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POVZETEK  

Raziskovalni problem magistrske naloge je proučevanje medsebojnega sodelovanja med 
starši in strokovnim osebjem vrtca iz vidika ocene staršev.  Problem smo raziskovali s 
kvalitativnim in kvantitativnim pristopom. Izvedli smo študijo primera. Uporabili smo 
namenski vzorec, izvedli smo pisno anketiranje 25 staršev, tri individualne intervjuje in 
skupinski intervju s tremi starši. Na podlagi dobljenih ugotovitev kvalitativnega 
pristopa, smo pri vsakem raziskovalnem vprašanju sestavili od pet do deset trditev ter 
jih kvantitativno preveri z metodo anketiranja. Anketo smo razdelili med vse starše, ki 
imajo otroka v proučevanem vrtcu. Raziskava pokaže, da starši najmanj izkoriščajo 
možnost vključevanja v načrtovanje in vrednotenje dela v vrtcu, želijo pa si sproščenih 
oblik medsebojnega sodelovanja ter informiranja po sodobnejših poteh, kot sta 
elektronska pošta in spletna stran. Na področju znanosti raziskava prinaša ugotovitve, ki 
jih ne moremo posploševati, lahko pa nam služijo za nadaljnje raziskovanje tega 
področja, za izboljšanje konkretne prakse v proučevani ustanovi, spodbujanje podobnih 
pristopov v drugih organizacijah in medsebojno primerjanje.  

Ključne besede: vrtec, družina, starši, otroci, strokovni delavci, medsebojno 
sodelovanje, kakovost v vzgoji in izobraževanju 

SUMMARY  

The research problem of the following Master's thesis is presented by the mutual 
cooperation between the professional workers in a nursery school and children's parents. 
In addition, the research also focuses on the experience gathered in this area in the 
selected Nursery School. The problem was researched through the qualitative approach. 
We worked with a sample and chose a case study in the range of which we conducted a 
written survey of 25 parents, an individual interview with 3 parents and a group 
interview with 3 parents. The research showed that parents are at least involved in the 
planning and evaluation process of work in the Nursery School. However, they would 
appreciate more options of relaxed mutual cooperation and access to more modern ways 
of communication, such as an e-mail and a webpage. To conclude, the research 
provided scientific findings that cannot be generalised but may be used in a further 
research of this area. To continue, they should be studied in order to improve the 
practice in the selected Institution, encourage similar approaches in other organisations, 
and perform mutual comparison. 

Keywords: nursery school, family, parents, children, professional workers, mutual 
cooperation, quality in education and schooling 
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1 UVOD  

Izboljševanje kakovosti dela organizacij in njihove uspešnosti ter učinkovitosti je v 
današnjem času postala nuja. Spremembe na trgu in v družbi silijo organizacije v 
prilagajanje ter odzivanje na te razmere. Organizacije, ki želijo ohraniti in izboljšati svoj 
položaj na trgu ter dokazati kakovost svojega dela ustanoviteljem in uporabnikom, so se 
prisiljene intenzivneje ukvarjati z izboljšanjem svojega dela (Roncelli Vaupot 2007). 
Tudi vrtci se prilagajajo novim razmeram in iščejo poti k boljšemu delu. Nanje vplivajo 
ustanovitelji, predvsem pa starši, katerih otroci so neposredni uporabniki vrtčevskih 
storitev. 

Eno od pomembnih in aktualnih vprašanj sodobne pedagoške teorije ter prakse je 
nedvomno vprašanje, povezano z odnosi med starši in strokovnimi delavci, med vrtcem 
in družino. Različno pojmovanje vzgoje v preteklosti ima za posledico različne 
koncepte, ki se odražajo tako v pedagoški teoriji kot tudi v praksi. Ena od temeljnih 
usmeritev sodobnega vrtca je procesno-razvojni model, ki pojmuje vzgojo kot relativno 
načrtovani sistem dejavnikov, ki podpirajo razvoj otrokovih osebnih značilnosti in 
potencialov (Kroflič 2005).  

Zaradi drugačnega razumevanja vzgoje postajajo medsebojni odnosi, komunikacija 
ter sodelovanje med strokovnimi delavci in starši pomemben dejavnik kakovosti vrtca. 
Vse to zelo ugodno vpliva na vsestranski razvoj otrok in njihovo dobro počutje v vrtcu. 
Življenje in delo v predšolskih ustanovah je specifično, in sicer z vidika njihovega 
delovanja kot ustanove, ki daje podporo višji kakovosti življenja v družinah predšolskih 
otrok, tako z vidika vsebin, ciljev kot metod dela (Batistič Zorec 2006). 

Raziskovalci Marjanovič idr. (2004) so dobili uvid v aktualno problematiko 
sodelovanja med družino ter vrtcem. V raziskavi kot enega najpomembnejših 
dejavnikov otrokovega razvoja poudarjajo prav družinsko okolje v povezavi s 
kakovostjo storitev vrtca. Del njegove celovite kakovosti pa je medsebojno sodelovanje 
in dopolnjevanje. Starši so čedalje bolj zaposleni, vse manj časa preživijo z otrokom, 
zato je na tem področju nujno stalno, načrtno, strokovno in raziskovalno delo, ki bo s 
svojimi rezultati prispevalo k ohranjanju dosežene ter razvijanju višje ravni kakovosti 
dela v vrtcih.  

V letih 2006 in 2007 je bil v mreži devetih slovenskih partnerskih vrtcev izveden 
projekt z naslovom 'S skupnimi koraki gradimo kakovost v vrtcih' (Potočnik 2007). 
Glavni cilj projekta je bila višja kakovost izvajanja dejavnosti na različnih področjih. V 
vrtcu Anice Černejeve v Celju so prav na področju sodelovanja strokovnih delavcev s 
starši prišli do pomembnih rezultatov, s pomočjo katerih so izboljšali komunikacijo in 
medsebojno sodelovanje. 

Podobne so ugotovitve skupine raziskovalcev (Howes in Hamilton 2003;  
MacBeath in McGlynn 2004), ki se v eni od svojih raziskav posebej ukvarjajo s 
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kakovostjo vrtca in družinskega okolja v povezavi z otrokovim razvojem. Poudarjajo, 
da sta tako kakovost družinskega okolja kot kakovost dela v vrtcu pomembna 
napovedovalca otrokovega razvoja. Tudi Loeb idr. (2004) so z ugotovitvami potrdili ter 
dopolnili rezultate drugih raziskovalcev o pozitivnem učinku kakovostnega vrtca na 
otrokov psihosocialni razvoj, še posebej na otroke iz družin, katerih starši imajo nižjo 
izobrazbo. 

Marjanovič Umek (2002, 40) navaja ravni, področja in kazalnike kakovosti vrtca. 
Ti so:  

- Strukturna raven vključuje t. i. vhodne kazalnike, ki opisujejo objektivne 
pogoje in možnosti, v katerih poteka predšolska vzgoja v vrtcu: npr. velikost 
igralnice, razmerje med številom otrok in odraslih v oddelku, strokovna 
usposobljenost delavcev v vrtcu. Kazalniki, ki jih opredelimo na tej ravni, so 
pomembni pri interpretaciji podatkov na drugih ravneh oziroma področjih 
kakovosti, saj je na primer izvajanje kurikula, ki je eno od področij na procesni 
ravni, v veliki meri povezano z vhodnimi kazalniki. 

- Posredna raven se nanaša na subjektivne pogoje in možnosti, v katerih poteka 
predšolska vzgoja v vrtcu: npr. vključenost zaposlenih v izobraževanje, 
zadovoljstvo zaposlenih v vrtcu, sodelovanje zaposlenih v vrtcu s starši. 
Kazalniki na tej ravni vključujejo odnose, v katere otrok ni neposredno 
vključen, vendar pa pomembno vplivajo tako na delo v vrtcu kot tudi na otroka 
samega. 

- Procesna raven vključuje kazalnike, ki opisujejo načrtovani in izvedbeni 
kurikulum, torej vzgojni proces v najširšem smislu v vrtcu: npr. dejavnosti na 
različnih področjih kurikula, igro socialne interakcije med otroki ter med otroki 
in odraslimi. Kazalniki na tej ravni opredeljujejo ključne točke, ki v procesu 
predšolske vzgoje vplivajo na kakovost dela zaposlenih v vrtcu in se zrcalijo v 
otrokovem socialnem ter čustvenem odzivanju, komunikaciji, vedenju, 
pridobivanju novih izkušenj in znanj. 

 
Lipičnik Vodopivec (2007) poudarja pomen sodelovanja med družino in zaposlenih 

v vrtcu ter prizadevanja po vzpostavitvi partnerskega odnosa. Le-ta je tisti odnos, v 
katerem si vzgojitelji in starši enakopravno delijo informacije, cilje ter obveznosti, 
vezane na vzgojno-izobraževalno delo, v katerem imajo oboji dejavno vlogo pri 
vzpodbujanju otrokovega razvoja. Izkušnje v svetu in pri nas vse bolj kažejo, da je za 
uspešno sodelovanje potrebna odprta ter učinkovita komunikacija. Od te so odvisni tudi 
procesi nenehnih izboljšav. Nič ne pomagata še tako globoko razmišljanje in množica 
dobrih idej, če je komunikacija na ravni zaposlenih v vrtcu ali oddelku nejasna, morda 
celo sredstvo za manipuliranje z zaposlenimi. Starši v vrtec vključenih otrok so posebej 
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zanimiva ciljna skupina tako pri zunanjem ocenjevanju kakovosti, kot pri 
samoevalvaciji. Avtorji raziskav (npr. Ackers 2003 in Brooker 2002) ugotavljajo, da 
komuniciranje ter sodelovanje med zaposlenimi v vrtcu in starši ni odvisno le od 
pripravljenosti slednjih za sodelovanje oziroma njihovih socialnih spretnosti, temveč 
tudi od pripravljenosti vodstva strokovnih delavcev po preseganju strogih meja med 
vlogo vzgojitelja in staršev ter hkratnem upoštevanju avtonomije vrtca. Starši, ki 
praviloma niso homogena skupina, vstopajo v odnos le s svojim otrokom, zato je 
starševski koncept kakovosti v večji meri obremenjen s potrebami in posebnostmi 
njihovih otrok ter družine in manj s splošnimi koncepti predšolske vzgoje. 

Na komuniciranje v organizaciji, kot je vrtec, odločilno vpliva organizacijska 
kultura, torej pisana in nepisana pravila, ki usmerjajo vedenje zaposlenih. Starši in 
zaposleni v komunikaciji pošiljajo ter sprejemajo in vzajemno vzpostavljajo 
medsebojne odnose ter stališča do vsebine, hkrati pa oboji odkrivajo sebe in vplivajo 
drug na drugega. Dobro komuniciranje in medsebojno sodelovanje zaposlenih v vrtcu s 
starši otrok, ki obiskujejo to ustanovo, je nujno, saj kot pomembna dejavnika vplivata 
na vsestranski razvoj otrok ter njihovo dobro počutje v vrtcu (Marjanovič Umek 2005). 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

Zdi se, da kakovost tako na izvedbeni kot miselni ravni vstopa v vzgojno 
izobraževalne ustanove in postaja del njihovega notranjega razvoja meni Kodelja 
(2007). V naslednjih poglavjih bomo opredelili različne vidike kakovosti v vzgoji in 
izobraževanju. 

2.1 Kakovost 

Kakovost je postala eden od osrednjih pojmov sodobnega življenja. Dobiva 
univerzalni pomen in naravo, kar pomeni, da preprosto ni več področja, na katerem 
premislek o kakovosti ne bi bil pomemben. Motivacija za kakovost je v moderni družbi 
le v končni konsekvenci vezana na njeno temeljno usmerjenost k nenehnemu napredku, 
višji storilnosti, k iskanju novih rešitev, novih produktov in hitrejših korakov v 
tekmovalnem duhu modernih družb (Pluško idr. 2001). 

Pojem kakovosti sicer ni enoznačen, kot si to predstavljamo, ko o njem govorimo. 
Erčuljeva (2000) to zelo dobro ponazori, ko pravi: »Kakovost – znana neznanka.« 
Razumevanje pomena kakovosti se spreminja s spremembami v družbi in odzivanji 
nanje ter na naše lastne izkušnje v določenem času. 

Iz opredelitev kakovosti nekaterih avtorjev, kot so Salisa in Wincha, Clarca 
(Trnavčevič 2000), lahko razberemo podobnosti ter razlike v pojmovanju. Delimo jih na 
tiste, ki kakovost merijo po specifikaciji in opredeljujejo kakovost izdelka ter na tiste, ki 
kakovost določajo kot ujemanje z zahtevami in pričakovanji strank. Tretja skupina 
opredeljuje kakovost kot strateško odločitev managerjev in zaposlenih. Iz prvih je moč 
razbrati varnost, iz drugih izboljšave, iz tretjih pa razvoj. Potrebe in pričakovanja 
uporabnikov je treba ne le zadovoljiti, temveč tudi preseči. 

Kadar je pogovor o kakovosti, imamo vsi občutek, da delamo dobro in da smo na 
splošno dobra organizacija. Ko začnemo sistematično pregledovati posamezna področja 
dela v organizaciji, pa ugotovimo, da obstajajo razhajanja med našo oceno in oceno 
ostalih. Morda so razhajanja majhna ali velika, filozofija kakovosti pomeni 
drobnjakarstvo, nenehno izboljševanje obstoječega (Finnegan 2002). Tako za 
raziskovalce kot za praktike je pomembno dejstvo, da ni enega in edinega modela. 
Specifičnih definicij kakovosti je veliko, razlike med njimi pa nedvomno dokazujejo, da 
ljudje kakovost razumemo različno. 

Zupanc Grom (2007) meni, da je pri presojanju kakovosti neke storitve treba 
upoštevati: 

- enako kakovosten izdelek ali storitev v isti državi ljudje z različnimi 
izkušnjami, starostjo ali izobrazbo presojajo različno; 

- enako kakovost isti ljudje presojajo različno, kar je odvisno od časa in situacije; 
- isti izdelek ali storitev lahko zadovoljuje različne potrebe; 
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- različni ljudje imajo različne standarde kakovosti; 
- kakovost, ki jo ljudje pričakujejo od drugih, je odvisna od tega, kdo so ti drugi; 
- raven kakovosti, ki jo pričakujemo od drugih, je praviloma višja od kakovosti, 

ki jo pričakujemo od sebe. 
Kakovost torej ne moremo opredeliti objektivno, ker je precej odvisna od tega, kaj 

je cilj neke organizacije in kolektiva. Za katero koli spremembo je kakovost izrednega 
pomena. Običajno spreminjamo na boljše, kakovost pa ima vlogo usmerjevalca k 
boljšemu. 

Koren (2005) ugotavlja vse bolj jasen pomen izobraževanja za uspešnost držav, 
njihovega gospodarstva in razvoja, čedalje bolj se večajo zahteve do vzgojno-
izobraževalnih sistemov ter ustanov, ki jim države namenjajo ogromna sredstva. Tako 
se slednje ne morejo izogniti odgovornosti za kakovostno delo. Avtor meni, da je poti h 
kakovosti veliko, v celotnem izobraževalnem sistemu pa je mogoče do nje priti le s 
skupnim prizadevanjem strokovnjakov in raziskovalcev. 

Prizadevanje za kakovost v izobraževanju ima tudi v naši družbi dolgo zgodovinsko 
tradicijo. S kakovostjo se ukvarjamo na vseh stopnjah izobraževanja, kar ne nazadnje 
kažejo številni projekti na vseh ravneh izobraževalnega sistema – od vzgojitelja do 
mednarodnih primerjav. Tako projekti akcijskega raziskovanja, ki jih izvaja Zavod RS 
za šolstvo, Šola za ravnatelje, vključujejo vzgojitelje, ravnatelje, ki z raziskovanjem 
lastne prakse prispevajo h kakovosti vzgojno–izobraževalnega procesa in vodenja 
tovrstnih ustanov. Na ravni šol ali vrtcev potekajo različni projekti, tako imenovani 
'pristopi k samoevalvaciji'. Nekatere projekte financirajo vrtci ali šole, drugi pa potekajo 
v okviru skupnega sodelovanja več šol ali vrtcev in zunanje finančne pomoči: Do višje 
kakovosti s samoevalvacijo, S skupnimi koraki gradimo kakovost v vrtcih, Od 
kakovosti k odličnosti itd (Brejc in Trunk Širca 2007). 

V zadnjem desetletju na področju vzgoje in izobraževanja skoraj ni srečanja, kjer 
ne bi bila posebej izpostavljena problematika kakovosti vzgoje in izobraževanja. Še več, 
vprašanje merjenja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja vključujejo tudi vsi 
pomembnejši programski dokumenti šolske politike tako na nacionalni ravni kot tudi na 
ravni Evropske unije. Izjemno zanimanje za kakovost zaostruje vprašanja, kot so (Šverc 
2006):  

- ali kakovost pred tem ni bila pomembna; 
- ali je bilo vprašanje kakovosti sploh pomembno vprašanje šolske politike; 
- zakaj se o tem toliko govori ravno sedaj. 

Najbrž ne gre dvomiti, meni avtorica, da je bilo vprašanje kakovosti vzgoje in 
izobraževanja vseskozi eno ključnih vprašanj, še posebej ob pojavu množičnega šolstva. 
Nemogoče si je zamisliti, da bi bilo staršem, ki so pošiljali otroke v zasebne šole, 
zasebne vrtce ali so najemali zasebne učitelje, prav vseeno, kakšna je kakovost znanj, 
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spretnosti, veščin in pristojnosti. Zagotovo je bila kakovost javnega šolstva pomembno 
vprašanje katere koli šolske politike, katere naloga je zagotavljati pogoje za razvoj 
javnega šolstva (Šverc 2006).  Medveš (2000, 10) opredeljuje kakovost kot: 

»Kakovost je eden od osrednjih pojmov sodobnega življenja. Dobiva 
univerzalni pomen in naravo, saj ni več področja, na katerem pomislek o kakovosti 
nebi bil pomemben. Motivacija za kakovost je v moderni družbi samo v končni 
konsekvenci vezana na njeno temeljno usmerjenost k nenehnemu napredku, višji 
storilnosti, k iskanju novih rešitev, novih produktov, hitrejših korakov v 
tekmovalnem duhu modernih družb.«  

Najprej so se s kakovostjo ukvarjali v menedžmentu pridobitnih dejavnosti, v kar 
jih je silila konkurenca na trgu, pozneje pa tudi na drugih področjih, tako tudi v vzgoji 
in izobraževanju. Bečaj (2006) pravi, da so bile na začetku prejšnjega stoletja v ospredju 
lastnosti izdelka in da je bila kakovost ustanove  odvisna predvsem od teh. V drugi 
polovici prejšnjega stoletja, še posebej pa v zadnjih letih je bila pozornost usmerjena 
tudi v kakovost procesov. Eden od razlogov, da je prišlo do tega premika je po 
njegovem prilagajanje hitrim spremembam v okolju, saj ni več mogoče zanesljivo 
napovedati, kakšen bo videti svet, ko bodo prvič zaposleni otroci, ki danes vstopajo v 
vrtec. Avtor zato poudarja, da je »pametno vlagati predvsem v njihovo kritičnost, 
samostojnost, izvirnost in iznajdljivost«. Prevladujoča  tradicionalna kultura takim 
ciljem ni naklonjena, zato so potrebne spremembe, ki jih Bečaj (2006) vidi prav v 
usmerjenosti v kakovost procesov, v katerih je pomembna tudi kakovost podsistemov. 
Po Sallsu (1993) so v kakovostni šoli/vrtcu v proces izboljšav lahko vključeni vsi: 
strokovni delavci, vodstvo, starši….Ravnatelj ima pri zagotavljanju kakovosti vodilno 
vlogo. Sistematično skrbi za razvoj kadrov in jih spodbuja k kreativnosti. Od tega, ali 
učitelji/vzgojitelji čutijo kakovost kot vrednoto, je odvisno ali se bodo zanjo v resnici 
zavzemali ali pa bodo svoje delo le prilagodili od zunaj postavljenim merilom meni 
Cenčič (2000). 

2.1.1 Kakovost in pogoji zanjo 

Kroflič (2005) povezuje zagotavljanje kakovosti s permisivnostjo, kaj moramo torej 
upoštevati, da bi postala temeljna ideja permisivnih vzgojnih percepcij – dopustiti 
otroku biti otrok. 

Temeljne koncepcije vzgoje in izobraževanja ne smemo omejiti na vprašanje, kako 
vzgajati in kaj učiti, temveč moramo izhajati iz konceptualnega vprašanja, zakaj učiti. 
Na slednje po spoznanjih sodobne kurikularne teorije nikakor ne moremo odgovoriti s 
klasičnim učno-snovnim ali učno-ciljnim načrtovanjem, temveč z novim procesno-
razvojnim modelom načrtovanja, ki izhaja iz spoznanja o razvojni in aktivni naravi 
otroka ter iz dejstva, da osnovnih vzgojno-izobraževalnih ciljev ne moremo opredeliti v 
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smislu končnih stanj.  
Crosby (v Ferjan 1997) omenja pet temeljnih načinov - pogojev zagotavljanja 

kakovosti: 

- kakovost je vedno možno presojati; 
- ugotavljanje kakovosti je možno šele tedaj, ko so opredeljena merila – to velja 

tako za kakovost 'outputov', kot za kakovost procesov; 
- kakovost vedno prinaša ekonomske učinke, če so za njeno zagotavljanje 

potrebna vlaganja, ta vedno prinesejo pozitiven poslovni izid, nekakovost pa 
povzroča stroške; 

- kakovost je treba zagotavljati prav na vseh hierarhičnih ravneh; 
- kakovost izobraževanja je rezultat dela vseh služb v vzgojno-izobraževalni 

organizaciji, ne le dela pedagoških kadrov. 

Za današnje vzgojno-izobraževalne organizacije je še vedno značilna usmerjenost k 
razmišljanju o tem, kakšne končne dosežke, cilje in smotre morajo doseči otroci, 
premalo pa je razmišljanj o kakovosti procesa, s katerim se skuša doseči postavljene 
smotre.  

Torej je temeljna značilnost slovenskega kulturnega prostora, in s tem tudi našega 
šolstva, storilnost. Pomembnejše je, da je otrok uspešen, kot pa, da se dobro počuti. 
Taka organizacija je nujno usmerjena v doseganje dobrih učnih uspehov, ne pa toliko v 
takšno izobraževanje, v katerem je otrokov način dela pomembnejši od učnega 
rezultata. Oba prijema se vsaj delno izključujeta: dobre učne uspehe lahko dosežemo z 
dovolj velikim pritiskom na otroke, s tem pa nujno žrtvujemo vsaj nekaj njihove 
samoiniciativnosti. Če nam je pomembnejše samo izobraževanje, ki naj otroku prinese 
možnost za odkrivanje in lastno razreševanje problemov, pa seveda brez njegove 
samoiniciativnosti sploh ne gre (Marentič Požarnik 2000). 

Po mnenju Budnarjeve (2000) bi, izhajajoč iz tega, bilo treba upoštevati dve 
bistveni komponenti: 

- profesionalen razvoj, kar pomeni obvladovanje metod, tehnik dela in 
raziskovanja ob upoštevanju danih okoliščin, integracijo teoretičnih in 
praktičnih znanj; 

- osebna rast, torej pridobivanje in izboljševanje socialnih spretnosti, razvoj 
osebnosti in potencialov ob zavedanju različnih vidikov svojega delovanja. 

Stone opredeljuje tri pristope h kakovosti (Erčulj in Trunk Širca 2000): 

- tržni pristop; 
- strokovna presoja, tradicionalni mehanizem, znan tudi kot inšpekcija – 

spodbujal naj bi ne le razmišljanje o kakovosti, temveč naj bi sistematično 
usmerjal zaposlene h kakovostnejšemu delu; 
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- standardi kakovosti, kjer gre za ugotavljanje kakovosti s pomočjo v naprej 
določenih standardov. Če izdelek ustreza, je kakovost dosežena. V 
izobraževanju je problematična predvsem opredelitev izdelka. Druga dilema pa 
je dilema o tem, kdo naj postavlja standarde. Izobraževanje je namreč preveč 
kompleksna dejavnost, da bi jo bilo možno opredeliti izključno z rezultati. 

Iz tega izhajajoč lahko sklenemo, da je zagotavljanje kakovosti, kot tudi njeno samo 
definiranje, zelo kompleksna in težavna naloga, ki zahteva bistveno več kot zgolj enega 
od pristopov. Prav tako je težko opredeliti, kateri od teh je bolj učinkovit. Menimo, da je 
potrebno upoštevati še druge komponente, kot so različni standardi glede na okolje, v 
katerem poteka proces zagotavljanja kakovosti - v vzgoji in izobraževanju. 

2.1.2 Kakovost v vzgoji in izobraževanju 

Prizadevanja za večjo uspešnost, učinkovitost in kakovost dela so se iz področja 
pridobitnih organizacij prenesla tudi na vzgojo in izobraževanje. Razlogi za to niso 
zgolj v željah in potrebah vzgojno-izobraževalnih organizacij po lastnem razvoju ter 
izboljšanju dela, temveč so čedalje pogosteje odziv na pritiske in izzive okolja, v 
katerem delujejo. Vzgojno-izobraževalne organizacije dokazujejo kakovost svojega dela 
ustanoviteljem, staršem in okolju. Pri izbiri pristopov za izboljšanje dela lahko razvijejo 
svoj pristop ali pa izbirajo med že razvitimi modeli, ki jih ustrezno prilagodijo svojim 
potrebam, zahtevam in ciljem (Roncelli Vaupot 2000). 

Kakovost v vzgoji in izobraževanju je težko opredeliti, zajema pa dva elementa 
(Trnavčevič 2000, 12): 

- zadovoljstvo uporabnika in  
- merjenje po specifikaciji, standardih. 

Najpomembnejši kazalnik kakovosti vsake organizacije, ki ponuja storitve, je 
zadovoljstvo zunanjih in notranjih udeležencev. Na osnovi obeh elementov, 
zadovoljstva uporabnikov in merjenja po standardih, so uveljavljeni naslednji procesi: 
nadzor, zagotavljanje in nenehno izboljševanje kakovosti. V izobraževanju nadzor 
kakovosti prepoznamo v šolski inšpekciji in nadzoru ravnatelja na ravni vrtca ali šole. 
Skrb šolske inšpekcije je, da so zakonski predpisi, pravice in dolžnosti izpolnjeni. 
Nadzira in kaznuje odstopanja ter nepravilnosti in tako skrbi za minimalno kakovost, 
izraženo v zakonodajnih standardih ter normativih. Na ravni vrtca ali šole izvaja nadzor 
kakovosti dela ravnatelj (Trnavčevič 2000, 13). Proces zagotavljanja kakovosti 
vključuje izpostavljanje in opredelitev mejnih segmentov, na katerih se kakovost 
preverja, ocenjuje in spremlja. Poleg tega vključuje proces zagotavljanja kakovosti 
določitev standardov za posamezne segmente, to je določitev stanja, ki se ga želi doseči. 
Kakovost kot nenehen proces izboljševanja in preverjanja stanja ter odzivanja na 
spremenjene okoliščine vključuje dva modela: model TQM (Total Quality 
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Management) ali celovito obvladovanje kakovosti, ki je usmerjeno k uporabnikom in 
njihovim potrebam, ter proces nenehnega izboljševanja, ki temelji na kulturi, 
spreminjanju, spremljanju kakovosti in nenehnemu izboljševanju (Trnavčevič 2000, 
17). 

V managementu v vzgoji in izobraževanju so se razvili trije pristopi pri iskanju poti 
k boljšemu delu in učinkom (Tribižan 2005):  

- pristop k učinkovitosti – uspešnosti vrtcev, šol;  
- pristop k nenehnemu izboljševanju dela teh ustanov;  
- celovito obvladovanje kakovosti.  

Prizadevanja za večjo učinkovitost in uspešnost šol temeljijo na raziskavah 
učinkovitih in določanju seznamov značilnosti učinkovitih oziroma uspešnih šol. 
Nenehno izboljševanje dela šol je osredotočeno na majhne spremembe, ki vodijo k 
izboljšanju dela in učinkov na učenje otrok oziroma učencev. Celovito obvladovanje 
kakovosti temelji na učinkovitem managementu in primerjanju trenutne kakovosti dela s 
potrebami uporabnikov ter vrtca ali šole (Ronceli Vaupot 2000).  

Za doseganje kakovosti v vzgoji in izobraževanju je pomembno prizadevanje za 
razvoj otrok oziroma učencev. Njihov razvoj pa je lahko odvisen od značilnosti 
posameznega vrtca ali šole. Pri tem je pomembno upoštevati, da je za doseganje 
izboljšav potrebno oblikovati vizijo, ob tem upoštevati kulturo ustanove in pripraviti 
razvojni načrt o izboljšavah. Celoten proces naj temelji na samoocenjevanju. Na takšen 
način je mogoče postopno spreminjati kulturo v vrtcu ali šoli in ustanovo spremeniti v 
kraj, kjer se vsi otroci ter vzgojitelji, učenci in učitelji učijo bolj učinkovito (Hargreaves 
in Hopkins 2001, 113–119). 

Evropski sklad za upravljanje kvalitete EFQM (European Foundation for Quality 
management) spodbuja organizacije, da se same ocenijo po evropskem modelu 
odličnosti. Odličnost je način dela, s katerim dosežemo zadovoljstvo vseh udeležencev, 
to je odjemalcev, zaposlenih, ustanoviteljev in družbe. Po EFQM je opredeljen model 
odličnosti tudi v javnem sektorju in to posebej za posamezna področja. Odličnost v 
izobraževanju je opredeljena kot razumevanje in sistematično upravljanje vseh 
aktivnosti skozi ključni proces ter sprejemanje odločitev na osnovi teh informacij. 
Pomembna je osredotočenost na otroke in starše kot ključne odjemalce, ob upoštevanju 
drugih udeležencev. 

Mednarodna komisija o izobraževanju za 21. stoletje je predstavila štiri temeljne 
stebre, iz katerih je potrebno izhajati za ugotavljanje kakovosti v vzgoji in 
izobraževanju (Marentič Požarnik 2000): 

- učiti se vedeti, 
- učiti se delati, 
- učiti se biti, 
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- učiti se živeti skupaj. 
 

Kakovostno izobraževanje temelji torej na načelu vseživljenjskega izobraževanja, 
ki presega tradicionalno ločevanje med začetnim in nadaljnjim izobraževanjem. Veže se 
na načelo učeče se družbe, iz katere se je razvil koncept učeče se organizacije (Marentič 
Požarnik 2000). 

Avtorici Brejc in Trunk Širca (2007) ugotavljata, da imajo prizadevanja za 
kakovost v izobraževanju tudi v slovenskem prostoru svojo zgodovino. Pregled 
različnih projektov in pristopov kaže, da se s kakovostjo ukvarjamo na vseh stopnjah 
izobraževanja – od vrtca do univerze in na vseh ravneh izobraževalnega sistema –, od 
vzgojitelja, učitelja do mednarodnih primerjav. Na ravni šol in vrtcev potekajo različni 
projekti – pristopi k samoevalvaciji: 'S skupnimi koraki gradimo kakovost v vrtcih', 'Do 
višje kakovosti s samoevalvacijo', 'Od kakovosti k odličnosti' idr. (Brejc 2007). S temi 
projekti se ukvarjajo tako vrtci kot šole. Tako poznamo mrežo učečih se šol in vrtcev, ki 
jih izvaja Šola za ravnatelje (Erčulj in Trunk Širca 2000), ter projekt Ogledalo, ki ga 
izvaja Zavod RS za šolstvo (Milekšič 1999).  

Ministrstvo RS za šolstvo in šport je v sodelovanju z javnimi zavodi, odgovornimi 
za spremljanje vrtcev in šol, že leta 1999 začelo projekt 'Ugotavljanje in zagotavljanje 
kakovosti v vzgoji in izobraževanju'. S kakovostjo pa se je v vzgoji in izobraževanju 
začelo tudi na mednarodni ravni. Tako je Slovenija vključena v mednarodno raziskavo, 
kot je program mednarodne primerjave dosežkov učencev PISA (Programme for 
International Student Assessment), prvič pa lahko primerjalne podatke najdemo tudi v 
poročilu OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development - 
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj; Education at a Glance) (OECD 
2007).  

Kljub temu, da se o kakovosti na vzgojno-izobraževalnem področju veliko govori 
in da se številni avtorji ukvarjajo s to temo, pa že pri opredelitvah pojma kakovosti 
najdemo razlike. Med avtorji obstajajo tudi različna mnenja za ugotavljanje in 
zagotavljanje kakovosti. Vsem pa je, kot pravi Zorko (2003), skupno naslednje 
zavedanje: 

- da je kakovost v šolstvu nujna; 
- da je treba ugotavljati in zagotavljati kakovost; 
- da se mora management usposobiti za vodenje za kakovost; 
- da morajo v prizadevanju za kakovost sodelovati vsi zaposleni. 

Na to, da je veliko opredelitev o tem, kaj pravzaprav sploh je kakovost v 
izobraževanju, kažejo tudi ugotovitve različnih avtorjev na tem področju. Najbolj 
splošno opredelitev pojma kakovosti je podal Sallis v Zorko (2003), in sicer: »Kakovost 
je tista, ki dela razlike med odličnim in navadnim«. Določitev neke absolutne kakovosti 
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je težavna in nesmiselna. Zavedati pa se moramo, da se pojem kakovosti na področju 
vzgoje in izobraževanja izjemno hitro spreminja, tudi družbe in z njimi dosežena znanja 
se vedno hitreje spreminjajo (prav tam). Najprej je treba pri vseh akterjih, ki izvajajo in 
sodelujejo pri reformi šolskih sistemov, doseči soglasje o tem, da postane kakovost 
vrednota vsem, ki jo skušajo doseči, ali (Erčulj 2000):  

»Kakovost ni le vprašanje pristojnosti, pristopov, mehanizmov ali tehnik, pač 
pa vprašanje vrednot in pripadnosti tem vrednotam. Šele potem se lahko nadaljuje 
proces doseganja in posledično tudi zagotavljanja kakovosti v izobraževanju.«  

2.1.3 Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 

Pri ugotavljanju kakovosti so si mnenja strokovnjakov s tega področja dokaj 
podobna, vsi namreč izključujejo možnost vmešavanja države v proces ugotavljanja 
kakovosti v posamezni vzgojno-izobraževalni ustanovi. Temu mnenju se pridružuje tudi 
Erčulj (2000), ki pravi, da se proces približevanja idealu uspešne vzgojno-izobraževalne 
ustanove lahko začne le v njej sami in ne more biti vsiljen od zunaj. Avtorica v 
nadaljevanju pravi, da je merilo kakovosti torej dobra praksa, opredeljuje jo stroka, 
spreminja pa proces, imenovan kolegialno spremljanje, ki ga lahko izvajamo s pomočjo 
strokovnih mrež, izmenjav, svetovalnih timov ali celo inšpekcije. Na ravni vzgojno-
izobraževalne organizacije jo uresničujemo skozi koncepte kolegialnega vodenja, to 
pomeni, da odgovornost za politiko in njeno uresničitev prevzemajo strokovni delavci 
organizacije v interesu uporabnikov (Erčulj 2000). 

Marinšek (1998) ugotavlja, da potreba po zadovoljevanju uporabnikov in 
ustvarjanju ugleda v javnosti ni več izbira le največjih vizionarjev, ampak je to nujnost 
vseh izobraževalnih ustanov. Opravičiti lasten obstoj pomeni, da si ustanova zagotovi 
podporo uporabnikov, gradi zaupanje ustanovitelja in sooblikuje spremembe v okolju 
ter družbi. 

Pri ugotavljanju kakovosti obstaja še ena dodatna pomembna stvar (Beers 2007):  

»Načelo je, da je kakovost v vzgojno-izobraževalni ustanovi vedno problem 
celote in temelji na psihološki predpostavki o pomenu kolegialne pomoči. To načelo 
je ena od bistvenih značilnosti, ki se je pojavila v razumevanju kakovosti vzgojno-
izobraževalne ustanove šele takrat, ko se skrb za kakovost ni ustvarjala le pri 
ugotavljanju, temveč je segala tudi do zagotavljanja kakovosti.«  

Avtor tudi meni, da je ugotavljanje kakovosti v sodobnih pristopih zgolj sredstvo, 
cilj je zagotavljanje kakovosti, in da je zato ugotavljanje sestavni del razvijanja 
kakovosti. Tako danes ni dovolj, da s pomočjo kriterijev le ugotavljamo kakovost. Ob 
koncu tega postopka je treba iti korak dlje in nadaljevati s postopki zagotavljanja 
kakovosti. 

Pri zagotavljanju kakovosti je ključnega pomena, da se vzgojno-izobraževalne 
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ustanove ne odločajo za zagotavljanje kakovosti na področju celote hkrati, ampak 
morajo to početi postopno, po posameznih področjih. Hopkins (2007) pravi, naj velja 
načelo: »Raje manj, pa tisto odlično.« 

Kakovost je torej potrebno zagotavljati postopoma, a brez dogovora glavnih 
akterjev pri tem ne gre. Bistvo je, da vsi projekti, brez izjeme, izhajajo iz predpostavke, 
kako pomembno je za odločanje o ukrepih za zagotavljanje kakovosti sodelovanje in 
soglasje strokovnega osebja, otrok oziroma učencev in staršev. Zagotavljanje kakovosti 
je skupna strokovna naloga vseh. Pomembno je, da se interesi posameznih akterjev med 
seboj sprotno usklajujejo, čemur sledita določitev skupnih ciljev in pozitiven pristop k 
njihovi čimprejšnji uspešni implementaciji (Roncelli Vaupot 2007). 

Hopkins (2007) pri procesu zagotavljanja kakovosti opozarja tudi na zagotovitev 
pozitivnega vzdušja v tem procesu. Cilj, kot rečeno, je zagotavljanje kakovosti, in to 
vzdušje je potrebno nujno ustvariti v vsaki vzgojno-izobraževalni ustanovi. To pomeni 
iskanje ukrepov, s katerimi bi lahko izboljšali stanje, kar mora biti opravljeno strokovno 
in profesionalno. Kritično je treba oceniti posamezne predloge ukrepov in preveriti 
njihove učinke v daljših ciklusih.  

V zadnjih nekaj letih je v slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah beseda 
kakovost ena najpogosteje izrečenih. Bistveno pa je, da se v vsaki ustanovi postopoma 
oblikuje pozitivno vzdušje za iskanje rešitev, s katerimi se odpravljajo slabosti in šibke 
točke. Bistvo pravega vzdušja za zagotavljanje kakovosti je v tem, da ustanova sprejme 
hotenje k izboljševanju dela kot trajno strokovno nalogo (Roncelli Vaupot 2007). 

S konceptom kakovosti se je ukvarjalo in se še vedno ukvarja veliko znanstvenih 
disciplin. Gibanje za celovito obvladovanje kakovosti v izobraževanju pa je novejšega 
izvora. Začetki gibanja za kakovost vzgojo-izobraževalnega sistema segajo petnajst let 
nazaj. Praksa uvajanja kakovosti v različnih državah je pokazala, da se vse razlike med 
modeli in koncepti v praksi nekako zabrišejo. Uvedba enega modela ne pomeni 
popolnega izključevanja drugega (Trnavčevič 2000). 

Kakovost se je v vzgoji in izobraževanju pojavila razmeroma pozno. Pojavilo se je 
vprašanje, kako doseči kakovost v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Pokazalo se je, da 
sta daleč najprimernejša posreden nadzor nad ustanovo in samoevalvacija. Slednjo, 
oziroma notranjo evalvacijo, lahko razumemo kot mehanizem, ki vzgojno-
izobraževalnim ustanovam omogoča lastno izboljšanje, saj jim je v pomoč pri 
spremljanju lastnega dela (Tribižan 2005). 

