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VSI NAŠI OTROCI
(Tone Pavček)
Vsi otroci so naši otroci,
je rekel prijazni glas,
vse frklje in smrklje in froci,
vsi svetlih in temnih in kodrastih las,
vsi naši!
Tudi tisti drugačni,
drugačne usode in vere in ras,
vsi beli in črni, vsi bolni in lačni
so taki kot kdo izmed nas.
Skupaj na tem svetu živimo,
svet nam je skupna velika vas,
kjer na srečo iščemo rimo
in poslušamo božji glas,
ki živeti in rasti veleva
in biti odprtih rok za hudo,
ki prizadeva vsak čas na milijone otrok!
Vsi otroci na svet so rojeni
za srečo in dober prid,
vsak je podoben tebi in meni
in vsak je sonce
in vsak je svit.
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1. VIZIJA NAŠEGA VRTCA
Z ROKO V ROKI USTVARJAMO DOBRO KLIMO,
KI JE REZULTAT KVALITETNEGA DELA,
ZADOVOLJNIH STARŠEV IN NASMEJANIH OTROK.

NAGOVOR POMOČNICE RAVNATELJA V VVE PRI OŠ
ŽIRI
Staršem, sodelavcem in otrokom
Pred vami je publikacija VVE pri OŠ Žiri za šolsko leto
2022/2023. V njej vam podajamo osnovne informacije o
delovanju našega vrtca. V letošnjem šolskem letu bomo
zaradi velikega vpisa otrok odprli dodatni 13. oddelek.
Vrtec bo obiskovalo 230 otrok. To nas veseli, saj pomeni,
da živimo v kraju z veliko mladimi družinami. Smo del
okolja (naravnega in kulturnega), ki ponuja veliko
priložnosti za celosten razvoj predšolskih otrok.
Gibanju na vseh površinah, še posebej pa v naravi dajemo
v našem vrtcu poseben poudarek, zato smo se v letošnjem
šolskem letu vključili v projekt Gozdni vrtec.
V času, ko ga zaznamuje tudi spreminjajoča zdravstvena
slika v svetu, še dodatno ozaveščamo pomen ohranjanja
zdravja in varnega okolja.
Otrokom ponujamo dejavnosti, s pomočjo katerih razvijajo
spretnosti, ki jim bodo pomagale na poti razvoja v
razmišljajoče, globalne ljudi. Prav zato smo si v letošnjem
šolskem letu kot prednostno nalogo postavili Ekologijo, kjer
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se bodo otroci preizkušali v reševanju ekoloških izzivov,
ozaveščanju in krepitvi ekoloških navad.
Vsi, ki smo zaposleni v Vrtcu Žiri, si prizadevamo
ustvarjati lepe spomine tako otrokom kot staršem in
kraj, kamor se otroci vsakodnevno radi vračajo. Pri
spremljanju razvoja in počutja otrok moramo biti
vzgojitelji zelo rahločutni in izrabiti vse tiste možnosti, ki
nam pomagajo razumeti njihove individualne potrebe,
želje, stiske, opaziti njihova močna področja, se iskreno
veseliti njihovega napredka, medsebojnega sodelovanja
in pomoči.
Vrtec ustvarjamo vsi skupaj. Tisti, ki poskrbimo, da se
počutite dobrodošle, varne in sprejete in tisti, ki nas vsak
dan obiščete in nam kažete, da cenite naše delo.
Naš cilj je, da z roko v roki ustvarjamo prijazen in kreativen
vrtec. S sodobnimi pristopi na temeljih tradicije poskušamo
dajati otrokom popotnico za življenje. Otroke spodbujamo
iskati lastne poti in jim omogočamo zgodnje aktivno ter
raziskovalno okolje. Vodimo jih v razvoj kritičnega in
ustvarjalnega mišljenja. Krepimo samostojnost, domišljijo
in radovednost. Strokovno znanje zaposlenih, njihovo
razumevanje otrokovih potreb in spoštovanje otrokovih
pravic je eno osnovnih vodil delovanja našega vrtca. S
celovitim vzgojno-izobraževalnim delom dopolnjujemo
primarno družinsko vzgojo in v sodelovanju s starši
podpiramo kompleksen razvoj otrok.
Hvala za vaše sodelovanje in zaupanje, ki nam daje
pristen zagon za nadaljnje delo.
Andreja Oblak Kavčič, pomočnica ravnatelja
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2. PODATKI O VVE PRI OŠ ŽIRI

Vzgojno varstvena enota pri OŠ Žiri
Jobstova cesta 22
4226 Žiri
Ravnatelj: Marijan Žakelj
Pomočnica ravnatelja: Andreja Oblak Kavčič
Telefonske številke:
vodja vrtca
zbornica vrtca
računovodstvo
tajnica

04 50 50 814
04 50 50 818
04 50 50 822
04 50 50 811

Svetovalna služba:
Petra Cankar, psihologinja
Mateja Gantar, defektologinja MVO

04 50 50 824
04 50 50 824

Zobna ambulanta:

04 51 05 700

E – mail: vrtec@osziri.si
Spletna stran: http://vrtec.osziri.si/
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3. ORGANIZIRANOST VRTCA
Delovni čas: 5.30 – 16.00
*Zimski delovni čas: 5.15 – 16.00
(za zimski delovni čas se odločimo glede na vremenske
razmere)
V Vrtcu pri OŠ Žiri je 13 oddelkov, od tega 6 oddelkov
prvega starostnega obdobja, 1 kombinirani oddelek in 6
oddelkov drugega starostnega obdobja.
Prvo starostno obdobje (1 – 3 let)
Oddelek

Vzgojiteljica

KOBACAJČKI

Polona Oblak /
nadomeščanje
Alenka Trček Buh
/ Ines Mlinar
Jasna Oblak
Lara Gantar
Katja Trojar
Barbara Dodić

PLEZALČKI
ZASPANČKI
PLESALČKI
GODRNJAVČKI
DOBROVOLJČKI

Pomočnica
vzgojiteljice
Karla Kunc
Nina Starman
Blažka Mivšek
Urška Menegatti
Mateja Kavčič
Helena Mozina

Kombinirani oddelki (2 – 4 let)
Oddelek

Vzgojiteljica

MUZIKALČKI

Silvana Rupnik
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Pomočnica
vzgojiteljice
Andreja Podobnik

Drugo starostno obdobje (3 – 6 let)
Oddelek

Vzgojiteljica

NAVIHANČKI
USTVARJALČKI
RAZISKOVALČKI
HIHITALČKI
POHAJALČKI
SKAKALČKI

Polona Burnik
Mirjam Tavčar
Silva Zajc
Živa Kramperšek
Urška Trček
Vanja Poljanšek
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Pomočnica
vzgojiteljice
Bogdana Trček
Katjuša Pečelin
Simona Slabe
Tea Drnovšček
Urška Frelih
Vesna Oblak

4. SKUPINE NAŠEGA VRTCA

KOBACAJČKI

PLEZALČKI

PLESALČKI

ZASPANČKI

DOBROVOLJČKI

GODRNJAVČKI
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MUZIKALČKI

NAVIHANČKI

RAZISKOVALČKI

USTVARJALČKI

SKAKALČKI

POHAJALČKI

HIHITALČKI

9

5. DELOVNI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO
2022/2023

DELA PROST
DAN – VRTEC
ZAPRT
DELA PROST
DAN – VRTEC
ZAPRT

OKTOBER

PON.

31.10. 2022

NOVEMBER

TOR.

1. 11. 2022

NOVEMBER

SRE.
– PET.

2. 11. – 4. 11.
2022

DEŽURSTVO

JESENSKE
POČITNICE

DECEMBER

PON.

26. 12. 2022

DELA PROST
DAN – VRTEC
ZAPRT

DAN
SAMOSTOJNOSTI

DECEMBER

TOR.
– PET.

27. 12. - 30.
12. 2022

DEŽURSTVO

MED BOŽIČEM IN
NOVIM LETOM

JANUAR

PON.

2.1. 2023

FEBRUAR

SRE.

8.2.2023

FEB

PON–
PET

6. 2. – 10. 2.
2023

APRIL

PON

10.4.2023

APRIL

ČET.

27. 4. 2023

APRIL

PET.

MAJ

PON.
–
TOR.

JULIJ /
AVGUST

PON–
PET

DELA PROST
DAN – VRTEC
ZAPRT
DELA PROST
DAN -VRTEC
ZAPRT

DAN REFORMACIJE
DAN SPOMINA NA
MRTVE

NOVO LETO

KULTURNI PRAZNIK

DEŽURSTVO

ZIMSKE POČITNICE

DELA PROST
DAN – VRTEC
ZAPRT
DELA PROST
DAN – VRTEC
ZAPRT

VELIKONOČNI
PONEDELJEK

28. 4. 2023

DEŽURSTVO

PRVOMAJSKE
POČITNICE

1. 5. – 2. 5.
2023

DELA PROSTA
DNEVA –
VRTEC ZAPRT
ČAS
KOLEKTIVNIH
DOPUSTOV –
VRTEC ZAPRT

31. 7. - 4. 8.
2023

10

DAN UPORA PROTI
OKUPATORJU

PRAZNIK DELA
VZDRŽEVALNA
DELA

VVE pri Osnovni šoli Žiri izvaja javno veljavni program po
Kurikulumu za predšolsko vzgojo. Obratovalni čas je 10,5
ur dnevno, vsak dan razen sobot, nedelj in praznikov. V
času novoletnih, zimskih, prvomajskih in poletnih počitnic
je obratovanje vrtca prilagojeno potrebam staršev. Oddelke
združujemo glede na število vpisanih otrok in glede na
priporočila Ministrstva za zdravje ter NIJZ. Otrok je v vrtcu
lahko prisoten največ 9 ur dnevno v času obratovanja
vrtca. V času dežurstev imajo vsi otroci s predhodno
najavo možnost obiskovanja vrtca.
6. CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE
Temeljni cilji in naloge predšolske vzgoje v vrtcih so
opredeljeni v Zakonu o vrtcih:
• 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 tudi branja in
pisanja,
• spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja,
• spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti,
• posredovanje znanja z različnih področij znanosti in
vsakodnevnega življenja,
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• razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri
skrbi za zdravje,
• razvijanje spoštovanja do sebe, drugih in okolja.
7. PREDSTAVITEV PROGRAMA IN VZGOJNO
DELO V ODDELKU
Program v vrtcu poteka od ponedeljka do petka od 5:30 do
16:00 ure. Otroke vključujemo v oddelke prvega (od 1 do 3
let) in oddelke drugega starostnega obdobja (od 3 let do
vstopa v šolo) ter v starostno kombinirane oddelke (od 2
do 4 let).
Delo poteka v oddelkih, ki so starostno homogeni (otroci
enake starosti; razpon enega leta), v oddelkih, ki so
starostno heterogeni (otroci so različne starosti v okviru
enega starostnega obdobja) ter v kombiniranih oddelkih
(otroci iz obeh starostnih obdobij).
Z oblikovanjem spodbudnega in pestrega okolja v vrtcu
otrokom preko celega dneva ponujamo program, v
katerem potekajo različne dejavnosti za razvijanje njihovih
sposobnosti in interesov.

