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ANALIZA - Grafi
Zbiranje podatkov je potekalo od 20.3.15, 14:56 do 14.6.15, 3:22

Na vprašalnik odgovarjam kot starš oz. skrbnik: (n = 207)

mati in oče
oči & mami

Starost mojega otroka je: (n = 207)
Možnih je več odgovorov

V katero enoto Vrtca Jarše je vključen vaš otrok? (n = 207)
Možnih je več odgovorov
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Vrtec je kakovosten ker... (n = 155)

Vrtec je kakovosten ker... (n = 149)

Vrtec je kakovosten ker... (n = 140)
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Vrtec je kakovosten ker... (n = 139)

Prosim vpišite tudi vsa vaša pričakovanja, potrebe, želje in pobude glede naše vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki v tem vprašalniku niso zajete:
moje največje pričakovanje je, da se moj otrok v vrtcu dobro počuti in da rad hodi v vrtec.
ločevanje skupin glede na letnik
več ustvarjanja v skupini
/
malo bolje bi moralo biti poskrbljeno za garderobo otrok v vrtcu. omarice so izredno majhne.
želela bi, da bi lahko z vzgojiteljicama komunicirala neposredno preko e-pošte (obveščanje o odsotnosti otroka, vprašanja...). če se
otroka odda in pride iskat v dežurno sobo (oziroma so že združeni s sosednjo sobo), mine tudi več kot teden preden srečam
vzgojiteljico.
nujno telovadnica, vec fizicnih aktivnosti, bolj angazirane vzgojiteljice,
prostorska stiska, preveliko stevilo otrok v skupinah,
naveličane vzgojiteljice(nekatere). prevelik občutek, da so otroci le številke in so v vtrcu, ker tam pač morajo biti. okolica vrtca je
žalostno mizerna. pohvale za dejavnosti otrok v sklopu programa vrtca, vzgojiteljice(nekatere) se zelo trudijo, da je le te razgibano in
zanimivo. priporočamo več gibanja, manj zadrževanja v igralnicah, to daje otrok občutek omejenosti. življenje ni omejeno, zakaj bi to
jemali že otrokom. dajmo delat na posluhu za otroke, vedo veliko več kot si mislimo.

vedno poudarjate/mo pomen raznolike in pestre hrane, toda (predvsem kuhana hrana, tj. kosila), ki jo otroci jedo v vrtcu, je
pripravljena na preveč umetna s preveč konzervansi itd.
manjka telovadnica, ki je prejšnja leta bila. prav tako bi lahko dodali kakšno igralo več.
obvestila vzgojiteljic staršem po e-pošti!
manjka telovadnica,vem da ste naredili namesto telovadnice še eno skupino oz dve samo to bi lahko pustili tako kot je bilo in bi
obdržali telovadnico. telovadnica je namenjena za več stvari in se mi zdi da je bila pomemben del vrtca. za predavanje, za sejme, in
aktivnosti otrok!!! to bi morali vrniti v prvotno obliko.
telovadnica, ter večji parkirni prostor
želimo si, da bi se vzgojiteljice več ukvarjale z otroci, jih izobraževale, učile, spodbujale, ... da bi otroci kakovostno preživeli čas v
vrtcu (ne le čuvanje otrok v času starševe odsotnosti). želimo si tudi, da bi otroci več časa preživeli na prostem (predvsem v
prehodnem času ko do dnevi kratki). prav tako si želimo, da se otrok ne bi več premeščalo iz skupine v skupino in tako pogosto
menjalo vzhojiteljic.
lahko bi bili malo bolj napredni s tehnologijo....obvestila prek maila....razne fotografije otrok konec leta....vse to nam he bilo v
drugem vrtcu zagotovljeno....vse kar so se ucili smo dobili prek maila...vse dejavnosti vsi izleti...vse so nas kontaktirali prek
maila...mkobmkonec leta smo na cd dobili fotografije otrok in za cd smi seveda dali denar ampak mislim da je to lep spomin....v tem
vrtcu to pogresam ni slik ni obvestil.....samo na vratih ucilnice....slik pa sploh ne....ostalo pa upam da se bo tudi poboljsalo....kar se pa
tice strokovne delavke za prehrano pa samo pohvale...ves njen trud....prijaznost...res super

menjava nesposobnih in nestrokovnih vzgojiteljic in pohvala dobrim vzgojiteljicam
otroci ob lepem vemenu po pošitku oziroma po kosilu niso na igrišču
da so vzgojitelji bolj umirjeni in potrpežljivi pri svojem delu z otrocih,naj ne pozabijo da puščano posledice pri njih tudi oni.
želim, da se vedno spoštuje največje dovoljeno število otrok v posamezni skupini, tudi v času počitnic, ko se enote združujejo v en
vrtec. jaslične skupine naj imajo vedno kahlice in ne samo školjke.
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želim si vodstva, ki bi ostalo dlje časa in se ne bi menjalo ob vsakem mandatu, saj bi s tem pridobili na stalnosti in resnicno
konstruktivnimi spremembami
moja želja in pričakovanje je bolj dosleden prenos informacij med vzgojiteljico in gospo, pri kateri otroka prevzamem popoldne.
roditeljski sestanki bi bili lahko ob bol dostopnih urah ... npr. od 16.30 dalje, saj večina staršev danes dela do 16.00... vrtec bi moral
po korikulumu zagotavljati enakost in pravičnost za vse otroke, to kar se je zgodilo z letovanjem, da dva otroka na letovanje nista
mogla zaradi številčne omejitve je diskriminacija otrok. tu je vrtec izgubil kar nekaj ugleda vsaj pri meni in mnogih starših. vrtec ne
sme zavrniti iz letovanja nobenega otroka, poskrbeti je treba za pravočasno in zadosti številčno rezervacijo prostora in le to kasneje
manjšati, če se ne prijavijo vsi otroci (če je vpisanih otrok 70 je treba zagotoviti 70 mest in nato rezervacijo dokončno potrditi po
končanih prijavah - sporočiti dejansko stanje). upam, da se je to zgodilo prvič in da se ne bo več ponovilo. drugače pa vse pohvale
celotnemu kolektivu vzgojiteljic, pomočnic in pomočnikov...

verjamem, da se otroci v tej enoti zelo prijetno počutijo in jim je super, vseeno pa mislim, da vi vzgojno-izobraževalno delo potekalo
lažje, če bi imeli primerno notranjo opremo.
otroci imajo v vrtcu premalo organiziranega dela - večinoma se igrajo v igralnici ali zunaj. vzgojiteljici uvajata v vrtcu red in jih
navajata na samostojnost, kar je super, ampak lahko bi jih kdaj tudi malo \"pocrkljali\". predvsem pa, da bi se več učili, imeli več
organiziranega dela, ne da je cel dan samo hranjenje, igra in spanje.
otroci bi mprali imeti telovadnico, ce ze ne pa vsaj urejeno zunanje igrisce vsem starostim primerno. kar pa v enoti mojca niti
najmanj ni. lp
anketa vprasalnik ni dobro nastavljena; kot odgovor bi morala biti se moznost \`ne vem oz. nimam mnenja/nimam moznosti opaziti\`;
sicer pa pogresamo predvsem proaktivnost v komunikaciji vzgojiteljic in \`odprte glave\` za razlicne stvari
ni potrebna vsakoletna menjava vzgojiteljic v skupinah,vodjo enote zamenjat, naj se raje več časa posveti svoji skupini, na letovanja
in zimovanja vključiti mlajše vzgojiteljice......
v lepem vremenu po kosilu oziroma počitku otroci niso na zunanjih igriščih,
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