Vrtec je hiša z otroki.
O, z mnogo, mnogo otrok!
Zato je še kuhinja v njem!
In veliko prijaznih sob
s stolčki za majcene ritke,
ki nemirno sedijo,
kadar prstki živahni
barve na sliki lovijo.
V vrtcu doma so igrače
za crkljanje in igre.
V vrtcu lahko se skače,
boža namišljene tigre.
V vrtec grejo prav majhni otroci –
še z dudico in v plenički.
A zrastejo in odletijo iz vrtca.
V šolo. Kot ptički…

(Barbara Gregorič Gorenc)
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Spoštovani starši!

Veseli nas, da ste svojega otroka vključili v naš vrtec.
V novo šolsko leto 2022/2023 vstopamo z navdušenjem in novimi idejami. Čeprav
nekoliko bolj previdno, saj si želimo, da se ne bi ponovile zaostrene razmere z virusom
Covid – 19. Vsi skupaj se bomo potrudili, da ohranimo varno in zdravo okolje za vašega
otroka.
V publikaciji, so zapisani bistveni podatki o delovanju našega vrtca. Zaupali ste nam
vaše največje bogastvo - svojega otroka. Zato si želimo v največji možni meri potruditi,
da otroku nudimo spodbudno, varno in ljubeče okolje, kjer bo lahko razvijal svoje
potenciale. Vendar pa za soustvarjanje življenja v vrtcu lahko pomagate, da se bo vaš
otrok v vrtcu počutil dobro. Vsi skupaj otroku gradimo most po katerem bo
vsakodnevno prehajal iz ljubečega doma v igrivi svet vrtca. Naj bo ta most čimbolj
trden, dnevi pa polni igre, novih izzivov in bogatih izkušenj.
Želimo si kakovostnega in konstruktivnega sodelovanja z vami in vašimi otroki.

»Kateri občutek je še tako prijeten, kot je prijetna otrokova roka v moji?
Tako majhna, tako mehka in topla,
kot mucka se stiska v zavetju mojega prijema.«
(M.Holmes)

1. PREDSTAVITEV VRTCA
___________________________________________________
Vrtec je javni zavod za vzgojo in varstvo predšolskih otrok, ki ga je ustanovila Občina
Bloke in spada pod Osnovno šolo Toneta Šraja Aljoše Nova vas.
V našem vrtcu izvajamo javno veljavni program Kurikulum za vrtce, ki je bil potrjen na
Strokovnem svetu RS v marcu 1999 in nam predstavlja strokovno podlago za
profesionalno delo, ki temelji na izkustvenem učenju na interakcijah in izkušnjah iz
katerih se otrok v vrtcu uči.
Cilj kurikula je večje upoštevanje človekovih in otrokovih pravic, upoštevanje različnosti
in drugačnosti otrok.
Kurikulum zajema pet področji: jezik, matematika, narava, gibanje in umetnost.
Strokovni delavci v vrtcu iz teh področjih vsakodnevno načrtujejo in izvajajo različne
dejavnosti. Prav tako načrtujejo in izvajajo različne projekte in dejavnosti, ki bogatijo
naše delo.
V šolskem letu 2022/2023 vrtec deluje v šestih oddelkih.
Naloge vrtca
Temeljne naloge vrtca so varstvo, vzgoja in izobraževanje otrok. S strokovnim delom
želimo:





izboljšati kvaliteto življenja otrok in družine,
pomagati staršem pri celoviti skrbi za otroke,
ustvarjati pogoje za razvoj otrokovih telesnih in psihosocialnih sposobnosti,
skrbeti za dobro počutje otrok,



formativno spremljanje otroka in načrtovanje dejavnosti glede na potrebe
vsakega posameznika,
otrokom nuditi spodbudno učno okolje za razvoj govora,
načrtovanje in izvajanje področji dejavnosti v povezavi z načeli Kurikula za vrtce.




Cilji vrtca
Z njimi želimo dosegati višjo kakovost izvedbenega Kurikula, tako da:








ustvarjamo otrokom prijazno okolje,
sprejemamo, dopuščamo ter spoštujemo enakost in drugačnost otrok in staršev,
spodbujamo ustvarjalno igro,
otrokom omogočamo, da zmorejo pot do novih izkušenj, različnih doživetij,
samozavesti, samostojnosti in odgovornosti,
razvijamo predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu – možnosti predelave.
razumevanje sposobnosti razumevanja sebe in drugih,
razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje
v skupinah,









razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev spodbujanje čustvenega
doživljanja in izražanja,
negovanje radovednosti raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter
razvijanje neodvisnega mišljenja,
spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora,
kasneje pa tudi branja in pisanja,
spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja,
posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakdanjega življenja
razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje (Po ZVrt).

