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PUBLIKACIJA
VRTEC PRI OŠ SVETI JURIJ
VRTČEVSKO LETO 2020/2021

Ajsha (6,5 let)
VVE Pertoča, starejša skupina
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SPOŠTOVANI STARŠI!
Koledarsko leto 2020 je prineslo marsikaj nepričakovanega. Epidemija covida-19 je
zaznamovala naša življenja in tudi delo in življenje našega vrtca. V preteklem vrtčevskem letu
smo vsi vrtci v Sloveniji zaprli svoja vrata v obdobju od 16. marca do 18. maja 2020.
V tem času se je pokazalo, kako pomemben del našega vsakdanjega življenja je predšolska
vzgoja. Starši ste nam povedali, kako zelo so otroci pogrešali vrtec, svoje prijatelje in
strokovne delavke. In tudi strokovni delavci smo pogrešali naše malčke in otroški živ žav.
Vrtčevsko leto 2020/2021 smo načrtovali skrbno in v skladu z navodili Nacionalnega inštituta
za javno zdravje ter navodili Ministrstva za šolstvo. Naša prioriteta je skrb za zdravje vseh, ki
bivamo v vrtcu, ter zagotavljanje varnosti in preprečitev morebitnih okužb. Želimo si, da bi
novo vrtčevsko leto bilo čim bolj podobno obdobju pred epidemijo – živahno in razigrano s
pestrimi dejavnostmi. Za to si bomo tudi prizadevali.
Potrudili se bomo, da bodo otroci čas v vrtcu preživeli čim bolj kakovostno, da bodo razvijali
svoje sposobnosti in potenciale ter se imeli lepo. Prosimo vas, da pri tem z nami sodelujete,
predvsem pa, da skupaj poskrbimo za varnost naših otrok. Naprošamo vas, da dosledno
upoštevate vse varnostne ukrepe, s katerimi vas bomo seznanili, in načelo, da v vrtec
prihajajo le zdravi otroci.
Vsem skupaj želimo čim bolj mirno, zdravo in prijetno vrtčevsko leto.
Pomočnica ravnatelja vrtca:
Anita Fartek, univ. dipl. psih.

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

Ema (1,5 let)
VVE ROGAŠOVCI, jasli 1
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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 2020/2021 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 oddelek 2. starostnega obdobja in 1 polovičen oddelek 1.
starostnega obodbja.

Obratovalni čas posameznih enot vrtca je prilagojen potrebam staršev, predvidoma od 6.00
do 16.00 ure. O morebitnih spremembah obratovalnega časa vas bomo sproti obvestili.
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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
8 vzgojiteljic – pomočnic vzgojiteljic
predšolskih otrok

svetovalna delavka – psihologinja
Anita Fartek
DODATNA STROKOVNA POMOČ

DRUGI ZAPOSLENI

defektologinja
Klementina Kosednar Ceiger
zunanji sodelavci (logopedinja,
defektologinja)

kuhar
pom. kuharja
hišnik
čistilke
šivilja/perica

ADMINISTRATIVNOFINANČNA SLUŽBA

vodja zdravstveno-higienskega
režima Marjeta Šinko

Tajnica VIZ
Anja Banfi (02/55 71 003)

javna delavka

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

»Tisto, kar se najbolj splača zapraviti za otroka, je vaš čas.«
(Louise Hart)
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K ČEMU STREMIMO?
Pri svojem vsakdanjem delu sledimo poslanstvu in viziji ter uresničujemo temeljne vrednote
našega vrtca.
Poslanstvo našega vrtca
Z življenjem in delom vrtca pomagati staršem pri celoviti skrbi za otroke in jim v času bivanja
v vrtcu nuditi prijazno in varno zavetje. S svojo strokovno usposobljenostjo biti podpora
staršem, otrokovemu učenju in razvoju in tako zagotavljati dobre pogoje za celostni in
uravnotežen razvoj vseh otrok.
Naša vizija
Vrtec, ki nudi otrokom varno, prijazno in spodbudno okolje, kjer bivajo zadovoljni, srečni ter
ustvarjalni otroci in odrasli. Vrtec, ki razvija partnerski odnos s starši in sledi sodobnim
načinom pedagoškega dela.
Temeljne VREDNOTE našega vrtca so:
zdravje, igra, celostni razvoj, prijaznost, spoštovanje, sprejemanje drugačnosti.

»Otroku ne delate usluge, če mu kažete le dobro v svetu in ga ščitite pred vsem slabim.
Tisto, kar je v resnici pomembno, je to, da ga naučite razlikovati med obojim.«
(Walt Disney)
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IZHODIŠČA NAŠEGA DELA 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 2020/2021 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 vrtčevskega
leta za celo šolsko leto. Skozi šolsko leto se predvsem v oddelkih prvega starostnega obdobja
pridružijo še novinci.
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.
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V kombinirane oddelke so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.