7a. CELODNEVNI PROGRAM
1. Starostno obdobje
5.30 – 7.30
Sprejem in igre po izbiri otrok
7.30 – 8.00
Zajtrk
Načrtovane in spontane, skupinske in
8.30 – 11.00 individualne dejavnosti na različnih
področjih, v igralnici in na prostem
11.20–12.00 Kosilo
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12.30–13.30
14.00
14.30–16.00

Počitek otrok (po Kurikulumu za vrtce)
Popoldanska malica
Dejavnosti v igralnici in na prostem, odhodi
domov

2. Starostno obdobje in kombinirani oddelki
5.30 – 8.00
Sprejem in igre po izbiri otrok
8.00 – 8.30
Zajtrk
Načrtovane in spontane, skupinske in
8.30 –11.30 individualne
dejavnosti
na
različnih
področjih, v igralnici in na prostem
11.30–12.00 Kosilo
12.30–13.30 Počitek otrok (po Kurikulumu za vrtce)
14.00
Popoldanska malica
Dejavnosti v igralnici in na prostem, odhodi
14.30–16.00
domov
Dejavnosti v skupinah načrtujemo vzgojiteljice in
pomočnice vzgojiteljic glede na razvojno stopnjo otrok in
njihove interese ter glede na pobude otrok in staršev.
Vzgojno-izobraževalno delo poteka na osnovi javno
veljavnega nacionalnega programa za predšolske otroke –
Kurikuluma za vrtce, ki ga je marca 1999 sprejel Strokovni
svet RS za splošno izobraževanje. Vzgojiteljice izvajamo
dejavnosti iz vseh področij, ki so navedena v Kurikulumu
za vrtce, to so: matematika, narava, družba, jezik, gibanje
in umetnost. Otrokom omogočamo aktivno spoznavanje in
preizkušanje novih ter njim še ne poznanih stvari.
Dejavnosti povezujemo s kulturo in tradicijo kraja ter jih
prilagajamo dogajanju v naravi in aktualnemu družbenemu
dogajanju, ki je ravno v preteklem letu v precejšni meri
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vplivalo tudi na potek našega dela. Organiziramo obiske
ljudi iz našega okolja, obiske starih staršev, staršev, skupaj
z otroki obiskujemo različne ustanove v kraju – pekarno,
knjižnico, občino, dom starostnikov,…
Osnovna dejavnost predšolskega otroka je igra, ki je za
otroka najbolj naraven način učenja in odkrivanja sveta.
Otroci razvijajo sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje
različnosti in sodelovanje v skupinah. Velik poudarek
dajemo razvijanju samostojnosti pri higienskih navadah,
hranjenju in skrbi za zdravje ter dejavnostim, ki so vezane
na gibalni, govorni, socialno čustveni ter spoznavno zaznavni razvoj. Vzgojiteljice otrokom nudimo veliko
možnosti za gibanje na prostem v vseh vremenskih
razmerah.
Kurikulum za vrtce je fleksibilen in odprt za različne
pristope. Vzgojiteljice tako v načrtovanje in v samo izvedbo
dejavnosti vključujemo posamezne elemente različnih
vzgojnih programov. Zasledimo elemente programa Korak
za korakom, kjer je metodologija zasnovana na tezi, da se
otrok najbolje razvija takrat, ko je razvoj posledica lastnega
učenja in izkušenj. Pri tem je bistvenega pomena otrokovo
okolje, ki je oblikovano v centre dejavnosti – kotičke in
opremljeno z didaktičnimi materiali, ki zagotavljajo razvojno
primerne učne priložnosti za vsakega otroka. Otrokom je
tako ob možnosti samostojne izbire dejavnosti ponujena
priložnost za razvijanje lastnih spodobnosti, raziskovanje,
ustvarjanje, priložnost za reševanje problemov in aktivno
učenje v majhnih, lastno oblikovanih skupinah. Ob vsem
tem je bistvenega pomena vzgojiteljevo dobro poznavanje
otrokovega razvoja, redno in sistematično opazovanje
otrok z namenom spremljanja njihovega razvoja in
interesov, iz česar izhaja načrtovanje nadaljnjih dejavnosti.
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Strokovne delavke pa v svoje delo vključujemo tudi
elemente pedagogike Montessori. Delo temelji na
pripravljenem okolju, s katerim želimo odgovoriti na
razvojno stopnjo in občutljiva obdobja vsakega
posameznega otroka, ter na svobodni izbiri dela in
spodbujanju samostojnosti otrok. Igralnica je razdeljena na
področja (jezik, zaznavanje, umetnost ...), na nizkih policah
so razporejeni »didaktični« materiali, ki otrokom pomagajo
pri razvijanju spretnosti na različnih področjih njihovega
razvoja. Otroci lahko sami izbirajo materiale, delajo z njimi
sami ali v spontano oblikovanih skupinah in jih po
končanem delu pospravijo nazaj na določeno mesto, da so
tam pripravljeni za druge otroke. Zelo je cenjena
občutljivost za skupnost ter spoštovanje drugih in okolja.
Otrokom je dana možnost izvajanja dejavnosti v miru in
toliko časa, kot si sami želijo.
Pri izvajanju vseh dejavnosti upoštevamo značilnosti
otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju ter
razlike med otroki glede na njihov osebnostni razvoj.
Pomembnost dajemo sprejetosti, varnosti in zaščitenosti
otroka v vrtcu. Pri načrtovanju prehrane upoštevamo
veljavne prehranske standarde in normative za predšolske
otroke. Veliko pozornosti namenjamo razvijanju ustreznih
prehranskih navad otrok. Skrbimo za visoko raven
higienskega režima in izvajamo ukrepe za preprečevanje
širjenja obolenj.
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7b. PROJEKTI
V vrtcu izvajamo projekte z namenom izboljšati kakovost
dela z otroki. Dejavnosti projekta se vsebinsko vežejo na
naše okolje. V projekte vključujemo tudi zunanje sodelavce
in starše.
Projekti na ravni celotnega
vrtca
Zdravje v vrtcu
Varno s soncem
Mali sonček
Mreža gozdnih vrtcev in šol
Terapevtski pes v vrtcu
Solidarnost

