
	

FORMALNA IN NEFORMALNA SODELOVANJA  STARŠEV  Z VRTCEM 
PEDENJPED NOVO MESTO 

Sodelovalnost  je  usklajeno delovanje vrtca in staršev, kot obliko 
sodelovanja v praksi vrtca naravnane tako, da so starši vključeni v 
sodelovanje, kot nepogrešljiv dejavnik in da dobijo pravočasno 
potrebne informacije o organizaciji in vsebinah predšolske vzgoje , in 
sicer: 

- pri sprejemanju letnega delovnega načrta sodeluje Svet staršev vrtca in 
Svet vrtca, 
- vsa obvestila za starše so dostopna staršem vsak čas na spletni strani vrtca 
na naslovu »http://www.pedenjpednm.si/starsi/«, 
- starši so obveščeni o vseh dogodkih in dejavnosti ter izvrševanju programa 
vrtca sproti vsakodnevno preko oglasnih desk vrtca, pri čemer ima vsak 
oddelek vrtca svojo oglasno desko (starši si oglasne deske vpogledajo redno 
vsakodnevno ob oddaji in prevzemu otroka iz vrtca), 
- starši so o vseh pomembnih dejstvih v zvezi z otroci sproti obveščeni ob 
oddaji in prevzemu otroka iz vrtca, kjer pridejo v stik z vzgojitelji in 
pomočniki vzgojiteljev in je med njimi vsakodnevno vzpostavljena 
komunikacija in sodelovanje, 
- redno enkrat mesečno so v vrtcu za vsak oddelek pogovorne ure, na katerih 
se starši pogovarjajo o vseh dejstvih in okoliščinah v zvezi z njihovimi otroci 
in izvajanjem programa vrtca, 
- starši se lahko vsak čas z vsako od vzgojiteljic dogovorijo za pogovor izven 
rednih pogovornih ur, 
- starši se lahko po predhodni telefonski ali pisni najavi vsak čas o vsakem 
dejstvu in okoliščini v zvezi z otrokom ali v zvezi z izvajanjem programa vrtca 
pogovorijo z ravnateljico, 
- ravnateljica je dosegljiva staršem praktično vsak dan med delovnim časom, 
razen v izjemnih primerih, ko mora v okviru svojih obveznosti iz pogodbe o 
zaposlitvi opraviti delo, ki ga je nujno opraviti takoj oz. s katerim ni mogoče 
odlašati, 
- vrtec v skladu z letnim delovnim načrtom in programom vsako leto 
organizira večje število prireditev, na katerih sodelujejo otroci in na katerih 
starši pridejo v stik in komunicirajo z vzgojitelji in ravnateljico, 
- starši so o dogodkih in dejstvih v zvezi z njihovim otrokom in v zvezi z 
izvajanjem programa vrtca obveščeni tudi po elektronski pošti z elektronskimi 
sporočili v dogovoru znotraj posameznega oddelka v dogovoru s strokovnimi 
delavci iz oddelka (tisti, ki so privolili v to in v ta namen posredovali vrtcu 
svoj elektronski naslov), 
- starši se obračajo na vrtec in ravnateljico pisno, po telefonu in ustno in jim 
slednja daje vse potrebne informacije v zvezi z njihovim otrokom in 
izvajanjem programa vrtca.


