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POVZETEK 

 

Magistrsko delo obravnava problematiko definiranja kakovosti v vrtcu, pristope ugotavljanja 

in zagotavljanja kakovosti ter pravne akte, ki v Sloveniji vrtce zavezujejo h kakovosti. 

Navedene se tudi raziskave in projekti, ki so pomembno vplivali na razvoj sistema 

ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju predšolske vzgoje. Najbolj uporaben in 

učinkovit sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti predstavlja samoevalvacija, iz katere 

izhajajo tudi številni drugi pristopi ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. Vendar tudi 

samoevalvacija sama po sebi ne pomeni višje kakovosti, saj je potrebno pridobljene rezultate 

prenesti v prakso, obenem pa samoevalvacija zahteva določeno mero znanja in zanimanja. Na 

tem mestu pa je pomembna ravnateljeva vloga. Ravnatelj ima v vrtu vlogo menedžerja in 

pedagoškega vodje, s procesom decentralizacije šolstva in povečanjem njegove avtonomije so 

njegove naloge postale obsežnejše, njegova skrb za kakovost pa toliko večja. Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) določa, da je ravnatelj odgovoren 

za zagotavljanje ter ugotavljanje kakovosti, natančno določeno pa je tudi, da mora pri tem 

uporabiti samoevalvacijski pristop ter letno pripraviti poročilo o samoevalvaciji vrtca. 

 

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, v katero so bili vključeni ravnatelji in 

pomočniki ravnateljev slovenskih vrtcev. Rezultati kažejo, da anketirani poznajo 

samoevalvacijski pristop in aktivno sodelujejo pri izvajanju samoevalvacije. Največ 

anketiranih za namene samoevalvacije uporablja poročilo o uresničitvi letnega delovnega 

načrta ter poročilo o samoevalvaciji. To sta tudi dva najbolj poznana pristopa, kar ne 

preseneča, saj sta zakonsko obvezujoča dokumenta. Rezultati raziskovanja so največkrat 

predmet diskusij, največkrat pa so objavljeni v letnem delovnem načrtu vrtca, na pedagoških 

konferencah ter na svetu zavoda. V samoevalvacijo ravnatelji in pomočniki ravnateljev 

najpogosteje vključujejo vzgojitelje in svetovalne delavce, najredkeje pa zunanje evalvatorje 

in predstavnike lokalne skupnosti. S težavami pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti se 

pogosteje srečujejo vrtci, ki so samostojna organizacijska enota, kot pa vrtci, ki so 

organizacijska enota osnovne šole. Najpogostejši težavi, ki so ju anketirani navedli, sta 

pomanjkanje časa in nemotiviranost zaposlenih. Prav tu pa je mogoče opaziti ravnateljeve 

sposobnosti za organizacijo svojega dela in sposobnost motiviranja sebe in zaposlenih. 

 

Ključne besede: predšolska vzgoja, vrtec, kakovost, ravnatelj, evalvacija 



  

 

 

ABSTRACT 

 

The master thesis addresses the topic of defining kindergarten quality, approaches of 

determining and ensuring quality and the legal acts regulating quality in Slovenian 

kindergartens. It also includes research and projects that played an influential role in 

developing the system of determining and ensuring quality in the field of preschool education. 

The most applicable and efficient system of determining and ensuring quality is self-

evaluation, which is the basis for a number of other approaches of determining and ensuring 

quality. However, self-evaluation in and of itself does not mean that higher quality is 

automatically ensured; self-evaluation requires a certain amount of knowledge and interest, 

and the obtained results must be applied in practice. In this aspect, the headmaster plays a 

vital role, as the scope of their obligations and quality assurance tasks as kindergarten 

manager and pedagogical leader has increased with the decentralisation of education and the 

growth of its autonomy. According to the Slovenian Act on organisation and financing of 

early childhood education and care (1996), the headmaster is responsible for ensuring and 

determining quality, while their obligations also include the use of the self-evaluation 

approach and an annual report on the kindergarten’s self-evaluation process.  

 

The empirical part of the thesis introduces the results of the research which included 

headmasters and their assistants from Slovenian kindergartens. The results show that the 

respondents are acquainted with the self-evaluation approach and actively participate in its 

execution. For self-evaluation purposes, the majority of the respondents use the report on the 

implementation of the annual work plan and the self-evaluation report, which are also two of 

the most recognized approaches due to the fact that they are legally binding documents. 

Research results are most frequent subjects of discussion at pedagogical conferences and the 

institute council and are as a rule published in the kindergarten’s annual work plan. 

Headmasters and their assistants most often include kindergarten teachers and consultants in 

the self-evaluation process, and very rarely external evaluators and local community 

representatives. Kindergartens that operate as independent organizational units face 

difficulties in determining and ensuring quality more frequently than kindergartens that are 

part of primary school organizational units. The most often encountered difficulties stated by 

the respondents are lack of time and lack of employee motivation. This is where the 



  

 

 

headmaster’s role becomes evident, i.e. in their ability to organize their work and to motivate 

themselves as well as other employees.  

 

Keywords: preschool education, kindergarten, quality, headmaster, evaluation 
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1 UVOD 

Kakovost je postala ključen pojem sodobnega življenja, težnja po kakovosti pa se je s tem 

pojavila tudi na ravni predšolske vzgoje. Ob tem se pri marsikomu pojavlja vprašanje o 

pomenu kakovostne predšolske vzgoje. Na to odgovarja Heckamn (2006, v Predšolska 

vzgoja in varstvo v Evropi, 2011), ki navaja, da so najdonosnejše naložbe v človeški 

kapital tiste, ki so usmerjene v predšolsko obdobje. Obenem pa je zgodnje otroštvo 

obdobje hitrega napredovanja in razvoja, zato je pomembno, da je otrok vključen v 

kakovosten sistem predšolske vzgoje.  

 

Čeprav je kakovost v najširšem smislu težko opredeljiv pojem, so si strokovnjaki glede 

kakovosti v vrtcu bolj enotni. Kot navajata M. Brejc in N. Trunk Širca (2007) je temeljni 

cilj vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh kakovosten proces učenja in poučevanja. T. 

Devjak in S. Berčnik (2010) konkretneje opredelita kakovosten vrtec, kateri je skupnost 

vzgojiteljev in staršev, ki delajo za skupen cilj – razvoj in rast posameznikov za bodočo 

blaginjo družbe, vse pa prepletajo skupne vrednote in prepričanja. V dobrem vrtcu 

vzgojitelji vzgojo otrok razumejo kot poslanstvo, delo z otroki jim je v izziv, so 

razmišljujoči praktiki in se zavedajo, da niso edina avtoriteta. Vodja dobrega vrtca ima 

vizijo, je empatičen, njegov vrtec pa otroke kakovostno pripravlja na življenje in delo. V 

dobrem vrtcu vsi delajo dobro, ker to sami želijo. Po mnenju Woodheada (1999) je za 

opredelitev kakovosti potrebno opredeliti kazalnike kakovosti. Različne kazalce 

kakovosti so opredelili številni avtorji (prim. Woodhaed, 1999; Pascal in sod., 1999; 

Marjanovič Umek in sod., 2002), vsem pa je skupno oblikovanje strukturnih in procesnih 

kazalnikov kakovosti v vrtcu. Pri nas so raziskovalke L. Marjanovič Umek idr. (2002) 

oblikovale tri ravni kazalnikov (strukturna, posredna in procesna raven) v sklopu 

raziskovalnega projekta, v katerem so bili oblikovani teoretski koncepti (samo)evalvacije, 

modeli ugotavljanja kakovosti ter pripomočki za ocenjevanje kakovosti. 

 

Kakovost na področju predšolske vzgoje v Sloveniji določata dva temeljna pravna akta – 

Zakon o vrtcih (1996) in Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(1996). Za kakovostno izvedbo predšolskega programa sta pomembna dokumenta tudi 

Kurikulum za vrtec (1999) ter Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju Republike Slovenije 

(2011). 
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Na področju vzgoje in izobraževanja se za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 

uporabljajo številne metode in prijemi, kot so ISO standardi (Možina, 2010) ali pa merilo 

doseganja šestih kriterijev uspešnosti – »6 E« (Devjak in Berčnik, 2017). Na področju 

merjenja uspešnosti javnega sektorja je po mnenju T. Devjak in S. Berčnik (2017) 

pomemben tudi model CAF (Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju), 

po mnenju Cencičeve (2000) pa kakovost lahko preverjamo tudi s tremi sistemi kakovosti 

ali pa s t. i. Demingovim krogom, katerega opisujeta Gaber in Ž. Kos Kecojević (2011). 

 

Večina modelov in pristopov izhaja iz samoevalvacije, katera po mnenju Sheerensa 

(2003, v Koren in Brejc, 2011) pomeni temelj sistemov ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti. Samoevalvacijo Vogrinc in V. Podgornik (2012) označita kot refleksijo 

pomembnih vidikov vzgojno-izobraževalnega dela. Samoevalvacija omogoča 

razumevanje in poznavanje pedagoškega dela vseh, ki so vključeni v samoevalvacijo. 

Usmerjena je v napredek in v spremembo trenutnega stanja, na osnovi ugotovitev pa 

lahko oblikujemo načrt za nadaljnje delo in vpeljavo sprememb ter izboljšav. Zakon o 

financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) določa, da je koncept samoevalvacije pristop 

ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcu, za izvajanje katerega je pristojen 

ravnatelj. Ta isti zakon v 49. členu opredeljuje tudi druge ravnateljeve naloge. 

 

Decentralizacija šolstva in povečanje avtonomije ravnatelja od ravnateljev zahtevata 

sprejemanja novih nalog in odgovornosti (Resman, 2002). T. Devjak (2003) navaja, da 

ima danes ravnatelj vlogo pedagoškega vodje in menedžerja, obe vlogi sta tesno 

povezani, Selen in Zupančič (2002) pa opozarjata, da je delo ravnatelja vse bolj 

vseobsegajoče. Koren (2007) izpostavlja povezanost med kakovostnim vodenjem in 

uspešnostjo organizacije. Višja kot je kakovost vodenja, bolj uspešna je šola in bolje 

vpliva na dosežke učencev. Kljub številnim tovrstnim raziskavam pa ravnateljem ne 

moremo v celoti pripisati individualne odgovornosti za kakovost institucije.  

 

V empiričnem delu magistrskega dela bom predstavila rezultate raziskave, s katero sem 

želela izvedeti, kako ravnatelji ocenjujejo svojo vlogo pri ugotavljanju in zagotavljanju 

kakovosti, na kakšen način in kako pogosto ravnatelji ocenjujejo kakovost, kdo sodeluje 

pri raziskovanju kakovost, kje predstavijo rezultate raziskovanja in ali se ravnatelji pri 

ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti srečujejo s kakšnimi ovirami.  
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V magistrskem delu moško obliko besed ravnatelj in pomočnik ravnatelja uporabljam 

tako za ravnatelja kot tudi za ravnateljico oz. pomočnika ravnatelja in pomočnico 

ravnatelja. 
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I. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2 O KAKOVOSTI  

V sodobnem času je težnja po kakovosti precejšnja na vseh življenjskih ravneh. Lorenčič 

(1999) kakovost opredeljuje kot stopnjo, na kateri storitve oziroma izdelki zadovoljujejo 

človekova pričakovanja in potrebe. O kakovosti v proizvodih in storitvah pišeta tudi 

Devetak in Vukovič (2002), saj kakovost opredeljujeta kot kompleksno kategorijo, katera 

je skupek aktivnosti in opravil, ki se odražajo v storitvah in proizvodih. Po njunem 

mnenju je kakovost osrednja tema tako za izvajalca kot tudi ponudnika, zato je 

pomembno, da oboji uporabljajo ustrezne standarde ter normative, ki opredeljujejo 

kakovost. J. Erčulj (2000) pri opredeljevanju pojma kakovosti poleg znanstvenih spoznanj 

izpostavlja še vpliv kulturnega okolja, tradicije in organizacije sistema. Po njenem 

mnenju je enotna definicija kakovosti nemogoča, saj je kakovost dinamičen proces. O 

problemu definiranja kakovosti pišejo tudi M. Brejc idr. (2008). Po njihovem mnenju 

pojem kakovosti ni enoznačen, temveč je odvisen od konteksta, v katerem se pojavlja, ter 

tudi od vrednot, prepričanj in interesov posameznikov, ki so del procesa. S kritične 

perspektive kakovost opredeljujejo kot kulturo neprestanega preverjanja stanja.  

 

O kakovosti razpravlja tudi Kuhelj (2009), ki se pri opredelitvi sklicuje na avtorja Pregrad 

in Musli (2000), ki kakovost opredeljujeta kot zbirko vseh lastnosti, ki jo neka storitev 

oziroma izdelek ima. Torej, če ima neka storitev boljše lastnosti, to pomeni, da je bolj 

kakovostna. Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) pa navaja, da je kakovost 

skupek značilnosti predmeta obravnave, ki se nanašajo na njegovo sposobnost, da zadosti 

potrebam. Ob tem Kuhelj (2009) poudarja, da potrebe pomenijo potrebe strank, ki 

pravzaprav odločajo o tem, kaj je kakovostno. 

 

Tudi Medveš (2000) navaja, da je kakovost osrednji pojem sodobnega časa. Kakovost 

dobiva univerzalen pomen in naravo, saj ni več področja, kjer pomislek o kakovosti ne bi 

bil pomemben. Motivacija za kakovost je v sodobni družbi v končni konsekvenci, vezana 

je na njeno usmerjenost k neprestanemu napredku, večji storilnosti, iskanju rešitev in 

novih produktov. V teh procesih je iskanje kakovosti obenem spodbuda in ovira. Ovira je 

takrat, ko nereflektirana težnja po nenehnem napredku ogroža kakovost razvoja. 
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Harvey in Green (1993) sta predstavila pet osnovnih klasifikacij kakovosti: 1. kakovost 

kot izjemnost oz. odličnost; 2. kakovost kot popolnost; 3. kakovost kot vrednost za denar; 

4. kakovost kot ustreznost namenu; 5. kakovost kot transformacijo. Prva klasifikacija se 

nanaša na objektivno razumevanje kakovosti, ostale štiri pa so del razumevanja kakovosti 

na relativnih pojmovanjih. 

 

Kakovost je predvsem obrat v razmišljanju, torej kakovost ni v znanju niti ne v 

udeležencu, ampak je nekaj, kar nastaja v odnosu, ki se razvija med udeležencem in 

znanjem. Razumevanje pojma kakovosti in njegove narave je torej pomembno, saj naše 

miselno izhodišče vpliva na to, kakšne strategije kakovosti bomo uporabljali, kakšne 

modele in kakšne instrumente za merjenje kakovosti (Možina, 2010). Sallis (2002, v 

Koren in Brejc, 201) navaja, da se razumevanje in pomen kakovosti spreminjata z 

odzivanjem na spremembe v družbi. Meni, da o kakovosti vsi razpravljajo in si jo želijo, a 

le redki jo imajo. Benson idr. (2001, v prav tam) prav tako izpostavljajo problem 

razumevanja kakovosti, saj imajo udeleženci izobraževanja različne interese ter različne 

poglede na kakovost. 
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3 KAKOVOST NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

3.1 Kakovost v vrtcu 

Že desetletja je kakovost na področju vzgoje in izobraževanja osrednja tema 

raziskovalcev, politikov in praktikov. Čeprav kakovost na področju vzgoje in 

izobraževanja ni enoznačno opredeljena, so si strokovnjaki enotni, da je osrednji ter 

najpomembnejši namen izobraževanja na vseh ravneh kakovosten proces učenja in 

poučevanja (Brejc in Trunk Širca, 2007).  

 

Zgodovinski oris kakovosti predstavljata T. Devjak in S. Berčnik (2017), ki navajata, da 

se je v ZDA konec 80. let prejšnjega stoletja trend merjenja kakovosti iz profitne 

(gospodarske) sfere razširil tudi na področje neprofitne sfere, kamor sodi tudi šolski 

sistem. Tako so se začele razprave o uspešni šoli. V evropskem prostoru so se razprave 

začele v času nastanka Evropske unije, v Sloveniji pa so o kakovosti v šolstvu leta 1989 

začeli razpravljati strokovnjaki na fakultetah, Zavodu RS za šolstvo in drugih tovrstnih 

institucijah. 

 

Medveš (2000) sicer piše o kakovosti v šoli, vendar številna dejstva veljajo tudi za 

področje vrtcev. Avtor poudarja, da šola potrebuje kakovost, se je pa pogled, kako 

zagotoviti dobro šolo, v zgodovini spreminjal, obenem pa se je spreminja tudi sam pogled 

na šolo, učitelja in otroka. Filozofija kakovosti v šoli se je razvijala skupaj s pojmovanjem 

avtonomije šole. Na začetku je skrb za kakovost javnega šolstva temeljila na zunanji, 

državni šolski inšpekciji. Kasneje se je, v procesu demokratizacije in povečanja 

avtonomije šol, skrb za kakovost prenesla na šolo (Medveš, 2000). Več o samem procesu 

decentralizacije in avtonomiji šol bom pisala v poglavju o ravnateljevi avtonomiji. 

 

N. Turnšek (1997) kakovost razume kot »zagotavljanje dobre prakse«, ki vključuje tri 

ravni: opredeljevanje kakovosti, evalvacijo oziroma ocenjevanje kakovosti ter 

spreminjanje prakse, čemur ponovno sledi evalvacija. Ob tem M. Batistič Zorec (2011) 

poudarja, da je potrebno definirati dobro prakso in pogoje za njo ter opredeliti kazalnika 

kakovosti, šele nato lahko definiramo kakovost. Podobno meni tudi Ferjan (1996), ki 

kakovost izobraževalnih ustanov opisuje kot dinamično kategorijo in nikoli dokončan 

proces. Po njegovem mnenju je za kakovostno ustanovo potrebno zavedanje, da je 
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odličnost mogoče doseči le s spreminjanjem potreb ter pričakovanj. Kakovost v 

izobraževalnih ustanovah zagotavljajo posamezniki, ki delujejo v skladu z doseganjem 

ciljev. 

 

Benson idr. (2001, nav. po Brejc, Širok, Jurič Rajh, 2008) izpostavljajo, da se pomen in 

razumevanje kakovosti spreminja z odzivanjem na družbene spremembe. Deležniki 

izobraževanja (učenci, ravnatelj, starši, strokovnjaki) imajo različne interese ter poglede 

na kakovost, saj na primer z vidika učenca kakovost pomeni doseženi standard znanja, z 

vidika šole pa kakovost pomeni učinkovito rabo javnih sredstev in zadovoljstvo 

udeležencev izobraževanja. Na upoštevanje različnosti oziroma posebnosti ustanov 

opozarja tudi M. Batistič Zorec (2006). Po njenem mnenju ne veljajo vselej enaki kriteriji 

kakovosti, saj je koncept kakovosti subjektiven in se razlikuje med udeleženci vzgojno 

izobraževalnega procesa. Podobno menijo tudi drugi avtorji (Freeman, 1984, Foster in 

Jonker, 2003, Donaldson in Preston, 1995, nav. po. Možina, 2010), ki poudarjajo vpliv 

interesnih skupin na opredelitev kakovosti v vzgoji in izobraževanju. Po njihovem 

mnenju bi morale organizacije razviti načine za ugotavljanje potreb posameznih 

interesnih skupin ter načine, da zadovoljijo njihove potrebe.  

 

Na kompleksnost, subjektivnost in pluralnost pojma kakovosti opozarjajo tudi G. 

Dahlberg, Moss in Pence (2000). Po njihovem mnenju je potrebno zavedanje vloge 

definiranja kakovosti, ker pomeni da je pomembno, kdo definira kakovost, kako določa 

kriterije ter kako in kdo jo meri oziroma ugotavlja. Pomembno je tudi zavedanje 

subjektivnosti koncepta kakovosti, saj je kakovost povezan z vrednotami in pričakovanji 

posameznikov, ki ugotavljajo in definirajo kakovost. Avtorji še poudarjajo, da je kakovost 

dinamičen ter relativen proces, saj je potrebno upoštevati različne poglede in razlike med 

kulturami v času in prostoru. 

 

Prav zaradi dinamičnosti koncepta kakovosti je po mnenju Mossa (1996) pomembneje, da 

opredelimo kazalnike kakovosti, kot da definiramo kakovost. Pri tem se avtor sklicuje 

tudi na Woodheada (1995), ki navaja, da so kriteriji kakovosti subjektivno pogojeni, zato 

moramo koncept kakovosti umestiti v sociokulturološki okvir, ki zajema bolj celostno 

razumevanje dejavnikov, ki oblikujejo otrokov razvoj in učenje (Moss, 1996). Woodhead 

(1995 (v Vonta, 1996) poudarja, da je smiselno iskanje kontekstualnega okvirja za 

postavitev določenega standarda. Po njegovem mnenju je relativizem začetek procesa in 
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ne konec. Pri določanju standardov ne smemo mimo univerzalno definiranih kriterijih, 

kot so otrokove biološke in socialne potrebe ter otrokove pravice. V ta sklop po mnenju 

avtorja sodijo tudi otrokovi univerzalni načini razvoja in učenja, ki so kompatibilni z 

vrednotami in socialnimi razmerami na državnem, lokalnem in družinskem nivoju. 

Preden se lotimo dogovarjanja in opredeljevanja kakovosti, je potrebno odgovoriti na 

naslednja vprašanja: kdo je zainteresiran za kakovostno predšolsko vzgojo (posamezniki 

in skupine), kdo bo občutil koristi kakovosti in kaj naj bi bili kazalci kakovosti. 

 

T. Devjak in S. Berčnik (2010) kakovosten vrtec opisujeta kot skupnost vzgojiteljev in 

staršev, ki delajo za skupen cilj, to je rast in razvoj posameznika za bodočo blaginjo 

družbe, vse skupaj pa v celoto povezujejo skupne vrednote in prepričanja. V vrtcu je 

potrebno spodbujati hotenje, kulturo in klimo, pri vsakem vzgojitelju pa spodbujati 

kritično vrednotenje in spremljanje svojega dela ter ga ohranjati na kakovostni ravni.  

Avtorici sta opredelili tudi dober vrtec. Po njunem mnenju ima dober vrtec vzgojitelje, ki 

vzgojo in učenje otrok dojemajo kot poslanstvo in izziv, so razmišljujoči praktiki, se ne 

obnašajo kot edini vir informacij in edina avtoriteta, ampak so posredniki med znanjem in 

otrokom. Dober vrtec vodi človek z vizijo in empatijo in dober vrtec otroke pripravlja za 

kakovostno življenje in delo in v dobrem vrtcu delajo vsi tako, ker to sami želijo,  

 

S kakovostjo na področju predšolske vzgoje se ukvarja tudi T. Vonta (2009), ki prav tako 

poudarja, da je enotno definiranje kakovosti nemogoče, saj je sistem predšolske vzgoje 

zapleten in vključuje veliko število posameznikov, ki imajo svoje poglede na kakovost. 

Ob tem pa je pomembno zavedanje, da kljub temu ne moremo kakovosti pojmovati kot 

samovoljne kategorije, saj je ne smemo povsem prepustiti relativizmu. Kakovost lahko 

pojmujemo z vidika različnih perspektiv. Eden od načinov definiranja kakovosti 

predšolske vzgoje je ugotavljanje, do kolikšne mere ustreza potrebam otrok, a ob tem je 

pomembno zavedanje, da obstajajo razlike med potrebami otrok, temelj razprav pa 

morajo biti vselej otrokove pravice. Kakovost lahko opredelimo tudi z vidika poslanstva, 

katerega opravlja vrtec. Poslanstvo so izraženi nameni in cilji dejavnosti ter uporabniki. 

Vrtec svoje poslanstvo gradi na otrocih, starših in širši skupnosti, zato je smotrno 

vprašanje, do kolikšne mere je organizirana predšolska vzgoja prilagojena poslanstvu in 

do kolikšne mere ustreza svojemu namenu. Neposredni uporabniki vrtca so sicer otroci, 

posredni pa tudi starši in širše okolje. V primeru, da starši in širše okolje cenijo znanje in 

kognitivne sposobnosti otrok, bodo kakovost merili predvsem po tem, ali imajo otroci 
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primerne vodene dejavnosti, ki zahtevajo miselno aktivnost otrok, vendar je kljub temu 

najpomembneje kakovost vrtca opredeliti z vidika otrok. 

 

M. Batistič Zorec (2011) izpostavlja strokovno literaturo in raziskave (npr. Katz, 1993; 

Singer, 1996; Moss, 1996; Woodhead, 1999; Dahlberg, Moss in Pence, 2000; CORE, 

2011), ki kažejo pomembne trende v kakovosti in ugotavljanju kakovosti. To so: 

1. Ocenjevanje kakovosti z vidika ekspertov se je spremenilo v ugotavljanje 

kakovosti z vidika številnih različnih perspektiv, ki so del vzgojno-

izobraževalnega procesa. 

2. Koncept kakovosti se je problematiziral, saj prevladuje zavedanje odvisnosti 

pojmovanje od kulturnih in zgodovinskih okoliščin, hkrati pa se poudarja 

mnogoznačnost pojma kakovosti. 

3. Zahteva po procesnem in dinamičnem opredeljevanju kakovosti narašča, kakovost 

pa bi morala biti rezultat neprestanega pogajanja vseh vključenih akterjev. 

3.2 Kazalniki kakovosti 

Kot smo ugotovili v prejšnjem poglavju je za pojmovanje kakovosti potrebno opredeliti 

kazalnike kakovosti. Strokovnjaki na tem področju so oblikovali različne delitve in 

poimenovanja kazalnikov kakovosti. Woodhead (1999) opredeljuje kazalce kakovosti, a 

je po njegovem mnenju kakovost nemogoče opredeliti, saj na pojmovanje vplivajo cilji in 

funkcije programov ter kurikulov, ki so si različni. Kazalci so opredeljeni na treh ravneh: 

- vhodna raven (npr. zaposleni, oprema, stavba); 

- procesna raven (npr. odnosi med vzgojitelji in otroki, odnosi med otroki, vzgojni 

pristopi, igra, discipliniranje); 

- izhodna raven (npr. šolska uspešnost, zdravje otrok, sposobnosti otrok). 

 

Tudi Pascal in sod. (1999, v Marjanovič Umek, 2002) so opredelili  tri skupine kazalcev 

kakovosti, in sicer v okviru raziskovalne skupine v Angliji, ki je razvijala model 

visokokakovostnega in integracijskega vrtca. Ti kazalci so: kontekstni kazalci ali kazalci, 

ki zagotavljajo možnosti za izvajanje predšolske vzgoje v vrtcu; procesni kazalci; in 

izhodni kazalci ali kazalci vpliva. 

 



  

10 

 

V slovenskem prostoru so kakovost raziskovale L. Marjanovič Umek, U. Fekonja, T. 

Kavčič in A. Poljanšek (2002) ter opredelile tri ravni kazalcev kakovosti (strukturna, 

posredna in procesna raven), katere bom podrobneje opisala. 

 

Strukturna raven vključuje t. i. vhodne kazalce kakovosti, ki zajemajo objektivne pogoje 

in možnosti za izvajanje predšolske vzgoje v vrtcu (npr. razmerje med številom odraslih 

in številom otrok v oddelku, velikost igralnice, stopnjo izobrazbe in strokovno 

usposobljenost strokovnih delavcev). Na tej ravni so kazalci združeni v dve vsebinski 

celoti: prva se nanaša na organizacijo dela in življenja v vrtcu, druga pa se nanaša na 

prostor in materiale (Marjanovič Umek, 2002). 