Na podlagi vpisa, ki smo ga izvedli v mesecu maju 2020, in starosti otrok, ki že obiskujejo
vrtec, smo za šolsko leto 2020/2021 oblikovali sedem oddelkov, od tega je en »polovičen«
oddelek. Oblikovani oddelki so:

starostno heterogen oddelek 1. starostnega obdobja 1–3 let – VVE ROGAŠOVCI
(jasli 1);

starostno homogen oddelek 1. starostnega obdobja 2–3 let – VVE ROGAŠOVCI
(jasli 2);

starostno homogen oddelek 2. starostnega obdobja 3–4 let – VVE SVETI JURIJ
(mlajša skupina);

starostno heterogen oddelek 2. starostnega obdobja 3–6 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);

polovičen starostno heterogen oddelek 1. starostnega obdobja 1–3 let – VVE
PERTOČA (jasli).

RAZVOJNI NAČRT VVE PRI OŠ SVETI JURIJ
Razvojni načrt je temeljni dokument 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. V tem vrtčevskem letu smo pripravili nov razvojni načrt za obdobje 2020–2025.
Prioritetna področja novega razvojnega načrta so zastavljena na treh ravneh: strukturna
(organizacija dela in življenja v vrtcu, prostor in materiali), posredna (poklicni razvoj in
zadovoljstvo zaposlenih, sodelovanje med zaposlenimi v vrtcu, sodelovanjem med vrtcem in
družino, sodelovanje vrtca z drugimi vrtci in institucijami) in procesna raven (načrtovanje
kurikula, izvajanje kurikula, rutinske dejavnosti, otrok v procesu izvajanja kurikula).
Zastavili smo si naslednje prioritete:

skrb za zdrav življenjskih slog,

razvijanje predbralne pismenosti,stalni strokovni razvoj zaposlenih v vrtcu s
poudarkom na razvijanju e-kompetenc ter
delu z otroki iz ranljivih skupin,

uvajanje inovativnih pedagoških pristopov (formativno spremljanje, sledenje
novitetam sodobne pedagogike …).
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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:
Andreja Ficko Hanc
Tina Kisilak
Darija Serec

02/55 88 155

Skupina Jasli 2:
Bernarda Skledar
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:
Sara Ficko/Sabina Mencigar
Marinela Kous

02/55 71 470

Starejša skupina:
Lilijana Nemec Berke
Suzana Lang

:
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KDO BO OBISKOVAL VRTEC V SVETEM JURIJU?




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

Zaposleni v VVE Sveti Jurij:

Telefonska številka enote:

Mlajša skupina:
Danijela Hajdinjak
Anita Cener

02/55 98 776

Srednja Skupina:
Nataša Gomboc
Valentina Hajdinjak

:

Starejša skupina:
Aleksandra Gider
Marjeta Šinko
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POGOVOR Z OTROKOM O KORONAVIRUSU IN UKREPIH
Letošnja pomlad nam je v življenja povsem nepričakovano prinesla ogromno sprememb. Na
začetku smo na neznano bolezen covid-19 gledali kot na bolezen, ki se nas ne dotika in nismo
del nje. Kaj kmalu pa nas je 16. marec postavil na realna tla. Z zaprtjem vrtcev smo bili
postavljeni v do sedaj neznano realnost.
Če smo bili do tega obdobja vajeni, da smo se ob snidenju z nekom objeli, rokovali …, smo v
tem obdobju in tudi po njem spremenili svoj pozdrav le v vljudnostni priklon oz. dotik s
komolci.
Kljub želji, da bi bilo to le kratkotrajno obdobje, izgleda, da ne bo tako. Vsi ljudje, starejši,
mlajši, mladostniki in otroci, se bomo morali naučiti drugačnih pristopov k zdravemu in
varnemu življenju. Poleg telesnega zdravja pa ne smemo pozabiti na psihično zdravje tako
nas odraslih kot tudi naših otrok.
Za zdravje naših otrok lahko poskrbimo tudi tako, da odkrito in otroku primerno
spregovorimo o temah, ki so manj prijetne. Med nje zagotovo spada tudi covid-19. V
nadaljevanju je nekaj praktičnih nasvetov, kaj lahko storimo.


Ne bojmo se pogovarjati o koronavirusu

Večina otrok je že slišala za virus oziroma so zagotovo že videli ljudi, ki nosijo obrazne maske.
Zato se starši pogovoru o tem ne bi smeli izogibati. Pogosto ravno izogibanje pogovoru
pripelje do večjih čustvenih stisk. Cilj našega pogovora naj bo informiranje o dejstvih na način,
ki bo otroku razumljiv. Pri tem bodimo čim bolj preprosti.


Upoštevajmo otrokovo razvojno stopnjo

Pazimo na količino informacij, ki jo podamo otroku, prav tako bodimo pozorni na to, koliko
podatkov navedemo in kakšne besede izberemo. Predvsem poskusimo odgovoriti na
otrokova vprašanja. Potrudimo se odgovarjati pošteno in jasno. Če ne znamo odgovoriti na
vsa vprašanja, s tem ni nič narobe – pomembno je, da smo otroku na voljo.


