priprave); 
• analizira in vrednoti svoje lastne postopke; 
• spremlja razvoj in napredek otrok in opažanja zapisuje; 
• strokovno vodi pomočnika vzgojitelja pri načrtovanju in izvedbi vzgojnega dela v 

oddelku; 
• vodi in povezuje delo vseh zaposlenih v enoti v okviru načrtovanega vzgojnega in 

drugega dela; 
• vodi in ureja dokumentacijo za enoto in spremlja izvajanje predpisanih evidenc o 

delavcih in otrocih v enoti za potrebe zavoda; 
• spremlja delo zdravstveno-higienskega področja, področja varstva pri delu in 

požarnega varstva; 
• razvija zavod z vidika uvajanja novosti na pedagoškem in organizacijskem področju 

ter na področju poslovanja; 
• se izobražuje za svoje področje dela (seminarji, posveti, strokovne delavnice in ogledi, 

literatura); 
• se sproti strokovno izobražuje; 
• opravlja druga dela v skladu z zakoni, veljavnimi predpisi ter po navodilih ravnatelja 

in dogovorih z njim; 
• neposredno izvaja vzgojni program v skupini, enoti, zavodu in zunaj njega; 
• izvaja priprave na vzgojno-varstveno delo z otroki s posebnimi potrebami in drugo 

delo s starši, sodelavci, zunanjimi strokovnimi delavci; 
• vodi in ureja dokumentacijo za skupino in spremlja izvajanje predpisanih evidenc o 

posameznih otrocih v skupini za potrebe enote in zavoda; 
• se pripravlja na vzgojno delo s sprotno vsebinsko pripravo, z metodično pripravo in s 

pripravo didaktičnih pripomočkov in igral;  
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• načrtuje vzgojno delo;  
• sodeluje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu; 
• opravlja druga dela v zvezi z vzgojno-varstvenim procesom: 
- sodeluje s starši, 
- sodeluje v strokovnih organih vrtca, 
- vključuje se v organizirano strokovno izobraževanje in usposabljanje, 
- zbira in obdeluje podatke v zvezi z opravljanjem vzgojno-varstvenega in drugega dela, 
- sodeluje s šolami in visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo strokovne delavce, 
- je mentor pripravnikom, 
- ureja igralnice, zbirke, telovadnice, igrišča, nasade ipd., 
- organizira kulturne, športne in druge splošno koristne in človekoljubne akcije, pri 

katerih sodelujejo otroci vrtca, 
- pripravlja in vodi izlete, bivanje v naravi ipd., ki jih organizira zavod,  
- opravlja druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom; 
• opravlja druga dela, po katerih se potreba pojavlja občasno ali nepričakovano:  
- dela v inventurnih komisijah, 
- sodeluje pri pripravi enote letnega delovnega načrta in publikacije vrtca, 
- dela v strokovnih organih in strokovnih skupinah; 
• se sproti strokovno izobražuje pri uvajanju novosti. 

 
V nujnih primerih delavec opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih 
delovnih nalog (Mladi učitelj, 2014). Med nalogami vzgojiteljic sta tudi sodelovanje s starši 
in izvajanje priprave na delo s starši. S sodelovanjem se starši in vzgojiteljice povežejo, kar 
vpliva na otrokov razvoj.  

2.2 Vpliv vzgojitelja na razvoj otroka 
Otrok je v vzgojnem procesu aktivni udeleženec, saj zbira informacije iz svoje okolice, 
skladno s svojo razvojno stopnjo (Lepičnik Vodopivec, 1996). Od vzgojiteljev z izražanjem 
svojih potreb zahteva njihovo nenehno aktivnost, povezano z zadovoljevanjem potreb, pomoč 
pri zadovoljevanju oziroma podporo pri tem. Življenje v vrtcu močno vpliva na otrokov 
razvoj. Otrok se bo tako, če je vzgojitelj entuziast, naučil uživati v malenkostih. Odgovornosti 
in samodiscipline se bo naučil, če bodo vzgojitelji do njega iskreni. Vzgojitelji so za otroke 
nekakšen model, po katerem se učijo, saj z njimi, poleg staršev, preživijo veliko časa. Otrok 
se bo od vzgojiteljev učil tako pozitivnih kot negativnih oblik vedenja, saj učenje po modelu 
poteka povsem avtomatično, kar pomeni brez nadzora vesti. Vzgojitelji morajo biti zato pri 
svojem delu še posebej pozorni na svoje vedenje, izražanje, podajanje informacij … Od 
stopnje in narave čustvene povezanosti med otrokom in vzgojiteljem, od osebnih lastnosti 
odraslih in otroka ter od same vsebine vedenja je odvisno, koliko in kaj se bo otrok tudi 
naučil. Vzgojitelji uporabljajo vzgojne postopke, da bi vplivali na vedenje otrok. V svojem 
ravnanju zavestno usmerjajo otrokov razvoj in pri tem upoštevajo predvsem pedagoška in 
psihološka spoznanja ter osebne življenjske in profesionalne izkušnje.  

Sodelovanje med vzgojiteljem in starši ne more potekati brez komunikacije. Z njo sporočamo 
drugim osebam informacije o stvareh in pojavih. Da je sodelovanje med vzgojiteljem in 
staršem dobro, morata med seboj komunicirati. Komunikacija med starši in vzgojiteljem je 
lahko besedna ali nebesedna, kongruentna ali nekongruentna, udobna ali neudobna, 
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objektivna, neobjektivna, subjektivna ali izkrivljajoča, reflektirajoča ali nereflektirajoča. Med 
starši in vzgojitelji se odvija medosebna komunikacija. 

 

3. KOMUNIKACIJA 
 

3.1 Opredelitev komunikacije 
Proces, ki običajno zajema interakcijo med osebami, ki komunicirajo, je komunikacija. V 
družbeni interakciji človeka vodita njegovo tolmačenje pomena besed in akcija drugega. S 
komunikacijo sporočamo drugim osebam informacije o stvareh in pojavih. Z njo si lahko 
izmenjamo sporočila z eno ali več osebami. O komunikaciji ne bi smeli govoriti, kadar 
sporočila potekajo v eni smeri, saj ne komuniciramo, ampak sporočamo. Tega smo deležni 
preko televizijskega zaslona, telefonske tajnice ali pa, ko najdemo na mizi listek, s katerim 
nam je nekdo hotel nekaj sporočiti. Več kot zgolj enosmerno pošiljanje sporočil nekomu 
drugemu pa je medosebna komunikacija. Ker je komunikacija povezana s sočasno 
medsebojno zaznavo in hkratno medsebojno izmenjavo sporočil, je komunikacija vedno 
dvosmerni proces (Vec, 2005). 

Latinski izvor besede komunikacija razlaga Vreg (1990), pri čemer latinska beseda 
»communic« pomeni skupen, »communicare« pa pomeni občevati, razpravljati, se 
posvetovati in zato je komuniciranje občevanje med ljudmi in izmenjava sporočil. 
Komunikacijo najprej skušajmo razumeti in šele nato iščimo razumevanje zanjo, saj je to 
načelo ključ do uspešne medosebne komunikacije (Lepičnik Vodopivec, 1996). 

Obstaja sedem temeljnih elementov, ki jih vključuje komunikacija med dvema osebama: 
(Johnson in Johnson, 1997): 

- čustva, nameni in misli pošiljatelja ter način pošiljanja, za katerega se je odločil; 
- s pretvorbo svojih misli, namenov in čustev v sporočilu, ki je primerno za pošiljanje, 

pošiljatelj kodira sporočilo; 
- pošiljatelj pošlje sporočilo prejemniku; 
- sporočilo je poslano po kanalu (kanal pomeni način prenašanja sporočila, sredstvo); 
- z interpretiranjem njegovega pomena prejemnik dekodira sporočilo; 
- šum je vsak element, ki ovira proces komunikacije (šumi so lahko povezani z zvoki iz 

okolja ali jezikovnimi težavami). 

3.1.1 Najpogostejše napake pri komuniciranju 
 

Pri komunikaciji se zelo hitro pojavijo napake, za katere niti ne vemo, da se dogajajo, saj se 
nam zdijo nekaj samoumevnega (Lamovec, 1991). 
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Najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri komuniciranju, so: 

- preden spregovorimo, ne vemo natančno, kaj bomo povedali; 
- hočemo povedati preveč naenkrat; 
- informacije so pomanjkljive, nepovezane in ni jasno, kaj je bistvo; 
- ne upoštevamo stopnje informiranosti prejemnika o določeni temi; 
- sporočilo ni prilagojeno referenčnemu okvirju prejemnika; 
- prejemnik ne posveča izključne pozornosti pošiljatelju; 
- prejemnik se osredotoči na podrobnosti namesto na celoto; 
- prejemnik razmišlja, kaj bo odgovoril, še preden je slišal do konca; 
- prejemnik ocenjuje, ali ima pošiljatelj prav ali ne, še preden je dobro razumel 

sporočilo. 

Za medosebni odnos je bistvenega pomena, kako znamo poslušati drugega in kako se mu 
odzivamo, saj je od tega zelo odvisno, ali se bomo zbližali ali se bo razdalja med obema še 
povečala. Da smo partnerja slišali in prav razumeli, mu moramo dati vedeti. Sogovorniku 
dajemo občutek, da se zanj zanimamo, da nam je pomemben in da ga skušamo razumeti, če ga 
pozorno poslušamo in se ustrezno odzivamo. V nasprotnem primeru pa mu dajemo občutek, 
da nam zanj ni dosti mar. Ravno pri tem mnogi ljudje delajo napake, čeprav se nam to zdi 
morda samo po sebi umevno (Lamovec, 1991). 

3.2 Vrste komunikacij 
 

3.2.1 Besedna/verbalna in nebesedna/neverbalna komunikacija 
Na videz je opredelitev neverbalnega komuniciranja preprosta. Verbalno pomeni uporabo 
besed, torej »ne-« pomeni komuniciranje brez besed. Neverbalno komuniciranje ni besedno 
komuniciranje, je pa lahko ustno komuniciranje. Kot ustna in telesna sporočila, ki imajo za 
druge sporočilno vrednost, definirata neverbalno komuniciranje Adler in Rodman (2003, v 
Ule, 2005). Ena od pomembnih značilnosti neverbalnega komuniciranja je, da se mu je 
nemogoče izogniti. Verbalno komuniciranje pa lahko zavrnemo s tem, ko molčimo (Ule, 
2005).   

Med seboj se verbalno in neverbalno sporazumevamo v procesu medosebne komunikacije, saj 
se le-ta uresničuje z verbalno in neverbalno komunikacijo. Najpomembnejši in za človeka 
najznačilnejši sistem je človekov govor oziroma jezik. Jezik je edinstven za človeka, je 
družbeni in naučeni sistem besednih simbolov. Človek poleg govora z drugim človekom tudi 
neverbalno komunicira. Torej spreminja glas, obrazni izraz, držo telesa, kretnje rok, dotikanje 
(Lepičnik Vodopivec, 1996). 

Zelo pomemben in nenadomestljiv del medosebne komunikacije je govorica telesa oziroma 
neverbalna komunikacija, ki nenehno teče na dveh ravneh, in sicer na besedni/verbalni in 
nebesedni/neverbalni ravni. Teh dveh naj ne bi mogli ločevati, saj ob eni poteka druga. Na 
verbalni ravni se človekova komunikacija lahko pretrga, medtem ko se na neverbalni ne more, 
saj o komunikaciji govorimo tudi, ko človek molči ali ko z drugim človekom komunikacijo 
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odklanja. Sporočilo Watzlawicka (1974, v Ule, 2005) je: »Nemogoče je ne komunicirati«. V 
socialni situaciji oziroma v prostoru neverbalno komuniciramo že s svojo navzočnostjo. 
Definicija neverbalnega komuniciranja se glasi: »Vse neverbalno vedenje ima sporočilno 
vrednost in je komunikacijsko vedenje.« (Watzlawick, Beavin, Jackson, 1967, v Ule, 2005). 

3.2.2 Kongruentna in inkongruentna komunikacija 
Starši in vzgojitelji v komunikaciji drug drugemu prenašajo neko vsebino, s tem pa z njo tudi 
odnos do vsebine in do prejemnika sporočila. Če je tisto, kar si sporočata z neverbalnim 
vedenjem vzgojitelj in starš usklajeno med seboj in če izgovorjena vsebina potrjuje odnos do 
nje in do prejemnika sporočila, je komunikacija med njima usklajena, iskrena oziroma 
kongruentna. Ko pa se verbalna in neverbalna komunikacija ne ujemata, ko se z odnosom do 
vsebine in do partnerja v komunikaciji razvrednoti in zanika izgovorjena vsebina, govorimo o 
inkongruentni, neusklajeni, neiskreni komunikaciji (Lepičnik Vodopivec, 1996). 

Trije koraki do kongruentne komunikacije, ki jih priporoča Brajša (1993), so: 

- prepoznavanje svojega in tujega neverbalnega sporočanja; 
- verbalizacija lastnih in tujih neverbalnih sporočil; 
- skupno pojasnjevanje neusklajenosti, usklajevanje napačno razumljenih verbalnih in 

neverbalnih sporočil. 

3.2.3 Udobna in neudobna komunikacija 
Interpersonalna komunikacija je po teoriji Stierlina (1976, v Lepičnik Vodopivec, 1996) lahko 
udobna in neudobna. Komunikacija bo med starši in vzgojitelji je udobna, če bodo 
zagotovljene naslednje prvine:  

- vsebinsko udobje (razmišljanje vzgojiteljev in staršev na podoben in drugačen način); 
- prostorsko udobje (samoodločanje vzgojiteljev in staršev o vsakdanji komunikaciji); 
- časovno udobje (vzgojitelji in starši imajo možnost samoodločanja o trajanju, začetku 

in koncu pogovora); 
- delovno udobje (možnost vzgojiteljev in staršev aktivnega in pasivnega 

komuniciranja); 
- čustveno udobje (dobro počutje vzgojiteljev in staršev v komunikaciji). 

