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PUBLIKACIJA
VRTEC PRI OŠ SVETI JURIJ
VRTČEVSKO LETO 2019/2020

Jan (5,5 let)
VVE Sveti Jurij, srednja skupina
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»Mogoče nam ne bo uspelo pripraviti prihodnosti za svoje otroke, lahko pa pripravimo
svoje otroke na prihodnost.«
(Franklin D. Roosevelt)

SPOŠTOVANI STARŠI!
Otroštvo je eno od najlepših in najpomembnejših razvojnih obdobij. Verjetno se vsi
spominjamo lastnega otroštva, ko smo se brezskrbno igrali, raziskovali okolico, se družili s
prijatelji in tu in tam tudi kaj ušpičili. Prav je tako.
Naši otroci odraščajo v drugačnem svetu. Prednosti sodobne tehnologije (računalniki, tablice,
pametni telefoni …) marsikdaj lahko pomenijo tudi past. Zato moramo odrasli biti otrokom
dober vzgled ter pozorni na to, kako otroke vzgajamo, kje in kdaj jim postavimo meje, kakšne
vrednote jim posredujemo … Na ta način jih pripravljamo za prihodnost, ki jih čaka.
V našem vrtcu si prizadevamo, da bi otroci razvili zdrave življenjske navade, raziskovali
naravo, se veliko gibali in preživeli čim več časa na prostem. S tem so povezane prednostne
naloge našega vrtca in tudi številni projekti ter obogatitvene dejavnosti, ki jih bomo izvajali.
Vabimo vas, da z nami sodelujete, hkrati pa se vam zahvaljujemo za izkazano zaupanje, da se
boš vaš otrok učil, igral in odraščal v našem vrtcu.
Otrokom želimo prijetno, igrivo, ustvarjalno in nasmejano vrtčevsko leto 2019/2020.

Pomočnica ravnatelja vrtca:
Anita Fartek, univ. dipl. psih.

Ravnatelj vrtca in šole:
Aleksander Mencigar, mag. manag., prof.

Lina (1,5 let)
VVE PERTOČA, jasli
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PODATKI O VRTCU PRI OŠ SVETI JURIJ
IME VRTCA: VVE PRI OŠ SVETI JURIJ (javni vrtec)
USTANOVITELJ VRTCA: OBČINA ROGAŠOVCI
UPRAVA VRTCA PRI OŠ SVETI JURIJ
Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci
Tel: 02/ 55 71 003
Faks: 02/ 55 88 480
Poslovni čas v upravnih prostorih: vsak dan od 7.30 do 15.30.
Za starše smo na voljo vsak dan od 8.00 do 14.30 ure.
Ravnatelj:
Aleksander MENCIGAR, mag. manag., prof.
e-naslov: aleksander.mencigar@ossvj.si
Pomočnica ravnatelja in svetovalna delavka:
Anita FARTEK, univ. dipl. psih.
e-naslov: anita.fartek@ossvj.si
Telefon: 02/ 55 98 775

ORGANIZIRANOST NAŠEGA VRTCA
V šolskem letu 2019/2020 bo vrtec pri OŠ Sveti Jurij deloval v sedmih oddelkih na treh
lokacijah, in sicer:
1.
2.
3.

VVE ROGAŠOVCI, Rogašovci 16 b, 9262 Rogašovci,
tel.: 02/ 55 88 155 – 2 oddelka 1. starostnega obdobja;
VVE pri matični šoli SVETI JURIJ, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci,
tel.: 02/ 55 71 003 ali 02/ 55 98 776 – 3 oddelki 2. starostnega obdobja;
VVE pri podružnični šoli PERTOČA, Pertoča 54 a, 9262 Rogašovci,
tel.: 02/ 55 71 470 – 1 heterogen oddelek 2. starostnega obdobja in 1 homogen
oddelek 1. starostnega obodbja.

Obratovalni čas posameznih enot vrtca je prilagojen potrebam staršev, predvidoma od 6.00
do 16.00 ure.
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ZA VAŠE OTROKE BOMO SKRBELI
Za dobro počutje, kakovostno vzgojno-izobraževalno delo in nemoteno poslovanje v vrtcu
skrbimo:

VODSTVO VRTCA
ravnatelj Aleksander Mencigar
pomočnica ravnatelja Anita Fartek
STROKOVNI DELAVCI

SVETOVALNA SLUŽBA

7 dipl. vzgojiteljic predšolskih
otrok in
9 vzgojiteljic- pomočnic vzgojiteljic
predšolskih otrok

svetovalna delavka – psihologinja
Anita Fartek
DODATNA STROKOVNA POMOČ
defektologinja
Klementina Kosednar Ceiger
zunanji sodelavci (logopedinja,
defektologinja)

DRUGI ZAPOSLENI
kuhar
pom. kuharja
hišnik
čistilke
šivilja/perica

ADMINISTRATIVNOFINANČNA SLUŽBA

vodja zdravstveno-higienskega
režima Marjeta Šinko

Tajnica VIZ
Anja Banfi (02/ 55 71 003)

spremljevalki gibalno
oviranih otrok
Klavdija Celec
Veronika Oček

računovodski servis v MS
Jožef Gomboc (02/522 34 81)

javna delavka
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K ČEMU STREMIMO?
Poslanstvo našega vrtca je: »S strpno in odkrito komunikacijo ustvarjamo prijazno bivalno
okolje ter naredimo prve korake v svet znanja in življenja«.
Pri tem sledimo naši viziji, ki se glasi: »Drug z drugim za zdravo, varno, ustvarjalno in
spodbudno okolje ter otrokov optimalni razvoj«.
Pri svojem delu dajemo velik poudarek naslednjim temeljnim VREDNOTAM: pozitivna
samopodoba, igra, medsebojno spoštovanje, znanje, strpnost, prijateljstvo in zaupanje.

»Samo veliki vedo, kako pomembne so majhne poteze.«
(neznan avtor)
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IZHODIŠČA NAŠEGA DELA V VRTCU
V vrtcu pri svojem delu sledimo temeljnim ciljem predšolske vzgoje, ki so zapisani v 4. členu
Zakona o vrtcih (Ur.l. RS št. 100/2005, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUJPS,
94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF, – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17):










razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih;
razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v
skupinah;
razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in 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 še branja, pisanja;
spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja;
posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja;
spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja;
razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

Načrtovanje dela in življenja na ravni celotnega vrtca poteka preko načrtovanja in priprave
letnega delovnega načrta in razvojnega načrta vrtca. Pri načrtovanju in izvajanju
vsakodnevnih dejavnostih v oddelku pa izhajajo strokovne delavke iz nacionalnega
Kurikuluma za vrtce (1999). Le-ta določa naslednja osnovna področja dela: jezik, gibanje,
družba, umetnost, narava in matematika. Pri načrtovanju dejavnosti strokovne delavke
vrtca prav tako upoštevajo značilnosti razvojnega obdobja otrok ter njihove želje in potrebe.
V šolskem letu 2019/2020 bomo glede na trajanje izvajali dnevni program (6–9 ur), saj starši
za ostale programe (poldnevni program ter krajši program) niso izrazili potrebe.
V skladu s 15. členom Zakona o vrtcih predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih
obdobjih:

prvo obdobje: otroci v starosti od enega do treh let in

drugo obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.
Vzgojno delo v vrtcu poteka v oddelkih, ki se oblikujejo pred začetkom tekočega šolskega leta
za celo šolsko leto.
Otroci so razporejeni v starostno homogene, heterogene ali kombinirane oddelke.

