
Rezultati vprašalnika za starše NOVO SPREJETIH OTROK  

v šolskem letu 2020/21 

  

 

1. Vprašalnike je v oktobru 2020 oddalo 46 staršev od 120-ih, od tega jih je 18 iz 1. st. 

obd. in 18 iz 2. st. obd. 

 

 

2. O pomembnosti dejavnosti v vrtcu za otrokov razvoj starši menijo, da so pomembne 

vse, od ponujenih pa so se opredelili takole:  

 

 

Št. Dejavnost 

48% Druženje z otroki, pridobivanje socialnih izkušenj 

11% Igra 

  4,3% Nega otroka 

11% Govorni razvoj 

  6,5% Navajanje na samostojnost 

  4,3% Čustveno doživljanje 

  6,5% Prehrana in spanje 

  2% Gibanje 

  0% Spoznavanje novih stvari v naravi in družbi 

  6,5% Dobri medsebojni odnosi 
 

 

 
- najpomembnejše se jim zdi Druženje z otroki, pridobivanje socialnih izkušenj 

= 22 staršev je to dejavnost postavilo na prvo mesto 

 

- naslednje sta Igra in Govorni razvoj = 5 staršev pri vsaki dejavnosti (skupaj 10) je 

ti dve postavilo na prvo mesto 

 

- Navajanje na samostojnost, Prehrana in spanje, Dobri medsebojni odnosi = 3 

starši pri vsaki dejavnosti (skupaj 9) so te tri postavili na prvo mesto 

 

- Nega otroka,  Čustveno doživljanje = 2 starša pri vsaki dejavnosti (skupaj  4) sta 

to postavila na prvo mesto 

 

- Gibanje = 1 starši so to dejavnost postavili na prvo mesto 

 

- Spoznavanje novih stvari v naravi in družbi = nobeden od staršev te dejavnosti ni 

postavil na prvo mesto;  najmanj pomembna za starše. 

 

 

 



3. Druga pričakovanja (mnenja) staršev do vrtca pa so (Odgovorilo je 15 staršev.): 

 

- Vrtec naj bo varno in ljubeče  okolje za otroka. 

 

- Otrok se naj nauči strategij za reševanje konfliktov. 

 

- Otroci naj bodo enakovredno obravnavani, naj se jih ne 'predalčka'. 

 

- Razvijajte posameznikove potenciale; odnos do narave in sočloveka. 

 

- Otroci naj bodo čim več zunaj, naj imajo čim več naravnih materialov za igro, čim 

več žive glasbe in živih besed (pripovedovanje, branje zgodb ipd.) 

 

- Zadovoljiti otrokove čustvene potrebe. 

 

- Podpirati otrokovo samostojnost. 

 

- Podpirati ustvarjalnost. 

 

- Navajati na kahlico. 

 

- Ne oblikovati kombiniranih oddelkov od 1-6 let. 

 

- Izdati mnenje o nestrinjanju z neživljenjskimi COVID ukrepi vlade glede zapiranja 

vrtcev. 
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