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ANALIZA - Grafi

Zbiranje podatkov je potekalo od 12.6.16, 18:09 do 25.8.16, 0:46

Navedite, kaj vam pomeni vključitev otroka v predšolske oddelke s prilagojenim programom. (n = 7)

Možnih je več odgovorov

Ali ste bili zadovoljni z informacijami, ki ste jih prejeli in se nananašajo na  (n = 7)

Napišite, kaj bi spremenili, izboljšali pri prejemanju informacij o  usmerjanju, vpisu otroka.

  /

  dostupnejše informacije 

  več vpisnih mest
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Ali ste bili zadovoljni...  (n = 7)

Napišite, kaj bi spremenili, izboljšali, kaj ste pogrešali.

  već delovne in fizijoterapije..već plavanja

  več strokovne pomoči oz. večje število strokovnega kadra

  /

Ali ste zadovoljni z delom strokovnih delavcev v vrtcu?  (n = 7)

Pri osebju v vrtcu vas je predvsem pritegnilo: (n = 7)

Možnih je več odgovorov

Kaj ste pri osebju pogrešali?

  nič

  odprtost za znanje iz tujine

  /
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Kaj menite o odnosu osebja vrtca do otrok?

  so pozorni, ljubeči in strokovni in strogi ko je to potrebno

  zelo pozitiven odnos

  za enkrat odlični

  /

Kaj menite o odnosu osebja vrtca do staršev?

  /

  prijazni, poslušni

  primerno

  pozitiven odnos

  za enkrat odlični

Kaj menite o odnosu osebja vrtca do sodelavcev?

  /

  kaj je videt se lepo slažu in to mi je zredno všeč

  ne vem

  prijazni

  primerno

Ali ste bili dovolj informirani o življenju in delu vašega otroka v vrtcu? (n = 7)

Če menite, da niste bili dovolj informirani, navedite svoje predloge.

  /
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Katera vabila in obvestila o življenju in delu v vrtcu so vam najbolj ustrezala? (n = 7)

Možnih je več odgovorov

  ustna informacija

Ali je vrtec ponudil dovolj srečanj / stikov s starši? (n = 7)

V katere oblike sodelovanja, ki jih ponuja vrtec, ste se raje vključevali? (n = 7)
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Katera oblika sodelovanja s starši se vam zdi najpomembnejša? (n = 7)

Možnih je več odgovorov

Navedite, katere oblike sodelovanja si še želite.

  /

  kratka evalvacija doseženih ciljev ob polletju

Ali se vam zdi koristna priprava različnih predavanj s področja vzgoje otrok s posebnimi potrebami, zdravja, zdrave prehrane,…? (n = 7)

Navedite, katera predavanja se vam zdijo najprimernejša in bi se jih udeležili? 

  vzgoja in metode obravnave otrok z mas

  /

  zdrav razvoj otroka..delovna in fizijoterapija
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Kdaj bi bil najprimernejši čas za predavanja, roditeljske sestanke? (n = 7)

Ocenite  obogatitvene dejavnosi, ki jih izvajamo. (1 - zelo slabo do 5 odlično) (n = 7)

Ali ste pripravljeni aktivneje sodelovati s skupino, v katero je vključen vaš otrok? (predstaviti poklic, »konjiček«, zbirati odpadni material) (n = 7)

Napišite predloge, ki bi po vašem mnenju lahko prispevali k boljšemu sodelovanju med vami in vrtcem in s tem k večji kvaliteti vzgojno izobraževalnega dela:

  /

  vsakodnevna povratna informacija vzgojiteljic
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Na koga ste se najpogosteje obrnili, če so se vam pojavila različna vprašanja in dileme o vzgoji vašega otroka? (n = 7)

Možnih je več odgovorov

  strokovna literatura

Kako ste zadovoljni s prehrano v vrtcu? (n = 7)

Spanje in počitek je otrokova individualna potreba. Trudimo se, da se tem   potrebam prilagodimo. Ali menite, da sta bila počitek in spanje: (n = 7)
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Prosimo vas, da podate še vašo splošno oceno zadovoljstva z delom vrtca v tekočem šolskem letu.  (n = 7)

Kako ocenjujete to anketo?  (n = 7)

  ločeno vprašanje zadovoljstvo z učitelji in vodstvom vrtca
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