 

Posredna raven opisuje subjektivne pogoje in možnosti za izvajanje predšolske vzgoje v 

vrtcih. Ta raven zajema odnose, v katere otrok ni neposredno vključen, kljub temu pa 

pomembno vplivajo na delo in življenje v vrtcu ter tudi na otroka samega. Kazalci na 

posredni ravni so združeni v štiri področja: poklicni razvoj in zadovoljstvo zaposlenih, 

sodelovanje med zaposlenimi v vrtcu, sodelovanje med vrtcem in družino ter sodelovanje 

vrtca z drugimi institucijami (prav tam). 

 

Procesna raven definira kazalce, ki opisujejo načrtovani in izvedbeni kurikulum, kar 

pomeni vzgojni proces v najširšem smislu. Kazalci zajemajo ključne točke, ki vplivajo na 

kakovost dela v vrtcu in se zrcalijo v otrokovem razvoju in učenju. Kazalci na procesni 

ravni so prav tako združeni v štiri področja, in sicer: načrtovanje kurikula, izvajanje 

kurikula, rutinske dejavnosti in otrok v procesu izvajanja kurikula (prav tam). 

 

Poročilo Starting Stronh (2006, v Batistič Zorec, 2011) izpostavlja pomembnost 

participativnih in demokratičnih pristopov pri opredeljevanju in evalviranju kakovosti. V 

poročilu je kakovost opredeljena kot celota sedmih med seboj povezanih elementov: 

- Orientacijska kakovost določa vrsto in stopnjo pozornosti, ki jo vlada nameni 

sistemu predšolske vzgoje preko zakonov, predpisov in političnih iniciativ. 

- Strukturna kakovost pomeni odgovornost administracije, da uresničuje zakone in 

predpise. Strukturna kakovost lahko pomeni kakovost fizičnega okolja (zunanji in 

notranji prostori) ali pa zagotavljanje kurikularnih osnov, kakovost in stopnjo 

izobraženosti delavcev, število otrok v oddelku ter pogoje dela. 

- Pedagoški koncept ter praksa, katero večinoma določa nacionalni kurikulum. 
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- Procesna raven pomeni kakovost in toplino odnosov med delavci vrtca ter med 

otroki in zaposlenimi. 

- Operativna kakovost opredeljuje kakovost vodenja. Vodenje mora biti odgovorno, 

odzivati se mora na lokalne potrebe, spodbujati mora razvoj vrtca, timskega dela 

in razvoj zaposlenih. 

- Kakovost učinkov pri otrocih, kar predstavlja njihovo sedanje in bodoče 

blagostanje, kar je temeljni cilj predšolske vzgoje vsepovsod. 

- Kakovost vključevanja staršev ter lokalne skupnosti. 

 

Iz različnih opredelitev kakovosti lahko razberemo, da se ponavljata dve vrsti kazalnikov 

– strukturni (okoliščine in pogoji dela) ter procesni (odnosi in vzgojni proces). M. Batistič 

Zorec (2011) dodaja, da posebno skupino predstavljajo izhodni kazalniki (kazalniki 

učnikov), katere lahko ugotavljamo le z raziskovanjem in ne s samoevalvacijo. Pravi tudi, 

da je vsem avtorjem skupno prepričanje, da vsi kazalniki vplivajo eden na drugega, 

čeprav jih formalno lahko ločimo. 

 

M. Batistič Zorec (2006) ob kazalnikih kakovosti dodaja, da kljub razlikam v kazalnikih 

kakovosti in različnim definicijam kakovosti ostaja skupno vprašanje, kaj vpliva na 

otrokov razvoj in učenje ter kateri kazalniki so pomembni za kakovost vrtca in kurikula. 

Manj enoznačni pa so odgovori na vprašanje, kako ti dejavniki vplivajo oziroma kakšni 

so kriteriji za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. 

3.3 Raziskovanje kakovosti 

Preden se lotimo pregleda raziskav, ugotovimo, zakaj se je sploh smiselno ukvarjati s 

kakovostjo v vrtcih. L. Marjanovič Umek (2002) navaja, da raziskave (npr. Andersson, 

1989; Melhuish, Lloyd, Martin in Mooney, 1990), ki so bili izvedene v sedemdesetih ter 

osemdesetih letih, kažejo pozitivne učinke vrtca na otrokov govorni, socialni in spoznavni 

razvoj. Vsem raziskavam so skupne naslednje ugotovitve: vsi otroci z razvojnega vidika v 

vrtcu napredujejo, posebno pa tisti, katerih starši imajo nižjo izobrazbo ali pa otroci, ki 

živijo v manj spodbudnem družinskem okolju. Spremljanje otrok v daljšem časovnem 

obdobju kaže, da so otroci, ki so bili vključeni v vrtec, uspešni v šoli in so uspešno 

integrirani v socialno okolje. Pomembna pa je tudi ugotovitev, da obstajajo pozitivne 

povezave med kakovostjo družinskega življenja in pozitivnim vplivom vrtca na otrokovo 
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učenje in razvoj. Desetletje kasneje so raziskovalci (npr. Melhuish, 2001; Sylva in 

Wiltshire, 1993) ugotovili, da kakovost vrtca kot institucije vpliva na otrokov razvoj. Po 

njihovem mnenju ne gre za enotne vrtce in enotne vrtčevske izkušnje, katere bi same po 

sebi ugodno vplivale na otrokov razvoj, temveč gre za številne dejavnike, ki vplivajo na 

kakovost vrtcev (Marjanovič Umek, 2002). L. Marjanovič Umek (2011) še poudarja, da 

je v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja naraščala vključenost otrok v 

vrtec, kar je bil dodaten razlog za konceptualne in izvedbene ideje o visokokakovostnih 

vrtcih. 

 

O pomembnosti (kakovostnega) vrtca piše tudi Heckman (2006, v Predšolska vzgoja in 

varstvo v Evropi: odpravljanje socialne in kulturne neenakosti, 2011), ki izpostavlja 

pomembno ugotovitev, da so najdonosnejše tiste vzgojne ter izobraževalne naložbe v 

človeški kapital, ki so usmerjene v predšolsko obdobje. Na podlagi raziskav je ugotovil, 

da kakovostna predšolska vzgoja, v katero je vključenih čim več otrok, pomeni zgodnejši 

razvoj pismenosti, jezikovnih, matematičnih in naravoslovnih spretnosti. Gledano z 

idealističnega pogleda da predšolska vzgoja otroku širok spekter spretnosti in kompetenc. 

Znano pa je, da bolje razvite spretnosti in sposobnosti v zgodnjem otroštvu pomenijo 

učinkovitejše šolsko izobraževanje. 

 

Dosedanja raziskovanja kakovosti v vrtcih temeljijo na dveh usmeritvah: 1. Področje 

predšolske vzgoje zahteva oblikovanje lastnega koncepta kakovosti, ob tem pa je 

potrebno upoštevati nekatera izhodišča, ki veljajo za celoten sistem vzgoje in 

izobraževanja. 2. Posamezne države morajo iskati pristope in načine za ugotavljanje in 

zagotavljanje kakovosti, saj so si države različne glede ureditev sistema predšolske 

vzgoje. Klub temu morajo vse države upoštevati teoretske koncepte, ki predstavljajo 

okvir koncepta kakovosti. Avtorice se sklicujejo na Mossa, ki meni, da vrtce v različnih 

državah ne moremo dati na skupni imenovalec, saj so si različni tako glede objektivnih 

kriterijev (kot so poslovni čas vrtca, starost in število otrok, stopnja izobrazbe strokovnih 

delavcev ipd.), še bolj pa glede ciljev ter metod (Marjanovič Umek, 2002). Na različnost 

vrtcev po svetu opozarja tudi Woodhead (1999). Po njegovem mnenju je kakovost vrtcev 

tesno povezana s cilji ter funkcijami programov, ti pa so pogojeni z različnimi kulturnimi 

vzorci, pogledi na otroštvo in osebnimi vrednotami. Z raziskavami, s katerimi je 

proučeval kakovost vrtcev z različnih koncev sveta, je ugotovil, da je ob pojmovanju 
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kakovosti v vrtcu potrebno upoštevati specifične ekonomske, edukacijske, kulturne in 

politične kontekste. 

3.4 Pravni akti 

H kakovostnemu programu predšolske vzgoje v Slovenji nas zavezujeta temeljna pravna 

akta, ki urejata področje predšolske vzgoje ‒ Zakon o vrtcih (1996) ter Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996).  

 

Zakon o vrtcih (1996) v 2. členu opredeljuje temeljne naloge vrtcev: pomoč staršem pri 

celoviti skrbi za otroke; izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok; ustvarjanje 

pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Izmed treh temeljnih nalog 

vrtca se kar dve nanašata na kakovost, in sicer ena opredeljuje, da mora vrtec izboljševati 

kakovost življenja družin in otrok. To nalogo lahko povežemo z raziskavami (Anderson, 

1989; Melhuish, Lloyd; Martin in Mooney, 1990), katere navaja L. Marjanovič Umek  

(2002), tj. da vrtec ugodno vpliva na otrokov celostni razvoj, še posebej pa to velja za 

otroke, katerih starši imajo nižjo izobrazbo ali pa živijo v družinsko manj spodbudnem 

okolju. Ob tem pa je po mojem mnenju nujno zavedanje in skrb za kakovosten vrtec, saj 

le tako lahko vrtec izboljšuje kakovost življenja družin in otrok. Druga naloga, ki se 

navezuje na kakovosten vrtec, pa je, da mora vrtec ustvarjati pogoje za razvoj otrokovih 

sposobnosti. Tudi ob tej nalogi vrtca se je potrebno zavedati, da vrtec sam po sebi ne 

more ustvarjati pogojev za otrokov razvoj, saj le kakovosten vrtec lahko optimalno 

spodbuja otrokov celostni razvoj. 

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) v 2. členu opredeljuje  

cilje vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. Eden izmed ciljev je zagotavljanje 

kakovostne izobrazbe. Ta cilj je vezan tudi na vrtec, saj je vrtec del primarnega vzgojno-

izobraževalnega sistema v Sloveniji. Isti zakon (1996) v 20.a členu določa, da merila in 

postopke za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcih na nacionalni ravni ter 

predloge nacionalnih evalvacijskih študij sprejme minister na predlog Sveta za kakovost 

in evalvacije. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) v 49. 

členu opredeljuje naloge ravnatelja, ki je imenovan kot pedagoški vodja in poslovodni 

organ vrtca oziroma šole. Ena izmed njegovih nalog se nanaša neposredno na skrb za 
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kakovost institucije, saj navaja, da je ravnatelj odgovoren za ugotavljanje in zagotavljanje 

kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samo-evalvaciji.  

 

Za izvajanje predšolske vzgoje sta na nacionalni ravni pomembna dokumenta tudi 

Kurikulum za vrtce (1999) ter Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju Republike Slovenije 

(2011). Kurikulum za vrtce (1999) je strokovna podlaga za delo v vrtcih. V uvodnem delu 

je izpostavljeno, da je za doseganje ustrezne ravni kakovosti predšolske vzgoje 

pomembna tudi izpeljava v prakso, t. i. izvedbeni kurikulum. Med cilji kurikula sta 

zapisana naslednja, ki sta povezana s kakovostjo: večja avtonomnost in strokovna 

odgovornost vrtcev in njihovih zaposlenih; ter povečanje vloge evalvacije pri načrtovanju 

življenja in dela v vrtcu. Prvi izpostavljeni cilj kurikula nalaga skrb za kakovost tako 

strokovnim delavcem kot tudi ravnatelju, kot vodji vrtca, drugi izpostavljeni cilj kurikula 

pa opredeljuje evalvacijo kot pomemben element ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti 

vrtcev. 

 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju Republike Slovenije (2011) v poglavju načel in 

ciljev predšolske vzgoje v vrtcu navaja tudi Načelo stalnega ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti ter notranjega razvoja, čemur sledi razlaga: »Le kakovostni vrtci imajo lahko 

dolgoročno pozitivne učinke na otrokov razvoj in učenje. Zelo pomembno je, da je 

notranje presojanje kakovosti vrtcev oziroma samoevalvacija pregledna, prožna, celovita 

in strokovno ter javno finančno podprta« (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju 

Republike Slovenije, 2011,75). V nadaljevanju so v Beli knjigi definirani naslednji 

strukturni kazalci kakovosti: število otrok v oddelku, razmerje med številom otrok in 

odraslih v oddelku ter čas skupne prisotnosti vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja v 

oddelku. Poleg tega so avtorji v Beli knjigi (2011) zapisali, da kakovost ob spoštovanju 

človekovih pravic in ob avtonomiji ter pravičnosti sodi med splošna načela vzgoje in 

izobraževanja. Torej je ena od osnovnih pravic, da ima vsak  pravico do kakovostnega 

izobraževanja. 

3.5 Raziskovanje kakovosti v slovenskih vrtcih 

Po koncu sedemdesetih let 20. stoletja so v ospredje stopile ideje individualne in 

skupinske presoje racionalnosti in koristnosti. V tem duhu je tudi »šolstvo« zajela 

»epidemija ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti,« saj se je v vzgojno-izobraževalni 
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prostor vpela ideja po popolnem upravljanju kakovosti. V času nenehnega spreminjanja 

naj bi šole prispevale k varnosti oziroma gotovosti. Ob tem se je začel pomemben proces 

prenosa odgovornosti, saj je umik centralne oblasti pomenil, da se je povečal vpliv stroke 

in povečanje odgovornosti učiteljev oziroma vzgojiteljev za kakovost pouka ali 

predšolske vzgoje. Temu trendu se je Slovenija pridružila v drugi polovici osemdesetih 

let, ko se je pojavila zahteva po umiku inšpekcijskega nadzora. V današnjem času je 

kakovost dela v posamičnem vrtcu stvar vrtca v procesu samoevalvacije. Sistem 

ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti določa še zunanjo presojo doseganja nacionalno 

opredeljenih standardov ter šolsko inšpekcijo (Gaber in Kos Kecojević, 2011). 

 

Od leta 1999 do 2001 so vrtci postopoma uvajali sistemske in vsebinske novosti, 

vzporedno pa je potekalo spremljanje  uvajanja kurikula v vrtec, strokovno 

izpopolnjevanje vzgojiteljev, svetovalnih in vodstvenih delavcev, nastajala so nova 

znanstvena in strokovna besedila ter znanstvene evalvacije nekaterih novosti, ki so bile 

uvedene s prenovo vrtcev v Sloveniji. Vse našteto pomeni razvijanje načrtnih in 

sistematičnih pristopov ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcu. Ob tem pa se 

pojavlja bojazen, da upada iniciativnost vseh akterjev (strokovnih delavcev, vodstvenih 

delavcev, staršev) ali da je njihov interes zelo majhen. Zato je pomembna neprestana 

samorefleksija, ki onemogoča, da bi utečenost in navajenost dela pripeljala do nižje 

kakovosti. K nižji kakovosti lahko pripomorejo tudi prepričanja, da nekaj, kar je bilo 

nekoč kakovostno, ostaja neprestano kakovostno, čeprav so se okoliščine spreminjale. 

Kurikulum za vrtce (1999) je oblikovan kot nacionalni dokument, ki v veliki meri 

dopušča avtonomijo strokovnih delavcev, na vseh avtonomnih delavcih pa je, da izvajajo 

neprestano samorefleksijo (Marjanovič Umek, 2002). 

 

Med letoma 1996 in 1997 se je v Sloveniji oblikoval projekt, ki je samoevalvacijo 

opredelil kot postopek za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v šolstvu. Projekt, 

imenovan Ogledalo, je nastal pod okriljem Zavoda RS za šolstvo, zajemal pa je predvsem 

področje samoevalvacije v osnovnih šolah. Leto kasneje se je oblikoval projekt Mreža 

učečih se šol, katero je zasnovala Šola za ravnatelje. Tem projektom so sledili še projekti 

Modro oko, Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, Do višje kakovosti s 

samoevalvacijo in projekt Od kakovosti k odličnosti. Vsi navedeni projekti slonijo na 

samoevalvaciji, pri čemer uporabljajo podatke, pridobljene iz notranjih in zunanjih virov 

(Podgornik, 2014). 
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Sistematično ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti se je v Slovenji začelo leta 2000, v 

okviru raziskovalnega projekta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti predšolske vzgoje 

v vrtcu. Dvoletni raziskovalni projekt je potekal kot ciljni raziskovalni program, katerega 

nosilka je bila L. Marjanovič Umek, sodelovalo pa je še sedem ostalih raziskovalcev. V 

sklopu projekta so bile oblikovane teoretske razlage evalvacije in samoevalvacije, modeli 

ugotavljanja kakovosti, pripomočki za ocenjevanje kakovosti, pristopi zagotavljanja 

kakovosti v procesih samoevalvacije ter zunanje evalvacije in izsledki raziskav o 

kakovosti vrtca in o njegovem vplivu na otrokov razvoj in učenje. Pomemben 

raziskovalni projekt je tudi Samoevalvacija predšolske vzgoje v vrtcu: zagotavljanje 

kakovosti, kateri predstavlja model samoevalvacije, uresničen pa je bil na začetku novega 

tisočletja v slovenskih vrtcih (Marjanovič Umek, 2011). Ob tem Gaber in Ž. Kos 

Kecojević (2011) dodajata, da so po uspešnem začetku uporabe orodij in same filozofije 

samoevalvacije, ki so bila razvita za namen ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, 

aktivnosti na tem področju zamrle, saj je premalo spodbud in sistematične podpore za 

ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcih. Klub temu, da je model brez ustrezne 

spremljave in dograjevanja, se sporadično še vedno uporablja. 

 

V slovenskem prostoru se je koncept (samo)evalvacije oblikoval kot odziv na: 

konceptualizacijo vrtcev ter vzpostavitev novih sistemskih okvirov (Bela knjiga o vzgoji 

in izobraževanja, 1995; Zakon o vrtcih, 1996); kurikularno prenovo (Kurikulum za vrtce, 

1999); ter kot odziv na rezultate raziskav, ki prikazujejo povezanost med vplivom vrtca 

na otrokov razvoj in učenje ter kakovostjo vrtca. Oblikovan koncept in model 

ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcu je želel vrtce spodbuditi k nadaljnjemu 

notranjemu razvoju in k izboljšanju ter dograjevanju dela v vrtcu na osnovi sistematično 

pridobljenih podatkov o delu vrtca. Celoten koncept je naravnan na notranjo evalvacijo, 

pravzaprav pa gre za preplet pristopov notranje in zunanje evalvacije oziroma za rabo 

elementov, ki presegajo najožje pojmovanje notranje evalvacije, saj so lahko zunanji 

strokovnjaki kritični prijatelji, ki imajo svetovalno in podporno vlogo in ne vloge 

nadzora. Poleg tega so merski instrumenti nastali zunaj vrtca in tako zagotavljajo večjo 

zanesljivost, občutljivost in veljavnost pridobljenih podatkov. Pri tem je bistveno, da 

merski pripomočki z dobrimi merskimi lastnostmi omogočajo dejanski opis stanja, saj 

onemogočajo subjektivnost ocenjevanja. Dobra interpretacija zbranih podatkov je 

mogoča, če izbrani pripomočki ustrezni in če je načrtovan postopek zbiranja podatkov 

(Marjanovič Umek, 2011). Pri uporabi koncepta (samo)evalvacije je potrebno poznavanje 
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elementov in zakonitosti evalvacije, ki bodo podrobneje predstavljeni v naslednjih 

poglavjih. 

 

Pomemben je še en element koncepta kakovosti, katerega izpostavlja M. Batistič Zorec 

(2006). Po njenem mnenju je nujno ukvarjanje s kakovostjo v vrtcih, vendar ne na osnovi 

univerzalnih oziroma enakih kriterijih v vseh vrtcih ali oddelkih. Ključni element 

kakovostnega dela v vrtcu je nenehna notranja in timska evalvacija tako na ravni oddelka 

kot tudi na ravni vrtca, kar se ujema tudi s cilji Kurikula za vrtce (1999), ki opredeljuje 

povečanje vloge evalvacije pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu (Batistič Zorec, 

2006). 

 

Ob konceptu kakovosti pa se postavlja tudi vprašanje, kdo je pravzaprav odgovoren za 

kakovost slovenskih vrtcev. O pristojnosti in odgovornosti za delovanje in razvoj sistema 

predšolske vzgoje v Sloveniji pišeta S. Berčnik in T. Devjak (2010). Za ustanavljanje 

vrtcev in zagotavljanje predšolske vzgoje je odgovorna lokalna skupnost, poleg tega ima 

pristojnosti še Ministrstvo za šolstvo in šport, saj oblikuje politiko in sistem predšolske 

vzgoje. Skrb za sistem predšolske vzgoje imajo tudi strokovni sveti, ki jih imenuje Vlada 

Republike Slovenije ter različni zavodi (kot je Zavod Republike Slovenije za šolstvo in 

šport), ki izvajajo razvoj, svetovanje in izobraževanje na področju vzgoje in 

izobraževanja. 

3.6 Kakovost vrtcev v drugih evropskih državah 

Mednarodna organizacija OECD je ugotovila, da se pojavljajo velike razlike v kakovosti 

vrtcev med državami. Pomembna ugotovitev te raziskave je bila tudi, da so v vseh 

državah prepoznani strukturni kazalniki kakovosti (kot so: velikost oddelkov, izobrazba 

vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja) in da se le nekatere države sistematično ukvarjajo s 

konceptom ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. Ob koncu raziskave je mednarodna 

organizacija izdala priporočila, v katerih je izpostavljena potreba po oblikovanju 

nacionalnih standardov  kakovosti ter po spremljanju in ocenjevanju kakovosti z 

vključitvijo vseh zaposlenih, staršev, občin ter države (Marjanovič Umek, 2011). V 

nadaljevanju poglavja bom posebej predstavila modele ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti v vrtcih, ki so bili razviti v Angliji, Islandiji in na Norveškem. 
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V devetdesetih letih preteklega stoletja je v Angliji raziskovalna skupina razvijala model 

za ocenjevanje kakovosti vrtcev. Kasneje je bil na zahtevo vlade oblikovan pilotski 

projekt za razvoj ter promocijo modela kakovosti in za postavitev standardov kakovosti. 

Raziskovalna skupina je oblikovala model samoevalvacije s kazalniki na treh ravneh 

(kontekstualna, procesna in izhodna). Leta 2006 je takratna vlada zakonsko predpisala, da 

mora lokalna skupnost vsaka tri leta oddati poročilo o kakovosti vrtcev. Na Norveškem je 

vlada leta 2009 v Beli knjigi opredelila tri glavne cilje, ki so povezani s kakovostjo v 

vrtcih: zagotavljanje kakovosti in enakih možnostih v vseh vrtcih; utrditi vrtce na 

področju učenja otrok; zagotavljanje otrokom, da so lahko del inkluzivne skupnosti. Ob 

tem so bili jasno opredeljeni posamezni cilji ter nekatere konkretne dejavnosti, ki bi 

zviševale kakovost vrtcev. Konkretne naloge so definirale naloge strokovnih delavcev, 

naloge pristojnega ministrstva, sodelovanje vrtca z okoljem ter dokumentiranje 

konkretnih nalog. Islandija je leta 2008 z Zakonom o vrtcih opredelila, da mora vsak vrtec 

izvajati zunanjo in notranjo evalvacijo. Notranjo evalvacijo morajo vrtci sistematično 

izvajati v sodelovanju z zaposlenimi, otroci in starši. Zunanjo evalvacijo pa izvajajo na 

ravni občine ter na ravni ministrstva. Islandski kurikul vsebuje poglavje o evalvaciji 

(namen, cilji, smernice, kriteriji za samoevalvacijo ipd. (Marjanovič Umek, 2011). 

 

Gaber idr. (2011) so primerjali slovenski model ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti z 

nekaterimi drugimi evropskimi državami. Avtorji poudarjajo, da se na evropski ravni 

področje ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti razvija na različnih ravneh 

izobraževanja. Koncept kakovosti je v posamezni državi povezan s politiko in merilom 

šolske avtonomije, kar ima velik vpliv na organiziranost sistemov ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti ter na izbiro evalvacijskih pripomočkov. 

 

Na ravni predšolske vzgoje lahko izpostavimo t. i. »univerzalne« kazalce kakovosti 

predšolske vzgoje, ki so skupni številnim državam po svetu: delež otrok, vključenih v 

vrtec glede na spol in starost; razmerje med odraslimi in otroki v oddelki; število otrok v 

oddelku; izobraženost in strokovna usposobljenost strokovnih delavcev vrtca; zunanja in 

notranja površina vrtce ter opremljenost vrtca (Gaber idr., 2011). 

 

Vse tri države, katerih koncepte ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti sem opisala v 

tem poglavju (Anglija, Nizozemska in Islandija), imajo koncepte kakovosti zasnovane na 

raziskovalnih projektih in študijah. Gaber idr. (2011) pri tem opozarjajo, da so vse te 
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države koncepte kakovosti vgradile v kurikularne ter sistemske rešitve, kar na formalni 

ravni pomeni zapis v zakone in podzakonske akte, na vsebinski ravni pa pomeni zapis 

koncepta kakovosti v nacionalni kurikul. Navedeni dokumenti vsebujejo cilje in načela 

evalvacije, postopke in načine izvajanja ter pristojne institucije. V Sloveniji so bila pod 

okriljem dveh raziskovalnih projektov opredeljena izhodišča in ocenjevalne lestvice, ki 

služijo kot izhodišče za razvoj sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v 

slovenskih vrtcih. 

3.7 Kritike koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti 

V prejšnjem poglavju sem izpostavila nekaj primerjav med slovenskim konceptom 

ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ter koncepti drugih treh držav. Menim, da ima naš 

koncept še kar nekaj možnosti za izboljšanje. Prav to navaja tudi L. Marjanovič Umek 

(2011), ki izpostavlja kar nekaj možnosti za dograjevanje koncepta ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti: 

 Zakon o vrtcih bi moral določati obvezno izvajanje notranje in zunanje evalvacije 

za vse vrtce. Na ravni države (zakonov in kurikula) bi morali biti definirani 

nacionalni standardi kakovosti ter postopki spremljanja in ocenjevanja kakovosti. 

Pristojno ministrstvo in lokalna skupnost bi morala uporabiti izsledke 

samoevalvacije in zunanje evalvacije vrtca.  

 Občina bi morala s pomočjo strokovnjakov pripraviti evalvacijska poročila, ki bi 

temeljila na rezultatih notranje evalvacije vrtca ter lastnih evalvacij. Naloga 

občine bi morala biti tudi obveščanje pristojnega ministrstva z načrti za 

izboljšanje kakovosti vrtca.  

 Vrtec bi moral vzpostaviti »točko« odgovornosti za načrtovanje in izvajanje 

samoevalvacije, smernice za samoevalvacijo (kazalniki, pristopi in opredeljena 

področja) pa bi bile zapisane v Kurikulu za vrtce. 

 Potrebno bi bilo povečanje usposobljenih zunanjih sodelavcev, ki bi preko 

vzpostavljene mreže vstopali v projekte samoevalvacije vrtcev. Pri tem bi postali 

t. i. »kritični prijatelji« in implementatorji. 