Macbeath in McGlynn (2006) navajata, da kljub razlikam lahko pridemo do trdno 
osnovanega dogovora o tem, kaj je v teh ustanovah dobro. Avtorja pravita, da imamo 
raje urejene kot neurejene ustanove, raje dobro kot slabo vodene in tiste, kjer udeleženci 
s časom napredujejo … Pa vendar tudi omenjena avtorja ugotavljata, da ni vse tako 
preprosto in logično, ko govorimo o tem, kdaj je ustanova dobra.  
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2.2 Komunikacija kot del kakovosti v vrtcu 

Vzgojitelji kot strokovni delavci si že v času izobraževanja in pozneje v praksi 
pridobijo nekatere veščine vodenja različnih oblik sodelovanja s starši, čeprav med 
izobraževanjem le na teoretični ravni, medtem ko sta izobrazba in delovno mesto 
staršev raznolika. Nekateri niso izobraženi in nimajo nobene možnosti, da bi se 
izobrazili v učinkoviti komunikaciji. S tega vidika je vzgojitelj tisti, ki postavi okvir za 
sodelovanje, se zaveda pomembnosti pozitivnega ozračja za kakovostno komunikacijo 
in deluje skladno s tem. Lipičnik Vodopivec (2007) poudarja, da se krožno ali 
cirkularno komuniciranje, ki je rezultat vzajemnega vplivanja, ustvarja že od prvega 
srečanja dalje. Že na prvem srečanju s starši je pomembno, kako tem na besedni in 
nebesedni, zavedni in nezavedni ravni vzgojitelj sporoča svoj odnos do njih, ali je odprt, 
spoštljiv itd., kako jim predstavi sebe kot človeka in to, kakšno bo njihovo sodelovanje. 
Pomembno je, da pokaže zanimanje zanje in posluh za njihova pričakovanja. Šele, ko 
vzpostavi dober odnos, 'odpre vrata' za kakovostno komunikacijo v ožjem smislu. Po 
takšnem pristopu se bodo starši odzvali in tako vplivali na njihove nadaljnje odzive, 
zato se bo tudi vzgojitelj dobro počutil, pripravljen se bo pogovarjati, težave pa bo 
reševal umirjeno. Na takšen način nastane pozitiven krog vzajemne socialne stimulacije. 
Lahko pa se zgodi tudi obratno: vzgojitelj naredi slab vtis, staršem se zdi hladen, 
nedostopen ali odklonilen. Ti se ne odzovejo tako, kot bi vzgojitelj želel, to pa utrdi 
razdaljo in nedostopnost za njihove pobude; ustvarjen je negativen krog komunikacije, 
ki ga je pozneje težko preusmeriti. Kottler (2001) pri navajanju lastnosti dobrega 
komunikativnega vzgojitelja poudarja naslednje: 

- empatičnost in zmožnost vživljanja v druge značilnosti socialne inteligentnosti; 
- osebna zrelost in stabilnost; 
- samozaupanje, pozitivna samopodoba; 
- odprtost do negotovosti je lastnost, ki določa vzgojiteljevo odprtost za inovacije 

in prožnost pri uporabi metod ter postopkov; 
- proaktivnost oziroma zmožnost ravnanja na podlagi lastnih ciljev in vrednot. 

K vzgojiteljevim poklicnim spretnostim spada tudi umetnost poslušanja. Ena od 
sestavin te spretnosti je izražanje pozornosti in zanimanja za to, kar mu želijo starši 
povedati tako na vsebinski ravni kot ravni odnosov. Veliko sporočil je lahko izraženih 
tudi nebesedno, in sicer z očesnim stikom, mimiko itd. Seveda je pomembno, da 
vzgojitelj posreduje tudi ustrezno povratno informacijo, da se primerno odzove na 
izjavo staršev. Aktivno poslušanje vsebuje tudi empatično poslušanje. Pomembno je, da 
se vzgojitelj vživi v vlogo staršev in da jim s svojim odzivom pokaže, da razume 
njihovo sporočilo, ne le površinsko, temveč tudi z vidika njihove perspektive, čustev, 
skrbi in strahov. Tega so bolj sposobni vzgojitelji, ki so tudi sami starši (Lipičnik 
Vodopivec 1996). 
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Poznamo veliko različnih modelov komunikacijskih sposobnosti, ki se osredotočajo 
na vidike izvedbe, drugi bolj na proces, nekateri na oboje. Natančneje bomo predstavili 
nekatere komunikacijske sposobnosti, povezane s trenutnim položajem vzgojiteljev pri 
sodelovanju s starši (Komljanc 1997). 

Sporočilna sposobnost pomeni oblikovanje sporočil, ki jih drugi razumejo, pa tudi, 
da razumejo sporočila drugih. Brez sposobnosti kodiranja in dekodiranja sporočil ne bi 
bilo mogoče komunicirati. Najbolj očiten del sporočilne sposobnosti je verbalni, vendar 
sta za učinkovito komuniciranje pomembni tudi neverbalna in odnosna sposobnost. 
Verbalne in neverbalne kode sestavljata dve vrsti pomena, in sicer vsebino ter odnos. 
Kot poudarja Ule (2000), se vsebinski vidik nanaša na sporočila 'kaj', odnosni pa na 
'kako je nekaj povedano'. 

Odnos vzgojiteljev do staršev je eden najpomembnejših motivacijskih dejavnikov, 
ki spodbuja starše k sodelovanju. Vzgojitelji se zavedajo, da njihova komunikacija s 
starši poteka na različnih ravneh, in sicer na osebni, človeški ravni, kjer vzgojitelji 
nastopajo z imenom ter priimkom, in na institucionalni ravni, kjer se vzgojitelji 
pojavljajo kot predstavniki vrtca. V obeh primerih sta pomembna način sodelovanja ter 
odnos med vzgojitelji in starši. Slednjega je mogoče predstaviti in pojasniti z 
Watzlawickovo teorijo o komunikaciji, ki obsega šest značilnosti (Lipičnik Vodopivec 
2007). 

Bratanić (1991) predstavlja pomembnost medčloveških odnosov pri izmenjavi 
informacij. Pravi, da s komunikacijo delujemo drug na drugega, določamo drug drugega 
ter doživljamo sebe v odnosu do drugih in sebe. Informacije, ki jih dobimo od drugih, 
določajo naš odnos do nas samih, informacije, ki jih mi dajemo drugim, pa določajo 
njihovo doživljanje sebe. 

Na kakovost odnosa vpliva tudi pojem povratne informacije, saj obnašanje vsakega 
posameznika določa obnašanje drugega. Na drugi strani pa je njegovo obnašanje 
določeno glede na obnašanje vseh drugih. Vzroke določenega obnašanja je smiselno 
iskati v krogu povratnih vez, ki nenehno krožijo med posameznikom in njegovo 
okolico. Vzročnih dejavnikov določenega obnašanja ne iščemo v posamezniku, niti v 
njegovem okolju, temveč v interakcijskem krogu, ki ga sestavljata posameznik in 
okolje.  

Naslednja značilnost Watzlawickove teorije komunikacije govori o medosebnem 
vplivu oseb, ki so v odnosu, torej o delovanju in obnašanju ene osebe na drugo (Slika 
2.1). Oseba A s svojim delovanjem vpliva na osebo B in izzove takšno obnašanje osebe 
B, ki spet povratno deluje na osebo A ter vpliva na njen naslednji korak. Kontekst, 
znotraj katerega poteka odnos, vpliva na obe osebi, ki recipročno vplivata na kontekst. 
Ob tej karakteristiki moramo upoštevati tudi sistem povratne informacije in pojav 
medosebnega vplivanja (Bratanić 1991, 43). 
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Slika 2.1 Delovanje in obnašanje ene osebe na drugo 

         
                                              Vpliva  

   Vpliva 
 
 

Deluje in vpliva na obnašanje. 
 
 
 

Obnašanje vpliva na delovanje. 
 

Vir: Bratanić 1991. 
 
Bratanić (1991, 43) poudarja dejstvo, da se le deloma zavedamo pravil, ki vplivajo 

na naše obnašanje. Razlikuje pravila obnašanja, ki se jih zavedamo in pravila, ki se jih 
ne zavedamo, so pa prepoznavna, če nas nanje opozorijo. Pojasnjuje obnašanje, ki je 
povsem zunaj naše zavesti in ga ne prepoznamo niti takrat, ko nas nanj opozorijo. 
Različna stopnja našega zavedanja je pomembna za pravilen in objektiven pristop k 
človeškemu obnašanju. Pomembno je, da se vzgojitelj že s profesionalnega vidika 
zaveda vplivov in posledic interakcij znotraj komuniciranja.  

V partnerskem odnosu se pojavi vprašanje, koliko vzgojitelji zaznavajo, prepletajo 
in izražajo sposobnost vloge ter sposobnost lastnega jaza. Tako obstajajo številni 
razlogi, da se med starši in vzgojitelji ne more razviti dobro sodelovanje (Marinšek 
1998). 

Intihar in Kepec (2002) nazorno prikazujeta neskladja, ki lahko nastanejo v 
komunikaciji (Tabela 2.1). 

Oseba A 
(učitelj) 

Oseba B 
(starš) 
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Tabela 2.1 Možna neskladja v komunikaciji med vzgojitelji - učitelji in starši 

Starši Učitelji - vzgojitelji 
Se morajo spoprijeti s problemom. Se želijo spoprijeti s problemom. 
Zaradi lastne negotovosti dopuščajo, da 
jim strokovnjaki vsiljujejo svoje mnenje. 

Zaradi visoke strokovnosti se počutijo 
popolnoma kompetentne. 

Postavljajo se v položaj odvisnosti od 
strokovnjaka, ki edini lahko pomaga 
otroku. 

Zaznavajo vlogo 'moči' in so imuni na 
kritiko. 

Ko občutijo, da se strokovnjak problema 
ne loteva emocionalno, kažejo odpor. 

Odpor pri starših izzove pri vzgojiteljih 
občutek, da ne sledijo njihovim 
navodilom. 

Imajo občutek, da so prisiljeni odkrivati 
intimno področje svojega življenja. 

Umikajo se v ozadje profesionalne 
pozicije (enostranska odprtost). 

Polresnice jih običajno obremenjujejo. Dajejo nepopolne informacije. 
Pogosto brez razloga predpostavljajo, da 
gre za testiranje, eksperimentiranje, 
tajnost. 

Prizadene jih nezaupanje staršev (starši so 
'težki'). 

Za svojega otroka pričakujejo posebno 
pozornost. 

Potrebe posameznika v večji skupini je 
težko zadovoljiti. 

Pri dajanju informacij niso dovolj realni in 
odprti. 

So nezaupljivi, čeprav se želijo opreti na 
njihove informacije. 

Imajo občutek, da drugi ne upoštevajo 
dovolj strokovnih napotkov. 

Izzovejo dodaten občutek krivde. 

Vir: Intihar in Kepec 2002. 
 

Tudi Kalla (2005) se strinja, da je dobra komunikacija v težkih primerih na nek 
način terapevtski proces, ki dobro vpliva na otroka. Vlogo komunikacije opredeljuje kot 
preventivni mehanizem, s katerim se ustvarjajo možnosti, da bi bilo čim manj težav. 
Druga stran preventivne komunikacije je težnja, da bi starši prihajali v vrtec tudi takrat, 
ko imajo otroci težave ali pa jih sploh nimajo. S tem je navadno mogoče uspešno 
preprečiti večje težave. Najpomembnejši vidik komunikacije je povezovanje med 
ljudmi, ki različno skrbijo za iste otroke (Batistič Zorec 2006). Povezovanje med njimi 
prispeva h kakovosti vzgoje in izobraževanja ter nasploh življenja v vzgojno-
izobraževalni ustanovi. 

Vrtčevski prostor lahko prikažemo kot mrežo komunikacije, znotraj katere ima 
doseganje dogovora pomembno vlogo in veliko prispeva h kakovosti vzgojno-
izobraževalnega procesa. Različni avtorji različno opredeljujejo komunikacijo. Brata 
Johnson (v Peklaj 2001) jo opredeljujeta kot izmenjavo misli in čustev s pomočjo 
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simbolov, ki predstavljajo približno enake pojmovne izkušnje za vse udeležence. 
Komunikacijske veščine razdelita na veščine oddajanja in sprejemanja sporočil (Tabela 
2.2), kot pomembne pa poudarjata veščine oblikovanja vzdušja. Prav tako menita, da je 
bistvo komunikacije med ljudmi v tem, da ta usposablja dva ali več posameznikov, 
hkrati pa usmerja drugega k drugemu in k predmetu komuniciranja. Tako lahko 
dosežejo dogovor, kajti zgolj ta je nujen za obstoj podobne usmeritve, podobne 
usmerjenosti ali stališč do vsakega predmeta. 

Tabela 2.2 Komunikacijske veščine 

Veščine oddajanja sporočil Veščine sprejemanja sporočil 
- Jasno in enopomensko izražanje 

zamisli in občutkov – uporaba t. i. 'jaz 
sporočil', namesto mi. 
 

- Oblikovanje popolnih in posebnih 
sporočil, povezanih s konkretnim 
položajem, ne pa nejasnih in splošnih. 
 

- Ujemanje verbalnih in neverbalnih 
sporočil. 
 

- Iskanje povratne informacije o tem, 
kako so drugi razumeli sporočilo. 

- Parafraziranje ali povzemanje bistva 
sporočila (kar se nanaša na sporočilo, 
pa tudi na čustva njegovega 
pošiljatelja, vendar ne sme vključevati 
vrednotenja). 

- Preverjanje pravilnega zaznavanja 
pošiljateljevih čustev (sprejemnik 
preprosto opiše, kako sprejema 
pošiljateljeva čustva). 

- Usklajevanje interpretacij (sprejemnik 
pove svojo interpretacijo 
pošiljateljevega sporočila in jo 
usklajuje z njim, dokler se ne strinjata 
o pomenu sporočila). 

Vir: Peklaj 2001. 
 

Dobra medsebojna komunikacija je podlaga za oblikovanje uspešnih medsebojnih 
odnosov. Medsebojna komunikacija obsega hoteno in nehoteno, zavestno ter 
nezavedno, načrtovano in nenačrtovano pošiljanje, sprejemanje ter delovanje sporočil v 
medsebojnih, neposrednih odnosih ljudi, pri čemer se izmenjujejo misli in čustva na 
podlagi skupnega sistema simboličnih znakov (Hogard in Roger 2006). Komunikacija 
med vzgojiteljem in starši mora temeljiti na medsebojnem zaupanju in prostovoljnosti. 
Vsak medsebojni pogovor je pomemben, do pravega pomena pa v vzgojnem procesu 
pride takrat, ko starši in vzgojitelji vzpostavijo prijateljski, toda profesionalni odnos. Pri 
tem si izmenjujejo čimveč informacij o otroku, ki vzgojitelju pomagajo, da otroka 
oziroma njegove navade, posebnosti in potrebe spozna celovito (Lipičnik Vodopivec 
1996). Komunikacija vključuje veliko oblik, vendar so vse del istega procesa: tako 
ustvarjanja kot izmenjavanja mnenj oziroma delitve pomenov. 



Teoretična izhodišča 

 19

2.3 Kakovost v kurikulu vrtca 

V zadnjih letih so se raziskovalci s področja predšolske vzgoje precej ukvarjali z 
vplivom kakovosti vrtca na otrokov socialni, čustveni in spoznavni razvoj. V raziskavi, 
v kateri sta Howels in Smith (1995) ugotavljala povezave med kakovostjo vrtca, 
vedenjem vzgojiteljice ter čustveno varnostjo in otrokovo aktivnostjo na spoznavnem 
področju, sta ugotovili, da je otrokova spoznavna dejavnost v vseh starostnih skupinah 
zelo povezana s kakovostjo vrtca na strukturni in procesni ravni. Kakovost sta 
opredelila s strukturnimi in procesnimi kazalci. Hagekull in Bohlin (1995) pa sta 
raziskovali vpliv kakovosti švedskih vrtcev na otrokov socialni in čustveni razvoj. 
Avtorici sta po široko zastavljeni raziskavi prišli do ugotovitev, da je kakovost vrtca 
povezana z otrokovim čustvenim in socialnim razvojem (Marjanovič Umek idr. 2002, 
17–18). 

Temeljne naloge vrtcev pri nas določa Zakon o vrtcih, ki pravi, da so te pomoč 
staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter 
ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti (Ministrstvo 
za šolstvo in šport 2005). Krovni zakon, ki ureja področje predšolske vzgoje, je Zakon o 
vrtcih v Republiki Sloveniji, ki je stopil v veljavo 29. 2. 1996. Omenjeni zakon je 
doživel noveliranje v letih 2000, 2003 in 2005. Zakon vsebuje naslednje vsebinske 
sklope: temeljne določbe, organizacija in vsebina predšolske vzgoje v vrtcih, občasno 
varovanje otrok na domu, financiranje, povezovanje v skupnosti, zaposleni v vrtcu, 
zbiranje in varstvo osebnih podatkov, nadzor, kazenske določbe ter prehodne in končne 
določbe (prav tam).  

Načela predšolske vzgoje upoštevamo pri organizaciji časa in prostora, izbiri 
dejavnosti, oblik, metod in sredstev vzgojno-izobraževalnega dela, v komunikaciji z 
otroki in odraslimi, načrtovanju in evalviranju dela. Vse to je vključeno v vse elemente 
kurikula. Načela uresničevanja ciljev kurikula za vrtce (Ministrstvo za šolstvo in šport 
1999, 11–17):  

- Načelo demokratičnosti in pluralizma. 
- Načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in 

strokovnih delavcev v vrtcu. 
- Načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo 

multikulturalizma. 
- Načelo omogočanja izbire in drugačnosti. 
- Načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti. 
- Načelo uravnoteženosti. 
- Načelo strokovne utemeljenosti kurikula. 
- Načelo pogojev za uvedbo novega kurikula. 
- Načelo horizontalne povezave. 
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- Načelo vertikalne povezanosti oziroma kontinuitete. 
- Načelo sodelovanja s starši. 
- Načelo sodelovanja z okoljem. 
- Načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega 

izpopolnjevanja. 
- Načelo kritičnega vrednotenja (evalvacija). 
- Načelo razvojno-procesnega pristopa. 
- Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije ter drugih 

načinov izražanja.  

Cilji obvezujejo, da je organizirano takšno okolje, ki bo otroka vzpodbujalo in 
podpiralo pri razvoju ter učenju. Splošni vzgojni cilji predšolske vzgoje so (Ministrstvo 
za šolstvo in šport 1999): 

- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih; 
- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanja v 

skupinah; 
- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega 

doživljanja ter izražanja; 
- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter 

razvijanje neodvisnega mišljenja; 
- spodbujanje jezikovnega razvoja in učinkovita ter ustvarjalna raba govora;  
- posredovanje znanj z različnih področij znanosti in vsakodnevnega življenja; 
- spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja; 
- spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja, razvijanje samostojnosti pri 

higienskih navadah ter skrbi za zdravje. 

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in 
slabovidni, gluhi ter naglušni, otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci in 
otroci z motnjami vedenja ter osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov 
za predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe (prav tam). 
Zakon v temeljnih določbah ureja tudi jezik, uresničevanje pravic manjšin, pravice 
romske skupnosti, pravico do izbire programov, zagotavljanje vključevanja otrok v 
programe javne službe in predstavitev programov vrtca (prav tam).  

Programi za predšolske otroke, ki jih izvajajo javni vrtci, sprejme Strokovni svet 
RS za splošno izobraževanje. Program za predšolske otroke obsega ime programa, 
strokovna izhodišča, vzgojna področja in cilje ter načine in oblike sodelovanja s starši. 
Izvajalce programov za predšolske otroke določi lokalna skupnost oziroma več lokalnih 
skupnosti, če se tako dogovorijo. Vrtec lahko glede na trajanje izvaja naslednje 
programe: dnevne, ki trajajo od 6 do 9 ur in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne, 
celodnevno ali izmenično; poldnevne, ki trajajo od 4 do 6 ur in se lahko izvajajo 
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dopoldne, popoldne ali izmenično; krajše, ki trajajo od 240 do 600 ur letno oziroma 3 
do 8 ur tedensko za otroke iz odročnih in demografsko ogroženih krajev. Dnevni in 
poldnevni programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo ter 
obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok, krajši programi pa so namenjeni otrokom od 
tretjega leta starosti do vstopa v šolo ter prav tako obsegajo vzgojo in varstvo ter 
prehrano otrok (Ministrstvo za šolstvo in šport 2005). 

 Starostna obdobja so posledica razvojnih značilnosti predšolskih otrok, zato 
poteka predšolska vzgoja v vrtcih v dveh starostnih obdobjih. V prvo obdobje sodijo 
otroci v starosti od enega do treh let, v drugo pa otroci od treh let do vstopa v šolo. 
Otroci so razporejeni v starostno homogene, heterogene ali kombinirane oddelke, v 
katerih poteka vzgojno delo v vrtcu. Homogeni oddelki so tisti, v katere so vključeni 
otroci v starostnem razponu enega leta, heterogeni vključujejo otroke prvega ali drugega 
starostnega obdobja, kombinirani oddelki pa vključujejo otroke prvega in tudi drugega 
starostnega obdobja. Število otrok v obdobju prvega starostnega obdobja ne sme 
presegati 12, v oddelku drugega starostnega obdobja pa 22 otrok. Pristojni organ lokalne 
skupnosti, ustanoviteljice vrtca, lahko glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske 
vzgoje v njej odloči, da število otrok v oddelku presega število za največ dva otroka. 
Dnevni in poldnevni program izvajata vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. Dnevni 
program v oddelku prvega starostnega obdobja izvajata skupaj vsaj 6 ur dnevno, v 
oddelku drugega starostnega obdobja pa vsaj 4 ure dnevno. Poldnevni program v 
oddelku prvega starostnega obdobja izvajata skupaj vsaj 3 ure dnevno, v oddelku 
drugega starostnega obdobja pa vsaj 2 uri dnevno. Zakon v organizaciji in vsebini 
predšolske vzgoje v vrtcih ureja tudi vzgojno-varstvene družine, predšolsko vzgojo na 
domu, vpis ter sprejem otrok, letni delovni načrt in izvršilni predpis o dokumentaciji 
(prav tam). 

Financiranje predšolske vzgoje se izvaja iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, 
plačil staršev ter donacij in drugih virov. Osnova za plačilo staršev je cena programa, v 
katerega je otrok vključen. Cena obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otrok v 
vrtcu in ne vsebuje sredstev za naložbe ter investicijsko vzdrževanje. Osnova za plačilo 
staršev otrok s posebnimi potrebami je cena programa za druge enako stare otroke. 
Plačilo staršev določi lokalna skupnost na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, 
upoštevaje dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na 
zaposlenega v RS in upoštevaje premoženje družine. Starši, ki prejemajo denarni 
dodatek po predpisih o socialnem varstvu, so plačila oproščeni. Če je v vrtec vključen 
več kot 1 otrok iz družine, starši za starejše otroke plačujejo za en razred nižjo ceno. Če 
starši niso zavezanci za dohodnino v RS, plačujejo polno ceno programa, v katerega je 
otrok vključen. Zakon v financiranju ureja tudi finančni nadzor, presežke, sredstva 
lokalne skupnosti, državni proračun, določitev cene programov, izvršilni predpis ter 
financiranje zasebnih vrtcev in predšolske vzgoje na domu (prav tam). 
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Zaposleni v vrtcu in njihovi izobrazbeni pogoji: vzgojno dejavnost v javnem vrtcu 
opravljajo vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, svetovalni delavec, organizator zdravstveno-
higienskega režima, organizator prehrane in drugi. Vzgojitelj v razvojnem oddelku, ki 
izvaja prilagojen program za predšolske otroke s posebnimi potrebami, mora imeti 
stopnjo izobrazbe, predpisano za vzgojitelja predšolskih otrok in specialno pedagoško 
izobrazbo. V oddelku vrtca, v katerega so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, 
lahko opravlja vzgojno delo, poleg vzgojitelja predšolskih otrok, tudi vzgojitelj s 
specialno pedagoško izobrazbo. Vzgojitelji predšolskih otrok morajo imeti višješolsko 
ali visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem oziroma študijskem 
programu za področje predšolske vzgoje ali visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in 
opravljen izobraževalni oziroma študijski program za izpopolnjevanje za področje 
predšolske vzgoje. Pomočnik vzgojitelja mora imeti srednjo strokovno izobrazbo, 
pridobljeno po izobraževalnem programu za področje predšolske vzgoje, ali zaključen 
četrti letnik gimnazije in opravljen poklicni tečaj za delo s predšolskimi otroki.  
Svetovalni delavci morajo imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško 
izobrazbo. Organizator zdravstveno-higienskega režima in organizator prehrane morata 
imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri. Delovna obveznost vzgojitelja 
obsega pripravo na vzgojno delo, načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela, delo s starši 
ter sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu. Delovna obveznost pomočnika 
vzgojitelja obsega sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi 
vzgojnega dela v oddelku ter opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca. V 
okviru z zakonom in kolektivno pogodbo določenega polnega tedenskega delovnega 
časa vzgojiteljevo delo z otroki ne sme presegati 30 ur, delo pomočnika vzgojitelja pa 
35 ur tedensko (prav tam).  

Zbiranje in varstvo osebnih podatkov: za izvajanje predšolske vzgoje, spremljanje 
dejavnosti in statistične namene vrtci vodijo evidenco vpisanih in vključenih otrok, 
evidenco plačil staršev, evidenco otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč in 
evidenco oseb, ki občasno varujejo otroke na domu. Zakon v zbiranju in varstvu 
osebnih podatkov ureja tudi uporabo predpisov o varstvu osebnih podatkov, evidenco 
vpisanih in vključenih otrok, evidenco plačil staršev in evidenco socialnega položaja 
družin, evidenco otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč, način zbiranja 
podatkov, rok hrambe, shranjevanje dokumentacije in varstvo podatkov (prav tam). 

2.3.1 Kurikulum 

Kurikulum za vrtce je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. 
Aktivnosti za pripravo novih izhodišč segajo v leto 1993, ko je bila pri Ministrstvu RS 
za šolstvo in šport ustanovljena skupina za pripravo koncepcije institucionalne 
predšolske vzgoje, ki je oblikovala nova izhodišča za kurikulum v javnih vrtcih. Pri 
nastanku kurikuluma so sodelovali strokovnjaki z različnih področij, ki so bili 
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imenovani v različne delovne skupine za pripravo področij dejavnosti. Besedilo 
kurikuluma so pripravili člani Področne kurikularne komisije za vrtce, ki so jo 
sestavljali strokovnjaki s Pedagoškega inštituta, Urada RS za šolstvo, Zavoda RS za 
šolstvo, Pedagoške fakultete, Filozofske fakultete, Biotehniške fakultete in vrtcev po 
Sloveniji (Marjanovič Umek 2005). 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki pomeni strokovno podlago za delo v 
vrtcih. Namenjen je vzgojiteljem, pomočnikom vzgojitelja, ravnateljem, svetovalnim 
delavcem in drugim, ki delujejo na področju predšolske vzgoje. Kurikulum ob rabi še 
druge strokovne literature omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko 
vzgojo v vrtcih. V kurikulu so prepoznana že omenjena temeljna načela in cilji 
predšolske vzgoje, kot tudi spoznanja o otrokovi individualnosti. Kurikulum za vrtce 
narekuje šest področij dejavnosti: naravo, družbo, gibanje, jezik, umetnost in 
matematiko. Vsako področje obsega globalne cilje in iz njih izvedene cilje za 
posamezno področje ter primere dejavnosti za obe starostni skupini in vlogo odraslih v 
dejavnostih. Medpodročne dejavnosti, kot so moralni razvoj, skrb za zdravje in varnost 
ter prometna vzgoja, pa se prepletajo skozi vsa področja dejavnosti in predstavljajo 
življenje v vrtcu. Kurikulum je oblikovan predvsem za dnevne programe, hkrati pa je 
ustrezna podlaga za izpeljave v ostalih, že omenjenih, programih (Bahovec idr. 1999, 3–
4). Cilji kurikula za vrtce so (Ministrstvo za šolstvo in šport 1999, 10): 

- bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke; 
- pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske 

vzgoje v vrtcih; 
- bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v 

vrtcih, ki hkrati ne onemogoča poglobljenosti na določenih področjih; 
- večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko 

rutino; 
- oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik 

(nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, 
narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo); 

- večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok; 
- dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v 

vrtcu; 
- rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu; 
- rekonceptualizacija in reorganizacija prostora ter opreme v vrtcu; 
- večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev ter njihovih strokovnih 

delavcev; 
- povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in 

dela v vrtcu; 
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- izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši. 

2.3.2 Ravni in področja, s katerimi merimo kakovost v vrtcih  

Strukturna raven vključuje t. i. vzhodne kazalnike kakovosti, ki opisujejo 
objektivne pogoje in možnosti, v katerih poteka predšolska vzgoja v vrtcu (npr. velikost 
igralnic, razmerje med številom odraslih in otrok na oddelek, strokovna usposobljenost 
strokovnih delavcev v vrtcu). Kazalniki, ki jih opredelimo na tej ravni, so pomembni pri 
interpretaciji podatkov na drugih ravneh oziroma področjih kakovosti, saj je na primer 
izvajanje kurikula, ki je eno od področij na procesni ravni, v veliki meri povezano z 
vhodnimi kazalniki (Marjanovič Umek idr. 2002, 40–41). K strukturni ravni prištevamo 
področje organizacije dela in življenja v vrtcu ter prostor in materiale (prav tam, 42–43). 
Raziskave kažejo, da velikost skupine vpliva na interakcije med otroki ter med otroki in 
odraslimi; manjše skupine omogočajo ter spodbujajo uporabo govora v različnih 
okoliščinah, prinašajo večjo strpnost, manjšo napadalnost med otroki in bolj 
individualiziran pristop vzgojiteljic (Krek 1995, 44). 

Posredna raven se nanaša na subjektivne pogoje in možnosti, v katerih poteka 
predšolska vzgoja v vrtcu (npr. vključenost zaposlenih v izobraževanje, zadovoljstvo 
zaposlenih v vrtcu, sodelovanje zaposlenih v vrtcu s starši). Kazalniki na tej ravni 
vključujejo odnose, v katere otrok je ali pa ni neposredno vključen, vendar pa ti 
pomembno vplivajo tako na delo v vrtcu, kot tudi na otroka samega. (Marjanovič Umek 
idr. 2002, 40–41). V posredno raven vključujemo področje poklicnega razvoja in 
zadovoljstvo zaposlenih, sodelovanje med zaposlenimi v vrtcu, sodelovanje med vrtcem 
in družino ter sodelovanje vrtca z drugimi vrtci in ustanovami (prav tam, 44–45). 

Procesna raven vključuje kazalnike, ki opisujejo načrtovani in izvedbeni 
kurikulum, torej vzgojni proces v najširšem smislu (npr. dejavnosti na različnih 
področjih kurikula, igro, socialne interakcije med otroki, med otroki in odraslimi). 
Kazalniki na tej ravni opredeljujejo ključne točke, ki v procesu predšolske vzgoje 
vplivajo na kakovost dela v vrtcu in se zrcalijo v otrokovem socialnem ter čustvenem 
odzivanju, komunikaciji, vedenju, pridobivanju novih izkušenj in znanj (prav tam, 40–
41). V procesno raven vključujemo štiri področja, in sicer načrtovanje kurikula, 
izvajanje kurikula, rutinske dejavnosti in otroka v procesu izvajanja kurikula (prav tam, 
48–49). 

2.4 Medsebojno sodelovanje vrtca in družine 

Koncepcija institucionalne predšolske vzgoje poudarja sodelovanje zaposlenih v 
vrtcu in družine kot nujen pogoj za dopolnjevanje družinske ter institucionalne vzgoje, 
vendar pri odnosu med njimi Lipičnik Vodopivec (2007) poudarja pomembnost delitve 
odgovornosti in različnost pristojnosti. Vrtec naj družini nudi storitve ob spoštovanju 
njihove zasebnosti, starši pa morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo 
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posegati v strokovne odločitve ustanove. V koncepciji institucionalne predšolske vzgoje 
so našteti naslednji principi, ki jih morajo zaposleni v vrtcu upoštevati pri sodelovanju s 
starši (Lipičnik Vodopivec 2007): 

- staršem mora biti na javnih mestih dostopna informacija o različnih ponudbah 
programov predšolske vzgoje; 

- starši imajo pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec, kar pomeni, da so 
lahko v vrtcu za določen čas prisotni skupaj z otrokom; 

- starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja v vrtcu, kar jim mora 
vrtec tudi formalno omogočiti; 

- starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij o otroku s strokovno 
delavko; 

- starši imajo pravico, da v dogovoru z vzgojiteljico dejavno sodelujejo pri 
vzgojnem delu. 

Zahteva po večjem sodelovanju staršev z vrtcem je ena temeljnih lastnosti 
reformalnih prizadevanj na področju vzgoje in izobraževanja v zadnjih desetletjih v 
svetu. Starši že doma poskušajo precej postoriti za vzgojo in razvoj otrokovih 
sposobnosti, kar je eden neizkoriščenih virov, ki jih imamo. Partnerstvo med vrtcem in 
domom - pomembna je enakovrednost partnerjev, to je tista razsežnost, ki omogoča 
osebnostni razvoj vsakega posameznika v vzgojno-izobraževalnem procesu: otroka, 
vzgojitelja in starša (Batistič Zorec 2006).  

Raziskave so pokazale, da prevelika razdalja med vrtcem in starši negativno vpliva 
na socializacijo ter vzgojno-izobraževalno učinkovitost otrok, nasprotno pa kakovostno 
sodelovanje podpira otrokov celovit razvoj in napredek. Kottler (2001) dokazuje, da 
dobro sodelovanje med zaposlenimi v vrtcu in domom zelo ugodno vpliva na otroke, 
starše in vzgojitelje. Njihove ugotovitve so prikazane v tabeli 2.3. 

Rupnik Vec (2005) dodaja, da gre za vzajemno podporo, opazovanje in 
konstruktivne povratne informacije v dobro bit otroka. Vzgojitelj je torej razmišljujoč 
praktik, ki ga označujejo fleksibilnost, razločevanje, spoštovanje individualnosti, 
toleranca konfliktov in nejasnosti, negovanje medsebojnih vezi in širša družbena 
perspektiva (Kalin 2008). 

Za kakovostno delo je pomembno tudi zunanje sodelovanje, ki vključuje delo z 
ostalimi zainteresiranimi skupinami izven vrtca. Štefanc (2004) govori o partnerstvu. To 
partnerstvo med zainteresiranimi skupinami omogoča priložnosti za razvoj novih 
dogodkov, izkušenj. Sodelovanje s starši je za vzgojitelja pomembno tudi za njegovo 
osebnostno rast in strokovno samozavest.  
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Tabela 2.3 Pozitivni vidiki dobrega sodelovanja 

Pozitivni vplivi na otrocih Pozitivni vplivi pri starših Pozitivni vplivi pri 
vzgojiteljih/učiteljih 

Zvišujejo učno uspešnost 
… 

So pozitivno naravnani do 
šole in učiteljev. 

Več časa namenjajo 
poučevanju. 

Razvijajo učne in delovne 
navade. 

Večja pripravljenost za 
vključevanje v šolo in 
medsebojna podpora. 

Bolje so vključeni v delo. 

Bolje sodelujejo pri pouku. Boljša samopodoba in 
zaupanje. 

Premik vzgojno-
izobraževalne usmerjenosti 
v učni proces in odnose. 

Razvijajo samospoštovanje 
in socialne spretnosti. 

Poveča se povezanost med 
starši in otroki. 

Izboljša se pozitivna 
komunikacija med učitelji 
in starši. 

Vzpostavljajo bolj 
kakovosten odnos do šole. 

Poveča se obseg stikov z 
vrtcem, poglobi se 
pozitivna vloga staršev. 

 

Zmanjšujejo se disciplinske 
težave. 

Pozitivna naravnanost do 
otrok. 

 

Vir: Intihar in Kepec 2002. 
 

Podobno sliko kaže tudi študija Montgomeryja (1999). Avtor na podlagi rezultatov 
delnih študij ugotavlja, zakaj je treba starše dejavno vključevati v delo in življenje vrtca 
ter ugotavlja naslednje: 

- če so starši vključeni v formalno izobraževanje svojih otrok, ti dosegajo višje 
akademske dosežke; 

- motivacija otrok za vrtec je večja; 
- otroci postanejo bolj samozavestni in bolje obvladajo svoje okolje; 
- samopodoba staršev je boljša, če z vrtcem dobro sodelujejo; 
- največ koristi pridobijo otroci iz socialno ogroženih družin; 
- dobro načrtovani programi sodelovanja s starši imajo trajnejše učinke. 

To problematiko je bolj temeljito proučeval ameriški sociolog Lareau (2000). 
Ugotovil je, da na odnos družina – vrtec vplivajo zlasti naslednji dejavniki: 

- izobrazba staršev in socialni status, 
- dohodek in materialni viri, 
- slog, rutina ter služba staršev. 

Redding (1999) pa ugotavlja, da starši iz višjega socialnega razreda bolje pripravijo 
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otroke za šolo, spremljajo njihovo delo in jim pomagajo, spremljajo njihove šolske 
dejavnosti, iščejo individualne načine izobraževanja za otroke, podpirajo vzgojitelja ter 
aktivno sodelujejo pri določenih dejavnostih v vrtcu. Starši iz nižjega socialnega razreda 
manj pripravljajo otroke na šolo, šolanje jim pomeni nekaj, kar naj bi potekalo izključno 
v šoli, se ne strinjajo z napotki vzgojiteljev glede domače pomoči otrokom in se 
zanašajo nanje, da bodo že oni primerno izobrazili njihove otroke.  

Karmiloff in Karmiloff Smith (2005) sta raziskovala vpliv povezanosti med 
vključenostjo staršev v delo šole in dosežki otrok. Spoznanje, da sodelovanje med 
domom in šolo pomeni dejavnik kakovosti uspeha otrok v šoli, je v zadnjih letih postalo 
eno od najpomembnejših strokovnih izhodišč utemeljevanja partnerskega sodelovanja 
tudi med domom in vrtcem To je imelo vpliv ne le na evropsko, temveč tudi na 
ameriško šolsko politiko. Vedno bolj se uveljavlja spoznanje, da otroci za svojo rast in 
napredovanje potrebujejo zaupljivo pomoč staršev, ki pa je nenadomestljiva.  

Spoznanje (Žerovnik 1998), da je sodelovanje med domom ter vrtcem dejavnik 
kakovosti otrok v vrtcu, spreminja percepcijo vzgojiteljev in staršev. Vrtcu in 
vzgojiteljem dokazuje, da sodelovanje s starši ne sme biti zgolj formalno. Ne sme se 
jemati kot del obveznosti, ki jo opravljamo zato, ker jo predpisuje zakon, temveč je 
sodelovanje spoznanje, potreba, ki motivira vzgojitelje in vodstvo vrtca, ne glede na to, 
ali je to formalno predpisano ali ni. Ugotovitev spoznanja o sodelovanju med domom in 
vrtcem pa spreminja tudi percepcijo staršev o vrtcu in vrtčevski odgovornosti do njih. 
Ta percepcija je lahko napačna zaradi preteklih izkušenj, tudi iz časov, ko so sami 
obiskovali vrtec.  

Tudi Marentič Požarnik (2000) poudarja, da je partnerstvo na področju edukacije 
nenehni učeči se dialog o učenju med vsemi udeleženci. Poudarjena je odprtost oseb za 
sprejemanje resničnega stanja oziroma premik od dialoga o rezultatih k dialogu o 
procesu. 

