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VPRAŠALNIK OB VSTOPU V VRTEC
Spoštovani starši.
Sodelovanje med vrtcem in starši pomembno vpliva na kakovost predšolske vzgoje. Želimo, da
bi uvajalno obdobje vašega otroka potekalo kar se da prijetno in prijazno za vašega otroka, vas
in nenazadnje nas, zato vas naprošamo, da nam na uvajanje prinesete izpolnjen vprašalnik.
Ime in priimek otroka:

Datum rojstva otroka:

Ime in priimek matere in naslov:

Ime in priimek očeta in naslov:

Predviden čas otrokovega prihoda v
vrtec:

Predviden čas otrokovega odhoda iz
vrtca:

Telefonska številka staršev za nujna
sporočila + e-naslov:

Kdo poleg staršev bo otroka pripeljal,
odpeljal v in iz vrtca: (ime in priimek oz.
sorodstveno razmerje)
Ali je bil vaš otrok kdaj v krajši oskrbi pri
drugih odraslih?

Kako ga potolažite?
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Česa ga je strah?

Kaj ga razveseli?
Uporablja dudo, flaško ali pije
samostojno iz skodelice?

Koliko in kdaj spi?

Kaj potrebuje, da zaspi?

Je vajen družbe otrok, odraslih?
Odvajanje od plenice: (ustrezno
obkrožite)

- Ima plenico
- Ima plenico, vendar gre tudi na kahlico
- Uporablja samo kahlico oz. stranišče
Zdravstvene posebnosti otroka (alergije, diete, kronične bolezni, epileptični napadi,
vročinski krči, otroške bolezni, poškodbe in posebnosti):

Je bil vaš otrok obravnavan pri specialistu (logoped, fizioterapevt, nevrolog, psiholog…)?

Kaj bi še želeli sporočiti vzgojiteljicam o svojem otroku?

Katere informacije o otroku želite od vzgojiteljic?

Kaj pričakujete od vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice?

Podatki se bodo zbirali in vodili v skladu s pravilnikom o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju
predšolske vzgoje ter se uporabljali samo za zgoraj navedeni namen. Podatki se lahko posredujejo samo tistim
drugim uporabnikom, ki jim to dovoljuje zakon, vsem ostalim pa samo na podlagi vašega pisnega soglasja. Podatki
se hranijo do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani.