Starost otrok
1 - 6 let
1 - 6 let
2 - 6 let
1 - 6 let
1 - 6 let
1 - 6 let

Zdravje v vrtcu
Vrtec bo v letošnjem letu postavil zavezanost k zdravju
med svoje prioritete in v sodelovanju z Zavodom za
zdravstveno varstvo v okviru NIJZ izvajal projekt Zdravje v
vrtcu.
Varno s soncem
Sodelovanje v tem projektu omogoča otrokom
spoznavanje pomembnosti in različnih načinov zaščite
pred soncem.
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Mali sonček
Otroci v oddelkih od 2. leta starosti bodo sodelovali v
državnem projektu Mali sonček, ki vsebuje različne športne
aktivnosti, prilagojene razvojni stopnji otrok.
Mreža gozdnih vrtec in šol
V projektu gozdni vrtec otroci skupaj z vzgojitelji redno
obiskujejo bližnji gozd in naravna okolja. Vzgojiteljice otrokom v
naravnem okolju pripravijo različne dejavnosti, pri katerih
uporabljajo material iz narave in upoštevajo zmožnosti otrok ter
njihove individualne lastnosti. Otroke spodbujajo, da sami
raziskujejo, opazujejo in razvijajo tenkočutnost do narave.

Terapevtski pes v vrtcu
V skupinah nas bo obiskal terapevtski pes, saj so psi zvesti
in nenadomestljivi družabniki, ki spodbudno vplivajo na
okolje in pripomorejo k napredku otrok, jih razveseljujejo,
opogumljajo ter uspešno premostijo komunikacijske
zadrege ter pripomorejo k sproščenosti in samozavesti.

Solidarnost
Še vedno pa bomo zbirali plastične pokrovčke za otroke, ki
potrebujejo pomoč. Zbirali bomo tudi odpadne kartuše in
tonerje, zbrana sredstva bomo namenili šolskemu skladu.
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Naslovi projektov v posameznih
oddelkih
Zdravje v vrtcu
Zdravje v vrtcu
Zdravje v vrtcu
Zdravje v vrtcu
Naša jablana
Mreža gozdnih vrtcev in šol
Zdravje v vrtcu
Lutke oživijo
Zdravje v vrtcu
To sem jaz
Zdravje v vrtcu
Pravljično leto
Mreža gozdnih vrtcev in šol
Zdravje v vrtcu
Mreža gozdnih vrtcev in šol
Mali sonček
Varno s soncem
Pravljica
Moja pravljica
Svet, ki me obdaja
Zeleni nahrbtnik
Zdravje v vrtcu
Mreža gozdnih vrtcev in šol
Kuža moj prijatelj
Rojstni dan
Jaz pripovedujem
Žirk – letni čas
Palček Pripovedovalček
Mreža gozdnih vrtcev in šol
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Skupina
KOBACAJČKI
PLEZALČKI
ZASPANČKI
PLESALČKI
GODRNJAVČKI
DOBROVOLJČKI
MUZIKALČKI
NAVIHANČKI
RAZISKOVALČKI
USTVARJALČKI
HIHITALČKI