 Obstoječi koncept ter model ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti potrebuje 

proučitev glede vsebinskih področij opredelitve kazalnikov na ravni kakovosti ter 

na ravni merskih pripomočkov. Koncept bi bilo smiselno dopolniti s 

specifičnostmi, kot so različni programi vrtcev, različni oddelki v vrtcu ipd. 
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 Nekateri že izdelani merski pripomočki (vprašalniki) bi morali imeti natančnejša 

navodila o povezavah med vsebinskimi področji samoevalvacije, razdeljeni bi 

morali biti tudi na več krajših sklopov. 

 Potreben je temeljit pregled različnih modelov samoevalvacije, pristopov in 

pripomočkov (Marjanovič Umek, 2011). 

 

Dileme in kritike ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vrtcev navaja tudi M. Batistič 

Zorec (2011). Po njenem mnenju raziskave in znanstvene teorije ne podajajo enotnih 

odgovorov na vprašanje, kakšen je kakovosten vrtec. Kot smo že omenili, na pojmovanje 

vplivajo številni dejavniki, med njimi je tudi subjektivnost raziskovalca. Raziskave, ki so 

proučevale povezanost med strukturnimi, procesnimi in izhodnimi kazalniki, se 

razlikujejo. M. Batistič Zorec (2011) se pri razlagi sklicuje na De Varisa in Kohlberga 

(1990), ki dokazujeta, da velikost skupine vpliva na interakcije med otroki v skupini, 

interakcije med otroki in odraslimi ter na kakovost učenja in igre. Medtem ko študija IEA, 

ki so ji izvedli Montie idr. (2006, v Batistič Zorec, 2011) kaže, da velikost skupin in 

število otrok na vzgojitelja niso enako učinkovali v vseh sodelujočih državah. Kazalniki 

kakovosti so med seboj povezani in vplivajo eden na drugega, kar onemogoča, da bi 

lahko v raziskovanje vključili vse kazalnike in odnose med njimi.  

 

Sam koncept kakovosti so problematizirali G. Dahlberg, Moss in Pence (2000). Ugotovili 

so, da koncept kakovosti izhaja iz postmodernega pojmovanja znanosti, za katerega je 

značilno, da ne pozna absolutne realnosti. Pojem kakovosti je tehnološki termin, ki se je 

na področje vzgoje in izobraževanja prenesel iz področja industrije, kar je problematično. 

Koncept kakovosti ima alternativo v »dodeljevanju pomena« (ang. meaning making), kar 

predstavlja razumevanje otroka, vzgoje in vrtca ter odprtost za različne interpretacije. 

 

Tudi MacBeath (2001) izpostavlja problem pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti. 

Pravi namreč, da v postopku samoocenjevanja kakovosti zberemo zelo veliko podatkov, 

kateri nam omogočajo veliko analiz in ugotovitev, vendar nato lahko nastane težava pri 

oblikovanju rešitev za zagotavljanje kakovosti. Avtor priporoča, da se določi, katere 

ugotovitve so nujne in se je nanje takoj potrebno odzvati ter katere so prav tako potrebne, 

a jih lahko za nekaj časa odložimo. O kakovosti v kritični perspektivi piše tudi Stronach 

(2000, v Koren in Brejc, 2011), ki kakovost razume kot kulturo nenehnega preverjanja 
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stanja in posledično hitrih sprememb v šolskem sistemu. Ob tem se postavlja tudi 

vprašanje, kako se neprestano preverjanje odraža v naravi vzgojno-izobraževalnega 

procesa, saj je treba na rezultate gledati celovito, v daljšem časovnem obdobju. To 

nikakor ne pomeni, da spremljanje kakovosti šol ni smotrno, vendar se pojavlja vprašanje, 

kako hitro na podlagi dobljenih rezultatov posegamo po ukrepih in spremembah. 
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4 UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI  

4.1 Modeli ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti 

Številne modele in prijeme (npr. ISO standardi), ki so se razvijali v zadnjih desetletjih na 

področju gospodarstva, so strokovnjaki poskušali uporabiti tudi na področju vzgoje in 

izobraževanja. Na operativni ravni so bili tovrstni modeli učinkoviti, saj so razvijali 

enostavne metode za merjenje kakovosti, malo pozornosti pa so namenili sami naravi 

kakovosti (Možina, 2010). T. Devjak in S. Berčnik (2017) navajata, da se v zadnjem 

desetletju preučuje uspešnost javnega sektorja v številnih razvitih državah Evrope in 

drugod v svetu. Merilo ocenjevanja znanja se meri s hkratnim doseganjem šestih 

kriterijev uspešnosti, imenovanih tudi merila »6 E«. To so: 1. ekonomičnost oz. 

gospodarnost (economy); 2. zmogljivost oz. zmožnost (efficiency); 3. učinkovitost 

(effectiveness); 4. pravičnost (equity); 5. okolje (environment); 6. etika (ethics).  

 

Kot navaja Medveš (2000) so bile sprva vse iniciative za kakovost v šolstvu usmerjene 

predvsem na ugotavljanje kakovosti (čemur so sprva zadostovali tudi ISO standardi, saj 

zadoščajo kriterijem ugotavljanja kakovosti). V tem obdobju so se uporabljali 

instrumenti, ki so omogočili zbiranje serije podatkov, ki so pokazali stanje posameznih 

šol. Nastajale so tudi mednarodne primerjave in merjenje šolskih učinkov, saj so verjeli, 

da bodo ugotovljeni rezultati sami po sebi prisilili v spremembe. Tovrstna pričakovanja se 

večinoma niso izpolnila in raziskovanje kakovosti je ostajalo na ravni ugotavljanja 

kakovosti posamezne šole ali vrtca. V sodobnem času pa iniciative za kakovost 

ugotovljeno stanje analizirajo in interpretirajo s stališča okoliščin in vzrokov. Najbolj 

pomemben del pa je, da so opravljene analize temelj za načrtovanje ukrepov, ki bi še 

izboljšale t. i. šibke točke v delu. V tem procesu je cilj zagotavljanje kakovosti, 

ugotavljanje pa je le sredstvo za dosego cilja (Medveš, 2000). 

 

Na področju javnega sektorja pa je prav gotovo eden pomembnejših modelov ocenjevanja 

kakovosti evropski model CAF – Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem 

sektorju (v nadaljevanju CAF). Kot izpostavljata T. Devjak in S. Berčnik (2017) je model 

del dokumenta Politika kakovosti slovenske javne uprave, katerega je leta 2003 sprejela 

vlada Republike Slovenije. Model CAF je preprost za uporabo in omogoča 

samoocenjevanje organizacij v javnem sektorju. Model CAF, ob ustreznih načinih 
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delovanja organizacije, določitvi poslanstva, vrednosti in vizije organizacije, omogoča 

merjenje rezultatov in zasledovanje ciljev ter pregled doseganja le-teh. CAF omogoča 

vključevanje organizacije v ocenjevalni okvir druge organizacije ter izvajanje 

benchmarking analiz. Tako organizacija spremlja in ocenjuje lasten razvoj odličnosti in 

kakovosti. Model je zasnovan na vključevanju vseh zaposlenih, uporabnikov storitev ter 

partnerjev. Obenem omogoča razumevanje ter reševanje problemov glede kakovosti, 

ustvarja tudi večjo angažiranost v kolektivu, kar je temelj vsakršnega dvigovanja 

kakovosti dela. CAF je osnovan na merjenju dejavnikov in rezultatov kakovosti. Merjenje 

dejavnikov kakovosti predstavlja pet skupin: 1. voditeljstvo; 2. strategija in načrtovanje; 

3. ravnanje z ljudmi pri delu; 4. viri in partnerstva; 5. obvladovanje sprememb in 

upravljanje procesov. Merjenje rezultatov pa zajema štiri skupine: 1. rezultati za 

odjemalce; 2. rezultati za zaposlene; 3. rezultati za družbo; 4. ključni rezultati uspešnosti 

delovanja. Avtorici T. Devjak in S. Berčnik (2017) v nadaljevanju navajata, da je model 

CAF uporaben v vseh delih javnega sektorja. Pri tem se sklicujeta na T. Devjak (2009) in 

na Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju (2013). Po njunem je 

model CAF mogoče uporabiti tudi v različnih okoliščinah (npr. kot del sistematične 

prenove), omogoča pa tudi samoocenjevanje samo v določenem delu organizacije. Model 

CAF predstavlja dobro orodje za začetek stalnega izboljševanja organizacije, saj omogoča 

in zagotavlja: 

- ocenjevanje, ki sloni na dokazih; 

- doseganje konsistentnosti usmeritve in soglasja o tem, kaj je potrebno za 

izboljšanje organizacije; 

- ocenjevanje po zastavljenih merilih; 

- periodično samoocenjevanje, s katerim lahko merimo napredovanje; 

- povezovanje med podpornimi strategijami, cilji ter procesi; 

- izboljšavo tistih področij, ki so najbolj potrebna izboljšave; 

- napredovanje in izmenjavo dobre prakse znotraj organizacije in z drugimi 

organizacijami; 

- zagotavljanje navdušenja med zaposlenimi, ki so vključeni v proces izboljševanja; 

- možnost prepoznavanja napredka in izjemnih dosežkov; 

- vključevanje različnih pobud kakovosti v vsakdanje poslovanje organizacije 

(Devjak in Berčnik, 2017). 
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Na področju vzgoje in izobraževanja ne moremo stremeti le h kakovosti končnega 

produkta, ampak je pomembna tudi kakovost samega procesa in po mnenju M. Cencič 

(2000) tudi kakovost odnosov. V procesu vodenja kakovosti je moč zaslediti tri različne 

sisteme kakovosti, ki so med seboj hierarhično povezani, saj vsak višji sistem zajema tudi 

nižji sistem. Avtorica povzema Sallisovo (1997), ki opredeljuje tri sisteme (ob tem ne 

upošteva inšpekcije): kontrola kakovosti (QC), zagotavljanje kakovosti (QA) in celostno 

obvladovanje kakovosti (TQM). Prvi sistem kontrole kakovosti pomeni odkrivanje ter 

odpravo slabosti in pomanjkljivosti. Drugi sistem sloni na preprečevanju napak in 

pomanjkljivosti, tretji sistem pa izhaja iz kontinuiranega ter stalnega izboljševanja.  

 

Gaber in Ž. Kos Kecojević (2011) dodajata, da filozofija neprestanega izboljševanja s 

poudarkom na potrebah uporabnika uveljavlja načela Demingovega kroga, imenovanega 

tudi »krog kakovosti«. Demingov krog zajema štiri stopnje: 1. načrtovanje, 2. izvedba, 3. 

preverjanje in 4. ukrepanje. Številni avtorji (prim. Cankar, 2008, Cencič, 2000) navajajo, 

da ciklično prehajanje od ene do druge faze pomeni spiralno napredovanje, kar pomeni, 

da se vračamo na iste faze, a na novih ravneh. Vsaki fazi Demingovega kroga lahko 

določimo kazalnike kakovosti, celoten sistem pa spodbuja uporabo samorefleksije. 

 

Proces ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti je v tesni povezavi z raziskovanjem 

oziroma s samoevalvacijskimi raziskavami (Podgornik, 2014). O samoevalvaciji kot o 

modelu ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti pišeta Vogrinc in V. Podgornik (2012). 

Opozarjata, da so lahko rezultati samoevalvacije osnova za načrtovanje in izvajanje 

kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela le v primeru, da je koncept kakovosti razvit 

na ravni strokovne avtonomije vrtca ter posameznega vzgojitelja. Vzgojitelj mora 

proučevati svojo prakso, obenem pa mora imeti tudi strokovno znanje s področja 

samoevalvacijskih raziskav. S prenosom odgovornosti in skrbi za kakovost na posamezen 

vrtec oziroma posameznega vzgojitelja se spremeni tudi njihova vloga. Povečanje 

vzgojiteljeve avtonomije pomeni hkratno povečanje odgovornosti za kakovostno 

pedagoško delo. Tako kritična refleksija in samoevalvacija postajata temelj kakovostnega 

dela. Pedagoški delavci lahko uporabljajo različne pristope, ki vključujejo samoanalizo in 

samovrednotenje. Raziskovalci (npr. Moore, 2007; Berger, Boles in Troen, 2005; Vogrinc 

in Valenčič Zuljan, 2009;) so ugotovili, da je pomemben dejavnik profesionalnega 

razvoja in kakovostnega dela prav samoevalvacijsko raziskovanje. 
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Pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je bil sprejet Nacionalni okvir 

za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (2017). V 

njem piše, da mora okvir za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti zagotoviti 

koherentnost in konsistentnost sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na način, 

da je mogoče ugotovitve z neke ravni evalvacije nadgrajevati in poglabljati na drugi 

ravni. Zato okvir zajema obvezne načine izvajanja evalvacije, nosilce in področja, 

metodološki pristopi pa so v skrbi nosilcev. Nacionalni okvir za ugotavljanje in 

zagotavljanje kakovosti zajema: 

- raven vzgojno-izobraževalne institucije; 

- zavezujoče načine izvajanja, spremljanja ter evalviranja. Gre za samoevalvacijo, 

zunanjo evalvacijo ter evalvacijo sistema. Nacionalni okvir omogoča vključevanje 

zunanjih evalvatorjev/kritičnih prijateljev kot eno od možnih oblik zunanje 

evalvacije; 

- vire ter nosilce posameznih podatkovnih baz; 

- obvezna področja, ki se spremljajo v daljšem časovnem obdobju, minister/-ica pa 

lahko določi tudi kazalnike, ki so obvezni v nekem časovnem obdobju; 

- obvezna področja ter podpodročja spremljanja kakovosti na ravni institucije, 

minister/-ica pa lahko določi dodatno področje ali podpodročje, ki ga utemeljuje 

nacionalna presoja o potrebah spodbujanja načrta izboljšav. 

 

V nadaljevanju so navedene oblike evalvacije, ravni, obvezna področja ter možno 

podatkovni viri in upravljavci baz. Obsežno je opisan tudi proces samoevalvacije, kateri 

se nanaša na obstoječe procese in podatke, ki so del predpisane šolske dokumentacije. V 

dokumentu je predlagana sprememba 48. in 49. člena Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), in sicer, da bi obvezno na tri leta 

odgovorna oseba pripravila poročilo o kakovosti. Poročilo o kakovosti bi tako vsebovalo 

del realizacije zastavljenih ciljev Program razvoja vrtca/šole (48. člen ZOFVI), kateri se 

uresničuje preko Letnega delovnega načrta in njegove realizacije.  
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Tabela 1: Samoevalvacija in zunanja evalvacija vzgojno-izobraževalnih institucij 

Vrsta evalvacije Rezultat 
Nosilci – upravljavci 

baz podatkov 

Samoevalvacija 

a. Obvezen del poročila o uresničitvi 
letnega delovnega načrta 

vzgojno-izobraževalna 
organizacija 

b. Poročilo o kakovosti na tri leta 
vzgojno-izobraževalna 

organizacija 

Zunanja evalvacija s strani 

evalvatorjev/kritičnih 

prijateljev (na osnovi 

prostovoljne odločitve 

vzgojno-izobraževalne 
organizacije) 

a. Poročilo o ključnih ugotovitvah in 

priporočilih za nadaljnje uvajanje 

izboljšav in samoevalvacije, ki ga po 
končanem evalviranju prejme vzgojno- 

izobraževalna organizacija 

vzgojno-izobraževalna 

organizacija, javni 
zavodi 

Zunanja evalvacija: 

Inšpekcijski pregledi 
a. Poročilo (predvidoma na 5 let) 

Inšpekcija, vzgojno-

izobraževalna 
organizacija 

Vir: Nacionalni okvir za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (2017), str. 

23. 

Naj na koncu poglavja o modelih ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti izpostavim 

ugotovitve V. Podgornik (2014), ki navaja, da primerjava različnih projektov ugotavljanja 

in zagotavljanja kakovosti kaže, da je skupna točka vsem izboljševanje lastnega dela, 

bodisi v samoevalvacijskih projektih bodisi preko Demingovega kroga ali akcijskega 

raziskovanja. Največ projektov oz. modelov izhaja iz samoevalvacije, pri kateri so viri 

objektivni ali subjektivni. 

4. 2 Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcu 

V slovenskem šolskem prostoru sta leta 2008 zaživela projekta Zasnova in uvedba 

sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij 

(KVIZ) in Usposabljanje za uvedbo sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti 

vzgojno-izobraževalnih organizacij (uKVIZ). Oba projekta sta sofinancirana iz sredstev 

evropskih socialnih skladov in sta zaživela v sklopu projekta Ugotavljanje in 

zagotavljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij, katerega je razpisalo 

Ministrstvo za šolstvo in šport (Koren in M. Brejc, 2011). Zagotovo drži, da Slovenija na 

področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v šolstvu sledi razvitim državam EU. 

Kot navajata Koren in M. Brejc (2011) koncepti kakovosti slonijo na mednarodnih 

usmeritvah in priporočilih, ki so zapisani v dokumentih, kot so Lizbonska deklaracija 

(2000), Izobraževanje in usposabljanje 2020, Program Vseživljenjsko učenje, Evropsko 

poročilo o kakovosti izobraževanja in drugi.  
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Na posvetu o kakovosti je M. Batistič Zorec (2011) izpostavila naslednje štiri stvari, ki se 

jih je potrebno zavedati pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v vrtcu: 1. 

subjektivnosti in kulturne skonstruiranosti kakovosti (vpliv vrednot in pričakovanj); 2. 

dinamičnosti (neprestan proces); 3. relativnosti (različni pogledi in pojmovanja); 4. vloge 

definiranja kakovosti (kdo ter kako definira kakovost). Avtorica piše ravno o pomenu 

vloge definiranja kakovosti in se pri tem sklicuje na L. Katz (1993, v Batistič Zorec). Kot 

navaja je pomembno vprašanje, kdo pravzaprav določa in ocenjuje kakovost vrtcev, saj je 

od tega odvisno pojmovanje in tudi kriteriji kakovosti. Opozoriti je potrebno na problem 

določanja kriterijev kakovosti s strani ekspertov. Po njenem mnenju bi morali 

ocenjevanju kakovosti od zgoraj navzdol (s strani ekspertov) dodati še naslednje 

perspektive:  

- od spodaj navzgor (otroci); 

- od znotraj navzven (družine oziroma starši); 

- od znotraj (zaposleni v vrtcu); 

- od zunaj (lokalna skupnost in širša družba). 

 

M. Batistič Zorec (2011) izpostavlja pomembne najnovejše dokumente EU in OECD, ki 

izpostavljajo participacijo in dogovarjanje vseh akterjev, zainteresiranih za kakovost 

predšolske vzgoje. Koncept kakovosti mora biti osnovan kot rezultat procesa 

neprestanega pogajanja med vsemi akterji, ki so vpleteni v kakovost vrtcev. Medveš 

(2000) dodaja, da je cilj zagotavljanja kakovostne šole ali vrtca skrb za kakovost in ne 

doseganje vrha lestvice dobrih šol. Zato je pomembno spodbujati  in razvijati hotenje, 

klimo in kulturo na vsaki šoli ali v vrtcu, pri vsakem učitelji ali vzgojitelju, da kritično 

ocenjuje svoje delo ter ga ohranja na visoki ravni kakovosti in neprestano izboljšuje šibke 

točke svojega dela. 

 

M. Cencič (2000) opozarja, da med sistemi kakovosti ni najboljšega, ki bi bil primeren za 

področje vzgoje in izobraževanja, ampak je najboljša možnost, da uporabimo 

najkoristnejše elemente vsakega sistema, s katerimi oblikujemo lasten institucionalen 

sistem kakovosti. Ta pa ne more izhajati le iz kazalnikov, ampak tudi iz institucionalne 

klime in kulture, ki sta usmerjeni v neprestano rast in razvoj.  

 

Sistemi ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti po mnenju V. Podgornik (2014) dobijo 

smisel šele takrat, ko  so vgrajeni v vsakodnevne dejavnosti vzgojno-izobraževalne 
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institucije in neprestano dajejo povratne informacije o učinkovitosti dela. Po mnenju V. 

Podgornik, T. Devjak in Vogrinca (2009) pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti ni 

pomemben le končni izid, temveč je pomemben tudi sam proces raziskovanja, preko 

katerega vzgojitelj  izboljša raven profesionalnega razmišljanja in proučevanja, obenem 

pa pridobi izkušnje s področja raziskovanja. Avtorji se sklicujejo na Sentočnikovo (2004, 

v Podgornik, Devjak in Vogrinc, 2009), ki navaja, da ne moremo pričakovati, da bodo 

pedagoški delavci postali kar sami po sebi razmišljujoči praktiki, ampak jih je potrebno 

usposobiti za reflektiranje in raziskovanje lastne pedagoške prakse. Na ravni ustanove je 

potrebno razviti tudi sodelovalno ozračje in sprejeti dogovor o skupnih prepričanjih in 

viziji ter poslanstvu vrtca. 
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5 EVALVACIJA 

5.1 O evalvaciji 

B. Marentič Požarnik (1999) evalvacijo opredeli kot sistematično zbiranje podatkov o 

nekem pojavu, da bi o pojavu dala vrednostno sodbo in ga na podlagi sodbe izboljšala. 

Vogrinc in V. Podgornik (2012) nadaljujeta, da je evalvacija proces določanja, v kolikšni 

meri so zastavljeni cilji realizirani. Ob tem poudarjata, da evalvacija ne sme pomeniti 

končne stopnje raziskovalnega procesa, saj z njo pridobimo podatke o učinkovitosti 

vpeljane novosti. Dejavnike, ki imajo pozitiven vpliv na doseganje zastavljenih ciljev, 

obdržimo, za tiste, ki niso omogočali doseganja zastavljenih ciljev, pa velja premisliti o 

vzrokih za neuspeh in iskati možnosti sprememb. Kot navajata Stufflebeam in Shinkfield 

(2007, v Vogrinc in Podgornik, 2012) samoevalvacija pomeni pridobivanje informacij, 

ker želimo pridobiti racionalen pogled za presojo v odločitvenih situacijah. Evalvacija 

omogoča pridobivanje dokazov in preverljivih ugotovitev v zvezi s kakovostjo projektov, 

storitev in programov na ravni organizacije in na ravni dela posameznika. Vogrinc in V. 

Podgornik (2012) v nadaljevanju navajata, da evalvacija sodi med uporabne družboslovne 

raziskave. V primerjavi z ostalimi se razlikuje v tem, da je usmerjena v napredek in v 

spremembo trenutnega stanja. Na osnovi sprotnih in končnih ugotovitev, ki jih pridobimo 

z evalvacijsko raziskavo, oblikujemo načrt za nadaljnje delo, ki zajema vnašanje 

sprememb in izboljšav v pedagoško delo. Samoevalvacija lahko razumemo kot refleksijo 

pomembnih področij pedagoškega dela in kot sistematično, načrtno in strukturirano 

pozornost, ki jo vzgojno-izobraževalna ustanova nameni kakovosti lastnega dela. 

 

Podobno evalvacijo opisujeta tudi Koren in M. Brejc (2011). Po njunem je evalvacija 

proces, v katerem ugotavljamo, kako in koliko smo uresničili zastavljene cilje. Evalvacijo 

izvajamo, da ovrednotimo in določimo vrednost, uporabnost, kakovost ter učinkovitost 

tistega, kar evalviramo ter da oblikujemo ukrepe za izboljšave (Koren in Brejc, 2011). 

Evalvacija je, prav tako kot pojem kakovosti, lahko usmerjana v različne vidike, npr. 

kakovost učnih uspehov, skladnost delovanja z predpisi in zakoni itd. Evalvacijo 

izvajamo na različne načine, v splošnem pa kot: zunanjo evalvacijo (zunanji pregled, ki 

ga opravi skupina posameznikov ali posameznik izven šole) in notranjo evalvacijo 

(notranji pregled, ki ga opravijo strokovni delavci) (Brejc, 2013). 
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5.2 Zunanja evalvacija 

Politika decentralizacije in povečanja šolske avtonomije se kaže v prenosu odgovornosti, 

kar pomeni, da imata šola in vrtec več »svobode«, obenem pa tudi odgovornost, katero 

morajo upravičiti s kakovostnim delom. Država je prav zaradi tega sprejela ukrepe za 

ocenjevanje njihovih rezultatov in določila sistem vrednotenja, nagrajevanja in 

sankcioniranja. Prav to pa so razlogi za iskanje načinov notranje evalvacije ter hkrati 

načinov zunanje evalvacije, ki bi preverjala načine in učinkovitost notranje evalvacije 

(Brejc in Koren, 2012). M. Brejc (2011) navaja številna nacionalna poročila (prim. 

Austalian Goverment Department of Education, Employment and Workplace Relations 

2010), ki kažejo politični trend uporabe zunanje evalvacije v javnem sektorju. Poudarja se 

pomen in prednosti zunanje evalvacije in zmanjševanje bremena in pritiska, ki ga šole ob 

njej doživljajo. Zunanja evalvacija se zaradi tega ne usmerja le v preverjanje delovanja 

šole skladno z zakonodajo, ampak tudi v izboljšanje vzgojno-izobraževalnega procesa. 

Zunanja evalvacija se uporablja v številnih državah članicah OECD in EU (prim. 

Islandija, Irska, Španija, Nova Zelandija itd.). Scheerens idr. (2003, v Brejc, 2011) 

navajajo kar nekaj razlogov za uvajanje zunanje evalvacije v šolstvu. Po njihovem 

mnenju zunanja evalvacija formalno regulira pričakovano kakovost rezultatov in ukrepov 

(akreditacija, certificiranje, mednarodne študije …) in je mehanizem za spodbujanje 

izboljšav v vzgoji in izobraževanju.  

 

V slovenskem prostoru na ravni primarnega in sekundarnega izobraževanja nimamo 

definirane zunanje evalvacije razen šolske inšpekcije, vrtci in šole pa se zato vključujejo v 

druge oblike zunanje evalvacije, kot so Evropski model poslovne odličnost in Kakovost 

za prihodnost vzgoje in izobraževanja. Vsem tem oblikam je skupno, da se vrtci oz. šole v 

njih vključijo prostovoljno in da ne zajemajo raven sistema s pridobivanjem podatkov. 

Med oblike zunanje evalvacije bi lahko uvrstili tudi procese akreditacije in ocenjevanje 

delovne uspešnosti ravnateljev (Brejc, 2011). Širec (2000) dodaja, da šolska politika 

lahko uporablja tudi druge oblike zunanje evalvacije, kot so zunanja testiranja in 

preverjanja, evalvacijske študije in matura ter posledično vzgojno-izobraževalne prakse 

strokovnih delavcev. Tudi Gaber in sod. (2011) podobno opredeljujejo oblike zunanje 

evalvacije, ki so vezane na celosten šolski sistem v Sloveniji. Po njihovem mnenju med 

zunanjo evalvacijo sodijo: nacionalno ugotavljanje učnih dosežkov, sodelovanje pri 

mednarodnih raziskavah, inšpekcijski nadzor ter akreditacija. 
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O šolski inšpekciji in njeni vlogi piše Širec (2000). Navaja, da se je šolska politika pred 

pojavom decentralizacije šolstva posluževala predvsem zunanje »prisile«, preko katerih je 

narekovala spremembe. Takrat naj bi šolska inšpekcija prispevala h kakovosti v šolstvu z 

uporabo trdih in mehkejših (vloga svetovanja) prijemov. Kljub različnim oblikam zunanje 

evalvacije in inšpekcijskemu nadzoru, so strokovnjaki ugotovili, da zunanja evalvacija ne 

dosega želenih rezultatov, zato se vedno bolj poudarja pomen samoevalvacije in šolske 

avtonomije, zunanji dejavniki pa naj bodo le podpora šoli in strokovnim delavcem. 