Načela
Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in poteka po
načelih:
–

demokratičnosti,

–

pluralizma,

–

avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,

–

enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki,

–

pravice do izbire in drugačnosti in

–
ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega
razvoja (Po ZVrt).
VIZIJA
Zaposlenim predstavlja vizija kažipot ravnanj, preko katerih je življenje otrok in odraslih
temelj za dobro počutje in učenje. V viziji so izražene vrednote, poslanstvo in globalni
cilji našega vrtca:






sprejemali, dopuščali in spoštovali bomo enkratnost, drugačnost,
v medsebojnih odnosih bomo odprti, nastale probleme bomo reševali strokovno
in takoj,
izobraževali se bomo in gradili pot do sodobnega vrtca,
vselej in povsod skrbeli za ugled vrtca,
vzgajali k ekologiji na vseh področjih.

Vizija nam pomeni tudi osnovo za postavljanje operativnih ciljev in strategij dela v
našem vrtcu.

ZAPOSLENI

VODSTVO ZAVODA
IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

KONTAKT

Milena Mišič

ravnateljica

01/7098 830
milena.misic@os-tsaljose.si

Mateja Trontelj
Zgonc

pomočnica ravnateljice

01/709 80 90
mzgon@guest.arnes.si

ADMINISTRATIVNI KADER
IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

KONTAKT

Damjana Benčina

tajnica

01/6200 413
starsi-osljtsa@os-tsaljose.si

Urša Zbačnik

računovodkinja

01/7098 014
projekt2.osljts@os-tsaljose.si

SVETOVALNA SLUŽBA
IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

KONTAKT

Svetovalna delavka 01 709 88 31

STROKOVNI KADER
IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

KONTAKT

Martina Ivančič

vzgojiteljica

01 6200416
martina.ivancic@guest.arnes.si

Sara Šega

vzgojiteljica

01 6200417
sara.sega@guest.arnes.si

Mateja Zbačnik

vzgojiteljica

01 6200418
mateja.zbacnik@guest.arnes.si

Lara Levstek

pomočnica vzgojiteljice

01 6200417
lara.levstek@guest.arnes.si

Martina Rupar

vzgojiteljica

01 6200419
martina.rupar@guest.arnes.si

Urška Praznik

vzgojiteljica

01 6200415
urska.praznik1@guest.arnes.si

Romana Sajevic

pomočnica vzgojiteljice

01 6200418
romana.sajevic@guest.arnes.si

Nataša Ponikvar

pomočnica vzgojiteljice

01 6200415
natasa.ponikvar@guest.arnes.si

Pija Arko

pomočnica vzgojiteljice

01 6200416
pija.arko@guest.arnes.si

Lara Marković

vzgojiteljica

016200417
lara.markovic@guest.arnes.si

Maruša Švigelj

pomočnica vzgojiteljice

01 6200419
marusa.svigelj@guest.arnes.si

Jana Benčina

vodja prehrane

01 620 04 13
jana.bencina@guest.arnes.si

TEHNIČNI KADER
IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO
Mitja Zidar

kuhar

Martina Korošec

pomoč v kuhinji

Tatjana Ponikvar

perica

Branko Knavs

hišnik

Metka Anzeljc

čistilka

Ostala dela so v kombinaciji z zaposlenimi v osnovni šoli.
Poslovni čas vrtca in organizacija
V vrtcu se dogovorimo za poslovni čas vrtca glede na potrebe staršev in v soglasju z
ustanoviteljem vrtca.
Naš poslovni čas je od 6.00 – 16.00.
V času počitnic se lahko poslovni čas spremeni, od 6.30 – 16.00 (oz. glede na potrebe
staršev).
Vrtec je odprt vsak delovni dan, od ponedeljka do petka.
Za vse otroke, ki so vključeni v vrtec, izvajamo dnevni program, ki obsega varstvo,
vzgojo, nego, izobraževanje, prehrano in počitek. Zaradi organizacije dela v skupini in
kuhinji naj bodo otroci v vrtcu do 8.00 zjutraj.