Poudarjajmo vidik varnosti

Pomemben dejavnik preprečevanja stiske pri otrocih je občutek varnosti. Če so otroci v bližini
zaupanja vrednih odraslih, ki v njih vzbujajo občutek varnosti, bodo lažje prešli to stresno
obdobje in bodo bolj dosledno upoštevali preventivne ukrepe za preprečevanje okužbe. NIJZ
priporoča temeljito umivanje rok kot eno izmed glavnih preventivnih ukrepov. Otroke
poučimo, da si varnost lahko zagotavljajo tudi sami, tako da skrbijo zase in si redno umivajo
roke. Pomembna je tudi higiena kašlja.
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Bodimo pozorni na svoje nelagodje

Če opazimo, da nas skrbi in smo vznemirjeni, si vzemimo nekaj časa, da se umirimo, preden
se poskusimo pogovoriti ali odgovoriti na otrokova vprašanja.


Delujmo pomirjajoče

Med govorom uporabljajmo pomirjujoč ton glasu, ki otrokom sporoča, da so z nami varni. Pri
tem si lahko pomagamo tudi z lutkami, zgodbami in igračami, s katerimi se otrok rad igra.
Vse to bomo počeli tudi v vrtcu in verjamemo, da nam bo s skupnimi močmi uspelo otrokom
dati občutek varnosti.
Viri:




Ehmke, R. (2020). Talking to kids about the coronavirus: Kids worry more when
they're
kept
in
the
dark. Dostopno
na
spletni
strani: https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/.
Kako otroku predstaviti koronavirus in se pogovoriti o ukrepih? Dostopno na
spletni strani: https://www.center-motus.si/koronavirus-kako-se-pogovoriti-zotrokom/
Zapisala dipl. vzgojiteljica:
Andreja Ficko Hanc
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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. Pri izvajanju dejavnosti
bomo sledile smernicam in priporočilom NIJZ. 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.

PROJEKTI
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.

PROGRAM VZGOJA ZA ZDRAVJE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE V VRTCU
(CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA MURSKA SOBOTA)
Strokovnjaki iz centrov za krepitev zdravja v sodelovanju z vrtci in šolami izvajajo zdravstveno
in zobozdravstveno vzgojo za otroke in mladostnike ter jih skupaj z njihovimi starši
spodbujajo k zdravemu življenjskemu slogu. Projekt se izvaja skozi celo vrtčevsko leto v vseh
oddelkih vrtca, prilagojeno starosti otrok. Vključuje delavnice za otroke ter predavanja za
starše in zaposlene o temah s področja telesnega in psihičnega zdravja.
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 smo pričeli izvajati leta 2019 in se nadaljuje do leta 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. Glavni 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.
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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.

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: Eko bralna značka, ločevanje odpadkov, voda, odpadki,
energija, zbiranje starega papirja ... Otroci pridobijo veliko novega znanja s področja ekologije
in se naučijo več o varovanju narave.

MALI SONČEK
Projekt Mali sonček je ena od dejavnosti, s pomočjo katere 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
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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 – PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA
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 izposodili v
šolski ali potujoči knjižnici. V kolikor varnostni ukrepi za preprečevanje covida-19 odnašanja
nahrbtnika domov ne bodo dovolili, bomo izvajanje projekta prilagodili. Predšolska bralna
značka bo staršem ponujena v vseh oddelkih vrtca, starši se v projekt vključujejo
prostovoljno.

V PISANEM SVETU ČUSTEV IN OBČUTKOV
Čustva so pomemben del našega vsakdanjega doživljanja, počutja, vedenja …, a pogosto na
njih pozabimo. Predvsem v času epidemije covida-19 je pomembno, da z otroki odkrito in
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brez strahu spregovorimo tudi o njihovih čustvih in občutkih. 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. Poudarek projekta je 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.

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.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Namen obogatitvenih dejavnosti je, da popestrijo bivanje otrok v vrtcu. Obogatitvene
dejavnosti potekajo med vrtčevskim letom. To so: praznovanje tedna otroka, delavnice s
starši, sodelovanje na natečajih, praznovanje rojstnih dni, prireditve z zunanjimi gosti, teden
kulture, nastopi otrok na prireditvah, športni dopoldnevi, lutkovne predstave, veseli
december, pustovanje, zaključne prireditve … Vso izvajanje obogatitvenih dejavnosti bomo v
tem vrtčevskem letu prilagodili priporočilom NIJZ.
To šolsko leto bomo v starejših skupinah VVE Sveti Jurij in VVE Pertoča organizirali
obogatitveno dejavnost – športni krožek. Izvajali ga bosta strokovni delavki vrtca. Financirala
ga bo ustanoviteljica vrtca – Občina Rogašovci in bo za starše brezplačna.