3.2.4 Objektivna, neobjektivna, subjektivna in izkrivljajoča komunikacija 
Objektivno, neobjektivno, subjektivno in izkrivljajočo komunikacijo loči Brajša (1993) glede 
na opažanje in izražanje opaženega, mišljenje in izražanje mišljenega ter občutke in njihovo 
izražanje. Ko starši in vzgojitelj tisto, kar opažata, izražata kot opažanje, tisto, kar mislita, 
izražata kot svoje misli, tisto, kar čutita, pa kot svoje občutke, govorimo o objektivni ali realni 
komunikaciji. Če v komunikaciji vzgojitelj in starši svoje občutke in mnenja sporočajo kot 
opažanja in svoja opažanja sporočajo kot mnenja in občutke, je to neobjektivna komunikacija 
med starši in vzgojitelji. Subjektivna komunikacija je, če starši ali vzgojitelj selektivno 
opažajo in selektivno interpretirajo opaženo. Ko pa se k subjektivno zbranim in 
interpretiranim informacijam dodajo še nepreverjene domneve in predsodki, govorimo o 
izkrivljajoči komunikaciji med vzgojiteljico in staršem. 
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3.2.5 Reflektirajoča in nereflektirajoča komunikacija 
Komunikacija, kjer so govorjenje in poslušanje, razmišljanje o slišanem in sporočanje o 
razmišljanju temeljne prvine, je reflektirajoča komunikacija. Med starši in vzgojiteljicami 
takšna komunikacija temelji na enakopravnosti, saj oboji iščejo pri sogovorniku pozitivno 
vsebino in skupaj iščejo rešitve. Reflektirajoča komunikacija je mogoča med starši in 
vzgojitelji le pod pogojem, da je vanjo vključen reflektirajoč vzgojitelj. Tak vzgojitelj zna 
poslušati in razmišljati, zna širiti in spreminjati mnenja in ideje starša, zna staršu jasno in 
svobodno sporočiti, kaj je videl, slišal in razmišljal. Reflektirajoč vzgojitelj sprejema starše 
takšne, kot so, starše spoštuje, spoštuje njihovo osebnost in individualnost ter jim daje vedeti, 
da so vredni poslušanja. S tem se starši počutijo ob njih varni, saj vedo, da tak vzgojitelj ne bo 
posegal v njihovo intimno življenje. Če je vzgojitelj nasprotje zgoraj omenjenega, govorimo o 
nereflektirajočem vzgojitelju in s tem o nereflektirajoči komunikaciji (Lepičnik Vodopivec, 
1996). 

3.3. Proces razvoja medsebojnih odnosov  
Levinger in Snoek (1972, po Musek, 1995) sta podrobno razgradila proces razvoja 
medsebojnih odnosov. Po njunem mnenju se medsebojni odnosi razvijejo v štirih stopnjah: 

- Prva stopnja ali ničelni stik: Tu o odnosu še ne moremo govoriti, saj osebi v tem 
primeru še ne vesta druga za drugo. 

- Druga stopnja ali bežni stik: Tu ima ena oseba že informacije o drugi osebi ne glede 
na to, kje je informacijo o njej pridobila. Med osebami še ne zaznamo neposrednega 
stika. 

- Tretja stopnja ali površinski stik: Med osebama pride do površinskega stika. Običajno 
je stik kratek in je posledica situacijskega dogodka, ki se razvije na primer med 
bolnikom in zdravnikom. Če se stiki poglabljajo, vodijo v četrto stopnjo.  

- Četrta stopnja ali vzajemni stik: Dejavnosti obeh oseb in njuna doživljanja se 
začenjajo medsebojno prekrivati in povezovati.  

Ali se bo odnos med vzgojiteljicami in starši razvil v vzajemni stik, je odvisno od mnogih 
pogojev. Starši in vzgojitelj si bodo prizadevali za stopnjevanje stikov. Pomembno vlogo pri 
tem ima prvi vtis, ki je vedno čustveno obarvan in ga vedno doživljamo ob prvem srečanju in 
sta od njega pretežno odvisni tudi nadaljnja interakcija in komunikacija (Lepičnik Vodopivec, 
1996). 

3.4 Komunikacijski stili 
V vsakdanjem življenju z raziskovanjem komunikacije posameznikov je Rogers (1985, v 
Lepičnik Vodopivec, 1996) ugotovil, da lahko posameznika razvrstimo v pet stilov odzivanja: 

- Svetovalni in ocenjevalni stil je v medosebni komunikaciji najpogostejši in se nagiba k 
dajanju nasvetov in sodb (prejemnik nakazuje pošiljatelju, kaj naj naredi). 

- Razlagalni stil je analiziranje in interpretiranje problemov drugih (prejemnikov namen 
je razlagati, kaj pomeni problem pošiljatelja, kaj čuti v zvezi s problemom in 
podobno).  

- Podporni stil ima lahko različne učinke (prejemnik daje pošiljatelju podporo).  
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- Preizkuševalni stil vključuje vprašanja, ki jih prejemnik postavlja pošiljatelju z 
namenom, da se razgovor razvije v določeno smer ali z namenom, da bi prejemnik 
privedel pošiljatelja do določenega spoznanja.  

- Razumevajoči stil. Da prejemnik želi razumeti misli in čustva pošiljatelja, kažejo 
refleksivni in razumevajoči odgovori. Prejemnik s tem odzivom kaže skrb, da bi 
pravilno razumel pošiljateljevo sporočilo.  

Pri navedenih stilih odzivanja lahko ugotovimo, da je glede na položaj pošiljatelja in 
prejemnika pošiljatelj v podrejenem položaju, razen pri razumevajočem stilu odzivanja, kjer 
sta oba v enakopravnem položaju. V komunikaciji med starši in vzgojitelji se pojavljajo vsi 
stili odzivanja. Kateri stil bo prevladal v določeni situaciji, pa je odvisno od staršev in 
vzgojiteljev (Lepičnik Vodopivec, 1996). 

3.4 Komunikacija med starši in vzgojitelji 
Kadar govorimo o komunikaciji med starši in vzgojitelji, govorimo o medosebni, 
interpersonalni komunikaciji. To medosebno komunikacijo, ki se odvija med starši in 
vzgojiteljem v vrtcu, lahko razumemo kot proces, v katerega vstopajo starši in vzgojitelji z 
zanje značilnim zaznavanjem, s svojimi stališči, znanjem, vrednotami, izkušnjami, 
pričakovanji in jezikovnimi spretnostmi. Vsi to izražajo verbalno in neverbalno (Lepičnik 
Vodopivec, 1996). 

Če si vzgojitelji ne pridobijo zavezništva otrokovih staršev, tudi kljub največjim naporom in 
vsej požrtvovalnosti ne morejo narediti veliko za otrokov napredek in njegovo blaginjo. V 
vzgojno-izobraževalnem procesu je zelo pomembno sodelovanje med starši in vzgojitelji, 
učitelji. Uspeh vseh vzgojno-izobraževalnih prizadevanj je veliko manjši, če ni zaupljivega 
odnosa tudi med starši in vzgojitelji in ne samo med vzgojitelji in otroki (Kottler in Kottler, 
2001).  

4. SODELOVANJE VZGOJITELJEV IN STARŠEV V VRTCU 
 

4.1 Opredelitev sodelovanja med vzgojitelji in starši v vrtcu 
Sodelovanje med starši in vzgojitelji je pomembno, ker je v predšolskem obdobju otrok 
povezan in odvisen od svojih staršev. Za vzgojitelje je največ možnosti, da prav v tem 
obdobju, ko so otrok in starši tesno povezani, posredno vpliva na stališča staršev in jih tako 
spreminja tudi pri otroku. Otrok se uči v interakciji z okoljem, spoznava, preizkuša in vedno 
znova dopolnjuje svoje misli in izkušnje. Vzgojitelj lahko pričakuje starševo participacijo 
samo pod pogojem, da starši poznajo njegovo delo (Lepičnik Vodopivec, 2012). 

V Kurikulumu za vrtce (2007) je opredeljeno načelo sodelovanja s starši na naslednji način: 

- 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 vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, 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 varstva osebnih podatkov; 

- staršem je treba zagotoviti stalno informiranje ter sistematično seznanjanje z njihovimi 
pravicami in odgovornostmi. 

Sodelovanje med vrtcem in starši veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in 
institucionalne vzgoje, zato je to sodelovanje pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje 
(Kurikulum za vrtce, 2007). 

Sodelovanje družine in vrtca se je v primerjavi z nekoč in danes spremenilo. Do leta 1970 je 
veljalo prepričanje, da so bili vzgojitelji tisti, ki so najbolj vedeli, kako se ravna z otroki, starši 
pa so bili tisti, ki jih je bilo treba o vsem poučiti. V tem obdobju so se zato starši vključevali v 
razna izobraževanja, ki jih je organiziral vrtec. Po letu 1970 se je za vzgojitelja uveljavila 
obveznost sodelovanje s straši. Starši so sodelovali na roditeljskih sestankih in govorilnih 
urah, ampak še vseeno je bil vzgojitelj tisti, ki je otroke znal vzgajati najbolje. Vključevanje 
staršev v vrtec je bilo res minimalno, predvsem zato, da bi pomagali pridobiti materialne 
dobrine za vrtec. Korenite spremembe na tem področju so se začele dogajati po letu 1985, ko 
so posamezni vrtci začeli izražati nezadovoljstvo na področju sodelovanja s starši. Takrat so 
se vzgojitelji odločili, da se bodo s starši začeli intenzivneje povezovati ter jih vključevati v 
delo in življenje vrtca. Danes se pojavljajo vedno nove možnosti in oblike sodelovanja, ki 
krepijo medsebojne odnose med vrtcem in starši (Lepičnik Vodopivec, 2012). 

Načelno vprašanje, kdo je temeljni nosilec socializacije otrok ter kakšna je vloga družine in 
vrtca/šole v funkciji njihovega izobraževanja, se postavlja v odnosu med šolo/vrtcem in 
domom (Intihar in Kepec, 2002). 

Ovire, ki motijo sodelovanje med starši in vzgojiteljem, navajata D. Intihar in M. Kepec 
(2002). Navajata sicer ovire sodelovanja med šolo in domom, vendar pa v nekaterih lahko 
prepoznamo tudi ovire pri sodelovanju med vrtcem in starši. Le-te so: 

- vzgojiteljev odnos do staršev. Avtorici navajata štiri temeljne spretnosti, ki so 
pomembne za navezovanje, razvijanje in ohranjanje medosebnih odnosov. Kakovosten 
odnos naj bi temeljil na medsebojnem poznavanju in zaupanju, dobrem 
komuniciranju, medsebojnem sprejemanju in konstruktivnem reševanju konfliktov.  

- Stališča, prepričanja in subjektivna mnenja staršev in vzgojiteljev, ki jih je težko 
preseči, dokler jih ne ozavestijo in se ne odločijo za spremembe. 

- Med ovire lahko uvrstimo tudi obremenjenost staršev s službo, z dodatnim zaslužkom 
ali z brezposelnostjo. Tudi stiske in težave otrok so pogosto povezane s težavami 
staršev. Zato je pomembno, da vzgojitelj opozori starše, naj posvetijo svoj čas 
otrokom, jim prisluhnejo, jih poslušajo in slišijo. 
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- Ovira so tudi ambiciozni starši, ki skušajo na vse načine sodelovati pri delovanju vrtca 
s tem, ko želijo biti čim več časa prisotni v skupini, kjer je njihov otrok. To ima lahko 
negativne posledice na druge starše, vzgojitelje in otroke, če se zaradi svojih interesov 
vključujejo v delo skupine. 

-  Nezaupanje v vrtec, še posebno staršev manj uspešnih otrok, kar lahko privede do 
sporov med starši in vzgojiteljem. Starši so tudi manj motivirani za sodelovanje z 
vzgojiteljem.  

- Ovire v odnosih predstavlja tudi nesprejemanje pobud, ki jih podajajo starši. 
Motivacija za sodelovanje se povečuje, če so predlogi staršev slišani, sprejeti in 
upoštevani pri delu v vrtcu. Ravno tako pa motivacija za sodelovanje upade, če starši 
nimajo možnosti izraziti svojih mnenj.  

 

4.2 Cilji sodelovanja vrtca s starši 
 
Cilji sodelovanja vrtca s starši so naslednji (Lepičnik Vodopivec, 2012): 

- krepitev prizadevanj in povezovanje za skupno odgovornost pri vzgoji in 
izobraževanju otrok; 

- izboljšanje sodelovanja staršev z vrtcem; 
- izboljšanje varnosti vseh vključenih v vzgojno-izobraževalni proces in kakovosti 

vzgojno-izobraževalnega procesa; 
- uporaba in izmenjava sodobnih metod sodelovanja med starši in vrtcem/šolo; 
- iskanje rešitev za izzive časa v pogovoru vseh vključenih (starši in vrtec/šola); 
- oblikovanje evropske mreže vrtca, združenj staršev, svetov staršev, vzgojiteljev; 
- razvijanje pedagoških metod in vsebin za bolj poglobljeno vzgojno-izobraževalno delo 

ter izobraževanje in izpolnjevanje pedagoških delavcev in tudi staršev; 
- vrednotenje in razširjanje učinkov projekta. 

Zgoraj navedene cilje sodelovanja s starši vrtec uresničuje tako, da: 

-  staršem pri upravljanju z vrtcem zagotavlja pogoje, 
-  da starše tekoče informira ter z njimi izmenjuje mnenja in stališča o vseh zadevah, ki 

sodijo v njihovo pristojnost;  
- skrbi za to, da pridejo v obravnavo strokovnih organov vzgojno-izobraževalne 

ustanove in svetov staršev pripombe, pobude in predlogi staršev;  
- k neposrednemu uresničevanju predšolske vzgoje vključuje starše in si prizadeva, da 

starši sodelujejo pri zagotavljanju materialne osnove za izvajanje kurikuluma; 
- dopolnjuje prizadevanje vzgojiteljice pri uresničevanju kurikuluma z vzgojo v družini; 
- izvaja in organizira psihološko, pedagoško in zdravstveno izobraževanje odraslih; 
- vzgojitelji čim bolj spoznajo družine zaupanih jim otrok;  
- vzgojitelji nenehno poglabljajo pedagoško in strokovno znanje in si pridobivajo 

andragoško znanje, da lahko staršem nudijo sodobna znanja in nasvete, da se 
usposobijo za dialog s starši o vprašanjih s področja razvoja in vzgoje ter zdravja 
otroka in drugih vprašanjih;  

- zagotavljajo takšen način sodelovanja in organizacijo s starši, ki ustreza vrtcu in 
staršem, in poskrbi, da so delavci na delovna mesta razporejeni tako, da imajo starši 
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možnost vsakodnevnega stika z vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja, s katerima si 
lahko izmenjajo osnovne informacije in mnenja o otroku;  

- imajo vsi delavci do vseh staršev korekten in profesionalen odnos, kar jih spodbuja k 
sodelovanju in jih motivira za še intenzivnejše sodelovanje z njimi.  