Organizacija
počitnicami

dela

med

prazniki,

šolskimi

počitnicami

in

poletnimi

V dneh okrog praznikov, šolskih počitnic in poletnih počitnic, se predvideva večja
odsotnost otrok. Zaradi lažje organizacije dela in prehrane, pripravimo anketni
vprašalnik, o prisotnosti otroka v vrtcu. Vprašalnike morajo starši obvezno izpolniti, če
ne se smatra, da otrok tisti čas varstva ne potrebuje.
V tem času združujemo oddelke in delo organiziramo glede na število prijavljenih otrok.
Dežurstvo organiziramo, če je prijavljenih vsaj 10 otrok, ki niso iz istih družin.

2. ORGANIZACIJA DELA V ČASU UKREPOV ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA
VIRUSA COVID-19
V primeru poslabšanja razmer z virusom Covid-19 pričakujemo ponovno zaostritev
ukrepov. Zato že v začetku šolskega leta ohranjamo obstoječi sistem sprejemanja in
oddajanja otrok v vrtec. Otroke bomo še naprej sprejemali zunaj, pred vhodom vrtca,
saj se nam zdi nesmiselno preiti na obstoječi protokol pred izbruhom virusa, saj
domnevamo, da se bojo razmer spet poslabšale.
V času izrednih razmer bomo spet oblikovali t.i. »mehurčke« in upoštevali vsa
priporočila NIJZ-ja in Mizš-ja. Zaradi zagotavljanja stalnega kadra v mehurčkih bomo
poskrbeli za optimalno organizacijo odpiranja posameznih oddelkov. V tem času
dopuščamo možnost, da se začasno spremeni tudi poslovni čas vrtca. Prav tako bomo
zaradi lažje organizacije dela ohranili združevanje otrok v manjšem številu. Otroke v

jutranjem in popoldanskem varstvu združujemo v minimalnem številu, do deset otrok.
O združevanju otrok se vodi evidenca.
Otroke sprejemamo zunaj. Starši imajo dovoljen vstop v vrtec, le ob predhodni najavi.

V poletnem času oblikujemo t.i. »poletne mehurčke«, saj je v tem obdobju v vrtcu
zmanjšano število otrok.

ZAGOTAVLJANJE ZDRAVEGA OKOLJA IN PREPREČEVANJE ŠIRJENJA
OKUŽBE S COVID-19
V primeru poslabšanja razmer se bodo organizirale dejavnosti po kotičkih s sredstvi, ki
omogočajo redno pranje oz. razkuževanje. V primeru lepega vremena se načrtuje
dejavnosti zunaj, v naravi, na igrišču ali na terasi pred vrtcem. Dejavnosti še naprej
potekajo po programu Kurikula za vrtce, material za načrtovane dejavnosti prilagodimo
zgoraj opisanim ukrepom.
Čistilke redno razkužujejo prostore, kljuke. Strokovno osebje večkrat dnevno skrbi za
redno prezračevanje prostorov. Ko otrok ni v prostoru se razkužijo mize in igrače. V
času bivanja otrok v skupini mize temeljito brišemo z toplo vodo.
Večkrat dnevno skrbimo za higieno rok osebja in otrok. Pozorni smo na higieno kihanja
in kašlja.
Za zaščito tako osebja kot otrok pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno, da
v vrtec prihajajo le zdravi otroci. Otrok, ki ima povišano telesno temperaturo,
znake okužbe dihal (izcedek iz nosu, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, težko
dihanje, bolečine v mišicah), bruha ali ima drisko, naj ostane doma. Ob pojavu
bolezenskih znakov vam svetujemo, da se posvetujete z izbranim pediatrom. Zavedati
se moramo, da je virus še vedno med nami in da vsaka neprevidnost povzroči ponovno
širjenje.
Če se v družini pojavi okužba s SARS-CoV-2, ste to dolžni sporočiti
strokovnemu delavcu vrtca. Če je bil otrok v visoko rizičnem stiku z okuženo osebo,
ostane doma v karanteni.

3. ORGANIZACIJSKA SHEMA
PRVO STAROSTNO OBDOBJE
ODDELEK

STAROST ŠTEVILO VZGOJITELJICA

POMOČNICA

OTROK

OTROK

VZGOJITELJICE

PIKAPOLONICE

1-2 leti

10/12

Sara Šega

Lara Levstek

METULJI

2-3 leta

11/12

Martina Rupar

Maruša Švigelj

MEDVEDKI

2-3 leta

11/12

Urška Praznik

Nataša Ponikvar

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE
ODDELEK STAROST ŠTEVILO VZGOJITELJICA POMOČNICA/POMOČNIK
OTROK

OTROK

VZGOJITELJICE

ČEBELE

3-4 leta

16/ 19

Lara Marković

Veronika Bačnik

MRAVLJE

4-5 let

21/22

Mateja Zbačnik

Romana Sajevic

MURNI

5-6 let

20/22

Martina Ivančič

Pija Arko

V vrtcu oblikujemo:



oddelke prvega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci starosti od 11
mesecev do 3 let,
oddelke drugega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci, stari od 3
do 6 let.