Jan (6 let)
VVE SVETI JURIJ, starejša skupina
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VRTEC V NARAVI
V kolikor bo mogoče, bomo najstarejšim predšolskim otrokom (generacija 2015) ponudili tudi
možnost dvodnevnega bivanja v naravi v hotelu Zarja na Pohorju (maj/junij 2021). Pri
izvajanju dejavnosti bomo sledili smernicam in priporočilom NIJZ. O vseh podrobnostih bodo
starši obveščeni sproti. Udeležba je prostovoljna.
DODATNI PROGRAMI
Dodatni program vrtca predstavljajo različni tečaji in drugi programi, na primer: plesni tečaj,
predšolska glasbena pripravljalnica, 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. Tako že nekaj let ponujamo plesni tečaj za otroke 2. starostnega obdobja v
sodelovanju z zunanjimi izvajalci.
V našem vrtcu že nekaj let uspešno izvajamo predšolsko glasbeno pripravljalnico v
sodelovanju z Glasbeno šolo Murska Sobota, ki ima v prostorih naše šole dislocirani oddelek.
Te dejavnosti se običajno odvijajo ob koncu ali 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.
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UTRINKI IZ PRETEKLEGA VRTČEVSKEGA LETA
TRAVNIK, DOBER DAN
Travnik je življenjsko okolje rastlin in živali. Na sprehodih smo večkrat opazovali njegovo
spreminjanje, zato smo se odločili, da podrobneje pokukamo, kdo oziroma kaj se skriva v
njem. Poudarek je bil na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, raziskovanju in odkrivanju. Med
izvajanjem tega tematskega sklopa smo večji del časa preživeli v naši raziskovalni igralnici na
prostem – travniku. Kar tam smo prebirali različne zgodbe. Med drugim smo prebrali tudi
zgodbo Trije metulji. Na pokošenem travniku smo zgodbo gibalno prikazovali, seznanili smo
se s pesmijo Mravlja in polž, peli, plesali, likovno in gibalno ustvarjali ... S povečevalnimi lončki
in lupami smo opazovali kobilice, mravlje, muhe, pajke, hrošče, polže, metulje … Pogovarjali
smo se ob slikanicah, knjigah, kako živijo polži, pikapolonice ... Sprehajali smo se po travniku
in ob njem, telovadili, reševali uganke o travniku ... Doživljali smo travnik z vsemi čutili – tipali,
božali, opazovali barve na travniku, poslušali veter, čričke, ptičke. Izvajali smo različna
naravna gibanja, vadbene ure ter rajali.
VVE PERTOČA, jasli

21

PASAVČEK, MOJ PRIJATELJ
Tudi letos smo se odločili za sodelovanje v mednarodnem projektu Pasavček z akcijo »Red je
vedno pas pripet«. Projekt temelji na spodbujanju in osveščanju otrok in predvsem njihovih
staršev o ustrezni uporabi otroških sedežev in varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu. S
pomočjo projekta že v zgodnjih letih seznanimo otroke o varnosti v prometu. Zaščita otrok v
avtomobilu je eden najbolj učinkovitih ukrepov za izboljšanje varnosti. Ogledali smo si
različne prospekte, ki smo jih dobili od Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Otroci so z veseljem barvali različne avtomobile iz odpadnih škatel in se z njimi igrali. Opravili
smo veliko sprehodov po pločniku, kjer smo upoštevali tudi ostala pravila v prometu.
VVE ROGAŠOVCI, jasli 1

RADI TELOVADIMO
Ker smo še majhni in imamo veliko potrebo po gibanju, smo veliko na prostem, hodimo na
daljše sprehode, če pa je vreme slabo, izkoristimo novo pridobitev – pokrito teraso, kjer smo
lahko zunaj na prostem tudi, ko dežuje, in si tako tudi v slabem vremenu krepimo zdravje.
Na terasi imamo različne poganjalčke, tricikle, žoge, obroče in druge športne pripomočke, po
katerih zelo radi posegamo, saj je igra tako še veliko bolj zabavna. Zelo radi se razgibamo na
poligonu, ki nam ga pripravijo vzgojiteljice na igrišču ali pa v igralnici. Tako se plazimo pod
mizo, obroči, vlečemo po klopi, valjamo po blazini, hodimo po črti, skačemo v in iz obročev,
hodimo med kiji in še kaj.
Kolikor se le da, smo zunaj, kjer spoznavamo nove stvari na prostem: živali, rastline, različna
kmetijska in druga opravila. V bližini vrtca je ograjen pašnik košut in damjakov, kamor zelo
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radi zahajamo in opazujemo živali. Tudi sadni piknik na prostem smo si pripravili, kjer je bilo
sadje veliko bolj sladko kot pa v igralnici.
VVE ROGAŠOVCI, jasli 2

ATLETSKO DOPOLDNE
V mesecu decembru smo se v enoti vrtca Sveti Jurij udeležili atletskega dopoldneva, ki so ga
pripravili člani Pomurskega atletskega kluba Goričko. Otroci so ta dan v vrtec prišli v športnih
oblačilih. Razdelili smo se v tri skupine. Najprej se je v telovadnico odpravila mlajša skupina
otrok, nato srednja in na koncu še starejša skupina otrok. Trener kluba Radislav Jokanović je
najprej predstavil sam klub, njihove atlete in naloge, ki smo jih izvajali. Najprej smo se ogreli,
potem pa razdelili v manjše skupine. V vsaki skupini je bil po en atlet kot vodja skupine in
vzgojiteljica. Otroci so naloge opravljali po postajah in jih tudi z veseljem izvajali. Ob koncu
druženja smo se umirili ob igri in se poslovili ob skupinski fotografiji.
VVE SVETI JURIJ, mlajša skupina
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IGRA BELI ZAJČEK
Letos smo v vrtcu v sklopu projekta Trajnostna mobilnost, katerega osnovni namen je
ozavestiti otroke in starše o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza, prvič
izvedli igro Beli zajček. Skozi to igro smo uresničevali cilje prometne varnosti in aktivno
vključevali starše in otroke v promet na trajnosten način.
Vsak otrok si je izrezal šablono zajčka, ki je bil sive barve, saj je bil njegov kožušček umazan
od izpušnih plinov avtomobilov. Skupaj smo želeli očistiti zajčke, ampak za to smo se morali
zelo potruditi. V vrtec smo prihajali peš, s kolesom ali javnim prevozom. Tako je vsak dan
zajček postajal bolj bel, lep in čist. Za uspešno izvedeno igro so otroci prejeli kresničko.
VVE SVETI JURIJ, srednja skupina

