
Vrtec pri OŠ Simona Gregorčiča

Kobarid

ANALIZA ANKETE 2014 - srednja ocena

ŠTEVILO OTROK

centralni

vrtec 45 48 % vrnjenih anketnih vprašalnikov

Breginj 4

Drežnica 15

Smast 8

SKUPAJ 72
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STAROST OTROK

1, 2 leti 12

3 leta 17

4 leta 19

5, 6 let 24

1, 2 leti

3 leta

4 leta

5, 6 let



STROKOVNI DELAVCI

poglobljeno informiranje o otroku 4,03

strokovni delavci ustvarjajo zaupanje 4,35

sprejetost otrok 4,49

spodbujanje razvoja otrokovih 

sposobnosti 4,32

način reševanja konfliktov v skupini otrok
4,24

varnost 4,25

zadostnost informacij 4,06

odnos do staršev 4,38
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PROGRAM

pestrost programa 4,01

informiranost o načrtovanih in izvedenih 

dejavnostih 3,81

obogatitvene dejavnosti 3,69

sodelovanje staršev v programu 3,74

zahtevnost programa 3,97

dodatne dejavnosti 3,65
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PREHRANA, OPREMA

količina obrokov 4,68

pestrost obrokov 4,24

organizacija počitka otrok 4,34

oprema vrtca 3,39

didaktični material (igrače, knjige, 

pripomočki) 3,65

nadomestna lokacija v šoli kot rešitev 

(centralni vrtec) 3,86

organiziranost dela  v danih pogojih 

(centralni vrtec) 4,16

velikost igralnic (zunanji oddelki) 3,31

zunanje površine (zunanji oddelki) 3,62
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ORGANIZACIJA

poslovni čas 4,32

delo ravnateljice 3,97

delo pomočnice ravnateljice 3,96

delo svetovalne službe 4,03

delovanje sveta staršev 3,99

predlogi staršev 3,76
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INFORMACIJE

govorilne ure 4,5

roditeljski sestanki 4,13

sprotni pogovori 4,4

telefonske informacije 4,18

spletne strani 3,86

oglasna deska 4,01

publikacija 3,81
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