Oddelki v vrtcu so:




homogeni, kar pomeni, da so v njih otroci, pri katerih je starostni razpon
največ eno leto,
heterogeni, kar pomeni, da so v njih otroci od enega do treh let ali od treh
do šestih let,
kombinirani, vanje so vključeni otroci obeh starostnih skupin.

V redni oddelek pa sprejmemo tudi otroka, ki je z odločbo usmerjen v naš vrtec. S
takim otrokom delamo po individualiziranem programu.
Razporeditev otrok

V šolskem letu 2022/23 so otroci razporejeni v 6 skupin.
 trije homogeni oddelka prvega starostnega obdobja,
 trije homogeni oddelki drugega starostnega obdobja
4. PREDSTAVITEV PROGRAMOV GLEDE NA TRAJANJE IN STAROSTNA OBDOBJA
Programi glede na trajanje
Izvajamo dnevne programe v trajanju 9 ur. Namenjeni so otrokom od prvega leta
starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok.
Po zakonu lahko otroci v vrtcu preživijo največ 9 ur.
Krajši programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in
obsegajo vzgojo, varstvo, lahko pa tudi prehrano otrok. V krajši program v našem vrtcu
sodijo cicibanove urice namenjene otrokom, ki niso vključeni v vrtec.
Programi glede na starostno obdobje
Programi so organizirani in namenjeni otrokom od 11 meseca starosti do šestih let.
Programi potekajo v dveh starostnih obdobjih:
 prvo obdobje: otroci v starosti od enega do treh let,
 drugo obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo (ZVrt).
Kurikulum za vrtce
Izvajamo javno veljavni program Kurikulum za vrtce, ki je bil potrjen na Strokovnem
svetu RS v marcu 1999 in nam predstavlja strokovno podlago za delo.
Cilj kurikula je večje upoštevanje človekovih in otrokovih pravic, upoštevanje
različnosti in drugačnosti otrok.
Otrok je aktiven udeleženec procesa. Z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo
izbire dejavnosti pridobiva nova znanja in spretnosti. Temeljni poudarki so na vzgojnoizobraževalnem procesu ter na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok uči.
V kurikulu so predstavljeni cilji in iz njih izpeljana načela.
Kurikulum omogoča:
 Posodobitev, načrtovanje in izvajanje programa dela za otroke prvega in
drugega starostnega obdobja; otrokom dajemo možnost, da z vsakodnevno igro
in izkustvenim učenjem odkrivajo, prepletajo in povezujejo spoznanja iz
različnih področij dejavnosti zajetih v kurikulu: gibanja, jezika, narave, družbe,
matematike in umetnosti; enakovredno pa vključujemo tudi medpodročne
dejavnosti, kot so: vzgoja za zdravje, okoljska vzgoja, prometna vzgoja,
moralna vzgoja, ...

 Izvajanje programa za otroke s posebnimi potrebami z dodatno strokovno
pomočjo (usmerjanje teh otrok v ustrezne programe vzgoje in izobraževanja
določa Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami).
Obogatitvene dejavnosti v okviru Kurikula
DEJAVNOST

VODJA
DEJAVNOSTI
Bralna značka
2. starostno obdobje
Lara Marković
Mali sonček
prvo in drugo starostno Mateja Zbačnik
obdobje (2-6 let)
Medeni zajtrk
prvo in drugo starostno Martina Ivančič
obdobje (2-6 let)
Druženje ob igri
prvo in drugo starostno Lara Marković
obdobje
Igre brez meja
skupini Murni in Mravlje
Martina Ivančič
Zdrav vrtec-varno s soncem prvo in drugo starostno Sara Šega
obdobje
Eko vrtec
prvo in drugo starostno Martina Rupar
obdobje
Obisk lutkovnega gledališča skupini Murni in Mravlje
Mateja Zbačnik
Kros
skupini Murni in Mravlje
Martina Ivančič
Plavalni tečaj Zapolje
skupina Murni
Marina Ivančič
Obisk občinske knjižnice
prvo in drugo starostno Lara Marković
obdobje
Zaključek
vrtca
(izlet, skupini Murni in Mravlje
Martina Rupar
pohod,…).
Teden otroka
prvo in drugo starostno Sara Šega
obdobje
Otroci berejo otrokom
prvo in drugo starostno Martina Kočevar
obdobje
Pripovedovanje pravljic v prvo in drugo starostno Ksenja Brus
angleškem jeziku
obdobje
Obisk dedka mraza
prvo in drugo starostno Urška Praznik
obdobje
Ustvarjalne urice
drugo starostno obdobje strokovne delavke
(3-6 let)
vrtca
Gozdna pedagogika
prvo in drugo starostno Urška Praznik,
obdobje
Mateja
Trontelj
Zgonc
PROJEKTI