 

Pred letom 1996 je Zavod za šolstvo RS opravljal nadzorno, razvojno in svetovalno 

funkcijo, leta 1996 pa je celotna šolska zakonodaja opredelila nadzorno funkcijo pri 

upravljanju šolske politike in jo strogo ločila od svetovalne in razvojne funkcije. Vse do 

danes ima pristojnost za upravljanje celotne šolske politike Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport. Ključno vprašanje pa je, ali je šolska inšpekcija dejavnik, ki spodbuja 

kakovost vrtcev in šol. Širec (2000) navaja, da vpliv šolske inšpekcije na kakovost prav 

gotovo ni zanemarljiv. Analiza je pokazala, da šolska inšpekcija vpliva na kakovostne 

spremembe, ker spremlja in nadzira področja, ki so relevantna za zagotavljanje kakovosti 

(vzgojno-izobraževalno delo, otroci in učenci, učitelji in vzgojitelji, starši, vodenje in 

upravljanje šole in vrtca). Izkazalo se je, da bolj kot so povezani podsistemi, ki podpirajo 

kakovost šol in vrtcev (zunanja in notranja evalvacije, zunanji nadzor in svetovanje), večji 

je vpliv šolske inšpekcije na kakovost. Zato inšpekcijska služba skrbi predvsem za 

uresničevanje zakonodaje v šolstvu ter zagotavljanje in spremljanje pravic in obveznosti 

otrok ter strokovnih delavcev. Avtor še poudarja, da ima inšpekcija primarno nalogo 

zbiranja in analize informacij, nalogo neposrednega nadzora in ukrepanja ter nalogo 

preventivnega svetovalnega dela. Poglejmo še, kako zakon opredeljuje vlogo inšpekcijske 

službe. Zakon o šolski inšpekciji (2005) v 2. členu določa, da ima šolska inšpekcija 

nadzor nad izvajanjem zakonov ter drugih predpisov in aktov, ki urejajo opravljanje 

dejavnosti in organizacijo na področju vzgoje in izobraževanja. 

5. 3 Notranja evalvacija ali samoevalvacija 

Notranjo evalvacijo ali samoevalvacijo izvajajo tisti, ki so program pripravili, njen namen 

pa je notranji nadzor kakovosti dela in njegovo izboljšanje. Samoevalvacija ima prednost 

predvsem v tem, da omogoča sprotno odstranjevanje ugotovljenih napak in hitro uvajanje 

sprememb (Plestenjak in Cencič, 1999, v Vogrinc in Podgornik, 2012). Samoevalvacija 
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pomeni refleksijo pomembnih vidikov vzgojno-izobraževalnega dela, ki pelje k 

vrednotenju delovanja institucije. Prispeva k boljšemu poznavanju in razumevanju 

pedagoškega dela vseh, ki so vključeni v samoevalvacijo. (Samo)evalvacija je lahko 

racionalna ali empirična. Racionalna oz. teoretična pomeni ocenjevanje in presojanje 

lastnosti, kakovosti ter pomanjkljivosti nekega programa, še preden je uveden v prakso. 

Na osnovi literature in že opravljenih raziskav teoretično ovrednotimo cilje programa, 

pomanjkljivosti ali morebitne težave. Empirična evalvacija pa nastane na osnovi 

neposrednih izkušenj o delovanju nekega programa, ki se izvaja v praksi. Tovrstna delitev 

evalvacije je mogoča le na teoretični ravni, saj se v praksi racionalna in empirična 

prepletata (Vogrinc in Podgornik, 2012).  

 

Z definiranjem samoevalvacije so se ukvarjali številni avtorji (npr. Brejc 2008; MacBeath 

2006; Brejc, Koren in Završnik Arčnik 2011;), ki samoevalvacijo razumejo kot obliko 

notranje evalvacije, s katero lahko vrednotimo in spremljamo delo lastne organizacije. V 

procesu samoevalvacije vrtec sam opredeli vidike kakovosti oz. prednostna področja, 

katera bodo spremljali. S samoevalvacijo lahko vrtec prikaže svoj kontekst, ki preseže 

inšpekcijski nadzor, rangiranje ali primerjanje (Koren in Brejc, 2011). MacBeath (2011) 

navaja, da so oblike samoevalvacije v praksi različne, saj proces samoevalvacije lahko 

poteka od spodaj navzgor ali od zgoraj navzdol. 

 

Musek Lešnik in K. Bergant (2001) samoevalvacijo v vzgojno-izobraževalni organizaciji 

razumeta kot sistematično in načrtno pridobivanje podatkov o kakovosti lastnega dela. 

Samoevalvacija omogoča, da organizacija sama in s svojimi viri dvigne kakovost. Je 

celovit proces zbiranja in analiziranja podatkov. V samoevalvacijo je lahko vključena 

celotna organizacija (vrtec), lahko po so vključene le njene posamezne enote (npr. enote 

vrtca). Izvajajo jo zaposleni v organizaciji, ob pomoči zunanjih svetovalcev, ki imajo 

znanje in izkušnje s področja samoevalvacije. Samoevalvacija ima nekaj ključnih 

prednosti pred zunanjo evalvacijo: 

- Samoevalvacija ima z motivacijskega vidika prednost pred zunanjo evalvacijo, saj 

si organizacija sama zastavi kriterije, ki izhajajo iz kriterijev kakovosti 

organizacije samo in niso vsiljeni od zunaj. 

- V procesu samoevalvacije je ugotavljanje kakovosti zgolj sredstvo, zagotavljanje 

kakovosti pa cilj, kar ne velja za zunanjo evalvacijo, pri kateri ugotavljanje in 
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zagotavljanje kakovosti ter visoka končna ocena postaneta končni cilj 

organizacije. 

- Samoevalvacija skrb za kakovost nalaga vsem zaposlenim in ne le nekaterim 

posameznikom (ravnateljem, inšpektorjem) (Musek Lešnik in Bergant, 2011). 

 

Po mnenju Medveša (2000) nacionalni projekti, ki kakovost šole utemeljujejo z 

samoevalvacijo, predpostavljajo, da lahko učitelj naredi največ za izboljšanje 

pedagoškega dela, vendar ga je treba za to usposobiti. Samoevalvacija nikakor ni 

subjektivna ocena, temveč zahteva objektivna spoznanja preko uporabe različnih metod 

in instrumentov. Bistveno je torej, da šola ali posamezen učitelj pride sam do ocene stanja 

vzgojno-izobraževalnega dela, pri tem pa uporablja pripomočke in instrumente, ki so mu 

ponujeni od zunaj. Po Medvešu (2000) je samoevalvacija sestavljena iz treh metodoloških 

pristopov. Prvi je samoocenjevanje, ki je izrazito subjektiven. Drugi pristop je kolegialna 

pomoč, tretji pristop pa je uporaba vnaprej pripravljenega instrumentarija, ki je 

pripravljen posebej za samoevalvacijo. 

 

Sheerens (2003, v Koren in Brejc, 2011) izpostavlja, da je samoevalvacija ena izmed 

temeljnih elementov sistemov ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. Je ena od oblik 

notranje evalvacije, pri čemer akterji ocenjujejo in vrednotijo lastno organizacijo, njeno 

delovanje, posamezne dele ali posameznike. Šola ima pri tem podporo zunanjih 

svetovalcev, vendar odgovornost za samoevalvacijo nosi sama. Koren in M. Brejc (2011) 

nadaljujeta, da šola sama opredeli prednostna področja in vidike kakovosti, ki so 

pomembni, ter tudi vrednotenje in spremljanje področij. Samoevalvacija je proces in je ne 

morem enačiti s samoevalvacijskim poročilom, ki je dokument in je rezultat procesa 

samoevalvacije.  

 

MacBeath (2011) piše o uspešnosti samoevalvacije, ob tem se sklicuje na različne 

raziskave (npr. Ouston in Davies, 1998; The Standing International Conference of Central 

and General Inspectorates of Education, 2005). Avtor navaja, da je samoevalvacija 

najuspešnejša ob podpori zunanje evalvacije. Tako imenovani »zaporedni sistem« kot ga 

imenuje Trond Alvik (1996), temelji na razumevanju, da samoevalvacija izhaja iz dobre 

zunanje podpore, uveljavil pa se je v številnih državah tako v Evropi kot tudi zunaj nje 

(MacBeath, 2011). Ob tem je pomemben še en vidik uspešne samoevalvacije, ki se 

nanaša na zakonske pogoje izvajanja samoevalvacije, kar pomeni, da so raziskovalci 
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zavezani k spoštovanju zakonov in pravilnikov. Ob tem Vogrinc in V. Podgoršek (2012) 

posebej izpostavljata pomen upoštevanja Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih 

podatkov na področju predšolske vzgoje. Pravilnik določa pravila zbiranja osebnih 

podatkov, vodenje in vzpostavitev evidenc podatkov otrok in njihovih staršev.  

 

Samoevalvacija ima opredeljene faze procesa, katere morajo biti korektno izvedene. 

Vsaka samoevalvacija se začne z definiranjem ciljev in nameni raziskave ter z 

določanjem področij samoevalvacije. Sledi faza načrtovanja, kar pomeni, da moramo 

izbrati metode raziskovanja ter izdelati samoevalvacijski načrt. Na tej stopnji pristojni 

oblikujejo načrt zbiranja in obdelave podatkov, interpretacije podatkov ter sam potek 

raziskovanja. Sledi faza zbiranja in obdelave podatkov, katere je potrebno primerjati z 

zastavljenimi kriteriji, saj samoevalvacija ni le zbiranje informacij. V naslednji fazi je 

potrebna interpretacija podatkov, kar je ena zahtevnejših etap za večino organizacij, ker je 

potrebno oblikovati jasne sodbe, interpretacije ter razlage zanje. Sledi predstavitev 

pridobljenih rezultatov, ki se v osnovni obliki predstavijo v poročilu o samoevalvaciji. Že 

v času načrtovanja je potrebno določiti, kdo bo pripravil poročilo in komu bo namenjeno. 

Na koncu sledita še faza načrtovanja ukrepov in spremljanje načrtovanih ukrepov (Musek 

Lešnik in Bergant, 2001). 

5.3.1 Samoevalvacijska klima 

Pozitivna klima je nujna za proces evalvacije v vzgojno-izobraževalni organizaciji. Pred 

izvajanjem samoevalvacije imajo lahko posamezniki številne dvome in pomisleke, kateri 

se lahko razrešijo v klimi organizacije, ki stremi h kakovosti in ustvarjalnosti pri iskanju 

rešitev. V organizaciji, kjer je prisotna želja po zagotavljanju kakovosti, kjer so dobri 

odnosi med vodstvom in zaposlenimi ter med zaposlenimi samimi, je oblikovana dobra 

klima za samoevalvacijo. Za dobro samoevalvacijsko klimo morajo biti izpolnjeni pogoji, 

kot so: širok spekter udeležencev samoevalvacije; omogočanje različnih pogledov in 

mnenj; zavedanje odgovornosti posameznika; skrb za varovanje podatkov (Musek Lešnik 

in Bergant, 2001). 

 

Na evropskih osnovi projektov za kakovost v šolstvu so se oblikovali nasveti, ki 

ustvarjajo ustrezno klimo za samoevalvacijo. Upoštevali naj bi sledeče: 
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- v samoevalvacijo naj bo vključenih čim več članov (otroci, učitelji/vzgojitelji, 

starši, vodstveni delavci, kolegi iz drugih vrtcev oz. šol); 

- razprava naj zajema različne poglede; 

- oblikovati je potrebno jasna pravila o tem, kdo ima vpogled v pridobljene podatke, 

kdo jih interpretira, komu so posredovani in kako poskrbeti za anonimnost; 

- vsi akterji morajo skrbeti, da pridobljeni podatki niso zlorabljeni; 

- samoevalvacija mora biti transparentna, vsi vključeni morajo biti obveščeni o 

rezultatih in ukrepih za zagotavljanje kakovosti (Medveš, 2000). 

 

Trochim (2002, v Poljanšek in Bucik, 2002) podrobno opiše t. i. evalvacijsko kulturo, ki 

pomeni težjo k višji kakovosti v organizaciji ter zavedanje o spremljanju in evalviranju 

dela v organizaciji. Po njegovem mnenju organizacija, ki ima razvito evalvacijsko 

kulturo, prepozna probleme, ki so prisotni v organizaciji. K izboljšanju dela in doseganju 

ciljev stremijo vsi člani organizacije oz. vsi, ki so vpeti v delovanje. Evalvacijska kultura 

zahteva dogovarjanja ter pogajanja in ni hierarhična, kar pomeni, da morajo člani 

oblikovati skupni konsenz. Poleg tega je evalvacijska kultura samokritična ter 

interdisciplinarna. Dostop do podatkov bi morala omogočiti drugim zainteresiranim 

institucijam, razprava o evalvaciji pa bi morala biti odprta (Poljanšek in Bucik, 2002).  

 

Tudi M. Cencič (2000) poudarja, da je potrebno poleg definiranja kazalnikov ustvarjati 

tudi klimo in kulturo za kakovost. Za to po njenem mnenju ni potreben le čas, temveč tudi 

izobraževanje in to od vrha navzdol. Gonilna sila izboljševanja kakovosti morajo najprej 

postati vodstveni delavci, saj bodo le tako zaposleni spremenili svoje vedenje. 

Izboljševanje ni mogoče le pridigati, ampak ga je potrebno tudi izvajati.  

5.3.2 Kritike samoevalvacije 

Poleg številnih pozitivnih lastnostih samoevalvacije pa se poraja vprašanje, ali ima morda 

samoevalvacija kakšne neželene in sporne učinke. Na eno opozarja Medveš (2000), ki 

navaja, da je samoevalvacija lahko sporna, če gre za vrednotenje šole ali učitelja, vendar 

stvar ostane le na stopnji subjektivne refleksije in ne pride do kolegialnih presojanj, saj se 

posameznik ali šola boji, da bi se razkrila slabost ali šibka točka, poleg tega pa je lahko 

prisoten tudi strah pred konflikti in morebitnimi sankcijami (Medveš, 2000). Rešitev je v 

izobraževanju in usposabljanju za evalviranje, pomoč in podpora zunanjih sodelavcev ter 
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ustvarjanje pogojev in klime za samoevalvacijo, katero bom podrobneje predstavila v 

nadaljevanju poglavja. M. Brejc in Koren (2011) izpostavljata še en vidik samoevalvacije, 

ki je lahko problematičen. Ta se nanaša na akterje, ki so vključeni v samoevalvacijo, saj 

morajo v samoevalvaciji videti smisel in korist in je ne smejo izvajati zaradi zunanje 

prisile. MacBeath (2011) opozarja še na en možen paradoks, ki se pojavlja v povezavi z 

vnaprej pripravljenimi predlogi samoevalvacije, ki jih oblikuje država. Tako 

samoevalvacija lahko postane predpisan dogodek, pri katerem ravnatelj prevzame vlogo 

»notranjega inšpektorja«. 

 

Koren in M. Brejc (2011) pišeta o raziskavah in spremljanju samoevalvacije. Pri tem se 

sklicujeta na Scheerens idr., 2003; Elmore, 2007; Brejc in Završnik Arčnik, 2010), ki 

trdijo, da so z raziskovanjem ugotovili pojavljanje omejitev v samoevalvaciji, kot so: 

strah pred odkritjem šibkih področij institucije ali posameznika ter strah pred sankcijami 

zaradi neuspeha; dvom o izvajanju samoevalvacije; časovna obremenitev in dodatno delo; 

odvisnost od zavezanosti inovacijam; usmerjanje v področja, na katerih vrtec dela dobro; 

prezir »trdih« oz. dejanskih podatkov in odvisnost od subjektivnih mnenj; navidezno 

ukvarjanje s kakovostjo (Koren in Brejc, 2011). 

5.3.3 Slovenski model samoevalvacije kakovosti v vrtcu 

Kot sem že omenila, so v slovenskem prostoru na področju kakovosti predšolske vzgoje 

koncept ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti oblikovali v okviru raziskovalnega 

projekta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti predšolske vzgoje v vrtcu.1 L. 

Marjanovič Umek (2011) poudarja, da je bil namen projekta predvsem oblikovanje 

koncepta in modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. Koncept in model sta 

osnovana na notranji evalvaciji, vendar gre kljub temu za preplet notranje in zunanje 

evalvacije. Oblikovani model samoevalvacije vključuje tri ravni kakovosti (strukturno, 

procesno in posredno), o čemer sem že pisala v enem od prejšnjih poglavjih. Koncept 

evalvacije so raziskovalke (Marjanovič Umek, Fekonja, Kovač in Poljanšek, 2002) 

oblikovale na značilnostih evalvacijske kulture in ključnih načelih evalvacije, katere 

izpostavlja Trochim (2002, v Marjanovič Umek, 2011). Pomembna so naslednja načela: 

- evalvacija mora biti izvedena etično. pošteno in odprto, vsi udeleženci morajo 

pritrditi v sodelovanje: 

                                                
1 Raziskovalni projekt je med letoma 2000 in 2002 potekal pod vodstvom L. Marjanovič Umek in sod. 
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- evalvacija vključuje udeležence, ki upoštevajo mnenja ostalih udeležencev in z 

njimi sodelujejo: 

- evalvacija vsem vključenim omogoča vpogled v nova spoznanja ter jih spodbuja v 

razvoj in spreminjanje programa; 

- vsi udeleženci evalvacije vidijo v evalviranju smisel in korist za svoje delo; 

- evalvacija sledi vrednotam in željam vseh udeležencev; 

- vsi udeleženci so zavarovani pred morebitnim oškodovanjem; 

- skozi celoten proces evalvacije je varovana zasebnost udeležencev in zaupnost 

njihovih podatkov; 

- z vsemi ugotovitvami morajo biti seznanjeni vsi udeleženci. 

 

Raziskovalke (Marjanovič Umek idr.) so oblikovale pripomočke za ocenjevanje 

kakovosti v vrtcih. Oblikovati so morale pripomočke, ki zadostijo osnovnim merskim 

pripomočkom kakovostnega pripomočka. Tako so oblikovale vprašalnike (za strokovne 

delavce, za vodstvene delavce in za starše), ocenjevalne lestvice in delno strukturiran 

pogovor za otroke (Marjanovič Umek idr., 2002). Leto kasneje so raziskovalke delo 

nadaljevale v okviru raziskovalnega projekta Samoevalvacija predšolske vzgoje v vrtcih: 

zagotavljanje kakovosti. Namen projekta je bil izvajanje samoevalvacije neposredno v 

vrtcih, preverjanje možnih pristopov in merskih instrumentov ter oblikovanje načrta 

samoevalvacije (Marjanovič Umek, Zupančič, Podlesek, Fekonja, Kavčič in Bajc, 2005). 
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6 VLOGA RAVNATELJA V PROCESU UGOTAVLJANJA IN 

ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI IZVAJANJA PREDŠOLSKE 

VZGOJE 

6.1 Ravnatelj kot pedagoški vodja in menedžer 

Ne glede na obliko družbenega organiziranja vodi sistem oseba, ki je vezana k 

odgovornosti. Vzgojno-izobraževalni zavod v Sloveniji vodi direktor oz. ravnatelj, kot 

določa zakonodaja. 

 

Ravnatelj ima danes dopolnjeno in spremenjeno vlogo: ravnatelj kot pedagoški vodja in 

ravnatelj kot menedžer, obe vlogi pa sta tesno povezani. Ravnatelj kot pedagoški vodja 

odgovarja na vprašanja vzgojnega procesa, opravlja hospitacije, vodi razgovore z 

vzgojitelji in vodi pedagoški zbor. Kot menedžer pa mora zagotavljati pogoje za delo – 

pogoji za izvajanje in realiziranje predšolske vzgoje, obravnava dolgoročne in 

kratkoročne načrte, deli naloge in razporeja delo, skrbi za povezovanje z okoljem in skrbi 

za evalvacijo dela (Devjak, 2003). MacBeath (2011) meni, da je za vodenje nujna 

ustvarjalnost pri uravnavanju napetosti med notranjim (šolskim) in zunanjim (političnim) 

svetom ter med izboljšavami, ki jih vidi vlada, in učnim programom, ki ga vidi sama šola.  

 

Koren (2007) navaja raziskave (npr. Hargreaves, 2003; Fullan, 2001), ki kažejo, da je 

učinkovito vodenje šol povezano z izboljšavami na šolah, poleg tega pa strokovna 

literatura izpostavlja, da je kakovostno vodenje pomembno za motiviranje učiteljev ter 

posledično kakovost poučevanja. Avtor izpostavlja misli Botteryja (2004), ki ugotavlja, 

da so tudi države prepoznale pomen kakovostnega vodenja, zato države veliko vlagajo 

tudi v usposabljanje ravnateljev. Tako je tudi v Sloveniji, kjer je bila leta 1995 

ustanovljena Šola za ravnatelje. Sodobne študije in literatura dokazujejo, da je učinkovito 

vodenje pomemben dejavnik uspešnosti šole, njegov učinek na uspeh učencev pa je zelo 

posreden. Strokovnjaki so si enotni glede pomembnosti kakovosti vodenja. Če kakovost 

vodenja raste, raste tudi vpliv učiteljev in šole, da boljše vplivajo na dosežke in učenje 

učencev (Koren, 2007). 
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Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 2008) v 49. členu 

opredeljuje ravnatelja kot pedagoško vodjo in poslovodni organ javnega vrtca ali šole. V 

sklopu člena so opredeljene naslednje pristojnosti ravnatelja: 

- organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole; 

- pripravlja program razvoja vrtca oziroma šole; 

- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo; 

- je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev, 

vajencev, dijakov, študentov višje šole in odraslih; 

- vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora; 

- oblikuje predlog nadstandardnih programov; 

- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev; 

- organizira mentorstvo za pripravnike; 

- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, 

spremlja njihovo delo in jim svetuje; 

- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive; 

- odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede; 

- spremlja delo svetovalne službe; 

- skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge 

oblike sodelovanja); 

- obvešča starše o delu vrtca oziroma šole in o spremembah pravic in obveznosti 

učencev, vajencev in dijakov; 

- spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, vajencev oziroma dijakov ter 

študentov višje šole; 

- odloča o vzgojnih ukrepih; 

- zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov; 

- zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela; 

- določa sistemizacijo delovnih mest; 

- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev; 

- skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo; 

- odgovoren je za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in 

pripravo letnega poročila o samo-evalvaciji šole oziroma vrtca; 

- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi. 
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49. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2008) torej 

ravnatelju nalaga odgovornost za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti in pripravo 

letnega poročila o samoevalvaciji. Poročilo o samoevalvaciji je torej obvezujoče za vse 

ravnatelje, obseg in vsebina poročila pa nista določena. 50. člen istega zakon opredeljuje, 

da lahko vrtec imenuje pomočnika ravnatelja, ki ravnatelju pomaga pri opravljanju 

poslovodnih in pedagoških nalog. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga 

pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti (Zakon o financiranju 

vzgoje in izobraževanja, 2008). 

 

Decentralizacija šolstva in povečanje ravnateljeve avtonomije sta privedli ravnatelje do 

sprejemanja novih nalog in odgovornosti. Iz tega Resman (2002) izpelje nekaj 

najpomembnejših nalog ravnatelja: 

- Ravnatelj mora poskrbeti za vizijo šole in načrt razvoja, sicer šola ne more 

nadzirati lastnega dogajanja. Z oblikovanjem vizije in načrtom razvoja šola 

oblikuje svojo individualnost. 

- Ravnatelj mora povezovati šolo z okoljem in okolje s šolo. Šolska avtonomija 

pomeni tudi šolsko oblikovan kurikulum, pri oblikovanju katerega sodeluje tudi 

šolsko okolje. 

- Ravnatelj mora za organizacijo vzgojno-izobraževalnega procesa povezovati delo 

in ljudi, osebje usposabljati in jih motivirati. Šola mora sprejeti paradigmo »učeče 

se šole«, saj je organizacija, kjer se poleg učencev učijo tudi učitelji in drugi 

delavci. Ravnatelj mora spodbujati izobraževanje učiteljev, jim omogočiti sredstva 

za učenje in izpopolnjevanje, jih spodbujati k učenju drug od drugega in k 

različnosti mnenj. Nikakor pa njihov neuspeh pri izboljševanju in 

eksperimentiranju ne sme biti kaznovan. Izobraževanje strokovnih delavcev naj 

temelji na potrebi šolskega kurikula in potrebi učiteljev. Ravnatelj mora 

spodbujati timsko delo, kolegialno supervizijo, spodbuja naj sodelovanje s 

fakultetami, instituti ter drugimi strokovnimi institucijami, predvsem pa mora 

učitelju zaupati, saj brez filozofije zaupanja ni mogoče prevzeti vodenja in 

šolskega razvoja. Pomemben je tudi ravnateljev položaj v šolski kulturi, saj je 

ravnatelj nosilec kulture in tisti, ki kulturo lahko spreminja. 

- Ravnatelj mora evalvirati šolsko delo. To je ena najpomembnejših in 

najzahtevnejših ravnateljevih nalog. Z decentralizacijo in šolsko avtonomijo je 

evalvacija postala osnovni vzgib šolskega razvoja. 
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Z vidika avtonomije in samostojnosti odločanja so se oblikovale upravne, poslovodne in 

izvajalske odločitve. Na ravnatelja je vezana predvsem poslovodna funkcija 

menedžmenta, ki svoje naloge prejema od ustanovitelja (države oz. lokalne skupnosti) in 

jih naprej delegira izvajalcem na nižjih ravneh. Ravnatelj je za svoje delo odgovoren 

upravnemu organu, njemu pa so odgovorni izvajalci na nižjih ravneh. Tako preko 

poslovodne funkcije družba obvladuje šolo oz. vrtec kot organizacijo (Zorman, 2002). Na 

spremenjeno vlogo ravnatelja opozarja tudi Resman (2002), ki piše, da ima danes 

ravnatelj drugačno vlogo kot pred leti in danes ravnatelj za svoje delo potrebuje posebno 

znanje, spretnosti in kompetence, zato se mora tudi sam posebej usposabljati. Njegovo 

delo je pod drobnogledom učitelje, staršev, otrok in ustanoviteljev. Ravnatelj je vpet med 

državo in lokalno skupnostjo, med stroko in zakonodajo, med starši in učitelji oz. 

vzgojitelji (Resman, 2002).  Po mnenju Selana in Zupančiča (2002) je delo ravnatelja vse 

bolj vseobsegajoče in ni mogoče, da bi kakovostno vodil šolo, zato so po njunem mnenju 

nujne spremembe, saj mora funkcija šole postati šola in ne podjetje. Tako bi bilo potrebno 

ponovno opredeliti naloge ravnatelja in njegove kompetence. Kot navajata avtorja bi bilo 

potrebnega več zaupanja pri razporejanju financ znotraj zavoda. Le tako bi se šola lahko 

prilagodila svojim potrebam in širšem okolju. 

 

J. Erčulj (2000) se sprašuje, ali je mogoče ločiti delo ravnatelja na področje menedžmenta 

in pedagoškega vodenja. Pri iskanju odgovora se sklicuje na Bolama (1999, v Erčulj, 

2000), ki obe ravnateljevi vlogi združi v pojme vodenje v vzgoji in izobraževanju, kar 

predstavlja politiko vzgoje in izobraževanja, menedžment in pedagoško vodenje. 