SKAKALČKI
POHAJALČKI

8. OBOGATITVENI PROGRAM ZA OTROKE
Otrokom nudimo možnost, da razvijajo ustvarjalnost in
pridobivajo nove izkušnje in znanja v obogatitvenih
dejavnostih. Starši, ki se odločijo za ponujeno dejavnost,
krijejo stroške, ki pri tem nastanejo (prevozi, vstopnine,
obiski gostov v vrtcu).
Kulturne prireditve se bodo izvajale v okviru rednih
dejavnosti. Dejavnosti, na katere bodo povabljeni tudi
starši, se bodo izvajale v popoldanskem času.
Obogatitvene dejavnosti so praviloma brezplačne, starši
prispevajo le manjši delež stroškov (prevozi, vstopnine za
muzeje, gledališče). Program obogatitvenih dejavnosti
predstavimo staršem na prvem roditeljskem sestanku v
avgustu in septembru. Izvajanje obogatitvenega programa
bomo prilagajali aktualnim priporočilom Ministrstva za
zdravje in NIJZ.
Dejavnosti, ki jih izvaja vrtec:
DEJAVNOST
PRIREDITVE OB BOŽIČNO
NOVOLETNIH PRAZNIKIH
PUSTNO RAJANJE IN SPREVOD
PRIREDITVE OB PRAZNOVANJU
POMLADI, MAMIC IN DRUGIH
OBIČAJEV
MEDGENERACIJSKE DEJAVNOSTI
SODELOVANJE Z OKOLJEM
PEVSKI ZBOR VRTCA
IGRALNE URICE ANGLEŠČINE
TEK NA SMUČEH
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STAROST OTROK
1 - 6 LET
1 - 6 LET
1 - 6 LET

1 - 6 LET
1 - 6 LET
4 - 6 LET
5 - 6 LET
5 - 6 LET

Dejavnosti, ki jih za otroke vrtca izvajajo zunanji
izvajalci – interesne dejavnosti:
Vrtec te dejavnosti izvaja oziroma organizira predvsem na
željo staršev, niso pa del rednega programa po Kurikulumu
za vrtce. Cena teh dejavnosti ni vključena v ceno programa
vrtca; starši se zavežejo za plačilo s prijavo otroka v
dodatno dejavnost. Dodatne dejavnosti izvajamo izven
rednega programa vrtca.
DEJAVNOST
PLESNI TEČAJI*
OSNOVNA MOTORIKA*
SMUČARSKI TEČAJ*
TEČAJ ROLANJA*

STAROST OTROK
4 - 6 LET
4 - 6 LET
4 - 6 LET
4 - 6 LET

Dejavnosti, ki jih skupaj z drugimi zagotavlja ali izvaja
vrtec:
DEJAVNOST
PRIREDITVE OB TEDNU OTROKA
MALI SONČEK
GLEDALIŠKI ABONMA*
SODELOVANJE S PROMETNO
POLICIJO
OBISK LOVSKE DRUŽINE
SODELOVANJE S KNJIŽNICO IVANA
TAVČARJA ŽIRI
SODELOVANJE Z GASILSKIMI
DRUŠTVI V ŽIREH
SODELOVANJE Z GLASBENO ŠOLO
SODELOVANJE S SKUPINO ZA
SAMOPOMOČ

STAROST OTROK
1 - 6 LET
2 - 6 LET
1 - 6 LET
4 - 6 LET

SODELOVANJE Z DOMOM STAROSTNIKOV

4 - 6 LET
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4 - 6 LET
1 - 6 LET
4 - 6 LET
3 - 6 LET
4 - 6 LET

SODELOVANJE Z VRTCEM PRI SV.
ANI
ENO ALI DVODNEVNI OBISKI
KMETIJE*
IZLETI*, LETOVANJA*,TABORJENJA*

3 - 6 LET
4 - 6 LET
LETNIK 2016 IN
2017

*Za dejavnosti, ki so vezane na finančne stroške, se starši
odločajo prostovoljno in le- te tudi krijejo.
9. SVETOVALNA SLUŽBA V VRTCU
Svetovalna služba združuje in bdi nad različnimi
dejavnostmi vrtca, z namenom omogočanja kakovostne
podpore otrokom pri njihovem razvoju. Svetovalna služba
se tako vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških,
socialnih in tudi organizacijskih vprašanj v vrtcu.
Dejavnost pomoči: priprava in vključitev otroka v vrtec in
šolo; sodelovanje v multidisciplinarnem razvojnem timu ZD
Škofja Loka, vodenje postopkov usmerjanja otrok z
razvojnimi in drugimi primanjkljaji oz. s posebnimi
izobraževalnimi
potrebami;
izvajanje
individualne
strokovne pomoči na področju čustvenih in vedenjskih
težav; vodenje sestankov strokovnih skupin; vodenje
rednih in izrednih sestankov s starši ter strokovnimi
delavci.
Razvojne in preventivne dejavnosti: posvetovanje o
vzgoji in razvoju; prepoznavanje razvojnih, čustvenih in
vedenjskih težav ter razvijanje skupinskih in individualnih
dejavnosti z namenom krepitve razvoja; podpora
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vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic pri njihovem
strokovnem razvoju.
Dejavnosti
načrtovanja
in
evalvacije:
pregled
učinkovitosti svetovalnih dejavnosti ter predstavitev
uspešnih in neučinkovitih praks strokovnim delavcem
vrtca.
10. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV
Zdravniški pregled pred vključitvijo v vrtec
Otrok mora biti pred vključitvijo v vrtec zdravstveno
pregledan. Prvi dan prisotnosti v vrtcu morajo starši
vzgojiteljici oddati zdravstveno potrdilo, ki ne sme biti
starejše od meseca dni.
S 01. 09. 2021, morajo starši vrtcu predložiti potrdilo
pediatra, da je otrok cepljen oziroma da obstajajo
zdravstveni razlogi za opustitev cepljenja. V nasprotnem
primeru je s strani vrtca razlog, da se vključitev
necepljenega otroka v javni vrtec zavrne v skladu z 51.a
členom Zakona o nalezljivih boleznih.
Več informacij, več zaupanja