VRNITEV V DEŽELO DINOZAVROV
Opazili smo, da otroke zanima vse, kar je povezano z dinozavri, zato smo se odločili, da jih
bomo podrobneje spoznali. Med raziskovanjem smo izhajali iz predznanja otrok. Otroci so
preko lastne aktivnosti poiskali veliko informacij, s katerimi smo skozi igro prišli do novih
spoznanj. Spoznali smo, da so dinozavri živeli pred mnogimi leti, da so imeli kožo prekrito z
luskami ter da so valili jajca. Razvrstili smo jih med mesojede in rastlinojede, hkrati pa se
naučili tudi nekaj novih imen. Spremenili smo se v prave arheologe ter iz peska izkopavali
razne fosile in dinozavre. Naučili smo se dinozavrov ples in posnemali njihovo gibanje. Izvedeli
smo tudi, da je na zemljo padel meteorit, s tem so se sprožili vulkani, kar pa je povzročilo
izumrtje dinozavrov. Tudi sami smo izvedli poskus izbruha vulkana, ob katerem so bili otroci
navdušen. Teden spoznavanja dinozavrov nam je prinesel nove izzive in veliko zadovoljstva.
VVE SVETI JURIJ, starejša skupina
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TRAVNIŠKI ŽIV ŽAV
Verjetno ni človeka, ki o travniku ne bi mogel povedati vsaj besedice. Čeprav gledamo isti
travnik, ga vsak izmed nas gleda z drugačnim zanimanjem in potrebami.
V poznih spomladanskih mesecih smo se odločili, da se bomo podrobneje posvetili travniškim
rastlinam in njihovim prebivalcem. Z otroki smo vsakodnevno obiskovali bližnje travnike, kjer
smo vedno znova našli kakšno novo travniško rastlino oz. cvetlico. Otroci so jih prepoznavali
in poimenovali ter iskali podobnosti med njimi. Skupaj s svojimi starši so se izkazali v čudovito
narejenih herbarij, ki so jih predstavljali pred skupino. Obiski travnikov pa niso bili namenjeni
le spoznavanju trav in cvetlic, ampak tudi njihovih prebivalcev in obiskovalcev. Otroci so tako
podrobneje spoznali polže, metulje, gosenico, pikapolonico, murna, čebelo in kobilico.
VVE PERTOČA, starejša skupina
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SLOVO OD MINI MATURANTOV
Lansko vrtčevsko leto se je izteklo zaradi izrednih razmer drugače kot običajno. Tako smo v
skladu s priporočili NIJZ izvedli tudi slovo MINI MATURANTOV nekoliko drugače. Slovo mini
maturantov je potekalo izključno zanje in za njihove starše, tokrat na prostem.
V programu so se otroci predstavili s kratko povorko, pesmijo in plesom, ob koncu pa so s
ponosom prejeli priznanja in pohvale, ki so jih dobili med vrtčevskim letom. Za konec so zelo
glasno zapiskali na piščalke, spustili balone in pomahali vrtcu v slovo. Otroci bodo prestopili
šolski prag, zato se pričenja novo poglavje v njihovem življenju. Želimo jim, da ne pozabijo na
pravljice, škrate, prince in princeske … ter da ostanejo takšni, kot so: čudežni, igrivi, iskreni,
polni smeha, ker takšni so ravno pravšnji. Na novi poti pa naj se počutijo dobro in naj s pridom
uporabljajo pridobljena znanja in izkušnje iz vrtca.
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»UPATI SI, NE IMETI PRAV«
Kako otrok ostane »umetnik«, ko odraste?
Predšolski otrok ni umetnik. Otroku so nameni, ki pri delu vodijo odraslega umetnika,
popolnoma neznani in tuji. Za umetniško sporočanje otrok nima nobene potrebe, še manj
sposobnosti in znanja ter kar je še najpomembneje, za to nima nobene želje. Z umetnostjo
kot tako otrok ni obremenjen.
Se pa skozi iste stopnje likovnega razvoja pri otrocih kažejo individualna odstopanja, ki so
