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Povzetek: 

 

Sodelovanje vrtca in staršev prinaša vedno nove izzive, saj je za partnerski odnos potrebno veliko 

znanja, prizadevanja in volje, tako s strani vzgojiteljev kot staršev. Naloga ni lahka, a njena vrednost je 

neprecenljiva za vse deležnike, saj lahko le z roko v roki, s skupnimi močmi dosežemo  otrokov najboljši 

možni razvoj, njegovo srečo in zadovoljstvo.  

Že v času uvajanja otroka v vrtec je potrebno med starši in vzgojitelji vzpostaviti zaupanje, saj je le-to 

temelj uspešnega sodelovanja. Odnos med starši in vzgojitelji mora biti odkrit, zaupen, profesionalen 

saj le tako drug drugega bogatimo, učimo in dopolnjujemo. V našem vrtcu so starši pomembni  

sokreatorji  dela, saj se aktivno vključujejo v vse oblike sodelovanja s starši. 

 
Ključne besede: vzgojitelji, starši, vrtec, sodelovanje, zaupanje 

 

Abstract:  

 

Cooperation between kindergarten and parents always brings new challenges, efforts and will from both, 

the kindergarten and parents. The mission is not easy, but its value is priceless for all participants, 

because the truth is we can only gain the child´s best possible development, happiness and contentment 

hand in hand and with joint forces. 

It is during the initiation of the children into kindergarten we should build trust among parents and 

teachers, because this is the basis of a successful cooperation. Relationship among parents and preschool 

teachers should be honest, confidential and professional, because this is the only way to enrich tach and 

complement one another. In our kindergarten, parents are important so-creators of our work, because 

they are actively involved in all forms of cooperation. 
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1. Uvod 

 

   Starši se ob odločitvi, da vključijo svojega otroka v vrtec, srečujejo z velikimi notranjimi 

stiskami, saj jih skrbi kako se bo otrok vključil v novo okolje, ali bo v novem okolju sprejet s 

strani vrstnikov in odraslih, ali je vrtec okolje, ki bo njihovemu otroku omogočal optimalen 

psiho-fizičen razvoj?  Za vzgojitelja pa je čas uvajanja in prvega stika s starši čas, ki ga mora 

izkoristiti za pričetek gradnje partnerskega odnosa med starši in njim. V uvajalnem mesecu si 

mora vzgojitelj pridobiti zaupanje cele družine, sprejeti njihove kulturne navade in običaje, ter 

kar je še pomembneje, sprejeti vsakega člana družine kot individuum s svojimi značilnostmi. 

Sodelovanje s starši je ključnega pomena za razvoj osebnosti otrok. Vzgojitelj prične na 

nevsiljiv in profesionalen način spoznavati značilnosti otroka, njegov temperament, močna in 
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šibka področja, kaj ima rad in česa ne mara. Vsak strokovni delavec in vsak starš se zaveda, da 

sodelovanje med vrtcem in starši prinaša koristi vsem vključenim ter da lahko le z dobrim 

sodelovanjem staršev in vzgojiteljev  dosežemo celosten razvoj otroka, tako na mentalnem kot 

osebnostnem nivoju. Za otrokov razvoj so najpomembnejši prisotni in ljubeči odrasli. Otrok se 

razvija izključno skozi odnose, skozi socialne stike, le to je genetsko zakodirano v naš spomin. 

Otrok se najprej razvija skozi interakcije in v odnosu s starši in med staršema, kasneje pa 

vstopijo v njihov svet tudi ostali pomembni ljudje, kamor seveda sodimo tudi strokovni delavci 

in ostali zaposleni v vrtcu. Nemalokrat se zgodi, da vzgojitelji v vrtcu preživimo več časa z 

otroki kot starši sami, zato je zelo pomembno, kakšen odnos bomo spletli med seboj, saj le to 

ključno vpliva na celostni razvoj otroka. Nevrološka struktura človeških možganov je z odnosi 

zaznamovana do te mere, da se otrok zunaj teh odnosov ne more razviti na kognitivni niti na 

emocionalni ravni (Kompan Erzar, 25). Zgodnja leta so pomembna predvsem zato, ker se 

