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SPLOŠNO



JZ OTROŠKI VRTEC ŠMARJE PRI JELŠAH

 Vrtec sestavljajo 3 enote: Sonček Šmarje pri Jelšah, Livada Šmarje pri Jelšah in
Ciciban Šentvid.

 Enota Sonček vključuje otroke od prvega do šestega leta starosti v enajstih oddelkih.
K enoti Sonček spada še pet dislociranih oddelkov, in sicer DO Zibika, DO Kristan
Vrh, DO Sladka Gora, DO Mestinje in DO Sveti Štefan, kjer so otroci od prvega do
šestega leta starosti.

 Enota Livada vključuje šest oddelkov otrok od prvega do petega leta otrokove
starosti.

 Na podružnični osnovni šoli Šentvid je enota vrtca z dvema oddelkoma, ki vključujeta
otroke od prvega do šestega leta starosti.

 2019/20 - 25 ODDELKOV (456 otrok)



VPIS NOVINCEV

 V času od 30. 3. – 30. 4. 2020 je potekal vpis novincev za šolsko leto 2020/21.

 Do konca razpisa je prispelo 67 vlog za vpis v septembru 2020:

17 otrok drugega starostnega obdobja (2014, 2015, 2016, 2017) in

50 otrok prvega starostnega obdobja (2018, 2019).

Pri oblikovanju oddelkov se šteje, da sodijo v oddelek drugega starostnega obdobja otroci, ki bodo do
konca koledarskega leta dopolnili najmanj tri leta starosti.

 Za vpis med šolskim letom 2020/21 je prispelo 23 vlog.

 Skupaj 90 vlog.

 Spremembe.



VPIS NOVINCEV

 Glede na predvideno število prostih mest ugotavljamo, da je prostih
mest za vpis v septembru 2020 dovolj za vse novince, za katere so
vloge prispele pravočasno ter hkrati izpolnjujejo zakonske pogoje za
vpis v septembru 2020

 KOMISIJA za vključitev otrok s 1.9.2020 NI BILA POTREBNA.

 VLOGE ZA VPIS MED ŠOLSKIM LETOM – bodo obravnavane
naknadno (za vsak mesec posebej)



VPIS NOVINCEV

 RAZPOREDITEV OTROK PO ENOTAH IN DO

V kolikor otroka ni mogoče vpisati na želeno lokacijo, se ga vključi na
nadomestno lokacijo.



VPIS NOVINCEV

 PREMESTITVE: potrebno podati vlogo za premestitev iz ene enote 
v drugo (uprava, svetovalna služba, spletna stran)

 Po 1. 9. 2020



VPIS NOVINCEV
KRITERIJI ZA PREMESTITEV OTROK IZ ENE ENOTE V DRUGO 

(od 27. 12. 2016 dalje) 

 

 KRITERIJI 

1 Otrok ima posebne potrebe (odločba o usmerjanju). 

2 Otrok ima priporočilo pristojnega centra za socialno delo za vključitev na želeno lokacijo. 

3 Otrok bo v naslednjem šolskem letu na želeni lokaciji obiskoval 1. razred. 

4 Otrok ima na želeni lokaciji vključenega sorojenca. 

5 Čas od vložitve vloge za premestitev. 

* Racionalnost poslovanja 

Na želeno lokacijo na prosto mesto se v soglasju s starši vključi otroka glede na podane kriterije  in ki 

hkrati izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za vključitev na lokacijo premestitve.  

 

V kolikor starši želijo premestiti dva otroka ali več in če eden od sorojencev ustreza kriteriju 

premestitve, na želeno lokacijo, v primeru zadostnega števila prostih mest, premestimo oba sorojenca 

(v kolikor oba izpolnjujeta vse zakonsko določene pogoje za vključitev na lokacijo premestitve). 

 

*Pri premestitvi otrok iz ene enote v drugo se upošteva podane kriterije do takrat, ko to omogoča 

racionalno poslovanje. V kolikor bi se s premestitvijo otroka poslabšal materialni položaj vrtca, se 

upošteva dodatni kriterij, in sicer tako, da se otroke premesti v skladu z racionalnim poslovanjem.  



VPIS NOVINCEV

Postopek vpisa otrok v Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah določa:

 Zakon o vrtcih (Ur. l. RS 2/1996, 44/2000, 78/2003, 113/03-UPB1, 72/2005, 

100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 

40/2011-ZUPJS-A, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO)

 Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje (Ur. l. RS 27/14)

 Pravilnik o postopku sprejema otrok v Otroški vrtec 
Šmarje pri Jelšah (Ur. l. RS 117/08 ter 35/10)



VPIS NOVINCEV

 ZAKON O VRTCIH

 Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne
uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše
otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za
socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne
odsotnosti z dela.