Usklajenost družinskih in institucionalnih vzgojno-izobraževalnih prizadevanj 
vpliva na učinkovitost ter celovitost otrokovega razvoja. Sodelovanje dveh partnerjev – 
družine in vrtca – prinaša zelo veliko priložnost za individualno obravnavo otroka, saj 
vzgojitelji poznajo družino, starši pa vrtec ter njegove zahteve. Kroflič (2001) pravi, da 
je za vzpostavljanje sozvočja vzgojnih vplivov nujno dobro poznavanje sistema vrednot, 
vključujoč njihovo etično komponento, ki se udejanja doma in v vrtcu. Poznavanje 
razlik med domom in vrtcem vodi v iskanje skupnih točk, ki oklepajo polje delovanja. 
Vse to pa je mogoče izvesti le, če se starši in vzgojitelji pogovarjajo odprto, če vrtec s 
svojo kulturo spodbuja ter vključuje starše, da postanejo enakovredni soustvarjalci 
življenja in dela v vrtcu (Intihar in Klepec 2002). 

Pomembnost partnerskih stikov z vidika sodelujočih in dopolnjujočih se odnosov 
med obema enakopravnima partnerjema med vzgojitelji in starši poudarja Lipičnik 
Vodopivčeva (2007). Avtorica meni, da izmenjava stališč o otrokovem vedenju, 
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vzgojnih, razvojnih ter učnih uspehih lahko prispeva k drugačnemu vzgojnemu ravnanju 
doma in v vrtcu. Vzajemno delovanje staršev in vzgojiteljev pa s tem, ko oboji dobijo 
dopolnjeno predstavo o otroku, lahko preraste tudi v svetovanje ter izobraževanje 
staršev, pa tudi vzgojiteljev. 

Partnerstvo je tisti del odnosa med vzgojitelji in starši, v katerem (Lipičnik 
Vodopivec 2007): 

- si enakopravno delijo informacije, cilje in obveznosti, povezane z vzgojno-
izobraževalnim delom; 

- imajo oboji aktivno vlogo pri vzpodbujanju otrokovega razvoja; 
- so oboji odgovorni za otrokov učno-vzgojni uspeh; 
- imajo oboji določene pravice in tudi dolžnosti. 

Sodobne oblike in metode dela v vrtcu zahtevajo, da se starši kot partnerji bolj 
aktivno vključijo tudi v dejavnosti oddelka in vrtca. To je podlaga tudi za boljše 
razumevanje vrtčevskega reda in za večjo povezanost vrtca ter širše družbene skupnosti. 
Zato naj bodo načrti vzgojiteljev osredotočeni na sodelovanje s starši in naj temeljijo na 
(Marjanovič Umek 2005): 

- medsebojnem informiranju, 
- pedagoškem izobraževanju, 
- aktivnem vključevanju staršev v delo vrtca, 
- sodelovalnem delu. 

V otrokovem razvoju so pomembni številni dejavniki: kakovostni medsebojni 
odnosi, dobra komunikacija, spodbudna klima itd. Čeprav se storilnosti v vrtcu ni 
mogoče povsem izogniti jo je s partnerskim sodelovanjem staršev in vzgojiteljev 
mogoče blažiti ter vplivati na hitrejše in kakovostnejše spremembe. Seveda pa je 
partnerstvo treba razvijati in spodbujati tudi na drugih pomembnih ravneh znotraj ter 
zunaj vrtca (Lipičnik Vodopivec 1996). 

2.4.1 Družina in vrtec v razvoju otroka 

Družina je primarna družbena skupnost, v kateri se začenja proces vzgoje in so 
njeni člani povezani. V njej se začenjajo prvi socialni vtisi, pridobivajo se prve 
življenjske izkušnje, oblikujejo se moralne norme, vrednote, aktivnosti in znanja. 
Družina je središče in nosilka življenja. V njej nastaja novo življenje in se oblikuje 
človekova osebnost. Mnogi od teh procesov ostanejo dolgotrajni, tudi dosmrtni vir 
norm, vedenja in delovanja. Z gotovostjo lahko rečemo, da je vzgoja zapleten proces, v 
katerem imajo odgovorno vlogo in nalogo prav starši. Ti so po svoji naravni in družbeni 
funkciji predvsem vzgojitelji (Ule in Kuhar 2003). 

Družinske naloge so vedno bolj zapletene in odgovorne. Od njihove uspešnosti v 
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vzgojnem delovanju medsebojne komunikacije in sodelovanja z vrtcem je odvisen 
ustrezen razvoj otroka. Družina in vrtec imata v rokah niti otrokove prihodnosti. Obema 
so skupne želje in prizadevanja za zdrav otrokov razvoj ter srečno otroštvo. Vzajemno 
delovanje staršev in vzgojiteljev lahko preraste tudi v svetovanje ter izobraževanje. 
Pomembni so partnerski odnosi, pri čemer le-te razumemo kot sodelujoče in 
dopolnjujoče odnose med obema enakovrednima partnerjema, med vzgojitelji ter starši 
(Lipičnik Vodopivec 2007). 

V literaturi najdemo večje število bolj ali manj različnih opredelitev pojma družina. 
Najsplošnejše povedano je družina socialna skupina, ki temelji na prostorski, časovno-
generacijski povezanosti in pripadnosti članov. Vendar pa družina ni le ohlapna skupina 
nekih med seboj sorodstveno povezanih ljudi različne starosti, ampak čisto poseben, 
specifično človeški socialni sestav, ki je vsaj do danes - in kljub mnogim drugačnim 
poskusom - ostal nenadomestljiv (Komljanc 1997). 

Ob besedi družina pomislimo na sisteme oseb, znotraj katerih obstajajo bolj ali 
manj tesni osebni stiki. Kot takšni predstavljajo po eni strani kontekst obnašanja, 
doživljanja in razvoja posameznika, po drugi strani pa posameznik prav skozi te 
življenjske oblike vpliva na oblikovanje odnosov v osebnih sistemih, katerih sestavni 
del je. Prva naloga staršev odraščajočih otrok je, da omogočijo pogovor in dialog (Ule 
2003). Skupaj morajo razpravljati o vsakdanjih problemih in o vsem, kar jih spremlja. 
Družina že od svojega začetka pomeni varnost in zavetje za življenje. Pomembno pa je, 
da družina, ki je prvi socializator pri vzgoji otrok, sprejme tudi druge, še posebej vrtec. 
Slednji je namreč dopolnjevanje dela, ki ga je začela družina, hkrati pa je tudi odmik od 
nje. Ljudje v življenju opravljamo številne različne naloge, ki se jih naučimo na različne 
načine. Ena od najbolj pomembnih, ki jo prevzamemo z rojstvom otroka, je vsekakor 
vloga staršev (prav tam).  

Svojemu otroku oziroma otrokom želimo po svojih najboljših močeh pomagati in 
jih vzgojiti tako, da se bodo kar najbolje znašli v življenju ter postali samozavestni, 
odgovorni, sposobni odrasli člani družbe, ki bodo sposobni prevzemati odgovornost 
zase in za svoja dejanja ter živeti v sožitju z drugimi člani družbe (Štuhec 2006). Na ta 
način bodo dejavno prispevali k njenemu blagostanju. Ta naloga je zelo težka, saj je 
starševstvo poklic, ki ga staršev ni nihče učil in nanj pripravljal ter se ga morajo 
največkrat naučiti na svojih napakah. Vzgoja pomeni velik, dolgoročen projekt in izziv 
za starše, saj se že od otrokovega rojstva dalje, in to iz dneva v dan, iz leta v leto, 
nenehno soočamo s stanji, v katerih se je treba hitro odločati o nepredvidenih dogodkih 
oziroma zapletih, ki imajo lahko dolgoročne posledice za otroka ali/in za starše, ali celo 
za vso družino. Pomembno obdobje v življenju otroka in tudi staršev je prav gotovo 
obdobje vrtca. Starši si v tem času delijo odgovornost za rast in razvoj svojih otrok z 
vzgojitelji. Prav zato je njihovo medsebojno sodelovanje zelo pomembno (prav tam). 

Rener (2000) meni, da vzorci vsakdanjega ravnanja in sožitja v današnji družini 
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zaradi spremenjenih družinskih razmer v primerjavi s stoletno tradicijo niso več 
uporabni. Družina v našem času živi v drugačnih življenjskih razmerah, kakor je v 
preteklosti. Odziva se na spremembe v družbi in kot njena živa celica zelo spreminja 
svojo podobo. Novih oblik družinskega življenja po mnenju Trstenjaka ni nujno 
razumeti in interpretirati kot zaton družine, ampak le kot njeno zgodovinsko 
spreminjanje med staro in novo podobo. Vsekakor ostaja družina središče vzgoje. 
Raziskave kažejo, da ji mladi danes pripisujejo velik pomen in da sta družina ter 
zasebnost še vedno na vrhu lestvice vrednot (Bajzek idr. 2003). Družinsko življenje 
ljudi, še posebej mladih v Sloveniji, je izrazito 'evropsko', kar velja za podatke o 
velikosti in tipu družin, rodnosti, sklepanje porok ter razvez, zunajzakonske družinske 
skupnosti ipd. To nas umešča v domet evropskih statističnih povprečij; razvojni trendi 
družinskega življenja v Sloveniji se bistveno ne razlikujejo od trendov drugod, kar pa ne 
pomeni, da postaja družinsko življenje vse bolj podobno in enovito.  

Rutar (2005) meni, da je družina za kakovost človeškega življenja danes enako 
pomemben dejavnik, kakor je bila v preteklosti. Najpogostejši današnji model družine je 
nuklearni oziroma jedrni, ki ga sestavljajo starši s svojimi otroki. Družina se je številčno 
zmanjšala in njena vloga se je zelo spremenila. Z ekonomskega vidika današnja družina 
ni več tista, ki proizvaja, temveč tista, ki troši. Poleg tega različne raziskave o 
spremembah družine kažejo stalno upadanje tistih, ki menijo, da je družina, temelječa 
na formalno potrjeni zakonski skupnosti, nujna ali najbolj primerna partnerska in 
generacijska skupnost. Enako kot drugje v Evropi sta bili tudi v Sloveniji zakonska in 
zunajzakonska družinska skupnost že pred časom izenačeni. 

Zanimivi so tudi izsledki mednarodne sociološke raziskave o odraščajočih otrocih, 
v katero je bilo vključenih 646 otrok iz Slovenije, 150 s Tržaškega in 650 iz Italije 
(Bajzek idr. 2003). Ta je pokazala nekatere splošne trende, ki so skupni evropskim 
državam: odnosi v družini so se spremenili in izgubili nekdanjo patriarhalno 
naravnanost, v ospredju so pozitivne vzgojne prakse, raven starševske podpore je 
visoka, med starši je značilna visoka stopnja tolerance ter dopuščanja osebne 
avtonomije itd. Družina je izgubila značaj biološke naravne danosti in vse bolj postaja 
način bivanja s pomembnimi drugimi osebami, ne glede na to, ali je otrok potomec 
staršev ali ne. To, kako starši cenijo otroka, postaja življenjska vsebina in smisel 
skupnega življenja (Rutar 2005). 

2.4.2 Dejavniki, ki spodbujajo ter zavirajo sodelovanje vrtca in družine 

Vzgojitelji, ki niso zadovoljni s sodelovanjem staršev, pogosto sprašujejo, kako te 
pridobiti za sodelovanje, kako jih motivirati in vključiti v življenje ter delo vrtca. 
Vzgojiteljeva učinkovitost pri sodelovanju s starši je mogoča, če je ta seznanjen, kako 
'ravnati' z njimi. Že spoznanje staršev, da sodelovanje vodi k razvoju in napredku 
njihovih otrok in da lahko sami k temu prispevajo pomemben delež, omogoča pogoje za 
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sodelovanje.  
Med vzgojitelji in starši so razlike. Njihova stališča, želje, interesi, pričakovanja in 

potrebe po sprejetosti, uspehu, spoštovanju in podobnem se zelo razlikujejo. Nekateri 
dejavniki ovirajo, drugi pa spodbujajo partnersko sodelovanje. Pomembno je, da jih 
vzgojitelji poznajo, saj potem lažje izbirajo ustrezne motivacijske strategije, ki jim 
pomagajo in olajšajo sodelovanje s starši (Batistič Zorec 2006). 

Temelj motivacije vsakega sodelovanja je skrb staršev za otrokovo napredovanje, 
rast in razvoj, njegovo kakovostno znanje in možnost za uspeh. Kot pravi Lipičnik 
Vodopivec (1996), se motivacija in pripravljenost za sodelovanje povečujeta, če so 
predlogi staršev, ki izhajajo iz pričakovane vloge vrtca v razvoju njihovega otroka in 
zamisli o podobi otroka, deležni odobravanja ter jih upoštevajo v vrtčevskem delu. 
Avtorica vidi na drugi strani upadanje motivacije za sodelovanje takrat, kadar starši 
nimajo možnosti, da bi prilagajali vrtec svojemu otroku oziroma je vse opredeljeno 
vnaprej. Svoje ugotovitve podkrepi z empirično raziskavo, v kateri je bilo ugotovljeno, 
da je glavni, torej dominantni interes staršev ta, da je njihov otrok v vrtcu uspešen in da 
dobi solidno izobrazbeno podlago za nadaljnje šolanje ter poklic. Najpomembnejša je 
skrb za lastnega otroka. Starši v vrtcu iščejo osebno dimenzijo, njihova skrb je njihov 
otrok, razumljivo pa od vzgojitelja tega v tolikšni meri ni mogoče pričakovati. To 
partnerstvo pozneje tudi zaradi stvarnosti in čedalje večje storilnostne naravnanosti, ki 
narašča s šolsko stopnjo, dobiva v praksi ne glede na deklariranost drugačne implikacije 
(Lipičnik Vodopivec 2007). 

Na sodelovanje staršev in vrtca pa vplivajo tudi številni drugi dejavniki. Narava 
sodelovanja je odvisna od tradicije in kulture kraja ter socialno-ekonomskega statusa 
vrtčevskega okolja. Pomembni so tudi vrsta vzgojno-izobraževalne ustanove, strokovna 
usposobljenost vzgojiteljev, način vodenja vrtca, izobrazba staršev in njihova 
pričakovanja ter ambicije. Kakovost sodelovanja se lahko razlikuje od vrtca do vrtca in 
od vzgojitelja do vzgojitelja.  

Sodelovanja s starši, posebej pri upravljanju vrtca, ne kaže idealizirati. Včasih 
lahko to povzroča dodatne težave, ki ovirajo ravnatelja vrtca ali strokovno delo 
vzgojiteljev. Kljub vedenju o koristnosti sodelovanja staršev z zaposlenimi v vrtcu, se 
tega nekateri ravnatelji in vzgojitelji izogibajo ali celo bojijo. Podobno je s starši, 
razlogi za to pa so različni. Kottler (2001) ugotavlja, da je komunikacija s starši ena 
najtežjih in najobčutljivejših vzgojiteljevih delovnih nalog. Komljanc (1997) meni, da 
so vzgojitelji in starši enakopravni udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa, nimajo 
pa enakih vlog. Ta različnost izhaja iz dejstva, da so starši uporabniki izobraževalnih 
storitev, vzgojitelji pa izvajalci. Starši so v odnosu do svojega otroka težko objektivni, 
morda sploh ne morejo biti. Morda starši 'dobronamerno' prikrivajo otrokove 'slabosti' 
in se ne zavedajo negativnosti takšnega ravnanja. Mogoče starši tudi ne izrazijo kritike 
na vzgojiteljevo delo, saj stereotipno prevladuje mnenje, da bo to negativno vplivalo na 
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vzgojiteljev odnos do otroka. 
Kot enega od možnih vzrokov za slabše sodelovanje Rutar in Pavlović (2004) 

predstavljata prepričanja udeležencev o tem, čigava je odgovornost za vzgojo otrok. 
Rezultati kažejo, da so morebitne napetosti med obema skupinama, torej med starši in 
vzgojitelji, lahko rezultat nespoštovanja pristojnosti in meja drugega kot izvorne 
različnosti v stališčih. Seveda pa ne gre zanemariti precej objektivnih vzrokov, ki ne 
omogočajo kakovostnega sodelovanja. Nekateri starši preprosto nimajo časa in 
vrtčevsko vzgojo ter izobraževanje prepuščajo vrtcu in vzgojiteljem. Zmanjkuje jim 
časa za sodelovanje, ki je povezano z njihovim otrokom. Ni mogoče pričakovati, da 
bodo takšni starši sodelovali z vrtcem v širšem smislu. Nekateri starši, pogosto manj 
izobraženi, se vnaprej postavljajo v podrejen položaj. Menijo, da je vzgojitelj pač 
strokovnjak, da je bolj izobražen in da se v bolj enakovredni vlogi sodelovanja lahko 
izkažejo predvsem bolj izobraženi starši. 

Ko razmišljamo o izboljšanju komunikacije med starši in vrtcem, kaže razmisliti 
tudi o tem, v kolikšni meri so prisotne nekatere ovire, ki otežujejo odnos ter sodelovanje 
(Lipičnik Vodopivec 1996): 

- neenakopravnost – različnost v čustvenem doživljanju komunikacijske situacije 
(strah in negotovost pri starših, pričakovanje slabega in kritičnega ter večja 
gotovost in moč na drugi strani); 

- 'preuradni' pogovori in stiki s starši (neosebni, formalna posplošena sporočila); 
- tendenca vzgojiteljic po analizi otroka in 'diagnosticiranja' (je počasen, ne 

dohiteva, ne razume, je nagajiv …); 
- poučevanje staršev brez upoštevanja njihovih potreb, pa tudi nepriznavanja 

njihovih lastnih sposobnosti; 
- vztrajanje na normativnosti – otrok po meri vrtca (tu so pogosti problemi in 

razhajanja med vzgojitelji in starši glede hrane, čistoče, spanja …); 
- vrtec po meri staršev – tendenca, da bi se vrtec popolnoma prilagodil 

individualnim potrebam in ambicijam posameznih staršev; 
- strah in negotovost staršev, da bi sporočali pomembne vsebine v zvezi z vrtcem 

in svojim otrokom, molčijo pa takrat, ko je pomembno, da bi kaj povedali; 
- 'serviranja' rešenih težav namesto nudenja pomoči za kreativno iskanje rešitev 

pri starših; 
- obojestranski občutki, da mu drugi 'soli pamet'; 
- večja vrednost se daje načrtovanim, formalnim kontaktom, kot spontani 

komunikaciji. 

Pogosto v želji, da bi izboljšali sodelovanje s starši, v vrtcih uvajajo nove, 
'sodobnejše' oblike, pri tem pa ostajajo neredko razočarani, saj po nekaj srečanjih interes 
zamre. Pri tem običajno ne gre za problem oblik in vsebin, ali za obojestransko 
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pomanjkanje interesa, temveč je v ozadju pogosto problem odnosa in tega seveda ni 
mogoče uspešno spreminjati z občasnimi, še tako dobro zastavljenimi srečanji. 

Marinšek (2006) meni, da gre v osnovi za dva problema, in sicer: 

- Za sodelovanje je nujno obojestransko priznavanje kompetentnosti. Gre torej za 
spoznanje, da se lahko in tudi želimo od drugega nekaj naučiti. 

- Za sodelovanje je potreben skupen interes, tudi skupna naloga, torej spoznanje, 
da obstajajo problemi in da jih lahko uspešno razrešujemo le s skupnim 
sodelovanjem. Pri tem pa seveda obstajajo vse možnosti, da eni in drugi 
problemov ne vidimo, ali nočemo videti, ali pa se jih ne upamo lotiti, ker se 
bojimo konfliktov.  

Vprašati pa se je treba, v kolikšni meri lahko starši in vzgojiteljice vplivajo na 
življenje v vrtcih, kje so meje tega vpliva in v kolikšni meri ga določajo 'drugi'. Čimbolj 
so te meje zožene, ali pa jih takšne vidimo, manj je tudi volje za sodelovanje in 
spreminjanje, več je nezadovoljstva ter pasivnosti na obeh straneh, kar pa ne vodi k 
produktivnosti in uspehu. 

2.4.3 Načelo sodelovanja s starši 

Zasnova javnih vrtcev izhaja iz kvalitativne in kvantitativne analize sistemov 
institucionalne predšolske vzgoje pri nas in v svetu ter načrtuje razvoj javnih vrtcev v 
Republiki Sloveniji. Pri razvijanju področja predšolske vzgoje in notranjem 
spreminjanju vrtcev v Sloveniji izhajamo iz priporočil Sveta Evrope ter drugih 
mednarodnih organizacij, kurikulov in razvojnih teženj na tem področju ter razvoja 
družboslovnih in humanističnih ved, ki vplivajo na pojmovanje otroštva ter predšolske 
vzgoje. 

V Republiki Sloveniji imamo v primerjavi z drugimi svetovnimi državami dobro 
razvit sistem organizirane predšolske vzgoje, kar se kaže tako v obsegu kot kakovosti te 
dejavnosti. V enoten sistem javnih vrtcev so vključeni predšolski otroci od enega do 
šestih let starosti. Vrtci so zavodi, ki od leta 1993 sodijo v resor Ministrstva RS za 
šolstvo in šport. Ustanavljajo in financirajo jih občine. Glede na čas in trajanje so v 
vrtcih najbolj razširjeni celodnevni programi (nad 6 ur), večina otrok pa je v vrtcu več 
kot osem ur dnevno.  

Cilj razvoja je zagotoviti mrežo kakovostnih javnih vrtcev (Batistič Zorec 2006), ki 
bodo dostopni vsem otrokom in jim bodo zagotavljali ustrezno okolje ter razmere za 
varno in zdravo otroštvo ter za razvoj njihovih telesnih in duševnih sposobnosti, poleg 
tega pa bodo omogočali izboljšanje kakovosti življenja družinam. Zato je glavni cilj 
sodelovanja s starši dvigniti kakovost dela s starši z ustreznejšim in dostopnejšim 
obveščanjem, večjo raznovrstnostjo v ponudbi programov in z izboljšanjem 
neposrednega sodelovanja med vrtcem in starši. 
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Sodelovanje zaposlenih v vrtcu s starši je nujen pogoj za dopolnjevanje družinske 
in institucionalne vzgoje. Javni vrtci pri sodelovanju s starši upoštevajo naslednja načela 
(Ministrstvo za šolstvo in šport 1999): 

- staršem mora biti javno dostopno pisno in ustno obvestilo o različnih ponudbah 
oblik ter programov institucionalne predšolske vzgoje; 

- starši imajo pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec, kar pomeni, da so 
določen čas skupaj z njim v njegovi skupini v vrtcu; 

- starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja v vrtcu in skupini, 
vodstvo vrtca pa jim mora to tudi formalno omogočiti; 

- starši imajo pravico sprotne izmenjave informacij in poglobljenega pogovora o 
otroku z vzgojiteljico ali vzgojiteljem; 

- starši imajo pravico, da v dogovoru z vzgojiteljico ali vzgojiteljem aktivno 
sodelujejo pri vzgojnem delu. 

Pri odnosu med vrtcem in starši sta zelo pomembna delitev odgovornosti in 
različnost pristojnosti. Ustanova naj družini nudi storitve, ne pa posega v njeno sfero 
zasebnosti oziroma v pravice staršev. Vrtec mora spoštovati kulturo, identiteto, jezik, 
svetovni nazor, vrednote, prepričanja, stališča, navade in običaje otrokovih staršev. Ti 
pa morajo po drugi strani upoštevati meje svojega soodločanja, ki ne smejo posegati v 
strokovnost ustanove. Vrtec ščiti otrokove pravice tako, da ob krčenju le-teh s strani 
staršev ali drugih odraslih opozori za to ustrezne ustanove (Cencič, Polak in Devjak 
2005). 

2.4.4  Načrtovanje dela s starši 

Bistveni pogoj za dobro sodelovanje je dobro načrtovanje. Program sodelovanja 
mora integrirati tri osnovne vidike: 

- medsebojno informiranje, 
- izobraževanje, 
- skupno doživljanje. 

Pri načrtovanju je pomembno, da se odločimo, katere naloge bo opravljal vzgojitelj 
in katere starši (Intihar in Kepec 2002). Če so naloge določene natančno, iz programa 
logično sledijo vsebine in oblike sodelovanja. Če je prišlo do odločitve, da bodo starši 
neposredno vključeni v življenje vrtca, mora program slediti tem ciljem in pretresti vse 
možnosti vključevanja. 

Komunikacija je osnovni sestavni del vsakdanjega življenja v vseh življenjskih 
okoljih, kot so družina, šola, vrtec, delovno okolje in širši življenjski prostor. V vseh teh 
okoljih prav s pomočjo komunikacije - odnosa razvijamo in vzdržujemo svojo osebnost, 
medsebojne odnose, medsebojno prilagajanje ter skupno delovanje v iskanju načinov in 
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poti za uspešno profesionalno delo ter uresničitev drugih življenjskih nalog. Kakovost 
skupnega življenja in dela je v veliki meri povezana in odvisna od kakovosti 
medsebojne komunikacije (Finnegan 2002).  

Poglabljanje v kakovost medsebojnih odnosov in komunikacije ter ugotavljanje, 
kako bi to izboljšali, da bodo odnosi bolj humani in učinkovitejši, je naloga vseh 
sodelujočih v vzgojnem procesu. Vrtec je eden najbolj občutljivih življenjskih okolij. 
Vpliva na kakovost medsebojnih odnosov, vanje pa so vpleteni otroci v času svojega 
intenzivnega osebnostnega razvoja. Od tega, kako starši in otroci sprejemajo vzgojitelja, 
kako vzgojitelji sprejemajo otroke in starše, od tega, kako se med seboj cenijo in 
poznajo, je odvisno: ali in kako bodo starši nek predlog, informacijo, misel ali nasvet 
vzgojiteljice sprejeli, vrednotili in upoštevali (Kottler 2001). 

Če med udeleženci komunikacije (starši in vzgojiteljice) niso zadovoljene osnovne 
človeške potrebe, pride do motenj, konfliktov in odklanjanja. To se lahko jasno pokaže 
navzven ali pa se dogaja samo navznoter. Katere so osnovne človekove potrebe, ki naj 
bi bile zadovoljene v vrtčevski situaciji (Marjanovič Umek idr. 2004): 

a) Pri starših: 

- potreba, da se jim prizna, da so dobri starši; 
- potreba, da so razumljeni v svojih bojaznih, stiskah in željah v zvezi z 

otroci; 
- potreba, da se jih posluša, da se vzame čas zanje; 
- potreba, da čutijo, da je otrok v vrtcu sprejet, da ga imajo radi; 
- potreba, da se za težave otrok ne dolži staršev. 

b) Pri vzgojiteljicah: 

- potreba, da jih starši cenijo in to tudi pokažejo; 
- potreba, da jih imajo starši in otroci radi, da jih sprejmejo. 

Seveda gre še za večje število različnih potreb, ki z različno intenziteto nastopajo 
tako pri starših, kot tudi vzgojiteljicah. Če te osnovne potrebe niso zadovoljene, ne more 
priti do dobrega odnosa – komunikacije. Eden od osnovnih pogojev za kakovostno 
načrtovanje in sodelovanje pa je tudi poznavanje drug drugega (Kroflič 2005), torej 
vzgojitelja, programov in ciljev predšolske vzgoje, staršev ter njihovih vzgojnih 
modelov, odnosov v družini … To spoznavanje lahko poteka le v sproščenih, prisrčnih 
in neformalnih stikih, posebno v spontanih ter naravnih življenjskih situacijah, ki se 
dogajajo znotraj konteksta vrtca in družine (skupna doživljanja staršev, otrok in 
vzgojiteljev, praznovanja, izleti, pikniki …). 

2.4.5 Dober odnos med starši in vzgojitelji 

Ta odnos je dober, kadar zajema (Kroflič 2005): 
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- odprtost, kar pomeni, da vsak partner lahko tvega, da je neposreden in pošten 
ter da zaradi tega ne bo negativnih posledic; 

- da je prepričan, da ga drugi cenijo; 
- da se oba zavedata vzajemne odvisnosti in vzajemnega učenja; 
- skupno zadovoljevanje potreb, kar pomeni, da noben ne more zadovoljiti svoje 

potrebe na račun drugega. 

Mnogim se zdijo te značilnosti popolnoma sprejemljive. Ni treba in ni mogoče 
dosegati popolnosti v odnosu, odgovornost pa obstaja do prizadevanja biti bolj odprt ter 
bolj prepričan v osebno profesionalnost. Izboljšanja medsebojnih odnosov – 
komunikacije se je mogoče učiti. Prek komunikacijskih treningov, individualne ali 
skupinske supervizije in drugih oblik dela na sebi si počasi pridobivamo nova spoznanja 
ter vedenja. Naučimo se prepoznavati nerazumljiva, nejasna in nepopolna izražena 
sporočila, razvijamo večja zavedanja sebe, svojih ravnanj ter ravnanj drugih, 
prepoznavanje misli, tabuje in predsodke, ki ovirajo dojemanje realnosti, ukvarjamo se z 
dinamiko odnosa ter vsebine v našem sporočanju, z razumljivostjo vsebine, spoznavamo 
načine sprejemanja in razumevanja naših sporočil, ukvarjamo se z ovirami uspešnih 
komunikacij, ki jih nosimo v sebi, z izražanjem lastnih želja, občutkov ter potreb (Ule 
2003).  

2.4.6  Oblike medsebojnega sodelovanja s starši  

Sodelovanje med starši in vrtcem temelji na skupnem cilju: omogočiti optimalno 
vzgojo in razvoj otroka ter srečno in zdravo otroštvo. Kvalitetno sodelovanje staršev in 
vzgojiteljev lahko omogoča (Kroflič 2005): 

- poenotenje vzgojnih vplivov, ki oblikujejo otrokovo osebnost in razvoj; 
- sistematično informiranje in usposabljanje staršev za vzgojo otrok; 
- vplivanje na vsebine, organizacijo in načine dela v vrtcu; 
- prispevanje k humanizaciji in demokratizaciji odnosov med starši ter vzgojitelji 

in odnosov do otrok; 
- odpiranje vrtca v neposredno okolje. 

V zvezi s tem se porajajo številna vprašanja (Zupanc Grom 2007): 

- Ali je danes vrtec že pripravljen sprejeti družino kot partnerja v vzgojnem 
procesu? 

- Ali v vrtcu dovolj poznamo stališča in mnenja staršev, njihova pričakovanja, 
želje, možnosti …? 

Koliko se danes vrtci še poslužujejo izključno formalnih oblik sodelovanja, kot so 
roditeljski sestanki, klasično organizirane govorilne ure, sveti staršev, na katerih starše 
le informiramo in poučujemo, in v kolikšni meri so prodrle obogatene, aktivnejše 
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neformalne oblike sodelovanja ter komuniciranja z otrokovo družino? Ali lahko 
govorimo o nekaterih že preživelih oblikah, ki so starše pasivizirale in jih demotivirale 
za sodelovanje? Katere oblike so se pojavile kot bolj uspešne in katere so sploh pogoj za 
uspešno sodelovanje (Zupanc Grom 2007)? 

Nedvomno je za uspešno sodelovanje potrebna pozitivna motivacija staršev in 
vzgojiteljev. Vzgojitelj je tisti, ki mora v začetku prevzeti pobudo, iniciativo in 
organizacijo sodelovanja, kasneje pa te naloge prevzamejo tudi starši. Nadaljnja stopnja 
motivacije pa je tako pri vzgojitelju kot starših odvisna od pozitivnih izkušenj. 

a) Formalne oblike 

V slovenskih vrtcih je uveljavljenih več formalnih in neformalnih oblik sodelovanja 
s starši. Formalna srečanja, kot so roditeljski sestanki, govorilne ure, so obveznosti 
vzgojitelja, seje Sveta vrtca in seje Sveta staršev pa vodstva vrtca. Njihova funkcija je 
informiranje in sodelovanje staršev pri sprejemanju odločitev, pomembnih za delo vrtca. 
Formalne oblike sodelovanja se z leti tudi spreminjajo, tako da niso več strogo 
frontalne, ampak skušajo strokovni delavci pripraviti prijaznejši prostor in bolj 
sproščeno vzdušje. Formalne oblike sodelovanja s starši so: 

- Roditeljski sestanek: Poznamo različne roditeljske sestanke. Med najbolj 
pogostimi je informativni roditeljski sestanek na začetku šolskega leta. Zelo 
pomemben je prvi vtis, ki ga starši dobijo o ustanovi in zaposlenih. Strokovni 
delavki oddelka jim tako predstavita kurikul, sprejmejo tudi dogovor o 
celoletnem medsebojnem sodelovanju in komuniciranju. Če so starši že na 
začetku šolskega leta seznanjeni o najpomembnejših stvareh, ki so zelo 
pomembne za bivanje in počutje njihovega otroka v vrtcu, je bistveno manj 
zapletov ter neljubih dogodkov med letom. 

- Govorilna ura: Starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij in 
poglobljenega pogovora o otroku z vzgojiteljico, s svetovalno delavko in 
pomočnico. Pri stiku s starši je potrebno spoštovati zasebno sfero družine, 
njihovo kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, stališča, 
navade in običaje, dosledno pa je treba upoštevati tudi njihovo pravico do 
zasebnosti ter varstva osebnih podatkov. Cilj govorilne ure je posredovati 
staršem izčrpne informacije o otrokovem počutju, razvoju in vedenju v vrtcu. 

- Seje Sveta staršev: Običajno potekajo trikrat letno oziroma po potrebi. Prvo 
sejo v šolskem letu skliče ravnatelj ustanove, vse naslednje pa predsednik Sveta 
staršev, ki ga izvolijo člani. Na prvi seji člani podajo predloge, ideje in 
sprejmejo načrt dela za celo leto. Svet med drugim predlaga obogatitvene 
programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja ali ravnateljice o nadstandardnih 
storitvah, posreduje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem 
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delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja ali ravnateljice o vzgojno-
izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-
izobraževalnem delom, voli predstavnike v Svet vrtca, v skladu z zakonom in 
drugimi predpisi opravlja druge naloge. 

- Seje Sveta ustanove: Običajno potekajo trikrat letno oziroma po potrebi. Na teh 
sejah Svet javnega vrtca imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program 
razvoja ter letni delovni načrt in obravnava poročilo o njegovi uresničitvi, 
odloča o uvedbi nadstandardnih ter drugih programov, obravnava poročilo o 
vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah staršev v zvezi 
z vzgojnim in izobraževalnim delom v vrtcu ter opravlja druge naloge, določene 
z zakonom in aktom o ustanovitvi. 

b) Neformalne oblike 

Neformalne oblike so bistveno bolj sproščene, staršem omogočajo vključevanje v 
proces, doživljanje vzdušja v skupini, možnost izražanja svojih idej, medsebojno 
spoznavanje, povezovanje in izmenjavo izkušenj. Cilji neformalnih oblik so: 

- vzpodbujanje razvoja pozitivnih čustev pri otroku in starših; 
- skupno preživljanje prostega časa; 
- ustvarjanje pozitivne komunikacije med starši, vzgojitelji in otroki; 
- omogočanje spoznavanja življenja in njegovega načina v vrtcu. 

Za nekatera neformalna srečanja in sodelovanje se vrtec oziroma strokovni delavki 
v oddelku odločata interno ter avtonomno. Zelo razširjene so: 

- Tematske delavnice za otroke in starše: Vezane so na določeno temo, o kateri 
so starši predhodno obveščeni. V pripravi na delavnico starši pomagajo pri 
zbiranju materiala, pri dejavnosti pa skupaj z otrokom ustvarjajo. Namen teh 
delavnic je prijetno druženje otrok, staršev in strokovnih delavk v oddelku. 

- Skupno doživljanje praznikov: Te dejavnosti so usmerjene k vzpodbujanju 
pozitivnih čustev in sproščenemu navezovanju stikov. Na organizirana srečanja 
lahko pridejo tudi dedki in babice, bratci, sestrice. Družine skupaj praznujejo 
'prihod tetke jeseni', 'veseli december', rojstne dneve ipd. 

- Dejavnosti za kakovost življenja družine: Strokovni delavci skušajo prek 
dejavnosti pokazati staršem, kako lahko kakovostno preživijo čas s svojim 
otrokom in jih spodbujajo k zdravemu načinu življenja. V prostorih vrtca 
izvajajo različne dejavnosti s področja gibanja, z aktivnim sodelovanjem staršev 
in otrok med šolskim letom ali kot zaključno srečanje. 

2.5  Organi javnih vrtcev, kjer participirajo starši 

Formalni organ, prek katerega starši uveljavljajo svoje interese, je Svet staršev. 
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Starši izberejo svoje predstavnike, ki jih zastopajo v svetu, trije predstavniki pa so 
zastopani tudi v Svetu zavoda. Vendar se, ko gre za posamezne individualne zaznave 
problemov, starši raje poslužujejo neformalnih oblik in se neposredno ustno ali pisno 
obrnejo na strokovni delavki v oddelku.  

Potočnik (2007) ugotavlja, da se sodelovanje med starši in vrtcem nanaša na nove 
vsebine, dobiva drugačne razsežnosti, starši postajajo neposredno odgovorni ne le za 
razvoj in vzgojo lastnega otroka, temveč tudi za kakovost vzgojnega dela v vrtcu. To pa 
lahko dosežejo le, če so primerno organizirani in imajo tudi pravna pooblastila. 
Sodelovanje prek Sveta staršev in Sveta vrtca sta poleg ustaljenih oblik pomembni poti, 
prek katerih starši opravljajo svojo novo vzgojno funkcijo. 

Slovenska šolska zakonodaja (Zorko 2003) omogoča upravno sistemski nivo 
participacije staršev le na institucionalnem nivoju, in sicer tam, kjer njihov otrok 
obiskuje vrtec. Ta participacija se udejanja prek Sveta staršev in Sveta vrtca, zagotavlja 
pa jo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki 
opredeljuje Svet vrtca in Svet staršev. Ta zakon predvideva tri organe vrtca, poleg 
omenjenih svetov še ravnatelja. Vsi trije organi so samostojni, vendar kljub temu v 
neposredni povezavi med seboj. Svet vrtca sestavljajo predstavniki zaposlenih v vrtcu, 
predstavniki ustanovitelja in predstavniki staršev. Svet vrtca je najvišji organ, ki odloča 
o temeljnih stvareh, povezanih z delom in življenjem v vrtcu. Ravnatelj je dolžan 
uresničevati sklepe Sveta vrtca in tudi dejansko vodi vrtec. Svet staršev izvoli 
predstavnike v Svet vrtca, poleg tega pa je sogovornik ravnatelju predvsem v stvareh, ki 
se dogajajo v vrtcu. 

2.5.1 Svet staršev 

Ta je opredeljen v 66. členu ZOFVI, ki pravi, da je Svet staršev sestavljen tako, da 
ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem 
sestanku oddelka. 

Naloge Sveta staršev so:  

- predlaga nadstandardne programe;  
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;  
- daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem 

delovnem načrtu;  
- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja;  
- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;  
- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;  
- voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole;  
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 
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Kot vidimo, so določbe 66. člena ZOFVI izredno skope, kar dokazuje, da je 
formalna participacija staršev možna le na institucionalnem nivoju, pa še tam bolj zaradi 
tega, da se zadosti neki formalni vključenosti staršev. Na podlagi določil tega člena je 
možno sklepati, da so starši še vedno le stranke in ne partnerji. Glede na zakonska 
določila se lahko tudi upravičeno vprašamo, ali je ta organ sploh avtonomen, saj nima 
predpisanega niti mandata niti ni določeno, kdo ga vodi, razen seveda določbe, da prvi 
sklic opravi ravnatelj. Kljub temu, da zakon Svetu staršev daje nekatere pristojnosti, pa 
običajno ni jasno, kako naj jih le-ta udejanji. 

