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OBVEZNOSTI – PRAVICE  

 

Pravice otrok 

  

»Vsi otroci želijo postati dobri ljudje. V njihovem vedenju lahko prepoznamo odgovornost.«  
(Majda Mramor) 

 

Otrokom omogočamo varno, zdravo in spodbudno okolje za njihov telesni, duševni in socialni 

razvoj. 

 

Otrok ima pravico do igre in razvedrila ter do udeleževanja v kulturnem in umetniškem 

življenju. 

 

V vrtcu nudimo otokom program, ki jim omogoča optimalen razvoj na različnih področjih 

dejavnosti ter jih učimo odgovornosti. 

 

Vzgojno delo je načrtovano na podlagi poznavanja in razumevanja otrokovih sposobnosti, 

interesov in značilnosti v določenem starostnem obdobju.  

 

Otrok ima možnost izbire med posameznimi ponujenimi dejavnostmi. 

 

Otroke zaščitimo pred telesnim in drugim nasiljem pred otroki in odraslimi. 

 

Otrokom nudimo enake možnosti na vseh področjih. 

 

Upoštevamo zasebnost otrok, razlike med otroki in pravico do drugačnosti, kar omogočamo z 

organizacijo dela v posameznih skupinah ter v celotnem vrtcu. 

 

 

Pravice staršev  

 

Temeljijo na spoštovanju in upoštevanju staršev kot primarnih vzgojiteljev, ki nosijo glavno 

odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj. Staršem dajemo možnost soodločanja o vseh 

pomembnih vprašanjih v zvezi z njihovim otrokom. 

 

Starše obveščamo o programu vrtca in jih vzpodbujamo, da sodelujejo pri načrtovanju in 

izvajanju vzgojnih dejavnosti, pri tem pa morajo upoštevati strokovno avtonomnost vrtca. 

 

Spoštujemo zasebno sfero družin, njihovo kulturo identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, 

prepričanja stališča, navade in običaje. 

 

S starši gojimo odprt dialog ter partnerski odnos o otrokovem razvoju in vzgoji, ne glede na 

različnost v kulturno-jezikovnem poreklu. 

 

Na oglasnih deskah starše obveščamo o  programu in delu posameznih skupin in o 

dejavnostih vrtca. Starše sproti obveščamo o otrokovem razvoju.   

 



 

S podatki o otrocih, ki so nam zaupani in njihovih družinah, ravnamo odgovorno in jih 

ohranjamo zaupne. 

  

Starši imajo pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec. 

  

 Obveznosti staršev 

 

Upravo vrtca seznanijo s spremembami, ki nastanejo med letom (naslov, telefonska številka, 

število družinskih članov, sprememba vira dohodkov…). 

 

Spoštujejo sprejete dogovore in poslovni čas vrtca; po otroka pridejo pravočasno.  

 

Poskrbijo, da otrok ne prinaša v vrtec dragih in nevarnih predmetov. 

 

V vrtec pripeljejo zdravega otroka in obveščajo strokovne delavce o morebitnem slabem 

zdravstvenem stanju otroka in o njegovih posebnostih.  

 

Redno poravnajo finančne obveznosti za opravljene storitve. 

 

Do 8.ure zjutraj sporočijo otrokovo odsotnost.  

 

Otroka oblečejo primerno vremenskim razmeram ter v oblačila, ki mu omogočajo sproščeno 

gibanje v vrtcu in na prostem. 

 