Za uspešno vzgojo otrok je pomembno sodelovanje s starši. Odnos s starši pa je odvisen 
od razumevanja vloge vrtca in družine v procesu socializacije otroka. Kako se bo 
sodelovanje razvilo, je odvisno tudi od različnih pričakovanj (Lepičnik Vodopivec, 2012). 

4.3 Načela sodelovanja vzgojitelja s starši 
Če so zagotovljeni odnosi, ki jih je pedagoška teorija izrazila v obliki načel oziroma smernic 
za tovrstno delo, je sodelovanje med odraslimi ljudmi in tudi njihovo izobraževanje uspešno. 
Posebno pomembna so načela, ki jih je treba upoštevati, kadar gre za izobraževanje odraslih. 
Ta načela so (Lepičnik Vodopivec, 2012): 

• Načelo demokratičnosti 

Sodelovanje vzgojitelja s starši naj vedno sloni na humanih odnosih in demokratičnosti. Starši 
in vzgojitelj uveljavljajo izmenjavo mnenj, dogovarjanje, soodločanje in izmenjavo izkušenj. 
Pobudnik in nosilec takega odnosa mora biti vzgojitelj. On dosledno ločuje splošno od 
posameznega ter obravnava in razpravlja s posameznimi starši le o problematiki njihovega 
otroka, ne glede na to, ali gre za težave ali dobre dosežke. Dosledno z vsemi starši obravnava 
le splošna vzgojna in druga vprašanja.  

 
• Načelo funkcionalnosti 

Starši in vrtec sodelujejo zaradi otrok zaradi tega, da bi s skupnimi izkušnjami in boljšim 
znanjem vzgojili otroke ter zaradi otrokovega boljšega razvoja. Pri sodelovanju staršev in 
vrtca je treba ravnati ekonomično in racionalno, osredotočeno k cilju sodelovanja. Vzgojitelj 
se mora dosledno držati zakonov, dogovorov in delovnih načrtov z določenimi vsebinami in 
obsegi sodelovanja. Na sodelovanje s starši se vzgojitelj temeljito pripravlja ter s tem 
tehnično, vsebinsko, metodično in premišljeno privablja starše k sodelovanju. Premisliti mora 
tudi o tem, kdaj je neka stvar namenjena posameznim staršem in kdaj se lahko obrne na vse 
starše. 

 

• Načelo integrativnosti 

Vzgojitelj pri sodelovanju s starši upošteva njihove izkušnje, znanja, značilnosti in posebnosti 
ter njihovo osebnostno in socialno zrelost. Vnašanje novih dimenzij v pedagoško delo z 
otrokom ter izboljšava vzgojne dejavnosti v okviru družinske in institucionalne predšolske 
vzgoje sta cilj sodelovanja. Napačnega ravnanja staršev nikoli ne velja napadati z 
avtoritativnim oziroma kritičnim posegom. Starše lahko pri vzgojnem procesu izgubimo kot 
sodelavce, če ne sledimo načelu integrativnosti. 
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• Načelo spoštovanja osebnosti 

Medsebojno spoštovanje je še kako pomembno pri sodelovanju z odraslimi. Za takšne odnose 
mora pobuda priti od vzgojitelja in drugega osebja vrtca. Vzgojiteljeva naloga je, da s starši 
izmenjuje mnenja in ugotovitve o otrokovem vedenju in razvoju ter da staršem posreduje tudi 
neprijetne novice o otroku. Od vzgojitelja to načelo zahteva, da vse informacije, namenjene 
staršem, sporoča v neposrednem stiku z njimi in brez prisotnosti drugih.  

• Načelo učinkovite rabe časa 

Zaradi prezaposlenosti staršev je čas, ki je na voljo vzgojiteljem in staršem za medsebojno 
sodelovanje, omejen. Za posamezne oblike sodelovanja je primeren čas sodelovanja med 
družino in vrtcem zjutraj, ko starši otroka pripeljejo v vrtec ali popoldan, ko ga pridejo iskat. 
Ta čas je najprimernejši za sprotno izmenjavo informacij, ki so pomembne. Starši velikokrat 
sodelovanje opustijo, ker vzgojitelji dopuščajo, da starši čakajo na dogovorjeni sestanek dalj 
časa. Vzgojitelj naj bi zato posamezne oblike sodelovanja načrtoval skupaj s starši že na 
začetku šolskega leta. 

• Načelo koristnosti 

Starši bodo radi prišli na sestanek, če bodo čutili, da imajo od sodelovanja z vzgojiteljem neko 
korist. V takih primerih bodo prišli tudi sami od sebe in ne samo, kadar jih bo vzgojitelj 
potreboval. Tudi, če bodo starši ugotovili, da od sodelovanja ne odnesejo ničesar, se bodo 
sodelovanja izogibali in ga opustili. Vzgojitelja to načelo zavezuje, da informacij o 
določenem otroku ali skupini nikoli ne posreduje staršem, ne da bi pri tem dodal svoje 
mnenje, oziroma, da ne bi obrazložil le-tega. 

• Načelo preudarnosti 

Pobudo za sodelovanje s starši daje najpogosteje vzgojitelj, zato je pomembno, da sta njegovo 
delovanje in ravnanje ustrezna, torej takšna, da pripomoreta k dobremu, uspešnemu in 
ustreznemu sodelovanju. Vzgojiteljeva naloga je, da že na začetku pripravi prijetno vzdušje, 
podlago – začne pogovor o pozitivnih ugotovitvah o otroku, saj s tem spodbudi starševo 
zanimanje in pripravljenost na pogovor. Šele po tem vzgojitelj postopoma razkriva 
podrobnosti iz vedenja ali dosežkov, s katerimi ni zadovoljen in s čimer ne bi smel biti 
zadovoljen niti starš tega otroka. 

4.4 Oblike sodelovanja s starši 
Sodelovanje med vzgojiteljem in starši večina avtorjev (Prodanovič, 1981, Pipan in drugi, 
1994) obravnava z dveh vidikov. Predvsem je govora o individualnem sodelovanju in 
skupinskem sodelovanju oziroma obveščanju (Lepičnik Vodopivec, 2012). 

• Individualno obveščanje   

Je pogovor, ki poteka med vzgojiteljem in enim ali obema staršema o enem otroku. Po navadi 
poteka »na štiri oči«, saj gre pri tem za neposredno izmenjavo aktualnih informacij o otroku, 
lahko pa poteka tudi preko pisnega obveščanja, torej v posredni obliki. Kadar sta torej v 
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odnosu dva individualna udeleženca (vrtec/vzgojitelj in starš), govorimo o individualni obliki 
sodelovanja vrtca s starši. Za individualno obliko sodelovanja se odločamo zaradi: 

- želje po medsebojnem informiranju o posameznem otroku (njegovem počutju, 
zdravstvenem stanju, navadah in razvadah, potrebah, razvoju, vzgoji, težavah, 
dosežkih); 

- želje po medsebojnem informiranju o posameznem pojavu (spremenjene 
okoliščine v družini, spremembe na delovnem mest); 

- želje po razpravi in skupnem iskanju najustreznejše rešitve težav, ki se nanašajo na 
posameznega otroka; 

- želje po dogovoru o sodelovanju posameznih staršev pri uresničevanju neke 
naloge vrtca (predavanje za delavce vrtca in starše, sodelovanje pri izletih, tečajih, 
letovanjih). 

Izvajanje individualnega sodelovanja vrtca in staršev se izvaja predvsem v priložnostnih 
pogovorih pri vsakodnevnem sprejemanju in oddajanju otrok. V glavnem je tako sodelovanje 
nepripravljeno, saj gre za kratko informiranje ali pogovor. Drugače pa je pri govorilnih urah, 
kjer je sodelovanje med vzgojiteljem in starši načrtovano, dogovorjeno in vnaprej 
pripravljeno. V letnem delovnem načrtu so govorilne ure načrtovane za celoten vrtec in za 
vsak oddelek posebej (Lepičnik Vodopivec, 2012). 

• Skupinska oblika sodelovanja 

Skupinska oblika sodelovanja je namenjena sodelovanju vzgojitelja s skupino staršev vseh 
otrok. Skupinska oblika sodelovanja omogoča konkreten pogovor o težavi, skupno iskanje 
rešitev, sodelovanje med starši, vendar v takšnih primerih vzgojitelj nikoli ne sme izpostaviti 
določenega otroka. Za obliko kolektivnega sodelovanja se vrtec in starši odločijo predvsem: 

- kadar se je treba na hiter način, v najkrajšem možnem času, s starši dogovoriti o 
določenem vprašanju ali ukrepih; 

- kadar je treba hkrati z vsemi starši obravnavati vzgojno, ekonomsko in zdravstveno ali 
drugo problematiko ter izvedeti njihova mnenja in predloge; 

- kadar vrtec želi vsem staršem hkrati pokazati dosežke vzgojnega dela in otrok. 

Takšno sodelovanje med vrtcem in starši se izvaja predvsem na roditeljskih sestankih, 
delovnih sestankih in na sejah svetov staršev. Najpogostejša oblika kolektivnega sodelovanja 
so roditeljski sestanki, ki so načrtovani v letnem delovnem načrtu vrtca, sklicuje pa jih 
vzgojitelj (Lepičnik Vodopivec, 2012). 

4.4.1 Formalne oblike sodelovanja s starši 
So tiste oblike sodelovanja, ki so predpisane in jih opredeljuje zakonodaja. Formalne oblike 
so (Lepičnik Vodopivec, 2012): 

- Sodelovanje staršev v svetu vrtca 

Zaupanje staršev do dela v vrtcu in aktivno vključevanje staršev v neposredno delo vrtca 
dosežemo s sodelovanjem staršev in vrtca (Lepičnik Vodopivec, 2012). 



 15 

- Sodelovanje staršev v svetu staršev 

Svet staršev se v javni šoli oziroma vrtcu oblikuje za organizirano uresničevanje interesa 
staršev. Vsak oddelek ima v njem po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na roditeljskem 
sestanku oddelka. Naloga sveta staršev je, da predlaga programe, daje soglasje k predlogu 
ravnatelja o storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem 
načrtu ter opravlja druge naloge skladno z zakoni in s predpisi (Lepičnik Vodopivec, 2012). 

- Roditeljski sestanki 

Temeljna oblika skupne obravnave skupnih vprašanj s področja vzgoje in izobraževanja so 
roditeljski sestanki. Ustrezna izbira tem in pripravljenost vzgojitelja sta pomembni za izvedbo 
dobrega roditeljskega sestanka. To obliko uporabljamo za posredovanje informacij, ki 
zanimajo vse udeležence. Prvi roditeljski sestanek organiziramo čim prej, saj na njem staršem 
posredujemo potrebne informacije o življenju in delu v oddelku. Staršem predstavimo 
organizacijo dela in načrte, ki jih bomo imeli do staršev in otrok, ter se z njimi dogovorimo, 
kako bomo sodelovali. Stališča in sklepe sprejmemo na koncu. Da starši dobijo predstavo o 
pogojih dela v vrtcu, roditeljski sestanek organiziramo v prostoru, kjer se odvija velik del 
vzgojno-izobraževalnih dejavnosti (Čadež, 2005).  

- Govorilne oziroma pogovorne ure 

Najpogostejše oblike sodelovanja med vzgojitelji in starši so individualni razgovori oziroma 
govorilne ali pogovorne ure. Po navadi potekajo eno uro tedensko, ki jo vzgojitelj sam 
časovno razporedi in objavi, namenjena pa je staršem. Na govorilnih oziroma pogovornih 
urah starši dobijo informacije o svojem otroku, zato je med starši ta oblika običajno najbolj 
obiskana. Vzgojitelj na govorilnih urah seznani starše o lastnostih otroka in o napredku 
otroka. Starši pa poleg tega pri tej obliki sodelovanja pričakujejo tudi izmenjavo mnenj in 
informacij ter strokovni nasvet, kako ravnati ob morebitnih vzgojnih težavah in posebnostih 
otroka. Vzgojitelj na govorilnih urah pove kratko in jedrnato bistvene stvari o otroku, če pa so 
pri kakšnem otroku določene posebnosti ali težave, pa je prav, da si vzgojitelj vzame dovolj 
časa za razrešitev težave. Na govorilno uro se mora vzgojitelj pripraviti, saj bo le tako 
potekala korektno, ker bo imel vzgojitelj zbrane vse podatke o otroku. Če bo vzgojitelj 
upošteval nekatere subjektivne in objektivne pogoje, je pri govorilni uri lahko uspešen. 

Iz pogovora z vzgojiteljem starši izvedo: 

• kakšen je splošen razvoj njihovega otroka; 
• kako ravnati v posebnih okoliščinah, da bi ravnali skladno z družbenimi merili; 
• v kolikšni meri so zagotovljene otrokove potrebe; 
• posebne dosežke svojega otroka, njegovega delovanja; 
• tudi resničnost otrokovih izjav, nanašajoč se na prebivanje v vrtcu in tamkajšnje 

dogajanje. 

Težišče govorilnih ur je na informativnem razgovoru, saj vzgojitelji seznanijo starše in se z 
njimi pogovarjajo o uspehu, posebnostih, lastnostih njihovega otroka. Vzgojitelj v 
poglobljenem individualnem pogovoru osvetli otrokov napredek, razvoj, opozori na 
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posebnosti v razvoju in poudari močne strani otroka. Starše mora vzgojitelj sprejeti takšne, 
kot so, na otroka pa mora gledati iz zornega kota vzgojitelja in staršev. To pa pomeni, da 
vzgojitelj do staršev goji empatično stališče, ki vključuje poznavanje staršev in družinskih 
razmer, resničen interes za starše, senzibilnost za zaznavanje razpoloženja in občutkov, ki jih 
starši doživljajo ter želijo v določenem trenutku. Vzgojitelji dajejo staršem občutek, da otroka 
dobro poznajo in da so otroku vzgojitelji pomembni (Lepičnik Vodopivec, 2012). 

L. Prodanovič (1981) piše, da govorilne ure za vzgojitelja predstavljajo naslednje priložnosti: 

• da osebno spozna starše, njihova mnenja in stališča o otroku; 
• da spozna otrokovo družinsko življenje in preostale člane družine ter otrokov razvoj; 
• da se seznani s pogoji, v katerih se otrok razvija, kar prispeva k njegovemu boljšemu 

razumevanju otrokovega vedenja v vrtcu; 
• da spozna, na kakšen način v družini spodbujajo otrokove sposobnosti, njegovo 

samostojnost, ustvarjalnost. 

 

- Pisna sporočila 

Posredna individualna oblika komuniciranja med vrtcem in starši so pisna sporočila. Sem 
uvrščamo uradne dopise kot nekoliko bolj formalno obliko in nekatere manj formalne oblike 
sporočil, kot so: različna obvestila, vabila, uradna obvestila in pisma. 