Svet staršev je posvetovalni organ, ki podaja mnenje na z zakonom določene stvari. 
Hkrati pa je tudi svetovalni organ, ko samoiniciativno, brez neposrednih zakonskih 
podlag, vrtcu, lokalni skupnosti, državni ustanovi ali komu drugemu svetuje ureditev 
določenih stvari, kot na primer ureditev varne poti do vrtca, izgradnjo ustrezne 
infrastrukture v okolici vrtca, oblikovanje neformalnih oblik sodelovanja med vrtcem in 
starši ter podobno. 

2.5.2 Svet zavoda  

Določilo 46. člena ZOFVI opredeljuje, da Svet javnega vrtca oziroma šole 
sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije 
predstavniki staršev. V javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu ali drugem zavodu, v 
katerem se za izvajanje programov za predšolske otroke oziroma izobraževalnega 
programa oblikuje organizacijska enota, in v javnih vrtcih in šolah, v katerih so 
organizirane enote vrtcev oziroma podružnice šol, morajo biti v svetu zavoda 
enakomerno zastopani delavci in starši vseh organizacijskih enot, enot vrtcev oziroma 
podružnic šol. Število članov in sestavo sveta v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu 
ali drugem zavodu, v katerem se oblikuje organizacijska enota, določi akt o ustanovitvi.  

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma 
izvoljeni največ dvakrat. Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom 
otroka. To pomeni, da predstavnik staršev ne more sodelovati v svetu zavoda cel 
mandat, če v tem času njegov otrok zaključi obiskovanje vrtca. 

V 48. členu istega zakona pa so določene pristojnosti Sveta javnega vrtca oziroma 
šole, kjer je navedeno, da le-ta imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, 
sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi 
uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o 
vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom 
učenca, vajenca, dijaka, študenta višje šole in odraslega kot drugostopenjski organ, o 
pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega 
razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predložijo vzgojiteljski, učiteljski, andragoški 
oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet 



Teoretična izhodišča 

 41

staršev, skupnost učencev, vajencev, dijakov ali študentov in opravlja druge naloge, 
določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. 

Delavec ima pravico vložiti pritožbo na svet javnega vrtca oziroma šole v primerih, 
ko lahko v skladu z zakonom, ki ureja delavna razmerja, zahteva sodno varstvo pred 
pristojnim sodiščem. 

Rok za vložitev pritožbe je osem dni od dneva, ko v skladu z zakonom, ki ureja 
delovna razmerja, teče rok za vložitev zahteve za sodno varstvo. Svet javnega vrtca 
oziroma šole mora o pritožbi delavca odločiti v 30 dneh od vložitve pritožbe. Če 
delavec ni zadovoljen z dokončno odločitvijo sveta javnega zavoda oziroma šole 
oziroma le-ta ne odloči v roku iz prejšnjega odstavka, lahko delavec v roku 30 dni 
zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem. 

Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko delavec 
uveljavlja pravice neposredno pred pristojnim sodiščem v skladu z zakonom, ki ureja 
delovna razmerja. 

Iz navedenih določb izhaja, da je Svet vrtca najvišji organ ustanove in z njim tudi 
dejansko upravlja. 
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3 EMPIRIČNI DEL  

Poglavje obravnava naslednja podpoglavja: problem in cilje raziskovanja, 
raziskovalna vprašanja, raziskovalno metodologijo, rezultate, razpravo ter sklep. 

3.1 Problem in cilji raziskovanja  

 Kroflič (2005) meni, da kaže z vidika zadovoljstva staršev kritično presoditi, kaj je 
v okviru obstoječih oblik medsebojnega sodelovanja in komuniciranja v posameznem 
vrtcu dobro, uspešno ter kakovostno. Dokaj hitro postane jasno, da vse oblike niso 
primerne, potrebno je razmišljati o novih. Izbrane oblike sodelovanja seveda v veliki 
meri narekujejo način komuniciranja. Dobro je, če znamo vsako obliko sodelovanja 
obogatiti z optimalno komunikacijo. Le tako bodo posamezne oblike prinašale 
maksimalen izkupiček, predvsem v zadovoljstvo staršev in tudi zaposlenih v vrtcu.  

Poleg klasičnih oblik sodelovanja s starši, govorilnih ur in roditeljskih sestankov je 
treba za dobro in pristnejše medsebojno povezovanje razvijati tudi druge, neformalne 
oblike sodelovanja: vključevanje staršev v vzgojno-izobraževalno delo, različna 
družabna srečanja, sodelovanje pri izvedbi izletov itd. Te oblike dajejo zaposlenim v 
vrtcu več možnosti za sproščeno komunikacijo (Batistič Zorec 2006). Taktno delo s 
starši, ki ga odlikujeta zavzetost za otrokov napredek in posluh za starše ter njihove 
težave, je značilna oblika dobrega vzgojitelja. Uspešno sodelovanje s starši postaja tudi 
merilo pri vrednotenju prizadevanj zaposlenih v vrtcu, da se vključujejo v svoje okolje 
in postajajo v njem pomembno učno, vzgojno in kulturno središče (Kroflič 2005).  

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V prvem, 
teoretičnem delu so na podlagi raziskav in literature različnih avtorjev predstavljeni 
različni vidiki kakovosti v vzgoji in izobraževanju, komunikacija kot del kakovosti v 
vrtcu, kakovost v kurikulu vrtca itd. Predstavljeno je tudi medsebojno sodelovanje 
strokovnih delavcev, vrtca kot ustanove in staršev kot družine. Tako družina kot vrtec 
bistveno vplivata na razvoj otroka, zato smo analizirali oblike medsebojnega 
sodelovanja, načelo sodelovanja, načrtovanje sodelovanja, opisali smo tudi organe 
javnih vrtcev, kjer lahko sodelujejo in participirajo tudi starši. 

V empiričnem delu naloge pa je cilj raziskati medsebojno sodelovanje strokovnih 
delavcev vrtca in staršev kot zunanjih uporabnikov vrtčevskih storitev. Problem smo 
raziskovali s študijo primera, saj smo želeli pridobiti, kot pravi Merriam (1998), 
poglobljeno razumevanje stanja. Proučevanja fenomena medsebojnega sodelovanja kot 
dela kakovosti vrtca se namreč lotevamo celovito, brez vnaprejšnjih trditev, z 
naravnanostjo na ljudi in upoštevajoč izkušnje, mnenja, občutenja ter vrednotenja 
udeležencev raziskave. Takšna dejstva ustrezajo pričakovanjem, ki jih želimo pridobiti z 
raziskavo. Končni rezultat študije primera je obsežen, celovit in bogat opis pojava, ki ga 
raziskujemo. S študijo primera smo želeli pridobiti poglobljen vpogled v razumevanje 
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trenutnega stanja glede obravnavanega problema kot pomembnega dejavnika 
kakovostnega in uspešnega delovanja ustanove, kot je vrtec. Iz opredeljenega namena 
smo si zastavili naslednje cilje (prav tam): 

- Proučiti rezultate raziskav, ustrezno literaturo in prikazati teoretična spoznanja s 
področja kakovosti v kurikulu vrtca, komunikacije zaposlenih v vrtcu ipd. 

- Raziskati medsebojno sodelovanje v vrtcu med strokovnimi delavci vrtca in 
starši otrok, ki so vključeni v vrtec. 

- Ugotoviti kaj starši menijo o načinih informiranja in kakovosti informacij v 
izbranem vrtcu? 

- Raziskati kako starši ocenjujejo svoj vpliv na delo v izbranem vrtcu? 
- Primerjati in analizirati dobljene rezultate z rezultati drugih raziskav. 
- Podati priporočila za izboljšanje obstoječe prakse in nadaljnje razvojne 

priložnosti na obravnavanem področju.   

Zbrani podatki bodo strokovnim delavcem v vrtcu omogočili vpogled v nekatere 
vidike njihovega dela in izbiro ustreznih oblik ter vsebin sodelovanja s starši, ki v 
največji meri pripomorejo h kakovostnemu procesu predšolske vzgoje v vrtcu. 
Ugotovitve opravljene raziskave so namenjene izboljšanju obstoječe prakse, s tem pa k 
večji kakovosti dela, profesionalizaciji in tudi rasti ustanove, kot je vrtec. 

3.2 Raziskovalna vprašanja  

Namen naloge je poglobljeno ugotoviti kakšno je medsebojno sodelovanje staršev 
in strokovnih delavcev vrtca, z vidika dojemanja staršev ter na osnovi rezultatov 
izvedene raziskave prispevati k razvoju sodelovanja med starši in strokovnim osebjem 
ter spodbujati proces nenehnih izboljšav v vrtcu. V raziskavo niso vključeni strokovni 
delavci, temveč starši. Zasnovana in izvedena je kot študija primera v izbranem vrtcu. S 
študijem literature in pregledom raziskav smo proučili kakovost v kurikulu vrtca ter 
podrobneje predstavili pomembnejše vidike komunikacije in medsebojnega sodelovanja 
zaposlenih v vrtcu s starši. Z namenom razumeti pomembnost medsebojnega 
sodelovanja za otrokov vsestranski razvoj, smo teoretično opredelili pojme, kot so 
kakovost v vrtcu, pedagoški vidik kakovosti, ugotavljanje in spodbujanje odprte 
komunikacije ter medsebojno sodelovanje, kot temelj kakovosti predšolske vzgoje.  

V nalogi je uporabljena kvalitativna in kvantitativna metoda raziskovanja, saj 
Sagadin (2001) meni, da ima kvalitativno in kvantitativno raziskovanje pomembno 
vlogo v pedagoškem raziskovanju in da se celo dopolnjujeta. S kvalitativno raziskavo 
smo želeli dobiti poglobljen vpogled v medsebojno sodelovanje strokovnih delavcev 
vrtca in staršev. S kvantitativno metodo, ki ima poudarek na numeričnih znakih 
podatkov (Esterby-Smith 2005), smo kvalitativno raziskavo dopolnili z dobljenimi 



Empirični del 

 45

rezultati anketnega vprašalnika in s tem zagotovili večjo veljavnost pridobljenih 
rezultatov. Tako dobljeni podatki so nam omogočili kvalitativno in kvantitativno 
analizo.  

V raziskovalnem delu smo s študijo primera na izbranem vrtcu raziskali in skušali 
odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja: 

- Kakšno je sodelovanje med strokovnim osebjem vrtca in starši? 
- Katere možnosti sodelovanja ponuja vrtec staršem in ali slednji te možnosti 

izkoristijo? 
- Kaj menijo starši o načinih informiranja in kakovosti informacij v izbranem 

vrtcu? 
- Kakšen vpliv imajo starši na delo v izbranem vrtcu? 
- Kaj bi starši v zvezi s kakovostjo medsebojnega sodelovanja želeli spremeniti? 

Na podlagi zastavljene problematike v raziskavi smo skušali s pomočjo literature in 
ugotovitev raziskave, odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja. Naša raziskava s 
kvalitativnimi ugotovitvami da izhodišča za kvantitativno raziskavo, s katero 
preverjamo raziskovalna vprašanja.  

S teoretičnimi izhodišči in empiričnimi rezultati raziskave želimo opredeliti ter 
raziskati sodelovanje med strokovnimi delavci vrtca in starši, kot del kakovosti vzgojno-
izobraževalnega dela v vrtcu. Gre za vidik staršev, ter njihovo oceno o medsebojnem 
sodelovanju. V to raziskavo niso vključeni strokovni delavci. 

Ugotovitve so zato namenjene izboljšanju obstoječe prakse, s tem pa k večjemu 
profesionalizaciji in tudi rasti ustanove, kot je vrtec. 

3.3 Raziskovalna metodologija 

Uporabili smo kvalitativni in kvantitativni raziskovalni pristop.  Glede ustreznosti 
izbire pristopov smo dobili potrditev pri avtorjih (Marentič Požarnik 2001; Mesec 1998; 
Sagadin 2001; Merriam 1998; Tratnik 2002), ki menijo, da je za raziskovanje v 
pedagoški praksi pogosto uporabljena kombinacija.  

Z raziskavo želimo pridobiti poglobljen vpogled v medsebojno sodelovanje staršev 
in strokovnih delavcev vrtca, zanimal nas je vidik staršev, strokovni delavci vrtca niso 
bili vključeni v raziskavo. Pri raziskavi smo torej težili k celostnemu in poglobljenemu 
zajetju pojava v konkretnih okoliščinah (Sagadin 1991).  

V tem poglavju so podane metode in tehnike zbiranja podatkov ter informacij za 
raziskavo, opis instrumentarija, opis vzorca,  opis obdelave podatkov, ter  omejitve -  
involviranost v predmet raziskovanja. V okviru zadnjega podpoglavja opišemo še etiko 
raziskovanja, ki smo jo upoštevali pri raziskovanju, ter veljavnost in zanesljivost 
raziskave. 

Raziskava, ki jo predstavljamo v nadaljevanju, bo študija primera, metode pri 
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raziskovanju pa so kombinacija kvalitativnih in kvantitativnih metod. Izbrali smo 
študijo primera, ker nam pri naših raziskovalnih vprašanjih omogoča širino raziskovanja 
ali, kot meni Freebody (2003), ima vpliv na samo prakso. Izbrali smo deskriptivni tip 
študije primera, s katerim smo ugotavljali stanje pedagoškega polja, kakšno je, ne da bi 
se ga lotevali vzročno pojasnjevati, ampak se, kot trdi Sagadin (2004), giblje na ravni 
opisovanja pojavov. Sodelovanje med strokovnimi delavci in starši se dogaja v vsakem 
vrtcu, zato nas je zanimalo, kako poteka sam proces.  

Čeprav bi težko, kot pravi tudi Bassey (2000), zapisali enotno opredelitev študije 
primera, smo vseeno ugotovili, da ima številne prednosti, ki so pozitivno vplivale na 
našo raziskavo: 

- podatke, pridobljene s študijo primera, smo razmeroma lahko organizirali; 
- študija primera nam je omogočala prepoznavanje različnih pogledov 

udeležencev v raziskavi na problem, ki smo ga raziskovali; 
- študija primera nam je zagotavljala ustrezno količino diskriptivnih podatkov, ki 

so nam omogočali poznejšo ponovno interpretacijo; 
- študija primera nam omogoča neposredno interpretacijo ugotovitev in njihovo 

takojšnjo uporabo v praksi. 

Študijo primera smo izbrali glede na namen vsebinskih in metodoloških kriterijev, 
ki se med seboj prepletajo, dopolnjujejo ter oblikujejo. Sagadin (1995) proučuje študijo 
primera kot posebej uporaben pristop v raziskovanju na področju družboslovja in 
managementa v izobraževanju. Prav to se je dogajalo v naši študiji primera. Zanjo je 
značilno, da smo globinsko in celostno proučili primer: predvsem skupino staršev, 
njihova stališča o medsebojnem sodelovanju s strokovnim osebjem izbranega vrtca. 
Torej gre za pojav ožjega obsega in ne za družbo kot celoto.  

Ustreznost izbire študije primera utemeljujemo tudi z dejstvom, da predstavlja 
medsebojno sodelovanje strokovnih delavcev vrtca in staršev, 'identifikacijo specifične 
zadeve in problemov v praksi', hkrati pa to pomeni, da gre za problem, ki je pomemben 
za ljudi, ki so udeleženi v raziskavi (Merriam 1998, 34). Zaradi navedenega 
ocenjujemo, da je študija primera najprimernejša pri raziskovanju izbranega problema, 
pri čemer se zavedamo, da ugotovitev ne bomo mogli posploševati, saj študija ne 
omogoča posploševanja izven meja izbranega vzorca. Študija je kvalitativna študija 
primera vrtca, v kateri uporabljamo tudi kvantitativne metode, s katero poglobljeno 
proučimo le izbran 'primer', ne pa tudi širine v širšem prostoru. Pri tem upoštevamo 
zakonitosti, ki veljajo za kvalitativne raziskave. Osredotočili smo se na 'odjemalce', 
torej starše. Primer je aktualen in izhaja iz resničnega življenja vrtca. 

3.3.1 Metode in tehnike zbiranja podatkov  

Trnavčevič (2006) omenja pet značilnejših metod zbiranja podatkov v študiji 
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primera: intervju, anketa, opazovanje, analiza dokumentov, metoda kritičnega dogodka. 
Za raziskavo smo izbrali metodo ankete, individualnega intervjuja in skupinskega 
intervjuja. S temi metodami smo najbolje poiskali odgovor na raziskovalna vprašanja. 

V raziskavi smo bili v neposrednem stiku s tremi starši, člani Sveta zavoda, s 
katerimi smo opravili skupinski intervju, s skupino treh staršev, katerih otrok izbrani 
vrtec obiskuje najmanj štiri leta, s katerimi smo opravili individualni intervju. Anketo 
smo 25 staršem poslali po pošti. Na izbrani dan v tednu in določeno uro, pa smo 
anketirali vse starše, ki so prišli v vrtec po otroka.  

Raziskavo smo izvedli v naslednjih korakih: 

- anketiranje 25 staršev, ki so člani Sveta staršev v izbranem vrtcu, po pošti; 
- individualni intervju s tremi starši, ki imajo v izbranem vrtcu otroka najmanj 

štiri leta; 
- skupinski intervju s tremi starši, ki so člani Sveta zavoda v izbranem vrtcu; 
- anketiranje vseh staršev (n=136), ki so prišli po otroka v vrtec na izbrani dan; 
- analiza  dobljenih odgovorov 

S kvalitativno in kvantitativno analizo dobljenih rezultatov in z odgovori na 
raziskovalna vprašanja želimo na koncu zaokrožiti nalogo tudi s priporočili za 
izboljšanje prakse. 

 Anketa (n=25): Zbrali smo podatke o objektivnih dejstvih in dogajanjih ter 
podatke o željah, mnenjih, stališčih in interesih staršev. Pri anketnem vprašalniku smo 
bili pozorni na to, da bomo dobili podatke, ki smo jih za raziskavo potrebovali. Anketna 
vprašanja so bila različno sestavljena, prav tako so bili različni tudi načini odgovarjanja 
nanje. Naša anketa vsebuje dve osnovni skupini vprašanj, in sicer (Sagadin 1993, 125): 

- vprašanja odprtega tipa – odprta vprašanja, vprašanja s prostim odgovorom; 
- vprašanja zaprtega tipa – zaprta vprašanja. 

V anketi je bila večina vprašanj zaprtega tipa, kjer so starši izbirali med določenimi 
kategorijami odgovorov. Nekatera vprašanja so bila delno strukturirana, tako da so 
starši nanje odgovarjali s svojimi besedami. Na ta način smo lažje prišli do 
poglobljenega vpogleda v proces medsebojnega sodelovanja. 

Z anketnim vprašalnikom smo želeli od staršev pridobiti mnenja, izkušnje in 
stališča o možnostih sodelovanja, ki jih ponuja izbrani vrtec staršem, o načinu 
informiranja in kakovosti informacij, ki jih dobijo starši v izbranem vrtcu, o vplivu na 
delo, ki ga imajo starši v izbranem vrtcu, ter kaj bi želeli v zvezi z medsebojnim 
sodelovanjem strokovnega osebja in njimi spremeniti.  

Za ugotavljanje stališč smo uporabili že izdelani anketni vprašalnik (Podlesek, 
Marjanovič Umek in Cecič Erpič 2002a), ki smo ga delno prilagodili.  

V želji, da bi bila vprašanja prav razumljena in odgovori za potrebe raziskave 
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veljavni, smo to preverili s poskusnim reševanjem anketnega vprašalnika, ki so ga 
izpolnili nekateri starši, kjer je potem potekalo anketiranje. Sagadin (1991) ugotavlja, da 
ima tako kvalitativno kot kvantitativno raziskovanje pomembno vlogo v pedagoškem 
raziskovanju, zaradi česar ne moreta izriniti drug drugega, temveč se lahko le 
dopolnjujeta. Tako se dopolnjujeta tudi v naši raziskavi.  

Trnavčevič (2006) omenja metodo anketiranja kot drugo najpogostejšo metodo 
zbiranja podatkov pri študiji primera, takoj za intervjujem. Dobljene podatke smo 
obdelali kvalitativno (odgovori na vprašanja odprtega tipa) in kvantitativno (odgovori 
na vprašanja zaprtega tipa). 
       Individualni intervju (n=3): podatke smo zbrali z metoda polstrukturiranega 
intervjuja. Glavna značilnost je oseben pogovor med spraševalcem in vprašancem, kjer 
smo izkoristili možnost postavljati odprta in poglobljena vprašanja. Pri sestavljanju 
vprašanj smo imeli ves čas v mislih nasvet, katerega ponuja Kobeja (2002), ki pravi, da 
je postavljanje dobrih vprašanj ključnega pomena za pridobivanje pomembnih 
podatkov. Tako smo poskušali postavljati interpretativna vprašanja. Za oblikovanje 
ključnih vprašanj nam je bila v pomoč analiza ustrezne znanstvene in strokovne 
literature. 

Staršem smo zastavljali naslednja vprašanja: 

- Kakšno je sodelovanje med strokovnim osebjem vrtca in starši? 
- Katere možnosti sodelovanja ponuja vrtec staršem in ali te možnosti izkoristite? 
- Kaj menite o načinih informiranja in kakovosti informacij v izbranem vrtcu? 
- Kakšen vpliv imate kot starši na delo v izbranem vrtcu? 
- Kaj bi želeli v zvezi s kakovostjo medsebojnega sodelovanja spremeniti? 

Tako kot omenja Kvale (1996), smo pri izvedbi upoštevali nekatere vidike 
razumevanja kvalitativnega raziskovalnega intervjuja: 

- glavna naloga intervjuja je pomen in razumevanje medsebojnega sodelovanja 
med strokovnim osebjem vrtca in starši; 

- intervju je bil osredotočen na temo, ki je zanimiva za obe osebi: obe s tem 
pridobita kakovost v medsebojnem sodelovanju: 

- kvalitativnost – pridobivanje natančnih osebnih opisov staršev v zvezi z 
medsebojnim sodelovanjem; 

- specifičnost – starši so natančno opisali specifične situacije; 
- opisnost – starši so natančno reflektirali, opisali svoje občutke, izkušnje, 

reakcije; 
- premišljena namerna naivnost oziroma preprostost – izpraševalec je bil 

radoveden ter občutljiv in je z namišljeno preprostostjo pridobival informacije; 
- osredotočenost – na temo medsebojnega sodelovanja; 
- občutljivost – izpraševalec je bil dokaj rahločuten do teme; 
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- nejasnost – izpraševalec je razjasnil vse nejasne opise, pomene ... 
- medsebojna situacija – obe osebi sta sodelovali v odnosu drug do drugega in 

recipročno vplivali drug na drugega; 
- pozitivna izkušnja – intervju je pogovor, v katerem sta obe osebi govorili o temi 

skupnega interesa predvsem v korist otroka. 

Pred izvedbo intervjujev smo udeležencem razložili namen intervjuja in namen 
zbiranja podatkov. Dogovorili smo se za tonski zapis, saj nam je bil ta v pomoč, da smo 
informacije lahko natančno analizirali in iz njih delali zaključke. Povedali smo jim tudi, 
da jamčimo, da nam bodo podatki služili le za raziskavo in da bomo poskrbeli, da 
podatkov ne bo dobil nihče, ki mu niso namenjeni. V intervju so privolili vsi starši, ki 
smo jih za to zaprosili. Nekateri so se pred začetkom počutili nekoliko nelagodno, ker 
so se bali, da nam ne bodo mogli dati zadovoljivih odgovorov. Kasneje so bili v 
sproščenem pogovoru vsi pomisleki odveč. Izvedli smo tri individualne intervjuje, od 
katerih je vsak trajal od 25 do 30 minut. Dobljene odgovore iz intervjujev smo 
analizirali glede na raziskovalna vprašanja, ki so kategorije v poglavju analize in 
interpretacije.  

Tako kot Marentič Požarnik (2000), tudi mi menimo, da je intervju v naši raziskavi 
najboljša tehnika, ki intenzivno usmerja študijo primera, v katero je vključeno manjše 
število raziskovalcev in kjer obstaja možnost postavljanja odprtih ter poglobljenih 
vprašanj. 

Vse tri intervjuje smo opravili ločeno, v pisarni ravnatelja izbranega vrtca, ob 
dogovorjenem dnevu in času. Izhodiščne sklope vprašanj smo staršem posredovali nekaj 
dni prej, v času pridobivanja soglasja vseh treh intervjuvancev. 

Skupinski intervju (n=3):  ki ga predstavljamo v nadaljevanju, smo uporabili zato, 
ker gre za skupino ljudi - staršev, ki sodelujejo v istem procesu dalj časa. Flere (2000, 
117) vidi prednost skupinskega intervjuja v tem, da skupina deluje kot spodbuda. Tako 
je prišlo do izraza več aspektov in pogledov, večji je bil obseg spontanih reakcij, starši 
so imeli manjšo psihično kontrolo, medsebojno so se spodbujali k podrobnejšemu 
izražanju, na dan so prišle vsebine, ki so v individualnem razgovoru ostale prikrite. 
Skupinski intervju je doprinesel k večjemu številu vidikov in pogledov. To so tudi 
razlogi, s katerimi utemeljujemo izbor skupinskega intervjuja, saj smo lahko v 
medsebojni interakciji med udeleženci bolje spoznali mnenja staršev - intervjuvancev. 
Uporaba skupinskega intervjuja je toliko bolj smiselna, ker so bili v intervju vključeni 
starši, ki so člani sveta zavoda in imajo otroke v istem vrtcu.  

Po mnenju Easterby Smith, Thorpe in Lowe (2005, 129) so pri skupinskem 
intervjuju ključnega pomena »veščine spraševalca« kot pobudnika. Naloga skupinskega 
spraševalca je bila, da pospeši vsestransko izmenjavo pogledov, pri katerih so vsi 
udeleženci lahko izrazili svoje misli in odgovarjali na misli drugih.  
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Naš skupinski intervju je potekal v zelo ustvarjalnem in prijetnem vzdušju, v 
ravnateljevi pisarni, v popoldanskem času. Trajal je 32 minut, z motivacijo nismo imeli 
težav. Ker svet zavoda predstavlja najvišji organ vrtca menimo, da je mnenje treh 
predstavnikov staršev o medsebojnem sodelovanju strokovnih delavcev vrtca in staršev 
ključnega pomena. Vprašanja so bila identična vprašanjem iz individualnega intervjuja, 
glede na odgovore pa smo se prilagajali udeležencem in postavljali podvprašanja: 

- Kakšno je sodelovanje med strokovnim osebjem vrtca in starši? 
- Katere možnosti sodelovanja ponuja vrtec staršem in ali te možnosti izkoristijo? 
- Kaj starši menijo o načinih informiranja in kakovosti informacij v izbranem 

vrtcu? 
- Kakšen vpliv imajo starši na delo v izbranem vrtcu? 
- Kaj bi starši želeli v zvezi s kakovostjo medsebojnega sodelovanja spremeniti? 

Z odgovori smo lahko podrobneje razčlenili in dopolnili rezultate anketnega 
vprašalnika staršev, ki so člani Sveta staršev in intervjujev staršev, ki imajo svojega 
otroka vključenega v vrtec najmanj štiri leta. Tako smo dobili odgovore iz različnih 
perspektiv, ki pa so nam dali še večji vpogled in veljavnost. 

Udeleženci so bili že od začetka seznanjeni z našo raziskavo tako kot meni 
Filipović (2004), pred pričetkom intervjuja pa smo jih seznanili še z njegovim 
namenom, časovnim okvirjem, potekom in pripravljenim številom vprašanj. Pojasnili 
smo jim ukrepe za anonimnost in zaupnost informacij ter jih prosili za dovoljenje za 
snemanje pogovora. Nihče od udeležencev ni odklonil sodelovanja ali izrazil kakršnih 
koli pomislekov. 

 Anketa (n=136): Anketni vprašalnik je sestavljen na osnovi ugotovitev 
kvalitativne analize podatkov. Za tak vprašalnim smo se odločili, ker smo prepričani, 
da o zadevi, ki jo raziskujemo, med starši obstaja splošno mnenje, ki ga je s to metodo 
mogoče zajeti (Tratnik 2002), in ker imajo podatki, ki jih s to metodo pridobimo, 
kvantitativno obliko, kar omogoča nadaljnje oblike statistične analize.  

Anketni vprašalnik je sestavljen iz petih že obstoječih raziskovalnih vprašanj. Pod 
vsakim raziskovalnim vprašanjem je oblikovanih od 5 do 10 trditev kot kazalcev, ki 
izhajajo iz ugotovitev analize kvalitativnih podatkov. Anketiranci so se opredelili do 
trditev na lestvici  Likertovega tipa od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 
2 se ne strinjam, 3 delno se strinjam, 4 večinoma se strinjam, 5 pa pomeni popolnoma 
se strinjam. Pri prvem raziskovalnem vprašanju se v zadnjih petih trditvah 
opredeljujejo numerično. Pri petem raziskovalnem vprašanju pa se pri zadnjih dveh 
trditvah vnašajo alfanumerične vrednosti (tekst, ...). Dobljene podatke bomo 
kvantitativno obdelali, ter podali zaključke. Vključene so tudi demografske 
spremenljivke, na podlagi le teh lahko iščemo razlike med posameznimi skupinami 
staršev. Vsakemu anketnemu vprašalniku je priloženo kratko pismo, ki razlaga namen 
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raziskave, pojasnilo, da je anketa anonimna, ter kam naj se anketni vprašalnik odda. 
Anketni vprašalnik je bil predhodno preizkušen na manjšem vzorcu, v katerem je 

bilo zajetih 8 staršev. S tem smo preverili, ali je mogoče podatke analizirati ter ali 
imajo določen vsebinski smisel. Anketirance smo še posebej prosili, naj bodo do 
anketnega vprašalnika kar se da kritični, naj nanj dajo kar največ pripomb. S tem smo 
pridobili zelo pomembne informacije o poteku anketiranja, o morebitnih težavah pri 
posameznih vprašanjih in trditvah, stiku z anketiranci, potrebnem času za reševanje 
anketnega vprašalnika. Obenem smo na ta način preverili tudi zanesljivost anketnega 
vprašalnika. 

3.3.2 Opis instrumentarija 

Za izvedbo kvalitativne raziskave smo uporabili metode individualnega intetvjuja, 
skupinskega intervjuja ter anketiranja v obliki pisnega vprašalnika, sestavljenega iz več 
vsebinskih sklopov, katerega smo povzeli po  že izdelanem anketnem vprašalniku 
(Podlesek, Marjanovič Umek in Cecič Erpič 2002a), ki smo ga delno prilagodili. 

Za izvedbo kvantitativne raziskave pa smo uporabili anketni vprašalnik, ki smo ga 
sestavili na podlagi dobljenih ugotovitev kvalitativne raziskave. 

Kvalitativna raziskava 

Anketni vprašalnik (n=25): Vprašalnik vsebuje vprašanja zaprtega tipa, vprašani pa 
so pri vsaki postavljeni trditvi lahko izbirali med različnimi stopnjami strinjanja (ne; da- 
vendar redko; da-enkrat tedensko; da-skoraj vsak dan; nikoli; včasih; pogosto; vedno). 
Ker smo si z rezultati anketnega vprašalnika želeli pomagati tudi pri oblikovanju 
ustreznih podvprašanj za intervju, s katerim smo želeli dopolniti vpogled v podatke, so 
bila nekatera vprašanja odprtega tipa, kjer so starši lahko prosto odgovarjali. Želeli smo 
pridobiti odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. Prirejen mnenjski vprašalnik 
so razvile avtorice Podlesek, Marjanovič Umek in Cecić Erpič (2002b), objavljen pa je 
v knjigi Kakovost v vrtcih. Rezultati anketnega vprašalnika nam bodo usmeritev pri 
oblikovanju vprašanj in podvprašanj za intervjuje. 

Individualni intervju (n=3): Za individualni intervju smo imeli vnaprej 
pripravljenih pet raziskovalnih vprašanj odprtega tipa. Vprašanja so bila zastavljena 
tako, da so starši nanje odgovarjali s svojimi besedami in niso imeli možnosti izbire 
med že določenimi kategorijami odgovorov. 

Skupinski intervju (n=3): Vprašanja so bila identična vprašanjem iz individualnega 
intervjuja, glede na odgovore pa smo se prilagajali udeležencem in postavljali 
podvprašanja. Starši so se med intervjuvanjem vzpodbujali in drug drugega dopolnjevali 
z odgovori na vprašanja. 

Kvantitativna raziskava 
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Anketni vprašalnik (n=136): je sestavljen na osnovi ugotovitev kvalitativne analize 
podatkov. Sestavljen je iz petih že obstoječih raziskovalnih vprašanj. Pod vsakim 
raziskovalnim vprašanjem je oblikovanih od 5 do 10 trditev kot kazalcev, ki izhajajo iz 
ugotovitev analize kvalitativnih podatkov. Anketiranci se do zaprtih trditev opredelijo 
na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 2 se ne strinjam, 3 delno 
se strinjam, 4 večinoma se strinjam, 5 pa pomeni popolnoma se strinjam. Pri prvem 
raziskovalnem vprašanju se v zadnjih petih trditvah opredeljujejo numerično. Pri petem 
raziskovalnem vprašanju pa se pri zadnjih dveh trditvah vnašajo alfanumerične 
vrednosti (tekst, ...). Vključene so tudi demografske spremenljivke (spol, starost, 
izobrazba….) 

Z rezultati anketnega vprašalnika (n=136) smo lahko podrobneje dopolnili 
ugotovitve kvalitativne študije, kjer smo kot instrumentarij uporabili individualni 
intervju (n=3), skupinski intervju (n=3) in anketni vprašalnik (n=25).  

3.3.3 Opis vzorca 

Pri izbiri vzorca smo se odločili za namensko vzorčenje in izbrali vzorec, ki bo 
omogočil ustrezen vpogled v razumevanje procesov medsebojnega sodelovanja 
strokovnih delavcev vrtca in staršev. Od splošnih podatkov nas je najbolj zanimal spol, 
stopnja izobrazbe, starost anketiranca in njegovega otroka, ter kako dolgo že otrok 
obiskuje vrtec.  

Kvalitativna raziskava 

Anketni vprašalnik (n=25): v njem je sodelovalo 25 staršev, ki so predstavniki 
vsakega oddelka in predstavljajo Svet staršev v izbranem vrtcu. Anketo je izpolnjevalo 
18 žensk in 7 moških. 32 % anketirancev je starih manj kot 25 let, kar je vzpodbudno, 
saj prevladuje splošno mnenje, da se za starševstvo vse več ljudi odloča po 30. letu.  
52% anketiranih staršev,  je starih manj kot 30 let in 48% tistih, ki so stari več kot 30 
let. Nad 35 let je starih kar 20% anketirancev, nihče pa ni star več kot 45 let.  

Pri anketiranih prevladuje poklicna in srednješolska izobrazba 36 % in 28 %. 
Sledijo anketiranci z osnovnošolsko izobrazbo 20 %, 12 % jih  ima višješolsko in 4 % 
visokošolsko izobrazbo. Magisterij ali doktorat nima nihče od anketirancev. 
Ugotavljamo, da ima kar 84 % anketirancev srednješolsko, poklicno ali osnovnošolsko 
izobrazbo. 16 % anketirancev ima končano več kot srednješolsko izobrazbo.  

Glede na starost otrok so oblikovani tudi oddelki. Iz vsakega oddelka otrok prihaja 
po en anketiran starš. To pomeni, da so zastopani otroci vseh starosti od 1 do 6 let. Iz 
tega lahko sklepamo, kako so starostno oblikovani oddelki. 

36 % otrok anketiranih staršev obiskuje vrtec od 7 – 12 mesecev, 28% otrok 
anketiranih staršev od 13 – 18 mesecev in 20% otrok anketiranih staršev od 0 – 6 
mesecev. Po 12 % otrok anketiranih staršev obiskuje vrtec od 24 – 30 mesecev in 4 %  
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od 19 – 24 mesecev. Več kot 30 mesecev ne obiskuje vrtec nobeden otrok anketiranih 
staršev. 

Individualni intervju (n=3): Pri individualnem intervjuju so sodelovali trije starši, ki 
imajo otroka v izbranem vrtcu že več kot štiri leta: dva intervjuvanca sta moškega spola, 
stara od 31 do 35 let, s srednješolsko in poklicno izobrazbo, ena intervjuvanka, stara od 
26 do 30 let, pa ima višješolsko izobrazbo. Zaradi morebitne prepoznavnosti smo jim 
spremenili ime: Tine, Tejo in Tajda. 

Skupinski intervju (n=3): smo izbrali predstavnike staršev, ki so člani sveta zavoda 
izbranega vrtca. Sodelovali sta dve ženski in en moški. Tudi njim smo spremenili 
imena: Leja, Lena in Leon. Njihova starost je raznolika, od 26 do 36 let. Vsi trije imajo 
srednješolsko izobrazbo. Njihovi otroci vrtec obiskujejo 18, 36 in 40 mesecev.  

Kvantitativna raziskava 

Anketni vprašalnik (n=136): V raziskavi pa je sodelovalo 136 staršev, ki so na  
izbrani dan v tednu (torek) in uro (12.30 do 16.00) prišli po otroka v vrtec in pristali na 
anketiranje. Vključeni so tudi starši, ki imajo po 2 ali 3 otroke v vrtcu.  

Anketa se je izvajala preko pisnih vprašalnikov, razdeljenih med pet različnih enot 
vrtcev v šoštanjskem okolišu na izbrani dan v času od 12.30 ure do 16.00 ure. Izbrali 
smo vse starše, ki so že v šolskem letu 2008-2009 imeli otroke v izbranem vrtcu in 
imajo vsaj eno leto izkušnje z medsebojnim sodelovanjem. Takih staršev je v vrtcu 295. 
Na dan anketiranja je prišlo po otroke 232 staršev.  69 staršev ni želelo sodelovati v 
anketi, 27 anketnih listov je bilo neveljavnih. Tako je v anketi ta dan sodelovalo 136 
staršev otrok izbranega vrtca. Vprašalnik temelji petih tematskih sklopih (poglavjih), v 
katerih anketiranec z uporabo 5-stopenjske lestvice ocenjuje strinjanje z navedbo 
oziroma stališčem. Vprašalnik se zaokroži z demografskimi spremenljivkami.  

V raziskavi je sodelovalo 32% očetov in 68% mamic. 87% vprašanih ima v vrtcu le 
enega otroka, medtem ko ima v vrtcu dva otroka 12% staršev. Anketiranci so bili v 
povprečju stari 28,6 let. Najmlajši anketiranki sta bili mamici, stari 21 let, medtem ko je 
bil najstarejši anketiranec oče, star 44 let. Največ vprašanih staršev ima končano 
poklicno šolo (31%) oziroma gimnazijo ali srednješolski štiriletni program (29%), 
najmanj pa je fakultetno (ali bolje) izobraženih staršev (11,8%). 

3.3.4 Opis obdelave podatkov  

Analitična pojasnila za kvalitativno raziskavo 

Individualni in skupinski intervju: odgovore, ki so jih podali starši v individualnem 
intervjuju in skupinskem intervjuju, smo oblikovali v vsebinske kategorije. Kategorije 
izhajajo iz teoretičnih izhodišč naloge in zastavljenih temeljnih raziskovalnih vprašanj. 
Odgovore staršev smo analizirali z metodo analize vsebine. Najprej smo uredili zapise 
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zbranih podatkov, jih kodirali in nato te združevali v skupine oziroma kategorije. 
Zbrane podatke smo podkrepili še s teoretičnimi spoznanji iz različnih virov literature. 
Odgovore udeležencev v raziskavi smo analizirali z metodo analize vsebine, kot jo 
podajajo različni avtorji (npr. Esterbay Smith, Thrope in Lowe 2005 ter Sagadin 1993 in 
1993a). Najprej smo uredili zapise zbranih podatkov, jih kodirali in nato te združevali v 
skupine oziroma kategorije.  