Mali sonček,
Zdravje v vrtcu,
Varno s soncem,
Pasavček,

SODELUJOČI

 Gozdna pedagogika

 Pridružimo se različnim prireditvam v OŠ.
 Stroški dejavnosti niso všteti v ceno vrtca. Prevoz, vstopnine, štartnine plačajo
starši.
 Omogočimo prostor za izvajanje plesnih in ustvarjalnih uric.

5. OTROKOV DAN V VRTCU
Otrokov dan v vrtcu je poleg vseh doživetij in izkustev sestavljen iz tako imenovanih
elementov dnevne rutine. Ko ima otrok osvojen določen red in rutino, se počuti varno
in dobro. To je čas, ko se otrok igra, raziskuje, načrtuje, sodeluje v skupinskih
dejavnostih, se giba, prehranjuje in počiva. Vendar pa se glede na starost otrok
malenkost razlikuje. Pa poglejmo kako poteka otrokov dan v prvem starostnem
obdobju in kako v drugem starostnem obdobju.
Otrokov dan v 1. starostnem obdobju


5.45-8.00 prihod otrok in igra glede na interes otrok,



8.00-8.30 zajtrk,



8.30-9.00 nega,



9.00-10.00 jutranji krog, igra, izvajanje nenačrtovanih ali načrtovanih
dejavnosti iz področja Kurikula,



10.00-10.20 dopoldanska malica,



10.20-11.00 bivanje na prostem,



11.30-12.00 kosilo, nega,



12.00-14.30 počitek,



14.30- 15.00 nega, popoldanska malica,



15.00-16-00 popoldanske dejavnosti, igra, igra po kotičkih.

Opombe: V času ukrepov je poslovni čas vrtca spremenjen.

Otrokov dan v 2. starostnem obdobju


5.45-8.00 prihod otrok, igra glede na interes otrok, igra v manjših
skupinah, igra po kotičkih,



8.00-8.30 zajtrk,



8.30-9.00 čiščenje prostora, higiena, jutranji krog,



9.00-10.15 igra, izvajanje nenačrtovanih in načrtovanih dejavnosti iz
področja Kurikula,



10.15-10.30 dopoldanska malica,



10.30-11.30 bivanje na prostem,



12.00-12.45 higiena, kosilo,



12.45-14.00 počitek,



14.00-14.30 popoldanska malica,



14.30-16.00 popoldanske dejavnosti, igra glede na interes otrok, igra po
kotičkih.

Opombe: V času ukrepov je poslovni čas vrtca spremenjen.
Ure so okvirne in se spreminjajo glede na starost otrok in dinamiko skupine.

6. PRVIČ V VRTEC

»Moj otrok gre v vrtec. Kako bo brez mene? Ali bo jedel? Bo lahko zaspal? Ga bodo
vzgojiteljice znale potolažiti, ko mu bo hudo?«
To so pogosta vprašanja s katerimi se srečujejo starši, ko njihov malček prvič vstopi
v svet vrtca. Seveda je to velika prelomnica v življenju otroka in seveda starša. Otrok
iz varnega in ljubečega okolja vstopi v svet vrtca, kjer mu je še vse nepoznano, tuje.
Sprejeti mora nove prostore, igrače in nove obraze. Okoli njega radovedno raziskuje
svet še veliko drugih malih nadobudnežev, ki prav tako iščejo svoj prostor v novem
okolju. Vendar so otroci prilagodljivi bolj kot si mi mislimo. Tako, da dragi starši, kar
pogumno.
Vsak otrok je individum in vsak se na uvajalno obdobje odzove drugače. Nekateri
otroci se v vrtec uvedejo brez večjih težav, spet drugi imajo normalne prilagoditvene
težave. Ampak po določenem obdobju se te čustvene stiske ublažijo ali celo izzvenijo.
Vsak otrok pa potrebuje svoj čas, zato je pomembno, da si za uvajanje načrtujete
nekaj dni dopusta. Da bo prehod v vrtec lažji, se z otrokom pogovarjajte. Pogovarjajte
se o vrtcu kot prijetni izkušnji. Čeprav nekateri otroci ob vstopu v vrtec še ne govorijo,
vas slišijo, predvsem pa čutijo. Čutijo vas strah, ker seveda nelagodno vpliva na
otroka.
V tem obdobju je pomembno, da ne doma ne uvajate večjih sprememb, kot je npr.
odvajanje od dude, stekleničke ali pleničke, saj bi to otroku predstavljalo še dodatni
stres.
Dobro je, da uvajanja ne prekinjate.
Od otroka se vedno poslovite, slovo naj bo kratko. Pomembno pa je, da otroka nikoli
ne pustite v vrtcu brez, da bi se od njega poslovili in mu povedali, da greste. Vedno
mu poudarite, da pridete nazaj. Le tako bo otrok dobil zaupanje na njegovi novi poti.