 V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi
potrebami.

 Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za
socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka
zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki
urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina
s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za
socialno delo.



VPIS NOVINCEV

 PRAVILNIK O POSTOPKU SPREJEMA OTROK V OTROŠKI 
VRTEC ŠMARJE PRI JELŠAH

 3. člen

(število vpisa otrok in razporeditev v enote)

Vrtec lahko vpiše oziroma sprejme toliko otrok, kot to dopuščajo prostorski normativi in normativi 
za oblikovanje oddelka v skladu z veljavno zakonodajo. 

Vrtec pri razporejanju sprejetih otrok v vrtec upošteva kriterij racionalnosti glede na oddaljenost 
stalnega prebivališča vpisanega otroka od posameznih enot vrtca,  poleg tega pa tudi število 
sorojencev že vpisanih v enoto vrtca, kamor starši želijo vpisati še drugega otroka ter dejstvo, da 

bo otrok naslednje šolsko leto nadaljeval šolanje na tej lokaciji. 



VPIS NOVINCEV

VLOGE ZA VPIS MED ŠOLSKIM LETOM

 Če bo v vrtcu med šolskim letom 2020/21 dovolj prostih mest, bo odločala o
sprejemu otrok ravnateljica vrtca ali od nje pooblaščena oseba.

 Če pa se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je prostih mest, odloča o njihovem
sprejemu komisija za sprejem otrok.

 Prednost pri vključitvi otrok v vrtec imajo otroci s posebnimi potrebami in otroci, za
katere starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi
socialnega položaja družine.

 O sprejemu preostalih otrok odloča komisija po kriterijih iz 13. člena Pravilnika o
postopku sprejema otrok v Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah (Ur. l. RS 117/08 in
35/10), ki je objavljen tudi na spletni strani vrtca.



VPIS NOVINCEV

Komisija odloča o sprejemu ostalih otrok v vrtec po naslednjih 
kriterijih: 

 oba starša oziroma starš v enoroditeljski družini in otrok imajo stalno prebivališče v Občini 
Šmarje pri Jelšah 35 točk 

 eden od staršev in otrok imata stalno prebivališče v Občini Šmarje pri Jelšah 10 točk 

 zaposlenost oziroma status študenta oziroma kmeta, ki samostojno opravlja kmetijsko 
dejavnost kot edini in glavni poklic, obeh staršev oziroma enega starša v primeru 
enoroditeljske družine 20 točk;«. 

 otrok, ki se vpisuje v vrtec zadnje leto pred vpisom v šolo ali otrok, ki mu je bil odložen 
vstop v osnovno šolo 10 točk 

 otrok je bil uvrščen na čakalno listo že v preteklem letu 5 točk 

 v družini so trije vzdrževani otroci ali več 2 točki.

»Med šolskim letom se pri točkovanju vlog upošteva še dodatni kriterij, in sicer za vsak mesec 
čakanja na čakalni listi 1 točka.«



VPIS NOVINCEV

 Seznami otrok po oddelkih – bodo objavljeni zadnji teden avgusta (homogeni,
heterogeni, kombinirani).

 Seznami bodo objavljeni pod šiframi. Šifro novinci prejmejo po pošti, in sicer
po podpisu pogodb.

 Vloga za znižano plačilo vrtca – vložite na pristojni center za socialno delo (za
september 2020 – v mesecu avgustu); VPIS MED ŠOLSKIM LETOM – sproti (v
nasprotnem primeru plačate polno ceno programa!).

 Zdravniško potrdilo (ki naj ne bo starejše od enega meseca) – velja potrdilo iz
drugega vrtca, v kolikor ni vmesne prekinitve. Potrdilo prinesete v oddelek
prvi dan ko pride otrok v vrtec.

 Zdravstvene posebnosti otroka (diete, alergije …) javite pred vstopom v vrtec
Idi Valek, vodji prehrane in ZHR.

 Spoznavni dan – bo v ponedeljek, 31. 8. 2020 (v oddelku kamor bo
vključen otrok).

 Uvajanje – mesec september oz. mesec, ko se otrok vključi v vrtec (starši naj
imajo copate).

 Poslovalni čas enot se bo oblikoval naknadno glede na izražene potrebe
staršev v izjavi.

 Izpis, odjava (glej naslednjo stran).



SPLOŠNO

 Vrtec izpisuje otroke z zadnjim dnem v mesecu. Izpolnjeno izjavo za izpis je potrebno
oddati najmanj do 15-ega v mesecu za izpis otroka z zadnjim dnem tekočega meseca.