Vabila morajo biti konkretna, vsebinsko zanimiva, lepo oblikovana in spoštljiva, saj so vabila 
najpogostejša oblika pisnega sporočila, ki ga uporabljamo v vrtcu. Precej pogosto pa je v 
vrtcu tudi obvestilo ter se pogosto nanaša na organizacijsko-finančno in vzgojno področje. 
Uradna obvestila v vrtcu so manj pogosta. Po navadi je v vrtcu oglasna deska, na kateri so 
različna obvestila, vabila, vse informacije o vrtcu, pravice otrok in staršev. Na njej pa so 
navedene tudi vse glavne aktivnosti, ki jih otroci počnejo v vrtcu čez dan, teden, mesec. Starši 
lahko na ta način spremljajo dogajanje in potek dela v vrtcu (Lepičnik Vodopivec, 2012). 

 

4.4.2 Neformalne oblike sodelovanja s starši  
Vse oblike, ki se razvijejo kot posledica večje odprtosti vrtca do staršev in ki so običajno 
načrtovane bolj sproščeno, so neformalne oblike sodelovanja vrtca s starši (Intihar in Kepec, 
2002). Te oblike so: 

- Uvajanje otrok v vrtec 

V vseh vrtcih poteka uvajanje otrok različno, vendar jih večina uporablja isti način. Potekajo 
tako, da se starši najprej srečajo z ravnateljem vrtca, vendar pa to ni nujno. Ta jim vrtec 
predstavi (njegovo delovanje, program), nato pa odgovarja tudi na morebitna vprašanja 
staršev. Sledi ogled vrtca staršev skupaj z otroki. Naslednji korak je prvi stik z vzgojiteljem, 
ki skupaj s starši načrtuje najustreznejši način uvajanja otroka. Naloga vzgojitelja v dialogu s 
starši je, da vnaprej pove, kakšen je predvideni čas uvajanja in da jim posreduje izkušnje o 
običajnem poteku ter pove, kdaj prepozna znake, ki kažejo, da se otrok v skupini že dobro 
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počuti. Ta dogodek je za otroka gotovo stresen, saj z vstopom v vrtec prvič prehaja iz znanega 
socialnega okolja (družine) v zanj novo, neznano okolje, to je vrtec (Lepičnik Vodopivec, 
2012). 

- Dan odprtih vrat 

Na ta dan ima vrtec odprta vrata za vse, ki si želijo pogledati v njegov svet. En dan so starši 
navzoči pri delu v igralnici, kjer lahko aktivno sodelujejo in s tem vidijo, kako potekajo dnevi 
v vrtcu. Staršem s tem omogočimo neposredno izkušnjo dela z otroki v vrtcu, kar je tudi 
osnovni cilj te dejavnosti (Lepičnik Vodopivec, 2012). 

Staršem moramo pokazati tudi dejavnosti, s katerimi lahko dobijo čim boljšo predstavo o tem, 
kaj in kako poteka delo v vrtcu (Čadež, 2005). 

- Šola za starše 

Vrtec organizira predavanja in delavnice na različne aktualne teme, starši pa sami pokažejo 
interes za pridobivanje znanja in izkušenj s področja vzgoje s tem, da se teh predavanj 
oziroma delavnic udeležijo (Lepičnik Vodopivec, 2012). 

- Skupni projekti in delavnice 

Če se vrtec loti skupnih projektov, vključimo v njihovo izvedbo tudi starše, saj nam lahko 
pomagajo pri nabavi materialov, pri raziskovanju ali pa se morda ukvarjajo prav z 
dejavnostjo, ki je predmet projekta. Lahko so starši tudi pobudniki različnih projektov in 
delavnic, ki izrazijo svoje misli in ideje preko svojih otrok ali osebno na katerem od srečanj v 
vrtcu. Če želimo, da bi projekt uspel, moramo pridobiti podporo staršev, saj sami otroci ne 
morejo tako dobro izdelati ali raziskati stvari, če so prepuščeni sami sebi. Tako vsebinsko kot 
materialno pa nam bo podpora staršev pomagala tudi pri predstavitvi rezultatov, toda starše 
moramo k sodelovanju spodbuditi (Čadež, 2005). 

- Telefonski pogovori 

Najlažja in najdostopnejša oblika komuniciranja so telefonski pogovori vzgojitelja s starši. 
Telefonski pogovor ni strogo uraden. V večernih urah telefonski pogovori posegajo v 
vzgojiteljev prosti čas. Telefonski pogovori so najprimernejši za odkrivanje manjših težav, za 
posredovanje pozitivnih povratnih informacij, starše lahko obvestimo o otrokovem napredku, 
o pozitivnih spremembah in o tekočih zadevah, ki se dogajajo v vrtcu (Lepičnik Vodopivec, 
2012). 

- Elektronska komunikacija 

Komuniciranje vzgojitelja s starši prek elektronske pošte je lahko alternativa ali dopolnilo 
telefonskim pogovorom. Elektronska sporočila so izvrstna za kratka sporočila ali za 
neposredne povratne informacije. Pri tej obliki komuniciranja vzgojitelj ne ve, kdaj starši 
prejmejo sporočilo in ga preberejo. Elektronska pošta ne zagotavlja zaupnosti. O pošiljanju 
elektronskih sporočil se je treba dogovoriti s starši (Lepičnik Vodopivec, 2012). 
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Oblik sodelovanja med vzgojiteljem in starši je veliko, vendar je od vzgojitelja odvisno, 
katere oblike sodelovanja bo vključil ter kakšen odnos in komunikacijo bo vzpostavil s starši. 
Ker so starši velikokrat prezaposleni, si bodo našli čas tudi za sodelovanje z vzgojiteljem, če 
bo le-ta naredil sodelovanja s starši zanimiva, da bo starše vedno znova zanimalo in bodo tako 
radi sodelovali z vzgojiteljem.  

V nadaljevanju diplomskega dela me je zanimalo, kako na sodelovanje gledajo tudi starši in 
ne samo vzgojitelj, saj sem na praksah, ki sem jih izvajala, velikokrat od staršev slišala, da se 
vzgojitelji radi izognejo sodelovanju s starši, vendar tega ne priznajo. 
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II. EMPIRIČNI DEL 

5. NAMEN RAZISKAVE 
 

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben dejavnik otrokovega razvoja, zato je 
pomembno, kako poteka komunikacija med starši in vzgojiteljem. Namen raziskave je bilo 
ugotoviti, kakšno mnenje o sodelovanju s starši imajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, 
katere oblike sodelovanja ponujajo staršem ter njihove odgovore primerjati z mnenji staršev o 
sodelovanju z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice njihovega otroka. Glede na namen 
raziskave sem postavila raziskovalna vprašanja. 
 

6. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Raziskovalna vprašanja v nalogi so: 

- Kako pomembno se zdi sodelovanje med starši in vrtcem vzgojiteljicam in 
pomočnicam vzgojiteljic ter staršem? 

- Katere oblike sodelovanja izvajajo v vrtcu oziroma oddelku vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljic, kako pogosto jih izvajajo in kako pogosto se jih udeležujejo starši? 

- Ali vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic nudijo staršem dovolj raznolika in zanimiva 
sodelovanja ter upoštevajo njihove želje in kaj o tem menijo starši? 

- Ali se vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic prilagajajo različnim potrebam in željam 
staršev glede sodelovanja z vrtcem in kaj o tem menijo starši? 

- Kakšne so pozitivne in negativne izkušnje staršev, vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic z medsebojnim sodelovanjem? 
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7. METODOLOGIJA 
 

7.1 Raziskovalna metoda 
Uporabila sem deskriptivno metodo empiričnega raziskovanja. 

7.2 Raziskovalni vzorec 
 

V raziskavo sem vključila vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic (op. 1)  in starše otrok, ki 
obiskujejo Vrtec Domžale v devetih enotah. Razdelila sem 100 anketnih vprašalnikov 
vzgojiteljem ter dobila rešenih 92 anketnih vprašalnikov, kar predstavlja 92 % vseh vrnjenih 
vprašalnikov. V diplomskem delu teh 92 vrnjenih anketnih vprašalnikov vzgojiteljev 
predstavlja 100 %. Med starše otrok, ki obiskujejo Vrtec Domžale, sem razdelila 100 anketnih 
vprašalnikov in dobila vrnjenih 69 anketnih vprašalnikov, kar predstavlja 69 %. V 
diplomskem delu teh 69 vrnjenih anketnih vprašalnikov predstavlja 100 %. 

→ Spol anketiranih vzgojiteljic, pomočnic vzgojiteljic in staršev 

 

Grafa 1: Spol anketiranih vzgojiteljic   Graf 2: Spolanketiranih staršev  

Iz Grafa 1 je razviden spol anketirancev v posamezni enoti Vrtca Domžale, iz Grafa 2 pa je 
razvidno, koliko anketirancev je bilo ženskega spola in koliko moškega spola v Vrtcu 
Domžale. Kar 90 anketiranih vzgojiteljev je ženskega spola, kar predstavlja 98 % in le dva 
moškega spola, kar predstavlja 2 %. 

Iz Grafa 2 lahko razberemo, da je večino (49 oz. 71 %) anket izpolnila mama, 12 anket (17 %) 
je izpolnil oče in osem anket (12 %)   oba starša.  

Op. 1 – v nadaljevanju vzgojitelji, pri čemer so mišljeni tako vzgojitelji kot pomočnice in pomočniki vzgojiteljev 
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→ Izobrazba anketiranih vzgojiteljev 

 

 

Graf 3: Izobrazba anketiranih vzgojiteljic  

Iz Grafa 3 razberemo izobrazbo anketiranih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic iz Vrtca 
Domžale. Največ jih ima srednješolsko izobrazbo, in sicer 45 anketiranih, (49 %), sledi visoka 
ali višja izobrazba s 37 odgovori (40 %), nato univerzitetna izobrazba s 7 % ter trije anketirani 
s poklicno izobrazbo (3 %.) Drugo izobrazbo je obkrožil en anketiranec (1 %). 

→ Starostna skupina otrok, s katero vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic delajo v vrtcu 

 
Graf 4: Starostna skupina otrok, ki jo ima vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja v Vrtcu Domžale 

Graf 4 prikazuje starostno skupino otrok, ki je dodeljena vzgojiteljici in pomočnici 
vzgojiteljice v celotnem Vrtcu Domžale. Iz Grafa 4 lahko razberemo, da ima 50 anketirancev 
2. starostno skupino, kar predstavlja 54 % in 41 anketirancev 1. starostno skupino, kar 
predstavlja 45 %, en anketiranec pa ima obe starostni skupini. 
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→ Vključenost otroka v vrtec 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Graf 5: Trajanje vključenosti otroka v vrtec 

Graf 5 prikazuje povprečje trajanja vključenosti otrok v Vrtcu Domžale. Iz grafa je razvidno, 
da so otroci anketirancev v Vrtcu Domžale v povprečju vključeni eno leto.  

7.3 Instrument 
Kot pomoč pri raziskovalnem delu sta mi služila anketna vprašalnika. Eden je bil namenjen 
vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic, drugi pa je bil namenjen staršem. Oba anketna 
vprašalnika sta bila sestavljena iz desetih vprašanj, med katerimi je osem vprašanj zaprtega 
tipa in dve vprašanji odprtega tipa. 

7.4 Postopki zbiranja podatkov 
Anketne vprašalnike za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic sem dala v ovojnice, na katere 
sem napisala ime enote. Ovojnice je ravnateljica razdelila vodji na aktivu. Vodje so ankete 
razdelile vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic. Izpolnjene anketne vprašalnike so 
vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic vrnile vodji v ovojnico, ovojnico pa je vodja poslala 
nazaj na upravo, kjer sem ovojnice dvignila. 

Anketne vprašalnike za starše otrok, ki obiskujejo Vrtec Domžale, sem razdelila po enotah. V 
vsako enoto sem odnesla anketne vprašalnike in škatlo z odprtino, ki sem jo postavila na 
vidno mesto pri vhodih v vrtec. Starši so izpolnili anketni vprašalnik in ga dali v škatlo z 
odprtino. Tako sem zagotovila anonimnost in prostovoljnost izpolnjevanja anketnih 
vprašalnikov. Po tednu dni sem iz škatel pobrala anketne vprašalnike in označila, iz katere 
enote so. 

  

12,16	

0	

2	

4	

6	

8	

10	

12	

14	

Trajanje	

Št
ev
ilo

	m
es
ec
ev
	

Mesecev	

Graf	5	



 23 

8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

8.1. Pomembnost sodelovanja med starši in vrtcem  

Graf 6: Pomembnost sodelovanja z vrtcem 
oz. oddelkom – odgovori vzgojiteljev 

Graf 7: Pomembnost sodelovanja z vrtcem 
oz. oddelkom – odgovori staršev 

Graf 6 prikazuje odgovore anketiranih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. Večini (86) 
anketiranih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic Vrtca Domžale se zdi sodelovanje s starši 
otrok iz njihove skupine zelo pomembno, petim anketiranim se zdi sodelovanje dokaj 
pomembno in le enemu anketiranemu nepomembno.  

Iz Grafa 7 lahko razberemo, da je večina staršev (59 oz. 86 %) anketirancev izbralo odgovor 
zelo pomembno in le en anketirani odgovor nepomembno.  

Za večino vzgojiteljic, pomočnic vzgojiteljic in večino staršev se zdi sodelovanje med 
vzgojiteljico in starši otrok iz njihove skupine zelo pomembno. Tudi v Kurikulumu za vrtce 
(2007) je zapisano, da sodelovanje med vrtcem in starši veliko prispeva k ustreznemu 
dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje ter je zato pomemben vidik kakovosti 
predšolske vzgoje. 
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Graf 8: Pomembnost sodelovanja 
vzgojiteljice s starši otrok iz druge skupine  

 

Graf 9: Pomembnost sodelovanja starši z 
vgojiteljico otrok iz druge skupine

Iz Grafa 8 lahko razberemo pomembnost sodelovanja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic s 
starši otrok iz drugih skupin. Večini (60 oz. 65 %) anketiranih vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic Vrtca Domžale se zdi zelo pomembno sodelovati tudi s starši otrok iz drugih 
skupin, 21 anketiranim (23 %) se zdi to sodelovanje zelo pomembno, in 11 anketiranim (12 
%) se zdi sodelovanje popolnoma nepomembno. 