V homogene oddelke so vključeni otroci prvega ali drugega starostnega obdobja
v starostnem razponu enega leta.

V heterogene oddelke so vključeni otroci prvega ali drugega starostnega obdobja.

V kombinirane oddelke so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.
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Na podlagi vpisa, ki smo ga izvedli v mesecu marcu 2019, in starosti otrok, ki že obiskujejo
vrtec, smo za šolsko leto 2019/2020 oblikovali sedem oddelkov, in sicer:
 starostno homogen oddelek 1. starostnega obdobja 1–2 let – VVE ROGAŠOVCI
(jasli 1);
 starostno homogen oddelek 1. starostnega obdobja 2–3 let – VVE ROGAŠOVCI
(jasli 2);
 starostno homogen oddelek 2. starostnega obdobja – VVE SVETI JURIJ (mlajša
skupina);
 starostno homogen oddelek 2. starostnega obdobja 4–5 let – VVE SVETI JURIJ
(srednja skupina);
 starostno homogen oddelek 2. starostnega obdobja 5–6 let – VVE SVETI JURIJ
(starejša skupina);
 starostno heterogen oddelek 3–6 letnih otrok – VVE PERTOČA (starejša skupina);
 starostno homogen oddelek 1. starostnega obdobja 2–3 let – VVE PERTOČA
(jasli).

RAZVOJNI NAČRT VVE PRI OŠ SVETI JURIJ
Razvojni načrt je temeljni dokument našega vrtca, v katerem je določena razvojna
usmerjenost našega vrtca za petletno obdobje in dolgoročni cilji, h katerim stremimo, da bi
jih v tem času dosegli.
Prioritetna področja razvojnega načrta so: razvijanje predbralne pismenosti, trajnostni razvoj
s poudarkom na ekologiji in zgodnjem naravoslovju ter vzgoja za zdrav način življenja
(poudarek na gibanju in zdravem življenjskem slogu).
Na podlagi razvojnega načrta smo si izbrali tudi prednostni nalogi vrtca za vrtčevsko leto
2019/2020, to sta GIBANJE IN ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG ter TRAJNOSTNI RAZVOJ S
POUDARKOM NA EKOLOGIJI IN ZGODNJEM NARAVOSLOVJU. Tako bomo v tem vrtčevskem
letu dajali velik poudarek dejavnostim s področja gibanja, športa in naravoslovja.

»Otroci si ne bodo zapomnili svojega najboljšega dneva pred televizijo.«
(neznan avtor)
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PREDSTAVITEV ENOT
KDO BO OBISKOVAL VRTEC V ROGAŠOVCIH?



Skupino Jasli 1 bodo obiskovali otroci, ki so stari od 1 do 3 let.
Skupino Jasli 2 bodo obiskovali otroci, ki so stari od 2 do 3 let.

Zaposleni v VVE Rogašovci:

Telefonska številka enote:

Skupina Jasli 1:
Sara Ficko/Bernarda Skledar
Tina Kisilak
Darija Serec

02/ 55 88 155

Skupina Jasli 2:
Danijela Hajdinjak
Tadeja Rajbar

:
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KDO BO OBISKOVAL VRTEC NA PODRUŽNIČNI ŠOLI PERTOČA?



Skupino Jasli bodo obiskovali otroci, ki so stari od 1 do 3 let.
Starejšo skupino bodo obiskovali otroci, ki so stari od 3 do 6 let.

Zaposleni v VVE Pertoča:

Telefonska številka enote:

Skupina Jasli:
Lilijana Nemec Berke
Marinela Kous
Ksenija Meolic

02/ 55 71 470

Starejša skupina:
Andreja Ficko Hanc
Suzana Lang

:
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KDO BO OBISKOVAL VRTEC V SVETEM JURIJU?




Mlajšo skupino bodo obiskovali otroci, ki so stari od 3 do 6 let.
Srednjo skupino bodo obiskovali otroci, ki so stari od 4 do 5 let.
Starejšo skupino bodo obiskovali otroci, ki so stari od 5 do 6 let.

Zaposleni v VVE Sveti Jurij:
Telefonska številka enote:

Mlajša skupina:
Tadeja Rajbar/Nataša Gomboc
Marjeta Šinko

02/ 55 98 776

Srednja Skupina:
Aleksandra Gider
Nina Maček/Anita Cener

:

Starejša skupina:
Sabina Mencigar
Urška Celec/Valentina Hajdinjak

:
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OTROCI IN NARAVA
»V naravi ni WiFi-ja, vendar pa lahko tam najdeš boljšo povezavo.«
(neznan avtor)
Dotik sonca, vonj gozda in travnika, hlad snega ter prosojnost meglic … Žvrgolenje ptičkov,
mavričnost metuljev, barve jesenskega listja in kostanji med njimi … Zvončki in trobentice …
Pa vrhovi gora odeti v snežna pokrivala … Tak in drugačen obraz narave. Objemimo jo in jo
spoštujmo. Peljimo naše otroke tja, peljimo jih ven!
Kultura današnjega družbenega sistema pušča na otrocih, predvsem njihovem psihičnem
razvoju, nemalo posledic, ko hipertehnični razvoj in moč medijev terjata izgubo resničnosti
ter posledično življenje v virtualnem svetu. S tem je prekinjen stik z naravo in odtujenost
naravnih bogastev kot vrednote. Za razvoj otroka je zelo pomembno spoznavanje narave. Je
poučno in zabavno, zmanjšuje stres in izboljšuje zdravje. Če zanemarimo znanje in modrosti
narave, pa igra pomembno vlogo, kako narava vpliva na otroške sposobnosti. Študije po
celem svetu so že ničkolikokrat dokazale, da se s časom preživetim v naravi povečajo njihove
kognitivne sposobnosti in sposobnosti učenja, pozornosti, kreativnosti, produktivnosti in
zaznave vonjav. Raziskovalci na univerzi v Michiganu so ugotovili, da samo ena ura preživeta
v naravi izboljša spomin in pozornost za 20 %.
Travniki in gozdovi ponujajo veliko možnosti za brezskrbno tekanje, plezanje, skakanje ... Tako
ugodno vplivajo na motorične sposobnosti, ravnotežje, gibljivost, preprečujejo debelost ter
krepijo imunski sistem. Gibanje pa hkrati postane naravna navada in ne nekaj, za kar bi se
morali kasneje v življenju zavestno truditi. Otroci, ki se igrajo v naravnem in zelenem okolju,
so manj zaskrbljeni, agresivni, jezni in depresivni kot tisti, ki se igrajo v urbanem okolju. Prav
tako kažejo več zanimanja, entuziazma in radosti. Živijo v sedanjem trenutku. To je nekaj, kar
se odrasli na vse pretege trudimo doseči. Izpostavljenost naravnemu okolju povzroči, da bolj
cenimo odnose, skupnost, medsebojno sodelovanje in poglobimo povezanost z družino. Prav
tako se poveča zmožnost za reševanje težav, samodisciplina, fleksibilnost in samozavedanje.
Plezanje po drevesu ni le fizična aktivnost, otrok se uči odgovornosti zase in tveganj. Spodbuja
se kreativnost skozi lastne igre, ki nimajo v naprej določenih pravil in navodil. Postavijo si
lastne cilje in izzive. Učijo se iz izkustva.
Zapisala:
Klavdija Celec, prof. lik. ped.
Viri:




Piciga, D. (1989). Narava, otroci in pamet: spoznavanje naravoslovja kot
spodbuda za razvoj otrokovega mišljenja. Otrok in družina: revija za družinsko in
družbeno vzgojo, št. 6, str. 4-8.
Zajšek, A. (2015). Športne dejavnosti v naravi in njihov vpliv na zdravje
otrok. Diplomska naloga. Maribor: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta.
Marjanovič Umek, L. (2001). Otrok v vrtcu. Priročnik h kurikulumu za vrtce.
Maribor: Založba Obzorja.

13

DEJAVNOSTI, S KATERIMI BOMO OBOGATILI NAŠE DELO V VRTCU
Poleg vsakodnevnih dejavnosti, ki jih bomo izvajali v skladu s Kurikulom za vrtce, bomo naše
delo obogatili tudi z različnimi projekti in obogatitvenimi dejavnostmi. Namen projektov je
predvsem omogočiti otrokom pridobiti dodatna znanja z različnih področij in s tem razvijati
njihove sposobnosti in spretnosti ter prispevati k njihovi širši razgledanosti.
V šolskem letu 2019/2020 bomo v našem vrtcu izvajali naslednje projekte:


EKOVRTEC

Ekovrtec je sestavni del projekta Ekošole, ki se izvaja skozi celo vrtčevsko leto.
Najpomembnejša naloga ekovrtca je spoznavanje različnih tem s področja naravoslovja v
povezavi z okoljem, v katerem se otroci gibljejo in živijo. Ob tem pa izvajamo več vzporednih
podprojektov in natečajev, kot so: voda, odpadki, energija, zbiranje starega papirja, ločevanje
odpadkov, Eko bralna značka ... Otroci pridobijo veliko novega znanja s področja ekologije in
se naučijo več o varovanju narave.
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ZDRAVJE V VRTCU

Projekt Zdravje v vrtcu se izvaja skozi vso vrtčevsko leto v vseh oddelkih vrtca, prilagojeno
starosti otrok. Namen projekta je seznanitev otrok z varnim in zdravim načinom življenja ter
spodbujanje zdravega načina življenja pri otrocih, starših ter zaposlenih. V sklopu projekta
dajemo poudarek tudi zagotavljanju ustreznih pogojev ter spodbujanju uživanja raznovrstne
zdrave prehrane.
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MALI SONČEK

Projekt Mali sonček je ena od dejavnosti, s pomočjo katerih želimo pri otrocih razvijati njihove
psihomotorične sposobnosti in jih motivirati za različne gibalne in športne dejavnosti. V ta
program se vključujejo otroci od drugega do šestega leta. Sodelujejo pri izletih, kolesarjenju,
igrah brez meja, spretnostih z žogo in ustvarjajo z gibanjem in ritmom. Poleg gibalne
dejavnosti, ki je zelo pomembna za otrokov razvoj, gre pri programu predvsem za igro, kjer
je bolj kot storilnost pomembno sodelovanje.

Program je sestavljen iz štirih stopenj:
 Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti
 Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti
 Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti
 Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti
Ob uspešno opravljenih nalogah otrok ob koncu vrtčevskega leta dobi ustrezno priznanje.



BRALNI NAHRBTNIK

Bralni nahrbtnik je ena izmed oblik bralne značke v vrtcu. Bralni nahrbtnik bo potoval k otroku
domov. V njem bodo različne slikanice, ki si jih bodo otroci skupaj z vzgojiteljico sposodili v
šolski ali potujoči knjižnici.
Namen bralnega nahrbtnika je, da bi starši otrokom brali tudi doma, da bi uživali ob knjigah,
da bi se starši in otroci ob knjigah družili. Bralni nahrbtnik bo staršem ponujen v vseh oddelkih
vrtca, starši se v projekt vključujejo prostovoljno.
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V sklopu projekta bodo potekale dramatizacije, pravljične ure, lutkovne predstave in skupno
obnavljanje poslušanih oz. pripovedovanih zgodbic in pesmic. Otroke bo obiskovala tudi
šolska knjižničarka Andreja Ošlaj.


VARNO S SONCEM

Projekt izvajamo v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Celje. Izvajamo ga
predvsem v pomladnih in poletnih mesecih v vseh oddelkih vrtca. Gre za preventivni program
za predšolske otroke in njihove starše, s katerim jih želimo opozoriti na pomen pravilne
zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in jim privzgojiti samozaščitno ravnanje.


VARNO V PROMETU in TRAJNOSTNA MOBILNOST

Gre za dva vsebinsko podobna projekta. Namen projekta Varno v prometu je izboljšati
varnost otrok v prometu in aktivno vključevanje otrok v promet v spremstvu strokovnih
delavk oz. staršev. Otroci se v projektu učijo o udeležencih v prometu, o različnih nevarnostih,
kako se pravilno obnašajo na cesti, da so v avtomobilu varno spravljeni v otroških sedežih in
pripeti z varnostnimi pasovi.
Projekt Trajnostna mobilnost v vrtcu bomo izvajali med letoma 2019 in 2021. Projekt prinaša
nove ideje ter motivira k aktivnemu sodelovanju tako otroke kot tudi starše. V projekt so
lahko vključeni otroci vseh starostnih obdobij s prilagoditvijo posameznih dejavnosti glede na
njihove sposobnosti in razvojne značilnosti.
Namen projekta je spreminjanje potovalnih navad in tako posledično zmanjšanje
motoriziranega prometa v okolici vrtca, kakor tudi spodbujanje k večji gibalni aktivnosti otrok
in s tem posledično krepitev njihovega zdravja.
Projekt se bo izvajal preko igre Beli zajček, ki ga bodo pripravile strokovne delavke skupaj z
otroki. K sodelovanju boste povabljeni tudi starši, saj boste s tem omogočili, da bo vaš otrok
aktivno sodeloval in očistil zajčkov kožušček, kateri je umazan zaradi izpušnih plinov. Otrok
bo tako ob hoji, kolesarjenju v vsakdanjem življenju obvladal pravila v prometu in se znal
varno vključevati v življenje vsakdana. Izkušnje, ki jih otrok pridobi, so kasneje pomembne za
samostojno in varno udeležbo v prometu. Ob zaključku projekta bodo otroci prejeli odsevna
telesa.