 Starši otrok, za katere je Občina Šmarje pri Jelšah po veljavni zakonodaji dolžna kriti del
cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo za največ dva
meseca v obdobju od 1. junija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno
odsotnost otroka za največ dva meseca. Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati rezervacijo
najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.

 Za prvi mesec neprekinjene odsotnosti otroka starši prispevajo k ceni programa delež, ki
znaša 30 %, za drugi mesec pa 50 % zneska, določenega z odločbo o višini plačila za
program vrtca. To določilo velja samo za tiste starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno
prebivališče v Občini Šmarje pri Jelšah. Otroški vrtec mora v primeru uveljavljanja
rezervacije od cene programa odbiti celotni strošek prehrane za čas odsotnosti otroka iz
vrtca.

 Starši otrok, za katere je Občina Šmarje pri Jelšah po veljavni zakonodaji dolžna kriti del
cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo zdravstveno rezervacijo
zaradi enomesečne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni. Starši plačajo 50 % zneska,
določenega z odločbo o višini plačila za program vrtca, zmanjšanega za sorazmerni del
stroškov živil. Znižano plačilo starši uveljavljajo na podlagi vloge in zdravniškega potrdila, ki
ga morajo posredovati Občini Šmarje pri Jelšah, Oddelku za družbene dejavnosti.

 Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo zgoraj
omenjeni rezervaciji le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega
proračuna



SPLOŠNO

 Cene dnevnega programa od 1. 2. 2019 dalje (Sklep o določitvi 
cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri 
Jelšah (Ur.l.RS 6/2019)

 – oddelki starostne skupine od 1–3 let: 494,00 EUR 

 – oddelki starostne skupine od 3–6 let: 369,00 EUR 

 – oddelki starostne skupine od 3–4 let in kombinirani oddelki: 411,00 
EUR. 



PRVIČ V VRTEC -
UVAJANJE



PRVIČ V VRTEC

 Pri vstopu otroka v vrtec igrata pomembno vlogo obe strani: družina ter
strokovno osebje vrtca.

 Postopno uvajanje v različne programe vrtca je pravica staršev, ki je
zapisana v Kurikulu za vrtce (publikacija: Sodelovanje s starši).

 Še posebej je pomembno, da imajo starši pravico do postopnega
uvajanja v vrtec in možnost, da se s strokovnim osebjem dogovorijo za
najustreznejši način vključevanja svojega otroka v vrtec.

 Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti
predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu
dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.



PRVIČ V VRTEC

 Ko se otrok prvič sreča z vrtcem, se zanj in za starše marsikaj 
spremeni.

 Reakcije otrok se razlikujejo …

 Tudi starši, ki otroka prvič vključujejo v vrtec, doživljajo stiske. 
Ker nimajo izkušenj z življenjem v vrtcu, so nezaupljivi, pojavlja 
se veliko vprašanj in strahov.



PRVIČ V VRTEC

 Otroci se lahko na vstop v vrtec odzovejo z jokom, žalostjo, strahom, 
zaskrbljenostjo, jezo, odklanjanjem hrane in celo boleznijo.

 Pri večini otrok so težave kratkotrajne in prehodnega značaja in se kasneje v 
mesecu dni umirijo.

 Odločna starša, ki sta prepričana, da je vrtec nekaj dobrega, lahko težave 
ublažita.

 Lažje kot se bodo starši ločili od otroka, lažja bo otroku vključitev v vrtec.

 Ne moremo mimo zaupanja v strokovno osebje ter pozitivne komunikacije 
med starši in strokovnim osebjem.

 Smisel uvajanja je v tem, da otrok navezanost, ki jo je razvil do staršev, 
razširi na vzgojitelje.



PRVIČ V VRTEC

 Vsak otrok doživlja prehod iz družine v vrtec na svoj način. Težave pri 
uvajanju otroka v vrtec so normalen pojav in odraz otrokove stiske.

 VSI, vzgojitelji in starši, se morajo naučiti prepoznavati otrokove stiske, 
jih sprejeti in nanje tudi ustrezno reagirati.



PRVIČ V VRTEC

Da otroci lažje sprejmejo novo okolje, je potrebno, da se starši držijo nekaj nasvetov.

 Zelo pomembno je, da si za uvajanje v vrtec starši vzamejo dovolj časa. Le tako 
bodo mirni in se bodo otroku lažje posvetili.

 Otrok je v času uvajanja bolj občutljiv, zato potrebuje več pozornosti, potrpežljivosti 
in nežnosti.

 Otroku naj starši omogočijo, da lahko s seboj v vrtec prinese svojo najljubšo igračo 
(medvedka, pleničko …) oziroma predmet, ki ga bo potolažil.

