Objašnjenje za list "Informacije o osnovnoj školi"
za roditelje
Cilj je individualna pratnja obrazovanja i razvoja svakog pojedinog djeteta kod upisa u školu.
Roditeljski dom, dječji vrtići i škole su partneri u zajedničkoj odgovornosti za dijete koje polazi
u školu. Ako dobro surađujete, dijete će lakše savladati prijelaz u osnovnu školu.
1

U listu se povezuju praktibilni postupci, pedagoški koncepti dječjih vrtića i osnovne škole.
List olakšava suradnju, prije svega onda ako nisu mogući zajednički razgovori između svih
sudionika (npr. kod većeg područja naselja u kojima djeca polaze u dječje vrtiće i/ili škole,
kod selidbe djeteta).
•

List prikazuje posebne interese i prednosti djeteta.

•

Ujedno i prikazuje na što se kod daljnje pratnje djeteta posebno treba obratiti pažnja.

•

List sadržava mišljenje roditelja i dječjih vrtića o "pravom" trenutku i mjestu upisa u školu.
Pedagoški stručnjaci mogu dijete u dječjim vrtićima pratiti u drugim situacijama neko što
to mogu roditelji kod kuće i obrnuto.

Upute uz pitanje nakon upisa u školu (pitanje 5):
•

Odluka o prihvatu u školu donosi voditelj škole. Osnova za ovu odluku je postupak upisa
u školu, pri tome se uključuju također i želje roditelja i prijedlog dječjih vrtića.

•

Vašem djetetu treba dati vremena i mogućnosti da se optimalno pripremi na prelazak u
školu. Ukoliko dođe do različitih shvaćanja između Vas i dječjeg vrtića o pravom trenutku
za upis u školu, tako to može biti povod za voditelja škole da se na Vaše dijete u njegovoj
situaciji temeljitije obrati pažnja i da se provede razgovor u troje sa Vama kao roditeljima i
nadležnom stručnom osobom.

Ispunjavanje lista je zajednički zadatak dječjih vrtića i roditelja. Prosljeđivanje upitnika na
osnovu školu (kod postupka upisa u školu) provodi se od strane roditelja. Svojevoljno je isto
tako i ispunjavanje lista od strane roditelja kao i prosljeđivanje lista od strane roditelja. Ako
škola isti ne primi, može se dogoditi u 1. razredu, da je neiskorišteno prošlo vrijedno vrijeme
ranog dječjeg učenja.
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Na sastavljanju lista "Informacije o osnovnoj školi" sudjelovali su između ostalog Državni institut za ranu
pedagogiju, nadležni za zaštitu podataka Ministarstva socijalnog i kulture kao i Bavarski izaslanik Vlade za
zaštitu podataka.