CICI VESELA ŠOLA

Namen projekta je razvijanje otrokove vsesplošne razgledanosti. Cici vesela šola je
tekmovalna dejavnost, v katero se vključujejo otroci, ki zadnje leto obiskujejo vrtec in bodo
šli naslednje šolsko leto v šolo. Z otroki se rešujejo različne naloge, ki širijo znanje na področju
kulturne in estetske vzgoje, socialnega učenja, družbe, naravoslovja, tehnike, matematike …
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Naloge so napisane jasno, zabavno in poljudno. Da pa otroke še bolj pritegnejo in jim
pomagajo pri razumevanju, jih spremljajo nazorne ilustracije in fotografije. Pripravljajo jih
strokovnjaki na tem področju. Veliko podobnih nalog najdemo v otroški reviji Cicido, ki je tudi
organizator te akcije.
Čeprav gre za tekmovalno dejavnost, je potrebno poudariti, da glavni namen Cici vesele šole
ni tekmovalnost, temveč se zabavati ter se pri tem še marsikaj naučiti. Predšolski otrok bo
preveril pridobljeno znanje na ciciveselošolskem dnevu. Otroci si lahko pri reševanju nalog
med seboj pomagajo. Na koncu prejmejo vsi tekmovalci pohvale.


V PISANEM SVETU ČUSTEV IN OBČUTKOV

Čustva so pomemben del našega vsakdanjega doživljanja, počutja, vedenja …, a pogosto na
njih pozabimo. Namen projekta je, da otroci spoznavajo osnovna čustva, čustvena stanja in
občutke, da spoznajo razloge za njihov nastanek in kako jih lahko na primeren način izrazijo.
Projekt bo izvajala svetovalna delavka vrtca skupaj s strokovnimi delavkami v starejši skupini
na podružnici in na matični šoli. Projekt se bo izvajal v obliki delavnic, ob branju zgodbic o
čustvih, v pogovoru in igri. V projektu je poudarek na povezovanju vsakdanjih okoliščin in
lastnih doživetij otrok z njihovim čustvenim doživljanjem.


PROJEKTI DRUŠTVA SOBIVANJE

Sobivanje je Društvo za trajnostni razvoj, ki razvija preko projektov pozitivno vizijo za
pravičnejšo družbo, ki zahteva sonaravni razvoj ter čistejše, varnejše in bolj zdravo okolje.
Otroci skozi različne podprojekte (npr. Varno v vrtec, Živim zdravo, Spodbujamo prijateljstvo)
spoznavajo varno vedenje v cestnem prometu, pomen raznovrstne hrane, spoznavajo pomen
prijateljstva in pozitivno razmišljajo o svojih prijateljih in vrstnikih.
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Namen obogatitvenih dejavnosti je, da popestrijo bivanje otrok v vrtcu. Obogatitvene
dejavnosti potekajo med šolskim letom. To so: praznovanje rojstnih dni, sodelovanje na
natečajih, praznovanje tedna otroka, delavnice s starši, prireditve z zunanjimi gosti, športni
dopoldnevi, lutkovne predstave, veseli december, teden kulture, pustovanje, nastopi otrok
na prireditvah, zaključne prireditve …

Glede na interese otrok in staršev bodo tudi letos za otroke v starejših skupinah VVE Sveti
Jurij in VVE Pertoča organizirane tri obogatitvene dejavnosti: športni krožek, tečaj tujega
jezika- nemščina in likovni krožek. Izvajale jih bodo strokovne delavke vrtca in šole.
Športni krožek bosta izvajali Aleksandra Gider (VVE SVETI JURIJ) in Marinela Kous (VVE
PERTOČA), tečaj nemščine Martina Koroša, likovni krožek pa likovna pedagoginja Klavdija
Celec. Interesne dejavnosti bo financirala ustanoviteljica vrtca – Občina Rogašovci in bodo za
starše brezplačne.
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DODATNI PROGRAMI
Dodatni program vrtca so različni tečaji in drugi programi, na primer: predšolska glasbena
pripravljalnica, plesni tečaj, tečaj smučanja … Organiziramo jih glede na pobudo in željo
staršev, in sicer pod pogojem, če obstajajo za izvedbo strokovni delavci in prostorske ter
druge možnosti.
V kolikor nimamo strokovnih možnosti za izvajanje le-tega, k sodelovanju povabimo zunanje
strokovnjake. Te dejavnosti se običajno odvijajo po uradnem obratovalnem času vrtca in se
posebej plačujejo. Odvijajo se le, če je dovolj prijav. O ponudbah posameznih tečajev bomo
starše obvestili s plakati, dopisi oziroma obvestili na oglasnih deskah vrtca.
V našem vrtcu sedaj že nekaj let uspešno izvajamo predšolsko glasbeno pripravljalnico v
sodelovanju z Glasbeno šolo Murska Sobota, ki ima v prostorih naše šole dislocirani oddelek.
VRTEC V NARAVI
Za najstarejše predšolske otroke (generacija 2014) bomo v tem vrtčevskem letu ponudili tudi
možnost dvodnevnega bivanja v naravi v hotelu Zarja na Pohorju (maj/junij 2020). O vseh
podrobnostih bodo starši obveščeni sproti.
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UTRINKI IZ PRETEKLEGA VRTČEVSKEGA LETA
RAZSIKOVALI SMO NARAVO - NARAVOSLOVJE ZA NAJMLAJŠE
Prednostna naloga vrtca pri OŠ Sveti Jurij je bilo področje naravoslovja, zato smo mu namenili
velik poudarek. Čez leto smo pridno skrbeli za visoko gredo, jo negovali, sejali različna
semena, skrbeli za rastline in še kaj. Redno smo hodili na sprehode in opazovali naravo.
Pogosto smo šli na sprehod do srnjadi in šolskega čebelnjaka, ob svetovnem dnevu voda, ki
je vsako leto 22. marca, smo se odpravili na sprehod do slatinskega vrelca v Nuskovi (ogledali
smo si vrelec in okušali vodo) in še na druge sprehode v bližini vrtca. Sprehode radi izkoristimo
s tekom po travi, da se do dobra naužijemo svežega zraka. V vrtcu smo si izdelali tudi čutno
pot, ki jo vsak mesec nadgradimo z novimi enotami. Čez leto smo se lotili tudi nekaj
eksperimentov, in sicer: z eksperimentom smo dokazali, da so rože žive, prikazali smo zakaj
in kako dežuje …
VVE ROGAŠOVCI, JASLI 1
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KUHINJA NAŠIH BABIC
V vrtcu smo otrokom približali stare običaje oz. življenje naših dedkov in babic. Poseben
poudarek smo dali kolinam, nekdanjemu kmečkemu »prazniku«. Seznanili smo se z jedmi, ki
so za naš kraj značilne ob tem običaju ter spoznavali sestavine teh jedi. Seveda pa je nekoč
na kmetih iz kuhinje zadišalo tudi po domačem kruhu, danes pa je tega, žal, že zelo malo.
Zato smo spoznavali sestavine, ki so potrebne pri peki kruha in spekli ajdov kruh. Čeprav v
vrtcu nimamo krušne peči in smo ga spekli v električnem štedilniku, sva otroke vsaj seznanili
s procesom peke kruha in s trudom, ki ga je potrebno vložiti vanj.
VVE ROGAŠOVCI, JASLI 2