Podobno piše tudi Bush (1995, v prav tam), saj je po njegovem ravnatelj kot direktor 

(menedžer) odgovoren za vodenje organizacije, kot pedagoški vodja pa je odgovoren za 

vodenje kolegov sodelavcev. Za uspešno delovanje organizacije sta izjemno pomembni 

obe vlogi. J. Erčulj (2000) je na koncu kritična do izobraževalnih oblasti, ki ne spodbujajo 

pedagoškega dela ravnateljev, saj ravnateljem dodeljujejo številne administrativne naloge 

in skrb za stavbo vrtca. 

6.2 Ravnateljeva avtonomija  

Ravnateljeva in šolska avtonomija sta pomemben pogoj kakovosti vzgojno-

izobraževalnega dela. V državah zahodne Evrope se pojavlja težnja po decentralizaciji, 
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kar pomeni, da se vedno več pristojnosti in odgovornosti prenaša iz državnega na lokalni 

nivo (Devjak, 2003). Tudi Resman (2002) (politično) decentralizacijo razume kot 

prenašanje pristojnosti odločanja ter »odgovornosti za sprejete odločitve z nacionalnega 

(centralnega) na lokalni in šolski nivo, to pa pomeni povečanje avtonomije šol in 

učiteljev.« Številne odločitve, ki so se prej sprejemale na državni ravni, so se zdaj 

prenesle na reven lokalne skupnosti, šole oziroma vrtca, ravnatelja in vsakega učitelja ali 

vzgojitelja posebej. Šolam in vrtcem je potrebno pustiti iniciativo njihovega razvoja, kar 

vključuje tako lastne cilje kot tudi lasten sistem vodenja in upravljanja. Vsaka šola mora 

razviti svoj t. i. šolsko zasnovani menedžment, ki je oblika decentralizacije, ki pojmuje 

šolo kot osnovno enoto razvoja šolskega sistema. Šolski menedžment je razmerje tistega, 

kar moraš narediti, kar je zakonsko predpisano, in tistega, kar moraš narediti, a je pri tem 

pomembna tudi tvoja (šolska, ravnateljeva) odločitev. 

 

Razlogi za decentralizacijo so najmanj trije: idejnopolitični, ekonomski in strokovni. 

Idejnopolitični razlog je oblikovan na osnovi politične pravice posameznika, da odloča o 

svoji usodi, saj ima vsak pravico in odgovornost za vzgojo ter izobraževanje otrok. To 

prepričanje je tudi del Deklaracije o človekovih pravicah in Unescovih dokumentov, zato 

je smotrno, da imajo uporabniki (in starši) pravico povedati, kakšno šolo želijo. 

Ekonomski razlog se nanaša na fleksibilno in racionalno porabo materialnih in finančnih 

sredstev, ki se zmanjša, če se odločanje o tem prenese na nivo šole. Najpomembnejši 

razlog decentralizacije pa je strokovnost, saj se z decentralizacijo povečuje avtonomija šol 

in vrtcev, saj aktivna participacija, ki je del avtonomije, izboljšuje kakovost dela. S 

participacijo se zadovoljujejo posameznikove socialne potrebe, omogoča se vnašanje 

individualnih idej in ciljev v šolske dejavnosti. Tako učitelji krepijo pripadnost šoli, hkrati 

pa dobivajo motivacijo za kakovostno delo in sodelovanje. Avtonomija je osnova za 

participacijo, participacija pa je pogoj za profesionalizacijo in kakovostno delo. Le na ta 

način se lahko povečuje šolska učinkovitost (Resman, 2002). 

 

Ob prenašanju odgovornosti in pristojnosti z nacionalnega na lokalni nivo pa je smiselno 

tudi vprašanje, kaj in katere pristojnosti prenesti in katere naj bodo še vedno skrb 

državnih sistemov. Cilji, kurikulum, struktura organizacije, osebje ter finance so 

področja, ki morajo po mnenju Resmana (2002) ostati v okviru avtonomije šole ali vrtca, 

saj so ti elementi ključni za razvoj kakovostnega dela in šolskega menedžmenta. V 

nadaljevanju bom predstavila vse te elemente v povezavi z decentralizacijo: 
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- Decentralizacija omogoča, da šola dobi večji nadzor nad cilji, ki jih uporablja pri 

svojem delu. Pri tem ne gre le za zapisane cilje v nacionalnem kurikulu ali letnem 

delovnem načrtu, temveč gre za vrednote in programe, ki so zasnovani na osnovi 

šolske kulture, okolja, zaposlenih, učencev in staršev. Poleg avtonomije 

opredeljevanja ciljev ima šola tudi avtonomijo izbire metod in strategij za dosego 

ciljev. 

- Široko zasnovani nacionalni kurikulum šolam omogoča, da svobodno razporejajo 

program, oblikujejo učni proces in izbirajo načine za dosego ciljev. Vsak učitelj 

tako izbira učne oblike, sredstva in učila. Kurikularna avtonomija prav tako 

omogoča ravnatelju kot vodji, da izbira med programi izobraževanja učiteljev. 

- Dobra organizacijska struktura omogoča fleksibilno in racionalno delo. 

Fleksibilnost ne pomeni le organizacijo delo, temveč se nanaša tudi na kurikulum, 

razporejanje materialnih in finančnih sredstev ter strokovnega osebja.  

- Z decentralizacijo šolstva so šole prevzele iniciativo za razvoj in kakovost 

šolskega dela, kar pomeni, da ravnatelj pri razvijanju šole in njene kakovosti 

izbira svoje ljudi. Tudi pri kadrovanju ima ravnatelj vso avtonomijo, da zaposluje 

strokovno in drugo osebje. 

- Države, ki so zmanjševale finančna sredstva in kljub temu želele povečati 

kakovost šolstva, so šolam najprej dodelile finančno avtonomijo, saj bi le tako 

šola lahko uresničevala svoje prioritete. Ob tem je potrebno upoštevati razmerje 

med predpisanimi namenskimi in nenamenskimi sredstvi, s katerimi šola 

avtonomno razpolaga, razmerje pa je odvisno od stopnje decentralizacije 

(Resman, 2002). 

  

Decentralizacija in šolska avtonomija pa še ne pomenita, da centralizacija ne obstaja. Šole 

in lokalne skupnosti so še vedno nacionalna zadeva, zato šola ne more biti avtonomna do 

te mere, da bi se razsula. Pojavlja se tudi vprašanje o skrbi države za šolstvo in o 

opravljanju nalog, ki so v odgovornosti šole, zato se nekaterim poraja tudi vprašanje, ali 

se kakovost v šolstvu z decentralizacijo zmanjšuje (Resman, 2002). 

 

O spremenjenem diskurzu v vzgoji in izobraževanju pišeta tudi M. Cencič in J. Erčulj 

(2014). Diskurz vsebuje tekmovalnost, standardizacijo, primerljivost, možnost proste 

izbire in zunanjo odgovornost, v razmerju s spremenjenim diskurzom pa so se spremenila 

tudi pričakovanja države in drugih deležnikov do šol in njihovih vodij. Kot navajata 
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avtorici (nav. po Scherp, 2008) so ravnatelji postavljeni pred izziv usklajevanja zunanjih 

zahtev in notranjega zaupanja. 

 

Ne glede na to, da številne raziskave, smernice in priporočila poudarjajo pomembno 

povezanost med ravnateljevanjem in uspešnostjo sistema vzgoje in izobraževanja (OECD, 

2008; Koren, 2007; Robinson, 2011), pa ne moremo ravnatelju v celoti dodeliti 

individualne odgovornosti za kakovost vodenja. Ravnateljeve naloge so namreč precej 

obsežne, vodenje v vzgoji in izobraževanju pa ni vezano le na ravnatelja, temveč gre v 

realnosti za sodelovalno vodenje (Brejc idr., 2014). 
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II EMPIRIČNI DEL 

7 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 

7.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Koncept kakovosti je v zadnjem času postal eden osrednjih pojmov tudi na področju 

vzgoje in izobraževanja. Raziskovanje kakovosti je v našem prostoru toliko bolj 

pomembno, saj se čas, ki ga otroci preživijo v vrtcu, v zadnjih desetih letih podaljšuje. 

Rezultati sodobnejših raziskav kažejo, da gre za pomembno povezanost med kakovostjo 

vrtca in otrokovim razvojem. S področja kakovosti so bile izvedene številne raziskave, 

nikjer pa ni moč zaslediti raziskav o vlogi ravnatelja pri ugotavljanju in zagotavljanju 

kakovosti v vrtcu. 

 

V magistrskem delu želim ugotoviti, kakšne so ravnateljeve naloge pri ugotavljanju in 

zagotavljanju kakovosti v vrtcu, na kakšen način ravnatelji ugotavljajo in zagotavljajo 

kakovost, kdo sodeluje pri raziskovanju kakovosti in kako pogosto ravnatelji ocenjujejo 

kakovost v vrtcu. Poleg tega želim ugotoviti tudi, ali se ravnatelji srečujejo s kakšnimi 

težavami pri procesu ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. 

7.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

Glavni cilj raziskave je ugotoviti, kašna je vloga ravnatelja pri ugotavljanju in 

zagotavljanju kakovosti ter kako ravnatelji ocenjujejo to svojo vlogo, kdo sodeluje pri 

procesu ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, kako pogosto ravnatelji ocenjujejo 

kakovost in ali se ravnatelji srečujejo z ovirami pri ugotavljanju in zagotavljanju 

kakovosti. Zanima me tudi, ali se pojavljajo razlike med ravnatelji glede na spol, število 

let delovne dobe na mestu ravnatelja, glede na okolje, v katerem se nahaja vrtec, in glede 

organiziranosti vrtca (vrtec kot organizacijska enota osnovne šole ali kot samostojna 

organizacijska enota). 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 Kako ravnatelji ocenjujejo svojo vlogo pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti 

v vrtcu? 

 Na kakšen način ravnatelji ugotavljajo in zagotavljajo kakovost v vrtcih? 
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 Kdo vse poleg ravnatelja še sodeluje pri procesu ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti? 

 Kako pogosto ravnatelji ocenjujejo raven kakovosti v vrtcu in kje objavijo 

rezultate? 

 Ali se ravnatelji pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v vrtcu srečujejo s 

kakšnimi ovirami oz. omejitvami? Če ja, s katerimi? 
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8 RAZISKOVALNA METODA 

8.1 Osnovna raziskovalna metoda 

Osnovna raziskovalna metoda je bila deskriptivno-kavzalna neeksperimentalna metoda 

pedagoškega raziskovanja. Uporabila sem kvantitativen raziskovalni pristop. 

8.2 Vzorec 

V raziskavo o vlogi ravnatelja pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v vrtcu je bilo 

vključenih 71 (55 %) ravnateljev vrtcev in 59 (45 %) pomočnikov ravnateljev vrtcev, 

skupaj 130 vodstvenih delavcev slovenskih vrtcev.  

 

Demografski podatki sodelujočih v raziskavi kažejo, da je bilo vključenih 114 (88 %) 

žensk in 16 (12 %) moških. Med ravnatelji je bil delež moških večji, saj je sodelovalo 15 

(21 %) moških, medtem ko je bil le 1 (2 %) moški pomočnik ravnatelja. Starostna 

struktura kaže, da je največ (48 %) anketiranih v starostnem razredu 50 let ali več, nekaj 

manj (42 %) pa jih je v starostnem razredu od 40 do 49 let. V starostnem razredu od 20 do 

29 let ni bil nihče od vprašanih, tudi v starostnem razredu od 30 do 39 let ni nobenega 

ravnatelja, pomočnikov ravnateljev v tej starostni skupini pa je 12 (20 %). Večina 

ravnateljev (66 %) sodi v starostno skupino nad 50 let, večina pomočnikov ravnateljev 

(53 %) pa v starostno skupino od 40 do 49 let. Delež vprašanih, ki so zaposleni v 

samostojnem vrtcu, in tistih, ki so zaposleni v vrtcu pri osnovni šoli, je enak in znaša 65 

(50 %) vprašanih. Med ravnatelji je večji delež (56 %) tistih, ki so zaposleni v vrtcu, ki je 

samostojna organizacijska enota, medtem ko je med pomočniki ravnateljev večji delež 

(58 %) tistih, ki so zaposleni v vrtcu pri osnovni šoli, kar lahko povežemo z nalogami 

pomočnikov ravnateljev osnovnih šol, ki so pristojni za področje vrtca. Tudi zastopanost 

vrtcev glede na okolje, v katerem se vrtec nahaja, je uravnotežena, saj 61 (47 %) 

vprašanih deluje v mestnem vrtcu in 69 (53 %) vprašanih deluje v vaškem vrtcu. Največ 

anketiranih (44 %) ima med 6 in 15 let delovnih izkušenj na vodstvenem položaju, 

najmanj (9 %) pa ima 26 let in več delovnih izkušenj na vodstveni funkciji. Prikaz 

demografskih podatkov v obliki tabele je v Prilogi 2. 

 

Ravnatelji, vključeni v raziskavo, imajo v povprečju več let delovnih izkušenj na 

vodstveni funkciji v primerjavi s pomočniki ravnateljev, vključenih v raziskavo. 
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Ravnatelji imajo povprečno 12,4 let delovnih izkušenj, pomočniki ravnateljev pa 9,2 let, 

vsi anketirani skupaj pa imajo v povprečju 11 let delovnih izkušenj na vodstvenem 

delovnem mestu.  

8.3 Opis merskih instrumentov 

Za namene raziskave sem izdelala anketni vprašalnik, ki je razdeljen na uvodni del ter 

dva dela vprašanj, kar skupaj predstavlja 33 vprašanj. V uvodnem delu sem predstavila 

namen raziskave. Prvi del vprašalnika je vseboval vprašanja, ki se nanašajo na vrtec, v 

katerem so ravnatelji in pomočniki ravnateljev zaposleni. Vsebinsko so se vprašanja 

nanašala na vlogo ravnatelja pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v vrtcu, načine 

ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, pogostost ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti, težave pri procesu ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ter akterje, ki 

sodelujejo v tem procesu. Vprašanja so bila zaprtega in odprtega tipa, vsebovala so tudi 

deskriptivne ocenjevalne lestvice. S pomočjo deskriptivne ocenjevalne lestvice so 

anketiranci ocenjevali lastno vlogo pri procesu ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v 

vrtcu ter strinjanje s trditvami, ki se nanašajo na stanje v vrtcu, v katerem so zaposleni. 

Anketni vprašalnik so sodelujoči reševali preko spletne ankete, katera je v Prilogi. 

Uporabila sem 1KA odprtokodno aplikacijo za spletno anketiranje. 

8.4 Postopek zbiranja podatkov 

Postopek zbiranja podatkov se je začel v prvi polovici aprila 2018, ko so ravnatelji in 

pomočniki ravnateljev prejeli elektronsko pošto z URL dostopom do spletne ankete. Z 

zbiranjem podatkov sem zaključila konec meseca aprila 2018. Večina vprašalnikov je bila 

izpolnjena v prvih petih dneh. 

8.5 Postopki obdelave podatkov 

Kvantitativna obdelava je potekala na ravni deskriptivne statistike in na ravni uporabe 

osnovne deskriptivne statistike numeričnih spremenljivk. Rezultati, pridobljeni z 

anketnimi vprašalniki, so obdelani s statističnim programom SPSS. Spremenljivke so 

opisane s pomočjo opisnih statistik standardnega odklona (SD) ter povprečja (M). Izvedla 

sem t-test za neodvisne vzorce glede na posamezne spremenljivke ter test ANOVA za 

ugotavljanje statistično značilnih razlik med anketiranimi. Rezultati raziskave so 

predstavljeni opisno ter v obliki tabel in grafov. Podatke, pridobljene z odprtimi 
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vprašanji, sem analizirala kvalitativno. Zbrane podatke sem najprej uredila, odprto 

kodirala, oblikovala kategorije in kode uvrstila v kategorije. 
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9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

9. 1 Ravnateljeva vloga pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v vrtcu 

V prvem sklopu vprašanj sem želela izvedeti, kako ravnatelji in pomočniki ravnateljev 

ocenjujejo svojo vlogo pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti. Zanimalo me je tudi, 

ali se pojavljajo razlike med ocenami ravnateljev in pomočnikov ravnateljev. S temi 

vprašanji sem želela odgovoriti na raziskovalno vprašanje: Kako ravnatelji ocenjujejo 

svojo vlogo pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v vrtcu? Anketirani so ocenjevali 

trditve, ki so se nanašale na njihove vloge pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti. 

Trditve so se nanašale na načrtovanje ugotavljanja kakovosti, izvedbo raziskovanja 

kakovosti in tudi na uporabo pridobljenih rezultatov. Posamezno trditev so anketirani 

ocenili s »Sploh ne velja.«, »Bolj ne velja.«, »Niti ne velja niti velja.«, »Bolj velja.« in 

»Povsem velja.« Postavila sem si naslednjo hipotezo: 

 

Hipoteza 1: Ravnatelji ocenjujejo, da trditve o vlogi pri ugotavljanju in zagotavljanju 

kakovosti za njih bolj veljajo v primerjavi z ocenami pomočnikov ravnateljev. 
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Graf 1: Prikaz ocen vseh anketiranih glede njihove vloge pri ugotavljanju in zagotavljanju 

kakovosti v vrtcu 
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Graf 1 prikazuje ocene trditev vseh ravnateljev in pomočnikov ravnateljev glede njihove 

vloge pri ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcu. Največ anketiranih (76 %) se je 

povsem strinjalo s trditvijo, da v samoevalvacijo vrtca vključijo strokovne delavce vrtca. 

Tudi trditvi, da ravnatelji oz. pomočniki ravnateljev s samoevalvacijo seznanijo vse 

udeležence samoevalvacije ter da spodbujajo razvoj samoevalvacijske klime, so 

anketirani v veliki meri (71 %) ocenili, da za njih povsem velja. Rezultati so podrobneje 

predstavljeni v nadaljevanju. 

Tabela 2: Opisna statistika in preverjanje razlik med ocenami ravnateljev in pomočnikov 

ravnateljev o njihovi vlogi pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v vrtcu 

 
M SD p vrednost 

Spodbujam razvoj 

samoevalvacijske kulture v 

vrtcu in klime zaupanja. 

Ravnatelji 4,7 0,60 
0,538 > 0,05 

Pomočniki ravnateljev 4,6 0,55 

Sem vodja in organizator 

samoevalvacijskih akcij. 

Ravnatelji 4,1 0,98 
0,649 > 0,05 

Pomočniki ravnateljev 4,2 0,84 

Oblikujem delovno skupino za 
kakovost, katera ima širok izbor 

udeležencev. 

Ravnatelji 4 1,05 
0,095 > 0,05 

Pomočniki ravnateljev 3,7 1,15 

Izdelam načrt samoevalvacije 
vrtca. 

Ravnatelji 4,1 0,96 
0,583 > 0,05 

Pomočniki ravnateljev 4 1,14 

Načrtujem metodologijo 

raziskovanja (metode, 

instrumenti, vzorec, zbiranje in 
obdelava podatkov ...). 

Ravnatelji 3,8 0,98 

0,798 > 0,05 
Pomočniki ravnateljev 3,8 1,25 

Odgovoren sem za 
demokratičnost raziskovanja in 

varovanje podatkov. 

Ravnatelji 4,6 0,68 
0,387 > 0,05 

Pomočniki ravnateljev 4,5 0,70 

Oblikujem pravila raziskovanja 
in skrbim, da se udeleženci 

držijo pravil. 

Ravnatelji 4,2 0,89 
0,568 > 0,05 

Pomočniki ravnateljev 4,1 0,95 

V samoevalvacijo vključim 
strokovne delavce vrtca. 

Ravnatelji 4,7 0,63 
0,367 > 0,05 

Pomočniki ravnateljev 4,6 0,69 

V samoevalvacijo vključim 

starše. 

Ravnatelji 4 0,92 
0,240 > 0,05 

Pomočniki ravnateljev 3,7 1,23 

V samoevalvacijo vključim 

otroke. 

Ravnatelji 3,3 0,98 
0,024 < 0,05 

Pomočniki ravnateljev 3,7 1,26 

V samoevalvacijo vključim 

predstavnike občine. 

Ravnatelji 2,8 1,02 
0,478 > 0,05 

Pomočniki ravnateljev 2,7 1,15 

Z rezultati seznanim vse 
udeležence samoevalvacije 

vrtca. 

Ravnatelji 4,6 0,76 
0,887 > 0,05 

Pomočniki ravnateljev 4,5 0,93 

Na podlagi rezultatov oblikujem 

razvojni načrt vrtca. 

Ravnatelji 4,5 0,79 
0,613 > 0,05 

Pomočniki ravnateljev 4,4 0,96 
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Tabela 2 prikazuje opisno statistiko ocen anketiranih glede trditev, ki se nanašajo na 

vlogo ravnatelja oz. pomočnika ravnatelja pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v 

vrtcu. Za vsako podskupino (ravnatelji in pomočniki ravnatelja) sem izračunala 

aritmetično sredino (M), standardni odklon (SD) ter vrednost p za preverjanje razlik med 

ravnatelji in pomočniki ravnateljev.  

 

Trditev »Spodbujam razvoj samoevalvacijske kulture v vrtcu in klime zaupanja.« je 

večina (75 %) ravnateljev ocenila, da za njih povsem velja. Povprečje med ravnatelji 

znaša 4,7, s standardnim odklonom 0,6. Tudi večina (66 %) pomočnikov ravnateljev je 

ocenila, da spodbuja razvoj samoevalvacijske kulture in klime zaupanja. Povprečje med 

pomočniki ravnateljev znaša 4,6, s standardnim odklonom 0,55. Vidimo torej, da pri 

ocenah ravnateljev in pomočnikov ravnateljev ni prišlo do statistično pomembnih razlik 

(p = 0,538, p > 0,05). Rezultati torej kažejo, da tako ravnatelji kot tudi pomočniki 

ravnateljev spodbujajo razvoj samoevalvacijske kulture in klime zaupanja, kar je po 

mnenju Medveša (2000) nujen pogoj za uspešno samoevalvacijo vrtca. Razvoj 

samoevalvacijske kulture in klime zaupanja po njegovem pomeni spodbujanje iskanja 

ukrepov, ki izboljšujejo stanje, spodbujanje kritičnega ocenjevanja stanja, spodbujanje 

hotenja k izboljševanju in zagotavljanje zaupnosti pridobljenih podatkov.  

 

Tudi pri trditvi »Sem vodja in organizator samoevalvacijskih akcij« so si bili ravnatelji in 

pomočniki ravnateljev precej enotni. Ocene ravnateljev kažejo, da skoraj enak delež 

ravnateljev trditev ocenjuje, da povsem velja za njih (41 %) in bolj velja za njih (39 %). 

Aritmetična sredina odgovorov ravnateljev znaša 4,1, s standardnim odklonom 0,98. 

Ocene pomočnikov ravnateljev prav tako prikazujejo skoraj enak delež ocene trditve, da 

povsem velja za njih (41 %) in bolj velja za njih (42 %). Povprečje ocen pomočnikov 

ravnateljev znaša 4,2, s standardnim odklonom 0,84, kar pomeni, da so si bili pomočniki 

nekoliko bolj enotni pri ocenjevanju v primerjavi z ravnatelji. Rezultati kažejo, da pri tej 

trditvi ni statistično pomembnih razlik med ocenami ravnateljev in pomočnikov 

ravnateljev (p = 0,649, p > 0,05). Sklepamo lahko, da so anketirani vodje in organizatorji 

samoevalvacijskih akcij. O pomembnosti vloge ravnatelja v vodenju in organiziranju 

samoevalvacijskih akcij piše Medveš (2002), ki poudarja, da je bolj kot neposredno 

sodelovanje v posameznih akcijah pomembno, da je ravnatelj tisti, ki je vir informacij ter 

je vodja in organizator samoevalvacijskih akcij. 
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Ocene trditve »Oblikujem delovno skupino za kakovost, katera ima širok nabor 

udeležencev« so bile nekoliko bolj različne. Največ (38 %) ravnateljev je trditev ocenilo z 

oceno, da povsem velja za njih, dva ravnatelja manj (35 %) pa sta označila, da bolj velja 

za njih. Sredinsko oceno niti ne velja niti velja je izbralo 17 % ravnateljev, ostali (10 %) 

so izbrali oceno bolj ne velja in sploh ne velja. Povprečna vrednost ocene ravnateljev te 

trditve znaša 4, s standardnim odklonom 1. Večina rezultatov se nahaja torej v območju 

ocene med 3 in 5, kar na lestvici odgovorov pomeni med niti ne velja niti velja in povsem 

velja. Tudi pomočniki ravnateljev so večinoma odgovorili z bolj velja in povsem velja (58 

%), v primerjavi z ravnatelji je večji delež (27 %) pomočnikov trditev ocenilo s 

sredinskim odgovorom niti ne velja niti velja, pa tudi delež ocen sploh ne velja in bolj ne 

velja je bil nekoliko večji v primerjavi z ravnatelji. Razpršenost odgovorov pomočnikov 

ravnateljev dokazuje tudi večji standardni odklon, ki znaša 1,15. To lahko razložimo z 

vzorcem anketiranih, saj je 42 % pomočnikov ravnateljev zaposlenih v vrtcu kot v 

samostojni organizacijski enoti, kar pomeni, da so njihovi ravnatelji v celoti odgovorni in 

pristojni za področje vrtca in opravljajo pomembnejša dela v procesu samoevalvacije (v 

primerjavi z vrtci pri osnovnih šolah, kjer so za področje vrtca številne pristojnosti in 

odgovornosti prenesena na pomočnika ravnatelja). Ocene ravnateljev in pomočnikov 

ravnateljev se pri tej strditvi statistično pomembno ne razlikujejo (p = 0,95, p > 0,05). Po 

mnenju V. Podgornik, T. Devjak in Vogrinca (2009) je pomembno, da vrtec pred 

začetkom samoevalvacije oblikuje skupino za kakovost, katero zavezuje etični kodeks 

glede uporabe podatkov, uporabe ukrepov in dela z drugimi informacijami. Podobno 

menijo tudi L. Marjanovič Umek idr. (2002). Avtorice navajajo, da naj vrtec sporazumno 

oblikuje delovno skupino za kakovost, katera naj šteje 5 do 7 članov različnih skupin 

udeležencev. Delovna skupina naj koordinira načrtovanje ter izvajanje samoevalvacije in 

interpretacijo podatkov, člani skupine pa naj skrbijo za neprestano izpopolnjevanje na 

področju izvajanja samoevalvacije. 

 

Naslednjo trditev »Izdelam načrt samoevalvacije vrtca« so ravnatelji večinoma (78 %) 

ocenili, da bolj velja ali povsem velja za njih. Majhen delež (6 %) ravnateljev je ocenil, 

da sploh ne velja ali bolj ne velja za njih. Povprečna ocena ravnateljev znaša 4,1, 

standardni odklon pa 0,97. Tudi pomočniki ravnateljev ocenjujejo trditev, da velja za njih 

(41 % jih je ocenilo, da povsem velja, in 34 %, da bolj velja). Standardni odklon je pri 

pomočnikih ravnateljev nekoliko večji in znaša 1,15. Interpretiramo lahko, da velika 

večina (78 %) ravnateljev izdela načrt samoevalvacije vrtca, prav tako tudi večina (75 %) 
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pomočnikov ravnateljev, vendar je med pomočniki ravnateljev večji delež tistih, ki načrta 

samoevalvacije vrtca ne pripravljajo. Ponovno lahko rezultate povežemo s strukturo 

vzorca, kot smo to storili v sklopu prejšnje trditve. T-test je pokazal, da ne obstajajo 

statistično pomembne razlike med ocenami ravnateljev in pomočniki ravnateljev (p = 

0,583, p > 0,05). Kot poudarjajo L. Marjanovič Umek idr. (2002) mora imeti evalvacija 

skrbno pripravljen načrt. Izvedena mora biti smotrno glede na sredstva in čas, ki ga ima 

vrtec. Načrt samoevalvacije naj po njihovem mnenju vsebuje opredeljena področja 

kakovosti, pripomočke, kdo bo sodeloval in kako bo samoevalvacija potekala. 