pojavljajo specifična možganska območja, na pojav in oblikovanje katerih zelo vplivajo 

medsebojni odnosi s skrbniki in pomembnimi drugimi. Predšolsko obdobje imenujemo tudi 

kritično časovno obdobje za razvoj človeka, saj omogoča v prvih letih življenja optimalen 

razvoj določenih področij v možganih. Mnenja sva, da interakcija otrok – starš – vzgojitelj, 

neposredno, direktno vpliva oz. oblikuje razvoj strukture osebnosti in možganov, zato je 

izrednega pomena iskrena, odprta, jasna komunikacija in pozitivno medsebojno sodelovanje. 

Izkušnje s pomembnimi drugimi vodijo k povečani aktivnosti nevronov, ki ustvarja rast novih 

in novih sinaptičnih povezav. Sodelovanje vrtca s starši povečuje tudi občutek varnosti pri 

otrocih, izboljšuje otrokovo samospoštovanje, povečuje njegova pričakovanja, razvija pozitiven 

odnos otroka do vrtca, otroci odrasle bolje sprejemajo in jih spoštujejo kot avtoritete (Zemljarič 

idr. 2003). Prepričani sva, da lahko z ustreznim sodelovanjem v relaciji otrok – starš – vzgojitelj 

prepoznamo še tako skrito stisko, frustracijo in jo na ustrezen način tudi predelamo. Otrok 

zunanji svet interpretira na svoj način in nikoli zagotovo ne vemo, kaj v določeni situaciji otrok 

doživlja. S pogovorom, vživljanjem v svet otroka, pogovori s starši, pa se otroškemu svetu 

lahko veliko bolj približamo, ga usmerjamo in opremljamo za življenje. Prav z našim odnosom, 

ki je pristen, oseben in vedno dinamičen, namreč najbolj vplivamo na izkušnje naših otrok, jih 

vzgajamo in učimo, celo fizično spreminjamo strukturo možganov (Bergant, 2013).  Prepričani, 

sva, da je za vse deležnike vrtca pomembno zaupanje in medsebojno sodelovanje. V našem 

vrtcu organiziramo mnogo srečanj z otroci in starši, prav tako jih vključujemo v vzgojno 

izobraževalni proces.  V nadaljevanju bova predstavili formalne oblike sodelovanja s starši, 

podrobneje pa bova opisali neformalne oblike. 

 

2. Formalne oblike sodelovanja s starši 

 

2.1. Roditeljski sestanki; najpomembnejši je prvi roditeljski sestanek, saj se starši in vzgojitelji 

spoznajo, vzgojitelji predstavijo značilnosti programa, kako poteka dan v  vrtcu, vzgojitelj 

seznani starše z uvajanjem v vrtec, kadar so vključeni novinci, starši izrazijo svoja pričakovanja 

in želje. 

2.2. Pogovorne ure; na pogovornih urah starši izvedo, kako se otrok vključuje v skupino, 

dejavnosti, na katerem področju je močan in na katerem je potrebna dodatna vzpodbuda, kako 

reagira v določenih situacijah in ali so na kakšnem področju kakšna odstopanja. Na pogovornih 

urah se pogovorimo tudi o pričakovanjih, težavah… 

2.3. Predavanja za starše; so organizirana glede na  aktualno problematiko, ki se pojavlja. 



 

 

2.4. Svet staršev; vsaka skupina ima svojega predstavnika staršev, ki je izvoljen na prvem 

roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev predlaga programe, daje soglasje k predlogom 

ravnatelja, daje mnenja o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih, problematiki… 

2.5. Svet zavoda; sestavljajo ga predstavniki ustanovitelja, delavcev in staršev, izvoljeni so za 

štiri leta, mandat pa je povezan s statusom otroka. 

 

3. Neformalne oblike sodelovanja s starši 

 

3.1. Oglasna deska; pred vhodom v igralnico imamo oglasno desko, ki jo dnevno urejamo in 

dopolnjujemo. Preko oglasne deske seznanjamo starše z: 

- drobtinicami - dnevni zapis dejavnosti, 

- izjavami otrok, 

- morebitnimi pohodi, izleti, 

- jedilnikom, 

- preko oglasne deske prosimo starše za material, 

- vabimo na govorilne ure; termini v katere se starši vpisujejo glede na njihove želje, 

- članki. 