Graf 9 prikazuje pomembnost sodelovanja staršev z vzgojiteljico otrok iz drugih skupin. Od 
vseh anketiranih staršev je večina (18 oz. 55 %) anketirancev izbralo odgovor dokaj 
pomembno, 17 anketirancev (25 %)je izbralo odgovor zelo pomembno, in 14 anketirancev 
(20 %) je izbralo odgovor nepomembno. 

Za večino staršev se zdi sodelovanje med starši in vzgojitelji iz drugih skupin dokaj 
pomembno. Vzgojitelji in starši sodelujejo z drugimi predvsem v oblikah sodelovanja, kot sta 
svet staršev in svet vrtca, ter na različnih skupinskih delavnicah in predavanjih, ki jih 
organizira vrtec in na katerih predavajo različni vzgojitelji (Lepičnik Vodopivec, 2012). Ne 
gre pa izvzeti tudi 11 vzgojiteljic (12 %) in 14 staršev (20 %), ki se jim zdi sodelovanje med 
starši in vzgojiteljico iz druge skupine nepomembno. Ta rezultat kaže, da se ti starši in 
vzgojiteljice zanimajo za tisto, kar je za njih pomembno tisti čas, ne gledajo naprej, da bi 
lahko že naslednje leto lahko otrok prav tega starša, ki je obkrožil, da je zanj nepomembno 
sodelovati z vzgojiteljico iz drugih skupin v drugi skupini in o tej drugi vzgojiteljici ne ve 
ničesar, ker se mogoče včasih nista niti pozdravila na hodniku, pristal pri tej vzgojiteljici. Zato 
je pomembno, da se v vrtcu izvajajo čim bolj raznolike oblike sodelovanja med starši in 
vzgojiteljico oziroma celotnim vrtcem, saj tako starši in vzgojiteljice sodelujejo tudi z ostalimi 
starši oziroma vzgojiteljicami iz drugih skupin. 
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Graf 10: Prikaz, kdo od staršev največkrat 
sodeluje z vzgojiteljico, pomočnico 
vzgojiteljice- odgovori vzgojiteljic  

Graf 11: Prikaz, kdo od staršev največkrat 
sodeluje z vzgojiteljico, pomočnico 
vzgojiteljice- odgovori staršev

Graf 10 prikazuje mnenje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic Vrtca Domžale o sodelovanju 
staršev z vzgojiteljico. Večina anketirank (48 oz. 52 %) je odgovorilo, da največkrat 
sodelujeta oba starša in 44 anketirank (48 %) je odgovorilo, da z njimi največkrat sodeluje 
mati. 

Iz Grafa 11 lahko razberemo, kdo od staršev največkrat sodeluje z vzgojiteljico od anketiranih 
staršev. Večina (38 oz. 55 %) anketiranih staršev je odgovorilo mama, 21 anketirancev (30 %) 
je izbralo odgovor oba, osem anketirancev (12 %) je izbralo odgovor oče, in dva anketiranca 
(3 %) sta izbrala odgovor drugo. Pod drugo je bilo zapisano stari starši in brat. 

Vzgojiteljice Vrtca Domžale so mnenja, da oba starša sodelujeta enako, medtem ko so starši 
mnenja, da z vzgojiteljico največkrat sodeluje mati. Vzgojiteljice starše vidijo vsak dan pri 
sprejemu in oddajanju otrok. Po mojem mnenju so vzgojiteljice prav zaradi tega mnenja, da 
oba starša sodelujeta enako, saj v vrtec po navadi otroka ne pripelje vedno isti od staršev. Ne 
glede na to kdo večkrat sodeluje z vzgojiteljico, mora ta upoštevati načela sodelovanja s 
starši. Če so zagotovljeni odnosi, ki jih je pedagoška teorija izrazila v obliki načel oziroma 
smernic za tovrstno delo, je sodelovanje med odraslimi in tudi njihovo izobraževanje uspešno. 
Posebno pomembna so načelo demokratičnosti, načelo funkcionalnosti, načelo integrativnosti, 
načelo spoštovanja osebnosti, načelo učinkovitosti rabe časa, načelo koristnosti in načelo 
preudarnosti (Lepičnik Vodopivec, 2012). 
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8.2. Oblike sodelovanja ter pogostost udeležbe staršev 

 

Graf 12: Pogostost vključevanja in 
udeležbe roditeljskih sestankov- odgovori 
vzgojiteljic  

Graf13: Pogostost vključevanja in 
udeležbe roditeljskih sestankov – odgovori 
staršev 

Graf 12 prikazuje pogostost vključevanja roditeljskega sestanka kot obliko sodelovanja za 
Vrtec Domžale. Večina anketirank (65 oz. 72 %) je izbralo odgovor vedno, deset anketirank 
(11 %) je izbralo odgovor pogosto, osem anketirank (9 %) je izbralo odgovor redko, šest 
anketirank (7 %) je izbralo odgovor včasih, ena anketiranka je izbrala odgovor nikoli in dve 
vzgojiteljici nista izbrali nobenega odgovora.  

Iz Grafa 13 lahko razberemo pogostost udeležbe na roditeljskih sestankih vseh anketiranih 
staršev. Večina  anketirancev (52 oz. 75 %) je odgovorilo, da se vedno udeležijo roditeljskih 
sestankov, osem anketirancev (12 %) je izbralo odgovor pogosto, štirje anketiranci (6 %)so 
izbrali odgovor nikoli, trije (4 %) so izbrali odgovor včasih in dva (3 %) sta izbrala odgovor 
redko. 

Večina staršev in vzgojiteljic je glede pogostosti vključevanja roditeljskih sestankov izbrala 
odgovor vedno. Čadež (2005) v svojem članku pravi, da so roditeljski sestanki temeljna 
oblika skupne obravnave, skupnih vprašanj s področja vzgoje in izobraževanja, zato se jih 
starši v veliki meri udeležujejo, saj na njih vzgojitelj staršem posreduje potrebne informacije o 
življenju in delu v oddelku. 
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Graf 14: Pogostost vključevanja in 
udeležbe na govorilnih urah – odgovori 
vzgojiteljic   

Graf 15: Pogostost vključevanja in     
udeležbe na govorilnih urah – odgovori  
staršev 

Graf 14 nam prikazuje odgovore vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic glede pogostosti 
vključevanja govorilnih ur v svoje delo v Vrtcu Domžale. Večina anketirank (59 oz. 66 %) je 
odgovorilo vedno, 21 (24 %) pogosto, sedem (8 %) včasih ter dve nikoli in ena redko, dve 
vzgojiteljici nista izbrali nobenega odgovora.  

Iz Grafa 15 lahko razberemo pogostost udeležbe na govorilnih oziroma pogovornih urah vseh 
anketiranih staršev Vrtca Domžale. Večina (20 oz. 30 %) jih je odgovorilo vedno, 19 pogosto 
(28 %), 13 (19 %) včasih, deset (15 %) nikoli in pet (8 %) redko. Dva starša nista izbrala 
odgovora. 

Pri vzgojiteljicah je večina mnenja, da vedno vključujejo govorilne ure, medtem ko so starši 
zelo neenotnega mnenja. Blizu sta si odgovora vedno in pogosto. Kar nekaj pa jih je izbralo 
tudi odgovora včasih in nikoli. Govorilne ure, pogovorne ure oziroma individualni razgovori 
naj bi bili najpogostejša oblika sodelovanja med starši in vzgojiteljem. Iz takšnega pogovora 
starši izvedo veliko stvari o svojem otroku. Govorilne ure po navadi potekajo eno uro 
tedensko, ki jo vzgojitelj sama časovno razporedi in objavi, nato pa se starši odločijo, ali se 
bodo vpisali, oziroma najavili na razgovor ali ne. Tu pride do odstopanja v odgovorih 
vzgojiteljic in staršev, saj vzgojitelji staršem ponudijo obliko sodelovanja – govorilne ure, na 
starših pa je, ali se jih bodo udeležili ali ne (Lepičnik Vodopivec, 2012). 
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Graf 16:  Pogostost vključevanja in 
udeležbe na dejavnostih z otroki v oddelku  
- odgovori vzgojiteljic  

Graf 17: Pogostost vključevanja in 
udeležbe na dejavnostih z otroki v oddelku 
– odgovori staršev 

Iz grafa 16 razberemo, kako pogosto so otroci vključeni v dejavnosti v oddelku v vrtcu 
Domžale. Večina anketiranih vzgojiteljic (43 oz. 47 %)  je izbralo odgovor vedno, sledita 
pogosto in včasih z 22 odgovori (24 %), štiri anketiranke (4 %) so izbrale odgovor redko, in 
ena anketiranka (1 %) je izbrala odgovor nikoli.  

Iz Grafa 17 razberemo pogostost udeležbe vseh anketiranih staršev Vrtca Domžale na 
dejavnostih z otroki v oddelku. Večina anketiranih staršev (33 oz. 52 %) je odgovorilo, da 
vedno sodelujejo z otroki v oddelku, 11 (18 %) redko, devet (14 %) pogosto, šest(10 %) nikoli 
in štirje (6 %) včasih. Šest staršev ni odgovorilo. 

Tako vzgojiteljice kot starši so v večini izbrali odgovor vedno. Skupinska oblika dejavnosti z 
otroki v oddelku je namenjena sodelovanju vzgojiteljice, staršev in otrok, kar je zelo dobro za 
vse, tako starše, otroke kot vzgojiteljice. Ko starš nekega otroka pride v skupino otrok, ga tako 
spoznajo še ostali otroci. S svojo prisotnostjo v času dejavnosti pritegne pozornost drugih 
otrok v skupini, zato je za otroke taka dejavnost še zanimivejša (Čadež, 2005). Vzgojiteljice v 
večini vedno vključujejo starše v dejavnost z otroki v oddelku in prav tako se starši v večini 
vedno udeležijo dejavnosti z otroki v oddelku. Kljub temu je pri anketiranih starših kot 
vzgojiteljicah izbran odgovor nikoli. Če vzgojiteljice staršem ne ponudijo te oblike 
sodelovanja, se jih starši ne morejo udeležiti. Štiri vzgojiteljice redko vključijo starše v 
dejavnost z otroki v oddelku, ena vzgojiteljica staršev nikoli ne vključi v dejavnost z otroki v 
oddelku. Menim, da če bi vzgojiteljice spodbujale starše k sodelovanju v dejavnostih z otroki 
v oddelku, bi se jih le-ti udeležili, vendar pa starši velikokrat niso radi izpostavljeni, zato bi 
jih lahko vzgojiteljica vključila samo kot pomoč pri kakšni dejavnosti ali kaj podobnega, da 
ne bi bili v središču pozornosti. 
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Graf 18: Pogostost vključevanja in 
udeležbe na izletih – odgovori vzgojiteljic 

Graf 19: Pogostost vključevanja in 
udeležbe na izletih – odgovori staršev 

 

Iz Grafa 18 razberemo, kako pogosto vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic Vrtca Domžale 
vključujejo izlete v obliko sodelovanja s starši. Večina anketirank (32 odgovorov oz. 38 %) je 
izbralo odgovor včasih, 24 anketirank (28 %) je izbralo odgovor vedno, deset anketirank (12 
%) je izbralo odgovor redko, devet anketirank (11 %) je izbralo odgovor pogosto in nikoli. 
Osem vzgojiteljic ni izbralo nobenega odgovora.  

Iz Grafa 19 razberemo, kako pogosto se starši Vrtca Domžale udeležijo vrtčevskih izletov. 
Prevladuje odgovor vedno (20 odgovorov oz. 34 %), 17 anketirancev (29 %) je izbralo 
odgovor nikoli, devet anketirancev (15 %) je izbralo odgovor včasih, sedem anketirancev (12 
%) je izbralo odgovor redko in šest anketirancev (10  %) je izbralo odgovor pogosto. Deset 
staršev ni izbralo nobenega odgovora. 

Vzgojiteljice so glede vključevanja staršev na izlete največkrat izbrale odgovor včasih, torej 
da na izlete včasih povabijo starše. Največ staršev je mnenja, da se vedno udeležijo izletov, 
vendar takoj za odgovorom sledi odgovor nikoli. Izleti so neformalne oblike sodelovanja s 
starši, saj so načrtovani bolj sproščeno. Razvijejo se kot posledica večje odprtosti vrtca do 
staršev (Intihar in Kepec, 2002). Če združimo odgovora vedno in pogosto pri vzgojiteljicah 
ter odgovore včasih, redko in nikoli, ugotovimo, da vzgojiteljice v veliki večini staršev ne 
vabijo na izlete in posledično se jih tudi starši v veliki večini ne udeležujejo. Vzgojiteljice bi 
lahko starše s tem, ko bi jih povabile na izlet, izkoristile za dodatno varstvo otrok, saj vemo, 
da so otroci radi neučakani.  
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Graf 20: Pogostost piknikov in udeležbe na 
le-teh – odgovori vzgojiteljic  

Graf 21: Pogostost piknikov in udeležbe na 
le-teh – odgovori staršev 

 

Iz Grafa 20 razberemo, kako pogosto vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic Vrtca Domžale 
vključujejo piknike kot obliko sodelovanja s starši. Večina anketirank (34 oz. 48 %) je izbralo 
odgovor nikoli, 14 anketirank (20 %) je izbralo odgovor redko, 12 anketirank (17 %) je 
izbralo odgovor včasih, devet anketirank (12 %) je izbralo odgovor vedno in dve anketiranki 
(3 %) sta izbrali odgovor pogosto. 21 vzgojiteljic ni izbralo odgovora.  

Iz Grafa 21 razberemo pogostost udeležbe na piknikih vseh anketiranih staršev Vrtca 
Domžale. Večina anketirancev (22 oz. 41 %) je izbralo odgovor vedno, 15 anketirancev (28 
%) odgovor nikoli, šest anketirancev (11 %) odgovor včasih in pogosto ter pet anketirancev (9 
%) odgovor redko. 15 staršev ni izbralo odgovora. 

Vzgojiteljice so pri organiziranju piknikov s strani vrtca največkrat izbrale odgovor nikoli, 
torej staršem nikoli ne nudijo te oblike sodelovanja. Le devet vzgojiteljic staršem vedno nudi 
piknik kot obliko sodelovanja. Če pogledamo odgovore staršev, jih je največ izbralo odgovor 
vedno, kar pomeni, da se starši takih sproščenih sodelovanj radi udeležijo, vendar po 
rezultatih sodeč, ker jih je kar nekaj izbralo odgovor nikoli, se jih ti ne morejo udeležiti, če 
vzgojiteljica te oblike sodelovanja ne ponudi. 
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Graf 22: Pogostost spodbujanja staršev k 
sodelovanju z vrtcem - odgovori 
vzgojiteljic 

Graf 23: Pogostost spodbujanja staršev k 
sodelovanju z vrtcem - odgovori staršev

 

Iz Grafa 22 razberemo, kako pogosto vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic Vrtca Domžale 
spodbujajo starše k sodelovanju z vrtcem. Večina anketirank (82 oz. 89 %) je odgovorilo, da 
jih vzgojiteljica pogosto spodbuja k sodelovanju z vrtcem in deset anketirank (11 %) meni, da 
redko spodbuja. 