GOSENICA JE LEZLA
Ker naš vrtec leži na čudoviti lokaciji, obdani s travniki, sadovnjaki in polji, smo med
potepanjem v naravi opazili metulje. Otroci so bili navdušeni nad njimi, zato smo izvedli
tematski sklop Gosenica je lezla. V uvodnem delu smo poiskali gosenico. Dali smo jo v večjo
stekleno posodo, jo hranili, opazovali, opisovali, kaj vidimo. Da bi izvedeli čim več o gosenici,
smo odšli v knjižnico, si izposodili različne knjige o gosenici in metuljih. Pripravile smo
lutkovno predstavo. Čas je tekel in naša gosenica je pridno jedla, se debelila. Med tem časom
smo izvajali dejavnosti v korelaciji z drugimi področji. Seznanili samo se s pesmijo Gosenica,
jo prepevali, gibalno prikazovali. Pri likovni umetnosti smo slikali travnik, metulja, ustvarjali
simetrijo. Gnetli, trgali, modelirali, oblikovali smo gosenico iz plastelina. Naredili smo si
igrače iz odpadnega materiala. Izvedli smo gibalno igro s plazenjem in lezenjem ter
premagovanjem ovir – nahrani gosenico. Naša gosenica se je debelila, zabubila in neko jutro,
ko smo prišli v vrtec, smo zagledali metulja. Odnesli smo ga na travnik.
VVE PERTOČA, JASLI
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UŽIVANJE V GIBALNO-ŠPORTNIH DEJAVNOSTIH
Skozi celo vrtčevsko leto smo dajali velik poudarek gibanju in športnim dejavnostim. Otroci
so ob tem odkrivali svoje telo, preizkušali, kaj telo zmore ter doživljali ponos in veselje ob
razvijajočih se spretnostih in sposobnostih. Gibanje je otrokom dajalo občutek ugodja,
varnosti, veselja in dobrega počutja ter jih popeljalo v svet raziskovanja, spoznavanja in
dojemanja sveta okrog sebe. Omogočili smo jim čim več gibanja v igralnici, šolski telovadnici,
na igrišču, travniku, v gozdu in na sprehodu. Otroci so tako že samoiniciativno izvajali jutranje
razgibavanje pred zajtrkom. Čez dan pa smo včasih izvedli še gibalno minutko. Trudili smo se,
da so se s športnimi prvinami seznanjali preko vadbenih in plesnih dejavnosti. Veliko otrok
kombinirane skupine se je v tem šolskem letu odločilo za športni krožek, ki je potekal vsak
teden po eno uro. Otroci so se seznanjali z različnimi novimi izzivi, pripomočki, igrami ter
pravili.
VVE PERTOČA, STAREJŠA SKUPINA
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MEDGENERACIJSKI POHOD DO SADJARSTVA FICKO
Med vrtčevskim letom smo izvedli medgeneracijski pohod, ki smo ga načrtovali že na začetku
vrtčevskega leta, ko smo skupaj pripravljali dejavnosti v sklopu prednostnih nalog razvojnega
načrta. Otroci so se skupaj s starši, starimi starši ter strokovnimi delavkami peš odpravili proti
Sadjarstvu Ficko. Tam nas je pričakala gospa Brigita Čufar, ki nam je pripravila zanimivo
predstavitev njihovega dela in degustacijo njihovih izdelkov. Okušali smo različne
marmelade, suho sadje in sokove. Ogledali smo si tudi druge izdelke, ki jih nudijo v sklopu
svoje dejavnosti. Jaka je otroke presenetil s palačinkami, ki so si jih namazali z njihovo
marmelado. Odpravili smo se tudi v sadovnjak, kjer imajo nasad kutin in opazovali čudovito
pokrajino z vrha hriba.
Vsi udeleženci medgeneracijskega pohoda smo bili polni pozitivnih vtisov, zahvalili smo se
gostiteljici za prijetno druženje in predstavitev. Prav gotovo jih bomo še kdaj obiskali.

VVE SVETI JURIJ, MLAJŠA SKUPINA
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OBISK ROYAL RANGERJEV V VRTCU
V sklopu vsebin iz naravoslovja smo v vrtcu načrtovali srečanje s člani društva Royal Rangers,
ki so nam pripravili aktiven in poučen dopoldan. Srečanje se je začelo na skrivnostnem kraju,
v bližnjem gozdu. Nato je delo potekalo v petih skupinah. Otroci so se urili v spretnosti šivanja
šotora, spoznali so kompas in razvijali občutek za orientacijo. Nekateri so po progi »vodili
slepca« in tako razvijali medsebojno zaupanje, drugi so pekli penice, tisti najpogumnejši pa
so se spustili tudi po zip-line vrvi. Preden smo se poslovili, smo naredili še skupinsko
fotografijo, ki nas bo spominjala na lepo preživeto dopoldne v vrtcu.
VVE SVETI JURIJ, SREDNJA SKUPINA
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PUSTNO RAJANJE
Na praznovanje pusta smo se pripravljali že cel teden. Izdelovali smo različne maske, očala,
slikali in peli pesmi o pustu in ob tem tudi veselo zaplesali. Pogovarjali smo se tudi o pustnih
običajih in spoznavali tradicionalne maske (kurent). Zelo veselo pa je bilo na pustni torek, ko
smo bili vsi našemljeni. Po zajtrku se je vsaka maškara predstavila. Nato smo se odpravili na
pustno povorko po vasi, kjer smo z vriskanjem, igranjem in petjem odganjali zimo in klicali
pomlad. Obiskali pa smo tudi varovance v Domu Elizabeta ter jim zapeli, zaplesali in jih
obdarili s pustnimi očali.
VVE SVETI JURIJ, STAREJŠA SKUPINA
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PRAVILA HIŠNEGA REDA NAŠEGA VRTCA
Vrtec pri OŠ SVETI JURIJ s hišnim redom določa pravila za varno in nemoteno življenje ter delo
v vrtcu.

Otroka je potrebno pripeljati v enoto do 8.00 ure in ga predati odgovorni strokovni
osebi oziroma sporočiti morebitni izostanek otroka.

Starši so dolžni odpeljati otroka v rednem poslovalnem času.

V vrtcu lahko otroka odklonimo, če opazimo, da ni zdrav, prav tako jim ne dajemo
zdravil (razen izjem, ki so razvidna iz zdravniškega potrdila).