Starši zaupate otroka vrtcu, kjer preživi znaten del dneva,
kar sprejmemo vsi zaposleni z vso odgovornostjo. Da bi
vzgojiteljica čim prej pridobila otrokovo zaupanje, potrebuje
od staršev pomembne informacije o njegovih posebnostih.
Pomembno je, da je obveščanje o otroku med starši in
strokovnimi delavkami hitro in učinkovito.
Starši obvestite vzgojiteljico o vsaki spremembi podatkov
(naslov, telefonski podatki).
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Otrokova varnost, dobro počutje

Otrok sme prihajati in odhajati v vrtec in iz njega le v
spremstvu odraslih oseb. Izjemoma sme biti spremljevalec
otrok, bratec ali sestrica, vendar je v primeru, da je mlajši
od petnajst let potrebno pisno dovoljenje staršev. Starši so
ob prihodu dolžni otroka pripeljati v igralnico in ga predati
strokovnemu delavcu. Ob odhodu iz vrtca, lahko starš ali
druga odrasla oseba, otroka odpelje domov le v vednosti
vzgojiteljice ali pomočnice vzgojiteljice. Starš ali druga
odrasla oseba je otroka dolžna prevzeti do zaključka
obratovalnega časa. V primeru, da zaradi izrednih okoliščin
tega ni mogoče, je starš o tem dolžan obvestiti strokovno
delavko.
Otrok v vrtcu zboli ali se poškoduje

Starši ste dolžni vrtcu posredovati podatke o tem, kje ste
dosegljivi v nujnih primerih (naslov, telefonska številka v
službi ali doma) in dosledno javiti vsako spremembo.
V primeru pojava bolezni ali poškodbe otroka v vrtcu
vzgojiteljica ali njena pomočnica pokliče starše.
V vrtcu so zdravi otroci

V vrtec pripeljite zdravega otroka, saj se bolan otrok v vrtcu
slabo počuti in ogroža varnost in zdravje drugih otrok.
Otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže znake slabega počutja
oziroma bolezni, vrtec ni dolžan sprejeti. Če slabo počutje
nastopi med bivanjem v vrtcu, se starše o tem takoj
obvesti, le-ti pa so dolžni nemudoma priti po otroka. Starši
se zavezujejo, da bodo v primeru, ko otrok zboli, vrtec
nemudoma obvestili o nalezljivi bolezni, za katero je zbolel
otrok. Vrtec pri ponovni vključitvi otroka po preboleli
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nalezljivi bolezni oziroma okužbi ravna v skladu s
priporočili NIJZ. V vrtec ni dovoljeno nositi predmetov, ki bi
lahko ogrozili zdravje otrok. Obleka in obutev naj ne bodo
otroku v okras, omogočajo naj varnost, sproščenost,
udobje in dobro počutje. Otrok naj ima v vrtcu vedno na
voljo rezervna oblačila.
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v času obratovanja
vrtca otrokom ne dajemo nobenih zdravil, otrok niti ne
mažemo s kremami za sončenje in repelenti proti insektom
(komarji, klopi).
Prinašanje osebnih predmetov v vrtec

Otrok sme po dogovoru prinašati svoje igrače, vendar vrtec
ne more sprejeti odgovornosti za njihovo poškodovanje ali
izgubo. Dragoceni predmeti in nakit iz varnostnih razlogov
niso zaželeni, ob morebitni izgubi zanje vzgojiteljica ne
odgovarja.
Vzgojiteljica oz. vrtec ne more odgovarjati niti za otrokove
poškodovane predmete, kot so npr. očala.
Skrb za čisto in urejeno okolje:

Vsi, ki se gibajo na območju vrtca (starši, otroci, delavci in
obiskovalci) so dolžni skrbeti za čisto in urejeno okolje, s
tem da :
-

poskrbijo, da zapustijo urejeno okolje,

-

ne uničujejo lastnine vrtca,

-

posebno skrb namenjajo čistim in urejenim prostorom
in okolju vrtca,

-

odpadke odlagajo v
(ločevanje odpadkov),

zato
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namenjene

posode

-

ne dovolijo, da otrok opravlja biološke potrebe na
igrišču (zelenici),

-

starši naj
parkirišču,

-

starši naj parkirajo avtomobile le na zato označenih
parkirnih mestih.