Iz Grafa 23 razberemo pogostost spodbujanja vseh staršev Vrtca Domžale k sodelovanju. 
Večina anketirancev (33 oz. 48 %) je odgovorilo redko, 32 (46 %) jih je izbralo odgovor 
pogosto in štirje anketiranci (6 %) so izbrali odgovor nikoli. 

Večina vzgojiteljic meni, da starše pogosto spodbujajo k sodelovanju. Deset vzgojiteljic pa 
meni, da starše redko spodbujajo k sodelovanju z vrtcem. Starši so neopredeljeni med 
odgovoroma pogosto in redko. Največ jih je sicer izbralo odgovor redko, ampak le en 
anketiranec več. V Kurikulumu za vrtce (2007) je opredeljeno načelo sodelovanja s starši, ki 
pravi, da mora biti staršem javno dostopno pisno in ustno obvestilo o različnih ponudbah 
programov vrtca, da imajo starši pravico do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega 
razgovora o otroku z vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja, s svetovalno službo; da imajo 
pravico do postopnega uvajanja otrok v različne programe vrtca; 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 varstva osebnih podatkov, vzgojitelji jim morajo zagotoviti 
stalno informiranje ter sistematično seznanjanje z njihovimi pravicami in odgovornostmi. Če 
pogledamo odgovore staršev, lahko iz njih razberemo, da so starši redko spodbujeni k 
sodelovanju z vrtcem. Štirje starši so izbrali, da nikoli niso spodbujeni za sodelovanje z 
vrtcem. Medtem pa je velika večina vzgojiteljic mnenja, da pogosto spodbujajo starše k 
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sodelovanju. Vzgojiteljice bi morale to preveriti pri starših, saj jih je večina odgovorila, da so 
redko spodbujeni k sodelovanju z vrtcem. 

Graf 24: Pogostost pisnega komuniciranja 
s starši  

Graf 25: Pogostost pisnega komuniciranja  
z vzgojiteljicami  

Iz Grafa 24 razberemo pogostost pisnega komuniciranja vrtca Domžale s starši. Večina 
anketirank (19 oz. 37 %) je odgovorilo, da pisno komunicirajo enkrat na leto, 14 nekajkrat 
letno (27 %), šest enkrat na mesec (12 %), pet nikoli (10 %), tri dva- do trikrat na teden (6%), 
tri enkrat na teden (4 %), tri dva- do trikrat na mesec (4 %).  

Iz Grafa 25 razberemo pogostost pisnega komuniciranja s strani staršev. Večina (16 oz. 39 %) 
jih je izbralo odgovor enkrat na leto, sedem anketirancev (17 %) je izbralo odgovor nekajkrat 
letno in dva- do trikrat na mesec, 14 enkrat na mesec (10 %), trije anketiranci (7 %) so izbrali 
odgovora enkrat na teden in vsak dan in en anketiranec (3 %) je izbral odgovor dva- do trikrat 
na teden. Nihče izmed anketirancev ni izbral odgovora nikoli. 

Tako vzgojiteljice kot starši največkrat enkrat letno pisno komunicirajo. Pisno vzgojiteljice po 
mojem mnenju zagotovo večkrat komunicirajo s starši, saj je veliko vabil, obvestil pisno na 
oglasni deski. Prav tako so na oglasni deski po navadi pravila vrtca, s katerimi vzgojiteljice 
želijo staršem nekaj sporočiti, torej pisno komunicirajo z njimi. V zadnjem času sem večkrat 
na oglasnih deskah opazila zapise dnevne rutine. Po mojem mnenju vzgojiteljice s starši pisno 
komunicirajo vsak dan in ne samo enkrat letno. Naj omenim, da je pet anketiranih vzgojiteljic 
izbralo odgovor, da nikoli pisno ne komunicirajo. Ne vem, kako te vzgojiteljice predajajo 
vabila, obvestila staršem: morda osebno.  

Pisna sporočila so posredna oblika komuniciranja med vrtcem in starši. Sem uvrščamo uradne 
dopise kot nekoliko bolj formalno obliko in nekatere manj formalne oblike sporočil 
(obvestila, vabila, pisma). V vrtcu je po navadi oglasna deska, na kateri so različna obvestila, 
vabila, vse informacije o vrtcu, pravice otrok in staršev. Na njej so navedene tudi vse glavne 
aktivnosti, ki jih otroci počnejo v vrtcu čez dan, teden mesec. S tem lahko starši spremljajo 
potek dela v vrtcu (Lepičnik Vodopivec, 2012).  
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Graf 26: Pogostost osebnega 
komuniciranja s starši  

Graf 27: Pogostost osebnega   
komuniciranja z vzgojiteljicami  

 

Iz Grafa 26, ki prikazuje pogostost osebnega komuniciranja v Vrtcu Domžale, lahko 
razberemo, da večina anketirank (68 oz. 75 %) osebno komunicira vsak dan, kar 17 
anketirank (19 %) je izbralo odgovor dva- do trikrat na teden, dve anketiranki (2 %) sta izbrali 
odgovor nekajkrat letno in enkrat letno ter ena anketiranka (1 %) odgovor dva- do trikrat na 
mesec in enkrat na mesec. Odgovora nikoli ni izbrala nobena anketiranka.  

Iz Grafa 27 lahko razberemo pogostost osebnega komuniciranja vseh anketiranih staršev z 
vzgojiteljico/pomočnico vzgojiteljice. Večina (33 oz. 49 %) jih je izbralo odgovor vsak dan, 
14 anketirancev (21 %) je izbralo odgovor dva- do trikrat na teden, osem (12 %) jih je izbralo 
odgovor dva- do trikrat na mesec, štirje (6 %) so izbrali odgovor enkrat na teden, trije (5 %)so 
izbrali odgovor enkrat na mesec, trije (5 %) so izbrali odgovor nekajkrat letno in dva (2 %) sta 
izbrala odgovor enkrat na leto. Nihče izmed anketirancev se ni odločil za odgovor, da nikoli 
ne komunicira osebno z vzgojiteljico oziroma pomočnico vzgojiteljice. 

Večina vzgojiteljic in staršev je izbrala odgovor, da osebno obliko komuniciranja uporabljajo 
vsak dan. Vzgojiteljice največkrat osebno komunicirajo s starši, ko le-ti otroka pripeljejo v 
vrtec ali ga pridejo iskat. Ko starši otroka pripeljejo, imajo velikokrat kakšno informacijo o 
otroku, ki jo predajo vzgojiteljici, ko pa starši pridejo po otroka, ima vzgojiteljica kakšno 
informacijo o otroku, ki jo posreduje staršem.  

Vec (2005) komunikacijo opredeli kot proces, ki običajno zajema interakcijo med osebami, ki 
komunicirajo. Komunikacija poteka pretežno s pomočjo jezika in je možna v tolikšni meri, v 
kolikšni jo določajo skupna spoznanja, skupna stališča in skupne potrebe. Z njo si izmenjamo  
sporočila z eno ali več osebami. 
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Graf 28: Pogostost komuniciranja prek e-
pošte – odgovori vzgojiteljic  

Graf 29: Pogostost komuniciranja prek e-
pošte – odgovori staršev  

Iz Grafa 28 razberemo pogostost komuniciranja prek e-pošte v Vrtcu Domžale. Največ 
anketiranih (17 oz. 27%) vzgojiteljev je odgovorilo, da prek e-pošte komunicirajo enkrat 
letno, 14 (22 %) nekajkrat letno, devet (14 %) dva- do trikrat na mesec, osem (12 %) enkrat 
na mesec, pet (8 %) enkrat na teden, pet (8 %) nikoli, štiri (6 %) dva- do trikrat tedensko in 
dve (3 %) vsak dan. 

Iz Grafa 29 razberemo, kako pogosto starši komunicirajo prek e-pošte z Vrtcem Domžale. 
Največ (16 oz. 34 %) jih je izbralo odgovor nekajkrat letno, 13 (27 %) enkrat na leto, pet (11 
%) enkrat na teden, štirje (8 %) anketiranci so izbrali odgovore vsak dan, dva- do trikrat na 
mesec in enkrat na mesec in dva (4 %) anketiranca sta izbrala odgovor dva- do trikrat na 
teden. Zopet nihče od anketirancev ni izbral odgovora nikoli. 

Vzgojiteljice so glede komunikacije prek e-pošte največkrat izbrale odgovor enkrat letno, 
starši pa odgovor nekajkrat letno. Lepičnik Vodopivec (2012) pravi, da so elektronska 
sporočila izvrstna za kratka sporočila ali za neposredne povratne informacije. Pri tej obliki 
komuniciranja vzgojiteljica ne ve, kdaj starši prejmejo sporočilo in ga preberejo. Elektronska 
pošta ne zagotavlja zaupnosti. O pošiljanju elektronskih sporočil se je treba dogovoriti s starši. 
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Graf 30: Pogostost komuniciranja preko 
mobilnega telefona – odgovori vzgojiteljic    

Graf 31: Pogostost komuniciranja preko 
mobilnega telefona – odgovori staršev 

 

Iz Grafa 30 razberemo pogostost komuniciranja vzgojiteljic/pomočnic vzgojiteljic z mobilnim 
telefonom s starši. Največ (13 oz. 21 %) jih je odgovorilo, da tako komunicirajo enkrat na 
teden, 11 (17 %) dva- do trikrat na mesec, deset (16 %) nekajkrat letno, sedem (11 %) enkrat 
na leto, šest (10 %) anketirank je izbralo odgovore nikoli, dva- do trikrat na teden in vsak dan 
in štiri (5 %) enkrat na mesec. Te pogovore z mobilnim telefonom uporabljajo kar pogosto, 
glede na to, da so sedaj po vrtcih mobilni telefoni (vrtčevski) že skoraj v vsaki skupini, saj naj 
bi s tem zagotovili večjo osebnost vzgojiteljicam om pomočnicam vzgojiteljic.  

Iz Grafa 31 razberemo pogostost komuniciranja staršev preko mobilnega telefona z Vrtcem 
Domžale. Največ (16 oz. 36 %) anketirancev je izbralo odgovor nekajkrat letno, 13 (29 %) 
enkrat na leto, šest (13 %) enkrat na mesec, pet (11 %) dva- do trikrat na mesec, trije (7 %) 
vsak dan, en (2 %) anketiranec je izbral odgovor enkrat na teden in en dva- do trikrat na 
teden. Kot vidimo iz rezultatov, nekateri starši vsakodnevno posegajo po tej obliki 
komuniciranja z vzgojiteljicami. 

Glede pogostosti komuniciranja preko mobilnih telefonov so vzgojiteljice največkrat izbrale 
odgovor dva- do trikrat na mesec, starši pa so največkrat izbrali odgovor nekajkrat letno. 
Najlažja in najdostopnejša oblika komuniciranja so telefonski pogovori vzgojiteljice s starši. 
Telefonski pogovor ni strogo uraden. Če pogovori potekajo v večernih urah, posegajo v 
vzgojiteljičin prosti čas. Telefonski pogovori so najprimernejši za odkrivanje manjših težav, 
za posredovanje pozitivnih povratnih informacij, starše lahko obvestimo o otrokovem 
napredku, o pozitivnih spremembah in o tekočih zadevah, ki se dogajajo v vrtcu (Lepičnik 
Vodopivec, 2012). 
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Graf 32: Pogostost komuniciranja preko t. 
i. vrtčevskega telefona – odgovori 
vzgojiteljic  

Graf 33: Pogostost komuniciranja preko t. 
i. vrtčevskega telefona – odgovori staršev 

Iz Grafa 32 razberemo pogostost komuniciranja preko telefona, ki ga vzgojiteljice uporabljajo 
v vrtcu, v nadaljevanju vrtčevskega telefona. Največ (15 oz. 20 %) anketirank je izbralo 
odgovor dva- do trikrat tedensko, 13 anketirank (18 %) je izbralo odgovora vsak dan in enkrat 
na teden, 11 (15 %) dva- do trikrat na mesec, deset (13 %) nekajkrat letno, osem (11 %) 
enkrat na mesec in štiri anketiranke (5 %) so izbrale odgovor enkrat na leto. Za odgovor nikoli 
se ni odločila nobena od anketirank.  

Iz Grafa 33 razberemo pogostost komuniciranja preko vrtčevskega telefona s strani 
anketiranih staršev. Največ anketirancev (21 oz. 39 %) je izbralo odgovor nekajkrat letno, 
deset (19 %) dva- do trikrat na mesec, devet (17 %) enkrat na leto, šest (11 %) enkrat na 
mesec, trije (6 %) vsak dan in enkrat na teden in en (2 %) anketiranec je izbral odgovor dva- 
do trikrat na teden. 

Glede pogostosti komuniciranja preko vrtčevskega telefona so vzgojiteljice največkrat izbrale 
odgovor dva- do trikrat na teden, starši pa so največkrat izbrali odgovor nekajkrat letno. 
Vrtčevski telefon imajo v nekaterih skupinah v posameznih enotah Vrtca Domžale. Preko 
telefona lahko vzgojiteljica starše obvesti, če je otrok zbolel ali pa starš pokliče vzgojiteljico, 
da otroka v vrtec ne bo zaradi določenih zadev in s tem sporoči njegov izostanek. 
Vzgojiteljice po mojem mnenju vrtčevski telefon uporabljajo vsak dan ali vsaj dva- do trikrat 
na teden, saj starše obveščajo o boleznih ali kakšnih morebitnih spremembah glede izletov ali 
česa podobnega.  
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8.3. Raznolikost in zanimivost oblik sodelovanja ter upoštevanje želj staršev  

 

Graf 34: Mnenja vzgojiteljic o ponudbi 
dovolj raznolikih oblik sodelovanja  

Graf 35: Mnenja staršev o ponudbi dovolj 
raznolikih oblik sodelovanja 

 

Graf 34 prikazuje mnenje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o nudenju dovolj raznolikih 
oblik sodelovanja s starši. Večina anketirani vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic (81 oz. 88 
%) je mnenja, da so s ponudbo starši lahko zelo zadovoljni in le 11 anketiranih (12 %) je 
mnenja, da so starši s ponudbo lahko dokaj zadovoljni. 