V primeru 10-dnevne strnjene bolniške odsotnosti otroka se z zdravniškim
opravičilom obračuna bolniška odsotnost. Le-to so starši dolžni napovedati ob
odjavi otroka in v roku prinesti zdravniško opravičilo (ob vrnitvi otroka v vrtec oz.
najpozneje do konca meseca).

Vhodna vrata vrtca oziroma šole in vrata ograje se obvezno zapirajo.

Vstop v igralnico je dovoljen le v copatih (uvajanje otrok, družabna srečanja …).

Starši se ob morebitnih srečanjih izven vrtca (na primer sprehod po cesti) ne
ustavljajo in ne pristopajo k otroku.

V vrtcu otroci ne nosijo nakita (zapestnice, verižice, viseče uhane …).

Otroci v vrtec ne prinašajo predmetov, ki ogrožajo njihovo zdravje oziroma
varnost drugih otrok.

V vrtcu nimamo žvečilnih gumijev in trdih bombonov.

V primeru, da se pojavijo uši, so starši le-to dolžni sporočiti in poskrbeti za njihovo
odstranitev.
Vljudno Vas naprošamo, da se pravil hišnega reda držite, saj bo tako naše skupno bivanje
varno in prijetno.

Jakob, Theo in Elias (6 let)
VVE Sveti Jurij, starejša skupina
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SKRB ZA ZDRAVO PREHRANO IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKI STANDARD
Zaposleni v Vrtcu pri OŠ Sveti Jurij se zavedamo, da ima prehrana otroka bistveni pomen v
njegovem razvoju, h kateremu vsi stremimo, da je optimalen in tako je prehrana usklajena s
priporočili zdravega prehranjevanja, pri čemer sledimo Nacionalnemu programu prehranske
politike in Smernicam zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Ker se
otrok ne rodi s prirojeno skrbjo za zdravje in zdravim odnosom do hrane in zdravja, je
potrebno to zavest razvijati že pri najmanjših otrocih. Zato otroku že zgodaj privzgajamo ob
nudenju uravnotežene, raznolike in pestre prehrane ustrezne prehranjevalne navade, da se
le-ta navaja na različne nove okuse. Prizadevamo si k pestri ponudbi sezonskega sadja
sadjarstva iz bližnje okolice vrtca in šole. S tem pomembno prispevamo h kvaliteti
uravnotežene in zdrave prehrane. Vodja vrtčevske in šolske prehrane je Drago Šafer.
Pripravljamo tudi dietno prehrano po navodilih zdravnika. Zato so starši v primeru
kakršnihkoli prehrambenih posebnostih (npr. alergij) dolžni prinesti zdravniško potrdilo
izbranega lečečega zdravnika (ali otrokovega pediatra) in drugo morebitno dokumentacijo
(npr. predlogi jedilnikov kliničnega dietetika).
Aktualne jedilnike tedensko objavljamo na spletni strani in oglasni deski vrtca.
Skrbimo za visoko raven higienskega režima in izvajamo ukrepe za preprečevanje širjenja
obolenj. Vodja zdravstveno higienskega režima je Marjeta Šinko.

V VRTEC LE ZDRAVI OTROCI
Tako starši kot tudi strokovni delavci vrtca si želimo, da so naši otroci zdravi. Ker se v vrtcu
srečuje veliko otrok iz različnih okolij in so tudi otroci vsakodnevno v neposrednem telesnem
stiku (npr. pri igrah, ko sedijo skupaj v jutranjem krogu, za mizo …), je zelo pomembno, da
prihajajo v vrtec zdravi otroci.
Zaposleni v vrtcu si za zdravje otrok prizadevamo na več načinov:

redna higiena rok,

razkuževanje igrač in strojno pranje pralnih igrač,

prezračevanje in čiščenje prostora,

nudenje dovolj tekočine (voda in nesladkan čaj),

vsakodnevno razgibavanje na svežem zraku,

dnevno poročanje o slabem počutju vašega otroka.
Zelo pomembno pa je, kako starši ravnate, ko otrok preboli nalezljivo bolezen. Pred
ponovnim obiskom vrtca se je potrebno prepričati (z obiskom pri pediatru), da je otrok res
zdrav in ne predstavlja več vira okužbe za ostale otroke in delavke vrtca. Prosimo vas, da nas
redno obveščate, zakaj je otrok odsoten, saj lahko na ta način opozorimo tudi druge starše
na morebitne znake določene nalezljive bolezni. Naprošamo vas tudi, da nas opozorite na
slabše počutje otroka že ob prihodu v vrtec, tako bomo zaposleni še bolj pozorni nanj in vas
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bomo pravočasno obvestili o morebitnem poslabšanju.
V vrtec sodi le zdrav otrok. Bolan otrok naj ostane v domači oskrbi, kjer bo tudi najhitreje
okreval. Strokovni delavci v vrtcu se zavedamo, da je v današnjem času iz različnih vzrokov
včasih težko ostati doma pri bolnem otroku, pa vendar je nega bolnega otroka starševska
pravica in dolžnost, zdravo bivalno okolje pa pravica vsakega otroka v vrtcu.
Ob naslednjih vidnih znakih bolezni lahko otroka ob prihodu v vrtec zavrnemo ali pokličemo
starše (v skladu s smernicami in navodili ZZV):

povišana telesna temperatura oz. vročina;

izpuščaj z/ali brez vročine ali sprememba počutja, obnašanja ali drugi bolezenski
znaki;

gnojno vnetje oči;

gnojni izcedek iz nosu (spremlja ga lahko kihanje, kašljanje);

gnojne kožne spremembe;

uši do naslednjega dne po razuševanju;

garje do zaključenega zdravljenja;

streptokokno vnetje žrela, škrlatinka, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni kužen;

vodeni mehurčki, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni kužen;

ošpice, mumps, oslovski kašelj, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni kužen;

driska (vodeno blato več kot 2× dnevno, primes sluzi ali krvi ...);

bruhanje več kot 2x v 24 urah;

razjede v ustih in slinjenje, razen če je izključen infekcijski vzrok bolezni;

vnetje žrela;

napadi kašlja;

oteženo dihanje.
Otrok sme ponovno v vrtec:

ko je zdrav in vsaj 48 ur ni imel povišane telesne temperature;

vsaj 48 ur ne bruha;

vaj 48 ur nima driske.
V vrtcu dajemo zdravila le v izjemnih primerih pri kroničnih boleznih na podlagi predhodno
sklenjenega pisnega pooblastila. Antibiotikov in drugih zdravil za zdravljenje ali lajšanje
simptomov bolezni ne dajemo.
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Z VAMI SODELUJEMO
Pomemben dejavnik v otrokovem življenju je odnos med vzgojitelji in starši, saj vodi k razvoju
in napredku otroka. Sodelovanje med njima je izjemnega pomena za skladen razvoj otroka,
zato v vrtcu uresničujemo različne načine sodelovanja s starši. Te se preko različnih vsebin in
dejavnosti izvajajo v formalnih in neformalnih oblikah.
Formalne oblike sodelovanja:

roditeljski sestanki,

predavanje za starše,

organizirani individualni pogovori - pogovorne ure (enkrat mesečno - prvo sredo
v mesecu),

svet staršev in svet vrtca,

pisna sporočila staršem (vabila, obvestila, ipd.),

pisne informacije o tekočem delu in življenju v skupini na oglasnih deskah za
starše,

svetovalni razgovori ob morebitnih težavah.
Formalne oblike sodelovanja so namenjene informiranju staršev in sodelovanju staršev pri
sprejemanju odločitev, pomembnih za delo vrtca.
Neformalne oblike:

prisotnost staršev pri uvajanju otroka v vrtec,

komunikacija s starši ob prihodu otrok v oz. iz vrtca,

skupne prireditve, praznovanja in ustvarjalne delavnice otrok, staršev in
pedagoških delavcev skupine in vrtca,

delavnice v oddelkih, za katere se dogovorimo na roditeljskih sestankih,

možnost sodelovanja pri vzgojnem programu (predstavitev poklicev, hobijev,
skupne akcije,…)

druge oblike sodelovanja, za katere se dogovorimo v oddelku.
Neformalne oblike sodelovanja nudijo staršem možnosti za dobro in aktivno sodelovanje,
spoznavanje ter medsebojno povezovanje med otrokovim domom in vrtcem.
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Svet staršev
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje svet staršev. V njem
sodelujejo izvoljeni predstavniki staršev iz vsakega oddelka. Naloga sveta staršev je, da:

predlaga dodatne programe,

daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,

razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojni problematiki,

obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnim delom,

voli predstavnike v svet vrtca,

opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

31

PRAVICE OTROK IN STARŠEV TER OBVEZNOSTI STARŠEV
Ustava določa, da otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Tudi v našem vrtcu se tega močno
zavedamo in skrbimo za uresničevanje le-teh. Pravice otrok so določene v mednarodnih
dokumentih, ustavi in zakonih. Najpomembnejši akt, ki ureja otrokove pravice, je Konvencija
o otrokovih pravicah. V našem vrtcu pa prav tako staršem zagotavljamo določene pravice. Lete so navedene v nadaljevanju.
Starši imajo pravico:
 do postopnega uvajanja otrok v različne programe vrtca ter do dogovora z
vzgojiteljico o najbolj sprejemljivem načinu vključevanja;
 do sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru
z vzgojiteljico do aktivnega sodelovanja pri vzgojnem delu, pri čemer pa morajo
starši spoštovati strokovno avtonomnost vrtca;
 do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu (oglasne deske, panoji, kotiček za starše);
 do izmenjave informacij in do poglobljenega pogovora o otroku s strokovnimi delavci
vrtca (vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice, svetovalna delavka, pedagoška vodja) ob
dogovorjenem času (pogovorne ure);

do sodelovanja v svetu staršev in preko predstavnika v svetu šole;

do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.
Otroci imajo pravico:

do enakih možnosti ob upoštevanju razlik;
 do izbire drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu, do
vzgoje za strpnost, solidarnost in odgovornost;

do svetovnonazorsko nevtralne vzgoje;
 do zagotavljanja možnosti za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno
poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesne in duševne značilnosti.
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Tako kot imajo starši ob vpisu v vrtec pravice, prevzamejo tudi določene obveznosti. Starši
ob sprejetju otroka v vrtec podpišejo Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti
staršev in vrtca. S podpisom pogodbe se starši obvežejo, da bodo spoštovali dogovore v zvezi
s plačevanjem in hišnimi pravili. Račune morajo redno plačevati, v primeru zamude pa morajo
kriti tudi stroške opomina in zamudne obresti. Morebitne dolgove staršev, ki nastajajo ob
neplačevanju, bo vrtec prisiljen izterjati po sodni poti.
Druge obveznosti staršev so:
 pred vključitvijo v vrtec z otrokom opravijo zdravniški pregled in oddati ustrezno
zdravniško potrdilo svetovalni službi vrtca (zdravniško potrdilo ne sme biti starejše
kot 1 mesec);
 pred vključitvijo v vrtec na pristojnem CSD v M. Soboti oddajo vlogo za znižano
plačilo vrtca (vlogo oddajo katerikoli dan v zadnjem mesecu pred vstopom v vrtec);
 ob vpisu posredujejo informacije o otrokovih zdravstvenih posebnostih in potrebah;
 sporočijo spremembe bivališča, telefonske številke in druge nujne informacije
svetovalni službi vrtca (v roku 8 dni);
 zagotovijo spremstvo otroka v vrtec in iz njega z odraslo osebo;
 opozorijo strokovne delavke, če je otrok podvržen beganju ali drugim vedenjskim
posebnostim;
 sporočijo odsotnost otroka zaradi dopusta (vsaj tri dni pred izostankom);
 obolele otroke obdržijo doma in v vrtec sporočijo vzrok izostanka še isti dan (tudi
druge nenadne odsotnosti), še posebej v primeru nalezljivih bolezni;
 spoštujejo osebno integriteto vzgojiteljice in drugih delavcev vrtca;
 starši morajo otroka v vrtcu zapustiti ali prevzeti le v prisotnosti strokovne delavke
vrtca in ga ne smejo puščati samega v garderobi ali pred vrtcem;
 spoštujejo sprejete dogovore (na roditeljskih sestankih, individualnih pogovorih
urah, svetu staršev, svetu zavoda) in poslovni čas vrtca.