 Da bo otrok zaupal vzgojiteljici in pomočnici vzgojiteljice, je pomemben sproščen in 
naklonjen odnos staršev do vzgojnega osebja.

 V času uvajanja naj starši ne načrtujejo večjih sprememb (jemanje dude, plenic …), 
ki bi otroka še dodatno obremenjevale. Vse to lahko načrtujejo kasneje, ko se bo 
otrok že navadil na vrtec.



PRVIČ V VRTEC

Pri uvajanju v vrtec se malček sooča z naslednjimi izzivi:

 odreči se mora stalni dnevni prisotnosti staršev ter sprejeti kratkotrajne 
ločitve,

 navezati se mora na vzgojitelje v oddelku,

 navaditi se mora na spremembo dnevne rutine,

 navaditi se mora na nov okus hrane, na spanje na ležalniku,

 navaditi se mora na to, da je vključen v skupino otrok, v kateri je sam le 
eden od mnogih otrok,

 naučiti se mora sodelovati z vrstniki v skupini,

 vključiti se mora v skupinske igre in vodene dejavnosti.



PREHRANA IN ZDRAVJE V 
VRTCU



PREHRANA V VRTCU

 Pri oblikovanju jedilnikov upoštevamo priporočila in smernice 

 Poudarek na manj sladkorja, nesladkan čaj 

 Minimalno predelanih živil, praviloma vse cmoke, zavitke, 
peciva… delamo sami

 Vključevanje lokalno in ekološko pridelanih živil

 Število otrok z dietno prehrano se povečuje:

- potrebno potrdilo zdravnika,

- ko/če izzveni, pisno obvestilo vodji prehrane



ZDRAVJE V VRTCU

 Nalezljive bolezni – ob pojavu v oddelku izobesimo obvestilo na 
oglasno desko – starši, OBVEŠČAJTE strokovne delavke, če 
vaš otrok zboli za nalezljivo boleznijo – tako pomagate 
omejiti širjenje

 V vrtec sodi le zdrav otrok, zdravil v vrtcu ne dajemo

 Izjeme – vročinski krči, astma

 Še vedno problem uši



ZDRAVJE ZOB

Ključni:

• pravilna prehrana 

• ustrezna nega zob in ustne votline

• Pomoč oz. nadzor nad umivanje potrebna nekje 
do 8. leta starosti



ZDRAVJE ZOB

Steklenični karies:

 v zgodnjem obdobju je karies 
večinoma posledica oblivanja zob s 
sladkimi tekočinami, posebej 
ponoči 

 steklenička kot pomirjevalo za 
otroka čez dan, tudi med spanjem

 nekateri jo držijo v ustih vso noč



ZDRAVJE ZOB

 Izločanje večjih količin sline po glavnih obrokih delno 
nevtralizira delovanje bakterijskih kislin

 Če že uživamo sladkarije, jih zato uživajmo le po glavnih 
obrokih, ne pa med obroki

 Med posameznimi obroki se je dobro izogibati prigrizkom 

 V prehrani naj bo čimveč sveže zelenjave in sadja, hrana 
naj bo trša

 Mehka, bolj lepljiva hrana prispeva k nastanku zobne 
gnilobe – zobne obloge (čokolino, smoki,  …)



ZDRAVJE ZOB

Najboljša pijača je voda!

Dobri tudi:

- naravni sokovi, redčeni z vodo 
pol-pol

(kislina, sladkor!)

- nesladkan ali malo sladkan čaj



ZDRAVJE ZOB

Čim manj pijač, ki so :

- gazirane, 

- sladke,

- so jim dodana umetna sladila

- kisle pijače je priporočljivo piti po 
slamici!



PRAVICE IN OBVEZNOSTI 
STARŠEV, MEDSEBOJNO 

SODELOVANJE



OBVEZNOSTI STARŠEV
 Vsi otroci morajo biti pred sprejemom v vrtec zdravniško pregledani, potrdilo o pregledu 

oddajo v vrtcu ob sprejemu vzgojiteljici.

 Ob sprejemu otroka v vrtec so starši dolžni vzgojiteljico opozoriti na posebnosti otroka, še 
posebno na otrokov zdravstveni status, če to ni razvidno iz zdravniškega potrdila. 

 Starši so dolžni posredovati vrtcu številko telefona in podatke o tem, kje jih je mogoče najti 
in obvestiti ob nenadni obolelosti otroka ali ob drugih nepredvidenih dogodkih.