 

Glede trditve, ki se nanaša na metodologijo raziskovanja, se niso pojavila razlike v 

povprečni vrednosti ocene med ravnatelji in pomočniki ravnateljev. Povprečna vrednost 

obeh skupin znaša 3.8, je pa med pomočniki ravnateljev večji standardni odklon (SD = 

1,25), kar potrjujejo tudi rezultati, saj je 10 % pomočnikov ravnateljev odgovorilo, da ne 

načrtujejo metodologije raziskovanja, na drugi strani pa je 39 % vprašanih pomočnikov 

odgovorilo, da povsem velja, da načrtujejo metodologijo raziskovanja, kar je največji 

delež med odgovori. Največji delež (42 %) med odgovori ravnateljev predstavlja ocena 

bolj velja, kar je ena stopnja manj v primerjavi z največjim deležem ocen pomočnikov 

ravnateljev. Sicer pa je večina (89 %) ravnateljev ocenila, da trditev za njih ne velja niti 

velja, ali pa da bolj velja ali pa povsem velja. V primerjavi z ravnatelji je delež 

pomočnikov ravnateljev, za katere ne velja, da načrtujejo metodologijo raziskovanja, 

večji in znaša 21%. Tudi pri tej trditvi je t-test za neodvisne vzorce pokazal, da ne prihaja 

do statistično pomembnih razlik med odgovori ravnateljev in pomočnikov ravnateljev (p 

= 0,798, p > 0,05). H. Niemi (2008, v Vogrinc in Podgornik, 2012) trdi, da morajo imeti 

vsi pedagoški delavci vsaj temeljno znanje iz pedagoške metodologije, saj le tako lahko 

spremljajo in analizirajo lastno prakso. Gre za t. i. raziskovalno pismenost, ki omogoča 

razumevanje in načrtovanje samoevalvacijskih akcij. Načrtovanje metodologije 

raziskovanja je eden ključnih elementov za uspešno raziskovanje, vendar morajo biti vsi, 

ki načrtujejo in izvajajo raziskovanje, ustrezno raziskovalno pismeni. 

 

O vlogi odgovornosti za demokratičnost raziskovanja in varovanja podatkov so si bili 

ravnatelji in pomočniki ravnateljev precej enotni. Povprečna ocena pri ravnateljih znaša 

4,6, pri pomočnikih ravnateljev pa 4,5. Enotnost dokazuje tudi manjši standardni odklon, 

ki med ravnatelji znaša 0,68, med pomočniki ravnateljev pa 0,7. Nihče od anketiranih ni 

označil, da trditev o odgovornosti za demokratičnost raziskovanja in varovanju podatkov 
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zanj sploh ne velja, le trije (2 %) anketirani pa so odgovorili, da ta vloga za njih ne velja. 

Odgovori med ravnatelji in pomočniki ravnateljev se statistično pomembno ne razlikujejo 

(p = 0,987, p > 0,05). Sklepamo lahko, da je med anketiranimi prisotno zavedanje o 

pomembnosti demokratičnega raziskovanja in o skrbi za varovanje podatkov. Da je 

varovanje zasebnosti pomemben vidik raziskovanja, potrjujeta tudi V. Podgornik in 

Vogrinc (2012). Navajata, da mora raziskovalec že pred začetkom raziskovanja izvesti 

različne ukrepe, ki bi obvarovali zasebnost vseh, ki sodelujejo v raziskavi.  

 

Naslednjo trditev, ki se nanaša na oblikovanje pravil raziskovanja in skrb za upoštevanje 

pravil, so v povprečju ravnatelji ocenili z 4,2, pri čemer standardni odklon znaša 0,89. 

Največ (45 %) ravnateljev je odgovorilo, da vloga oblikovanja pravil in skrb za 

upoštevanje pravil povsem velja za njih, nekaj manj (38 %) ravnateljev pa je ocenilo, da 

ta vloga za njih bolj velja. Sredinski odgovor niti velja niti ne velja je izbralo 10 % 

ravnateljev, 7 % jih je ocenilo, da ne velja, nihče od ravnateljev pa ni ocenil, da ta vloga 

zanj sploh ne velja. Pomočniki ravnateljev so trditev ocenili s povprečno oceno 4,1, 

standardni odklon pa znaša 0,95. Med njimi je 44 % svojo vlogo ocenilo z bolj velja, 39 

% pa jih je ocenilo, da ta vloga za njih povsem velja. V primerjavi z ravnatelji je manjši 

delež pomočnikov ravnateljev ocenil, da ta vloga za njih ne velja niti ne velja.. T-test za 

neodvisne vzorce je pokazal, da med ocenami ravnateljev in pomočniki ravnateljev ne 

prihaja do statistično pomembnih razlik (p = 0,586, p > 0,05). 

 

V nadaljevanju so se trditve nanašale na sodelujoče v procesu samoevalvacije vrtca 

(strokovni delavci vrtca, starši, otroci in predstavniki lokalne skupnosti). Glede trditve, da 

v samoevalvacijo vrtca vključijo strokovne delavce vrtca, so si bili vsi anketirani najbolj 

enotni (standardni odklon je izmed vseh najmanjši, SD = 0,66). Obenem je ta trditev tudi 

najvišje ocenjena tako v skupnem seštevku, kot tudi med ravnatelji in pomočniki 

ravnateljev. V povprečju so ravnatelji trditev oceni z 4,7, pomočniki ravnateljev pa s 4,6. 

79 % ravnateljev je ocenilo, da trditev o vključevanju strokovnih delavcev v 

samoevalvacijo vrtca za njih povsem velja, 18 % pa jih je ocenilo, da bolj velja. Eden (1 

%) izmed ravnateljev je ocenil, da zanj trditev ne velja, prav tako je eden (1 %) ocenil, da 

trditev zanj sploh ne velja. Prav tako je tudi večina (73 %) pomočnikov ravnateljev 

ocenila, da trditev za njih povsem velja, oceno bolj velja pa je podalo 19 % pomočnikov 

ravnateljev. Nihče izmed pomočnikov ni ocenil, da trditev zanj sploh ne velja, eden (2 %) 

je odgovoril, da bolj ne velja, 7 % pa jih je odgovorilo, da niti ne velja niti velja. Rezultati 
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kažejo, da anketirani večinoma vključujejo strokovne delavce v samoevalvacijo vrtca. 

Med ravnatelji in pomočniki ravnateljev ni prišlo do statistično pomembnih razlik (p = 

0,367, p > 0,05). 

 

Naslednja trditev se nanaša na vključevanje staršev v samoevalvacijo vrtca. Največ (41 

%) ravnateljev je odgovorilo, da za njih trditev bolj velja, 10 % manj jih meni, da trditev 

za njih povsem velja, kar 23 % odstotkov pa jih je odgovorilo, da trditev za njih niti ne 

velja niti velja. Preostalih 5 % ravnateljev je odgovorilo, da za njih trditev bolj ne velja. 

Povprečna vrednost odgovorov ravnateljev znaša 4, z nekoliko večjim standardnim 

odklonom 0,9, kar pomeni, da se večina rezultatov nahaja v območju med 3,1 in 4,9. Med 

pomočniki ravnateljev pa je največji (34 %) delež tistih, ki so odgovorili, da trditev za 

njih povsem velja, 29 % pa je tistih, za katere trditev bolj velja. Odgovor niti ne velja niti 

velja je izbralo 20 % pomočnikov ravnateljev, kar 17 % pa jih je odgovorilo, da trditev za 

njih bolj ne velja ali pa sploh ne velja. Rezultati kažejo, da velik del pomočnikov 

ravnateljev vključuje starše v samoevalvacijo vrtca, je pa v primerjavi z ravnatelji več 

tistih, ki staršev ne vključujejo v samoevalvacijo vrtca. Pester nabor odgovorov dokazuje 

tudi velik standardni odklon, ki pri pomočnikih ravnateljev znaša 1,23. T-test je pokazal, 

da tudi pri tej trditvi ni prišlo do statistično pomembnih razlik med ocenami ravnateljev in 

pomočnikov ravnateljev (p = 0,240, p > 0,05). O kakovosti z vidika staršev piše T. Vonta 

(2009). Po njenem skorajda ni starša, ki za svojega otroka ne bi želel kakovostnega vrtca, 

kakovost pa ocenjujejo precej laično, predvsem z vidika svojega otroka, njegovih potreb 

in želja. V kakovostnem vrtcu prevladuje občutek medsebojne odgovornosti in 

partnerskega odnosa med starši in vzgojitelji ter skupne skrbi za dobro otrok. Del 

odgovornosti pomeni tudi skrb za kakovost in sodelovanje staršev pri samoevalvaciji 

vrtca. 

 

Zanimalo me je tudi, ali ravnatelji in pomočniki ravnateljev v samoevalvacijo vključujejo 

tudi otroke. Povprečna ocena trditve o vključevanju otrok v samoevalvacijo pri 

ravnateljih znaša 3,3, s standardnim odklonom 0,98. 35 % ravnateljev je odgovorilo, da 

trditev za njih niti ne velja niti velja, prav tako jih je 35 % odstotkov odgovorilo, da 

trditev za njih bolj velja. Le 8 % ravnateljev pa je trditev ocenilo, da za njih povsem velja, 

21 % pa jih je odgovorilo, da bolj ne velja ali pa sploh ne velja. Največ (36 %) 

pomočnikov ravnateljev je odgovorilo, da trditev za njih povsem velja, 27 % jih je 

odgovorilo, da bolj velja, 19 % da niti ne velja niti velja, 19 % pa jih je ocenilo, da trditev 
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za njih bolj ne velja ali pa sploh ne velja. Povprečna ocena med pomočniki ravnateljev 

znaša 3,7, pri čemer velja opozoriti na velik standardni odklon (SD = 1,26). Rezultati 

kažejo, da so pomočniki ravnateljev bolj naklonjeni vključevanju otrok v samoevalvacijo 

vrtca kot ravnatelji. Razlike sem preverila tudi s t-testom in ugotovila, da med odgovori 

ravnateljev in pomočnikov ravnateljev prihaja do statistično pomembnih razlik (p = 

0,024, p < 0,05) s 5-odstotnim tveganjem. Pomočniki ravnateljev se statistično značilno 

bolj strinjajo s trditvijo o vključevanju otrok v samoevalvacijo. Musek Lešnik in K. 

Bergant (2001) opozarjata, da imajo otroci posebej pomembno vlogo, saj so prav oni 

najpomembnejši neposredni uporabniki, posredujejo pa nam lahko pomembne podatke o 

kakovosti vrtca. O participaciji otrok pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti 

razpravlja tudi Katzova (Katz, 1992, v Vonta, 2009). Po njenem mnenju je vse preveč 

pristopov kakovosti, ki so opredeljeni »od zgoraj navzdol«, kar je po njenem mnenju 

problematično, saj rezultati ne odražajo dejanskega stanja. Zato bi bilo potrebno uvajati 

pristop »od spodaj navzgor«, kar pomeni, da bi kakovost vrtca vrednotili predvsem z 

vidika otroka in aktivno vključevali otroka v proces presojanja kakovosti vrtca.  

 

Izmed vseh trditev so vsi anketirani najnižje ocenili trditev »V samoevalvacijo vključim 

predstavnike lokalne skupnosti.« Največ (44% ) ravnateljev je trditev ocenilo s 

sredinskim odgovorom niti ne velja niti velja. 20 % jih je odgovorilo, da trditev za njih 

bolj velja, prav tako 20 % pa jih je odgovorilo, da trditev za njih bolj ne velja. Odgovor 

povsem velja je izbralo 4 % ravnateljev, oceno, da trditev za njih sploh ne velja, pa 13 % 

ravnateljev. Povprečje ocen znaša 2,8, standardni odklon pa 1,03, kar pomeni, da se 

večina rezultatov nahaja med 1,5 in 3,8. Povprečna vrednost odgovorov pomočnikov 

ravnateljev znaša 2,7, standardni odklon pa je nekoliko večji in znaša 1,15. Podobno kot 

ravnatelji, tudi največ (37 %) pomočnikov ravnateljev ocenjuje, da trditev za njih niti ne 

velja niti velja. Rezultati kažejo, da se največ anketiranih ne more opredeliti, ali trditev o 

vključevanju  predstavnikov občine v samoevalvacijo velja za njih. Zgovorni so tudi 

podatki, da je velik del (37 %) anketiranih odgovoril, da trditev za njih ne velja. 

Sklepamo lahko, da anketirani v procesu samoevalvacije ne sodelujejo s predstavniki 

lokalne skupnosti. T-test je pokazal, da med odgovori ravnateljev in pomočnikov 

ravnateljev ne prihaja do statistično pomembnih razlik (p = 0,478, p > 0,05). O 

povezanosti in nalogah lokalne skupnosti in vrtcev pišeta T. Devjak in S. Berčnik (2010). 

Avtorici izpostavljata pomen nadzora pri reševanju vprašanja uspešnosti uresničevanja 

ciljev predšolske vzgoje. Nadzor se navezuje na zgodnje opozarjanje menedžmenta o 
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negativnih ali pozitivnih dogajanjih v instituciji. Poleg nadzora je pomembno tudi aktivno 

vključevanje lokalne skupnosti v pripravo razvojnih programov s področja predšolske 

vzgoje, saj je za lokalno skupnost pomembno področje financiranja predšolske vzgoje in 

zagotavljanje namenskih sredstev. Zaključimo lahko torej, da je za optimalno delovanje 

nujno sodelovanje predstavnikov lokalne skupnosti tudi na ravni vrtca.  

 

Trditev »Z rezultati seznanim vse udeležence samoevalvacije v vrtcu« so v povprečju vsi 

anketirani visoko ocenili, povprečna vrednost ocene ravnateljev znaša 4,6, povprečna 

vrednost pomočnikov ravnateljev pa 4,5. Večina ravnateljev (68 %) in večina (75 %) 

pomočnikov ravnateljev meni, da trditev za njih povsem velja, 24 % ravnateljev in 14 % 

pomočnikov ravnateljev pa meni, da trditev za njih bolj velja. 6% ravnateljev in 5 % 

pomočnikov ravnateljev je izbralo sredinski odgovor niti ne velja niti velja, 5 % 

pomočnikov pa tudi odgovor bolj ne velja. Sklepamo lahko, da večina anketirancev z 

rezultati seznanja vse udeležence samoevalvacije. Tudi pri tej trditvi ne obstajajo 

statistično pomembne razlike med ravnatelji in pomočniki ravnateljev (p = 0,887, p > 

0,05). 

 

Zadnja izmed trditev v prvem vprašanju pa se je nanašala na uporabo rezultatov pri 

oblikovanju razvojnega načrta vrtca. Tudi pri tej trditvi so si bili ravnatelji in pomočniki 

ravnateljev precej enotni in so največkrat (58 %) odgovorili, da trditev za njih povsem 

velja, 31 % anketiranih pa je ocenilo, da trditev za njih bolj velja. Majhen delež jih je 

ocenilo, da trditev za njih bolj ne velja (2 %) ali pa da trditev za njih sploh ne velja (2 %). 

Tudi pri zadnji trditvi je T-test pokazal, da ne obstajajo statistično pomembne razlike med 

ravnatelji in pomočniki ravnateljev (p = 0,613, p > 0,05). Kot poudarja Medveš (2002) 

dober razvojni načrt ne mora nastati čez noč, pri oblikovanju pa naj bodo vključeni vsi 

zaposleni v vzgojno-izobraževalni instituciji. Razvojni načrt mora po njegovem mnenju 

izhajati iz samoevalvacijskih projektov, katerih naj se vsaka institucija loteva postopoma 

in po različnih področjih. 

 

Izvedla sem tudi analizo zanesljivosti (Cronbach Alpha) za združevanje vseh trditev. 

Vrednost Cronbachove alfe znaša 0,878, kar pomeni, da je pojav močno zanesljiv. 
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Tabela 3: Opisna statistika in t-test za neodvisne vzorce za celoten sklop trditev 

 N M SD p vrednost 

Sklop trditev 

Ravnatelji 71 4,1051 0,55413 

0,575 > 0,05 

Pomočniki ravnateljev 59 4,0456 0,65320 

 

Rezultati kažejo, da med ocenami trditev iz prvega vprašanja ni statistično pomembnih 

razlik med ocenami ravnateljev in pomočnikov ravnateljev (p = 0,575, p > 0,05). Začetno 

hipotezo o razlikah med ogovori ravnateljev in pomočnikov ravnateljev lahko torej 

zavrnemo. 

9.1.1 Samoevalvacija v vrtcu 

S pomočjo anketnega vprašalnika sem želela izvedeti, kako ravnatelji in pomočniki 

ravnateljev ocenjujejo trditve, ki se nanašajo na izvajanje in usposobljenost zaposlenih za 

samoevalviranje dela v vrtcu. Anketirani so o označevali, strinjanje s trditvami glede na 

to, ali veljajo za vrtec, v katerem so zaposleni. Navedene trditve so anketirani ocenjevali 

na petstopenjski deskriptivni ocenjevalni lestvici. Za ugotavljanje razlik med anketiranci 

glede na starost sem izvedla test ANOVA in post hoc teste za ugotavljanje razlik znotraj 

starostnih skupin. Rezultati Post hoc testov so v Prilogi 2. Postavila sem si naslednjo 

hipotezo: 

 

Hipoteza 2: Med anketiranci se glede na njihovo starost ne pojavljajo razlike glede 

ocenjevanja trditev, ki se nanašajo na njihov vrtec 
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Tabela 4: Opisna statistika in ANOVA test ocen samoevalvacije v vrtcu glede na starost 

anketirancev 

  

  

30 do 39 let 

(N = 12) 

40 do49 let 

(N = 55) 

50 let ali več 

(N = 63) 

vrednost p 

(med 

starostnimi 

skupinami) 
M SD M SD M SD 

Zaposleni so visoko motivirani za 

ugotavljanje in zagotavljanje 

kakovosti v vrtcu. 

3,8 0,58 3,7 0,72 4 0,68 0,125 

Zaposleni imajo znanje s področja 

samoevalvacije. 
3,4 0,79 3,5 0,84 3,8 0,81 0,108 

Zaposleni redno evalvirajo svoje 

delo. 
3,9 0,51 4,1 0,65 4,2 0,77 0,421 

Vodstveni delavci imajo dovolj 

znanja s področja samoevalvacije. 
3,5 1 3,9 0,88 4,1 0,8 0,80 

Vodstvo zaposlene spodbuja k 

samoevalvaciji. 
4,3 0,75 4,7 0,52 4,6 0,49 0,49 

Vodstvo zaposlene spodbuja k 

profesionalnem razvoju. 
4,5 0,52 4,8 0,39 4,9 0,35 0,15 

 

Zanimalo me je, kako anketiranci ocenjujejo motivacijo zaposlenih za ugotavljanje in 

zagotavljanje kakovosti v vrtcu. Povprečna vrednost ocen trditve znaša 3,8, pri čemer so 

trditve najvišje ocenili anketiranci, ki so stari 50 let ali več (M = 4). Test ANOVA je 

pokazal, da med starostnimi skupinami ni statistično pomembnih razlik (p = 0,125, p > 

0,05). Post hoc testi znotraj posameznih starostnih skupin kažejo, da obstajajo statistično 

pomembne razlike med starostnima skupinama anketirancev od 40 do 49 let in 50 let in 

več. Starostna skupina od 40 do 49 let se statistično značilno (p < 0,05) manj strinja, da so 

zaposleni v njihovem vrtcu motivirani za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v 

primerjavi s skupino anketiranih, starih 50 let ali več. 

 

Trditev, da imajo zaposleni znanje s področja samoevalvacije, so anketiranci v povprečju 

ocenili z oceno 3,6. Test ANOVA je pokazal, da med skupinami ni statistično 

pomembnih razlik glede ocen trditve (p = 0,108, p > 0,05). Tudi naslednjo trditev, s 

katero so anketirani ocenjevali, v kolikšni meri velja, da zaposleni v njihovem vrtcu redno 
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evalvirajo svoje delo, sem testirala in ugotovila, da med starostnimi skupinami in znotraj 

starostnih skupin ni statistično pomembnih razlik glede ocen trditve (p > 0,05). 

 

V nadaljevanju se trditve nanašajo na vodstvene delavce. Trditev, da ima vodstvo dovolj 

znanja s področja samoevalvacije, so v povprečju najbolje ocenili anketirani, ki imajo 50 

let ali več (M = 4,1), najnižje pa anketirani, ki so stari od 30 do 39 let (M = 3,5). Test 

ANOVA je pokazal, da med starostnimi skupinami ni statistično pomembnih razlik (p = 

0,80, p > 0,05). V nadaljevanju so post hoc testi pokazali, da obstajajo statistično 

pomembne razlike med starostnima skupinama od 30 do 39 let in 50 let ali več. Mlajša 

starostna skupina se statistično značilno (p < 0,05) manj strinja s trditvijo kot starostna 

skupina anketiranih, starih 50 let ali več. 

 

Trditev »Vodstvo zaposlene spodbuja k samoevalvaciji« in trditev »Vodstvo zaposlene 

spodbuja k profesionalnem razvoju« so anketirani ocenili najbolje, kar pomeni, da se 

anketirani strinjajo, da trditvi veljata za njihov vrtec. Trditev, da vodstvo zaposlene 

spodbuja k samoevalvaciji, so najvišje ocenili anketirani iz najstarejše starostne skupine 

(M = 4,6), najnižje pa anketirani iz najmlajše starostne skupine (M = 4,3). Prav tako tudi 

trditev, da vodstvo zaposlene spodbuja k profesionalnem razvoju. Kar 81 % vseh 

anketirancev se popolnoma strinja, da trditev velja za njihov vrtec. Povprečna vrednost 

odgovorov anketiranih starostne skupine 50 let ali več je 4,9, pri srednji starostni skupini 

40 do 49 let je povprečna vrednost 4,8, starostna skupina 30 do 39 let pa je v povprečju 

trditev ocenila s 4,5. Test ANOVA je pokazal, da se pri obeh trditvah pojavljajo 

statistično pomembne razlike med starostnimi skupinami ob 5-odstotnem tveganju. 

Rezultati obeh trditev post hoc testov kažejo, da se starostna skupina anketirancev, starih 

od 30 do 39 let, statistično značilno (p < 0,05) manj strinja s trditvama kot obe starejši 

starostni skupini. 

Tabela 5: ANOVA test med skupinami za celoten sklop trditev 

  Vsota 

kvadratov 

Prostostne 

stopnje 

Kvadrat 

povprečja 
F p 

Med skupinami. 1,415 2 0,707 3,459 0,034 

Znotraj skupin. 25,974 127 0,205 
  

Skupaj 27,389 129 
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Izvedla sem tudi analizo zanesljivosti (Cronbach Alpha) za združevanje vseh trditev v 

sklopu vprašanja, pri čemer je Cronbachova alfa znašala 0,754, kar pomeni, da je pojav 

srednje močno zanesljiv.  Kot prikazuje Tabela 5 se pojavljajo statistično pomembne 

razlike glede strinjanja s trditvami v celotnem sklopu med starostnimi skupinami (p = 

0,034, p < 0,05) s 5-odstotnim tveganjem, kar pomeni, da začetno hipotezo potrdimo. 

 

Ocene anketiranih kažejo, da zaposleni v njihovem vrtcu niso v celoti visoko motivirani 

za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, primanjkuje tudi znanja s področja 

samoevalvacije. Na drugi strani pa ocene ravnateljev in pomočnikov ravnateljev jasno 

kažejo, da vodstveni delavci spodbujajo zaposlene k samoevalvaciji in profesionalnem 

razvoju. Sklepamo, da vodstvo zaposlene spodbuja k samoevalviranju svojega dela, a ti 

niso zadostno motivirani in nimajo dovolj znanja. Razlago lahko najdemo v citatih 

Vujoševiča (1992, v Cencič, 2000, str. 40). Po njegovem delavci razmišljanje o kakovosti 

in filozofijo zagotavljanja kakovosti prevzamejo od vodstva. Navaja: »Zaposleni so kot 

ogledalo … odsev, ki ga vidijo vodje, je njihov lastni.« Ob tem seveda ne moremo vse 

odgovornosti za kakovost pripisati le vodstvu, vendar mora vsak zaposleni vedeti, kaj je 

njegova naloga in kaj se od njega pričakuje, saj bo le tako čutil odgovornost do svojega 

dela in skrbel za kakovostno izvajanja pedagoškega dela. 

9.2 Načini ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcu 

S pomočjo vprašalnika sem želela izvedeti, katerih načinov in pristopov ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti se poslužujejo anketirani. Zanimalo me je tudi, kako pogosto jih 

uporabljajo in ali se pojavljajo razlike med odgovori ravnateljev in pomočnikov 

ravnateljev. Z vprašanji sem želela pridobiti odgovore na raziskovalni vprašanji Na 

kakšen način ravnatelji ugotavljajo in zagotavljajo kakovost v vrtcih? in Kako pogosto 

ravnatelji ocenjujejo raven kakovosti v vrtcu? Postavila sem naslednjo hipotezo: 

 

Hipoteza 3: Tako ravnatelji kot tudi pomočniki ravnateljev najbolj poznajo in uporabljajo 

pristope ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, ki so zakonsko obvezujoči, hkrati so ti 

tudi največkrat uporabljeni. Najmanj anketirancev izmed navedenih načinov pozna in 

uporablja ISO standarde. 
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Anketirani so izbirali med navedenimi načini. Na koncu so lahko izbrali možnost Drugo 

in zapisali način, ki v anketi ni bil naveden. Za vsakega od načinov, katerega uporabljajo, 

so anketirani označili pogostost uporabe. Pogostost so označili v vprašanju zaprtega tipa, 

izbirali pa so med odgovori: tedensko; mesečno; vsakih nekaj mesecev; letno. Vsa 

vprašanja zaprtega tipa sem obdelala kvantitativno, rezultati so prikazani v tabeli za vsak 

način ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti posebej. Vprašanje odprtega tipa sem 

obdelala kvalitativno, rezultati v obliki kategorij so prikazani v tabeli in opisno.  

Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta 

Tabela 6: Odgovori anketiranih glede uporabe poročila o uresničitvi letnega delovnega 

načrta vrtca 

 
Ravnatelj 

Pomočnik 

ravnatelja 
Skupaj 

f f % f f % f f % 

Uporabljam. 69 97 58 98 127 98 

Ne uporabljam. 2 3 1 2 3 2 

Nisem seznanjen/a. 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 71 100 59 100 130 100 

 

Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta uporablja 98 % vseh anketiranih, pri 

čemer se delež tistih, ki ga uporabljajo, ne razlikuje med ravnatelji in pomočniki 

ravnateljev. Skupno so trije (2 %) anketirani odgovorili, da tega načina na uporabljajo. 

