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DRUGO: 

 Starši imate možnost sodelovati v 

organih vrtca in šole. 

 Vsakodnevno se ozrite na oglasno 

desko pred igralnico. 

 Vsi pomembnejši dogodki bodo 

objavljeni na spletni strani vrtca. 

 Udeležujte se srečanj, roditeljskih 

sestankov, predavanj, pogovornih ur. 

 Veseli bomo, če nam boste s svojim 

poklicnim znanjem priskočili na pomoč 

in popestrili naše dejavnosti. 

 

 

Želimo, da se bo vaš otrok dobro 

počutil v našem vrtcu, 

zato je potrebno Vaše zaupanje. 

 

     
Mark, 4,5 let (Nagajiva pomlad) 

 

 

 
       Mia, 2,5leti (Marjetica) 

 

 

                     
           Jakob, 5 let (Šopek) 

 

 

OŠ Franca Lešnika - Vuka 
Slivnica pri Mariboru 
Mariborska cesta 4 
2312 Orehova vas 
tel. (02) 603 56 80 , vrtec (02) 605 69 91 

e  e. pošta šola: o-flvslivnica.mb@guest.arnes.si 
e  spletna stran: www.osflv.si 

 

SPOROČILA 

STARŠEM 
 

PRVIČ V VRTEC 
 

 
 Mark, 3 leta (Moj vrtec) 
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SPOROČILA STARŠEM 
 Posredujemo vam nekaj pomembnih 

sporočil ob vključitvi otroka v naš 

vrtec. Družina je prvi in 

najpomembnejši vzgojitelj. 

Ob vključitvi otroka v vrtec želimo 

ustvariti vzajemen odnos, spoštovanje 

in sodelovanje.  

Osnovo dobrega odnosa sestavljajo 

pogovor, spoštljivost, sprejem razlik in 

tistega, kar je za  otroka najboljše. 

Kakovosten medsebojni odnos pomeni 

večjo korist za otroka. 

 

OBVEZNOSTI STARŠEV: 
 Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih 

sredstev (za znižano plačilo vrtca) je 

potrebno oddati pri krajevnem 

pristojnem Centru za socialno delo 

petnajst dni pred vstopom v vrtec. 

 Otrok mora biti pred vključitvijo v 

vrtec zdravniško pregledan pri 

pediatru, potrdilo prinesete 

vzgojiteljici prvi dan prihoda otroka v 

vrtec. 

 Starši morajo vzgojiteljico pred 

sprejemom opozoriti na posebnosti 

otrokovega zdravstvenega statusa, če 

le- ta ni razviden iz zdravniškega 

potrdila. 

 Starši so dolžni posredovati 

vzgojiteljici telefonsko številko in 

druge podatke o tem, kje jih je 

mogoče najti. Starši so dolžni oddati 

otroka odgovorni osebi v vrtcu. 

 Starši pripeljejo v vrtec zdravega 

otroka. Če vzgojiteljica ugotovi znake 

obolenja, lahko otroka odkloni. 

 Bolan otrok ne more biti v vrtcu, ker 

ogroža sebe in vrstnike. 

 Zdravil v vrtcu ne dajemo, razen na 

podlagi pisnega potrdila zdravnika. 

 Otrok v vrtec ne prinaša predmetov, ki 

ogrožajo zdravje in varnost drugih 

otrok. Za osebne predmete(nakit, 

igrače …), ki jih otroci prinašajo v 

vrtec, odgovarjajo starši. 

 Starši so dolžni priti po otroka v 

rednem delovnem času. Otrok je lahko  

v vrtcu  9 ur.  

 Starši so dolžni poravnati račun za 

vrtec v roku osem dni od izstavitve, 

sicer jim vrtec zaračuna zamudne 

obresti. 

 Starši so dolžni sporočiti odsotnost 

otroka do 9. ure zjutraj.     

OB SPREJEMU: 
 Predvidite  proste dni v času uvajanja v 

vrtec. Uvajanje je možno prve dni 

novega šolskega leta v skupini, ki jo 

otrok obiskuje. 

 Otrok naj prinese s seboj ljubkovalno 

igračo, ki jo ima najraje. 

 Priporočamo, da ima otrok v 

nahrbtniku rezervna oblačila. 

 Ob slabem vremenu naj bo otrok 

primerno obut in oblečen. 

 V igralnico ne vstopajte obuti, saj se  

vaš otrok se zelo rad igra na tleh. 

 

 

 
Cvetoči travnik, Staša, 3,5 leta 


