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POROČILO VRTCA O OTROKU 
 
 
PODATKI O OTROKU in VRTCU 
Ime:  

Priimek:  

Datum rojstva:  

Naslov bivališča, 

pošta in poštna številka: 

 

 

Telefonske številke:   
a) staršev  
b) rejnika  
c) zakonitega zastopnika  

E-naslovi:  
a) staršev  
b) rejnika  
c) zakonitega zastopnika  
 

Naziv vrtca:    

Naslov:  

Ime in priimek kontaktne osebe:  

Telefonska številka:  

E-naslov:  

Otrok je vključen v vrtec od:  

Oddelek, v katerega je vključen:  

Število otrok v oddelku:             

 

Dosedanja obravnava/usmeritev (ustrezno obkrožite): 

☐  A) Otrok ima odločbo o usmeritvi na podlagi ZUOPP-1. (V nadaljevanju izpolnite točko 2 – Evalvacijsko poročilo). 

☐  B) Otrok ima individualni načrt pomoči družini (INPD) oz. zapisnik multidisciplinarnega tima. (V 

nadaljevanju izpolnite točko 1 – Poročilo ob uvedbi postopka in 2 – Evalvacijsko poročilo). 

☐  C) Otrok ni bil obravnavan v Centru za zgodnjo obravnavo. (V nadaljevanju izpolnite točko 1 – Poročilo ob uvedbi 

postopka). 
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1. POROČILO OB UVEDBI POSTOPKA 

 
1.1. Opažanja o otroku: 

 Zapišite informacije, ki so jih starši povedali vzgojitelju/vzgojiteljici o otrokovih posebnostih: 
  

 
 Opišite značilnosti otroka, njegovega razvoja, močna in šibka področja ter morebitne posebnosti 

in odstopanja v telesnem, spoznavnem in psihosocialnem razvoju: 
 

  
 

1.2. Otrokovi dosežki v okviru kurikula: 

Opišite, kaj otrok zmore na  posameznih področjih kurikula za vrtce in kje ima težave: 

 GIBANJE:   

 

 MATEMATIKA:  

 
 JEZIK:  

 
 DRUŽBA:  

 
 NARAVA:  

 
 UMETNOST:  

 
 

1.3. Mnenje otrokovega vzgojitelja/vzgojiteljice na podlagi 23. člena ZUOPP-1: 

  

1.4. Sklepna ugotovitev ter predlog vrtca o prilagoditvah in potrebni pomoči: 

  

 
2. EVALVACIJSKO POROČILO  
2.1. Izvajalci dodatne strokovne pomoči, obseg in način izvajanja:  

IZOBRAZBA IZVAJALCA 
ŠTEVILO UR 
TEDENSKO 

 
NAČIN* 
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*individualno ali v skupini, v oddelku ali izven oddelka 
 
2.2. Opažanja o otroku: 

 Opišite značilnosti otroka, njegovega razvoja, močna in šibka področja ter morebitne posebnosti 
in odstopanja v telesnem, spoznavnem in psihosocialnem razvoju: 

  

 Opišite otrokove dosežke, ki so ugotovljeni na podlagi evalvacije izvajanja pomoči (opišite, kaj 
otrok zmore in kje ima težave) in napredka na posameznih področjih kurikula: 

 

 Navedite, katere prilagoditve in pripomočke ste otroku omogočili in ali so bile učinkovite: 
 

 Zapišite realizacijo zastavljenih ciljev ter odstopanja od zastavljenega in razloge za to: 
 
 

2.3. Mnenje otrokovega vzgojitelja/vzgojiteljice na podlagi 23. člena ZUOPP-1: 

 

2.4. Sklepna ugotovitev in mnenje o nadaljnjem usmerjanju z navedenimi predlogi 
pomoči in prilagoditev: 

 
 
 

Datum:      Žig    Podpis odgovorne osebe: 

                   
 
 
 
OBVEZNI PRILOGI:  

• Poročila posameznih izvajalcev dodatne strokovne pomoči 
• Individualni načrt pomoči družini oz. zapisnik multidisciplinarnega tima (skladno z 10. 

členom Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, 
št. 41/17), če obstaja.    
 