VVE SVETI JURIJ, MLAJŠA SKUPINA (skupinski izdelek)
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KO SI ŽELITE NASVET ALI POTREBUJETE POMOČ
»Ne obstajajo težavni otroci, ampak samo otroci, ki potrebujejo pomoč pri reševanju svojih
težav.«
( L. R. Knost)
Vzgoja otrok nam večkrat odpira vprašanja, na katera iščemo odgovore. Vrtec je mesto, kjer
se starši srečujete s strokovnimi delavkami vrtca in si lahko z njimi izmenjate informacije in
izkušnje ter na ta način iščete za svojega otroka najustreznejše načine za spodbujanje
njegovega optimalnega razvoja. Za to namenjen čas so mesečne pogovorne ure.
Morda se boste znašli pred kakšnim vprašanjem ali v situaciji, o kateri se boste želeli
posvetovati tudi s svetovalno delavko vrtca - psihologinjo Anito Fartek. S svetovalno delavko
se starši prvič srečate ob vpisu otroka v vrtec, pozneje pa na roditeljskih sestankih,
predavanjih za starše in ostalih srečanjih. Dobrodošli pa ste tudi takrat, ko potrebujete osebni
pogovor. Pisarna svetovalne delavke vrtca je v prostorih enote VVE SVETI JURIJ (v šoli).
Svetovalna delavka vrtca in šolska defektologinja Klementina Kosednar Ceiger skrbita tudi za
otroke s posebnimi potrebami, ki za svoj optimalni razvoj potrebujejo določeno dodatno
strokovno pomoč, pripomočke ali druge prilagoditve. V kolikor menite, da bi vaš otrok
potreboval dodatno spodbudo ali pomoč, ste vabljeni, da se oglasite na osebnem pogovoru.
Svetovalna delavka s strokovnimi delavkami v oddelku sodeluje pri spremljanju dela v
oddelkih, spremljanju oddelčne klime in spremljanju razvoja otrok. V ta namen izvaja
opazovanja otrok v oddelku, posvetovalne sestanke s strokovnimi delavkami in razgovore s
starši. Prav tako v namen iskanja dodatne strokovne pomoči po potrebi sodeluje z zunanjimi
inštitucijami (Zavod za šolstvo, logopedom …).
Pogosta vprašanja in situacije, zaradi katerih se starši obračajo po strokovno pomoč k
svetovalni delavki vrtca, so: vključitev otroka v vrtec, uvajanje otroka v vrtec, težave otroka
pri vključevanju in sodelovanju v skupini. Po nasvet se lahko obrnete tudi, kadar se vaša
družina znajde v kritičnih situacijah, kot so na primer: ločitev, selitev, rojstvo sorojenca, smrt
v družini in ostale stiske, s katerimi se kot starši srečujete. Prav tako vas vabimo na razgovor,
v kolikor se boste znašli v finančni stiski in boste imeli težave s poravnavo obveznosti do vrtca.

VPIS IN IZPIS IZ VRTCA
Vpis in izpis otrok iz vrtca se opravi pri svetovalni delavki vrtca. Otroke sprejemamo na podlagi
Vloge za vpis otroka v vrtec pri OŠ SVETI JURIJ, ki jo starši dobijo in izpolnijo pri svetovalni
delavki. Vloga je dostopna tudi na spletni strani vrtca. Vpis novincev v vrtec za naslednje
šolsko leto običajno izvedemo v marcu. Starše o tem predhodno obvestimo z obvestili na
oglasnih deskah vrtca in šole, z obvestilom na spletni strani vrtca, na javnih prostorih v občini
ter z objavo v občinskem informatorju.
V kolikor je v času javnega vpisa vpisanih več otrok, kot je prostih kapacitet, o sprejemu v
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vrtec odloči Komisija za sprejem otrok po kriterijih, ki jih potrdi občinski svet. V vrtec
sprejemamo tudi otroke med šolskim letom, vendar le v oddelke, kjer so še prosta mesta.
Starši ob vpisu v vrtec lahko izrazite želeno enoto. Želja staršev po vključitvi otroka v določeno
enoto vrtca se upošteva le, če je v tej enoti za otroka ustrezno mesto glede na strukturo
oblikovanih oddelkov. O dokončni vključitvi otroka v določeno enoto vrtca odloča ravnatelj
(2. člen Pravilnika o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri OŠ Sveti Jurij).
V primeru ustreznega prostega mesta starši prejmejo pisno obvestilo o sprejemu otroka ter
dva izvoda pogodbe, od katere en podpisan izvod vrnejo (po pošti ali osebno) svetovalni
delavki vrtca.
Za znižano plačilo vrtca je nato potrebno vložiti še Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev na Center za socialno delo Murska Sobota. Staršem pripada pravica do znižanega
plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.
Zadnji mesec pred vstopom otroka v vrtec je potrebno opraviti še zdravniški pregled pri
izbranem pediatru. Zdravniško potrdilo se odda pred prihodom v vrtec prav tako svetovalni
delavki vrtca.
V kolikor starši iz kakršnih koli razlogov želijo otroka izpisati iz vrtca, to naredijo prav tako pri
svetovalni službi vrtca tako, da izpolnijo obrazec za izpis. Rok izpisa je 15 dni pred dejanskim
izpisom.

Nadia (5,2 let)
VVE PERTOČA, starejša skupina
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DOBRO JE VEDETI


Vse potrebne informacije o vpisu in izpisu otrok iz vrtca, o programih,
obogatitvenih dejavnostih in plačilu vrtca … dobite na upravi vrtca v Svetem Juriju
pri svetovalni delavki in pomočnici ravnatelja vrtca Aniti Fartek.



Zakonsko je določeno, da naj otrok v vrtcu ne bi preživel več kot 9 ur na dan.



V vrtec sprejmemo le zdravega otroka, zdravil v vrtcu ne dajemo (razen v izrednih
okoliščinah s posebnim soglasjem in navodilom lečečega pediatra).



Pri odsotnosti otroka v primeru bolezni ali poškodbe se na podlagi ustreznih
zdravniških potrdil za neprekinjeno odsotnost najmanj štirinajst dni (10 delovnih
dni) za ta čas upoštevajo pravila, ki veljajo za čas počitniške odsotnosti.



V času šolskih počitnic je za vrtčevske otroke organizirano dežurstvo (običajno v
enoti vrtca v Svetem Juriju). Dežurstvo je organizirano v skladu s potrebami
staršev, ki jih izrazite na posebnem vprašalniku pred počitnicami.



Starši lahko uveljavljajo rezervacijo za čas počitniške odsotnosti otroka enkrat
letno. Počitniška odsotnost otroka s stalnim bivališčem v Občini Rogašovci se bo
obračunala v skladu s 17. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih (Uradni list RS, št. 97/2003, 77/2005, 120/2005) in sklepom
Občinskega sveta Občine Rogašovci z dne, 22. 5. 2009, ki je objavljen v Uradnem
listu RS št.41/2009. Za počitniško rezervacijo starši plačajo 50 % od njihovega, z
odločbo določenega, plačilnega razreda ob upoštevanju korekcije obračunavanja
prehrane. Odsotnost so starši dolžni pisno napovedati najmanj 1 teden prej,
odsotnost mora biti strnjena najmanj 1 mesec in največ 2 meseca. Za otroke s
stalnim bivališčem v drugi občini se bo počitniška rezervacija obračunala v skladu
s sklepom njihove matične občine.



Naš vrtec je tudi EKO in ZDRAV VRTEC, zato strokovne delavke vrtca priporočamo,
da otrok ob praznovanju rojstnega dne v vrtec prinese sadje.
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STVARI, KI JIH OTROCI V VRTCU POTREBUJEJO
Za dobro počutje otroci v vrtcu potrebujejo:






primerne, nedrseče copate;
udobno obleko in obutev za gibanje na prostem in v telovadnici;
rezervna oblačila, primerna letnemu času;
papirnate robčke;
pleničke, če jih otrok še potrebuje.

SPREMLJAJTE DOGAJANJE V VRTCU
Vabimo vas, da spremljate spletno stran našega vrtca, kjer se bomo trudili tekom vrtčevskega
leta čim bolj ažurno objavljati aktualne dogodke, informacije ter tudi prispevke o dogajanju v
vrtcu z galerijo slik.

www.ossvj.si
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