 

   
Slika 1: Oglasna deska pred igralnico 

 

3.2. Delavnice za starše in otroke; večkrat letno izvedemo delavnice za starše in otroke in sicer 

v dopoldanskem in popoldanskem času: 

3.2.1. Delavnice ob tednu otroka; druženje staršev in otrok v popoldanskem času. Najprej so 

otroci staršem predstavili nekaj pesmic in odigrali dramatizacijo Razbita buča, nato smo 

likovno ustvarjali. Ob koncu srečanja smo imeli še Jesensko tržnico, kjer smo prodajali za 

gumbe – v tem času so se družine povezovale med seboj, prav tako pa so starši pripovedovali 

in se pogovarjali o navadah v družini. 

 

 
Slika 2: delavnice ob tednu otroka 

 

3.2.2. Čajanka s starši in starimi starši; v začetku decembra smo povabili starše in stare starše 

v dopoldanskem času na čaj. Ob čaju smo si pripovedovali zgodbe ter izdelovali dekoracijo za 

praznično mizo. 

 



 

 

 
Slika 3: čajanka s starši in starimi starši 

 

3.2.3. Decembrske delavnice; otroci, starši in vzgojiteljici smo skupaj izdelali okraske za jelko 

in igralnico, med delom in po njem smo sproščeno govorili o otrocih, navadah, si izmenjevali 

mnenja o različnih stvareh ter še poglabljali zaupanje drug v drugega. 

 

 
Slika 4: decembrske delavnice 

 

3.2.4. Nastop v veselem decembru; staršem in starim staršem smo se predstavili s pesmijo, 

plesom in dramatizacijo, po nastopu je sledil sproščen pogovor o otroku in družini. 

 

 
Slika 5: nastop za starše v decembru 

 

3.2.5. Druženje ob dnevu žena in materinskem dnevu; otroci so za starše in stare starše pripravili 

kratek kulturni program, predstavili smo se s pesmijo in plesom. Po končanem programu je 

sledilo druženje ob dobrotah, ki so jih pripravile družine na temo tradicionalne jedi. Ob okusni 

hrani smo se sproščeno pogovarjali o otrocih, družini, željah… 

 

 
Slika 6: nastop otrok in druženje ob materinskem dnevu 

               

 



 

 

3.3. Pohodi; skupaj s starši se odpravimo na pohode, starši so z nami kot vodniki, vzor otrokom 

in pomoč. 

 

 
Slika 7: pohod s starši 

 

3.4. Pikniki; vsako leto ravnateljica organizira piknik kot zaključek šolskega leta v sklopu 

Dneva družine, na pikniku se zberejo družine iz vseh enot, skupaj zarajamo, se igramo, 

poslovimo od bodočih šolarjev in izmenjujemo želje in izkušnje. 

 

 
Slika 8: piknik kot druženje družin in vseh zaposlenih v vrtcu 

 

3.5. Taborniški vikend; ravnateljica prav tako organizira taborniški vikend, ki je namenjen 

družinam, ki imajo otroke vključene v vrtec, z namenom in ciljem povezovanja družin in 

strokovnih delavcev med seboj. S skupnimi močmi in medsebojno pomočjo postavimo šotore, 

zakurimo taborni ogenj, se igramo športne igre, prepevamo… 

 

 
Slika 9: taborniški vikend – druženje družin in vseh zaposlenih v vrtcu 

 

3.6. Predstavitev poklicev, konjičkov in ostalo vključevanje v vzgojno delo; s starši imamo 

resnično odprt, profesionalen odnos in zato se z velikim veseljem priključijo in vključijo v vse 

oblike druženj in sodelovanja.  

