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NAŠ  VRTEC  
ŠMO ZADOVOLJNI 
OTROCI, ŠTARŠ I 
 IN ZAPOŠLENI 

AVTONOMIJA STROKOVNEGA OSEBJA VRTCA 

Starši spoštujemo strokovno avtonomijo, 

kompetentnost, iniciativnost in ustvarjalnost 

strokovnega osebja v vrtcu. 

SODELOVANJE STARŠEV Z VRTCEM 

 Starši se zavedamo pomena pogovora o 

otroku s strokovnim osebjem vrtca 

(vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice, 

svetovalna služba, vodstvo) v dobro otroka, 

zato se udeležujemo rednih POGOVORNIH 

URIC in RODITELJSKIH SESTANKOV. 

 Starši seznanimo strokovno osebje z 

aktualnimi spremembami (fizično, 

zdravstveno in čustveno počutje otroka). 

 Pomisleke, težave, probleme rešujemo sproti 

le za svojega otroka. 

SPOŠTLJIV DIALOG 

Starši se zavedamo, da ima medsebojno 

spoštovanje (med starši/skrbniki, zaposlenimi 

vrtca in otroki) in neposredna komunikacija s 

strokovnim osebjem, izjemno pozitivno moč. 

POBUDE STARŠEV PRI NAČRTOVANJU DELA  

Starši LAHKO sodelujemo pri načrtovanju 

(predstavitev poklica in znanj) in izvajanju 

vzgojno izobraževalnih dejavnosti po dogovoru 

s strokovnim osebjem. 

KAJ JE ZA VRTEC POMEMBNO? 

 Starši posredujemo morebitne spremembe 

(naslov, tel. št. …). 

 Starši upoštevamo skupne dogovore v 

skupini/vrtcu in Letni delovni načrt vrtca. 

 Starši redno spremljamo aktualna obvestila 

na oglasni deski pred igralnico oz. 

eAsistentu. 
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VRTČEVSKI VSAKDAN 

 V vrtec vstopamo z nasmehom in s pozdravom. 

 V vrtec pripeljemo otroka do zajtrka in ga pridemo iskat do zaprtja vrtca. (Žabica do 17. ure in Palčica do 

16.30.) 

 Otroka osebno predamo strokovnemu osebju, tako pri prihodu v vrtec kot ob odhodu domov. Ko 

prevzamemo otroka iz skupine, se ne zadržujemo v prostorih vrtca in na igrišču. 

 Vhodna vrata za seboj vedno zapremo. 

 Pisno obvestimo strokovno osebje, če po otroka pride kdo drug, ki ni na seznamu oseb, ki lahko 

odpeljejo otroka iz vrtca. V izjemnih primerih pokličemo. 

 Izpolnimo izjavo, če otroka spremlja otrok (bratec, sestrica),  

star/-a od 10 do 14 let. 

 Otroka zaupamo strokovnemu osebju največ 9 ur na dan. 

KO OTROKA NE BO V VRTEC? 

 Otroka opravičimo 5 dni pred napovedano 

odsotnostjo. 

 V času počitnic ne opravičimo odsotnosti, 

če je otrok prijavljen, razen če prinese 

zdravniško potrdilo. 

STARŠI POZNAMO IN UPOŠTEVAMO:  

                                 (OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI STARŠEV) 
OBLAČILA in OBUTEV OTROKA za v vrtec 

 So takšna, ki otroku omogočajo varno 

gibanje (tudi na prostem) in igro. Poleti 

svetujemo spredaj zaprto obutev.  

 Rezervna oblačila so letnemu času primerna. 

KO OTROK ZBOLI? 

 Starši smo odgovorni do svojega otroka, 

drugih otrok v skupini ter do zaposlenih, 

zato bolnega otroka ne vključujemo v vrtec. 

 Starši vselej obvestimo strokovno 

osebje o bolezni otroka. 

 Starši upoštevamo smernice NIJZ. 

OTROKOVE IGRAČE V VRTCU 

 Starši upoštevamo dogovor, ki ga skupaj 

sklenemo na 1. RS. 

 Otroci v vrtec ne nosijo dragih, prevelikih, 

premajhnih, agresivnih in nevarnih igrač. 

Zanje strokovno osebje vrtca NE odgovarja. 

Starši spodbujamo otroka k nošenju ljubih 

knjig, slikanic. 

NIČELNA TOLERANCA DO NASILJA 

Če opazimo nasilno, neetično in 

nekompetentno ravnanje zaposlenega v vrtcu 

ali druge odrasle osebe do otroka, na to 

opozorimo vodjo vrtca. 