Izmed tistih, ki so odgovorili, da poročilo uporabljajo, je največ (37 %) tistih, ki ga 

uporabljajo mesečno, in tistih, ki ga uporabljajo vsakih nekaj mesecev (njihov delež prav 

tako znaša 37 %). Tudi glede pogostosti uporabe ni razlik med ravnatelji in pomočniki 

ravnateljev. Velik delež (98 %) tistih, ki pripravljajo poročilo o uresničitvi letnega 

delovnega načrta, je povsem razumljiv, saj je poročilo o uresničitvi letnega delovnega 

načrta zakonsko zavezujoč dokument, definiran v 3. členu Pravilnika o dokumentaciji 

vrtca (1997) in v 22. členu Zakona o vrtcih (2008). Izbiro odgovora anketiranih, da 

navedenega načina ne uporabljajo, povezujem z različnim pojmovanjem poročila o 

uresničitvi letnega delovnega načrta. Vrtci za poročilo o uresničitvi letnega delovnega 

načrta uporabljajo tudi naslednje izraze, katere sem zasledila na spletni strani vrtcev: 
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poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta, poročilo o delu in realizaciji letnega 

delovnega načrta ter evalvacija letnega delovnega načrta vrtca.  

Poročilo o evalvaciji 

Poročilo o evalvaciji je prav tako zakonsko opredeljen dokument, katerega navaja 49. 

člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2009). V navedenem 

členu so zapisane pristojnosti ravnatelja, med katerimi piše, da mora ravnatelj pripraviti 

letno poročilo o samoevalvaciji vrtca.  

 

Tabela 7: Odgovori anketiranih glede uporabe poročila o evalvaciji 

 
Ravnatelj 

Pomočnik 

ravnatelja 
Skupaj 

f f % f f % f f % 

Uporabljam. 67 94 51 86 118 91 

Ne uporabljam. 4 6 6 10 10 8 

Nisem seznanjen/a. 0 0 2 3 2 1 

Skupaj 71 100 59 100 130 100 

 

Kot prikazuje Tabela 7 je večina anketiranih (91 %) odgovorila, da uporablja poročilo o 

evalvaciji kot enega izmed načinov ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcu. Delež 

ravnateljev, ki uporabljajo poročilo o evalvaciji, je bil med ravnatelji večji (94 %) v 

primerjavi s pomočniki ravnateljev, med katerimi delež tistih, ki uporabljajo poročilo o 

evalvaciji znaša 86 %. Delež tistih, ki navedenega načina ne uporablja, med ravnatelji 

znaša 6 %, med pomočniki pa 10 %. Nihče od ravnateljev ni odgovoril, da navedenega 

načina ne pozna oz. z njim ni seznanjen, med pomočniki ravnateljev pa sta 2 (3 %) 

odgovorila, da s tem načinom nista seznanjena. Rezultati odgovorov so pričakovani, saj, 

kot sem že omenila, je priprava poročila o (samo)evalvacijo zavezujoča naloga ravnatelja, 

pri kateri sodelujejo tudi številni pomočniki ravnateljev. Odgovori anketiranih, da 

poročila o evalvaciji ne uporabljajo, so po mojem mnenju prav tako posledica različnih 

poimenovanj poročila o evalvaciji. Na spletnih straneh sem zasledila različna 

poimenovanja, kot so: strokovno poročilo vrtca, poslovno poročilo, poročilo o delu vrtca, 

poslovno in finančno poročilo vrtca, letno poročilo vrtca, evalvacijsko poročilo vrtca. 

Večina (51 %) anketiranih ravnateljev in pomočnikov ravnateljev je odgovorila, da 
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poročilo o evalvaciji pripravlja vsakih nekaj mesecev, pri tem se delež ravnateljev in 

pomočnikov ravnateljev ne razlikuje.  

Opazovanje in hospitiranje strokovnih delavcev 

Opazovanje in hospitiranje strokovnih delavcev vrtca je način ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti, katerega se poslužuje 95 % anketiranih. Delež ravnateljev, ki 

opazuje in hospitira strokovne delavce, znaša 99 %, saj je le eden odgovoril, da 

strokovnih delavcev ne opazuje in hospitira. Med pomočniki ravnateljev je 92 % takih, ki 

opazujejo in hospitirajo strokovne delavce, 8 % pa takih, ki tega ne opravljajo. Rezultati 

kažejo, da opazuje in hospitira večji delež ravnateljev kot pomočnikov ravnateljev. 

Pogostost opazovanja in hospitiranja strokovnih delavcev vrtca je prikazana na spodnjem 

grafu. 

Graf 2: Delež odgovorov anketiranih o pogostosti opazovanja in hospitiranja strokovnih 

delavcev 

 

 

Graf 2 prikazuje, da največ ravnateljev (34 %) in največ pomočnikov ravnateljev (31 %) 

strokovne delavce vrtca opazuje in hospitira vsakih nekaj mesecev. Pogosteje, mesečno, 

pa opazuje in hospitira 25 % ravnateljev in 30 % pomočnikov ravnateljev. Delež 

ravnateljev je med odgovori, da opazuje in hospitira zaposlene tedensko, večji v 

primerjavi s pomočniki ravnateljev. J. Erčulj (2015) piše o pomenu ravnateljevih 

hospitacij, pri čemer se sklicuje na avtorje Reardon, 2011; Middlewood, 2005; in Klar, 

2012. Kot navajajo sta spremljanje in opazovanje vzgojno-izobraževalnega dela 

neposredno povezana z izboljšanjem uspeha učencev. Ravnatelj ima torej pomembno 
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vlogo pri doseganju uspešnega pedagoškega dela preko spremljanja dela strokovnih 

delavcev. Hospitacije so temeljen element vodenja za učenje, saj posredno vplivajo na 

kakovost dela strokovnih delavcev ter posledično na kakovost vrtca. Neposredno 

spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela je tudi pravno zavezujoča naloga ravnateljev, 

ki je opredeljena v 49. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja. 

Sodelovanje s strokovnjaki na nacionalni ravni 

Sodelovanje s strokovnjaki na nacionalni ravni pomeni sodelovanje z državnimi 

institucijami, ki so odgovorne za področje predšolske vzgoje v Sloveniji. Med tovrstne 

organizacije sodi: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo, Šola za ravnatelje, Slovenski institut za kakovost in meroslovje 

(SIQ), Pedagoški inštitut idr. 

Graf 3: Prikaz odgovorov ravnateljev in pomočnikov ravnateljev glede sodelovanja s 

strokovnjaki 

 

 

Rezultati, prikazani na Grafu 3, kažejo, da s strokovnjaki na nacionalni ravni sodeluje 89 

% anketiranih ravnateljev in 73 % pomočnikov ravnateljev. 8 % anketiranih ravnateljev 

ne sodeluje s strokovnjaki na nacionalni ravni, 3 % pa z navedenim načinom niso 

seznanjeni. Med pomočniki ravnateljev je v primerjavi z ravnatelji večji delež (20 %) 

tistih, ki ne sodelujejo s strokovnjaki na nacionalni ravni, večji delež (7 %) je tudi 

anketiranih pomočnikov, ki z navedenim načinom niso seznanjeni. Glede pogostosti 

sodelovanja s strokovnjaki je večina (60 %) ravnateljev odgovorila, da z njimi sodeluje 

vsakih nekaj mesecev. 13 % ravnateljev z njimi sodeluje mesečno, 27 % pa letno. Največ 
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(44 %) anketiranih pomočnikov ravnateljev s strokovnjaki sodeluje vsakih nekaj 

mesecev, v primerjavi z ravnatelji pa je večji delež (42 %) tistih, ki s strokovnjaki 

sodeluje letno. 14 % pomočnikov ravnateljev s strokovnjaki sodeluje mesečno. Nihče od 

anketiranih ni odgovoril, da s strokovnjaki sodeluje tedensko. Gaber in sodelavci (2011) 

navajajo, da je pristop samoevalvacije v slovenskem sistemu vzgoje in izobraževanja 

zasnovan tako, da je proces samoevalvacije zavoda podprt s strani različnih projektov 

javnih zavodov (Šola za ravnatelje, Zavod RS za šolstvo …). V preteklosti je bilo že več 

različnih projektov (Ogledalo, 1996–2001; Mreža učečih se šol, 1998; Modro oko, 2002; 

idr.), ki drugim predstavljajo izhodišča za samoevalvacijo vrtcev. 

Model CAF2 

Model CAF je med navedenimi načini ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti tisti, s 

katerim  največ (35 %) anketiranih ni seznanjenih, več kot polovica (57 %) anketiranih pa 

modela CAF ne uporablja. Skupno 8 % anketiranih uporablja model CAF, med njimi je 

60 % tistih, ki ga uporabljajo letno in 40 % tistih, ki ga uporabljajo vsakih nekaj mesecev. 

Graf 4: Prikaz odgovorov ravnateljev in pomočnikov ravnateljev glede uporabe modela 

CAF 

 

 

Kot je prikazano na Grafu 4 večina ravnateljev (58 %) in pomočnikov ravnateljev (56 %) 

modela CAF ne uporablja za namen ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcu. Med 

ravnatelji delež tistih, ki model uporabljajo, znaša 6 %, od tega sta dva ravnatelja (50 %) 

                                                
2 Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju (Common Assessment Framework), v 

nadaljevanju CAF. 
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odgovorila, da model CAF uporabljata vsakih nekaj mesecev, prav tako dva ravnatelja 

(50 %) pa sta odgovorila, da model CAF uporabljata letno. V primerjavi z ravnatelji je 

nekoliko večji delež (10 %) pomočnikov ravnateljev, ki uporablja model CAF. Med njimi 

sta dva (33 %) odgovorila, da ga uporabljata vsakih nekaj mesecev, štirje (67 %) pa so 

odgovorili, da ga uporabljajo letno. Čeprav večina anketiranih modela CAF ne uporablja 

kot pristop ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, pa velja omeniti njegovo uporabnost 

na področju javnega sektorja. Avtorji T. Devjak in S. Berčnik (2017) ter Benčina in 

Devjak (2011) navajajo, da je model CAF mogoče uporabljati na vseh delih javnega 

sektorja, saj temelji na merjenju dejavnikov kakovosti in rezultatov kakovosti. CAF sloni 

na vključevanju vseh zaposlenih in predstavlja nove možnosti razumevanja in reševanja 

problemov kakovosti ter omogoča angažiranost in dinamičnost znotraj kolektiva.  

ISO standardi 

Graf 5: Prikaz odgovorov ravnateljev in pomočnikov ravnateljev glede uporabe ISO 

standardov 

 

 

Graf 5 prikazuje, da so v primerjavi z modelom CAF anketirani z ISO standardi bolje 

seznanjeni in jih več uporabljajo. Rezultati kažejo, da 18 % ravnateljev uporablja ISO 

standarde za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcu. Od tega je največ (38 %) 

tistih, ki ISO standarde uporabljajo mesečno, 31 % jih uporablja tedensko, 23 % vsakih 

nekaj mesecev, le 8 % pa letno. Delež ravnateljev, ki ISO standardov ne uporabljajo, 

znaša 69 %, delež tistih, ki z ISO standardi niso seznanjeni, pa predstavlja 13 % 

anketiranih ravnateljev. V primerjavi z anketiranimi ravnatelji je delež anketiranih 
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pomočnikov ravnateljev, ki uporabljajo ISO standarde, večji in znaša 39 %. Med njimi je 

največ tistih, ki ISO standarde uporabljajo vsakih nekaj mesecev (39 %), 30 % jih je 

odgovorilo, da jih uporablja letno, 17 % mesečno in 13 % tedensko. Delež pomočnikov 

ravnateljev, ki ISO standardov ne uporablja, znaša 39 % in je manjši v primerjavi z 

ravnatelji, je pa v primerjavi z ravnatelji večji (22 %) delež tistih, ki ISO standardov ne 

poznajo. Med anketiranci so ISO standardi bolj poznani in uporabljeni kot model CAF, 

čeprav je mogoče zaslediti kar nekaj kritik tega koncepta. Kot navaja Medveš (2000) ISO 

standardi kakovost definirajo preko zunanjega vtisa, zato niso neposredno prenosljivi na 

raven vzgojno-izobraževalnih institucij. Poleg tega ISO standardi ne dopuščajo 

individualnosti zavoda, saj silijo v primerjavo ter posledično tekmovanje in rangiranje 

institucij.  

Drugi načini ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti 

Na koncu vprašanja so anketirani označili, ali poleg navedenih uporabljajo še kakšen drug 

način ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcu. V primeru, da so anketirani 

odgovorili z da, so napisali, katerega uporabljajo.  

 

82 % ravnateljev je odgovorilo, da ne uporabljajo nobenega drugega načina, 13 (18 %) pa 

jih je odgovorilo, da uporabljajo še druge pristope za ugotavljanje in zagotavljanje 

kakovosti v vrtcu. Tudi večina (92 %) anketiranih pomočnikov ravnateljev je odgovorila, 

da ne uporabljajo drugih pristopov za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, 5 (8 %) 

pomočnikov pa je odgovorilo, da uporabljajo tudi druge načine. Odgovori vseh 

anketiranih, ki uporabljajo še druge načine ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, so 

predstavljeni v tabeli, ločeno za ravnatelje in pomočnike ravnateljev. 

 

Rezultati kažejo, da lahko hipotezo obdržimo v delu, ki se nanaša na najpogosteje 

uporabljene načine ugotavljanja in zagotavljanja, kateri so med ravnatelji in pomočniki 

ravnateljev tisti, ki so zakonsko pravno zavezujoči. Hipotezo lahko zavrnemo v drugem 

delu, saj rezultati kažejo, da anketirani najmanj poznajo in uporabljajo model CAF.  
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Tabela 8: Drugi načini ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, ki jih uporabljajo 

anketirani 

Ravnatelji (N = 13) Pomočniki ravnateljev (N = 5) 

 Hospitacije. 

 Intervjuji, ankete. 

 OPK (Vzpostavitev, dopolnitev in 

pilotni preizkus modela ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti na področju 

vzgoje in izobraževanja). 

 Razvojni razgovori z zaposlenimi.  

 Kvalitativno akcijsko raziskovanje. 

 OPK kakovost redno, ker smo v 

projektu. 

 Aktiv ravnateljev (mesečno). 

 Samoevalviramo določeno področje, na 

katerem delamo skozi celo leto. 

 Vključenost v projekt Kakovost za 

prihodnost vzgoje in izobraževanja, pri 

SIQ (večkrat na mesec). 

 Samoevalvacija (dvakrat na leto). 

 Kazalniki po metodologiji Korak za 

korakom. 

 Od dobre k odlični praksi: orodje 

profesionalnega razvoja za večjo 

kakovost. 

 Vključitev v program samoevalvacije 

preko Šole za ravnatelje. 

 Medsebojna hospitacija strokovnih 

delavcev (enkrat do dvakrat na leto). 

 Skozi celo leto nekajkrat 

 OPK. 

 Poročanja z aktivov, letni razgovori, 

snemanje, evalvacije projektov s 

posnetki (na vsakih nekaj mesecev). 

 Otrokom ponudimo slikovne anketne 

vprašalnike o zagotavljanju kakovosti 

v vrtcu (rezultate predstavimo na 

roditeljskih sestankih staršem). 

Staršem vsako leto ponudimo anketni 

vprašalnik o zadovoljstvu oziroma o 

kakovosti dela strokovnih delavcev in 

vodstva. 

 

Tabela 8 prikazuje odgovore, katere so anketirani zapisali kot druge načine, ki jih 

uporabljajo za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcu. Anketirani so največkrat 

izpostavili sodelovanje v projektih za kakovost, ki jih izvajajo različne institucije (Šola za 

ravnatelje, Pedagoški inštitut, SIQ, Zavod za šolstvo). 
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9.3 Objava rezultatov o kakovosti 

S pomočjo anketnega vprašalnika sem želela dobiti odgovor na raziskovalno vprašanje 

Kje objavite rezultate raziskovanja ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcu? 

Zanimalo me je tudi, na kakšen način predstavijo pridobljene rezultate. Hipotezi za to 

vprašanje sta: 

 

Hipoteza 4: Večina anketiranih rezultate raziskovanja kakovosti objavi na spletni strani 

vrtca, v letnem delovnem načrtu, na svetu zavoda, v publikaciji vrtca ter na pedagoških 

konferencah.  

 

Hipoteza 5: Anketirani največkrat rezultate raziskovanja predstavijo, o rezultatih 

razpravljajo in jih uporabljajo za načrtovanje nadaljnjega dela v vrtcu. 

 

Ravnatelji in pomočniki ravnateljev so na vprašanje odgovarjali tako, da so izbirali med 

že ponujenimi odgovori. Izbrali so lahko več odgovorov, imeli so tudi možnost izbire 

odgovora Drugo, pri čemer so dopisali svoj odgovor. Glede načina predstavitve podatkov 

so anketirani prav tako izbirali med ponujenimi odgovori, prav tako je bilo mogoče izbrati 

več odgovorov. Anketirani so imeli tudi možnost odgovora Drugo, kjer so lahko dopisali 

svoj odgovor. Odgovore sem združila v kategorije. 
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Graf 6: Prikaz števila izbranih odgovorov vseh anketiranih 

 

Od skupno 130 anketirancev jih je največ (88 %) odgovorilo, da rezultate, ki so jih 

pridobili z ugotavljanjem in zagotavljanjem kakovosti, predstavijo na pedagoški 

konferenci, 84 % anketirancev rezultate predstavi na svetu zavoda, 75 % pa v letnem 

delovnem načrtu vrtca. 49 (38 %) anketiranih rezultate objavi na spletni strani vrtca, 

nekaj manj (33 %) pa v gradivu, ki je dostopen kolegom. Najmanjši delež (12 %) je tistih, 

ki rezultate predstavijo na okrogli mizi s predstavniki lokalne skupnosti. Rezultati kažejo, 

da največ anketiranih rezultate predstavi v dokumentih, ki so zakonsko zavezujoči za 

vrtce. Pomemben se mi zdi tudi podatek, da z rezultati seznanijo tudi vse prisotne na 

pedagoški konferenci in na svetu zavoda. Tako so z rezultati seznanjeni vsi akterji, ki so 

na kakršen koli način del vrtca. Manj spodbuden pa se mi zdi podatek, da le 38 % 

anketiranih rezultate objavi na spletni strani vrtca ali pa v publikaciji vrtca, kjer objavi 

podatke le 17 % anketiranih. Tako spletna stran kot publikacija vrtca se mi zdita 

pomemben vir informacij, ki je dostopen vsem zaposlenim, staršem, občanom in tudi širši 

javnosti, zato se mi zdi še toliko bolj pomembno, da oba medija vsebujeta pomembne in 

aktualne informacije.  

 

Ogovori, ki jih je 16 anketiranih navedlo pod možnost Drugo, so predstavljeni v Tabeli 9. 

Dobljene odgovore sem razvrstila v kategorije, zapisane so tudi frekvenčne vrednosti 

posamezne kategorije. 
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Tabela 9: Odgovori anketiranih o objavi rezultatov raziskovanja kakovosti 

Kategorizirani odgovori anketirancev f 

Na svetu staršev. 5 

V samoevalvacijskem poročilu vrtca. 2 

Na sejah za družbene dejavnosti. 1 

Na mednarodni konferenci. 1 

Na zboru delavcev. 3 

V priročniku. 1 

V letnem poročilu zavoda. 1 

Na roditeljskih sestankih. 3 

V poročilu o realizaciji letnega delovnega načrta 1 

 

S strani anketiranih sem želela pridobiti tudi informacije, na kakšen način predstavijo 

rezultate raziskovanja. Zanimalo me je predvsem, ali rezultate zgolj objavijo, ali o 

rezultatih razpravljajo, iščejo rešitve in oblikujejo načrte. Anketiranci so izbirali med 

ponujenimi odgovori, lahko pa so izbrali tudi možnost Drugo in opisali svoj način 

predstavitve.  

 

Rezultati odgovorov ravnateljev in njihovih pomočnikov kažejo, da hipoteza ne velja, saj 

večina anketiranih rezultate raziskovanja objavi v letnem delovnem načrtu, na pedagoški 

konferenci in na svetu zavoda, ne pa tudi na spletni strani vrtca in v publikaciji vrtca. 
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Graf 7: Prikaz števila izbranih odgovorov anketirancev glede načina predstavitve rezultatov 

raziskovanja 

 

 

Na grafu prikazani rezultati kažejo, da so anketiranci največkrat (84) označili odgovor, da 

rezultate raziskovanja v pisni obliki predstavijo zaposlenim, staršem in predstavnikom 

lokalne skupnosti. O rezultatih razpravljajo, jih primerjajo in uporabijo kot osnovo za 

načrt dela. Po pogostosti izbranih odgovorov sledita odgovora »Rezultate predstavijo 

člani skupine za kakovost, o rezultatih razpravljamo, jih primerjamo, oblikujemo načrt 

dela« in »Rezultate v pisni obliki posredujem predstavnikom lokalne skupnosti«. Oba 

odgovora je izbralo 42 anketirancev. 38 anketirancev je odgovorilo, da rezultate v pisni 

obliki objavijo na oglasni deski, ki je namenjena staršem in zaposlenim, 31 anketirancev 

pa je označilo odgovor, da rezultate objavijo v letnem delavnem načrtu in z rezultati 

nikogar posebej ne seznanjajo. Rezultati torej potrjujejo predpostavko, da anketiranci 
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največkrat rezultate raziskovanja predstavijo, o njih razpravljajo in na podlagi rezultatov 

oblikujejo načrt dela. 

 

Odgovor Drugo je izbralo 8 anketirancev, pri čemer so zapisali: 

- Rezultate predstavimo na svetu staršev in svetu zavoda. 

- Rezultate predstavim v letnem poročilu. 

- Rezultate objavim v letnem delovnem načrtu vrtca. 

- S pomočjo IKT tehnologije rezultate predstavim na zboru delavcev in svetu 

staršev. 

- Rezultate pisno in ustno predstavim na seji sveta zavoda. 

- Rezultati so na internetni strani vrtca. 

- Rezultate objavim v letnem poročilu zavoda. 

 

Rezultati kažejo, da ravnatelji in pomočniki ravnateljev največkrat rezultate predstavijo v 

pisni obliki staršem, zaposlenim in predstavnikom lokalne skupnosti. Glede pogostosti 

uporabe drugih oblik predstavitve ni razlik med odgovori ravnateljev in pomočnikov 

ravnateljev. Spodbudno je dejstvo, da anketirani rezultate uporabljajo kot osnovo za 

načrtovanje dela v vrtcu, da rezultate primerjajo in o njih razpravljajo, saj le v tem 

primeru raziskovanje kakovosti doseže cilje in ne predstavlja zgolj izpolnjevanje 

formalno pravnih zahtev. 

 

Hipotezo o načinih predstavitve lahko potrdimo, saj anketiranci največkrat rezultate 

raziskovanja predstavijo, o rezultatih razpravljajo in jih uporabljajo za načrtovanje 

nadaljnjega dela v vrtcu. 

9.4 Sodelujoči pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti 

Glede ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti sem od anketiranih želela izvedeti, kdo 

pravzaprav sodeluje pri tem procesu, s čimer sem želela pridobiti odgovor na 

raziskovalno vprašanje Kdo vse poleg ravnatelja še sodeluje pri procesu ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti? Anketirani so na vprašanje odgovorili z označevanjem med že 

pomujenimi odgovori, lahko pa so pod možnost Drugo dopisali tudi druge sodelujoče, ki 

niso bili navedeni med ponujenimi odgovori. 
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Hipoteza 6: Pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti največkrat sodelujejo: ravnatelj, 

pomočnik ravnatelja, vzgojitelji in svetovalni delavci. 

 

Tabela 10: Odgovori anketirancev o sodelujočih pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti 

v vrtcu 

 
Enote Navedbe 

f f % f f % 

Vzgojitelji. 121 93 121 29 

Svetovalni delavec. 104 80 104 25 

Starši. 78 60 78 19 

Otroci. 47 36 47 11 

Predstavniki lokalne skupnosti. 19 15 19 5 

Kolegi ravnateljev iz drugih vrtcev. 17 13 17 4 

Zunanji evalvatorji. 15 12 15 4 

Drugo. 12 9 12 3 

Skupaj 413 100 

 

Skoraj vsi (93 %) anketiranci so odgovorili, da pri procesu ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti sodelujejo vzgojitelji v vrtcu. 80 % anketiranih pravi, da sodelujejo tudi 

svetovalni delavci, 60 % anketiranih v raziskovanje vključi starše, 36 % otroke, 15 % 

predstavnike lokalne skupnosti, 13 % anketiranih vključi v raziskovanje tudi kolege 

ravnatelje iz drugih vrtcev, 12 % zunanje evalvatorje. Predpostavka torej delno drži, saj 

so anketiranci odgovorili, da poleg njih pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti 

sodelujejo tudi vzgojitelji in svetovalni delavci, veliko anketirancev (78) pa je navedlo, da 

poleg omenjenih sodelujejo tudi starši. 

 

Na vprašanje, kdo poleg anketiranca še sodeluje pri procesu ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti, je 12 (9 %) anketirancev izbralo možnost Drugo. Med njimi je bilo 8 

ravnateljev, ki so odgovorili, da sodelujejo tudi njihovi pomočniki. Odgovorili so še, da 

sodelujeta tudi Šola za ravnatelje in tim za kakovost vrtca. Pomočniki ravnateljev so 

podali preostale štiri odgovore, to so: ravnatelj, kolegij, Pedagoški inštitut in pilotni vrtec. 

 

Hipotezo o sodelujočih pri raziskovanju kakovosti lahko obdržimo, saj poleg ravnateljev 

in pomočnikov ravnateljev res največkrat sodelujejo še vzgojitelji in svetovalni delavci.  
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9.5 Težave in ovire pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti 

Na koncu sem anketirancem postavila vprašanje, ali se pri ugotavljanju in zagotavljanju 

kakovosti v vrtcu srečujejo s kakšnimi težavami ali omejitvami. Postavila sem si 

naslednjo hipotezo: 

 

Hipoteza 7: Večina anketiranih se pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v vrtcu ne 

srečuje s težavami. 

 

Sodelujoči so izbirali med odgovoroma, Ne in Da. V kolikor so izbrali slednji odgovor, so 

imeli možnost opisa težav, s katerimi se srečujejo. Rezultati kažejo, da se 56 % 

ravnateljev in 68 % pomočnikov ravnateljev pri procesu ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti ne srečuje s težavami, preostalih 44 % ravnateljev in 32 % pomočnikov 

ravnateljev pa je odgovorilo, da se srečujejo s težavami in omejitvami pri ugotavljanju in 

zagotavljanju kakovosti. Kot je razvidno iz tabele, večina (62 %) anketiranih nima težav 

pri ugotavljanju in zagotavljanju, med njimi je večji delež pomočnikov ravnateljev.  

 

Graf 8: Odgovori anketirancev glede na organiziranost vrtca 

 

 

Do večjih razlik pri odgovorih je prišlo med anketiranci, ki so zaposleni v vrtcu, ki je 

samostojna organizacijska enota, in tistimi, ki so zaposleni v vrtcu, ki je organizacijska 

enota osnovne šole. 60 % anketirancev, ki je zaposlenih v vrtcu, ki je samostojna 

organizacijska enota, je odgovorilo, da nima težav pri procesu ugotavljanja in 
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zagotavljanja kakovosti v vrtcu, medtem ko je delež teh precej večji med anketiranci, 

zaposlenimi v vrtcu, ki je organizacijska enota osnovne šole, kjer znaša 88 %. Kot kažejo 

rezultati se zaposleni v vrtcu, ki je samostojna organizacijska enota, srečujejo z več 

težavami in omejitvami pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v primerjavi z 

anketiranimi, zaposlenimi v vrtcu, ki je organizacijska enota osnovne šole.   