3.6.1. Obiski na kmetijah; otroci spoznavajo delo na kmetiji, spoznavajo živali in življenjski 

cikel le-teh, pomagajo pri hranjenju živali, urijo fino motoriko, bogatijo besedni zaklad, 

spoznavajo običaje in tradicijo… 

 



 

 

                 
  Slika 10: življenje zajčkov       Slika 11:  hranjenje jagenjčka      Slika 12: »kožuhanje« 

        
Slika 13: leglo kužkov                  Slika 14: življenje pujskov          Slika 15: konji                              

         
Slika 16: luščenje fižola              Slika 17:  trgatev                         Slika 18: čreda ovc 
 

3.6.2. Predstavitev poklicev in konjičkov je otrokom vedno zanimiv dogodek, saj iz prve roke 

izvedo ogromno o določenem poklicu, konjičku… 

 

                  
Slika 19:  obisk očeta reševalca    Slika 20: obisk očeta policista     Slika 21: mamica medicinska sestra     
 

                       
Slika 22: obisk pri babici čebelarki  Slika 23: obisk babice frizerke  Slika 24: obisk na družinski oljarni 



 

 

3.6.3. vključevanje v ostalo vzgojno delo 

 

                      
Slika 25: obisk mamice – tetke Jeseni          Slika 26: prebiranje pravljice in peka palačink 

 

4. Zaključek:  

Zaposleni, starši, otroci, pa tudi vsi ostali, ki so tako ali drugače povezani z vrtcem ustvarjamo 

vzajemno skupnost, ki je v nenehnem gibanju. Zelo pomembno je zavedanje, da vsi drug na 

drugega delujemo, vplivamo, se določamo, medsebojno pogojujemo in drug v drugega 

projiciramo dele sebe, tako miselne, čutenjske kot tudi vedenjske  oblike. Tako zaposleni v 

vrtcu  kot starši, se moramo zavedati, da nosimo veliko odgovornost, saj oblikujemo in 

določamo življenja otrok. Ko se otroci razvijajo, njihovi možgani zrcalijo možgane predvsem 

svojih staršev, zaposlenih, okolja, ki ga obkroža, zato je zelo pomembno, kdo smo in kaj ter 

kakšno okolje jim nudimo. Meniva, da je potrebno, da vzgojitelji in starši z roko v roki, otrokom 

nudimo spodbudno in varno učno okolje, v katerega sodijo jasne, skupaj dorečene meje, 

razmejitve, jasna pravila, le tako lahko vzgojimo otroka v odgovornega, samostojnega 

posameznika. Lahko bi rekli, da nas otroci nosijo skozi vse življenje s seboj, zavedno ali 

nezavedno, skupaj s starši smo odgovorni za življenja mladih ljudi, vzgojo in izobraževanje, to 

je naše poslanstvo, ki se ga moramo v polnosti zavedati. Poleg odnosa starš – vzgojitelj pa je 

ključnega pomena tudi podpora in vzpodbuda ravnatelja, saj smo tudi vzgojitelji samo ljudje, 

ki potrebujemo nekoga ob sebi, ki nam pokaže pot kadar sami ne zmoremo naprej. Z roko v 

roki lahko dosežemo marsikaj! 
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Kratka predstavitev avtorjev: 

Jelka Čujež, po izobrazbi sem diplomirana vzgojiteljica ter magistrica zakonskih in družinskih študij. V JZ 

Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah sem zaposlena 13 let, 9 let kot vzgojiteljica, 3 leta sem opravljala dela pomočnice 

ravnateljice, sedaj sem ravnateljica. V svojem delu neizmerno uživam, zanimajo me predvsem področja, ki 

zajemajo odnose, odvisnosti in področje nevro razvoja. 

 

Polonca Krobat,  po izobrazbi sem diplomirana vzgojiteljica. Svojo pot v vzgoji in izobraževanju sem pričela pred 

petnajstimi leti v vrtcu Rogaška Slatina kot pomočnica vzgojiteljice, po petih letih dela v vrtcu, sem kot učiteljica 

v oddelku podaljšanega bivanja na osnovni šoli Šmarje pri Jelšah delala dve leti, nato pa sem po porodniškem 

dopustu zasedla delovno mesto vzgojiteljice v vrtcu Šmarje pri Jelšah, kjer sem zaposlena še danes.  
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