PRAVICE STARŠEV
Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke, do obveščenosti o
življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih
podatkov.
Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v
vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo starši upoštevati
meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.
Ob vstopu otroka v vrtec imajo starši pravico in dolžnost postopno uvajati otroka v vrtec.
Za način uvajanja se dogovorijo v vrtcu.
Starši so dolžni redno sporočati odsotnost svojega otroka v primeru nalezljive bolezni ali
posebnosti zdravstvenega statusa otroka.
Starši otroka osebno predajo vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice. V primeru, da hodi
kdo drug po otroka, naj starši oddajo pisno pooblastilo.

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA
Da se zanimajo za otrokov razvoj in se vključujejo v organizirane oblike sodelovanja z
vrtcem.
Da ob sprejemu otroka v vrtec opozorijo vzgojiteljico na posebnosti otroka, ki so
pomembne za njegovo varnost in zdravje.
Da upoštevajo navodila in obvestila na oglasni deski.
Da redno obveščajo vzgojiteljico o spremembi podatkov (telefonski številki, naslovu...).
Da v vrtec pripeljejo zdravega otroka, ki ne ogroža zdravja drugih otrok.
V primeru nalezljivih bolezni to takoj sporočijo odgovorni osebi v vrtcu.
Da upoštevajo poslovalni čas in ne zamujajo
Ob prihodu in odhodu iz vrtca zagotavljajo otroku spremstvo staršev ali pooblaščenih
oseb.
Redno plačujejo stroške programa, v katerega je otrok vključen.

SODELOVANJE S STARŠI
Starši so sestavni del življenja in dela v vrtcu. Prizadevamo si prijazno medsebojno
komunikacijo, kar je pogoj za uspešno sodelovanje. Iščemo vsebine in oblike ki nam
omogočajo kvalitetno povezovanje s starši. Oblike sodelovanja s starši so skupne in
individualne.
Skupne oblike
Roditeljski sestanki v oddelkih, skupne prireditve, ustvarjalne delavnice, praznovanja
otrok, strokovna predavanja in razgovori s posameznimi strokovnjaki.
Individualne
Izmenjava informacij ob prihodu in odhodu iz vrtca, poglobljen pogovor o otroku na
govorilnih urah enkrat mesečno, individualni pogovori s strokovnimi delavci pred vstopom
v šolo, vključevanje staršev v različne aktivnosti vzgojnega programa v skupini ( dobrodošli
so tudi dedki in babice), prisotnost staršev ob otroku v oddelku pri uvajanju otroka v vrtec
z dogovorom z vzgojiteljico, pisne informacije o tekočem delu in življenju v skupini v
kotičku za starše.