Oblikovali smo naslednje kategorije:  

- sodelovanje med strokovnim osebjem vrtca in starši;  
- možnosti sodelovanja;  
- načini in kakovost informiranja;  
- vpliv staršev na delo v vrtcu;  
- kakovost dela v vrtcu v luči staršev.  

Metodološko smo sledili navedenim sklopom v nalogi zastavljenih raziskovalnih 
vprašanj: 

- Kakšno je sodelovanje med strokovnim osebjem vrtca in starši? 
- Katere možnosti sodelovanja ponuja vrtec staršem in ali te možnosti izkoristijo? 
- Kaj menijo starši o načinih informiranja in kakovosti informacij v izbranem 

vrtcu? 
- Kakšen vpliv imajo starši na delo v izbranem vrtcu? 
- Kaj bi starši želeli v zvezi s kakovostjo medsebojnega sodelovanja spremeniti? 

Anketa (n=25): odgovore anketnega vprašalnika smo prešteli, na podlagi tega pa 
izračunali frekvence. 

Analitična pojasnila za kvantitativno raziskavo:  

Anketa (n=136): stališča so analizirana deskriptivno (kot povprečne vrednosti) ter 
bivariatno kot razlika med povprečnimi vrednostmi glede na skupine kot so enote 
vrtcev, kjer se je anketiralo, spol, starosti anketiranega starša, doseženi stopnji izobrazbe 
ter številu otrok, ki jih ima anketiranec v vrtcu. V okviru interpretativnega dela te 
študije so analitično izpostavljene le statistično značilne razlike pri stopnji statistične 
značilnosti 5 ali manj odstotkov.  

Na slikah (priloga 10), kjer so prikazane povprečne vrednosti odgovorov, so s 
puščico označena stališča, pri katerih se pojavljajo statistično značilne razlike med 
skupinami vrednosti preučevane spremenljivke. Z zvezdico so označene najvišje 
povprečne vrednosti znotraj posameznega stališča. 

Uporabljena je metodologija bivariatne analitike in naslednje statistične metode: 

- deskriptivna statistika (aritmetična sredina, standardni odklon) 
- bivariatna statistika (korelacijski koeficienti, ANOVA, T-test) 



Empirični del 

 55

3.3.5 Omejitve -  involviranost v predmet raziskovanja 

Raziskava ima metodološke in vsebinske omejitve. Prva omejitev izhaja iz 
metodoloških značilnosti raziskave, študije primera. Posploševanje, kakršnega poznamo 
pri kvantitativnih raziskavah, ni mogoče, raziskovalne ugotovitve se nanašajo le na 
raziskovalni primer (Sagadin 2001, 13). Raziskava se osredotoča na raziskovanje 
pojavov manjšega števila, zato se odpovemo reprezentativnemu vzorcu in 
posploševanju rezultatov. Izbrali smo udeležence, od katerih smo lahko o predmetu 
raziskave dobili največ, to pa je tudi predpostavka, na kateri temelji namensko 
vzorčenje. Tako izbran vzorec ne omogoča posploševanja na vso populacijo oziroma na 
slovenski prostor.  

Ker smo želeli dopolniti dobljene ugotovitve iz kvalitativne raziskave, smo razširili 
raziskavo še z anketo na celotni populaciji staršev, ki so imeli že v šolskem letu 2008-
2009 otroka v izbranem vrtcu. S tem smo se želeli izognili tudi morebitni pristranski 
izbiri staršev v kvalitativni raziskavi, morebitni  preveč pristranski interpretaciji 
odgovorov ter pridobitvi socialno zaželenih odgovorov s strani intervjuvancev.  

Kot metodološko omejitev hkrati razumemo tudi vlogo raziskovalke/raziskovalca, 
ki je primaren instrument za zbiranje podatkov (Merriam 1998, 7), saj metodologija kot 
temeljna strategija pri odločanju o sklopu alternativ in možnosti, ki so dosegljive 
raziskovalki/raziskovalcu, le-to/tega popolnoma vključuje – od nezavednega pogleda na 
svet do uzakonitve tega pogleda na svet skozi raziskovalni proces (Guba in Lincoln, v 
Trnavčevič 2001, 5). To vpliva na vsebino vprašanj kot kasnejšo analizo rezultatov. 
Zavedali smo se subjektivnosti in pristranskosti. V raziskavo smo vstopali s 
predvidevanji o končnih ugotovitvah, kar bi lahko vplivalo na morebitno interpretacijo 
podatkov pridobljenih iz anketnih listov (n=25), ter odgovorov intervjuvanih 
posameznikov. Večjo objektivnost smo poskušali doseči s triangulacijo in tako kot pravi  
Esterby-Smith (2005), da s svojo subjektivno presojo nismo spreminjali informacij, ki 
smo jih pridobili z odgovori v anketi, oziroma da med intervjujem s svojimi 
subjektivnimi vplivi nismo povzročali, da bi starši odgovarjali neustrezno oziroma 
neveljavno. 

Zavedali smo se, da je lahko tudi vzorec staršev v kvalitativni raziskavi pristranski, 
zato smo ključne ugotovitve kvalitativne raziskave preverili z anketnim vprašalnikom 
na celotni populaciji staršev v izbranem vrtcu. 

Vsebinska omejitev pa je tudi uporaba enega modela. Torej ni nujno, da je stanje, ki 
je prikazano na primeru izbranega vrtca, takšno tudi v ostalih vrtcih. 

Omejitev predstavlja tudi količina slovenske in tuje literature o medsebojnem 
sodelovanju strokovnih delavcev vrtca in staršev. Sicer lahko v zadnjem času najdemo 
veliko ponudb za izobraževanje s tega področja s strani najrazličnejših ponudnikov. 
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Involviranost kot ravnateljica: Pozorna sem bila na svojo pristranskost pri 
raziskavi, to je mojo željo, da bi udeleženci v raziskavi kar se da pozitivno ocenili 
medsebojno sodelovanje, želela sem, da bi medsebojnemu sodelovanju pripisali velik 
pomen, saj pri spremljanju tega procesa nisem bila udeleženka le kot raziskovalka, 
temveč tudi kot sooblikovalka in ker čutim pripadnost izbranemu zavodu. Kot 
raziskovalki so mi v raziskavi pomagale – pa tudi ovirale dolgoletne izkušnje in dobro 
poznavanje problematike. Osebno sem bila vpletena v dogajanje s svojimi izkušnjami, 
stališči, vrednotami, torej z vso svojo subjektivnostjo. Skozi celoten potek raziskave 
sem se zavedala, da soustvarjam pomen, vendar sem si prizadevala za verodostojno 
pripoved z lastnostmi, kot so razumljivost, postopkovna ubranljivost in doslednost. Ker 
sem v delu raziskave imela hkrati vlogo raziskovalke in vlogo ravnateljice vrtca sem 
območje osebne sodbe poskušala odstraniti in tako zadostiti načelu objektivnosti v 
raziskavi. Zavedala sem se tudi omejitve, da imam kot raziskovalka že prej oblikovane 
določene predstave o vrtcu, da morda vidim samo to kar želim videti in verjetno tudi v 
lepši luči kot je v resnici. Prav tako sem se zavedala, da sem kot ravnateljica v 
nadrejenem  položaju, zato sem raziskavo zasnovala tako, da je starši niso doživljali kot 
obliko nadzora. Delno sem to dosegla z anonimnimi anketnimi vprašalniki in pri 
intervjuju z zagotavljanjem prijetnega in sproščenega vzdušja.  

Vpletenost raziskovalca se lahko odraža tako v izbiri raziskovalnega problema, kot 
tudi v osredotočenosti na določene značilnosti v delovanju organizacije. Za raziskavo 
sem se odločila iz več razlogov. Prvi je ta, da že več let posvečam veliko pozornost 
sodelovanju s starši. Ugotavljam, da se miselnost strokovnih delavcev o pomembnosti 
vloge sodelovanja spreminja zelo počasi. Nekateri strokovni delavci še vedno vidijo 
sodelovanje kot dodatno in nepotrebno delo. Drugi razlog pa je, da imam kot pedagoški 
vodja pri tem pomembno vlogo. S svetovanjem in z evalvacijo se lahko poveča kvaliteta 
dela strokovnih delavcev pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti povezanih s 
sodelovanjem s starši. Kljub moji želji po objektivnih rezultatih, pa ocenjujem, da 
predstavlja eno od ključnih omejitev moj položaj raziskovalca-praktika, ki ima že 
oblikovana stališča. Pri interpretaciji rezultatov intervjujev namreč obstaja možnost, da 
s svojimi stališči o raziskovalnem problemu vplivam na ugotovitve, ki jih predstavljam 
v raziskavi.  

Etika v raziskovanju: Strogo smo upoštevali etična načela in pravila lepega vedenja, 
saj lahko predvsem poglobljeni intervjuji razkrijejo mnogo različnih vidikov in imajo 
tudi dolgoročne posledice. Tako kot navaja Cassellu (v Merriam 1998, 218), so imeli 
udeleženci v raziskavi pravico do zasebnosti, obveščenosti o vsebini in ciljih raziskave, 
anonimnosti, še posebej pa pravico, da jim z raziskovanjem nismo škodovali. Na 
področju družbenih znanosti etična načela tehtajo ceno s koristmi raziskave, pri tem pa 
ščitijo pravice udeleženih v raziskavi. Poudarjena je etičnost pri prezentaciji ugotovitev 
raziskave. Upoštevali smo etična načela, kot so: prostovoljnost, zaupnost, privolitev, 
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skrb in komunikacija. Vsem vključenim v raziskavo smo predhodno ustno predstavili 
področje, s katerim se ukvarjamo in jih prosili za sodelovanje. To smo storili tudi v 
pisni obliki, kjer smo še dodatno utemeljili namen in cilj raziskovanja ter zagotovili, da 
bomo pri delu dosledno upoštevali etiko raziskovalnega dela, še posebej zaupnost, saj 
bomo varovali osebne podatke staršev, ki so sodelovali v raziskavi.  

Vsem je bila zagotovljena anonimnost zbranih odgovorov, kar jim je bilo 
pojasnjeno tudi v spremnem dopisu.  

Veljavnost in zanesljivost: veljavnost, zanesljivost in kredibilnost raziskave je bila 
zagotovljena s procesom triangulacije metod: anketa, individualni intervju in skupinski 
intervju z enakimi vprašanji pri starših. Glede na omejenost vzorca izsledki raziskave 
niso veljavni za celotno področje vzgoje in izobraževanja, vseeno pa predstavljajo 
podlago za začetek širšega sistemskega pristopa na tem področju. 

Rezultate anketnega vprašalnika in odgovore individualnega intervjuja smo 
primerjali z odgovori, ki smo jih pridobili s skupinskim intervjujem. Ugotovitve 
kvalitativne študije smo preverili še z anketo (n=136) na populaciji staršev izbranega 
vrtca. Prav tako smo zbrane podatke posredovali osebam, ki so sodelovale v raziskavi 
ter jih prosili za pregled in oceno, v kolikšni meri odražajo dejansko stanje. 

Zanesljivost v raziskavi je bila povečana tudi s triangulacijo metod zbiranja 
podatkov in njihove analize, predvsem pa sledljivost načina zbiranja podatkov, 
oblikovanja kategorij in sprejemanja odločitev v raziskavi. Razumljivo smo razložili 
položaj raziskovalke v primeru proučevanja.  

Veljavnost raziskave smo povečali tudi s pomočjo sodelavcev, ki smo jih prosili za 
komentiranje spoznanj med potekom raziskave (»peer examination«), udeležence v 
intervjujih pa smo prosili za mnenje o zapisu pogovora (»member checks«). 

3.4 Rezultati  

Poglavje obravnava zbrane rezultate v kvalitativni in kvantitativni raziskavi. 
Najprej so predstavljeni rezultati anketnega vprašalnika (n=25). Za celosten vpogled, 
razumevanje in opis raziskovalnega fenomena, so zapisani tudi najpomembnejši podatki 
individualnega in skupinskega intervjuja.  

Podrobno in posebej so predstavljeni stališča - rezultati ankete kvantitativne študije, 
ki temelji na petih tematskih sklopih (poglavjih), vsak sklop pa vsebujejo od 5 do 10 
stališč, izpeljanih iz ugotovitev kvalitativne raziskave.  

3.4.1 Sodelovanje med strokovnim osebjem vrtca in starši 

Anketirancem in intervjuvancem je bilo postavljeno vprašanje: »Kakšno je 
sodelovanje med vami in vašo vzgojiteljico oziroma pomočnico vzgojiteljice?«  

V anketi je bilo poleg navedenega vprašanja postavljenih devet trditev o 
sodelovanju med starši ter vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, kjer so anketiranci 
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ocenjevali stopnjo pogostosti sodelovanja.  

Tabela 3.1 Odgovori anketirancev na 1. anketno vprašanje, kjer odgovarjajo (ne; 
da, enkrat letno; da 2- do-3 krat letno; da, 4-krat letno ali pogosteje;) 

Trditev  Število odgovorov  f; f(%) 

  
ne 

da, 1x  
letno 

da, 2 do 3 
krat letno 

da, 4 krat 
letno ali 

pogosteje 

 
skupaj 

 f % f % f % f % f % 

Vzgojiteljica ima roditeljske sestanke.  
0 

 
0 

 
4 

 
16 

 
21 

 
84 

 
0 

 
0 

 
25 

 
100 

 
Vzgojiteljica ima govorilne ure. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
6 

 
24 

 
19 

 
76 

 
25 

 
100 

Vzgojiteljica mi piše osebna pisna 
obvestila. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
21 

 
84 

 
4 

 
16 

 
25 

 
100 

Vzgojiteljica organizira različne 
aktivnosti (prireditve, izlete ali piknike z 
otroki in njihovimi družinami ipd.). 

 
0 
 

 
0 

 
2 

 
8 

 
17 

 
68 

 
6 

 
24 

 
25 

 
100 

Vzgojiteljica organizira strokovna 
predavanja, delavnice (za starše ali za 
starše in otroke). 

 
0 

 
0 

 
13 

 
52 

 
7 

 
28 

 
5 

 
20 

 
25 

 
100 

Vzgojiteljica organizira tematske 
razgovore s posamezno skupino staršev. 

 
19 

 76 
 

6 
 

24 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

25 
 

100 

 
Iz odgovorov anketiranih staršev sodeč, imajo vzgojiteljice od enega do treh 

roditeljskih sestankov letno, kajti nihče od staršev ni odgovoril, da bi jih imele več.  
Majhen je delež tistih, ki menijo da ima vzgojiteljica roditeljski sestanek enkrat letno, 
večina (84%) pa so mnenja, da ima vzgojiteljica dva do trikrat letno roditeljske 
sestanke. Kar 76% anketiranih staršev ugotavlja, da imajo vzgojiteljice govorilne ure 
štirikrat letno ali več, ostali pa dva do tri krat letno.  Kot kažejo rezultati ankete so 
roditeljski sestanki in govorilne ure pogoste formalne oblike sodelovanja s starši v 
izbranem vrtcu. Odločitev staršev je logična, kajti mnogokrat sta roditeljski sestanek in 
govorilna ura na isti dan.. Med druge oblike sodelovanja se zelo visoko uvrščajo pisna 
obvestila, ki jih pišejo vzgojiteljice. Kar 84% staršev potrjuje, da so te informacije dva 
do tri krat letno.  

V vrtcu  so organizirane različne aktivnosti (prireditve, izlete ali piknike z otroki in 
njihovimi družinami ipd.) od enkrat do štirikrat letno. Največ kar 68% staršev meni, da 
so te oblike sodelovanja dva do trikrat letno. Zanimiv je podatek o tem, kjer kar 52% 
anketiranih staršev ugotavlja, da vzgojiteljica organizira strokovna predavanja, 
delavnice (za starše ali za starše in otroke) enkrat letno, 48% pa več kot dvakrat letno.  
Kot kažejo rezultati, se v vrtcu izvajajo vse zgoraj naštete  oblike  medsebojnega 
sodelovanja, saj jih starši poznajo in vedo zanje. Zelo malo (24%) pa se v izbranem 
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vrtcu poslužujejo tematskih razgovorov s posamezno skupino staršev. Podatek nam tudi 
pove, da to obliko izvajajo samo v šestih oddelkih, 76% anketiranih staršev pa  tematske 
razgovore ne pozna.  

Tabela 3.2 Odgovori anketirancev na 1. anketno vprašanje, kjer odgovarjajo  

Trditev  Število odgovorov  f; f (%) 
  

ne 
da,vendar 

redko; 
da,enkrat 
tedensko; 

da,skoraj  
vsak dan; skupaj

 f % f % f % f % f %
Vzgojiteljica/pomočnica 
vzgojiteljice komunicira z 
menoj ob prihodu otroka. 

0 0 3 12 13 52 9
 

36 
 

25 100

Vzgojiteljica/pomočnica 
vzgojiteljice komunicira z 
menoj ob odhodu otroka. 

0 0 1 4 18 72 6
 

24 
 

25 100

 
Kot kažejo rezultati  imajo starši možnost pogovora s strokovno delavko ob prihodu 

otroka v vrtec  in ob odhodu iz njega. Enkrat tedensko ob prihodu to možnost izkoristi 
polovica staršev, enkrat tedensko pa to možnost izkoristi ob odhodu iz vrtca skoraj tri 
četrtine staršev. Večinoma so to neformalni razgovori o aktivnostih in počutju otroka, 
tako doma kot v vrtcu. Kar nekaj je staršev (36% ob prihodu) in (24% ob odhodu), ki 
tak razgovor potrebuje skoraj vsak dan. V primerjavi s formalnimi oblikami (govorilno 
uro, roditeljskim sestankom) je to sodelovanje mnogo bolj razširjeno med starši, saj se 
ga starši poslužujejo dnevno, večina pa en-krat tedensko. 

Tabela 3.3 Odgovori anketirancev na 1. anketno vprašanje, kjer odgovarjajo (ne; 
da,vendar redko; da približno 1x na mesec; da, vsaj enkrat tedensko;) 

Trditev  Število odgovorov  f; f (%) 
  

ne 
da,vendar 

redko; 
da, 1x na 

mesec 
da, vsaj 1x 

tedensko  skupaj
 f % f % f % f % f %
Vzgojiteljica me obvešča z 
obvestili na oglasni deski. 0 0 8 32 14 56 3

 
12 

 
25 100

V vrtcu se poslužujejo tudi obveščanja preko oglasnih desk, saj jih imajo 
nameščene po vseh enotah in pred vhodom v oddelek. Več kot polovica staršev meni, da 
dobi informacijo en krat na mesec z obvestili na oglasni deski.  

 Na koncu so anketiranci lahko napisali še drugo sodelovanje in pogostost le tega. 
Od 25 anketirancev so trije zapisali: 
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- A1: »Vzgojiteljica mi pošlje sporočilo po elektronski pošti, kar ocenjujem kot 
zelo dobro. Karkoli v zvezi z mojim otrokom se lahko dogovorimo po 
elektronski pošti.« 

- A2: »Če je otrok bolan, me pokliče po telefonu. To mi pomaga, kadar sem v 
službi, da dobim prosto.« 

- A3: »Večkrat otroke fotografira, fotografije pa nam pošlje ali shrani na 
zgoščenke.« 

Več staršev 6 ali 24% je pod »drugo« izrazilo željo po elektronskem obveščanju 
preko e-maila oziroma spletne strani. 

Individualni intervju 

Rezultate ankete potrjujeta tudi udeleženca individualnega intervjuja, Tine in Tajda: 

- Tine: »[…] ker se mi vedno mudi v in iz službe, nimam veliko časa za 
neformalne pogovore. Raje se oglasiva z ženo na govorilni uri, še najrajši pa 
na kakšnem družabnem srečanju, ki jih v tem vrtcu ni malo. […] nesoglasja 
rešujemo sproti, moram priznati, da je osebje prijazno in ustrežljivo.« 

- Tajda: »[…] Govorilna ura je čas, ko se lahko s strokovnjakom pogovorim o 
napredku in razvoju mojega otroka. To mi veliko pomeni, saj vzgojiteljica 
pozna otroka in mi zna svetovati. […] s sodelovanjem sem zadovoljna, če pa 
nastanejo težave, jih sprotno rešujemo.«  

- Tejo: »[…] Pomembno je, da lahko vzgojiteljici povem, če je z otrokom kaj 
narobe, se slabo počuti, če imam kakšne želje v zvezi z bivanjem otroka v vrtcu 
[…], da mi svetuje, kako ravnati v dani situaciji. To je največkrat takrat, ko 
otroka pripeljem v vrtec oziroma pridem po njega […].« 

Skupinski intervju 

»[…] Naše sodelovanje lahko ocenim kot zelo dobro. Vzgojiteljica me seznanja z 
najbolj nujnimi informacijami, seveda jo pa vedno lahko kaj vprašam ali ji kaj povem.« 
(Lea).  

»[…] Sodelovanje bi lahko bilo še boljše. Moja želja je, da bi se v popoldanskem 
času enkrat mesečno lahko v vrtcu igrali skupaj starši, otroci in vzgojiteljica. Ob igri bi 
starši v sproščenem vzdušju med seboj izmenjali izkušnje, težave, ki jih imamo pri vzgoji 
svojega otroka. Na takšen način bi tudi starši spletali prijateljstva med seboj, ne samo 
otroci. Govorilna ura je preveč formalna, uradniška oblika pogovora.« (Lena)  

Na dodatno podvprašanje o možnostih aktivnega sodelovanja staršev v okviru 
delavnic, je Lena odgovorila: »Dvakrat nam je bila ponujena ta možnost, vendar smo 
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otroke bolj opazovali, kot pa sodelovali […].« 

» […] Sodelovanje lahko ocenim kot pozitivno. Morda pri sodelovanju pogrešam 
obveščanje prek spleta […].« (Leon) 

Stališča: sodelovanje staršev s strokovnim osebjem 

Sodelovanje staršev s strokovnim osebjem je zelo pomembna prvina, ki na eni 
strani daje staršem občutek varnosti vrtca in kompetentnosti strokovnega osebja, na 
drugi strani pa managementu vrtca tudi povratno informacijo o pričakovanjih in željah 
staršev ter njihovih otrok.  Kot kaže slika 4 (v slikovnih prilogah) se je po posameznih 
enotah izvajalo različno pogosto in različno število aktivnosti strokovnega osebja. Glede 
na povprečje med navedenimi petimi enotami prevladujeta druga in četrta enota: v drugi 
enoti se, glede na ostale, najpogosteje (enkrat do dvakrat letno) izvajajo strokovna 
predavanja in delavnice hkrati pa starši otrok enkrat do dvakrat mesečno lahko obiščejo 
tudi govorilne ure. Strokovni delavci četrte enote najpogosteje izvajajo tematske 
pogovore (enkrat do dvakrat letno) ter imajo podobno pogosto tudi organizirane 
roditeljske sestanke. Strokovno osebje četrte enote  (podobno tudi v peti, vendar le 
neznatno redkeje) prevladuje tudi v pogostosti različnih aktivnosti skozi celo leto: med 
vsemi ostalimi enotami organizira različne aktivnosti od 4x do 5x letno. 

Starši aktivnosti z osebjem ocenjujejo statistično značilno različno1 glede na enote, 
v katerih bivajo njihovi otroci, pri vseh zgoraj navedenih dejstvih, razen pri navedbi 
pogostosti roditeljskih sestankov na leto (tabela 1). Slednje kaže na to, da enote vrtcev 
približno enako pogosto organizirajo le strokovna predavanja in delavnice za starše ali 
starše in otroke skupaj (do enkrat letno), medtem ko so si pri povprečne ocene 
pogostosti ostalih aktivnostih različne.  

                                                 
1 F(4,131)>2, p<0,05 
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Tabela 3.4 Analiza razlik v aritmetični sredini elementov pogostosti stikov s 
strokovno sodelavko med enotami vrtcev (n=136) 

 
PV = povprečno število; SD = standardni odklon; p= mejna statistično pomembna vrednost 

pri 0.05 ali manj 

Povprečne ocene sodelovanja strokovnih delavcev s starši pa so statistično značilne 
tudi pri ocenjevanju stališč2 povezanih s sodelovanjem. Starši najbolj pritrjujejo stališču 
o odzivnosti strokovne delavke, da le-ta prisluhne staršem, kadar se le-ti želijo 
pogovarjati o svojem otroku (μ=4,5) vendar pa kot kaže tabela 1.2, med starši pri tem ni 
enotnega mnenja (slika 5 v slikovnih prilogah). Čeprav so, resnici na ljubo, razlike med 
enotami oziroma ocenami staršev po različnih enotah vrtcev minimalne in na prvi vtis 
komajda opazne, pa so kljub vsemu statistično značilno različne.3 Najnižjo oceno 
strinjanja s stališčem o odzivnosti strokovne sodelavke na željo staršev, da bi ti govorili 
z njo o svojih otrocih (4,3) je dobila enota 1, medtem ko najvišjo enota 5 (4,8). 

Enako povprečno oceno (4,5), ki pa ni statistično značilno različna4 med enotami 
vrtca, pa so po mnenju staršev dobile strokovne delavke vrtca za spoštovanje načela 
zaupnosti in zasebnosti. Kot kaže slika 5 v slikovnih prilogah, strokovne delavke v vseh 
enotah približno enako oziroma z minimalnimi (statistično neznačilnimi) razlikami 
načelo zaupnosti in zasebnosti zelo visoko spoštujejo.  

                                                 
2 Vse ocene stališč znotraj te študije izhajajo iz petstopenjske lestvice: 1 – (z navedenim) se 

sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – večinoma se strinjam in 5 – 
popolnoma se strinjam 

3 F(4,130)=3,090, p<0,05 
4 F(4,131)=1,653, p>0,05 
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Tabela 3.5 Analiza razlik v povprečni oceni stališča o sodelovanju strokovne 
delavke s starši med enotami vrtcev (n=136) 

 
PV = povprečno strinjanje na lestvici (od 0 do 5); SD = standardni odklon; p= mejna 

statistično pomembna vrednost pri 0.05 ali manj 
 
Nadaljnja analiza stališč po spolu staršev kaže, da obstajajo statistično značilne 

razlike5 v povprečni oceni strinjanja s stališči med moškimi in ženskami (moški 
najpogosteje v povprečju dodeljujejo višje ocene kot ženske); ženske se v povprečju 
bolj kot moški strinjajo le s stališčem, da med njo in osebjem v vrtcu prevladuje 
pozitivno vzdušje, vendar pri tem stališču ni statistično značilne razlike (slika 6 v 
slikovnih prilogah). Kot tudi kažeta tabeli (obe v prilogi) tudi ni statistično značilnih 
razlik v povprečni oceni pogostosti aktivnosti strokovnega osebja glede na spol in 
doseženo stopnjo izobrazbe.6 Kot kaže analiza, tako na ta-isto oceno kot tudi povprečno 
oceno strinjanja s stališči o sodelovanju strokovnega osebja s starši, ne vplivata niti 
starost anketiranca niti število otrok, ki jih ta ima v vrtcu. 

                                                 
5 t>2, df=134, p<0,05 
6 Kot je razvidno iz navedene tabele v prilogi, pri preučevanju razlik med povprečnimi 

ocenami strinjanja s stališči o sodelovanju strokovnega osebja s starši glede na doseženo stopnjo 
izobrazbe ni statistično značilnih razlik. 
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3.4.2 Možnosti sodelovanja, ki jih ponuja vrtec 

Anketirancem je bilo postavljeno vprašanje: Prosimo, da najprej ocenite, katere 
možnosti sodelovanja vam ponuja vrtec, nato pa ocenite, ali to možnost izkoristite? Na 
postavljeno vprašanje so odgovarjali: pri možnosti sodelovanja s trditvami 'da', 'ne', 'ne 
vem', pri možnosti izkoriščanja teh sodelovanj pa z 'da' in 'ne'. 

Na podlagi analize odgovorov vseh 25 anketirancev, ki so prikazani v tabeli, smo 
dobili jasno sliko o tem, katere možnosti sodelovanja ponuja izbrani vrtec največ in 
katerih sodelovanj se starši tudi največ poslužujejo. 

Tabela 3.6 Odgovori anketirancev na 2. anketno vprašanje 

Trditev Število odgovorov  f; f (%) 
 da ne ne vem skupaj 

 f % f % f % f % 

Vključevanje v načrtovanje dela v vrtcu. 4 16 16 64 5 20 25 100 

Dajanje konkretnih predlogov in idej za 
izvedbo posameznih dejavnosti. 

11 44 12 48 2   8 25 100 

Vključevanje v posamezne dejavnosti 
(skupaj z otrokom), ki potekajo v vrtcu 
(npr. gledanje lutkovne igrice, izvajanje 
poskusov s področja naravoslovja …). 

16 64 7 28 2  8 25 100 

Vključevanje v ovrednotenje dela v vrtcu. 2 8 20 80 3 12 25 100 

Vključevanje v reševanje problemov, če so 
povezani z mojim otrokom. 

22 88 0 0 3 12  
25 

 
100 

Prinašanje materialov v vrtec (npr. papir, 
odpadni material, igrače). 25 100 0 0 0  0 25 100 

Sodelovanje v pripravi predstave (npr. 
lutkovne igrice) za otroke v oddelku. 

12 48 12 48 1 4 25 100 

Predstavitev svojega poklica.  6 24 18 72 1 4 25 100 

Priprava obiska v moji delovni organizaciji. 3 12 16 64 6 24 25 100 

 

Iz analize ankete je razvidno, da imajo starši izbranega vrtca od devetih oblik 
sodelovanja največ možnosti pri naslednjih petih oblikah: 

Največ 100 % torej v vseh 25 skupinah lahko starši prinašajo material  v vrtec (npr. 
papir, odpadni material, igrače). Lahko se vključijo v reševanje problemov, če so 
povezani z otrokom kar v 22 skupinah  ali pri  88% anketiranih starših. Več kot 
polovica staršev (64 %) meni, da jim vrtec ponuja vključevanje v posamezne dejavnosti 
(skupaj z otrokom), ki potekajo v vrtcu (npr. gledanje lutkovne igrice, izvajanje 
poskusov s področja naravoslovja …). Sprejemljiv je tudi podatek, da lahko starši v 12 
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skupinah sodelujejo v pripravi predstave (npr. lutkovne igrice) za otroke v oddelku, ter 
v 11 oddelkih ali 44% imajo možnost dajati konkretne predloge in ideje za izvedbo 
posameznih dejavnosti.  Veliko premalo pa vrtec ponuja možnosti sodelovanja, kjer bi 
starši predstavili svoj poklic (24%), se vključevali v načrtovanje (16 %) in ovrednotenje 
(8%) dela v vrtcu. Tudi možnost, kjer bi starši pripravili obisk v njihovi delovni 
organizaciji je majhna (12%).  

Tabela 3.7 Odgovori anketirancev na 2. anketno vprašanje 

Število odgovorov  f; f (%) Trditev da ne skupaj 
 f % f       % f % 

 
Vključevanje v načrtovanje dela v vrtcu. 

 
4 

 
 16 

 
21 

 
84 

 
25 

 
100 

Dajanje konkretnih predlogov in idej za izvedbo posameznih 
dejavnosti. 

11   44 14 56  
25 

 
100 

Vključevanje v posamezne dejavnosti (skupaj z otrokom), ki 
potekajo v vrtcu (npr. gledanje lutkovne igrice, izvajanje 
poskusov s področja naravoslovja …). 

16   64 9 36 25 100 

 
Vključevanje v ovrednotenje dela v vrtcu. 

 
0 

  
 0 

 
25 

 
100 

 
25 

 
100 

Vključevanje v reševanje problemov, če so povezani z mojim 
otrokom. 

22   88 3 12  
25 

 
100 

Prinašanje materialov v vrtec (npr. papir, odpadni material, 
igrače). 

25 100 0  0  
25 

 
100 

Sodelovanje v pripravi predstave (npr. lutkovne igrice) za 
otroke v oddelku. 

12   48 13 52  
25 

 
100 

 
Predstavitev svojega poklica. 

6   24 19 76 25 100 

Priprava obiska v moji delovni organizaciji. 
3   12 22 88 25 100 

 
Iz analize odgovorov je razvidno, da so odgovori na vprašanje: »Ali te možnosti 

sodelovanja tudi izkoristite?«, popolnoma enaki kot pri vprašanju: »Katere možnosti 
sodelovanja vam ponuja vrtec?« To pomeni, da v primeru, ko strokovni delavci vrtca 
ponujajo neko možnost medsebojnega sodelovanja, jo starši tudi izkoristijo (razen pri 
ovrednotenju vzgojnega dela). Ker so anketiranci predstavniki staršev iz vsake skupine, 
je rezultat še toliko bolj zanimiv.  

Individualni intervju 

Intervjuvanci so na vprašanje: »Katere možnosti sodelovanja ponuja vrtec in ali te 
možnosti izkoristite?« odgovorili: 

- Tine: »[…] Celotna družina se udeležuje raznih prireditev, ki jih strokovni 
delavki organizirata vsako leto v vrtcu. V jeseni sta to prihod 'tetke jeseni' in 



Empirični del 

 66 

kostanjev piknik. Že tretje leto zapored sem pomagal peči kostanj, žena in 
otroka pa so sodelovali na tržnici, iz jesenskih plodov in drobnega naravnega 
materiala so nastali čudoviti izdelki. Opazil sem, da starši radi sodelujemo v 
teh delavnicah. Med seboj se družimo, pogovarjamo, otroci imajo v tem času 
prosto za igro na igralih. […] tudi v mesecu decembru je zelo živahno. Lani 
sem skupini, kjer obiskuje vrtec moj otrok, igral na violino. Spoznavali smo ta 
instrument in mislim, da je bilo zanimivo. Otroci se zelo veselijo Dedka mraza, 
saj jih vsako leto obdaruje […]«. Na dodatno podvprašanje, če je v vrtcu dovolj 
sredstev in materiala za delavnice, je Tine odgovoril: »[…] V vrtcu kar naprej 
nekaj počnejo, zato potrebujejo veliko materiala. Kadar je možno, prinašamo ta 
'odpad' (les, papir, tulce, vreče) in strokovne delavke skupaj z otroki ga s 
pridom uporabijo […].« 

- Tejo: »[…] Skupina, katero obiskuje moj otrok, sodeluje v Unicefovem projektu 
Punčka iz cunj. Žena je pletla punčko, potem so jo otroci poslali na sedež 
Unicefa, kjer so jo prodali. Z denarjem so kupili cepivo za otroke v Afriki. […]. 
Starši se precej vključujemo in pomagamo vzgojiteljicama pri različnih 
prireditvah […]. Tako, kot smo mi ponosni na svoje otroke, so tudi otroci na 
nas, če sodelujemo in pomagamo, da se imamo potem vsi lepo […].« 

- Tajda : »[…] Kar precejkrat starši prinašamo v vrtec naravni material […]. 
Nazadnje so v skupini potrebovali kose blaga in volno […].« Na podvprašanje, 
ali staršem strokovni delavki ponudita možnost sodelovanja v kakšni delavnici, 
je Tajda odgovorila: »[…] da, sodelovala sem pri pripravi 'Bučarjade', kjer smo 
iz buč izdelovali različne živali […]. Starši smo izdelovali tudi okraske za 
novoletno jelko in za otroke pripravili presenečenje. Nekateri starši so našim 
otrokom zaigrali lutkovno predstavo […]. To je nepozabno.« 

Iz odgovorov intervjuvancev je razvidno, da so tako kot pri anketirancih tudi tu 
starši največ poudarjali sodelovanje v različnih delavnicah, na prireditvah, pri projektih, 
lutkovnih predstavah. Kar dva od treh intervjuvancev sta omenila vključevanje staršev 
pri  prinašanju odpadnega materiala v vrtec. Pri vseh treh je bilo zaznati, da jih 
strokovne delavke znajo motivirati in vključiti v različne dejavnosti, kjer so kot pravi 
eden izmed njih »ponosni na otroke in otroci na njih«. 

Skupinski intervju 

»Nam, staršem, vrtec ponuja kar precej različnih aktivnosti, v katere se lahko 
skupaj vključujemo. Vzgojiteljici lahko damo tudi predloge in potem skupaj na začetku 
šolskega leta načrtujemo sodelovanje. V načrtovanje medsebojnega sodelovanja nas 
vključuje tudi ravnateljica, ko pripravlja letni delovni načrt […], tiste, ki smo člani 
sveta staršev ali sveta zavoda« (Leon). 
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»Menim, da vodstvo vrtca resnično upošteva naše predloge in da dela v korist 
otrok. […] starši se lahko vključimo v najrazličnejše aktivnosti. Največkrat pa se med 
seboj pogovarjamo, izmenjujemo izkušnje, medtem ko se vzgojiteljice ukvarjajo z našimi 
otroki […]« (Lena). 

»Večkrat bi si želela več sodelovanja pri evalviranju raznih prireditev, ki jih 
organizira celoten vrtec […]. Ob novoletni prireditvi je bila velika gneča. Bala sem se, 
da bo prišlo do nesreče. Seveda so na prireditev prišli tudi šolski otroci, vendar bi bilo 
treba več pozornosti nameniti varnosti. […] To bom izpostavila tudi na svetu zavoda« 
(Leja). 

Stališča: možnosti sodelovanja staršev z vrtcem 

Četudi delovne obveznosti staršev narekujejo neusmiljen tempo, pa vendar le-ti 
niso indiferentni v sodelovanju z vrtcem (tabela 3 in slika 7 v slikovnih prilogah); starši 
zelo homogeno7 (glede na enote vrtca) izkoriščajo možnosti sodelovanja tako, da  v 
vrtec prinašajo delovni material za otroke in njih izpopolnjevanje ročnih spretnosti (4,8) 
in tudi kot aktivno sodelovanje pri reševanju problemov (4,1). 

Starši pa tudi zelo homogeno in precej kritično ocenjujejo stališče povezano z 
vključevanjem v ovrednotenje dela v vrtcu (2,2) kot tudi dejavno vključevanje v 
načrtovanje kurikula (3,0) oziroma izpeljavo posameznih dejavnosti (3,0). Kot je 
razvidno iz spodnje tabele, med starši po različnih enotah vrtcev ni statistično značilne 
razlike oziroma navedbe tega odstavka odražajo problematično stanje znotraj vseh petih 
enot. 

Statistično značilne razlike v možnostih sodelovanja staršev glede na enote vrtcev8 
pa se pojavijo pri preostalih treh kategorijah: starši lahko pripravijo predstavitev svojega 
poklica (2,7) oziroma organiziran ogled podjetja, kjer delajo (2,8) ali pa  lahko skupaj z 
otrokom sodelujejo pri aktivnostih, ki potekajo v vrtcu (3,8). Slednje je, glede na 
povprečno oceno navedenega stališča, očitno najbolj dobrodošlo v peti enoti (4,4). 

Analiza po demografskih kazalcih kaže, da tako spol kot izobrazba staršev ne 
ustvarjata statistično značilnih razlik v povprečni oceni stališč glede možnosti 
sodelovanja, ki jim jih ponuja vrtec. 

                                                 
7 Ni statistično značilnih razlik med enotami vrtcev; glej tabela 1.3 F(4,131)<2,2, p>0,05) 
8 F(4,131)>3, p<0,05 
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Tabela 3.8 ANOVA: povprečne ocene stališč o možnostih sodelovanja z vrtcem 
glede na enoto vrtca  

 
PV = povprečno strinjanje na lestvici (od 0 do 5); SD = standardni odklon; p= mejna 

statistično pomembna vrednost pri 0.05 ali manj 

3.4.3 Informiranje in kakovosti informacij v vrtcu 

Staršem je bilo zastavljeno vprašanje, kaj menijo o načinih informiranja ter 
kakovosti informacij v izbranem vrtcu? Na podlagi analize odgovorov vseh 25 
anketirancev, ki so prikazani v spodnji tabeli, smo dobili razločno sliko o načinih 
informiranja ter kakovosti informacij v izbranem vrtcu. 