V nekem določenem obdobju vrtec sprejmejo vsi otroci in se vanj, vsak dan znova
veselo vračajo.
7. SVETOVALNO DELO
Svetovalno delo je namenjeno vsem otrokom v vrtcu in je usmerjeno v preventivo,
podporo, pomoč in spodbudo otrokovemu razvoju. Svetovalna delavka sodeluje s
strokovnimi delavci, z otroki in s starši ter si prizadeva, da bi odrasli otroke bolje
razumeli in se na njihove potrebe ustrezno odzivali. Starši se lahko z njo posvetujete
če vas skrbi otrokov razvoj, vstop v vrtec, prehajanje med skupinami ali, da ima otrok
težave pri prilagajanju v skupini.
Svetovalna delavka v vrtcu je Jerneja Kovšca.

8. PREHRANA
Prehrana je v predšolskem obdobju izrednega pomena, saj otrok raste in se razvija,
razvijajo se tudi njegovi možgani. Pomembno je, da ima otrok varno in uravnoteženo
prehrano. Otrok v vrtcu preživi večino svojega časa zato je prehrana v vrtcu bistvenega
pomena, saj zagotavljamo minimalno 70 % celodnevnih energijskih in bioloških potreb
otroka po hrani.
Trudimo se, da je prehrana kakovostna ter, da v največji možni meri zagotavljamo
lokalno in ekološko pridelano hrano. Dopoldanska malica večkrat tedensko poleg
sezonskega sadja vsebuje tudi sezonsko zelenjavo. Tako, da ima otrok možnost izbire,
hkrati pa otroke spodbujamo k pokušanju novih, zdravih jedi, kar lahko vpliva na
povečano pestrost prehrane kasneje v življenju. Vendar ste tudi pri prehrani ključni
starši, saj ste otrokom zgled. S svojim vzgledom vplivate na prehranjevalne navade
otroka tudi kasneje v življenju.

Vodja prehrane je Jana Benčina. Hrano za otroke pripravljajo v kuhinji OŠ.
Jedilniki so tedenski in so na vpogled na oglasnih deskah.
Otrok lahko dobi dietno prehrano na podlagi strokovnega navodila specialista pediatra
z dodatnimi znanji, vezano na svoje področje (npr. alergija – alergolog, celiakija –
gastroenterolog).
Več o tem najdete na spletni strani vrtca.

9. PRAVICE OTROK IN STARŠEV
Upoštevamo pravice otrok in staršev,
ki jih nalaga Konvencija o otrokovih pravicah, katere podpisnica je tudi Republika
Slovenija. Ta izhaja iz otrokovih potreb in utemeljuje posebno skrb za otroka. Poudarja
koristi otroka in izraža prepričanje, da otrok potrebuje za svoj razvoj ustrezno
kakovostno okolje.

Pravice staršev:
 da jih upoštevamo kot primarne vzgojitelje, ki nosijo polno odgovornost za
otrokov razvoj in vzgojo otroka,
 da z njimi razvijamo partnerski odnos in odprt dialog o otrokovem razvoju in
vzgoji ne glede na različnost v kulturno-jezikovnem poreklu,
 da spoštujemo kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja,
navade in običaje otrok in staršev.
Pravice otrok:












pravica do otroštva,
pravica do igre,
pravica do razlik in drugačnosti,
pravica do enakih možnosti,
pravica do izbire,
pravica do zasebnosti,
pravica do počitka,
pravica do izobraževanja, ki je usmerjeno:
k polnemu razvoju otrokove osebnosti
h krepitvi spoštovanja človekovih pravic
k pripravi otroka na odgovorno življenje v sodobni družbi, v duhu razumevanja,
miru,
strpnosti,
enakosti
med
spoloma
in
prijateljstva.

10. OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA
Plačilo vrtca
Cena programov predšolske vzgoje vrtca od 1.9.2022 znaša za oddelke:
-

prvega starostnega obdobja 543,97 EUR mesečno,
drugega starostnega obdobja 426,65 EUR mesečno.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Plačilni
razredi

Prispevek
starša

0%
10%
20%
30%
35%
43%
53%
66%
77%

0
42,62
85,23
127,85
149,16
183,25
225,86
281,27
328,14

Stroški živil: 1,60 eur na dan na otroka. V primeru predhodno napovedane odsotnosti
otroka, se za vsak dan odsotnosti plačilo staršev in občine zniža za stroške živil.
Upošteva se že prvi dan odsotnosti, če starši sporočijo odsotnost do 8. ure zjutraj.
Ekonomsko ceno vrtca sprejema ustanoviteljica vrtca Občina Bloke in se lahko med
letom spreminja.
Ostale obveznosti:
S svojo aktivno vlogo in ob spoštovanju meja soodločanja ter neposeganja v
strokovnost institucije starši lahko sodelujejo pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu
in v oddelku:






z
z
s
s
z

aktivnim sodelovanjem pri uvajanju njihovega otroka v vrtec,
vključevanjem v različne oblike sodelovanja z vrtcem,
sooblikovanjem kurikuluma v oddelku,
spremljanjem aktivnosti, ki potekajo v vrtcu,
rednim prebiranjem obvestil na oglasnih deskah.

11. SODELOVANJE S STARŠI
Sodelovanje med vrtcem in starši je pomembna plat kakovosti predšolske vzgoje.
Staršem omogočamo sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu in oddelku
ter po dogovoru z vzgojiteljico sodelovanje pri vzgojnem delu.
Naš vrtec se že tradicionalno ponaša z različnimi oblikami sodelovanja. Skupaj s starši
si prizadevamo ustvarjati odnos zaupanja in sodelovanja na več ravneh.
 UVODNI INDIVIDUALNI POGOVOR o otroku pred njegovo vključitvijo v
skupino.
 RODITELJSKI SESTANKI oddelkov v začetku leta. Vzgojiteljica in pomočnica
vzgojiteljice starše seznanita z letnim delovnim načrtom oddelka in o delu v
oddelku.
 GOVORILNE URE so individualni pogovori med vzgojiteljico, pomočnico
vzgojiteljice in starši. Potekajo mesečno skozi celo leto, oziroma po potrebi.
 PREDSTAVITVE
VZGOJNEGA
DELA,
DELAVNICE,
POHODI,
PREDSTAVE, srečanja potekajo v popoldanskem ali dopoldanskem času,
povabimo starše ali stare starše.
 KRAJŠI POGOVORI S STARŠI OB PRIHODU IN ODHODU.
 PISNA OBVESTILA strokovni delavci večinoma pošiljajo po elektronski pošti.
 PREDAVANJA ZA STARŠE so namenjena vsem staršem, ki si želijo širšega
znanja in razumevanja razvoja predšolskega otroka.
 SVET STARŠEV sestavljajo predstavniki vseh skupin in se sestanejo povprečno
enkrat letno ter obravnavajo vzgojno – izobraževalno problematiko.
Svet vrtca
Svet vrtca ni posebej konstituiran saj deluje v okviru Sveta šola. Ima predstavnika
staršev, zaposlenih in ustanovitelja.
Predstavnik staršev je Tomaž Primožič. Predstavnica zaposlenih pa Martina Rupar.
Svet staršev
Svet staršev deluje samostjo oz. v sklopu Sveta staršev šole. V svetu staršev ima vsak
oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku. Prvi
svet staršev skliče ravnatelj, ostale pa sklicuje predsednik sveta staršev.

12. KOLEDAR
Dežurstvo: (oz. zbiranje prijav)
27., 28., 29., 30., december 2022
27., 28., 29., 30. april 2023
1., 2., maj 2023

Kolektivni dopust – vrtec zaprt
14. avgust 2023 do 18. avgust 2023

Šolske počitnice:
31. oktober – 4. november JESENSKE POČITNICE
26. december – 2. januar BOŽIČNO-NOVOLETNE POČITNICE
6. februar – 13. februar ZIMSKE POČITNICE
27. april – 2. maj PRVOMAJSKE POČITNICE
25. junij - 31. avgust POLETNE POČITNICE

Organizacija dela v poletnih mesecih
V času koriščenja rednega letnega dopusta zaposlenih je vrtec zaprt en teden. Za to
obdobje so starši oproščeni plačila.
Zaradi organizacije dela v poletnih mesecih so starši dolžni najaviti
odsotnost otroka (dopust).
Izstop otroka iz vrtca
Za izstop otroka iz vrtca velja 30-dnevni odpovedni rok. Izpis otroka se najavi na
posebnem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani vrtca.
Rezervacija
Starši lahko uveljavljate rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30.
septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost, ki ne sme biti
krajša od enega meseca oziroma daljša od dveh mesecev. Starši morajo rezervacijo
vrtcu pisno napovedati najpozneje teden dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz
vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 50 % od vrednosti plačila, določenega z odločbo
o določitvi višine plačila vrtca.

