Osnovna šola Gorje Enota Vrtec Gorje
Anketa Komunikacija med vrtcem in starši, januar 2017
112 anketirancev. Povprečno 50 odgovorov pri posameznem vprašanju.

Komentarji pri 4. vprašanju: Kaj je bil razlog, da ste dali pobudo za spremembo (prosimo, označite
kvadratek kred odgovorom). Možnih je več odgovorov.
Garderoba v soli
Nismo dali pobude za spremembo.
Nisem dala pobude
nisem dala pobude
Komentarji pri 5. vprašanju: Komu ste posredovali svojo pobudo za spremembo v vrtcu (prosimo,
označite kvadratek kred odgovorom). Možnih je več odgovorov.
Nismo.
Nikomur
nisem dala pobude
Komentarji pri 10. vprašanju: Kako vrtec upošteva pobude, pritožbe in predloge staršev
Kako vrtec upošteva pobude, pritožbe in predloge staršev
Se odzove v najboljši meri...
do sedaj v celoti
Po svojih najboljših močeh.
ne vem
Korektno.
Jih pogosto upošteva
Dobro
Ne vem.
Ne vem.
Reakcije prejemnic (vzgojiteljic, pomočnic in vključno ravnateljice) sporočila, kljub temu, da ni kritika
oziroma je sporočilo oblikovano dobronamerno, ni prijetna, v bistvu ugotoviš, da vseeno, če si kar
tiho.
Upošteva.
Zeli pogosto so užaljeni
vedno delujejo v skladu z zakoni, gledajo na varnost otrok, verjamem da se je težko prilagoditi
posameznim zahtevam staršev, saj so skupine velike
Ne vem
Ne vem.
dobro
Zelo odzivno
Upošteva
se trudi
UPOŠTEVA
Kar dobro, s tem primerom smo se samo enkrat srečali. Z zadevo smo morali starši vztrajati 3
mesece, da smo prišli do konca.
Še preveč, ker nekateri starši zelo radi komplicirajo in želijo imeti svojega otroka 'na očeh' še takrat
ko je v vrtcu.
Upošteva
Če predloge in pritožbe poveš vzgojiteljici, je od vsake posamezno odvisno kako reagira. Sem pa
oseba, ki probleme rešuje z dotično osebo pri kateri je nastal problem in ne z gospo Ivico.
Upošteva in jih poizkuša realizirati v smislu dobrega.

Mislim, da bi jih upoštevali
Vedno
Trudi se upoštevati.
Dobro
jih upošteva.
ne vem
Glede pritožbe sem prejela ustno opravičilo, sicer pa sem zelo zadovolna s komunikacijo in delom
zaposlenih v vrtcu
dobro
Dobro
Zelo dobro
Vedno pozitivno. Smiselne in realne pobude poskuša umestiti v proces vzgoje.
Spodbudno
Niti ne
Preko sodelovanja z vzgojiteljico
vedno
Pogosto
S primerno komunikacijo se vedno lahko sklene dogovor.