Anketirancem so bile postavljene štiri trditve o načinih in kakovosti informiranja. 
Prešteli smo pogostost odgovorov: nikoli, včasih, pogosto, vedno.  
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Tabela 3.9 Odgovori anketirancev na 3. anketno vprašanje 

Trditev Število odgovorov  f;  f (%) 

nikoli včasih pogosto vedno  
f % f % f % f % 

Vrtec me seznani z vsemi pravili in predpisi, ki 
jih moram poznati, da se lahko po njih ravnam 
ter uveljavljam svoje in otrokove pravice. 

0 0 0 0 16 64 9 36 

Vrtec me seznani z vsem, kar moram vedeti v 
zvezi z delom v vrtcu, da si lahko organiziramo 
družinsko življenje. 

0 0 3 12 7 28 15 60 

 
Informacije, ki mi jih daje vrtec, so pravočasne. 

0 0 1 4 3 12 21 84 

Informacije, ki mi jih daje vrtec, so jasne in 
razumljive. 

0 0 0 0 3 12 22 88 

Rezultati ankete o načinu informiranja in kakovosti informacij kažejo, da kar v treh 
od štirih vprašanjih prevladujejo odgovori »vedno«. Na podlagi tega lahko sklepamo, da 
dobijo starši vedno jasne, razumljive, pravočasne informacije, ter da so seznanjeni z 
vsem, kar morajo vedeti v zvezi z delom v vrtcu. 13 staršev je na ista vprašanja 
odgovorilo s »pogosto«, le pri 4 starših pa je bil odgovor »včasih«. 

 Pri prvem vprašanju pa je več kot polovica (64%)  staršev odgovorila da ji vrtec 
pogosto seznani z vsemi pravili in predpisi, ki jih morajo poznati, da se lahko po njih 
ravnajo ter uveljavljajo svoje in otrokove pravice in 36% da so seznanjeni vedno. 

Individualni intervju 

V individualnih intervjujih smo zastavili naslednje vprašanje: Kaj kot starši menite 
o načinih informiranja in kakovosti informacij v izbranem vrtcu?. Na to vprašanje so 
odgovorili: 

- Tine: »[…] Ob vpisu otroka pred približno štirimi leti in pol v vrtec, sem prejel 
'Publikacijo vrtca', kjer so bile navedene dokaj natančne informacije, ki jih 
starši želimo izvedeti o vrtcu […].« Zastavljeno je bilo tudi podvprašanje, in 
sicer: »Ali se spomnite vsebine tega dokumenta in ga lahko opišete?« 
Intervjuvanec je odgovoril: » […], da doma knjižico skrbno hranimo, ker jo še 
zdaj večkrat pogledamo. V njej so telefonske številke, programi vrtca, dodatne 
in dopolnilne dejavnosti, najbolj pa se spominjam, da so zapisane pravice in 
obveznosti staršev do vrtca […]. Tu mislim na plačilo vrtca […], bolj podrobno 
pa se ne spomnim.« 

- Tejo: »[…] Informacije o delu v skupini so navedene na oglasni deski pred 
oddelkom. Včasih jih pozabim prebrati, pa me otrok spomni, ker jim 
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vzgojiteljica to naroči […].« Intervjuvancu je bilo zastavljeno naslednje 
podvprašanje »Kakšna je kakovost informacij?«, na katerega je odgovoril: 
»[…] O tem nisem preveč razmišljal, vendar karkoli želiva z ženo izvedeti, 
nama je vzgojiteljica vedno na razpolago. Tudi prek telefona in e-maila. 
Pogrešam pa spletno stran vrtca. To se mi zdi zelo pomembno. Ocenjujem, da 
je informiranje v vrtcu, ki ga obiskuje moj otrok že peto leto, dobro in 
kakovostno […].« 

- Tajda: »[…] Najbolj vestno me vrtec obvešča takrat, če nisem pravočasno 
poravnala svojih obveznosti oziroma nisem plačala položnice. Sicer so pa vse 
informacije na oglasnem panoju. Zadovoljna sem, ker lahko dobim tudi sprotno 
informacijo, če se je moj otrok slabo počutil v vrtcu, ni jedel, se ni igral, […], 
sicer pa je od vzgojiteljice do vzgojiteljice odvisno, kakšen način informiranja 
ima. Pogrešam informiranje prek elektronske pošte ali spletne strani […]. Na 
splošno sem v teh letih, ko moj otrok obiskuje vrtec, zadovoljna tako z njim kot 
informacijami, ki mi jih nudi […].« 

Skupinski intervju 

Enako vprašanje smo zastavili tudi staršem v skupinskem intervjuju: »Kaj starši 
menite o načinih informiranja in kakovosti informacij v izbranem vrtcu?« Na to 
vprašanje so odgovorili: 

 »Največ informacij dobim iz oglasne deske. Tu so razne fotografije otrok, njihovi 
izdelki in obvestila strokovnih delavk ter jedilniki. Tu večkrat dobim tudi kakšno idejo za 
domač meni […]. Informacije dobim tudi na sejah sveta zavoda. Všeč mi je, ker dobim 
vso gradivo za sejo in potem tudi zapisnik po pošti na dom.« (Leja)  

»[…] Zapisniki so tudi na oglasnih deskah tako Sveta staršev kot Sveta vrtca.« 
(Lena)  

»[…] Če gledam z vidika članstva v Svetu vrtca, so informacije res kakovostne, pri 
tem mislim na gradivo in podajanje informacij ravnateljice, če pa gledam z vidika 
informiranosti v oddelku, sem nezadovoljen. Informirajo nas s pomočjo oglasnih desk, 
ki pa so prenatrpane. Morda bi bilo smiselno uvesti obveščanje in informiranje prek 
elektronske pošte ali spletne strani. […] v naši enoti je tako, da so na deski obvestila, 
želje in prošnje strokovnih delavk za odpaden material, navedena je tema, ki se dogaja v 
oddelku, fotografije …« (Leon)  

»[…] Res se te informacije včasih prehitro, skoraj vsakodnevno menjavajo […], ob 
hitenju ni časa, da bi starši vse pogledali in prebrali, sem pa iz panoja že večkrat dobila 
idejo za aktivnosti celotne družine doma […].« (Lena) 
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Stališča: načini informiranja in kakovost informacij 

Starši si želijo biti kakovostno informirani o dogajanju znotraj vrtcev. Kot kaže 
analiza, med starši glede na enote vrtcev obstaja precej heterogeno9 mnenje o tej 
tematiki (tabela 4 in slika 8 v slikovnih prilogah). Starši se v povprečju večinoma 
strinjajo s stališčem, da je v vrtcu poskrbljeno za informiranje staršev (4,3). Najbolj se 
strinjajo s stališčem, da so informacije, ki jim jih daje vrtec pravočasne (4,6) ter jasne in 
razumljive (4,4). V povprečju so oglasne deske (še vedno zelo uveljavljen način 
komuniciranja s starši) pregledne in estetsko urejene (3,8) ter praviloma, brez 
diskrepanc glede na enote, aktualizirane (4,4). Najpogostejši način obveščanja staršev 
poteka konvencionalno pisno (3,9), čeprav pa si starši želijo obveščanja preko 
elektronske pošte ali spletne strani (3,9). 

Analiza razlik povprečnih vrednosti strinjanja s stališči o načinih informiranja po 
spolu kaže tabela v prilogi, da obstajajo statistično značilne razlike le pri strinjanju s 
stališčem, da obveščanje v vrtcu poteka najpogosteje preko osebnih pisem. Moški se s 
tem stališčem v povprečju bolj strinjajo kot ženske (t=1,99, df=134; p<0,05).   

Nadalje: analiza razlik povprečnih vrednosti strinjanja s stališči o načinih 
informiranja po izobrazbeni strukturi kažejo, da obstajajo razlike v povprečju med 
posameznimi izobrazbenimi stopnjami (tabele v prilogi): višje izobraženi starši se manj 
strinjajo s stališčem, da  je v vrtcu poskrbljeno za informiranje staršev kot slabše 
izobraženi starši (F(5,130)=3,36, p<0,05). Kot kaže korelacijska matrika, tako starost 
kot število otrok ne vplivata statistično značilno na nobeno od povprečnih ocen stališč o 
načinih informiranja in kakovosti informacij. 

                                                 
9 Mnenja so si v povprečni oceni stališč statistično značilno različna glede na enote vrtcev 

(glej tabelo 1.4) 
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Tabela 3.10 ANOVA: povprečne ocene stališč o načinih informiranja in kakovosti 
informacij glede na enote vrtca 

 
PV = povprečno strinjanje na lestvici (od 0 do 5); SD = standardni odklon; p= mejna 

statistično pomembna vrednost pri 0.05 ali manj 

3.4.4 Vpliv staršev na delo v izbranem vrtcu 

Anketirancem je bilo zastavljeno vprašanje: Kakšen vpliv imajo starši na delo v 
izbranem vrtcu? V devetih trditvah smo prešteli pogostost odgovorov: nikoli, včasih, 
pogosto, vedno.  
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Tabela 3.11 Odgovori anketirancev na 4. anketno vprašanje 

 
Kot kažejo rezultati ankete imajo starši v vrtcu največ možnosti vplivanja na: 

vodstvo vrtca, saj so kar v 92% potrdili, da le to »vedno« prisluhne njihovim 

Trditev Število odgovorov  f (%) 

 Nikoli 
(1) 

Včasih (2) 
Pogosto 

(3) 
Vedno 

(3) 
skupaj 

 f % f % f % f % f % 

Vodstvo vrtca je pripravljeno 
prisluhniti in upoštevati moje 
mnenje ter predloge o organizaciji 
dela v vrtcu. 

0 0 0 0 8 32 17 68 25 100 

Vzgojiteljica upošteva moje 
predloge, kako spremeniti 
organizacijo dela v oddelku. 

0 0 16 64 7 28 2 8 25 100 

Vrtec zaprosi za moje mnenje in 
soglasje, ko organizira dejavnosti, 
za katere moram plačati celotno ali 
delno ceno. 

0 0 3 12 8 32 14 56 25 100 

Kadar vrtec zbira prostovoljne ali 
obvezne prispevke staršev, me 
natančno informira, čemu bodo 
zbrana sredstva namenjena in zakaj 
moram denar prispevati. 

0 0 0 0 3 12 22 88 25 100 

Vodstvo ali vzgojiteljica me vpraša 
za mnenje, ko ugotavljajo kakovost 
svojega dela. 

0 0 8 32 14 56 3 12 25 100 

Vodstvo vrtca prisluhne mojim 
vprašanjem in si prizadeva poiskati 
rešitev. 

0 0 0 0 2 8 23 92 25 100 

Vrtec me informira, kako namerava 
izboljšati pogoje dela in kako lahko 
pri tem sodelujem. 

0 0 11 44 13 52 1 4 25 100 

Vrtec me povabi k sodelovanju v 
oddelek (npr. na t. i. odprti dan). 0 0 10 40 12 48 3 12 25 100 

O posebnostih v zvezi z zdravjem 
(npr. v primeru bolezni v vrtcu) sem 
ustrezno seznanjen/a. 

0 0 2 8 18 72 5 20 25 100 
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vprašanjem in si prizadeva poiskati rešitev, 88% pa meni da jih vrtec »vedno« kadar 
zbira prostovoljne ali obvezne prispevke, natančno informira, čemu bodo zbrana 
sredstva namenjena in zakaj morajo denar prispevati. Več kot polovica anketiranih 
staršev potrjuje (68%), da je vodstvo vrtca vedno pripravljeno prisluhniti in upoštevati 
njihovo mnenje ter predloge o organizaciji dela v vrtcu. To je vzpodbudno, kajti 
organizacijo dela pomeni odpiralni in zapiralni  čas vrtca, dnevni poldnevni programi… 
Zelo pomembno je, da je tu vpliv staršev čim večji.  Ko vrtec organizira dejavnosti, za 
katere morajo starši plačati celotno ali delno ceno, jih  kar 56% meni, da jih »vedno« 
zaprosi za mnenje in soglasje, 32% jih potrjuje, da vrtec to počne »pogosto«, 12% pa 
meni, da lahko daje mnenje »včasih«. Da so pogosto seznanjeni o posebnostih v zvezi z 
zdravjem (npr. v primeru bolezni v vrtcu) jih meni 72% anketiranih staršev, 20% vedno 
in 8% včasih. Pri vseh teh petih od devetih trditev lahko rečemo, da imajo starši dokaj  
velik vpliv na delo v  vrtcu.  

Že v enem od prejšnjih poglavij smo ugotovili, da vrtec mnogo premalo ( samo v 4 
oddelkih) ponuja možnost vključevanja staršev v načrtovanje dela, še manj pa (2 
oddelkih) v sodelovanje pri ovrednotenju dela. Ugotavljamo, da več kot polovica 
anketiranih staršev meni, da jih vodstvo ali vzgojiteljica pogosto vpraša za mnenje, ko 
ugotavljajo kakovost svojega dela, vendar menimo, da bi starši morali biti vedno 
vključeni v evalvacijo dela in imeti na kakovost dela vedno vpliv. Tudi trditev »vrtec 
me povabi k sodelovanju v oddelek (npr. na t. i. odprti dan)«, je skoraj enako zastopana, 
kot prejšnja, kar je nerazumljivo,  saj bi se vrtec moral prizadevati za sodelovanje 
staršev na t.i. odprti dan, saj s tem promovira svojo dejavnost. 

Zanimiva je tudi ugotovitev, da vsi anketirani starši imajo včasih, pogosto ali vedno 
vpliv na delo v vrtcu in da ni anketiranega starša, ki bi menil, da tega vpliva nima 
'nikoli'.  

Pri dveh trditvah močno prevladuje odgovor 'vedno', pri dveh trditvah je ta odgovor 
prisoten več kot pri polovici anketirancev. V štirih trditvah je odgovor »pogosto« 
prisoten tudi pri približno polovici anketirancev.  

Zanimiva in presenetljiva je ugotovitev, kjer kar 16 staršev meni da vzgojiteljica 
samo 'včasih' upošteva predloge staršev, kako spremeniti organizacijo dela v oddelku. 
Ker so anketirani starši člani sveta staršev, je razumljivo, da imajo več vpliva na delo v 
vrtcu, predvsem pa na delo vodstvo vrtca, zato je povprečna vrednost trditev povezanih 
z vplivom na vodstvo najvišja.  

Individualni intervju 

Postopno, s poudarjanjem pomena sodelovanja med starši in vzgojitelji, se 
vzpostavljajo prizadevanja po partnerskih odnosov med njimi v številnih slovenskih 
vrtcih.  

Zato je bilo v individualnih intervjujih staršem zastavljeno naslednje vprašanje: 
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Kakšen vpliv imate kot starši na delo v izbranem vrtcu? Na to vprašanje so odgovorili: 

- Tine: »[…] v delo vzgojiteljic se ne vmešavam, saj so strokovno usposobljene in 
jim popolnoma zaupam; […] otrok rad hodi v vrtec in doma pove veliko 
pozitivnega o vrtcu in vzgojiteljici; […] tudi čas mi ne dopušča, da bi se bolj 
vključeval v delo v vrtcu; […] spremljam in vanj se vključujem toliko, kot mi to 
veleva otrok pri vsakodnevnem pogovoru o bivanju v vrtcu […].« Očetu je bilo 
postavljeno še podvprašanje »Ali vas vrtec zaprosi za mnenje in soglasje, ko 
organizira dejavnosti, za katere morate plačati celotno ali delno ceno?«, na 
katerega je odgovoril: »Da.« 

- Tejo: »[…] Menim, da upoštevajo in spoštujejo dogovore iz sestankov in 
pogovornih ur. Običajno dam kakšen predlog, pripombo ali sugestijo za delo, 
kot na primer parkiranje vozil nekaterih staršev na pločniku pred vrtcem. To je 
vodstvo upoštevalo, naredilo red in zdaj lahko starši ter otroci hodimo po 
pločniku, avtomobile pa pustimo na parkirnem prostoru […].« 

- Tajda: »[…] V vrtcu vedno prisluhnejo mojim potrebam in željam in če je le 
mogoče, jih tudi uresničijo […].« Mami otroka je bilo postavljeno še 
podvprašanje »Ali vas strokovne delavke povabijo k sodelovanju v oddelek?« 
Odgovor je bil naslednji: »[…] Da, pred kratkim smo starši iz skupine začeli 
vaditi lutkovno igro za otroke. To bomo otrokom zaigrali ob podelitvi bralne 
značke […].« 

Skupinski intervju 

»[…] Starši imamo precej možnosti vplivanja na delo v oddelkih predvsem s 
predlogi, pobudami vzgojiteljicam, prinašanjem materiala […].« (Lena)  

»[…] Večkrat strokovne delavke prosijo in povabijo starša, ki ima zanimiv poklic, 
da jim ga predstavi […], pred kratkim je celotna skupina šla na ekskurzijo v 
Termoelektrarno […].« (Leja)  

»[…] Otroci in strokovne delavke dokaj dobro sodelujejo z okoljem, kjer so 
zaposleni starši. Pred kratkim so si otroci ogledali šiviljski obrat v mestu […].« (Lena)  

»[…] Odvisno, pri kateri vzgojiteljici imaš otroka […].« (Leja)  

»[…] O vključevanju in vplivu staršev na delo v vrtcu smo se pogovarjali tudi na 
seji sveta zavoda, ko smo se seznanjali, dajali pobude in sprejemali Letni delovni načrt. 
[…] pustovanje, dedki in babice v vrtcu, vrtec v naravi, podelitev bralne značke, 
orientacijski pohod, likovna razstava otroških izdelkov ..., več se ne spomnim […].« 
(Leon) 
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Stališča: vpliv staršev na delo vrtca 

Kot kaže slika 9 v slikovnih prilogah obstajajo statistično značilne razlike po 
posameznih enotah v zvezi vpliva staršev na delo vrtca, čeprav pričakovano, teh razlik 
ni pretirano veliko. 

Opazovanje demografskih značilnosti vzorca nam pokaže, da obstajajo statistično 
značilne razlike v povprečni oceni stališč med moškimi in ženskami le pri enem stališču 
(t=2,36, df=134; p<0,05), kateremu moški (3,9) bolj pritrjujejo kot ženske (3,8): 
»spremembe v vrtcu, ki se dotikajo staršev so nam predstavljene s strani strokovnega 
osebja«. V izobrazbeni strukturi ni statistično značilnih razlik med povprečnimi 
ocenami stališč po stopnji dosežene izobrazbe. 

Tabela 3.12 ANOVA: povprečne ocene stališč o vplivu staršev na delo v vrtcu 
glede na enote vrtca 

 
PV = povprečno strinjanje na lestvici (od 0 do 5); SD = standardni odklon; p= mejna 

statistično pomembna vrednost pri 0.05 ali manj 

3.4.5 Pobude, želje, mnenja in predlogi v zvezi z medsebojnim sodelovanjem 

Anketirancem je bilo na koncu anketnega vprašalnika postavljeno vprašanje, v 
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katerem so bili zaprošeni za navedbo želj, predlogov in mnenj v zvezi s kakovostjo 
medsebojnega sodelovanja. Kaj bi spremenili oziroma izboljšali? 

Tabela 3.13 Odgovori anketirancev na 5. anketno vprašanje 

Anketiranec Predlogi in pobude anketirancev  
A1 »Želel bi, da se v vrtcu izvaja planinski krožek, saj so otroci že dovolj 

veliki. Lahko bi jim pomagal, ker sem strasten planinec.«  
A2 »V vrtcu bi lahko bil kakšen avtomat za kavo ali vodo. Večkrat čakam, da 

se otrok zbudi in takrat bi bilo to dobrodošlo.« 
A3 »Zasledil sem, da imajo v nekaterih vrtcih družinsko rekreacijo, morda bi 

to bilo zanimivo tudi za nas.« 
A4 »Rad bi si ogledal lutkovni abonma, ki ga igrajo strokovne delavke vrtca 

za otroke.« 
A5 »Večkrat opazim, da so nekateri otroci dokaj skromno oblečeni. Vrtec bi 

lahko kdaj izvedel humanitarno akcijo in zbiral oblačila ali igrače.« 
 
Na podlagi predlogov in pobud anketirancev ugotavljamo, da bi bilo potrebno v 

prihodnje nameniti še več pozornosti dodatnim ter obogatitvenim programom v vrtcu. 
Zato ocenjujemo, da je zagotovo zelo pomembno bogato in spodbudno učno okolje, ki 
ga lahko popestrimo z dodatnimi in obogatitvenimi dejavnostmi v kurikulu. 

Individualni intervju 

Na koncu je bilo vsakemu intervjuvancu zastavljeno še eno vprašanje: Kaj bi želeli 
v zvezi s kakovostjo medsebojnega sodelovanja v vrtcu spremeniti? Odgovorili so:  

- Tine: »[…] Vsa leta ugotavljam, da se raznih srečanj udeležujejo pretežno 
mame. Želel bi si več moške družbe, predvsem, kadar je treba pomagati na 
piknikih, izletih […]. Morda bi v prihodnje v vrtcu zaposlili kakšnega moškega 
[…].« 

- Tejo: »[…] Zahvalil bi se strokovnim delavkam v vrtcu, saj so nam v teh letih, 
kar naš otrok obiskuje vrtec, pripravile kar nekaj družabnih srečanj in veselih 
trenutkov […].«  

- Tajda: »[…] Nič ne bi spremenila. Moj otrok že od začetka zelo rad hodi v vrtec 
in to mi pomeni največ. Letos bo šel v šolo in upam, da bomo tudi v njej starši 
imeli takšne možnosti sodelovanja, kot v vrtcu […].« 

Individualni intervju je zadovoljstvo s kakovostnim sodelovanjem med strokovnim 
osebjem vrtca in starši le še potrdil. Starši so izrazili pohvale strokovnim delavcem, 
Tine pa je podal tudi zanimivo idejo. Podatki potrjujejo, da so zaposleni moški v vrtcih 
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še vedno redke izjeme. Skupno jih je namreč na delovnih mestih vzgojitelja predšolskih 
otrok oziroma njegovega pomočnika v primerjavi z ženskami zaposlenih zelo malo. 

Skupinski intervju 

Enako vprašanje je bilo zastavljeno udeležencem skupinskega intervjuja »Kaj bi 
želeli v zvezi s kakovostjo medsebojnega sodelovanja v vrtcu spremeniti?«  

»[…] Starši si že dolgo želimo nov vrtec v našem kraju. O tem je bilo že večkrat 
izrečenih veliko besed na seji sveta zavoda.[…].« (Leon)  

»[…] Da, imamo novo lepo šolo, vrtec pa na treh lokacijah in če imaš tri otroke, se 
lahko zgodi, da moraš zjutraj oddati vsakega na drugo lokacijo […].« (Lena)  

»[…] To so res stalne pripombe staršev, okrog lokacij. Tudi prostorski pogoji niso 
najboljši, predvsem pa je dostop do vrtca iz glavne ceste zelo nevaren […].« (Leon) 

Intervjuvancem je bilo zastavljeno še podvprašanje, kjer so bili zaprošeni za 
izražene želje, predloge in mnenja v zvezi s kakovostjo medsebojnega sodelovanja, kaj 
bi spremenili oziroma izboljšali? 

»[…] S sodelovanjem sem zadovoljna. […] prej bi ocenila, da je sodelovanja 
preveč, kot premalo […].« (Leja)  

»[…] Morda bi lahko v prihodnje načrtovali predavanje kakšnega pediatra, kajti 
veliko staršev pripelje v vrtec bolnega otroka, ki potem okuži še ostale. Tudi sicer 
menim, da bi bilo več predavanj za starše dobrodošlih […].« (Lena) 

»[…] Sodelovanje je dobro, tudi vodstvo vrtca se izredno trudi in menim, da so naši 
otroci srečni v tem vrtcu […].« (Leon) 

Želje po dodatnih dejavnostih 

39% vprašanih staršev (53 od 136-ih) je navedlo različne želje (71 želja), ki bi jih 
po njihovem mnenju morali s pomočjo strokovnih sodelavcev v vrtcih ali pa zunanjih 
strokovnjakov kot dodatno dejavnost po enotah tudi izvajati (slika 11 v slikovnih 
prilogah). 

Starši si na prvem mestu želijo, da bi se njihovi otroci v vrtcu ukvarjali z 
umetnostjo (17%), rekreacijo in družabnimi igrami (14%) ter plesom (13%). Primerjava 
po izvajalcu dodatne aktivnosti kaže slika 11 (v slikovnih prilogah), da so po mnenju 
staršev strokovne delavke primerne za igralski krožek, medtem ko bi za izvedbo 
taborništva in predstavitve zanimivih poklicev potrebovali zunanje strokovnjake. 

Stališča: kakovost medsebojnega sodelovanja 

Celovito gledano in izhajajoč iz predhodnih zaključkov, starši niso povsem 
zadovoljni z njihovim (obrobnim) pomenom pri vodenju vrtca (v povprečju ocenjujejo 
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ta vpliv z oceno 3,2), precej višje pa cenijo kakovost medsebojnega sodelovanja (4,3), 
čeprav pri le-tem naletimo na statistično značilne razlike10 med starši različnih enot 
vrtcev (tabela 6). Kot kaže (slika 10 v slikovnih prilogah) so s kakovostjo sodelovanja 
najbolj zadovoljni starši četrte enote, za katere lahko rečemo, da bi v sodelovanju z 
vrtcem skorajda ničesar ne spremenili (povprečna ocena 4,7), medtem ko so najmanj 
zadovoljni v tretji enoti (4,0). 

Statistično značilne razlike pa se pojavljajo še v dveh primerih: strinjanjem za 
organizacijo humanitarnih akcij (4,3) ter angažiranju moškega strokovnega sodelavca 
(4,0). Da bi bile v vrtcu humanitarne akcije za revnejše otroke se najbolj strinjajo v prvi 
enoti (4,6), medtem ko najmanj v drugi (3,8). Kot kaže, pa so v prvi enoti tudi najboljši 
podporniki ideje, da bi bil v vrtcu zaposlen moški strokovni sodelavec, medtem ko ti 
ideji najbolj nasprotujejo v peti enoti. Analiza razlik v povprečni oceni med obema 
spoloma kot tudi stopnjami dosežene izobrazbe je pokazala, da v okviru teh dveh 
demografskih kazalnikov ni statističnih razlik v povprečni oceni stališč, ki opredeljujejo 
kakovost medsebojnega sodelovanja. Enako tudi velja za analizo povezanosti starosti in 
števila otrok, ki jih imata starša v vrtcu. 

Tabela 3.14 ANOVA: povprečne ocene stališč o kakovosti medsebojnega 
sodelovanja glede na enote vrtca 

 
PV = povprečno strinjanje na lestvici (od 0 do 5); SD = standardni odklon; p= mejna 

statistično pomembna vrednost pri 0.05 ali manj 

                                                 
10 F(4,131)>3, p<0,05 
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3.5 Razprava  

O nujnosti povezovanja med družino in vrtcem govorijo številne raziskave (Pluško 
idr. 2001 in Loeb idr. 2004), ki so bile v zadnjih desetletjih opravljene v svetu in pri nas. 
Osnovna ideja, ki ji sledimo pri delu in sodelovanju s starši, izhaja iz teze, da lahko 
pričakujemo boljše rezultate na področju socializacije otrok, če istočasno strokovno 
delujemo tako na otroke kot tudi na starše. S paralelnim delovanjem ustvarjamo 
ugodnejše pogoje za razvoj otrokove osebnosti. Sodelovanje je nujno tudi zato, ker 
otrok z vstopom v vrtec prvič prehaja iz znanega socialnega okolja – družine, v neznano 
institucionalno okolje. To je pomemben dogodek v otrokovem življenju, saj je pod 
vplivom različnih dejavnikov iz tega okolja, prizadevati pa si je treba, da se ti čimbolj 
med seboj približajo.  

 Marjanovič Umek (2002) navaja raziskave o vplivu kakovostnega kurikula na 
razvoj predšolskih otrok, ki so pokazale, da starši ne smejo biti enostavno odrinjeni iz 
procesa vzgoje, niti spremenjeni v pasivne objekte pedagoškega procesa, niti postavljeni 
v permanentno odvisen položaj. Pokazalo se je namreč, da navedene okoliščine 
negativno vplivajo na starše. Starši in vzgojitelji ne vplivajo na otroka samo z vzgojnimi 
postopki, temveč - morda še globlje ter pomembneje, odločneje in trajneje – tudi s svojo 
kompetentnostjo, zaupanjem ter zadovoljstvom, ki ga izražajo v medsebojnih odnosih. 
Programi, v katerih so starši aktivni udeleženci pri ustvarjanju vzgojnega procesa, so 
prinesli bistveno boljše rezultate, ki se odražajo v razvoju vseh udeležencev. 
Sodelovanje med starši in vzgojitelji je zapleten ter večdimenzionalen proces, ki 
prvenstveno temelji na obojestranski pripravljenosti za sodelovanje. 

Avtorji raziskav (npr. Ackers 2003 in Brooker 2002) ugotavljajo, da sodelovanje 
med zaposlenimi v vrtcu in starši ni odvisno le od pripravljenosti staršev za sodelovanje 
oziroma njihovih socialnih spretnosti, temveč tudi od pripravljenosti vodstva strokovnih 
delavcev, po preseganju strogih meja med vlogo vzgojitelja in staršev ter hkratnem 
upoštevanju avtonomije vrtca.  

V raziskavi smo uporabili kvalitativno in kvantitativno paradigmo. S študijo 
primera smo pridobili poglobljen vpogled v sodelovanje med strokovnimi delavci vrtca 
in starši, kot uporabniki vrtčevskih storitev. Veljavnost raziskave smo povečali s 
triangulacijo metod zbiranja podatkov (anketiranjem, individualnim polstrukturiranim in 
skupinskim intervjujem). Zavedali smo se, da je lahko tudi vzorec staršev v kvalitativni 
raziskavi pristranski, zato smo ključne ugotovitve kvalitativne raziskave preverili z 
anketnim vprašalnikom na celotni populaciji staršev v izbranem vrtcu. 

Temeljni namen naloge je poglobljeno ugotoviti kakšno je medsebojno sodelovanje 
staršev in strokovnih delavcev vrtca, iz vidika dojemanja staršev ter na osnovi 
rezultatov izvedene raziskave prispevati k razvoju sodelovanja med starši in strokovnim 
osebjem ter spodbujati proces nenehnih izboljšav v vrtcu. V raziskavo nismo vključili 
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strokovnega osebja. Pri raziskovanju smo zastavili raziskovalna vprašanja, na katera 
lahko z analizo odgovorov udeležencev - staršev, oblikujemo naslednjo razpravo:  

3.5.1 Kakšno je sodelovanje med strokovnim osebjem vrtca in starši? 

Z vidika kakovosti storitev kaže kritično presoditi, kaj je dobro, uspešno in 
učinkovito v okviru obstoječih oblik medsebojnega sodelovanja ter komuniciranja v 
posameznem vrtcu. Uspešno sodelovanje s starši postaja tudi merilo pri vrednotenju 
prizadevanj zaposlenih v vrtcu, da se ta vključuje v svoje okolje in postaja v njem 
pomembno učno, vzgojno in kulturno središče. Zaradi drugačnega razumevanja vzgoje 
postaja sodelovanje med strokovnim osebjem vrtca in starši pomemben dejavnik 
kakovosti vrtca. Vse to pa zelo ugodno vpliva na vsestranski razvoj otrok in njihovo 
dobro počutje v vrtcu.  

Kalin in drugi (2008) ugotavljajo da v prvi triadi osnovne šole prevladujejo 
formalne oblike medsebojnega sodelovanja kot so govorilne ure in roditeljski sestanki.  

Naša kvantitativna raziskava kaže, da kljub temu, da imajo strokovni delavci v 
vrtcu določeno število govorilnih ur na letni ravni,  se pojavljajo razlike v izvajanju. 
Četudi med navedenimi stališči po enotah vrtcev obstajajo statistično značilne razlike, 
le-te niso ekstremne (do največ 0,8 točke 5-stopenjske ocenjevalne lestvice). Lahko da 
izhajajo tudi iz subjektivnih ocen stališč staršev. Na podlagi rezultatov naše raziskave 
odgovorov je razvidno, da so klasične formalne oblike srečanja staršev v vrtcu kot sta 
roditeljski sestanki govorilne ure še vedno pogoste oblike medsebojnega sodelovanja 
tako na letni kot na mesečni ravni, vendar je komunikacija ob prihodu in odhodu otroka 
iz vrtca mnogo bolj razširjena oblika, saj se je starši poslužujejo dnevno, večina pa en-
krat tedensko. Tudi v kvantitativni raziskavi ugotavljamo, da starši najbolj pritrjujejo 
stališču o odzivnosti strokovne delavke, da jim le-ta prisluhne, kadar se želijo 
pogovarjati o svojem otroku (to je običajno ob prihodu in odhodu otroka iz vrtca).  
Krizna stanja je mogoče reševati sproti ob prihodu in odhodu otroka iz vrtca, zato ni 
treba problem potiskati na čas, ki je namenjen govorilni uri, meni Lipičnik Vodopivec 
(2007) v podobni raziskavi. Pri tem pa strokovne delavke zelo visoko spoštujejo načelo 
zaupnosti in zasebnosti. Le eden od intervjuvancev je izrazil željo po bolj sproščeni 
govorilni uri. Meni, da je taka preveč formalna, »uradniška oblika pogovora«. To 
mnenje starša smo preverili v kvantitativni raziskavi. Ugotovili smo, da se starši 
večinoma strinjajo, da je govorilna ura, ki jo pripravi strokovna delavka sproščena, prav 
tako pa se skoraj popolnoma strinjajo s stališčem, da jim strokovna delavka na govorilni 
uri prisluhne, ter upošteva njihova mnenja, predloge, ideje. Zelo visoko ocenjujejo in so 
mnenja, da prevladuje v odnosu med njim in strokovnim osebjem pozitivno vzdušje. To 
ugotavljamo tudi v intervjujih, kjer starši z različnimi frazami izražajo medsebojno 
sodelovanje: »s sodelovanjem sem zadovoljna«; »težave sprotno rešujemo«; »naše 
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sodelovanje lahko ocenim kot zelo dobro«; »osebje je prijazno in ustrežljivo«; 
»sodelovanje lahko ocenim kot pozitivno«.  

Ugotavljamo tudi, da so v vrtec prodrle bolj neformalne, obogatene, dejavnejše 
oblike medsebojnega sodelovanja, kot so pikniki, izleti, prireditve ..., kar je zelo 
vzpodbudno, saj le-te po mnenju (Batistič Zorec 2006), mnogokrat pripomorejo k 
reševanju krizne situacije, kadar nastanejo težave v medsebojnih odnosih. Starši 
navajajo, da strokovni delavci v izbranem vrtcu organizirajo številna skupna neformalna 
medsebojna sodelovanja, srečanja ter druženja. Raziskava je pokazala da te oblike v 
vrtcu  potekajo 3 do 4 krat na leto.  Aktivne in sproščene oblike medsebojnega 
sodelovanja med starši in strokovnim osebjem vrtca navaja tudi Kalla (2005), ki 
ugotavlja, da je z njimi mogoče uspešno preprečiti večje težave. Eden od staršev navaja 
»težave rešujemo sproti«. 

Obveščanje poteka najpogosteje preko osebnih pisnih obvestil dva do tri-krat letno 
Različno pogosto se uporablja tudi oglasna deska za obveščanje. Starši so izpostavili 
tudi obveščanje preko e-maila in telefona ki sicer že poteka, vendar si še bolj želijo 
obveščanja po sodobnejših elektronskih povezavah. Te ugotovitve potrjuje tako 
kvalitativna kot kvantitativna raziskava. 

V vrtcu potekajo strokovna predavanja v povprečju po en-krat letno. Redko pa 
strokovna delavka organizirana tematske razgovore s posamezno skupino staršev. Teh 
oblik je mnogo več kasneje v šoli, ugotavljajo v raziskavi Cankar in drugi (2008). Je 
tudi mnenja, da se razrednik in starši bolje počutijo, se drug drugemu bolj približajo s 
stališči v manjši skupini, kot pa kadar ta šteje več kot osem članov. Kalla (2005) meni, 
da je odstotek staršev, ki se udeležujejo predavanj večji,  kadar le ta potekajo istočasno 
z delavnicami za otroke. Že prej smo ugotovili, da so v vrtec prodrle bolj neformalne, 
obogatene, dejavnejše oblike medsebojnega sodelovanja, kot so pikniki, izleti, 
prireditve. Pri teh oblikah medsebojnega sodelovanja se lahko spontano odvijajo tudi 
razni tematski razgovori.  Avtorji (Lipičnik Vodopivec 2007, Cankar idr. 2008) 
ugotavljajo,  da je potrebno izkoristiti vsako druženje za odprt pogovor in dobro 
medsebojno sodelovanje. 

Mnogi strokovnjaki (Marjanovič Umek, Fekonja in Zupančič 2006) so prišli do 
spoznanja, da sta komunikacija s starši in medsebojno sodelovanje ena najtežjih ter 
najobčutljivejših delovnih nalog v vrtcu. Menimo, da se medsebojno sodelovanje ne 
kaže le z obiskom govorilnih ur, roditeljskih sestankov, marveč v neformalni sproščeni 
komunikaciji, v organizaciji različnih delavnic, ali z vključenostjo v reševanje kriznih 
situacij, ki se morebiti pokažejo skozi šolsko leto. Prav to je razvidno iz naše raziskave. 
Od devetih navedenih aktivnosti medsebojnega sodelovanja v anketi (n=25), jih po vseh 
oddelkih poteka osem – različno intenzivno.  

Visoke ocene strinjanja stališč kažejo, da sodelovanje v vrtcu obstaja in je 
konstruktivno. Kvantitativna raziskava je pokazala, da se po posameznih enotah - 



Empirični del 

 83

oddelkih izvaja različno pogosto in različno število aktivnosti medsebojnega 
sodelovanja. Povprečne ocene sodelovanja strokovnih delavcev s starši  so statistično 
značilne pri ocenjevanju stališč11 povezanih s sodelovanjem. Podoben zaključek se 
pojavi tudi pri upoštevanju predlogov staršev, uveljavljanja njihovih mnenj, predlogov 
in idej s strani strokovne sodelavke. Statistično značilne razlike v povprečni oceni 
stališč o sodelovanju staršev in strokovnih sodelavcev se v primerjavi glede na enote 
vrtcev pojavijo še pri dveh kategorijah: sproščenih govorilnih urah in pozitivnim 
vzdušjem v vrtcih. Strokovne delavke v vseh enotah približno enako oziroma z 
minimalnimi (statistično neznačilnimi) razlikami načelo zaupnosti in zasebnosti zelo 
visoko spoštujejo. Podoben zaključek se pojavi tudi pri upoštevanju predlogov staršev, 
uveljavljanja njihovih mnenj, predlogov in idej s strani strokovne sodelavke. Čeprav je 
ta kategorija šele na predzadnjem mestu (izmed preučevanih pet), je njena pozicija bolj 
kot ne enaka po vseh enotah, saj pri primerjavi povprečnih ocen med enotami ni opaziti 
statistično značilnih razlik12 glede na enoto vrtca. Statistično značilne razlike v 
povprečni oceni stališč o sodelovanju staršev in strokovnih sodelavcev se v primerjavi 
glede na enote vrtcev pojavijo še pri dveh kategorijah: sproščenih govorilnih urah (3,8) 
in pozitivnim vzdušjem v vrtcih (4,4).13 

Kot kaže analiza, tako na ta-isto oceno kot tudi povprečno oceno strinjanja s stališči 
o sodelovanju strokovnega osebja s starši, ne vplivata niti starost anketiranca niti število 
otrok, ki jih ta ima v vrtcu.  