Graf 35 prikazuje mnenje staršev vrtca o nudenju dovolj raznolikih oblik sodelovanja z 
vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice. Večina anketiranih (43 oz. 62 %) je povsem 
zadovoljnih s ponudbo, 22 anketirancev (32 %) je s ponudbo dokaj zadovoljnih in štirje 
anketiranci (6 %) s ponudbo niso zadovoljni. 

Odgovori vzgojiteljic so zelo enotni, saj je kar 81 vzgojiteljic (88 %) izbralo odgovor, da so s 
ponudbo starši lahko zelo zadovoljni. Tudi pri odgovorih staršev je večina staršev (62 %) 
izbrala odgovor, da so s ponudbo zelo zadovoljni, vendar pa jih je s ponudbo dokaj 
zadovoljnih 22  (32 %) in štirje starši (6 %) s ponudbo oblik sodelovanja niso zadovoljni in bi 
si želeli več oziroma drugačnih oblik sodelovanja. Tu vidimo, kako so vzgojiteljice s svojo 
ponudbo v večini zelo zadovoljne med tem, ko starši niso vsi zadovoljni s ponudbo. 
Vzgojiteljice bi starše lahko večkrat povprašale o njihovem mnenju o sodelovanju z vrtcem. 
Tudi na praksi, ki smo jo imeli med študijem, so starši večkrat povedali, da bi radi več 
sodelovali z vrtcem in bolj spoznali samo rutino. 
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Graf 36: Enakovrednost sodelovanja s 
starši – odgovori staršev  

Graf 37: Enakovrednost sodelovanja s 
starši – odgovori staršev 

Graf 36 prikazuje odgovore vseh vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic vrtca Domžale o 
enakovrednosti sodelovanja s starši. Največ anketirank (47 oz. 51 %) meni, da upoštevajo, da 
so starši različni in se trudijo, da z vsako družino vzpostavijo različen, a zanje optimalen 
odnos sodelovanja, 45 anketirank (49 %) pa meni, da ne delajo nobenih razlik med starši. 
Nobena od anketirank ni izbrala odgovorov, ki pravijo, da delajo kakršne koli razlike med 
starši. Iz tega lahko sklepamo, da se vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic trudijo vzpostaviti 
dober stik s starši in jim zagotoviti čim boljše sodelovanje.  

Iz Grafa 37 razberemo mnenje o enakovrednem sodelovanju vseh anketiranih staršev Vrtca 
Domžale. Največ (30 oz. 44 %) jih meni, da vzgojiteljica oziroma pomočnica vzgojiteljice 
upošteva, da so starši različni in se trudi, da z vsako družino vzpostavi različen, a zanjo 
optimalen odnos sodelovanja, 28 (41 %) jih meni, da ne dela nobenih razlik, devet (13 %) jih 
meni, da vzgojiteljica dela razlike med starši, ki niso vedno upravičene, en anketirancev (1 %)  
je mnenja, da je vzgojiteljica oziroma pomočnica vzgojiteljice pristranska in da favorizira 
nekatere starše, za druge pa ji ni dosti mar in en anketiranec (1 %) je izbral odgovor drugo. 

Tako vzgojiteljice kot starši so mnenja, da vzgojiteljica ne dela razlik v enakovrednosti 
sodelovanja s starši. Vendar pa med odgovori staršev lahko vidimo, da nekaj staršev vseeno 
meni, da dela razlike med starši, ki niso vedno upravičene. Tega verjetno vzgojiteljice ne 
vidijo ali pa nočejo priznati. Starši bi morali vzgojiteljico takrat, ko naredi kakšno razliko, na 
to opozoriti ali jo povprašati, zakaj ima nekdo drugačne pogoje za neko stvar. Razlike med 
starši bi morali po mojem mnenju med seboj reševati sproti, ne potem, ko se vzgojiteljica 
izgovarja, oziroma se ne spomni situacije.  

Komunikacija med starši in vzgojiteljem je medosebna komunikacija, ki se odvija med 
vzgojiteljem in staršem v vrtcu in jo lahko razumemo kot proces, v katerega vstopajo starši in 
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vzgojitelj z zanje značilnim zaznavanjem, s svojimi stališči, znanjem, vrednotami, 
pričakovanji, izkušnjami in jezikovnimi spretnostmi (Lepičnik Vodopivec, 1996). Kottler in 
Kottler (2001) pravita, da če si vzgojitelj ne pridobi zavezništva otrokovih staršev, tudi kljub 
največjemu naporu in požrtvovalnosti ne more veliko narediti za otrokov napredek in njegovo 
blaginjo. 

8.4. Pozitivne in negativne izkušnje z medsebojnim sodelovanjem 

Anketirane vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic so v večini pisale o dobri komunikaciji. 
Veliko jih je poudarilo, da je komunikacija zelo odvisna od staršev, saj nekateri starši želijo 
več, drugi manj sodelovanja. Veliko staršev želi več komunikacije ob oddajanju oziroma 
sprejemanju otroka, kar vzgojiteljice opisujejo kot neizvedljivo, saj menijo, da imajo takrat 
celo skupino otrok in ne samo enega, o katerem lahko govorijo. Vzgojiteljice in pomočnice 
poudarjajo tudi težave v komunikaciji, pravijo, da starši zahtevajo preveč od njih. Težje 
vzpostavijo stik s starši, katerih otroci so problematični. Veliko staršev potrebuje spodbudo, 
da pridejo na govorilno oziroma pogovorno uro, zelo malo je staršev, ki se sami vpišejo na 
list. Starši se velikokrat po mnenju anketiranih bojijo komunikacije z vzgojiteljico, v težavah 
se nekateri raje obrnejo upravo vrtca kot vzgojiteljice. Če povzamem: vzgojiteljice pogrešajo 
pri komunikaciji s starši spoštovanje do vzgojitelja, njihovo iskrenost (tu omenjajo prikrivanje 
nekaterih podatkov o otroku), osnovni bonton (pozdravljanje, zahvaljevanje), dostopnost 
staršev in zanimanje staršev za otroka, saj naj bi z njimi sodelovali vedno eni in isti starši. 
Prav tako pogrešajo njihovo upoštevanje mnenj: če se potrudijo in jim dajo določene nasvete 
v zvezi z njihovim otrokom, jim predlagajo smernice, za to pričakujejo povratne informacije. 
Anketiranci, ki so omenjali, da je komunikacija zelo dobra, so dodali tudi, da mora iz njihove 
strani biti ta komunikacija strokovna, prijazna in seveda ne gre brez spoštovanja, da mora biti 
vsak vzgojitelj dostopen in odkrit, tako mu tudi starš potem lahko zaupa in tako steče 
komunikacija in s tem tudi sodelovanje, ki je potem še bolj prijetno. 

Starši so pri odprtem tipu vprašanja večinoma poudarili, da je komunikacija dobra. 
Vzgojiteljice naj bi se med seboj pogovarjale o tem, kaj se pogovarjajo s starši, tako da so 
seznanjene o določenih stvareh, pripravljene so prisluhniti željam, od staršev sproti 
pridobivajo informacije, ki jih zanimajo. Kar nekaj staršev je poudarilo obveščanje oziroma 
sodelovanje prek e-pošte, saj se jim zdi to danes zelo učinkovito in hitro posredovanje 
informacij. Nekateri starši pogrešajo še obveščanje na omarici otroka (pravočasno 
obveščanje), nekateri bi si želeli več aktualnih informacij na spletni strani vrtca, predvsem 
telefonske številke skupin in obvestil iz oglasnih desk po skupinah, nekaj pa je tudi staršev, ki 
so zapisali, da imajo letno samo en roditeljski sestanek, kar se njim zdi premalo. Omenjeno je 
tudi to, da jih moti, ker se vzgojiteljica in pomočnica med seboj ne razumeta in to vpliva tudi 
na sodelovanje, da bi bilo bolje, če timov ne bi menjavali, sploh če odlično sodelujeta. 

 

Vzgojiteljice in starši so v zvezi s sodelovanjem dodali še naslednje: 

Vzgojiteljice so izpostavile starše in njihove »pomanjkljivosti«. Starši naj bi vzgojitelje 
preveč primerjali med seboj in ne upoštevali razvojnih značilnosti otroka, s tem pa krivdo za 
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določeno značilnost zvalili na vzgojitelja. Veliko anketirancev omeni tudi, da so starši 
zahtevnejši in občutljivi, želijo več pozornosti od vzgojiteljev kot otroci, vzgojitelje pa 
izmenjava podatkov izčrpava. Vzgojiteljice omenijo še nebranje obvestil s strani staršev, saj 
želijo, da se jim vse pove, sami pa najraje ne bi naredili ničesar. Omenili so še dobro 
komunikacijo, ki poteka v celotni enoti, ki je zelo majhna in da imajo tam vzgojiteljice 
vsakodnevne stike s starši obeh skupin in da sodelovanje poteka tudi med obema skupinama. 

Starši so tu dodali predvsem pozitivne besede v zvezi s sodelovanjem z vzgojiteljico oziroma 
pomočnico vzgojiteljice. V manjših enotah je bilo pohvaljeno medsebojno sodelovanje z 
vsemi skupinami, tudi medsebojno sodelovanje v dejavnostih. Nekaj nezadovoljstev je bilo v 
zvezi z odnosom med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice ter glede skopega obveščanja o 
vnaprejšnjem dogajanju v skupini. 
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9. ZAKLJUČEK 
 

Vzgojitelji v vrtcu najprej spoznajo vse otroke v oddelku, njihove značilnosti, 
posebnosti,hkrati pa spoznavajo njihove starše. Za vsako družino je vzgojitelj pomembna, ki 
sovpliva na razvoj in učenje njihovega otroka. Zato mora biti vzgojitelj pri svojem delu 
profesionalen in kompetenten.  

Tako kot se vzgojitelj zna prilagoditi različnim staršem, se morajo tudi starši prilagoditi 
vzgojitelju, saj bo le tako sodelovanje steklo. Pomembno je, koliko se starši za otroka 
zanimajo, koliko vprašanj postavijo vzgojitelju, ki otroka vodi velik del dneva. Za dober 
odnos med staršem in vzgojiteljico je pomembna komunikacija, saj si preko komunikacije 
tako vzgojiteljica in starši,  vzgojiteljica in otrok ter starši in otrok med seboj sporočajo, kaj 
želijo, kaj jih moti, itd.  

Pomembne so oblike sodelovanja, ki jih vzgojitelj nudi staršem. Preko različnih oblik 
sodelovanja starši vidijo otroka v drugačnem okolju z vrstniki. Če je ponudba oblik 
sodelovanja pestra in raznolika, se zagotovo za vsakega starša najde nekaj, kamor se lahko 
vključi in si najde čas za svojega otroka tudi v vrtcu. 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, kako na pestrost oblik sodelovanja gledajo starši in kako 
vzgojiteljice oziroma pomočnice vzgojiteljic. Večini staršev in vzgojiteljic se zdi sodelovanje 
z vzgojiteljico njihovega otroka zelo pomembno. Pri sodelovanju z drugimi vzgojiteljicami 
oziroma starši so bili odgovori staršev in vzgojiteljic nekoliko različni. Večina staršev je 
mnenja, da je sodelovanje z drugimi vzgojiteljicami dokaj pomembno, vzgojiteljice pa so v 
večini izbrale odgovor, da se jim zdi sodelovanje s starši otrok iz drugih skupin zelo 
pomembno. Torej vzgojiteljice razmišljajo vnaprej, da bodo mogoče kdaj prišli v stik z 
drugimi starši in lahko že vnaprej vzpostavijo odnos. Vendar pa ne razmišljajo vsi tako, saj je 
14 staršev in 11 vzgojiteljic mnenja, da se jim zdi sodelovanje z vzgojiteljico oziroma staršem 
iz druge skupine nepomembno. Po mnenju vzgojiteljic sodelujeta oba starša enako, starši pa 
so mnenja, da z vzgojiteljico največkrat sodeluje mati. Prav takšne rezultate pri starših je v 
svoji raziskavi dobila Ulaga (2009). Največ staršev je v njeni raziskavi izbralo odgovor mati.  

Pri pogostosti vključevanja različnih oblik sodelovanja so mnenja vzgojiteljic in staršev 
ponekod različna. Večina staršev in vzgojiteljic je glede pogostosti vključevanja roditeljskih 
sestankov izbrala odgovor vedno. Glede pogostosti vključevanja govorilnih ur so odgovori 
staršev in vzgojiteljic različni. Pri starših sta blizu odgovora vedno in pogosto, pri 
vzgojiteljicah pa je večina mnenja, da vedno vključujejo govorilne ure kot obliko sodelovanja 
s starši. Nekaj staršev je izbralo tudi odgovora včasih in nikoli. Večina vzgojiteljic in staršev 
je glede pogostosti vključevanja v dejavnost z otroki v oddelku izbrala odgovor vedno. 
Vzgojiteljice so glede vključevanja izletov največkrat izbrale odgovor včasih. Največ staršev 
je mnenja, da se vedno udeležijo izletov, vendar takoj za tem odgovorom sledi odgovor nikoli. 
Odgovor nikoli je izbrala večina vzgojiteljic glede pogostosti vključevanja/organiziranja 
piknikov, odgovor vedno pa je izbralo devet vzgojiteljic. Starši večinoma poročajo, da se 
vedno udeležijo piknikov. Vzgojiteljice so mnenja, da starše pogosto pozovejo k sodelovanju 
z vrtcem, starši pa so mnenja, da jih k sodelovanju le redko spodbudijo. Tu lahko sklepamo, 
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da vzgojitelji mogoče mislijo, da jih spodbudijo, starši pa mogoče te spodbude sploh ne 
zaznajo kot vabila k sodelovanju. V diplomskem delu je Ulaga (2009) pri enakem vprašanju, 
ki ga je zastavila staršem, dobila rezultate, ki kažejo, da starši niso popolnoma zadovoljni s 
ponudbo sodelovanja z vrtcem. Iz naše raziskave lahko ugotovimo, da so starši in vzgojitelji 
oziroma pomočniki vzgojiteljev različnih mnenj pri pogostosti vključevanja piknikov kot 
oblike sodelovanja. Starši so namreč odgovorili, da se piknikov pogosto udeležujejo, medtem 
ko je največ vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic odgovorilo, da piknikov nikoli ne vključijo 
kot obliko sodelovanja s starši. Iz teh odgovorov je razvidno, da se starši morda raje udeležijo 
oblik sodelovanja, kjer je vzdušje bolj sproščeno – če so te ponujene. Zato bi morali 
vzgojiteljice takšne oblike večkrat ponuditi.  