 V vrtec smejo starši pripeljati samo zdravega otroka, zdravil v vrtcu ne delimo, otrok ne 
sme imeti s seboj predmetov, ki bi lahko ogrozili njegovo zdravje in varnost oz. zdravje in 
varnost drugih otrok.

 Starši so dolžni vrtec obvestiti o nalezljivi bolezni otroka. Če vzgojiteljica ali pom. 
vzgojiteljice ob prihodu ugotovi znake bolezni, je dolžna otroka odkloniti.

 Starši v primeru bolezni po telefonu sporočijo trajanje izostanka do 8. ure zjutraj v skupino 
ali na upravo. Javljeni dnevi odsotnosti se odštejejo pri obračunu.

 Starši morajo zagotoviti spremstvo otroka v vrtec in iz vrtca skladno z zakonom.

 Otroke spremljajo do igralnice in jih oddajo strokovni delavki, prav tako pridejo po 
otroka v igralnico, da jih strokovna delavka vidi, ko odhajajo.

 Po otroka naj pridejo pravočasno, otrok ima pravico dnevno bivati v vrtcu največ 9 ur.

 Starši so dolžni svoje finančne obveznosti do vrtca poravnavati redno in v dogovorjenem 
roku.

 Otroci naj ne nosijo dragocenega nakita, vrtec namreč ne odgovarja za izgubo le-tega, prav 
tako ne odgovarja za prinesene igrače.

 Priporoča se, da imajo otroci v vrtcu oblečeno primerno obleko, da se lahko sproščeno 
vključujejo v vse aktivnosti in se ne bojijo, da se bodo umazali, enako velja za obutev (ne 
pozabite, da se otroci učijo preko doživljanja in preizkušanja). Otroci naj imajo v nahrbtniku  
rezervna oblačila.



PRAVICE OTROK IN STARŠEV

 V vrtcu skrbimo za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic, ki jih zastopajo starši 
oziroma njihovi zakoniti zastopniki.

 Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne 
glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in 
duševno konstitucijo, itn. Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na 
določenem področju. 

 Z organizacijo življenja in dela v našem vrtcu uresničujemo zahtevo po enakih možnostih, 
upoštevamo razlike in pravico do izbire in drugačnosti. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za 
strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih 
odločitev in avtonomne presoje.

 Tako kot preostali javni vrtci smo svetovnonazorsko nevtralni.



PRAVICE OTROK IN STARŠEV

Starši:  
 imajo  pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (Kurikulum), 
 imajo pravico do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu, 
 imajo pravico do zaščite osebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov, 
 imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organizaciji življenja v 

vrtcu, pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati 
v strokovno avtonomnost vrtca, 

 imajo pravico do prisotnosti v skupini v začetnem uvajalnem obdobju. 
 
 

 
 

Shema komuniciranja staršev z vrtcem: 
 
                                                             Starši 

 
 

Delavci v oddelku 
 
 

Vodja enote 
 
 

Ravnateljica 



SODELOVANJE S STARŠI

Zavedamo se, da je sodelovanje vrtca in staršev nujen pogoj za kvalitetno delo in za dobro počutje otrok, 
zato organiziramo različne oblike sodelovanja:

 Postopno uvajanje otroka ob vstopu v vrtec ob prisotnosti staršev.

 Skupne (september, januar) in individualne roditeljske sestanke.

 Individualne pogovorne ure s starši na željo staršev ali vzgojiteljice (dogovor na prvem 
individualnem sestanku).

 Vključevanje staršev v neposredno  vzgojno delo.

 Starši obiščejo otroke v oddelku, skupna igra staršev in otrok, otroci obiščejo starše na delovnem 
mestu.

 Vsakodnevna komunikacija in priložnostni pogovori z vzgojiteljico, pom. vzgojiteljice, ravnateljico 
in ostalim osebjem.

 Pisne informacije staršem o predvidenem načrtu dela v oddelku na oglasnih deskah ali zgibankah.

 Obvestila staršem na centralni oglasni deski o spremembah, ki se dogajajo v celotnem vrtcu.

 Urejanje okolice vrtca - delovne akcije.

 Zbiranje odpadnega in drugega materiala za delo v oddelku.

 Sodelovanje staršev pri iskanju sponzorjev, donatorjev za kakovostno uresničevanje projektov in 
dodatnih obogatitvenih dejavnosti.

 Spoznavna srečanja s starši, skupni izleti, ogledi predstav, obiski prireditev, delavnice, kjer 
izdelujemo skupaj z otroki različne izdelke, dekoracije, skupaj telovadimo, praznujemo, … 

 Za starše pripravljamo tudi strokovna predavanja. 

 Starši sodelujejo pri nekaterih pomembnejših vsebinskih in organizacijskih odločitvah.       