posledica vpliva okolja in posameznih dejavnikov družbe. Že v predšolskem obdobju je zato
pomembno, da vzgojitelj zazna nadarjenega otroka in mu nudi ustrezno podporo pri
njegovem razvoju.
Likovna umetnost temelji na otrokovem lastnem praktičnem likovnem delu, ki je
najpomembnejši del likovne zaposlitve. Pri praktičnem delu naj bi bil otrok svoboden, zato
mora biti poseganje odraslih zelo previdno, nežno in premišljeno. Otroku pri njegovem delu
pomagamo, ko mu zmanjka motivacije, kadar se pojavijo tehnični, oblikovni ali praktični
organizacijski problemi, nikoli pa ne po segamo v njegove ustvarjalne postopke. Vsak otrok
ima pri praktičnem delu pravico likovno ustvarjati na svoj lasten način.
Zakaj je likovna umetnost eno od najpomembnejših področij?
Skozi likovno izražanje lahko otrok predstavi svoja najbolj skrita občutja, povezana s čustvi,
ter gradi na samozavesti. Izkušnja, ki jo otrok pridobi na področju umetnosti, predstavlja
pomemben mejnik v njegovem uravnoteženem socialnem in duševnem razvoju. Svoje
občutke in misli likovno doživlja, dojema, izraža in vrednoti. V svoji upodobitvi iskreno izrazi
tisto, česar ne zna ali zmore povedati.
Kje se izgubi ustvarjalnost in kreativnost?!
Na poti v odraslost se nekje vmes izgubi mnogo spontane kreativnosti in nadarjenosti. Nekaj
tega zagotovo vzame že sam šolski sistem, ki je naravnan preveč kvantitativno. Veliko pa
vplivamo na to tudi odrasli z neprimernimi pripombami, s katerimi lahko hitro zadušimo
otrokovo spontanost v likovnem razvoju. Prevečkrat in prehitro sodimo, kaj je prav, kaj
narobe, kaj primerno in kaj ne. Včasih bi bilo bolje upoštevati nasvet: »Molk je zlato«.
Osnova za kreativnost je torej, da si upaš ne imeti prav. A odrasli se tega bojimo. Bojimo se,
da kdaj ne bi imeli prav. Nikoli se ne vprašamo, kaj je v resnici prav oz. kdo določa, kaj je prav.
Te strahove hote ali nehote prenašamo na otroke in jim »pomagamo«, da prerastejo obdobje
»upati si, ne imeti prav«.
»Pravijo, da bi otroci morali življenje jemati resno. V resnici je prav igra tisto, kar bi morali
jemati resno,« opozarja Arno Stern, ustvarjalni pedagog in raziskovalec, ki se drži preproste
formule, kako otrokom vseh starosti dopustiti, da se celostno izrazijo. V njegovi delavnici
dobiš bel list in eno in edino navodilo: »Ne slikaj tako, da bi s svojim izdelkom komur koli
ugajal, temveč izključno iz užitka!« Resnica, tako preprosta, da kar boli. Otrok, ki v
predšolskem obdobju nima možnosti, da se kadar koli in popolnoma svobodno likovno izraža,
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se ne more polnovredno razvijati. Vsak otrok potrebuje za popoln razvoj le troje: slikanje,
glasbo in ples. To zadostuje, da zasije, ima oči odprte za srečo.
In kaj se da storiti?
Čez noč bolj malo, ampak sprememba se zgodi s prvim korakom. Prav to počnejo na OŠ Sveti
Jurij že v predšolskem obdobju. Vzgojiteljice se še kako zavedajo, kako pomembno je
spodbujati kreativnost in ustvarjalnost v najnežnejšem obdobju otrokovega razvoja, zato se
nekaterih dejavnosti ne lotevajo same, ampak povabijo medse tudi strokovnjake posameznih
vej umetnosti. Včasih je to učitelj likovne umetnosti Matej Gider, včasih učiteljica glasbe
Mateja Klement, včasih pa pridejo gostje tudi od drugod.
Zakaj vse to? Da nekega dne iz majhnega ne-umetnika zraste velik umetnik!
Zapisala likovna pedagoginja:
Klavdija Celec
Viri:



Življenjepis
umetnika
Arnolda
Sterna.
Dostopno
na:
https://arnostern.com/en/en_biography.htm
Zalar, U. (2017). Razmerje med risbo in grafiko v predšolskem obdobju
(magistrsko delo). Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta, oddelek za likovno
pedagogiko.
Dostopno
na:
http://pefprints.pef.unilj.si/4927/1/MAGISTRSKO_DELO_UR%C5%A0A_ZALAR.pdf

Nia (6,3 let)
VVE SVETI JURIJ, starejša skupina
28

PRAVILA HIŠNEGA REDA NAŠEGA VRTCA
Želja vseh nas je, da se bomo v vrtcu tako otroci kot tudi zaposleni dobro počutili, da bomo
varni in bo ustrezno poskrbljeno za zdravje vseh, ki bivamo skupaj. K temu nam pomagajo
tudi pravila hišnega reda.
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. V obdobju pojavljanja posamičnih primerov okužb s covidom-19 je
dovoljeno vstopanje staršev v igralnico le v vnaprej dogovorjenih primerih (npr. uvajanje
novincev).
Poleg pravil hišnega reda veljajo prav tako določila v sklopu zdravstveno higienskega režima.
Pojav novega korona virusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi
obnašanja ter prilagoditvah. Zato smo v našem vrtcu v času epidemije covida-19 pripravili
dopolnjen zdravstveno higienski režim s higienskimi priporočili za preprečevanje širjenja
okužb.
Po potrebi ga bomo tekom vrtčevskega leta dopolnjevali glede na priporočila NIJZ in MIZŠ.
Priporočila se bodo namreč spreminjala skladno z epidemiološko sliko in novimi spoznanji
o širjenju okužbe s SARS-CoV-2 in o bolezni covid-19.
V nadaljevanju vas seznanjamo z nekaj pomembnimi določili, ki veljajo v času, ko se v državi
pojavljajo posamični primeri in skupki primerov covida-19 (povzeto po dokumentu NIJZ).
Prosimo vas, da se določil dosledno držite.
29

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA OBDOBJE, KO SE V DRŽAVI POJAVLJAJO
POSAMIČNI PRIMERI OKUŽB S COVID-19


V vrtec naj prihajajo le zdravi otroci in osebje. Starše seznanjamo, da v vrtcu
obstaja tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2. Temu ustrezno skušajte
zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki
so vam blizu – kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji ali z uporabo maske.



Po odsotnosti zaradi počitnic ali bolezni naj otroci prinesejo podpisano izjavo
staršev (izjavo boste prejeli v vrtcu ob prvem prihodu).



Ob uvajanju otrok v vrtec so starši lahko prisotni. Starši naj dosledno izvajajo vse
higienske ukrepe in v igralnicah uporabljajo zaščitno masko. Starši naj kolikor se
le da, ostajajo na enem mestu in nimajo stikov z drugimi otroki. Pri uvajanju v vrtec
uporabljamo interni protokol uvajanja otrok v VVE PRI OŠ SVETI, s katerim starše
otrok novincev pred prvim prihodom seznanimo.

Jon (2 leti)
VVE ROGAŠOVCI, jasli 1


Starši v vrtec vstopate posamično, obvezna je uporaba zaščitne maske. Za
prihod otroka si vzemite več časa, saj v garderobi naj ne bi bilo več kot 5 staršev
z otrokom hkrati. Pred vstopom si obvezno razkužite roke. Upoštevajte
zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 oz. 2 metra.



V skladu s priporočili NIJZ se priporoča, da govorilne ure in pridobivanje
informacij starši opravljate po telefonu ali preko računalniške povezave
(elektronska pošta).
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Otroci v vrtcu potrebujejo: kozarček za pitje, nedrseče copate, posteljnino, v
nahrbtniku rezervna oblačila, primerna letnemu času, papirnate robčke ter
plenice, če jih otrok še potrebuje. Vse stvari otroci prinesejo s seboj prvi dan in jih
ne nosijo domov (razen posteljnine – otroci nesejo domov tedensko). Za otroke,
ki še imajo dudo, prosimo, da imajo eno dudo s pripadajočo posodico v vrtcu in se
le-ta ne nosi domov. Otroci naj načeloma ne prinašajo igrač in knjig od doma.



V primeru, da bi prišlo v vrtcu do znakov bolezni (npr. otrok boli z vročino, znaki
akutne okužbe dihal ipd.), vas bomo takoj o tem obvestili in otrok z odraslo osebo
počaka na prihod staršev v izolaciji. Starši otroka se nato posvetujte z izbranim
osebnim zdravnikom otroka o nadaljnjih postopkih.



V kolikor bi v vrtcu prišlo do primera okužbe s covidom-19, vas bo vodstvo vrtca
uradno obvestilo o situaciji in nadaljnjih ukrepih.

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
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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 za pestro ponudbo 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.
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Z VAMI SODELUJEMO
Za zdrav razvoj otroka je ključnega pomena dobra komunikacija med starši in vzgojitelji.
Sodelovanje med njimi tako pripomore k razvoju in reševanju morebitnih težav na vseh
področjih. Da bi le-teh bilo čim manj, starši pa bi bili seznanjeni z dogajanjem v vrtcu,
pripravljamo različne oblike sodelovanja. Izvajamo jih v formalnih in neformalnih oblikah.
Med formalne oblike sodelovanja spadajo:
 roditeljski sestanki,
 organizirani individualni pogovori - pogovorne ure,
 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 …
V skladu s priporočili NIJZ bomo pogovorne ure izvajali na daljavo - po telefonu ali preko
elektronske pošte. V nadaljevanju vam zato posredujemo elektronske naslove naših
strokovnih delavk, na katere se lahko obrnete, ko želite informacije o otroku. Pogovorne ure
se lahko izjemoma izvajajo v vrtcu ob doslednem upoštevanju vseh ukrepov in so vnaprej
dogovorjene.
ODDELEK
VVE ROGAŠOVCI – jasli 1
VVE ROGAŠOVCI – jasli 2
VVE SVETI JURIJ – starejša skupina
VVE SVETI JURIJ – srednja skupina
VVE SVETI JURIJ – mlajša skupina
VVE PERTOČA - jasli
VVE PERTOČA – starejša skupina

