
VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA                                           Datum:  6.2.2014           Delovodna št.: 65/2014 

VPRAŠALNIK O ANKETIRANJU STARŠEV O ZADOVOLJSTVU:  ENOTA  _______________VRTEC____________________ 

ZA ČAS OD 01.09. -31.03.2014                                                                                                   SKUPINA ___________________ 

           Prosimo Vas za sodelovanje pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika. Vprašalnik je popolnoma anonimen. Rezultati vprašalnika nam bodo služili za pripravo 
           vsebin letnega delovnega načrta zavoda. Ko ga izpolnite, ga oddajte po pošti na upravo vrtca Radovljica ali skeniranega pošljete po e-mailu v priponki!.  
           Zadnji rok oddaje vprašalnika je 31. 03. 2014. Vprašalna lestvica je pet-stopenjska (od 1 do 5), pri čemer ocena 5 pomeni »odlično, se popolnoma strinjam,  
          smo zadovoljni«, ocena 1 pa »nezadostno, se ne strinjam, smo nezadovoljni«.  Trditev, ki najbolj ustreza vašemu mnenju, označite v tabeli (okencu)  

          s križcem X. Za več predlogov lahko zapišete na zadnjo stran! 

Vprašanja 
 

1 2 3 4 5 
Nimam 
izkušenj 

Predlogi 

1. Kako ste zadovoljni z uvajanjem vašega otroka v vrtec?        
2. Kako ste seznanjeni z dejavnostmi v oddelku?        
3. Kako ste zadovoljni s komunikacijo in obveščanjem o razvoju in počutju otroka  v vrtcu s 

strani strokovnih delavk? 
       

4. Ali smatrate, da se otrok v vrtcu dobro počuti?        
5. Ali menite, da je govorilnih ur dovolj?        
6. Ste mnenja, da od vodstvenih delavcev dobite:        

 pravočasne informacije,        
 zadovoljive informacije?        

7. Kako ste zadovoljni s sistemom obveščanja v vrtcu        
 oglasne deske v vrtcu        
 e-sporočila iz skupine        
 spletni portal vrtca Radovljica        

8. Kako ste zadovoljni s primernostjo in pestrostjo prehrane v vrtcu?        
9. Kako ste zadovoljni z ravnanjem vrtca v primeru pojava nalezljivih bolezni v skupini?        
10.  Kako ste zadovoljni z urejenostjo vrtca?        

 notranjih prostorov vrtca?        
 zunanjih prostorov vrtca?        

11.  Ali se udeležujete: nikoli občasno Pogosto/redno  
 govorilnih ur     
 roditeljskih sestankov     
 predavanj za starše     
 popoldanskih skupinskih srečanj     

        

                Cenimo Vaše sodelovanje in se Vam najlepše zahvaljujemo!   Vzgojnovarstveni zavod Radovljica, 2014   Vir: Svet staršev Vrtca  Radovljica, 2012 

 