3.5.2 Katere možnosti sodelovanja ponuja vrtec staršem in ali te možnosti 
izkoristijo? 

Načelo sodelovanja s starši (Kurikulum 1999) poudarja, da imajo starši pravico 
sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu ter v oddelku, po dogovoru s 
strokovno delavko tudi dejavno sodelovati pri vzgojnem delu, pri tem pa morajo 
upoštevati strokovno avtonomnost vrtca. Eden od ciljev vzgojno-izobraževalnih ustanov 
je, da ponudi otrokom in staršem - torej uporabnikom - kar največ možnosti za 
sodelovanje. Seveda je zelo pomembno, da uporabniki to možnost tudi izkoristijo. 

S ponudbo in izkoriščanjem širokega spektra možnosti sodelovanja ter vključevanja 
staršev v vzgojno-izobraževalno delo, bo vrtec kot ustanova pridobil na ugledu in 
zaupanju širšega družbenega okolja.  

Od vseh devetih naštetih možnih oblik medsebojnega sodelovanja, se starši največ 
poslužujejo prinašanja materialov v vrtec, ki ga otroci uporabljaj pri raznih dejavnostih. 

                                                 
11 Vse ocene stališč znotraj te študije izhajajo iz petstopenjske lestvice: 1 – (z navedenim) 

se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – večinoma se strinjam in 5 – 
popolnoma se strinjam 

12 F(4,131)=0,726, p>0,05 
13 F(4,131)>4, p<0,05 
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S tem stališčem se strinjajo sodelujoči tako v kvalitativni kot v kvantitativni raziskavi. 
Ob ekonomski situaciji, ki smo ji priča je to za vrtec zelo pomembno. Otroci potrebujejo 
mnogo najrazličnejšega materiala s katerim manipulirajo, ustvarjajo prihajajo do novih 
izkušenj ter se tako preko igre aktivno učijo.  

Cankar in drugi (2008) ugotavljajo, da vključevanje staršev pozitivno vpliva na 
razreševanje problemov ki nastanejo v šoli. V kvalitativni raziskavi ugotavljamo, se 
starši v več kot polovici oddelkov vključujejo v posamezne dejavnosti, ki potekajo v 
vrtcu, sodelujejo tudi pri pripravi predstave za otroke, prav tako pa se udeležujejo raznih 
aktivnosti in prireditev (dedek mraz, novoletna prireditev, bučarjada, kostanjev 
piknik…) ter dajejo konkretne predloge in ideje za izvedbo posameznih dejavnosti. Tudi 
v kvantitativna raziskavi se starši večinoma strinjajo s trditvijo, da se lahko vključujejo 
v reševanje problemov, če so ti povezani z njihovim otrokom. Torej so v vrtec kar v 
veliki meri prodrle neformalne oblike medsebojnega sodelovanja kar smo ugotavljali že 
predhodno..  

Kot je pokazala analiza korelacijskih faktorjev spremenljivk, ki merijo možnosti 
sodelovanja staršev z vrtcem vštevši starost in število otrok, ki jih imajo starši v vrtcu, 
se je izkazalo, da obstaja edina korelacija med spremenljivkama »število otrok« in 
»lahko se dejavno vključim v evalvacijo dela v vrtcu«. Povezanost, ki vlada med tem 
dvema spremenljivkama, je relativno šibka, pozitivna in statistično značilna (P=0,174, 
p<0,05) vendar pa kaže na to, da imajo po njihovem mnenju starši z več otroci neznatno 
več vpliva kot starši edincev, kar je logično, saj imajo več izkušenj z medsebojnim 
sodelovanjem. 

Manj vzpodbudni pa so rezultati vključevanja staršev v načrtovanje oziroma 
ovrednotenje dela. Bodisi da je to vključevanje takšno, kjer dajejo starši konkretne 
predloge in ideje za posamezno dejavnost, pripravijo predstavitev svojega poklica ali 
pripravijo obisk v svoji delovni organizaciji. V raziskavi ugotavljamo, da starši zelo 
homogeno in precej kritično ocenjujejo stališče povezano z vključevanjem v 
ovrednotenje dela v vrtcu,  kot tudi dejavno vključevanje v načrtovanje kurikula. 
Podobno ugotavlja tudi skupina raziskovalcev (Marjanovič Umek idr. 2004) ki menijo, 
da starši te možnosti tudi če jo imajo, je ne izkoristijo. Tako ugotavljajo tudi Kalin in 
drugi (2008) ki menijo,  da so starši v šoli v večji meri zainteresirani za sodelovanje pri 
različnih drugih dejavnostih (interesnih, ekskurzijah, šoli v naravi…), ne pa pri 
načrtovanju in evalvaciji pouka.  

Skupina raziskovalcev (Howes in Hamilton 2003; MacBeath in McGlynn 2004), 
meni, da dejavno vključevanje staršev pri ustvarjanju vzgojnega procesa prinaša 
kakovost v vzgojo in izobraževanje, ki se odraža v razvoju vseh udeležencev. Žal naša 
raziskava kaže, da daje vrtec kot celota premalo poudarka na vključevanju staršev tako 
v načrtovanje kot na evalvacijo vzgojnega dela. 

Na podlagi naših ugotovitev predlagamo, da bi bilo smiselno izdelati načrt, kako 
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vključiti starše v načrtovanje in v ovrednotenje  dela v vrtcu. V prihodnje bi bilo nujno 
aktivneje vključevati starše kot uporabnike v evalvacijo vrtca. Zunanja evalvacija, v 
kateri bi sodelovali tudi uporabniki, torej starši, bi bila vsekakor eden izmed korak h 
povečevanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu. 

Če so starši v predhodnem poglavju izkazovali visoko strinjanje s stališči v zvezi z 
medsebojnim sodelovanjem, pa so stališča v zvezi z možnosti sodelovanja precej nižje 
ocenjena. Iz tega bi lahko sklepali, da si starši želijo boljše kakovosti v danih možnostih 
sodelovanja. 

Rezultati raziskave kažejo, da tiste možnosti sodelovanja, ki jih vrtec ponuja, starši 
tudi izkoristijo (razen sodelovanje pri ovrednotenju dela). 

3.5.3 Kaj starši menijo o načinih informiranja in kakovosti informacij v 
izbranem vrtcu? 

Eden od ciljev kurikuluma za vrtce (Ministrstvo za šolstvo in šport 1999) je 
izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši. Institucionalna vzgoja je postala 
pomemben dejavnik pomoči staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšuje kakovost 
življenja družin in otrok ter ustvarja pogoje za razvoj otrokovih telesnih in duševnih 
sposobnosti. Pri tem je zelo pomembna kakovostna, jasna, razumljiva in pravočasna 
informacija, s katero želi strokovna delavka oziroma vrtec seznaniti starše. Te in 
podobne ugotovitve navaja tudi Marjanovič Umek (2005).  

Zbrani rezultati ankete (n=25) kažejo, da je informacija ki jo dobijo starši v vrtcu 
vedno jasna, razumljiva in pravočasna,  ter da so vedno seznanjeni z vsem, kar morajo 
vedeti v zvezi z delom v vrtcu. Starši so tudi pogosto seznanjeni s pravili in predpisi, ki 
jih morajo poznati, da se lahko po njih ravnajo ter uveljavljajo svoje in otrokove 
pravice. V kvantitativni raziskavi se starši v povprečju večinoma strinjajo s stališčem, 
da je v vrtcu poskrbljeno za informiranje staršev. Prav tako tudi tu najbolj pritrjujejo 
stališčem, da so informacije, ki jim jih daje vrtec pravočasne ter jasne in razumljive.  

Na nasičenost oglasnih desk z informacijami je opozoril eden od intervjuvancev. To 
je past, včasih tudi subjektivna kritika, večkrat pa opravičena, saj strokovne delavke v 
želji po čim večjem informiranju staršev naredijo panoje nepregledne in neestetske. 
Ugotovitev iz intervjuja smo preverili na celotni populaciji staršev (n=136). Le ti 
menijo, da so v povprečju oglasne deske (še vedno zelo uveljavljen način komuniciranja 
s starši) nekoliko manj pregledne in estetsko urejene in nekoliko bolj aktualizirane. 
Starši so najbolj zadovoljni s komuniciranjem preko oglasnih desk, ki jih uporablja prva 
enota, hkrati pa najbolj hvalijo kakovost obveščanja pete enote, četudi pa so njihove 
oglasne deske podpovprečno aktualizirane in urejene. 

Najpogostejši način obveščanja staršev poteka konvencionalno pisno, čeprav pa si 
starši večinoma strinjajo in želijo obveščanja preko elektronske pošte ali spletne strani.  

Podobno navajajo tudi Cankar in drugi (2008) kjer ugotavlja da je v šoli precej 
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manj v uporabi elektronska pošta od klasične, kot ena od možnost informiranja staršev. 
Strokovno osebje v vrtcu je pripravljeno dajati informacije staršem tudi izven formalnih 
oblik sodelovanja. Iz odgovorov  dveh od teh individualnih intervjuvancev in enega od 
skupinskih intervjuvancev je razbrati, da so 'informacije dobre in kakovostne', da je 
starš 'zadovoljen z vrtcem in z informiranjem', da so 'informacije kakovostne (gradiva, 
informacije…) za seje'. Pomemben je tudi podatek, ki govori o Publikaciji vrtca, katera 
je zakonsko opredeljena. Vrtec mora staršem v posebni publikaciji predstaviti programe, 
ki jih izvaja, njihove cilje, vsebine in metode dela, pravice ter obveznosti staršev. 
Obvezne dele publikacije določi pristojni minister (Ministrstvo za šolstvo in šport 
2005). Še posebej je ta informacija staršem koristna in pomembna pri vpisu otroka v 
vrtec. Prejme jo vsak izmed staršev, kar pomeni, da so ti na določen način obveščeni o 
pravicah in obveznostih. Poleg publikacije so starši izpostavili tudi oglasne deske 
oziroma panoje kot možnost, kjer dobijo informacije. Seveda je pomembno, da so te 
pregledne in estetsko urejene.  

Številni avtorji raziskav (Hogard in Roger 2006; Kalla 2005) navajajo, da je 
kakovostna informacija eden od najpomembnejših elementov medsebojnega 
sodelovanja. Če dobljene rezultate ankete (n=25) in intervjujev pogledamo z vidika 
veljavnega programa za vrtce (Ministrstvo za šolstvo in šport 1999) lahko sklepamo, da 
so informacije v vrtcu kakovostne: jasne, razumljive, pravočasne, ter da so starši 
seznanjeni z vsem, kar morajo vedeti v zvezi z delom v vrtcu. Nekoliko manj so 
seznanjeni s pravili in predpisi, vendar dopuščamo tudi možnost, da starši ne izkoristijo 
vseh informacij. Najpogostejši način obveščanja staršev poteka preko pisnih obvestil, 
sledijo pa obvestila na oglasni deski. Tako kot že v enem od  prejšnjih poglavjih, 
ugotavljamo tudi tokrat, da se starši večinoma strinjajo in želijo obveščanja preko 
elektronske pošte ali spletne strani. Zato so ugotovitve in rezultati naše raziskave še 
toliko pomembnejši za nadaljnje medsebojno sodelovanje strokovnih delavcev vrtca ter 
staršev. 

3.5.4 Kakšen vpliv imajo starši na delo v izbranem vrtcu? 

Nedvomno je, da danes ni več mogoče določanje kakovosti zgolj s perspektive 
strokovnjakov (Šverc 2006). Kot je razvidno iz raziskave, lahko starši podajo mnenje 
vodstvu ali vzgojiteljici o njenem delu, povabljeni so k sodelovanju v oddelku, lahko 
sodelujejo pri izboljšavi pogojev del itd., ter s tem na različne načine vplivajo na delo v 
vrtcu. Te načine vplivanja zelo lepo opisujejo starši v individualnem in skupinskem 
intervjuju kot dajanje predlogov, pripomb ali sugestij za delo, pobuda o pravilnem 
parkiranju vozil, priprava lutkovne igrice za otroke, prinašanju materiala, predstavitvi 
poklica, obiska v tovarni kjer je zaposlen eden od staršev, pomoči pri pripravi 
pustovanja, vrtca v naravi, orientacijskem pohodu itd. 

Da je obveščanje in informiranje v vrtcu dokaj urejeno,  nam potrjujejo rezultati 
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raziskave tudi v tem poglavju. Starši menijo, da so v povprečju vedno informirani, kadar 
gre za finančne prispevke, čemu bodo zbrana sredstva namenjena in zakaj morajo denar 
prispevati. Prav tako se večinoma strinjajo, da jih vrtec informira o spremembah, ter da 
na njih lahko dajejo pripombe. Podobno ugotavlja tudi Potočnik (2007) v raziskavi 
izvedeni v vrtcu Celje. 

Kvalitativna raziskava pokaže, da imajo starši v vrtcu največ možnosti vplivanja na 
vodstvo vrtca, saj so v večini potrdili, da le-to vedno prisluhne njihovim vprašanjem in 
si prizadeva poiskati rešitev. Te potrditve pa nismo dobili v kvantitativni raziskavi, saj 
se tam starši le delno strinjajo s tem, da imajo možnost vplivanja na vodstvo. Prav tako 
so kritični do vodstva vrtca, v zvezi z ugotavljanjem kakovosti dela. Predvsem se tu 
kaže pristranost vzorca v kvalitativni raziskavi. Menimo, da imajo starši, ki so člani 
Sveta zavoda in Sveta staršev mnogo več vpliva na vodstvo vrtca, kot pa ostali starši ki 
imajo otroka v vrtcu. 

 Več kot dve tretini anketiranih staršev (n=25) potrjuje, da je vodstvo vrtca vedno 
pripravljeno prisluhniti in upoštevati njihovo mnenje ter predloge o organizaciji dela v 
vrtcu, kar zajema tudi poslovalni čas vrtca.  Tem stališču v povprečju zelo visoko in  
popolnoma pritrjujejo starši v celotnem vrtcu (n=136).  

Starši so mnogo bolj kritični do vzgojiteljice  ko le ta upošteva njihove predloge v 
zvezi s spremembo organizacije dela v oddelku (dnevna rutina, obogatitvene dejavnosti, 
projekti…). Več kot dve tretini anketiranih staršev (n=25) meni, da so njihovi predlogi 
upoštevani le včasih. Prav tako temu stališču pritrjujejo  anketirani starši v kvantitativni 
raziskavi. Seveda pa navedena trditev kaže, da se vzgojiteljice mnogokrat soočajo z 
dilemami o mejah med strokovnostjo in željami ali zahtevami staršev, pa tudi z 
nasprotujočimi si željami ter potrebami otrok ter njihovih staršev. Zgodi se, da starši 
želijo nekaj, strokovna etika pa vzgojitelju tega ne dovoljuje. Menimo, da imajo starši 
zaradi tega občutek, da imajo le včasih vpliv na delo in da vzgojiteljica le včasih 
upošteva njihove predloge. Čeprav pa v intervjuju pet od šestih staršev potrjujejo, da 
imajo vpliv na delo v vrtcu. Šesti intervjuvanec pa meni, da »se v delo vzgojiteljic ne 
vmešava, saj so strokovno usposobljene in jim popolnoma zaupa«. V Zasnovi javnih 
vrtcev Ministrstvo za šolstvo in šport (2005) in Kurikulu (1999) za vrtce je omenjeno, 
da je med vrtcem ter starši zelo pomembna delitev odgovornosti, opredeljene so različne 
pristojnosti. Ustanova naj družini nudi storitve, ne pa posega v njeno sfero zasebnosti 
oziroma v pravice staršev. Vrtec mora spoštovati kulturo, identiteto, jezik, svetovni 
nazor, vrednote, prepričanja, stališča, navade in običaje otrokovih staršev. Ti pa morajo 
upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovnost zaposlenih v 
ustanovi.  

Številne raziskave (Marjanovič Umek 2005; Potočnik 2007 in Lipičnik Vodopivec 
2007) so pokazale, da dejavno vključevanje staršev pri ustvarjanju in evalviranju 
vzgojnega procesa prinaša boljše rezultate, predvsem pa manj konfliktov in nevšečnosti 
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v odnosih. Žal v naši raziskavi v večih poglavjih ugotavljamo, da v vrtcu starši niso 
vključeni v ovrednotenje dela. 

Šverc (2006) ugotavlja, da je od profesionalne usposobljenosti in pripravljenosti 
strokovnega osebja zelo odvisno tudi to, kakšen vpliv bodo imeli starši na vzgojno delo 
v vrtcu. Vprašanje se nam zastavlja, koliko je strokovno osebje usposobljeno in 
sposobno kritične presoje svojega dela v izbranem vrtcu. Pomembno je, da vzgojiteljica 
vpraša za mnenje, ko ugotavlja kakovost svojega dela, tudi starše, da zaposleni v vrtcu 
povabijo starše k sodelovanju v oddelek (lutkovna igrica), da starše informirajo, kako 
nameravajo izboljšati pogoje dela in kako lahko ti pri tem sodelujejo (dajejo pobude, 
povedo želje, prinašajo material…). Starši so dovolj dobri laični strokovnjaki, vprašanje 
pa je, kako uravnotežiti različna subjektivna mnenja in doživljanja ter kako doseči 
relativen konsenz med željami staršev in zahtevami stroke, ki bi prispeval h kakovosti 
vrtca. To so dileme s katerimi se strokovno osebje mnogokrat soočajo. Podobno 
navajata Rutar in Pavlovič (2004), ko ugotavljata razlike v pogledu staršev in učiteljev 
na otrokove pravice.  

Avtorji raziskav (npr. Ackers 2003 in Brooker 2002) ugotavljajo, da sodelovanje 
med zaposlenimi v vrtcu in starši ni odvisno le od pripravljenosti slednjih za to, oziroma 
njihovih socialnih spretnosti, temveč tudi od pripravljenosti vodstva strokovnih 
delavcev po preseganju strogih meja med vlogo vzgojitelja ter staršev v kontekstu vrtca 
in hkratnem upoštevanju avtonomije vrtca. Zanimiva je izjava: »[…] Odvisno, pri kateri 
vzgojiteljici imaš otroka […].« (Leja) 

Strokovni delavci v vrtcu morajo gojiti partnerski odnos s starši, jih povabiti in 
vključevati v dejavnosti, jim dati možnost soodločanja, kajti le tako bodo imeli aktivno 
vlogo, bolje spoznali delo v vrtcu, imeli vpliv nanj in predlagali izboljšave. Partnerstvo 
je tisti odnos med vzgojitelji in starši (Lipičnik Vodopivec 2007), v katerem si ti 
enakopravno delijo informacije, cilje in obveznosti, vezane na vzgojno-izobraževalno 
delo. 

Raziskava tudi kaže, da so starši v povprečju ustrezno in dokaj dobro seznanjeni o 
posebnostih v zvezi z zdravjem (npr. v primeru bolezni v vrtcu). To je še toliko bolj 
pomembno, če se v vrtcu pojavijo nalezljive bolezni. Včasih je le korak do epidemije. 
Če so starši dobro informirani, obveščeni, če imajo vpliv na delo v izbranem vrtcu, je 
lahko marsikatera nevšečnost odpravljena že v začetku. 

3.5.5 Kaj bi starši želeli v zvezi s kakovostjo medsebojnega sodelovanja 
spremeniti?  

Pobude, mnenja in predlogi staršev so tisti del kakovosti, ki jih je vredno upoštevati 
in vključiti v neposredno delo v vrtcu. Na podlagi predlogov in pobud anketirancev 
(n=25) ugotavljamo, da bi bilo treba v prihodnje nameniti še več pozornosti dodatnim 
ter obogatitvenim programom v vrtcu, saj se lahko kakovost bivanja v ustanovah 
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bistveno izboljša, če je otrokom ponujeno dovolj dejavnosti, kjer bodo lahko razvijali 
svoje potenciale in interes. Zato ocenjujemo, da je zagotovo zelo pomembno bogato in 
spodbudno učno okolje, ki je lahko popestreno z obogatitvenimi dejavnostmi, ki jih 
izvajajo tudi zunanji sodelavci. Te ugotovitve potrjujeta tudi MacBeath in McGlynn 
(2004), ko poudarjata, da je mogoče kakovost bivanja v ustanovah bistveno izboljšati, 
če imajo otroci na voljo dovolj dejavnosti, kjer bodo razvijali svoje potenciale in 
interese. 

 Sodelujoči v kvalitativni raziskavi so z raznimi izjavami izrazili pozitivno mnenje z 
medsebojnim sodelovanjem: »s sodelovanjem sem zadovoljna«, »nič ne bi spremenila. 
Moj otrok že od začetka zelo rad hodi v vrtec in to mi pomeni največ«, »zahvalil bi se 
strokovnim delavkam v vrtcu, saj so nam v teh letih, kar naš otrok obiskuje vrtec, 
pripravile kar nekaj družabnih srečanj in veselih trenutkov«. Prav tako nam rezultati 
kvantitativne raziskave kažejo, da starši precej visoko cenijo kakovost medsebojnega 
sodelovanja, čeprav pri le-tem naletimo na statistično značilne razlike14 med starši 
različnih enot vrtcev.  S kakovostjo sodelovanja so najbolj zadovoljni starši četrte enote, 
za katere lahko rečemo, da bi v sodelovanju z vrtcem skorajda ničesar ne spremenili 
(povprečna ocena 4,7), medtem ko so najmanj zadovoljni v tretji enoti (4,0). 

Starši  v kvalitativni raziskavi si želijo več obogatitvenih dejavnosti in navajajo: 
planinski krožek, humanitarne akcije, obisk lutkovnih predstav, ki bi jih strokovne 
delavke izvajale v popoldanskem času, družinsko rekreacijo, predavanje pediatra. 
Presenetljive, vendar zelo na mestu, je bila pobuda za namestitev avtomata za vodo, ter 
zaposlitev moškega v vrtcu. Predvsem pri skupinskem intervjuju so starši izpostavili 
prostorske pogoje v vrtcu, izgradnjo novega vrtca, ter ureditev prometa in dostopa do 
vrtca. 

Tudi v kvantitativni raziskavi je 39% vprašanih staršev (53 od 136-ih)  navedlo 
različne želje, ki bi jih po njihovem mnenju morali s pomočjo strokovnih sodelavcev v 
vrtcih ali pa zunanjih strokovnjakov kot dodatno dejavnost po enotah tudi izvajati. 
Želijo si, da bi se v vrtcu izvajale dejavnosti iz področja umetnosti, rekreacije, plesa in 
gibalnih dejavnosti, igralstva  in pravljičnega krožka. Za te dejavnosti v največji meri 
pričakujejo, da bi jih izvajale same strokovne delavke. Pogosto si starši želijo tudi, da bi 
se njihovi otroci naučili kakšnega od tujih jezikov ali taborništva, vendar pa želijo, da te 
aktivnosti izvajajo zunanji strokovnjaki. Večinoma se tudi strinjajo, da bi v vrtcu lahko 
bile humanitarne akcije (zbiranje oblačil, igrač, knjig…) za revnejše otroke. 

Prav gotovo so pobude, mnenja in predlogi staršev tisti del kakovosti, ki jih je 
vredno upoštevati in vključiti v neposredno delo v vrtcu.  Ocenjujemo, da je za otrokov 
razvoj zelo pomembno bogato in spodbudno učno okolje, ki ga lahko popestrimo z 
obogatitvenimi dejavnostmi.  Izvajajo jih lahko strokovni delavci vrtca, pa tudi zunanji 

                                                 
14 F(4,131)>3, p<0,05 
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sodelavci. Gledano celovito in tudi na izražene želje lahko zaključimo, da starši 
pogrešajo (še) več programskih aktivnosti, ki spremljajo primarno in osrednjo dejavnost 
vrtcev.   

3.6 Priporočila 

V današnjem času poteka vzgoja otroka po dveh poteh: družinski in družbeni. 
Družbeno-ekonomske razmere so privedle do tega, da otrok večino časa preživi v 
predšolski ustanovi, manjši del aktivnega časa pa doma. To pomeni, da ima vrtec s 
svojim strokovno usposobljenim osebjem pomembno vlogo v otrokovem razvoju. Med 
vzgojitelji in starši se lahko razvijejo dobri ter pristni medsebojni odnosi, lahko pa 
nastopita določena napetost in nezaupanje.  

Skozi dosežene rezultate raziskave lahko ponudimo lastno oceno in predloge, ki 
bodo strokovnim delavcem vrtca pomagali izboljšati medsebojno sodelovanje v želji, da 
bi bil vrtec še bolj uspešen, strokovni delavci in ravnatelj še bolj spretni pri predlogih, s 
tem pa bi bili bolj zadovoljni tudi starši, ki bodo vrtcu tudi bolj zaupali. Vse to pa bo 
prispevalo h kakovostnejšemu vzgojno-izobraževalnemu delu v vrtcu. Glede na 
teoretična vedenja in na odgovore udeležencev v raziskavi bi lahko obstoječe 
medsebojno sodelovanje nadgrajevali. V ta namen smo strnili naslednja priporočila: 

a) Pripraviti je potrebno načrt vključevanja staršev v načrtovanje oziroma 
vrednotenje vzgojnega dela: Spoznanja, da otrok dojema in razume svet 
celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim 
okoljem, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno 
družbenost in individualnost, se srečuje z drugačno socialno konstrukcijo sveta, 
so osnova za načrtovanje, izvajanje in ovrednotenje vzgojnega dela. Vzgojno 
delo je proces, v katerem vzgojiteljica proučuje, načrtuje in spreminja vzgojno 
prakso v sodelovanju z drugimi pedagoškimi delavci in starši. Načrtovanje 
vzgojnega dela pomeni načrtovanje celotnega življenja v vrtcu. Vzgojiteljica 
načrtuje vzgojno delo na osnovi teoretičnih podmen o razvojnih značilnostih 
predšolskega otroka, specifičnosti učenja v tem obdobju in značilnosti 
konkretnega okolja, zato je toliko pomembneje, da so v načrtovanje vključeni 
tudi starši. Pri izvajanju vzgojnega dela vzgojiteljica zagotavlja prilagodljivost 
v prostorski in časovni organizaciji, vsebinah, metodah in oblikah dela ter 
vzgojnih sredstvih. Vrednotenje vključuje spremljanje razvoja otrok v skupini, 
kritično analizo vzgojiteljičinih lastnih postopkov in doseženih rezultatov. 
Evalvacija je najpomembnejši del kurikula in izhodišče za načrtovanje. Na 
nivoju vrtca je potrebno ustanoviti tim, ki bo proučil možnosti kako starše 
dejavneje vključiti in motivirati za tovrstno sodelovanje. V zasnovi javnih 
vrtcev je navedeno, da je sodelovanje vrtca s starši nujen pogoj za 
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dopolnjevanje družinske in institucionalne vzgoje. Starši imajo pravico 
sodelovati pri načrtovanju življenja v vrtcu in skupini, vrtec pa jim mora to tudi 
formalno omogočiti, da v dogovoru z vzgojiteljico ali vzgojiteljem aktivno 
sodelujejo pri vzgojnem delu. Pri tem odnosu med vrtcem in starši je zelo 
pomembna delitev odgovornosti in različnost pristojnosti. Institucija naj družini 
nudi storitve, ne pa posega v njeno sfero zasebnosti oziroma v pravice staršev. 
Vrtec mora spoštovati kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, 
prepričanja, stališča, navade in običaje otrokovih staršev. Starši pa morajo po 
drugi strani upoštevati meje svojega soodločanja, ki ne smejo posegati v 
strokovnost institucije. Pri izdelavi načrta mora razvojni tim upoštevati vse te 
smernice in vzpodbuditi razpravo o tem kaj je zares pomembno za dobro 
medsebojno sodelovanje, kje in kako je možno vključevanje staršev v 
načrtovanje dela in ovrednotenje dela:  

- Razvojni tim naj izdela pisno informacijo - zgibanko o oblikah sodelovanja 
s starši, obveščanju staršev v izbranem vrtcu, ter možnosti ki jih ponuja 
vrtec staršem v zvezi z njihovim vključevanjem v vzgojno delo in 
ovrednotenjem vzgojnega dela. 

- Del vsebine prvega roditeljskega sestanka za starše je potrebno nameniti 
informacijam, ki so pomembne za vključevanje staršev v soodločanje v 
vrtcu. Prav tako naj bo tema tega roditeljskega sestanka informiranje 
staršev o Letnem delovnem načrtu oddelka, ter izvedbenem kurikulu v 
oddelku. 

- Za informiranje staršev z dejavnostmi, ki potekajo v oddelku strokovne 
delavke naredijo plakate iz katerih je razvidna tema, kdaj in kako se lahko 
starši vključijo v dejavnost. 

- dejavnostih, ki  se odvijajo v oddelku strokovne delavke starše informirajo 
ob prihodu in odhodu otroka iz vrtca, ter njihovih možnostih vključevanja v 
delo. 

- V vsaki garderobi naj bo nabiralnik, v katerega bodo starši lahko anonimno 
dajali mnenja, predloge, ideje, pripombe in pohvale, ter se tako lahko 
vključevali v načrtovanje dela.  

- Ob koncu leta strokovne delavke s starši izvedejo anketo (lahko tudi 
elektronsko), s pomočjo katere bodo analizirale vključevanje staršev v 
načrtovanje,  izvajanje in ovrednotenje dejavnosti. 

b) Informacijska tehnologija v vrtcih je izziv lahko bi rekli nujnost današnjega 
časa. V prihodnosti si mora vrtec zadati kot eno ključnih kompetenc 
»spodbujati digitalno pismenost otrok in odraslih v vrtcu«: 

- Poiskati je potrebno možnosti za obveščanje in informiranje staršev tudi  po 
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sodobnejših elektronskih poteh,  kot npr. spletna stran in elektronska 
pošta… 

- Odpraviti je potrebno morebitne ovire za sodobnejše informiranje staršev 
(IKT oprema, prostor, znanje in izobraževanje strokovnega osebja…) 

 
c) Splošni cilj vzgoje v javnih vrtcih je spodbujanje različnih področij razvoja v 

skladu z zakonitostmi razvojnega obdobja ter značilnostmi posameznega otroka 
in omogočanje razvoja njegovih posebnih sposobnosti in spretnosti: 

- Zagotoviti je treba več obogatitvenih dejavnosti iz umetnosti, rekreacije, 
plesa in gibalnih dejavnosti, humanitarne akcije, obisk lutkovnih predstav, 
ki bi jih izvajale strokovne delavke v vrtcu.  

- Potrebno je uvesti dodatne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji sodelavci: 
taborniki, učenje tujega jezika… 

d) Za to, da bi napetosti med vrtcem in starši razreševali čimbolj konstruktivno in 
bolje usklajevali različne interese, je potrebno poglobljeno strokovno delo na 
področju sodelovanja s starši: 

- Zaposleni naj prek individualnih pogovorov ugotavljajo, katera srečanja bi 
starši želeli imeti. 

- Urediti je treba pregledne in estetske panoje, saj starši zelo pogosto poiščejo 
obvestilo na oglasni deski.  

e) Nedvomno je za uspešno sodelovanje potrebna pozitivna motivacija staršev in 
vzgojiteljev. Sodelovanje med starši in vrtcem naj temelji na skupnem cilju: 
omogočiti optimalno vzgojo in razvoj otroka ter njegovo srečno in zdravo 
otroštvo. Kakovostno sodelovanje staršev in vzgojiteljev lahko omogoča: 

- Poenotenje vzgojnih vplivov, ki oblikujejo otrokovo osebnost in razvoj; 
- Sistematično informiranje in usposabljanje staršev za vzgojo otrok; 
- Vplivanje nove vsebine, organizacijo in načine dela v vrtcu; 

f)  Glede na spoznanja, ki smo jih pridobili pri raziskavi in pripravi magistrske 
naloge, se nam za nadaljnje raziskovanje porajajo naslednje vsebine, ki bi 
odgovorile na zastavljena raziskovalna vprašanja: 

- Ali je vrtec danes že pripravljen sprejeti družino kot partnerja v vzgojnem 
procesu? 

- Ali so zaposleni v vrtcu kos izzivom in novim zahtevam z vidika 
vključevanja staršev v načrtovanje in ovrednotenje vzgojnega dela? 

- Ali imajo zaposleni v vrtcu dovolj znanja v zvezi z medsebojnim 
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sodelovanjem, ali ga dopolnjujejo in nadgrajujejo? 
- Ali strokovno osebje vrtca dovolj pozna stališča in mnenja staršev, njihova 

pričakovanja, želje, možnosti …? 
- Kako doseči večjo aktivnost staršev? 
- Kako doseči večjo povezanost z vrtcem? 
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4 SKLEP 

Na področju vzgoje in izobraževanja se uveljavljajo različni pristopi h kakovosti. 
Družina in vrtec kot ustanova imata v rokah niti otrokove prihodnosti, zato je vzajemno 
sodelovanje staršev in strokovnih delavcev vrtca koristno in nujno za otrokov razvoj. V 
tej smeri si morajo prizadevati vsi, ki so strokovno odgovorni za ta del kakovosti v 
vzgoji in izobraževanju.  

Namen naloge je bil poglobljeno ugotoviti kakšno je medsebojno sodelovanje 
staršev in strokovnih delavcev vrtca, iz vidika dojemanja staršev ter na osnovi 
rezultatov izvedene raziskave  spodbujati proces nenehnih izboljšav v vrtcu.  

Ugotovljeno je bilo, da so klasične formalne oblike srečanja staršev v vrtcu kot sta 
roditeljski sestanki govorilne ure še vedno pogoste oblike medsebojnega sodelovanja 
tako na letni kot na mesečni ravni, vendar je komunikacija ob prihodu in odhodu otroka 
iz vrtca mnogo bolj razširjena oblika, saj se je starši poslužujejo dnevno, večina pa en-
krat tedensko. Ugotavljamo tudi, da so v vrtec prodrle bolj neformalne, obogatene, 
dejavnejše oblike medsebojnega sodelovanja, kot so pikniki, izleti, prireditve itd. Starši 
najmanj izkoriščajo možnost vključevanja v načrtovanje in evalviranje dela v vrtcu, 
želijo pa si sproščenih oblik medsebojnega sodelovanja ter informiranja po sodobnejših 
poteh, kot sta elektronska pošta in spletna stran. V zvezi z kakovostjo medsebojnega 
sodelovanja si starši želijo več dodatnih in obogatitvenih dejavnosti, ki bi jih po 
njihovem mnenju izvajali strokovnih sodelavcev v vrtcu ali pa zunanji strokovnjaki.  

Glede na spoznanja, ki smo jih pridobili pri raziskavi in pripravi magistrske naloge, 
priporočamo za nadaljnje raziskovanje naslednje vsebine, ki bi odgovorile na 
zastavljena raziskovalna vprašanja:  

- Ali je vrtec že pripravljen sprejeti družino kot partnerja v vzgojnem procesu? 
- Ali v vrtcu dovolj poznamo stališča in mnenja staršev, njihova pričakovanja, 

želje, možnosti …? 
- Kako zadovoljiti željam staršev, otrok in strokovnih delavcev? 

Zbrani podatki bodo strokovnim delavcem v vrtcu omogočili vpogled v nekatere 
vidike njihovega dela in izbiro ustreznih oblik ter vsebin sodelovanja s starši, ki v 
največji meri pripomorejo h kakovostnemu procesu predšolske vzgoje. Ugotovitve 
opravljene raziskave so namenjene izboljšanju obstoječe prakse, s tem pa k večji 
kakovosti dela, profesionalizaciji in tudi rasti ustanove, kot je vrtec. 

Na področju znanosti raziskava prinaša ugotovitve, ki jih ne moremo posploševati, 
lahko pa nam služijo za nadaljnje raziskovanje tega področja, za izboljšanje konkretne 
prakse v proučevani ustanovi, spodbujanje podobnih pristopov v drugih organizacijah in 
medsebojno primerjanje.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Spremno pismo – staršem udeležencem anketiranja. 
Priloga 2 Anketni vprašalnik 1. 
Priloga 3 Spremno pismo – staršem udeležencem individualnega intervjuja. 
Priloga 4 Okvirna vprašanja za individualni intervju. 
Priloga 5 Spremno pismo – staršem udeležencem skupinskega intervjuja. 
Priloga 6 Okvirna vprašanja za skupinski intervju. 
Priloga 7      Spremno pismo – staršem udeležencem anketiranja. 
Priloga 8     Anketni vprašalnik 2. 
Priloga 9     Kvantitativna analiza vprašalnika 2:  tabele od 0.1 do 0.16 
Priloga 10   Kvantitativna analiza vprašalnika 2:  slike od 1 do 12 
 





Priloga 1 

 

Spoštovani starši! 
 
V našem vrtcu že dlje časa namenjamo večjo pozornost medsebojnemu sodelovanju med 

strokovnimi delavci vrtca in vami kot starši. To sodelovanje želimo še izboljšati z namenom, 
da se kakovost vzgojno-izobraževalnega dela in bivanja vašega otroka v vrtcu poveča do 
optimalnega.  

Zavedam se, da je vaš čas dragocen, vendar bi vam bila iskreno hvaležna, če bi 
odgovorili na vprašalnik, ki je popolnoma anonimen, enostaven, za njegovo izpolnitev boste 
potrebovali največ 10 minut. Pri posameznih vprašanjih označite ustrezno polje ali odgovorite 
na vprašanja v skladu z navodili. 

Rezultati ankete mi bodo služili pri usmerjanju strokovnih delavcev vrtca in pripravi 
magistrskega dela z naslovom: »Sodelovanje med strokovnimi delavci vrtca in starši kot del 
kakovosti v vzgoji in izobraževanju«. 

Prosim vas, da mi izpolnjeni anketni vprašalnik v priloženi pisemski ovojnici, na kateri je 
že znamka in vpisan moj naslov, pošljete po pošti do 15. 1. 2009. 

 
Rezultate ankete vam bom posredovala na zadnji seji Sveta staršev v mesecu maju 2009. 
 
Če želite dodatna pojasnila, mi prosim sporočite ustno ali v elektronski obliki na moj e-

naslov: milena.brusnjak@guest.arnes.si 
 
 
Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem in vas lepo pozdravljam! 
 
 
 
 
Šoštanj, 20. 12. 2008      Ravnateljica Vrtca Šoštanj: 
         Milena Brusnjak 
 
 
 
 

 
Priloge: 
1. Anketni vprašalnik! 
 

mailto:milena.brusnjak@guest.arnes.si




Priloga 2 

 

SSOODDEELLOOVVAANNJJEE  MMEEDD  SSTTRROOKKOOVVNNIIMMII   DDEELLAAVVCCII   VVRRTTCCAA  
IINN  SSTTAARRŠŠII   

  
  

 
1. Zanima nas, kakšno je sodelovanje med vami in vašo vzgojiteljico oziroma 

pomočnico vzgojiteljice? (pri vsaki obliki sodelovanja označite en sam kvadratek) 
 
 
 

♦ Vzgojiteljica/pomočnica vzgojiteljice komunicira z menoj ob prihodu otroka. 
NE DA, VENDAR  DA, ENKRAT  DA, SKORAJ  
 REDKO TEDENSKO VSAK DAN 

♦ Vzgojiteljica/pomočnica vzgojiteljice komunicira z menoj ob odhodu otroka. 
NE DA, VENDAR  DA, ENKRAT  DA, SKORAJ  
 REDKO TEDENSKO VSAK DAN 

♦ Vzgojiteljica ima roditeljske sestanke. 
NE DA, ENKRAT  DA, 2- DO 3-krat DA, 4-krat LETNO 
 LETNO LETNO ALI POGOSTEJE 

♦ Vzgojiteljica ima govorilne ure. 
NE DA, ENKRAT  DA, 2- DO 3-krat DA, 4-krat LETNO 
 LETNO LETNO ALI POGOSTEJE 

♦ Vzgojiteljica me obvešča z obvestili na oglasni deski. 
NE DA, VENDAR  DA, PRIBLIŽNO 1 X DA, VSAJ ENKRAT 
 REDKO NA MESEC TEDENSKO 

♦ Vzgojiteljica mi piše osebna pisna obvestila. 
NE DA, ENKRAT DA, 2- DO 3-krat DA, 4-krat LETNO 
 LETNO LETNO ALI POGOSTEJE 

♦  Vzgojiteljica organizira različne aktivnosti (prireditve, izlete, piknike z otroki in njihovimi družinami ipd.). 