 

Tabela 11: Kategorizirani odgovori anketirancev o težavah pri ugotavljanju in 

zagotavljanju kakovosti v vrtcu 

Kategorije odgovorov 
Število 

odgovorov 

Časovna stiska. 14 

Nemotiviranost zaposlenih za preverjanje kakovosti. 12 

Premalo znanja. 8 

Finančne omejitve. 7 

Pomanjkanje merskih instrumentov, kazalnikov. 6 

Raznolikost kadra (različna pričakovanja, stališča, interpretacija). 6 

Pomanjkanje kadra. 5 

Prostorska stiska. 4 

Preobremenjenost zaposlenih. 3 

Drugo. 3 

Pomanjkanje opreme in IKT tehnologije. 2 

Slaba podpora s strani institucij in lokalne skupnosti. 2 

 

Opisi omejitev in težav, katere je navedlo 50 anketirancev, sem razvrstila v 12 kategorij. 

Največkrat navedena težava je bila, da anketiranim primanjkuje časa za ugotavljanje in 

zagotavljaje kakovosti. Nekateri so to težavo utemeljili z vse večjim obsegom nalog, ki so 

jim dodeljene, pa tudi zahteve so po mnenju anketiranih čedalje večje. Po pogostosti 

navedb sledi težava, da zaposleni niso motivirani in niso pripravljeni za izvajanje 

raziskovanja kakovosti v vrtcu. O pomembnosti motivacije piše Markič (2013), ki meni, 

da delo lahko dobro opravljajo le tisti, ki so motivirani. Motiviranje je ena izmed 

ravnateljevih nalog, začeti pa mora pri motivaciji sebe. Hargreaves in Fullan (2012, v 

Markič, 2013) menita, da motiviranje sodelavcev lahko poteka z močjo ali z zgledom. 

Ravnatelj sodelavce lahko sili in priganja, potiska, vleče ali navdušuje, uporablja notranjo 



  

80 

 

in zunanjo motivacijo, a najbolje deluje moč zgleda. Da so zaposleni motivirani, pa je 

potrebno ustvariti dobro kolegialno sodelovanje strokovnih delavcev, katero naj temelji 

na medsebojnem spoštovanju. Ravnatelj zaposlene najučinkoviteje motivira z lastno 

zavzetostjo in pripravljenostjo za bolj kakovostno delo v vrtcu. Sklepamo lahko, da vse 

ostale težave, ki so jih navedli anketiranci (npr. finančne omejitve, prostorska stiska, 

pomanjkanje časa), pomembno vplivajo na motivacijo, in sicer v prvi vrsti ravnateljev in 

tudi preostalih zaposlenih. 

 

Sodelujoči v raziskavi navajajo, da je pogosta ovira za ugotavljanje in zagotavljanje 

kakovosti tudi pomanjkanje ustreznega znanja s področja samoevalvacije. Poleg tega so 

številni navedli, da imajo kadrovske težave, bodisi gre za pomanjkanje kadra (bolniška 

odsotnost) bodisi raznolikost kadra, pri čemer so anketirani izpostavili, da imajo 

zaposleni različna pričakovanja in stališča glede tega področja, pa tudi različno 

interpretacijo. Pogosto so ovira tudi finančne omejitve, katere je navedlo sedem 

anketirancev.  

 

O težavah na sistemski ravni je pisalo šest sodelujočih. Po njihovem je težava, da na 

sistemski ravni ne obstajajo skupni kazalniki kakovosti za področje predšolske vzgoje, 

vendar gre bolj za priporočila, manjkata tudi enoten sistem in merski instrumenti za 

merjenje kakovosti. Težave predstavlja tudi razvijanje merskih instrumentov za procesne 

kazalnike ter premajhen nabor metod za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. 

Omenjene težave lahko pripišemo tudi povečanju ravnateljeve avtonomije na ravni 

države, o čemer sem pisala v teoretičnem delu. Na sistemski ravni so raziskovalci pod 

vodstvom L. Marjanovič Umek (2002) oblikovali kazalce kakovosti v vrtcu ter 

pripomočke za ugotavljanje kakovosti, ki so predstavljeni v dveh monografijah. 

 

Oviro pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti po mnenju anketiranih predstavljajo še 

prostorska stiska, pomanjkljiva oprema, preobremenjenost zaposlenih v vrtcu ter slaba 

podpora s strani državnih institucij in s strani lokalne skupnosti. V kategorijo Drugo 

sodijo odgovori: velikost in razpršenost zavoda; vpliv političnih in finančnih lobijev 

preko staršev in lokalne skupnosti; velikokrat je zakonodaja izvedljiva bolj teoretično kot 

pa v praksi. Nekatere težave in ovire, s katerimi se srečujejo ravnatelji in pomočniki 

ravnateljev, so lahko odpravljene na ravni vrtca, druge pa opozarjajo, da so morda 

potrebne spremembe na sistemski ravni.  
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10 ZAKLJUČEK 

Enotno opredeljevanje kakovosti je pravzaprav nemogoče, saj na pojem kakovostnega 

vrtca vplivajo različni dejavniki – okolje, v katerem se vrtec nahaja, oseba, ki definira 

kakovost ter njen status, vrednote in prepričanja. Kakovost vrtca ne pomeni neke stopnje, 

ki je dosežena, temveč gre za dinamičen proces vrednotenja dela in vnašanja sprememb v 

prakso. Strokovnjaki (prim. Woodhead, 1999; Marjanovič Umek idr., 2002; Batistič 

Zorec, 2011) pa opozarjajo, da je bolj pomembno opredeliti kazalnike kakovosti, sicer 

kakovost sploh ni opredeljiva. Avtorji večinoma kazalnike opredeljujejo na treh ravneh: 

vhodna, procesna in izhodna raven.  

 

Na področju vzgoje in izobraževanja je mogoče uporabiti različne pristope in modele 

ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (kot so Demingov krog, ISO standardi, CAF 

model), a za najprimernejšega velja model samoevalvacije. Kot navajata Vogrinc in V. 

Podgornik (2012) samoevalvacija pomeni refleksijo pomembnih elementov pedagoškega 

dela in vodi k izboljšanju dela. Musek Lešnik in Bergantova (2001) dodajata, da s 

samoevalvacijo organizacija sama in s svojimi viri dviguje raven kakovosti. V 

samoevalvacijo je lahko vključena celotna organizacija ali pa le posamezni deli. Ob tem 

pa Medveš (2000) opozarja na pomemben vidik, ki se nanaša na usposobljenost tistih, ki 

izvajajo samoevalvacijo, saj ta zahteva določeno mero znanja in sposobnosti. Pomembna 

pa je tudi pozitivna oziroma dobra samoevalvacijska klima v vrtcu, saj bodo cilji 

samoevalvacije doseženi le v okolju, kjer je prisotna želja po napredku in zagotavljanju 

kakovosti. V vrtcu, kjer ni dobre samoevalvacijske klime in kulture, lahko s 

samoevalvacijo pridemo do neželenih učinkov, katere opisujeta Koren in M. Brejc 

(2011). Po njunem samoevalvacija ne more biti uspešna, če si udeleženci med seboj ne 

zaupajo, če je prisoten strah pred sankcijami zaradi neuspeha ali pa strah pred 

neuspehom. 

 

Pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v vrtcu je pomembna vloga ravnatelja. Ta ima 

naloge s področja menedžmenta in naloge kot pedagoški vodja vrtca. Obe vlogi se med 

seboj prepletata in sta povezani s področjem kakovosti. Ravnatelj mora s finančne 

perspektive zagotoviti ustrezne pogoje za delo, kot pedagoški vodja pa mora skrbeti za 

kakovosten proces pedagoškega dela, motivirati sebe in zaposlene za samoevalviranje 

dela, spodbujati mora profesionalni razvoj zaposlenih in ustrezno ceniti njihovo delo. 
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Ravnateljevo delo je s povečanjem avtonomije vrtcev postalo bolj obsežno, na drugi 

strani pa je ravnatelj avtonomen in odgovoren za kakovosten vrtec, kar opredeljuje tudi 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996).  

 

V empiričnem delu sem s pomočjo t-testa ugotovila, da med ravnatelji in pomočniki 

ravnateljev ni statistično pomembnih (p > 0,05) razlik glede ocen trditev o njihovi vlogi 

pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v vrtcu. Statistično pomembna razlika med 

ravnatelji in pomočniki se je pojavila le pri trditvi, da v samoevalvacijo vključujejo tudi 

otroke, pri čemer s 50-odstotnim tveganjem trdimo, da pomočniki ravnateljev pogosteje v 

samoevalvacijo vključujejo otroke v primerjavi z ravnatelji.  Glede strinjanja s trditvami, 

ki se nanašajo na samoevalvacijo v vrtcu, kjer so anketirani zaposleni, sem ugotovila, da 

se pojavljajo razlike glede na starost anketirancev. Najmlajši (starostna skupina 30 do 39 

let) so trditve ocenili najnižje v primerjavi z ostalimi, najstarejši anketiranci, ki imajo 50 

let ali več, pa so trditve ocenili najvišje. 

 

Rezultati kažejo, da tako največ ravnateljev kot pomočnikov ravnateljev pripravlja 

poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta in poročilo o evalvaciji kot metodo 

ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcu, pri čemer velja poudariti, da sta obe 

obvezujoči s strani šolske zakonodaje. Poleg tega skoraj vsi tudi opazujejo in hospitirajo 

strokovne delavce, s strokovnjaki na nacionalni ravni pa sodeluje več ravnateljev kot 

pomočnikov ravnateljev. Izmed navedenih načinov ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti sta najmanjkrat zastopana in poznana model CAF in ISO standardi. 

 

Pridobljeni rezultati raziskovanja kakovosti so največkrat predstavljeni v letnem 

delovnem načrtu vrtca, na pedagoških konferencah ali pa na svetu zavoda. Rezultati so 

največkrat temelj razprave in osnova za načrtovanje nadaljnjega dela, kar je spodbudno, 

saj je ugotavljanje kakovosti smiselno, kadar rezultate in ugotovitve uporabimo za uvedbo 

sprememb v delu. Samoevalvacija je najbolj učinkovita, kadar ima širok nabor 

udeležencev, kar pa ne morem ravno trditi za sodelujoče v raziskavi, ki so odgovorili, da 

največkrat sodelujejo še vzgojitelji in svetovalni delavci. Po pogostosti sledita še 

sodelovanje staršev in otrok. Le 15 % pa jih je odgovorilo, da pri raziskovanju kakovosti 

sodelujejo tudi predstavniki lokalne skupnosti. Menim, da je nujno vključevanje čim 

širšega kroga udeležencev, saj tako lahko pridobimo podatke različnih akterjev, ki so na 

kakršen koli način povezani z vrtcem, kar pomeni, da so rezultati bolj kredibilni. 
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Tudi na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcu se številni ravnatelji in 

njihovi pomočniki srečujejo z ovirami. Med njimi je največja težava njihova časovna 

obremenitev, pogosto so odgovorili tudi, da zaposleni niso zainteresirani za 

samoevalvacijo ali pa imajo premalo znanja. Menim, da bi izobraževanje in usposabljanje 

za samoevalvacijo pripomoglo k zmanjševanju težav, saj z določeno mero znanja 

samoevalviranje poteka hitreje, bolj organizirano in sistematično, ob tem pa lahko 

postane večji tudi interes. 

 

Z magistrskim delom želim ravnatelje in pomočnike ravnateljev predvsem ozaveščati o 

pomembnosti njihove vloge pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v vrtcu. Njihova 

vloga je pomembna že pri ustvarjanju samoevalvacijske klime, kot tudi pri načrtovanju in 

izvajanju samoevalvacijske akcije, analizi rezultatov in njihovi predstavitvi ter pri 

uvajanju sprememb v prakso.  
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12 PRILOGE 

Priloga 1: SPLETNI ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani/-a ravnatelj/-ica, spoštovani/-a pomočnik/-ca ravnatelja/-ice! 

Sem Petra Žgajnar, študentka podiplomskega študijskega programa Predšolska vzgoja na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V magistrskem delu z naslovom Vloga ravnatelja pri 

ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v vrtcu me zanima, kako ocenjujete svojo vlogo 

pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti, na kakšen način ugotavljate in zagotavljate 

kakovost in kako pogosto, kdo sodeluje pri procesu ocenjevanja kakovosti in ali se pri 

ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v vrtcu srečujete s kakšnimi ovirami. 

 

Prosim Vas, da sodelujete pri izvedbi raziskave, in sicer tako, da izpolnite anketni 

vprašalnik. Vprašalnik je anonimen in ne razkriva Vaše identitete. Zbrane podatke bom 

uporabila zgolj v raziskovalne namene. Za Vašo pripravljenost, sodelovanje in pomoč se 

Vam najlepše zahvaljujem.  

 

S spoštovanjem, 

Petra Žgajnar  

 

1. Navedene so trditve o vlogi ravnatelja/pomočnika ravnatelja pri ugotavljanju in 

zagotavljanju kakovosti v vrtcu. Ocenite, v kolikšni meri veljajo za vas.  

 

 
Sploh ne 

velja. 

Bolj ne 

velja. 

Niti ne 

velja niti 

velja. 

Bolj 

velja. 

Povsem 

velja. 

Spodbujam razvoj samoevalvacijske 

kulture v vrtcu in klime zaupanja.      

Sem vodja in organizator 

samoevalvacijskih akcij.      

Oblikujem delovno skupino za 

kakovost, katera ima širok izbor 

udeležencev. 
     

Izdelam načrt samoevalvacije vrtca.      
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Sploh ne 

velja. 

Bolj ne 

velja. 

Niti ne 

velja niti 

velja. 

Bolj 

velja. 

Povsem 

velja. 

Načrtujem metodologijo raziskovanja 

(metode, instrumenti, vzorec, zbiranje in 

obdelava podatkov ...). 
     

Odgovoren sem za demokratičnost 

raziskovanja in varovanje podatkov.      

Oblikujem pravila raziskovanja in 

skrbim, da se udeleženci držijo pravil.      

V samoevalvacijo vključim strokovne 

delavce vrtca.      

V samoevalvacijo vključim starše.      

V samoevalvacijo vključim otroke.      

V samoevalvacijo vključim predstavnike 

občine.      

Z rezultati seznanim vse udeležence 

samoevalvacije vrtca.      

Na podlagi rezultatov oblikujem 

razvojni načrt vrtca.      

 

2.  Preberite naslednje trditve in ocenite, v kolikšni meri veljajo za vaš vrtec  

 

 

Nikakor 

se ne 

strinjam. 

Ne 

strinjam 

se. 

Ne 

morem se 

opredeliti. 

Se 

strinjam. 

Se 

popolnom

a 

strinjam. 

Zaposleni so visoko motivirani za 

ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 

v vrtcu. 
     

Zaposleni imajo znanje s področja  

samoevalvacije.      

Zaposleni redno evalvirajo svoje delo.      
Vodstveni delavci imajo dovolj znanja s 

področja samoevalvacije.      

Vodstvo zaposlene spodbuja k 

samoevalvaciji.      

Vodstvo zaposlene spodbuja k 

profesionalnem razvoju.      
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3. Za vsakega od navedenih načinov ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti 

označite, ali ga sami uporabljate pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti. Pri 

načinih, ki jih uporabljate, označite tudi pogostost uporabe. Če navedenega načina 

ne poznate, označite nisem seznanjen/a.  

 

Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta.  

 Uporabljam.  

 Ne uporabljam.  

 Nisem seznanjen/a.  

 

Kako pogosto?  

 Tedensko.  

 Mesečno.  

 Vsakih nekaj mesecev.  

 Letno.  

 

Poročilo o evalvaciji.  

 Uporabljam.  

 Ne uporabljam.  

 Nisem seznanjen/a.  

 

Kako pogosto?  

 Tedensko.  

 Mesečno.  

 Vsakih nekaj mesecev.  

 Letno.  

 

Opazovanje in hospitiranje strokovnih delavcev.  

 Uporabljam.  

 Ne uporabljam.  

 Nisem seznanjen/a.  

 

Kako pogosto?  

 Tedensko.  

 Mesečno.  

 Vsakih nekaj mesecev.  

 Letno.  

 

Sodelovanje s strokovnjaki na nacionalni ravni.  

 Uporabljam.  

 Ne uporabljam.  

 Nisem seznanjen/a.  
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Kako pogosto?  

 Tedensko.  

 Mesečno.  

 Vsakih nekaj mesecev.  

 Letno.  

 

Anketni vprašalniki.  

 Uporabljam.  

 Ne uporabljam.  

 Nisem seznanjen/a.  

 

Kako pogosto?  

 Tedensko.  

 Mesečno.  

 Vsakih nekaj mesecev.  

 Letno.  

 

Razgovori s starši.  

 Uporabljam.  

 Ne uporabljam.  

 Nisem seznanjen/a.  

 

Kako pogosto?  

 Tedensko.  

 Mesečno.  

 Vsakih nekaj mesecev.  

 Letno.  

 

Razgovori s predstavniki lokalne skupnosti.  

 Uporabljam.  

 Ne uporabljam.  

 Nisem seznanjen/a.  

 

Kako pogosto?  

 Tedensko.  

 Mesečno.  

 Vsakih nekaj mesecev.  

 Letno.  

 

Sodelovanje pri nacionalnih projektih za kakovost.  

 Uporabljam.  

 Ne uporabljam.  

 Nisem seznanjen/a.  
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Kako pogosto?  

 Tedensko.  

 Mesečno.  

 Vsakih nekaj mesecev.  

 Letno.  

 

Model za ocenjevanje kakovosti CAF.  

 Uporabljam.  

 Ne uporabljam.  

 Nisem seznanjen/a.  

 

Kako pogosto?  

 Tedensko.  

 Mesečno.  

 Vsakih nekaj mesecev.  

 Letno.  

 

ISO standardi.  

 Uporabljam.  

 Ne uporabljam.  

 Nisem seznanjen/a.  

 

Kako pogosto?  

 Tedensko.  

 Mesečno.  

 Vsakih nekaj mesecev.  

 Vsakih nekaj let.  

 

4.  Ali uporabljate še kakšno metodo ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, ki ni 

bila navedena v prejšnjem vprašanju? Če da, jo zapišite in navedite, kako pogosto jo 

uporabljate.  

 

 Ne.  

 Da.  

 

Katero in kako pogosto?  

  

 

5.  Kje objavite rezultate raziskovanja ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v 

vrtcu?  

Možnih je več odgovorov.  

 

 V letnem delovnem načrtu.  
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 Na spletni strani vrtca.  

 V publikaciji vrtca.  

 Na pedagoški konferenci.  

 V internem gradivu, ki je dostopno kolegom.  

 Rezultate predstavim na svetu zavoda.  

 Na konferenci ali strokovnem posvetu na nacionalni ravni.  

 Na okrogli mizi s predstavniki lokalne skupnosti.  

 V lokalnih medijih (časopis, lokalna TV, lokalni radio ...).  

 Drugo:  

 

6.  Na kakšen način predstavite rezultate raziskovanja ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti?  

Možnih je več odgovorov.  

 

 Rezultate v pisni obliki objavim na oglasni deski, ki je namenjena staršem in 

zaposlenim.  

 Rezultate v pisni obliki posredujem predstavnikom lokalne skupnosti.  

 Rezultate v pisni obliki predstavim zaposlenim, staršem in predstavnikom lokalne 

skupnosti. O rezultatih razpravljamo, jih primerjamo, na podlagi rezultatov oblikujemo 

načrt dela ipd.  

 Rezultate predstavijo člani skupine za kakovost, o rezultatih razpravljamo, jih 

primerjamo, oblikujemo načrt dela.  

 Rezultate objavim v letnem delovnem načrtu vrtca. Z rezultati nikogar posebej ne 

seznanjamo.  

 Drugo:  

 

7.  Kdo poleg Vas še sodeluje pri procesu ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti?  

Možnih je več odgovorov.  

 

 Vzgojitelji.  

 Svetovalni delavec.  

 Starši.  

 Otroci.  

 Predstavniki lokalne skupnosti.  

 Kolegi ravnatelji iz drugih vrtcev.  

 Zunanji evalvatorji.  

 Drugo:  

 

8.  Ali se pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v vrtcu srečujete s kakšnimi 

težavami ali omejitvami?  

 Ne.  

 Da.  
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Opišite težave ali omejitve, s katerimi se srečujete pri ugotavljanju in zagotavljanju 

kakovosti.  

  

 

9.  Spol:  

 Moški.       Ženski. 

 

10.  Starost:  

 Od 20 do 29  let.  

 Od 30 do 39 let.  

 Od 40  do 49 let.  

 50 let ali več.  

 

11.  Delovno mesto:  

 Ravnatelj/-ica.  

 Pomočnik/-ca ravnatelja/-ice.  

 

12.  Število let delovne dobe na mestu ravnatelja/-ice ali pomočnika/-ce ravnatelja/-

ice:  

   let 

 

13.  Organiziranost vrtca, v katerem ste zaposleni:  

 Samostojni vrtec.  

 Vrtec kot organizacijska enota osnovne šole.  

 

14.  Okolje vrtca, v katerem ste zaposleni:  

 Mestno.  

 Vaško. 
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Priloga 2: PRILOGA K EMPIRIČNEMU DELU 

 

Tabela 12: Struktura anketirancev glede na spol, starost, organiziranost vrtca, okolje vrtca 

in število let delovne dobe na vodstvenem mestu 

 Ravnatelj 
Pomočnik 

ravnatelja 
Skupaj 

 f f % f f % f f % 

SPOL 

Moški 15 21  1 2  16 12  

Ženski 56 79  58 98  114 88  

STAROST 

Od 20 do 29 let 0 0  0 0  0 0  

Od 30 do 39 let 0 0  12 20  12 9  

Od 40 do 49 let 24 34  31 53  55 42  

50 let ali več 47 66  16 27  63 48  

ORGANIZIRANOST VRTCA 

Samostojni vrtec 40 56  25 42  65 50  

Organizacijska enota OŠ 31 44  34 58  65 50  

OKOLJE VRTCA 

Mestno 37 52  24 41  61 47  

Vaško 34 48  35 59  69 53  

ŠTEVILO LET DELOVNE DOBE NA MESTU RAVNATELJA/POM. RAVNATELJA 

Do 5 let 23 32  21 36  44 34  

Od 6 do 15 let 28 40  29 49  57 44  

Od 16 do 25 let 10 14  7 12  17 13  

26 let in več 10 14  2 3  12 9  
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Tabela 13: Post hoc testi 

 Razlika 

povpreč

ij 

Std. 

napak

a 

p 95-% interval 

zaupanja 

Spodn

ja 

meja 

Zgornja 

meja 

Zaposleni so 

visoko motivirani 

za ugotavljanje in 

zagotavljanje 

kakovosti v vrtcu. 

Od 30 

do 39 let 

Od 40 do 

49 let 
,14242 ,21949 ,518 -,2919 ,5768 

Od 50 let in 

več 
-,11905 ,21698 ,584 -,5484 ,3103 

Od 40 

do 49 let 

Od 30 do 

39 let 
-,14242 ,21949 ,518 -,5768 ,2919 

Od 50 let in 

več 
-,26147* ,12713 ,042 -,5130 -,0099 

Od 50 

let in 

več 

Od 30 do 

39 let 
,11905 ,21698 ,584 -,3103 ,5484 

Od 40 do 

49 let 
,26147* ,12713 ,042 ,0099 ,5130 

Zaposleni imajo 

znanje s področja  

samoevalvacije. 

Od 30 

do 39 let 

Od 40 do 

49 let 
-,09242 ,26063 ,723 -,6082 ,4233 

Od 50 let in 

več 
-,37698 ,25765 ,146 -,8868 ,1329 

Od 40 

do 49 let 

Od 30 do 

39 let 
,09242 ,26063 ,723 -,4233 ,6082 

Od 50 let in 

več 
-,28456 ,15095 ,062 -,5833 ,0142 

Od 50 

let in 

več 

Od 30 do 

39 let 
,37698 ,25765 ,146 -,1329 ,8868 

Od 40 do 

49 let 
,28456 ,15095 ,062 -,0142 ,5833 

 

 

 

 

 

 

Zaposleni redno 

evalvirajo svoje 

delo 

 

 

 

 

 

Od 30 

do 39 let 

Od 40 do 

49 let 
-,22879 ,22274 ,306 -,6696 ,2120 

Od 50 let in 

več 
-,28968 ,22020 ,191 -,7254 ,1460 

Od 40 

do 49 let 

Od 30 do 

39 let 
,22879 ,22274 ,306 -,2120 ,6696 

Od 50 let in 

več 
-,06089 ,12901 ,638 -,3162 ,1944 

Od 50 

let in 

več 

Od 30 do 

39 let 
,28968 ,22020 ,191 -,1460 ,7254 

Od 40 do 

49 let 
,06089 ,12901 ,638 -,1944 ,3162 

 Od 30 Od 40 do -,42727 ,27138 ,118 -,9643 ,1097 



  

99 

 

 

 

 

Vodstveni delavci 

imajo dovolj 

znanja s področja 

samoevalvacije. 

 

do 39 let 49 let 

Od 50 let in 

več 
-,59524* ,26828 ,028 1,1261 -,0644 

Od 40 

do 49 let 

Od 30 do 

39 let 
,42727 ,27138 ,118 -,1097 ,9643 

Od 50 let in 

več 
-,16797 ,15718 ,287 -,4790 ,1431 

Od 50 

let in 

več 

Od 30 do 

39 let 
,59524* ,26828 ,028 ,0644 1,1261 

Od 40 do 

49 let 
,16797 ,15718 ,287 -,1431 ,4790 

Vodstvo zaposlene 

spodbuja k 

samoevalvaciji. 

Od 30 

do 39 let 

Od 40 do 

49 let 
-,40455* ,16856 ,018 -,7381 -,0710 

Od 50 let in 

več 
-,36905* ,16663 ,029 -,6988 -,0393 

Od 40 

do 49 let 

Od 30 do 

39 let 
,40455* ,16856 ,018 ,0710 ,7381 

Od 50 let in 

več 
,03550 ,09763 ,717 -,1577 ,2287 

Od 50 

let in 

več 

Od 30 do 

39 let 
,36905* ,16663 ,029 ,0393 ,6988 

Od 40 do 

49 let 
-,03550 ,09763 ,717 -,2287 ,1577 

Vodstvo zaposlene 

spodbuja k 

profesionalnem 

razvoju. 

Od 30 

do 39 let 

Od 40 do 

49 let 
-,31818* ,12290 ,009 -,5614 -,0750 

Od 50 let in 

več 
-,35714* ,12149 ,004 -,5976 -,1167 

Od 40 

do 49 let 

Od 30 do 

39 let 
,31818* ,12290 ,009 ,0750 ,5614 

Od 50 let in 

več 
-,03896 ,07118 ,585 -,1798 ,1019 

Od 50 

let in 

več 

Od 30 do 

39 let 
,35714* ,12149 ,004 ,1167 ,5976 

Od 40 do 

49 let 
,03896 ,07118 ,585 -,1019 ,1798 
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