
SPOŠTOVANI STARŠI 
 
V projektu S skupnimi koraki gradimo 
kakovost v vrtcih smo izdelali akcijski načrt 
izboljšav na področju sodelovanja s starši. 
Ena od prvih nalog je izboljšanje 
informiranja staršev na nivoju celega vrtca, 
enot in oddelkov. Ugotovili smo, da 
nekatere informacije, ki vam jih 
posredujemo, zaradi različnih vzrokov, ne 
opazite. Odločili smo se, da vas najprej 
seznanimo z načini obveščanja v našem 
vrtcu. 

PUBLIKACIJA VRTCA ANICE 
ČERNEJEVE 

Publikacijo prejme vsak starš ob prvem 
vpisu otroka v naš vrtec. V publikaciji so vsi 
pomembni podatki o vrtcu, plačilih in 
programih. Publikacija je ves čas  dostopna 
vsem staršem v garderobah otrok, v pleksi 
predalnikih, ki so pritrjeni na stenah. 
 

DOMAČA SPLETNA STRAN 
www.v-acernejeve.ce.edus.si 

Stran  sproti obnavljamo in dopolnjujemo, 
zato je dober vir informacij. 

 
SVET STARŠEV 

Člani Sveta staršev so na sestanke vabljeni 
z osebnimi vabili. Po sestanku dobijo vsi 
člani zapisnik, povzetke in sklepe zapisnika 
pa bomo pritrdili na centralne oglasne 
deske v garderobah otrok. Povzetek 
zapisnika bo opremljen z dobro vidnim  
datumom objave. 
 

RODITELJSKI SESTANKI 
SESTANEK STARŠEV NOVO VPISANIH 
OTROK – Starši ste vabljeni z osebnimi 
vabili skupaj s sklepom komisije za sprejem 
otrok v vrtec. 
1.RODITELJSKI SESTANEK, ki je 
predvidoma zadnje dni avgusta – starši 
prejmete osebna vabila. 

OSTALI RODITELJSKI SESTANKI – 
vzgojitelji vas vabijo z osebnimi vabili, ki jih 
dobite pri prihodu ali odhodu otroka iz vrtca. 
 

INDIVIDUALNI POGOVORI 
(GOVORILNE URE) 

Vsak vzgojitelj ima enkrat mesečno po 2 uri 
čas za individualne pogovore s starši. 
Predviden čas za  pogovore je na vseh 
vratih igralnic. 
O načinu obveščanja se starši dogovorijo z 
vzgojitelji na 1. roditeljskem sestanku. 
 

OBVESTILA O BOLEZNIH V VRTCU 
Kadar se v skupini pojavi več primerov 
kakšne otroške nalezljive bolezni, vas o tem 
obvestimo z obvestilom na vratih igralnice, 
če gre že za bolj razširjen pojav, pa na 
oglasnih deskah.  
 

INFORMACIJE O VSEBINI IN 
DEJAVNOSTIH, KI  POTEKAJO  

 V SKUPINI 
O vsebinah in  področjih dejavnosti, ki 
potekajo v oddelku vašega otroka vas 
strokovni delavci sproti obveščajo na 
oglasnih deskah pri vhodih v igralnice. 
Zanimive dogodke vam predstavijo tudi s 
fotografijami. 
 

CENTRALNA OGLASNA DESKA V 
GARDEROBI OTROK 

Na tej so vsi zapisniki in pomembna 
obvestila, ki so namenjena staršem vseh 
oddelkov, poslovni čas enote, dnevni 
red, jedilnik. 
 
 
Eden izmed pogojev za dobro 
sodelovanje med starši in vrtcem je tudi 
dobra informiranost. Prosimo, preberite 
ponujene informacije, ob nejasnostih pa 
se obrnite na strokovnega delavca ali na 
vodstvo vrtca.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

INFORMIRANJE  
V VRTCU  

ANICE ČERNEJEVE 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

SPLETNA DOMAČA STRAN: 
www.v-acernejeve.ce.edusi.si 
 

PUBLIKACIJA VRTCA 

OGLASNE DESKE V 
GARDEROBAH OTROK 

STROKOVNI DELAVCI 

VODSTVO VRTCA IN 
RAČUNOVODSTVO 

SVET STARŠEV 

KOTIČKI ZA STARŠE 

JEDILNIKI 
OBVESTILA 
ZAPISNIKI 
CENIK 
POSLOVALNI ČAS 

VSE O VRTCU IN 
ENOTAH 
PROGRAMI  
PLAČILA  

STROKOVNI ČLANKI 
REVIJE 
MAPE S FOTOGRAFIJAMI 

LDN VRTCA IN ENOT, 
POSLOVANJE, ZASTOPA 
MNENJE STARŠEV, VOLI 
PREDSTAVNIKE V SVET VRTCA 

SOCIALNE ZADEVE 
PLAČILA VRTCA 
ZAKONODAJA 
 

KAKO DO INFORMACIJ V 
VRTCU ANICE ČERNEJEVE? 

KATALOG IJZ                    JEDILNIK 
PROGRAMI                          PROJEKTI 
PRAVILNIK ZA VPIS           DOGODKI 
VPIS                                    KURIKULUM 
FOTOGRAFIJE 
 

RODITELJSKI SESTANKI 
GOVORILNE URE 
DNEVNE IZMENJAVE 
NUJNIH INFORMACIJ 

PLEKSI PREDALNIKI V GARDEROBAH 
S PUBLIKACIJO IN RAZLIČNIMI 
ZGIBANKAMI VRTCA 
OGLASNE DESKE PRED IGRALNICO – 
AKTUALNE TEME SKUPINE 