ELEKTRONSKI NASLOV VZGOJITELJICE
andreja.ficko-hanc@ossvj.si
bernarda.skledar@ossvj.si
aleksandra.gider@ossvj.si
natasa.gomboc@ossvj.si
danijela.hajdinjak@ossvj.si
sara.ficko@ossvj.si
lilijana.nemec-berke@ossvj.si

Med neformalne oblike spadajo:

prisotnost staršev pri uvajanju otroka v vrtec,

delavnice v oddelkih,

druge oblike sodelovanja, za katere se dogovorimo v oddelku.
Uvajanje otrok novincev v vrtec poteka v skladu z internim protokolom uvajanja otrok
novincev v VVE pri OŠ SVETI JURIJ. S protokolom boste starši novincev seznanjeni pred
uvajanjem. Druge neformalne oblike sodelovanja s starši bomo izvajali le, v kolikor bodo to
ukrepi zaradi preprečevanja covida-19 dovoljevali oz. v skladu z določenimi priporočili. O vseh
podrobnostih vas bodo strokovne delavke obveščale sproti.
Vabimo vas, da spremljate tudi našo spletno stran. Vse pomembne informacije pa bodo
prejemali tudi predstavniki staršev posameznih oddelkov na svoje elektronske naslove.
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PRAVICE OTROK IN STARŠEV TER OBVEZNOSTI STARŠEV
Strokovne delavke in ostali zaposleni si želimo, da bi otroci vrtec doživljali kot domače,
spodbudno okolje, v katerem bi se predvsem počutili varne. Zavedamo se in upoštevamo
pravice otrok, ki so določene v nacionalnem dokumentu Konvencija o otrokovih pravicah.
Prav tako zagotavljamo staršem uveljavitev njihovih pravic, imajo pa starši tudi dolžnosti. Več
o tem v nadaljevanju.
Pravice otrok:

pravica do enakih možnosti, upoštevaje razlik;

pravica do izbire drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v
vrtcu, do vzgoje za strpnost, solidarnost in odgovornost;

pravica do svetovnonazorsko nevtralne vzgoje;

pravica do zagotavljanja možnosti za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno
in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesne in duševne
značilnosti.
Prav tako upoštevamo pravice staršev:

starši imajo pravico do postopnega uvajanja svojih otrok v različne programe vrtca
ter do dogovora z vzgojiteljico o najbolj sprejemljivem načinu vključevanja;

pravica do sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in oddelku ter po
dogovoru z vzgojiteljico do aktivnega sodelovanja pri vzgojnem delu, pri čemer pa
morajo starši spoštovati strokovno avtonomnost vrtca;

pravica do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu (oglasne deske, panoji, kotiček
za starše, spletna stran šole in vrtca);

pravica do izmenjave informacij in do poglobljenega pogovora o otroku s
strokovnimi delavci vrtca (vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice, svetovalna
delavka) ob dogovorjenem času in na dogovorjen način;

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

pravica do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvo osebnih podatkov.

Isabela (4 leta)
VVE SVETI JURIJ, mlajša skupina
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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 oddajo 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 morebitnih
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.
Alja (5 let)
VVE SVETI JURIJ, srednja skupina
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KO SI ŽELITE NASVET ALI POTREBUJETE POMOČ
»Pozorno poslušajte, kaj vam otrok govori.
Če ne boste poslušali majhnega otroka, ki vam govori o majhnih stvareh,
vam takrat, ko bo večji, ne bo pripovedoval o velikih stvareh.
Zanj je bilo namreč vse, kar vam je kadar koli povedal, velika stvar.«
(Catherine M. Wallace)

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, ki jih bomo
izvajali v skladu s priporočili NIJZ (trenutno je načrtovano izvajanje na daljavo).
Morda se boste znašli pred kakšnim vprašanjem ali v situaciji, o kateri se boste želeli
posvetovati tudi s svetovalno delavko vrtca - psihologinjo Anito Fartek. Pisarna svetovalne
delavke vrtca je v prostorih enote VVE SVETI JURIJ (v šoli), na razpolago pa vam je tudi preko
telefona in elektronske pošte. Zaradi ukrepov covida-19 vas prosimo, da pokličete in se
dogovorimo za ustrezno obliko in način nudenja pomoči.

Lina (2,8 let)
VVE PERTOČA, jasli
Svetovalna delavka vrtca in šolska defektologinja Klementina Kosednar Ceiger skrbita tudi za
otroke s posebnimi potrebami, ki za svoj optimalni razvoj potrebujejo določeno dodatno
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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 (Razvojno ambulanto s centrom za zgodnjo obravnavo, logopedom …).

Jaka (3 leta)
VVE ROGAŠOVCI, jasli 2
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
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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
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.

VVE Pertoča, jasli (skupinski izdelek)
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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.
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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 bomo skozi celo vrtčevsko leto
sproti objavljali aktualne dogodke, informacije ter prispevke o dogajanju v vrtcu z galerijo slik.

www.ossvj.si
»Otrok lahko odraslega nauči tri stvari:
da je srečen brez razloga,
da je vedno radoveden
in da se za nekaj neumorno bori.«
(Paolo Coelho)
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