NE DA, ENKRAT  DA, 2- DO 3-krat DA, 4-krat LETNO 
 LETNO LETNO ALI POGOSTEJE 

♦ Vzgojiteljica organizira strokovna predavanja, delavnice (za starše ali za starše in otroke). 
NE DA, ENKRAT  DA, 2- DO 3-krat DA, 4-krat LETNO 
 LETNO LETNO ALI POGOSTEJE 

♦ Vzgojiteljica organizira tematske razgovore s posamezno skupino staršev. 
NE DA, ENKRAT  DA, 2- DO 3-krat DA, 4-krat LETNO 
 LETNO LETNO ALI POGOSTEJE 

♦ 

 
Drugo: 

____________________________________________________________________________________ 
 

 

 



Priloga 2 

 

 
2. Prosimo, da najprej ocenite, katere možnosti sodelovanja vam ponuja vrtec, nato 

pa ocenite, ali to možnost izkoristite? (v vsaki vrstici ustrezno obkrožite) 
 
 

  
MOŽNOSTI 

 
IZKORIŠČAM 

Vključevanje v načrtovanje dela v      
 vrtcu DA NE NE VEM DA NE 
Dajanje konkretnih predlogov in idej      
za izpeljavo posameznih dejavnosti DA NE NE VEM DA NE 
Vključevanje v posamezne dejavnosti      
(skupaj z otrokom), ki potekajo v      
vrtcu (npr. gledanje lutkovne igrice,      
izvajanje poskusov s področja       
naravoslovja …) DA NE NE VEM DA NE 
Vključevanje v ovrednotenje dela v      
vrtcu DA NE NE VEM DA NE 
Vključevanje v reševanje problemov,      
če so povezani z mojim otrokom DA NE NE VEM DA NE 
Prinašanje materialov v vrtec (npr.      
papir, odpadni material, igrače) DA NE NE VEM DA NE 
Sodelovanje v pripravi predstave (npr.      
lutkovne igrice) za otroke v oddelku DA NE NE VEM DA NE 
Predstavitev svojega poklica DA NE NE VEM DA NE 
Priprava obiska v svoji delovni       
organizaciji DA NE NE VEM DA NE 
      

 
 

3. Kaj menite o načinih informiranja in kakovosti informacij v vašem vrtcu? 
 
 NIKOLI  VČASIH POGOSTO VEDNO 

Vrtec me seznani z vsemi pravili in 
predpisi, ki jih moram poznati, da se 
lahko po njih ravnam ter uveljavljam  

    

svoje in otrokove pravice. 
Vrtec me seznani z vsem, kar moram 
vedeti v zvezi z delom v vrtcu, da si 
lahko organiziramo družinsko  

 

življenje. 
Informacije, ki mi jih daje vrtec, so  
pravočasne. 
Informacije, ki mi jih daje vrtec, so  
jasne in razumljive. 
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4. Radi bi izvedeli več o vašem vplivu na delo v vrtcu. 

 
 NIKOLI  VČASIH POGOSTO VEDNO 

Vodstvo vrtca je pripravljeno      
prisluhniti in upoštevati moje mnenje in     
predloge o organizaciji dela v vrtcu. 
Vzgojiteljica upošteva moje predloge,  
kako spremeniti organizacijo dela v  
oddelku. 
Vrtec zaprosi za moje mnenje in   
soglasje, ko organizira dejavnosti, za  
katere moram plačati celotno ali  
delno ceno. 
Kadar vrtec zbira prostovoljne ali 
obvezne prispevke staršev, me 
natančno 
o informira, čemu bodo zbrana 
sredstva namenjena in zakaj moram 

 

sredstva prispevati. 
Vodstvo ali vzgojiteljica me vprašata 
za mnenje, ko ugotavljata kakovost 

 

svojega dela. 
Vodstvo vrtca prisluhne mojim 
vprašanjem in si prizadeva poiskati 

 

rešitev. 
Vrtec me informira, kako namerava 
izboljšati pogoje dela in kako lahko 

 

pri tem sodelujem. 
 

Vrtec me povabi k sodelovanju v 
 

oddelek (npr. na t.i. odprti dan). 
O posebnostih v zvezi z zdravjem (npr. 
v primeru bolezni v vrtcu) sem 

 

ustrezno seznanjen/a. 

 
 
5. Ali bi želeli v zvezi s kakovostjo medsebojnega sodelovanja v vrtcu kaj 

spremeniti? Mnenja, pripombe, ideje, želje … 
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♦ Zaupajte nam, prosimo, splošne podatke! 

Vaša starost (označite en kvadratek) 
 
Stopnja izobrazbe (označite en kvadratek) 
 

Manj kot 25 let Osnovnošolska 
  
26 do 30 let Poklicna 
  
31 do 35 let Srednješolska 
  
36 do 40 let Višješolska 
  
41 do 45 let Visokošolska 
  
Več kot 45 let Magisterij, doktorat 

 
 
 

Starost otroka (označite en kvadratek) 

 
Koliko časa že obiskuje vrtec vaš otrok 

(označite en kvadratek) 
 

Do 1 leta 6 mesecev 
  
1 – 2 leti 12 mesecev 
  
2 – 3 leta 18 mesecev 
  
3 – 4 leta 24 mesecev 
  
4 – 5 let 30 mesecev 
  
5 – 6 let Več 

 

V anketi sodeloval (obkrožite spol) 
 
 M                                       Ž 
 

  
 

Hvala! 
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Spoštovani starši! 
 

V našem vrtcu že dlje časa namenjamo veliko pozornost medsebojnemu sodelovanju med 
strokovnimi delavci vrtca in vami kot starši. To sodelovanje želimo še izboljšati z namenom, 
da se kakovost vzgojno-izobraževalnega dela in bivanja vašega otroka v vrtcu poveča do 
optimalnega. Da bi v zvezi s tem pridobila podrobne informacije, želim skozi individualni 
intervju treh staršev, ki ste člani Sveta zavoda vrtca Šoštanj, osvetliti v raziskovalnih 
vprašanjih navedeno vsebino, ter vaše izkušnje spoštovani starši. 

Z zbiranjem in analizo podatkov bom razširila in poglobila obstoječe znanje o izbrani 
tematiki. Prepričana sem, da bom tako tudi vam razkrila dragocene nove vidike in postavila 
tudi osnovo za nadaljnje raziskovanje in delo v vrtcu.  

 
Informacije mi bodo služile pri usmerjanju strokovnih delavcev vrtca in pripravi 

magistrskega dela z naslovom: »Sodelovanje med strokovnimi delavci vrtca in starši kot del 
kakovosti v vzgoji in izobraževanju«.  
 

V prilogi vam pošiljam seznam okvirnih vprašanj oz. tem, s katerimi bom intervju vodila. 
Hkrati vam zagotavljam, da bom v celoti upoštevala in spoštovala raziskovalno etiko, tajnost 
vseh podatkov in osebne identitete. 

V prihodnjem tednu vas bom poklicala po telefonu, da mi boste sporočili svojo odločitev.  
 
 
Za vašo pomoč, pripravljenost in vaš čas se najlepše zahvaljujem. 
 
 

 
 
Šoštanj, 5. 1. 2009      Ravnateljica Vrtca Šoštanj: 

Milena Brusnjak 
 
 
 
 
 
Priloge: 

1. Okvirna vprašanja za individualni intervju. 
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Okvirna vprašanja za individualni intervju: 
 
 

1. Kakšno je sodelovanje med strokovnim osebjem vrtca in starši? 

2. Katere možnosti sodelovanja ponuja vrtec staršem in ali te možnosti izkoristijo? 

3. Kaj starši menijo o načinih informiranja in kakovosti informacij v izbranem vrtcu?. 

4. Kakšen vpliv imajo starši na delo v izbranem vrtcu? 

5. Kaj bi starši želeli v zvezi s kakovostjo medsebojnega sodelovanja spremeniti? 
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Spoštovani starši! 
 
V našem vrtcu že dlje časa namenjamo veliko pozornost medsebojnemu sodelovanju med 

strokovnimi delavci vrtca in vami kot starši. To sodelovanje želimo še izboljšati z namenom, 
da se kakovost vzgojno-izobraževalnega dela in bivanja vašega otroka v vrtcu poveča do 
optimalnega. Da bi v zvezi s tem pridobila podrobne informacije, želim skozi skupinski 
intervju treh staršev, ki imate v vrtcu Šoštanj že več kot štiri leta svojega otroka, osvetliti v 
raziskovalnih vprašanjih navedeno vsebino ter vaše izkušnje, spoštovani starši. 

Z zbiranjem in analizo podatkov bom razširila in poglobila obstoječe znanje o izbrani 
tematiki. Prepričana sem, da bom tako tudi vam razkrila dragocene nove vidike in postavila 
tudi osnovo za nadaljnje raziskovanje ter delo v vrtcu.  

 
Informacije mi bodo služile pri usmerjanju strokovnih delavcev vrtca in pripravi 

magistrskega dela z naslovom: »Sodelovanje med strokovnimi delavci vrtca in starši kot del 
kakovosti v vzgoji in izobraževanju«.  
 

V prilogi vam pošiljam seznam okvirnih vprašanj oz. tem, s katerimi bom intervju vodila. 
Hkrati vam zagotavljam, da bom v celoti upoštevala in spoštovala raziskovalno etiko, tajnost 
vseh podatkov in osebne identitete. 

V prihodnjem tednu vas bom poklicala po telefonu, da mi boste sporočili svojo odločitev.  
 
 
Za vašo pomoč, pripravljenost in vaš čas se najlepše zahvaljujem. 

 
 
 
 
 
 
Šoštanj, 5. 1. 2009      Ravnateljica Vrtca Šoštanj: 
         Milena Brusnjak 
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Okvirna vprašanja za skupinski intervju: 
1. Kakšno je sodelovanje med strokovnim osebjem vrtca in starši? 

2. Katere možnosti sodelovanja ponuja vrtec staršem in ali te možnosti izkoristijo? 

2. Kaj starši menijo o načinih informiranja in kakovosti informacij v izbranem vrtcu?. 

3. Kakšen vpliv imajo starši na delo v izbranem vrtcu? 

4. Kaj bi starši želeli v zvezi s kakovostjo medsebojnega sodelovanja spremeniti? 
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Spoštovani starši! 
 
V našem vrtcu že dlje časa namenjamo večjo pozornost medsebojnemu sodelovanju med 

strokovnimi delavci vrtca in starši. To sodelovanje želimo še izboljšati z namenom, da se 
kakovost vzgojno-izobraževalnega dela in bivanja vašega otroka v vrtcu nenehno spremlja in 
izboljšuje.  Pri tem je pomembno tudi vaše sodelovanje. 
Zavedamo se, da je vaš čas dragocen, vendar vas vljudno prosimo, da odgovorite na 
vprašalnik, ki je pred vami. Vprašalnik je anonimen, enostaven za izpolnjevanje, za njegovo 
izpolnitev boste potrebovali do 10 minut. Na začetku vprašalnika so navodila v zvezi z 
reševanjem vprašalnika. 

Rezultati vprašalnika mi bodo kot ravnateljici vrta v pomoč pri vodenju in načrtovanju 
dela v vrtcu, rezultate bom uporabila pri pripravi magistrskega dela z naslovom: »Sodelovanje 
med strokovnimi delavci vrtca in starši kot del kakovosti v vzgoji in izobraževanju«. 

Prosim vas, da izpolnjeni vprašalnik oddate v za to namenjeno skrinjo v enoti. Rezultate 
ankete vam bomo posredovali v pisni obliki, prav tako jih bomo predstavili na seji Sveta 
zavoda. 

 
Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem in vas lepo pozdravljam! 
 
 
 
 
Šoštanj, 27. 10. 2009      Ravnateljica Vrtca Šoštanj: 
         Milena Brusnjak 
 
Priloge: 
Anketni vprašalnik! 
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2. Prosimo, da ocenite, katere možnosti sodelovanja vam ponuja vrtec.  

V vrtec lahko prinašam material, ki ga otroci uporabljajo pri raznih dejavnostih (npr. 
papir, škatle, odpadne materiale…)  

 
1 2 

 
3 4 

 
5 

V vrtcu se lahko vključujem v reševanje problemov, če so ti povezani z mojim otrokom.   
1 2 

 
3 4 

 
5 

Lahko se dejavno vključim v ovrednotenje – evalvacijo dela v vrtcu.  
 

1 2 
 

3 4 
 

5 

Lahko se dejavno vključim v načrtovanje kurikula (dejavnosti v vrtcu).  
 

1 2 
 

3 4 
 

5 

 
• Tam kjer je potrebno dopolnite trditev. 
• Na lestvici od 1 do 5 ocenite vsako trditev.  
• Pomen trditev je naslednji:  
 

                                       1 = sploh se ne strinjam, 
                                       2 = se ne strinjam, 
                                       3 = delno se strinjam, 
                                       4 = večinoma se strinjam, 
                                       5 =  popolnoma se strinjam 
 

1. 
Zanima nas, kakšno je sodelovanje med vami in vašo vzgojiteljico/pomočnico vzgojiteljice 
(strokovnim osebjem)? 

V odnosu med mano in strokovnim osebjem v vrtcu prevladuje pozitivno vzdušje.   
1 2 

 
3 4 

 
5 

Kadar se želim pogovarjati o svojem otroku, se strokovna delavka odzove.  
 

1 2 
 

3 4 
 

5 
Strokovna delavka na govorilni uri prisluhne tudi meni, upošteva moje mnenje, predloge, 
ideje.. 

 
1 2 

 
3 4 

 
5 

Govorilna ura, ki jo pripravi strokovna delavka, je sproščena. 
 

1 2 
 

3 4 
 

5 

Strokovna delavka varuje mojo zaupnost in zasebnost pri pogovoru. 
 
1 2 

 
3 4 

 
5 

 
Strokovna delavka izvaja __________ krat govorilne ure mesečno. 
 
 
Strokovna delavka izvede __________ krat roditeljski sestanek letno. 
 
Strokovna delavka organizira __________ krat letno različne aktivnosti (prireditve, izlete, piknike z otroki in 
njihovimi družinami ipd.). 
Strokovna delavka organizira __________ krat letno strokovna predavanja, delavnice (za starše ali za starše in 
otroke). 
Strokovna delavka organizira __________ krat letno tematske razgovore s skupino staršev, ki jih tematika 
razgovora zanima in se ga želijo udeležiti. 
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Strokovni delavki lahko dajem konkretne predloge in ideje za izpeljavo posameznih 
dejavnosti.  

 
1 2 

 
3 4 

 
5 

Lahko se vključim v posamezne dejavnosti (skupaj z otrokom), ki potekajo v vrtcu (npr. 
gledanje lutkovne igrice, izvajanje poskusov s področja naravoslovja …)  

 
1 2 

 
3 4 

 
5 

Po razgovoru s strokovno delavko lahko pripravim predstavitev svojega poklica.  
 

1 2 
 

3 4 
 

5 
Po razgovoru s strokovno delavko lahko pripravim obisk otrok v svoji delovni 
organizaciji.  

 
1 2 

 
3 4 

 
5 

3. Kaj menite o načinih informiranja in kakovosti informacij v vašem vrtcu? 

Informacije, ki nam jih daje vrtec, so pravočasne.  
 

1 2 
 

3 4 
 

5 

Informacije, ki nam jih daje vrtec, so jasne in razumljive.  
 

1 2 
 

3 4 
 

5 
V vrtcu je poskrbljeno za informiranje staršev (pisna obvestila, oglasne deske, 
publikacija…).  

 
1 2 

 
3 4 

 
5 

Obveščanje v vrtcu poteka najpogosteje preko osebnih pisnih (ne elektronskih ) obvestil.  
 

1 2 
 

3 4 
 

5 

Želim si obveščanja po sodobnejših elektronskih povezavah (spletna stran, e-mail..) 
 

1 2 
 

3 4 
 

5 

Obveščanje v vrtcu poteka najpogosteje preko oglasne deske. 
 

1 2 
 

3 4 
 

5 

Oglasne deske so pregledne in estetsko urejene 
 

1 2 
 

3 4 
 

5 

Informacije na oglasni deski so aktualne in se posodabljajo. spreminjajo... 
 

1 2 
 

3 4 
 

5 

4. Radi bi izvedeli več o vašem vplivu na delo v vrtcu. 

Starši imamo možnosti vplivanja na vodstvo vrtca.  
1 2 

 
3 4 

 
5 

Starši imamo možnost, dati predloge izboljšav na ključne projekte, ki jih uvaja vrtec v 
neposredno prakso. 

 
1 2 

 
3 4 

 
5 

Spremembe v vrtcu, ki se dotikajo staršev so nam  predstavljene s strani strokovnega 
osebja. 

 
1 2 

 
3 4 

 
5 

Na spremembe v vrtcu, ki se dotikajo nas staršev lahko dajemo pripombe, predloge, 
mnenja… 

 
1 2 

 
3 4 

 
5 

Kadar vrtec zbira prostovoljne ali obvezne prispevke, nas starše vedno natančno informira, 
čemu bodo zbrana sredstva namenjena in zakaj morajo denar prispevati.  

 
1 2 

 
3 4 

 
5 

Starši menimo, da so naši predlogi kako spremeniti organizacijo dela v oddelku 
upoštevani včasih.  

 
1 2 

 
3 4 

 
5 

Poslovni  čas vrtca je ustrezen glede na delovne obveznosti staršev.  
1 2 

 
3 4 

 
5 

Starši  smo vedno seznanjeni o posebnostih v zvezi z zdravjem otroka (npr. v primeru 
bolezni v vrtcu).  

 
1 2 

 
3 4 

 
5 

Strokovna delavka pogosto vpraša za mnenje starše, ko ugotavlja kakovost svojega dela.  
1 2 

 
3 4 

 
5 
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Vodstvo vrtca pogosto vpraša za mnenje starše, ko ugotavlja kakovost svojega dela.  
1 2 

 
3 4 

 
5 

5. Kaj bi želeli v zvezi s kakovostjo medsebojnega sodelovanja spremeniti … 

Z medsebojnim sodelovanjem sem zadovoljen in ne bi nič spremenil. 
 

1 2 
 

3 4 
 

5 

V vrtcu bi lahko bil nameščen avtomat za vodo.  
 

1 2 
 

3 4 
 

5 

V vrtcu bi lahko bil zaposlen moški kot strokovni delavec. 
 

1 2 
 

3 4 
 

5 
V vrtcu bi lahko bilo več predavanj raznih strokovnjakov: psihologa,  pediatra…  

1 2 
 

3 4 
 

5 
V vrtcu bi lahko bile humanitarne akcije (zbiranje oblačil, igrač, knjig…) za revnejše 
otoke. 

 
1 2 

 
3 4 

 
5 

V vrtcu bi lahko bilo več obogatenih dejavnosti, ki jih izvajajo strokovne delavke 
(naštejte):______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
V vrtcu bi lahko bilo več dodatnih dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji strokovnjaki 
(naštejte):______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Prosimo, obkrožite vaš spol:   1- moški        2-ženski 
 
Vaša starost (v dopolnjenih letih): ________________ 
 
Dosežena stopnja izobrazbe: 
 
1- dokončana osnovna šola 
2- poklicna šola (dva ali triletni srednješolski program) 
3- gimnazija ali srednja šola (štiriletni program) 
4- višješolska izobrazba 
5- visokošolska ali univerzitetna izobrazba (štiriletni program) 
6- podiplomska izobrazba (magisterij, doktorat) 
 
Navedite podatke o otrocih, ki jih imate v vrtcu: 
 

 spol starost otroka čas vključenosti v vrtec 
1. otrok M Ž            let mesecev            let mesecev 
2. otrok M Ž            let mesecev            let mesecev 
3. otrok M Ž            let mesecev            let mesecev 
4. otrok M Ž            let mesecev            let mesecev 
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KVANTITATIVNA  ANALIZA:  tabele od 0.1  do 0.17;  

Tabela 1 T-test: sodelovanje strokovne sodelavke s starši (glede na spol staršev) 

 

Tabela 2 ANOVA: sodelovanje strokovne sodelavke s starši (glede na izobrazbo staršev) 
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Tabela 3 Korelacijska matrika starosti, števila otrok v vrtcih ter ocen stališč o 
sodelovanju strokovnega osebja s starši in pogostosti aktivnosti strokovnega 
osebja 

Starost
Število 
otrok

Pearson Correlation 1 ,104
Sig. (2-tailed) ,227
N 136 136
Pearson Correlation ,104 1
Sig. (2-tailed) ,227
N 136 136
Pearson Correlation -,077 ,072
Sig. (2-tailed) ,376 ,404
N 136 136
Pearson Correlation -,100 ,035
Sig. (2-tailed) ,250 ,690
N 135 135
Pearson Correlation -,006 -,001
Sig. (2-tailed) ,941 ,993
N 136 136
Pearson Correlation ,097 ,063
Sig. (2-tailed) ,260 ,466
N 136 136
Pearson Correlation ,147 -,041
Sig. (2-tailed) ,089 ,633
N 136 136
Pearson Correlation -,016 ,106
Sig. (2-tailed) ,856 ,218
N 136 136
Pearson Correlation ,105 ,056
Sig. (2-tailed) ,225 ,516
N 136 136
Pearson Correlation ,104 -,063
Sig. (2-tailed) ,230 ,465
N 136 136
Pearson Correlation -,105 -,038
Sig. (2-tailed) ,222 ,658
N 136 136
Pearson Correlation ,057 -,033
Sig. (2-tailed) ,512 ,701
N 136 136

pogostost tematskih razgovorov letno

Govorilna ura, ki jo pripravi strokovna 
delavka, je sproščena.

Strokovna delavka varuje mojo zaupnost 
in zasebnost pri pogovoru.

pogostost govorilnih ur mesečno

pogostost roditeljskih sestankov letno

pogostost različnih aktivnosti letno

pogostost strokovnih predavanj in 
delavnic

Starost

Število otrok

V odnosu med mano in strokovnim 
osebjem v vrtcu prevladuje pozitivno 
vzdušje

Kadar se želim pogovarjati o svojem 
otroku, se strokovna delavka odzove. 

Strokovna delavka na govorilni uri 
prisluhne tudi meni, upošteva moje 
mnenje, predloge, ideje.

 

Tabela 4 T-test: možnosti sodelovanja staršev z vrtcem (glede na spol staršev) 
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Tabela 5 ANOVA: možnosti sodelovanja staršev z vrtcem (glede na izobrazbo staršev) 
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Tabela 6 Korelacijska matrika starosti, števila otrok v vrtcih ter ocen stališč o možnosti 
sodelovanja z vrtcem 

Starost
Število 
otrok

Pearson 
C l ti

1 ,104
Sig. (2-tailed) ,227

N 136 136
Pearson 
C l ti

,104 1

Sig. (2-tailed) ,227
N 136 136

Pearson 
C l ti

-,087 ,017
Sig. (2-tailed) ,312 ,848

N 136 136
Pearson 
C l ti

-,153 -,005

Sig. (2-tailed) ,076 ,951
N 136 136

Pearson 
C l ti

-,075 ,174*

Sig. (2-tailed) ,387 ,043

N 136 136
Pearson 
C l ti

-,124 -,026
Sig. (2-tailed) ,150 ,762

N 136 136
Pearson 
C l ti

-,046 -,143

Sig. (2-tailed) ,596 ,096
N 136 136

Pearson 
C l ti

,114 -,051
Sig. (2-tailed) ,186 ,559

N 135 135
Pearson 
C l ti

,033 -,016

Sig. (2-tailed) ,701 ,849
N 136 136

Pearson 
C l ti

-,012 -,019
Sig. (2-tailed) ,892 ,822

N 136 136

Po razgovoru s strokovno delavko lahko pripravim 
obisk otrok v svoji delovni organizaciji.

V vrtcu se lahko vključujem v reševanje problemov, če 
so ti povezani z mojim otrokom.

Lahko se dejavno vključim v ovrednotenje – evalvacijo 
dela v vrtcu.

Lahko se dejavno vključim v načrtovanje kurikula 
(dejavnosti v vrtcu).

Strokovni delavki lahko dajem konkretne predloge in 
ideje za izpeljavo posameznih dejavnosti.

Lahko se vključim v posamezne dejavnosti (skupaj z 
otrokom), ki potekajo v vrtcu...

Po razgovoru s strokovno delavko lahko pripravim 
predstavitev svojega poklica.

Starost

Število otrok

V vrtec lahko prinašam material, ki ga otroci 
uporabljajo pri raznih dejavnostih (npr. papir, škatle, 
odpadne materiale…)

 

Tabela 7 T-test: načini informiranja in kakovost informacij (glede na spol  staršev) 
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Tabela 8 Povprečna vrednosti stališča glede na doseženo stopnjo izobrazbo starša 

V vrtcu je 
poskrbljeno za 

informiranje 
staršev.

Mean 4,77
N 22
Std. Deviation ,429
Mean 4,24
N 42
Std. Deviation ,726
Mean 4,31
N 39
Std. Deviation ,655
Mean 4,47
N 17
Std. Deviation ,514
Mean 4,00
N 14
Std. Deviation ,555
Mean 4,00
N 2
Std. Deviation 1,414
Mean 4,35
N 136
Std. Deviation ,660

višješolska izobrazba

visokošolska ali 
univerzitetna izobrazba (4 
letni program)
podiplomska izobrazba

Total

Dosežena stopnja izobrazbe
dokončana osnovna šola

poklicna šola (2 ali 3 
letni program)

gimnazija ali srednja 
šola (4 letni program)

 

Tabela 9 ANOVA: načini informiranja in kakovost informacij (glede na izobrazbo 
staršev) 
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Tabela 10 Korelacijska matrika starosti, števila otrok v vrtcih ter ocen stališč o načinih 
informiranja 

Starost
Število 
otrok

Pearson Correlation 1 ,104
Sig. (2-tailed) ,227
N 136 136
Pearson Correlation ,104 1
Sig. (2-tailed) ,227
N 136 136
Pearson Correlation ,009 -,007
Sig. (2-tailed) ,918 ,938
N 136 136
Pearson Correlation -,032 -,098
Sig. (2-tailed) ,715 ,254
N 136 136
Pearson Correlation ,045 -,054
Sig. (2-tailed) ,606 ,530
N 136 136
Pearson Correlation ,146 ,066
Sig. (2-tailed) ,090 ,444
N 136 136
Pearson Correlation -,159 ,046
Sig. (2-tailed) ,064 ,594
N 136 136
Pearson Correlation ,097 -,013
Sig. (2-tailed) ,260 ,876
N 136 136
Pearson Correlation ,082 -,072
Sig. (2-tailed) ,342 ,408
N 136 136
Pearson Correlation -,003 ,029
Sig. (2-tailed) ,970 ,735
N 136 136

Obveščanje v vrtcu poteka 
najpogosteje preko osebnih pisnih 
(ne elektronskih) obvestil.
Želim si obveščanja po sodobnejših 
elektronskih povezavah (spletna stran, 
e-mail..)
Obveščanje v vrtcu poteka 
najpogosteje preko oglasne deske.

Oglasne deske so pregledne in 
estetsko urejene.

Informacije na oglasni deski so 
aktualne in se posodabljajo. 
spreminjajo...

Starost

Število otrok

Informacije, ki nam jih daje vrtec, so 
pravočasne.

Informacije, ki nam jih daje vrtec, so 
jasne in razumljive.

V vrtcu je poskrbljeno za informiranje 
staršev.

 

Tabela 11 Povprečna vrednosti stališča glede na spol staršev 
Spremembe v vrtcu, ki se 
dotikajo staršev so nam  

predstavljene s strani 
strokovnega osebja.

Mean 3,89
N 44
Std. Deviation ,784
Mean 3,54
N 92
Std. Deviation ,804
Mean 3,65
N 136
Std. Deviation ,811

Spol
moški

ženska

Total
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Tabela 12 T-test: vpliv na delo v vrtcu (glede na spol staršev) 
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Tabela 13 ANOVA: vpliv na delo v vrtcu (glede na izobrazbo staršev) 
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Tabela 14 Korelacijska matrika starosti, števila otrok v vrtcih ter ocen stališč vplivu 
staršev na delo vrtca 

Starost Število 
Pearson Correlation 1 ,104
Sig. (2-tailed) ,227
N 136 136
Pearson Correlation ,104 1
Sig. (2-tailed) ,227
N 136 136
Pearson Correlation -,003 -,102
Sig. (2-tailed) ,972 ,239
N 136 136
Pearson Correlation ,061 ,000
Sig. (2-tailed) ,484 1,000
N 136 136
Pearson Correlation ,087 ,021
Sig. (2-tailed) ,312 ,807
N 136 136
Pearson Correlation -,024 ,101
Sig. (2-tailed) ,779 ,243
N 136 136
Pearson Correlation ,046 -,017
Sig. (2-tailed) ,593 ,843
N 136 136
Pearson Correlation ,073 ,054
Sig. (2-tailed) ,401 ,536
N 136 136
Pearson Correlation -,062 ,078
Sig. (2-tailed) ,477 ,367
N 136 136
Pearson Correlation ,077 -,059
Sig. (2-tailed) ,370 ,497
N 136 136
Pearson Correlation ,106 -,036
Sig. (2-tailed) ,219 ,679
N 136 136
Pearson Correlation -,019 ,076
Sig. (2-tailed) ,827 ,382
N 136 136

Kadar vrtec zbira prostovoljne ali 
obvezne prispevke, nas starše vedno 
natančno informira ...
Starši menimo, da so naši predlogi 
kako spremeniti organizacijo dela v 
oddelku upoštevani včasih.
Poslovni  čas vrtca je ustrezen glede 
na delovne obveznosti staršev.

Starši  smo vedno seznanjeni o 
posebnostih v zvezi z zdravjem otroka 
(npr. v primeru bolezni v vrtcu).
Strokovna delavka pogosto vpraša za 
mnenje starše, ko ugotavlja kakovost 
svojega dela.
Vodstvo vrtca pogosto vpraša za 
mnenje starše, ko ugotavlja kakovost 
svojega dela.

Starost

Število otrok

Starši imamo možnosti vplivanja na 
vodstvo vrtca.

Starši imamo možnost, dati predloge 
izboljšav na ključne projekte, ki jih 
uvaja vrtec v neposredno prakso.
Spremembe v vrtcu, ki se dotikajo 
staršev so nam  predstavljene s strani 
strokovnega osebja.
Na spremembe v vrtcu, ki se dotikajo 
nas staršev lahko dajemo pripombe, 
predloge, mnenja…

 

Tabela 15 T-test: kakovost medsebojnega sodelovanja (glede na spol staršev) 
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Tabela 16 ANOVA: kakovost medsebojnega spoštovanja (glede na izobrazbo staršev) 

 

Tabela 17 Korelacijska matrika starosti, števila otrok v vrtcih ter ocen stališč o kakovosti 
medsebojnega sodelovanja 

Starost Število 
Pearson Correlation 1 ,104
Sig. (2-tailed) ,227
N 136 136
Pearson Correlation ,104 1
Sig. (2-tailed) ,227
N 136 136
Pearson Correlation ,014 -,114
Sig. (2-tailed) ,868 ,187
N 136 136
Pearson Correlation -,069 -,142
Sig. (2-tailed) ,424 ,099
N 136 136
Pearson Correlation ,089 ,086
Sig. (2-tailed) ,301 ,317
N 136 136
Pearson Correlation -,045 -,106
Sig. (2-tailed) ,600 ,217
N 136 136
Pearson Correlation ,051 ,121
Sig. (2-tailed) ,552 ,162
N 136 136

V vrtcu bi lahko bilo več predavanj 
raznih strokovnjakov: psihologa,  
pediatra…
V vrtcu bi lahko bile humanitarne 
akcije (zbiranje oblačil, igrač, knjig…) 
za revnejše otoke.

Starost

Število otrok

Z medsebojnim sodelovanjem sem 
zadovoljen in ne bi nič spremenil.

V vrtcu bi lahko bil nameščen avtomat 
za vodo.

V vrtcu bi lahko bil zaposlen moški kot 
strokovni delavec.
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KVANTITATIVNA  ANALIZA:   slikovne priloge od 1  do 12;  

 

Slika 1 Primerjava števila odgovorov po enotah vrtcev glede na število staršev (n=136) in 
število otrok (n=156) 
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Slika 2 Primerjava števila odgovorov po enotah vrtcev glede na število staršev (n=136) in 
število otrok (n=156) 
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Slika 3 Povprečna dolžina bivanja otrok po posameznih enotah vrtcev (n=156); vertikala 
predstavlja povprečno vrednost v vseh petih enotah (μ=23,9 mesecev) 

16,9

27,4

27,6

25,7

22,7

enota 1
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Slika 4 Povprečna starost otrok po posameznih enotah vrtcev (n=156); vertikala 
predstavlja povprečno starost v vseh petih enotah (μ=47,4 mesecev) 

36,8

47,8

57,1

47,6

44,0

enota 1

enota 2

enota 3

enota 4

enota 5

  

Slika 5 Pogostosti nekaterih aktivnosti na mesečni in letni ravni po posameznih enotah 
ter skupaj (n=136) 15 

1,4
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3,1
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0,6
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0,5

1,3
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3,1

1,1

0,3

1,5
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0,9

1,4

1,0

2,2

4,4

0,9

0,4

1,3

1,8

3,6

1,0

0,6

pogostost govorilnih ur mesečno

pogostost roditeljskih sestankov letno

pogostost različnih aktivnosti letno

pogostost strokovnih predavanj in delavnic

pogostost tematskih razgovorov letno

enota 1 enota 2 enota 3 enota 4 enota 5 skupaj

 
 
 
 
 

                                                 
15 Puščice označujejo kategorije, kjer obstajajo statistično značilne razlike med skupinami (pri sig. 

manjši od 5%), zvezdice pa najvišje vrednosti znotraj preučevane kategorije. 
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Slika 6 Ocena sodelovanje strokovnih sodelavcev vrtca s starši po posameznih enotah ter 
skupaj (n=136) 
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4,7

4,8

3,9

3,8

4,6

4,4

4,5

4,1

3,8

4,5

V odnosu med mano in strokovnim 
osebjem v vrtcu prevladuje pozitivno 

vzdušje

Kadar se želim pogovarjati o svojem 
otroku, se strokovna delavka odzove. 

Strokovna delavka na govorilni uri 
prisluhne tudi meni, upošteva moje mnenje, 

predloge, ideje.

Govorilna ura, ki jo pripravi strokovna 
delavka, je sproščena.

Strokovna delavka varuje mojo zaupnost in 
zasebnost pri pogovoru.

enota 1 enota 2 enota 3 enota 4 enota 5 skupaj

 
 

Slika 7 Povprečne ocene strinjanj s stališči o sodelovanju glede na spol anketiranca 
(n=136) 
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V odnosu med mano in strokovnim 
osebjem v vrtcu prevladuje pozitivno 

vzdušje

Kadar se želim pogovarjati o svojem 
otroku, se strokovna delavka odzove. 

Strokovna delavka na govorilni uri 
prisluhne tudi meni, upošteva moje mnenje, 

predloge, ideje.

Govorilna ura, ki jo pripravi strokovna 
delavka, je sproščena.

Strokovna delavka varuje mojo zaupnost in 
zasebnost pri pogovoru.

moški ženska skupaj

 
 
 



Priloga 10 

 

Slika 8 Povprečne ocene stališč o možnostih sodelovanja z vrtcem glede na enote vrtca 
(n=136) 
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3,0
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V vrtec lahko prinašam material, ki ga 
otroci uporabljajo pri raznih dejavnostih 
(npr. papir, škatle, odpadne materiale…)

V vrtcu se lahko vključujem v reševanje 
problemov, če so ti povezani z mojim 

otrokom.

Lahko se dejavno vključim v ovrednotenje 
– evalvacijo dela v vrtcu.

Lahko se dejavno vključim v načrtovanje 
kurikula (dejavnosti v vrtcu).

Strokovni delavki lahko dajem konkretne 
predloge in ideje za izpeljavo posameznih 

dejavnosti.

Lahko se vključim v posamezne dejavnosti 
(skupaj z otrokom), ki potekajo v vrtcu...

Po razgovoru s strokovno delavko lahko 
pripravim predstavitev svojega poklica.

Po razgovoru s strokovno delavko lahko 
pripravim obisk otrok v svoji delovni 

organizaciji.

enota 1 enota 2 enota 3 enota 4 enota 5 skupaj
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Slika 9 Povprečne ocene stališč o načinih informiranja in kakovosti informacij glede na 
enote vrtca (n=136) 
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3,9

3,9

3,8

4,4

Informacije, ki nam jih daje vrtec, so 
pravočasne.

Informacije, ki nam jih daje vrtec, so jasne 
in razumljive.

V vrtcu je poskrbljeno za informiranje 
staršev.

Obveščanje v vrtcu poteka najpogosteje 
preko osebnih pisnih (ne elektronskih) 

obvestil.

Želim si obveščanja po sodobnejših 
elektronskih povezavah (spletna stran, e-

mail..)

Obveščanje v vrtcu poteka najpogosteje 
preko oglasne deske.

Oglasne deske so pregledne in estetsko 
urejene.

Informacije na oglasni deski so aktualne in 
se posodabljajo...

enota 1 enota 2 enota 3 enota 4 enota 5 skupaj
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Slika 10 Povprečne ocene stališč o vplivu staršev na delo vrtca glede na enote vrtca 
(n=136) 
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Starši imamo možnosti vplivanja na 
vodstvo vrtca.

Starši imamo možnost, dati predloge 
izboljšav na ključne projekte, ki jih uvaja 

vrtec v neposredno prakso.

Spremembe v vrtcu, ki se dotikajo staršev 
so nam  predstavljene s strani strokovnega 

osebja.

Na spremembe v vrtcu, ki se dotikajo nas 
staršev lahko dajemo pripombe, predloge, 

mnenja…

Kadar vrtec zbira prostovoljne ali obvezne 
prispevke, nas starše vedno natančno 

informira ...

Starši menimo, da so naši predlogi kako 
spremeniti organizacijo dela v oddelku 

upoštevani včasih.

Poslovni  čas vrtca je ustrezen glede na 
delovne obveznosti staršev.

Starši  smo vedno seznanjeni o posebnostih 
v zvezi z zdravjem otroka (npr. v primeru 

bolezni v vrtcu).

Strokovna delavka pogosto vpraša za 
mnenje starše, ko ugotavlja kakovost 

svojega dela.

Vodstvo vrtca pogosto vpraša za mnenje 
starše, ko ugotavlja kakovost svojega dela.

enota 1 enota 2 enota 3 enota 4 enota 5 skupaj

 
 

Slika 11 Povprečne ocene stališč o kakovosti medsebojnega sodelovanja glede na enote 
vrtca (n=136) 
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Z medsebojnim sodelovanjem sem 
zadovoljen in ne bi nič spremenil.

V vrtcu bi lahko bil nameščen avtomat za 
vodo.

V vrtcu bi lahko bil zaposlen moški kot 
strokovni delavec.

V vrtcu bi lahko bilo več predavanj raznih 
strokovnjakov: psihologa,  pediatra…

V vrtcu bi lahko bile humanitarne akcije 
(zbiranje oblačil, igrač, knjig…) za revnejše 

otoke.

enota 1 enota 2 enota 3 enota 4 enota 5 skupaj
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Slika 12 Dodatne aktivnosti vrtcev (želje staršev) 
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učenje tujih jezikov (n=8)

igralski krožek (lutke, dramski krožek, javno nastopanje; n=8)

taborniki (n=7)

predstavitev zanimivih poklicev (n=6)

pravljični krožek (n=4)

drugo (n=7)

strokovne delavke zunanji strokovnjaki
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