V primeru bolezni ali poškodbe otroka lahko na podlagi zdravniškega potrdila koristite
rezervacijo tudi izven tega termina.
Obrazca sta dostopna na spletni strani vrtca in v tajništvu šole.

13. POMEMBNA OBVESTILA
Dokumenti potrebni za vstop otroka v vrtec
 Potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu otroka, ki ga izpolni otrokov
osebni zdravnik. Potrdilo naj ne bo starejše kot mesec dni. Potrdilo se odda prvi
dan prihoda v vrtec otrokovi vzgojiteljici.
 Obrazec DZS d.d. 8,45 za subvencijo oddate na Centru za socialno delo.

Otroke je mogoče vpisovati v vrtec vse leto na podlagi prijave. Obrazec dobijo v vrtcu
ali na spletni strani – http://vrtecnv.splet.arnes.si/
Skrb za otroka in dobro počutje
 V vrtec naj starši vodijo otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža
sebe in drugih. V primeru nalezljivih bolezni starši obvestijo vzgojiteljico.
 Če otrok v vrtcu zboli, naj ga starši pridejo čim prej iskat. Bolan otrok je
občutljivejši in si želi biti pri starših.
 Spremembe glede dosegljivosti staršev v času otrokovega bivanja v vrtcu je
vzgojiteljici potrebno sporočiti čimprej.
 Zdravil ne sprejemamo! Razen v posebnih primerih, na podlagi zdravniškega
mnenja in navodil sklenemo posebni dogovor zdravnik-vrtec-starši.
Ob pojavu obolelih otrok za nalezljivo boleznijo izvajamo v vrtcu poostrene higienske
ukrepe. K strokovnemu hitremu prepoznavanje in obvladovanju nalezljivih bolezni nam
pomagajo tudi strokovne zdravstvene inštitucije. Starše otrok obveščamo o pojavu
bolezni in jim posredujemo tudi navodila za ravnanje. Po Zakonu o preprečevanju in
širjenju nalezljivih bolezni so starši dolžni imeti bolnega otroka doma, da preprečijo
širjenje nalezljive bolezni med ostale otroke.

14. BREZPLAČEN VRTEC ZA DRUGEGA IN VSAKEGA NADALJNEGA
OTROKA
Obvestila dobite po elektronski pošti, če ste naslov posredovali vrtcu.
Vse informacije v zvezi s plačili se dobijo v tajništvu OŠ.
S 1. 9. 2021 se je uveljavila novela Zakona o vrtcih (Ur.I.RS, št. 18/21), ki ponovno
vpeljuje pravico do brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine, ki je vključen
v vrtec hkrati s starejšim sorojencem. Pravice do brezplačnega vrtca pa bodo deležni
tudi vsi starši, ki imajo v vrtcu tretjega ali nadaljnjega otroka, ne glede na to, ali so
starejši sorojenci še v vrtcu.
Ker gre za pravico, ki jo določa zakon, je potrebno, da oddate vlogo za znižano plačilo
vrtca na pristojni CSD.

15. SKLAD VRTCA
Šola (vrtec) lahko na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja ustanovi ŠOLSKI SKLAD, iz katerega se financirajo dejavnosti
posameznega oddelka, ki niso sestavni del vzgojnega programa, oziroma se ne
financirajo iz javnih sredstev. Omogoča, da se na organiziran in pregleden način
pridobivajo dodatna finančna sredstva za nadstandardne dejavnosti oddelka, ki niso
del vzgojno-izobraževalnega programa.

Šolski sklad ni samostojna pravna oseba in nima svojega transakcijskega računa.
Zaradi preglednosti sredstva sklada (prilive in odlive) vodimo ločeno od drugih sredstev
šole (na posebnem kontu), so pa sestavni del bilance šole.
Več o skladu na spletni strani osnovne šole - http://www.os-tsaljose.si,
v rubriki za starše.
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