V anketi je bilo tudi vprašanje, ki se je nanašalo na komuniciranje: kako pogosto starši pisno, 
osebno, prek e-pošte, mobilnih telefonov in vrtčevskih telefonov komunicirajo z vzgojiteljico 
in obratno. Tako vzgojiteljice kot starši so največkrat izbrali odgovor, da enkrat letno 
komunicirajo pisno. Za osebno obliko komuniciranja je večina vzgojiteljic in staršev izbrala 
odgovor vedno. Vzgojiteljice so glede komunikacije prek e-pošte največkrat izbrale odgovor 
enkrat letno, starši pa odgovor nekajkrat letno. Glede pogostosti komuniciranja z mobilnimi 
telefoni so vzgojiteljice največkrat izbrale odgovor dva- do trikrat na mesec, starši pa so 
največkrat izbrali odgovor nekajkrat letno. Večina vzgojiteljic je glede pogostosti 
komuniciranja preko vrtčevskega telefona največkrat izbrala odgovor dva- do trikrat na teden, 
starši pa so največkrat izbrali odgovor nekajkrat letno. Pri odgovorih, ki so bili vezani na 
oblike sodelovanja in njihovo pogostost, starši in vzgojitelji niso podajali enakih odgovorov, 
kar je dober kazalnik, česa bi si starši želeli več.  

Iz raziskave ugotavljamo, da bi si starši vsekakor želeli več komuniciranja prek interneta, kot 
sta e-pošta in internetna stran vrtca, medtem ko vzgojitelji podpirajo druge oblike 
sodelovanja, kot so roditeljski sestanki in govorilne oziroma pogovorne ure. Odgovori staršev 
na vprašanje o pestrejši ponudbi sodelovanja med starši in vzgojiteljico, ki sva jih pridobili z 
Ulago (2009), so zelo podobni. Starši, ki sem jih anketirala, so v večini izbrali odgovor, da so 
s ponudbo popolnoma zadovoljni, vendar jih je veliko izbralo tudi odgovor, da so s ponudbo 
dokaj zadovoljni, nekateri so izbrali, da so s ponudbo nezadovoljni. Starši, ki jih je anketirala 
Ulaga (2009), so v večini izbrali odgovor, da se s trditvijo, da je ponudba dovolj pestra, 
popolnoma strinjajo, ampak jih je prav tako veliko izbralo odgovor, da se dokaj strinjajo s 
trditvijo, da so zadovoljni s ponudbo glede pestrosti sodelovanja, ki jih staršem ponuja 
vzgojiteljica. Glede enakovrednosti sodelovanja s starši so tako vzgojiteljice kot starši 
mnenja, da vzgojiteljica ne dela razlik med njimi. Med odgovori staršev je nekaj tudi takih, ki 
menijo, da vzgojiteljica dela razlike med starši, ki niso vedno upravičene. Torej, da 
vzgojiteljica dela razlike med starši, za katere se staršem zdi, da jih ne bi smela delati. 
Odgovori o nudenju raznolikih oblik sodelovanja in prilagajanje različnim potrebam, so med 
starši in vzgojiteljicami različni. Vzgojiteljice so v večini (88 %) izbrale odgovor, da so starši 
s ponudbo lahko zelo zadovoljni. Tudi največ staršev (62 %) je izbralo odgovor, da so s 
ponudbo lahko zadovoljni, le nekaj staršev (6 %) pravi, da s ponudbo sploh niso zadovoljni in 
bi si želeli več različnih oblik sodelovanja.  
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V zaključku ankete sta bili dve vprašanji odprtega tipa, kjer so vzgojiteljice in starši lahko 
povedali pozitivne ali negativne izkušnje glede komunikacije in sodelovanja med vzgojiteljico 
in starši. Vzgojiteljice so pisale o dobri komunikaciji, ki je odvisna od staršev. Menijo, da so 
starši do njih prezahtevni glede podajanja informacij ob sprejemanju in oddajanju otrok. V 
komunikaciji s starši pa vzgojiteljice pogrešajo iskrenost, več spoštovanja do vzgojitelja, 
dostopnost staršev, osnovni bonton (pozdravljanje) in zanimanje staršev za otroka. Tudi starši 
so pri odprtem tipu vprašanja poudarili, da je komunikacija med starši in vzgojiteljico dobra. 
Nekateri starši bi si želeli več komuniciranja prek e-pošte, internetne strani vrtca in 
obveščanja na omarici otroka. Starši omenijo še, da jih moti, ker se vzgojiteljica in pomočnica 
vzgojiteljice med seboj ne razumeta, saj po njihovem mnenju to vpliva na sodelovanje z 
njimi. 

Celotno gledano se v Vrtcu Domžale vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev trudijo vzpostaviti 
čim boljši odnos s starši, kar jim glede na rezultate raziskave tudi. Glede na mnenja staršev bi 
bilo dobro, da bi jim ponudili več možnosti za manj formalne oz. bolj sproščene oblike 
sodelovanja z njimi. Tako bi se starši tudi bolj odprli in lažje pristopili do vzgojitelja in 
pomočnika vzgojitelja tudi v formalnih oblikah sodelovanja. Iz raziskave bi lahko 
vzgojiteljice dobile informacije o željah staršev npr. kar nekaj jih je omenilo sodelovanje 
preko e- pošte. Pomanjkljivost raziskave je, da vsi starši verjetno niso razumeli možnih 
odgovorov pri izbiri vrst komuniciranja, zato bi bilo bolje, če bi za vsako dodala v oklepaju 
tudi primer. 
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PRILOGE 

Anketni vprašalnik za vzgojiteljice/pomočnice vzgojiteljic 

Pozdravljeni! Sem Nives Dimic, študentka 3. letnika predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti 
v Ljubljani. Ker me zanima sodelovanje med starši in vrtcem, bi Vas prosila, če izpolnite 
naslednji vprašalnik. Anketni vprašalnik je anonimen, rezultate pa bom  uporabila le za 
namene diplomskega dela. Pozorno preberite vprašanja in obkrožite le en odgovor, trditev ali 
mnenje, ter po potrebi svoj odgovor utemeljite. 

Vprašalnik se nanaša na Vas in starše otrok, ki jih imate v oddelku. Odgovori se nanašajo na 
Vaše izkušnje v tem šolskem letu. 

Za sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam. 

Nives Dimic 

 

SPOL (obkroži): M Ž 

 

IZOBRAZBA (ustrezno obkrožite): 

a) Osnovnošolska 
b) Poklicna 
c) Srednješolska 
d) Višja ali visoka 
e) Univerzitetna 
f) Drugo__________ 

 

STAROSTNA SKUPINA OTROK (ki jih imate trenutno): 

a) 1. Starostno skupina (od 1 do 3 leta) 
b) 2. Starostno skupina (od 3 do 6 let) 

 

 
1. Kako pomembno se Vam zdi sodelovanje s starši otrok iz vaše 

skupine? 
a) Zelo pomembno 
b) Dokaj pomembno 
c) Nepomembno 
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2. Kako pomembno se Vam zdi sodelovanje s starši otrok iz drugih 
skupin v vrtcu? 

a) Zelo pomembno 
b) Dokaj pomembno 
c) Nepomembno 

 

3. Kako pogosto ste v tem šolskem letu vključili posamezne oblike 
sodelovanja s starši. 

OBLIKE SODELOVANJA POGOSTOST VKLJUČEVANJA STARŠEV 
Vedno Pogosto Včasih Redko Nikoli 

Roditeljski sestanki      
Govorilne ure      
Dejavnosti z otroki v oddelku      
Izleti      
Pikniki      
Drugo:___________      
           ___________      
           ___________      

 

4. Ali nudite vsem staršem otrok iz Vaše skupine dovolj raznolike in 
zanimive oblike sodelovanja? 

a) Da, s ponudbo so starši lahko zelo zadovoljni. 
b) S ponudbo so starši lahko dokaj zadovoljni. 
c) S ponudbo starši ne morajo biti zadovoljni, saj bi lahko ponudil več oblik 

sodelovanja. Katere:______________________________________________. 
 
 

5. Kako pogosto starše pozovete oz. spodbudite  k sodelovanju z 
vrtcem? 

 
a) Pogosto 
b) Redko 
c) Nikoli  

 
6. Kdo od staršev po Vašem mnenju največkrat sodeluje z Vami? 

a) Mati 
b) Oče 
c) Oba 
d) Drugo:_________ 

 
7. Ali menite, da sodelujete z vsemi starši enakovredno? 
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a) Menim, da ne delam nobenih razlik med starši. 
b) Menim, da upoštevam, da so starši različni in se trudim, da z vsako družino 

vzpostavim različen, a zanjo optimalen odnos sodelovanja. 
c) Menim, da delam razlike med starši, ki niso vedno upravičene. 
d) Menim, da sem  pristranska in da favoriziram nekatere starše, do drugih pa mi 

ni dosti mar. 
e) Drugo: 

_______________________________________________________________
______________________________________________________________. 

 

8.  Kakšna se Vam zdi komunikacija s starši? (vaše pozitive in negativne 
izkušnje, ali kaj pogrešate…) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________. 
 

9. Kako pogosto starši komunicirajo z Vami. Prosimo, označite 
pogostost sodelovanja za vsako obliko v tabeli spodaj! 

 Vsak 
dan 

2 do 3x 
na teden 

Enkrat     
na teden 

2 do 3x 
na mesec 

Enkrat na 
mesec 

Nekajkrat 
letno 

Enkrat 
na leto 

Pisno        
Osebno        
E-pošta        
Mobilni telefon        
Vrtčevski telefon        
Drugo:_________ 
           _________ 
           _________ 
           _________ 
 
 

       

 
10.  Če želite še karkoli dodati v zvezi z Vašim sodelovanjem s starši, 
česar Vas nismo vprašali, Vas prosimo, da napišete tu! 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 

 

Najlepša hvala  za odgovore.  

Anketni vprašalnik za vzgojiteljice/pomočnice vzgojiteljic 
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Pozdravljeni! Sem Nives Dimic, študentka 3. letnika predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti 
v Ljubljani. Ker me zanima sodelovanje med starši in vrtcem, bi Vas prosila, če izpolnite 
naslednji vprašalnik. Anketni vprašalnik je anonimen, rezultate pa bom  uporabila le za 
namene diplomskega dela. Pozorno preberite vprašanja in obkrožite le en odgovor, trditev ali 
mnenje, ter po potrebi svoj odgovor utemeljite. 

Vprašalnik se nanaša na vašega otroka in strokovne delavke (vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojitelja) v oddelku, kjer ste dobili ta vprašalnik. Odgovori se nanašajo na vaše izkušnje v 
tem šolskem letu. 

Za sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam. 

Nives Dimic 

 

ANKETO JE/SVA IZPOLNILA (obkroži):   

a) Mama 
b) Oče 
c) Oba 

STAROSTNA SKUPINA VAŠEGA OTROKA: 

c) 1. starostna skupina (od 1 do 3 leta) 
d) 2. Starostna skupina (od 3 do 6 let) 

 
 

Koliko časa je Vaš otrok že vključen v vrtec? 

Let:_______ 
Mesecev:___________ 
 

 
11. Kako pomembno se Vam zdi sodelovanje z vzgojiteljico otrok 

skupine, ki jo obiskuje Vaš otrok? 
d) Zelo pomembno 
e) Dokaj pomembno 
f) Nepomembno 

 
12. Kako pomembno se Vam zdi sodelovanje z vzgojiteljicami otrok 

drugih skupin v vrtcu? 
a) Zelo pomembno 
b) Dokaj pomembno 
c) Nepomembno 
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13. Kako pogosto ste se v tem šolskem letu udeležili posamezne oblike 
sodelovanja, glede na ponudbo v oddelku vašega otroka. 
 

OBLIKE SODELOVANJA POGOSTOST VKLJUČEVANJA STARŠEV 
Vedno Pogosto Včasih Redko Nikoli 

Roditeljski sestanki      
Govorilne ure      
Dejavnosti z otroki v oddelku      
Izleti      
Pikniki      
Drugo:___________      
           ___________      
           ___________      
 

14. Ali Vam vzgojiteljica Vašega otroka nudi dovolj raznolike in 
zanimive oblike sodelovanja? 

a) Da, s ponudbo smo starši povsem zadovoljni. 
b) S ponudbo smo dokaj zadovoljni. 
c) Nismo zadovoljni, želimo si več oz. drugačne oblike sodelovanja. 

Katere________________________________________________________ 
 

15. Kako pogosto Vas vzgojiteljica (Vašega otroka) pozove oz. spodbudi 
k sodelovanju z vrtcem? 

 
d) Pogosto 
e) Redko 
f) Nikoli  

 
16. Kdo v Vaši družini največkrat sodeluje z vzgojiteljico? 

e) Mati 
f) Oče 
g) Oba 
h) Drugo:_________ 

 
17. Ali menite, da vzgojiteljica sodeluje z vsemi starši enakovredno? 

d) Menim, da ne dela nobenih razlik med starši 
e) Menim, da upošteva, da smo starši različni in se trudi, da z vsako družino 

vzpostavi različen, a zanjo optimalen odnos sodelovanja. 
f) Menim, da dela razlike med starši, ki niso vedno upravičene. 
g) Menim, da je pristranska in da favorizira nekatere starše, do drugih pa ji ni 

dosti mar. 
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h) Drugo: 
_______________________________________________________________
______________________________________________________________. 

 
18.  Kakšna se Vam zdi komunikacija z vzgojiteljico in pomočnico 

vzgojiteljice? (vaše pozitivne in negativne izkušnje, ali kaj 
pogrešate…). 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________. 
 

19. Kako pogosto komunicirate z vzgojiteljico oz. s pomočnico 
vzgojiteljice. Prosimo, označite pogostost sodelovanja za vsako obliko 
v tabeli spodaj! 

 Vsak 
dan 

2 do 3x 
na teden 

Enkrat     
na teden 

2 do 3x 
na mesec 

Enkrat na 
mesec 

Nekajkrat 
letno 

Enkrat 
na leto 

Pisno        
Osebno        
E-pošta        
Mobilni telefon        
Vrtčevski telefon        
Drugo:_________ 
           _________ 
           _________ 
           _________ 
 
 

       

 
 

20.  Če želite še karkoli dodati v zvezi z vašim sodelovanjem z vrtcem, 
česar vas nismo vprašali, vas prosimo, da napišete tu! 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________. 

 

 

Najlepša hvala  za odgovore. 