ne

puščajo

vžganih

avtomobilov

na

Napovedi odsotnosti

V času dežurstev in šolskih počitnic, je zaželeno, da zaradi
lažje organizacije dela v vrtcu in naročil hrane v kuhinji,
starši morebitno odsotnost otroka najavite v e – asistentu.
Prav tako ste ob morebitni odsotnosti (bolezni, dopust)
vsakodnevno dolžni napovedati odsotnost otroka do 7.30 v
e – asistentu.
Plačevanje vrtca

Starši morate ob vpisu otroka oddati tudi Vlogo za znižanje
plačila vrtca na pristojnem Centru za socialno delo. Starši
ste dolžni s položnico redno in pravočasno poravnavati
obveznosti. Vsem, ki tega ne storite, vrtec z novim šolskim
letom za vašega otroka ni več dolžan zagotoviti prostega
mesta. Starši plačujete ceno vrtca za tarifni razred, v
katerega ste razporejeni. Obogatitveni programi (izleti,
gledališke predstave, ogledi, zimovanja, letovanja,
določena vzgojna sredstva in material, slike …) sodijo v
nadstandard, zato vam jih bomo zaračunali
poleg
mesečne oskrbnine na položnici.
V primeru poškodbe, ki ni posledica malomarnosti v vrtcu
in posledično odsotnosti otroka, ste starši dolžni kriti
oskrbnino tudi za dneve odsotnosti, razen odbitka za
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prehrano. Na podlagi celoletnih stroškov je izračunana
višina oskrbnine za tekoče leto. Starš celotno šolsko leto
plačuje oskrbnino, ki je določena za oddelek, katerega
otrok obiskuje.
V času obratovanja vrtca priporočamo, da je otrok vključen
največ 9 ur. Za dneve, ko otrok ni v vrtcu, se odštejejo
stroški za prehrano.
Začasni ali stalni izpis ste starši dolžni napovedati 15 dni
pred dnevom izpisa z obrazcem, ki ga dobite pri
vzgojiteljici oz. vodji vrtca. Pri tem upoštevamo pravilnik, ki
določa, da je vključen vsak otrok, ki je razporejen v
oddelek, ne glede na to, ali vrtec obiskuje ali ne in za
katerega vrtec obračuna plačilo za vsaj en dan v mesecu.
Zato priporočamo, da vaš otrok obiskuje vrtec do konca
meseca.
V mesecu juliju in avgustu imate starši možnost začasnega
izpisa v trajanju enega ali dveh mesecev (najmanj 30 dni
in največ dva meseca).
11. POVEZOVANJE IN SODELOVANJE S STARŠI
Oblike sodelovanja v oddelkih
Sodelovanje med vrtcem in starši predstavlja pomemben
vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje
veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in
institucionalne vzgoje.
Vzgojiteljice in pomočnice si želimo, da bi starši sledili
otrokovemu življenju v vrtcu, njegovemu razvoju,
pripovedovali, poslušali, spraševali in predvsem sodelovali,
vendar ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca.
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Skupinske oblike

Individualne oblike

Oddelčni roditeljski
sestanki

Individualni pogovori staršev s
strokovnimi delavkami pred vstopom v
šolo

Skupne prireditve,
praznovanja,
delavnice

Popoldanske uvajalne urice in
prisotnost staršev v oddelku v času
uvajanja otroka
Mesečne pogovorne ure za daljše
in poglobljene pogovore o otroku
Izmenjava informacij ob
vsakodnevnih stikih s strokovnimi
delavkami
Obiski v službah staršev,
Zbiranje odpadnega materiala

Predavanja
Izleti, zaključki,
letovanja
Igrica vzgojiteljic

Obveščanje staršev
Poteka največkrat preko eAsistenta, seveda pa tudi preko
vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice oddelka, v katerega
je otrok vključen. Starši, spremljajte sporočila in obvestila
na oglasnih deskah pred igralnicami, v garderobi in pri
vhodu, kjer boste našli veliko koristnih informacij. Aktualni
pa bomo poskušali biti tudi na spletni strani vrtca.

Uvajanje otroka v vrtec

Vstop otroka v vrtec je pomemben življenjski dogodek tako
za otroka kot za starša. Starši se lahko s to situacijo
soočanje težje kakor njihovi otroci, pomembno je, da nam
starši zaupate. Želimo, da upoštevate posebnosti razvoja
predšolskega otroka in iz teh izhajajoče potrebe in pomen
uvajanja otroka v novo okolje. Pomembno je, da je v času
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uvajanja eden od staršev prisoten ob otroku, tako da je
prehod iz družine v novo okolje čim lažji. Vloga staršev je v
tem času zelo pomembna, saj pomaga otroku pri
navezovanju na druge odrasle osebe (vzgojiteljica in
pomočnica vzgojiteljice) ter na ostale otroke v skupini.
Pomembno je, da čas otrokovega bivanja v vrtcu postopno
podaljšujete in skupaj z vzgojiteljico ocenite trenutek, ko že
lahko ostane v oddelku za ves čas.
Priporočila pri uvajanju otroka v vrtec:

• Otroci naj imajo s seboj svojo igračo, če so nanjo
navezani. Stalni dnevni ritem otroku omogoča, da
se počuti varno, zato poskušajte tudi doma čas
počitka in igre prilagoditi ritmu vrtca.
• Če je otrok zdrav, naj v vrtec hodi redno, saj se le
tako lahko navadi na stalni dnevni ritem.
• Pomembno je, da ste starši tisti, ki date otroka v
naročje vzgojiteljici in ji ga zaupate v varstvo –
poslavljanje od otroka naj ne bo predolgo.
• Od večjega otroka se lahko poslovite že v garderobi,
vsekakor pa ga pospremite do igralnice. Starši
morate vedeti, da otrok ne bo jokal ves dan. Dvome
in vprašanja, ki se vam porajajo, rešujete z nami
sproti in samo s tistimi osebami, ki se jih tičejo. Če
vas zanima več stvari in predvidevate, da bo
pogovor daljši, se oglasite v času pogovornih uric.
Pomembno je, da se čim prej začnete držati ritma
prihodov in odhodov. O postopnem uvajanju vašega
otroka in o vaši vlogi se podrobno pogovorite z
vzgojiteljico. Odrasli smo odgovorni, da zaupamo
drug drugemu.
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Oblike sodelovanja in odločanja na ravni vrtca
Svet staršev
Sestavljajo ga predstavniki staršev iz posameznih
oddelkov vrtca, izvoljeni na roditeljskem sestanku
posameznega oddelka. Pomembne naloge sveta staršev
so predlaganje nadstandardnih in razvojnih programov
vrtca, razpravljanje o poročilih vodje vrtca, dajanje mnenj o
letnem delovnem načrtu in poročilu vrtca, razpravljanje o
vzgojno–izobraževalni problematiki in drugo. Sodelovanje
staršev in vrtca je velikega pomena, saj samo delo za
skupni cilj lahko prinese uspeh. Naš uspeh so srečni,
zadovoljni in uspešni otroci.

12. UPORABA PROSTORA VRTCA
Dostop v prostore vrtca
Vhod v vrtec je namenjen otrokom, njihovim staršem oz.
spremljevalcem
ter
zaposlenim
in
morebitnim
obiskovalcem. Vhoda, ki sta namenjena staršem in
obiskovalcem sta jaslični vhod in glavni vhod v vrtec, ki sta
dostopna iz parkirišča pred novo telovadnico. Ostali vhodi
niso namenjeni staršem in obiskovalcem. Zunanja vrata se
zaklepajo s kljuko ali zapiralom, ki omogoča odpiranje le
odrasli osebi na način, da otrok ne more sam odpreti vrat.
Vhodna vrata morajo biti zaprta tako, da onemogočajo
otrokom samostojen izhod iz vrtca. Vhodi so odklenjeni od
5. 30 do 8. 00 ter od 12. 00 do 16. 00. V vmesnem času so
vhodi v vrtec zaklenjeni. Odklene in zaklene jih dežurni
strokovni delavec. Po zaključku poslovnega časa vrtca,
nezaposlene osebe nimajo dovoljenega vstopa v prostore
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vrtca, niti v igralnice, razen po predhodni najavi ali v
primeru organiziranih popoldanskih dejavnosti s strani
vrtca.
Gibanje v drugih prostorih vrtca (kuhinja, kabineti,
sanitarije, …) nezaposlenim ni dovoljeno.
Organizacija nadzora
V vrtcu je organiziran nadzor, ki preprečuje možnost
poškodovanja zgradb in naprav, ter zagotavlja varnost.
Tehnični nadzor - alarmni sistem je vključen v času, ko ni
nihče prisoten v vrtcu in se sproži ob morebitnem vstopu
nepovabljenih oseb. Ob sprožitvi se vklopi zvočni signal ter
telefonski klic službe varovanja. Šifro za vključitev in
izključitev alarmnega sistema določi ravnatelj. S šiframi
alarmnega sistema prostorov razpolaga služba za
varovanje in uporabniki prostorov Vrtca Žiri, ki so pod
nadzorom.
Sistem za osvetlitev zunanjih površin je urejen s senzorji.
Fizični nadzor - med poslovnim časom posameznih enot
skrbijo za fizični nadzor strokovni delavci enote, odgovorna
oseba in hišnik.
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OTROCI DIŠIJO
(Nina Jelen)
Poleti otroci po soncu dišijo,
bosih nog se po svetu podijo,
jejo maline, se z vodo škropijo,
zvečer pa pod zvezdnim nebom zaspijo.
Jeseni otroci po jabčkih dišijo,
v rahlem vetriču jim lica žarijo,
v pisanih škornjih po lužah tacajo,
se v blatnih potičkah in z žarki igrajo.
Pozimi otroci po snegu dišijo,
male snežinke z jezikom lovijo,
gradijo gradove in bijejo bitke,
pod toplo odejo si grejejo ritke.
Spomladi otroci po rožah dišijo,
v travi ležijo, metulje lovijo,
poslušajo pesmi, jim pojejo ptice,
mamam pa dajo poljub tja na lice.
V vseh letnih časih otroci dišijo,
po smehu in sreči in čokoladi,
a najbolj otroci dišijo po tem,
kako iz srca znajo imeti te radi.
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