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HIŠA VESELIH OTROK, PRIJAZNIH IN NASMEJANIH LJUDI. 
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Vse, kar moram vedeti, sem se naučil v vrtcu.  

 

»Naučil sem se tega: 

Vse deli z drugimi.                                                                                                                                                                                   

Igraj pošteno.                                                                                                                                                          

Ne prizadeni ljudi.                                                                                                                                            

Vedno daj vsako reč tja, kjer si jo našel.                                                                                                        

Pospravi za seboj.                                                                                                         

Ne vzemi, kar ni tvoje.                                                                                              

Opraviči se, kadar koga prizadeneš.                                                                                                                

Pred jedjo si umij roke.                                                                                                                                     

Potegni  vodo.                                                                                                                                                        

Živi uravnoteženo – vsak dan se malo uči, malo misli, malo riši, malo slikaj, 

malo poj, malo pleši, malo se igraj in malo delaj.                                                                                                                                                 

Vsako popoldne malo zadremaj.                                                                                                                    

Kadar greš v svet, pazi na promet, primi se koga za roko in držita se skupaj.                                                      

Pozoren bodi na čudežne dogodke.                                                                                                                   

Spomni se semen v lončku: korenine poženejo navzdol, rastlina pa raste 

navzgor in nihče pravzaprav ne ve, kako in zakaj, vendar smo vsi takšni.                                                                                                        

Zlate ribice, hrčki, bele miške, in celo seme v lončku – vse umre.                                                                           

Tudi mi.                                                                                                                                                                              

In potem ne pozabi na pravljico o Janku in Metki in prve besede, ki si se jo 

naučil – najvažnejše izmed vseh besed – POGLEJ.« 

                   

                                                                                ROBERT FULGHUM 
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Spoštovani starši, 

zaupali ste nam svojega otroka, mi pa vam zagotavljamo, da bomo vaše 

zaupanje upravičili. Vrtec, v katerem bo vaš otrok preživel del svojega 

časa, se povsem legitimno uvršča na zemljevid sodobnih slovenskih vrtcev 

tako po zanimivi umeščenosti v okolje, prostorskih zmogljivostih kot tudi 

vzgojno-izobraževalni naravnanosti.  

Vrtec je javna vzgojno-izobraževalna institucija, ki bo zelo pomembno 

prispevala k razvoju vašega otroka.  

Pri uresničevanju temeljnih nalog si prizadevamo za svetovno-nazorsko 

nevtralnost. Zaposleni avtonomno in kompetentno ustvarjamo pogoje za 

kvalitetno bivanje otrok v vrtcu, tako da smo ustvarjalni pri načrtovanju, 

oblikovanju in izvedbi programov v okviru ciljev in načel predšolske vzgoje. 

Delo gradimo na jasnem razumevanju zakonitosti psiho-fizičnega razvoja 

posameznega otroka, na poznavanju značilnosti in sprememb, ki pri 

posamezniku pogojujejo in napovedujejo prihod nove razvojne stopnje.  

Ni naključje, da dobivajo naše strokovne delavke in otroci na različnih 

področjih nagrade, priznanja in pohvale,  na kar smo upravičeno ponosni.  

Zgledno skrbimo za permanentno izobraževanje vseh zaposlenih, prav tako 

pa se zelo potrudimo pri iskanju zanimivih in aktualnih tem za 

izobraževanje staršev, ki jih pripravljamo s pomočjo priznanih 

strokovnjakov s področja vzgoje in izobraževanja ter širše.  

Publikacija, ki je pred vami, vsebuje mnogo pomembnih napotkov in 

informacij. Spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletni strani 

vrtca, na oglasnih deskah, informacije pa boste neposredno dobili tudi pri 

vaših vzgojiteljicah. 
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Za prijetno bivanje in dobro počutje vašega otroka se bomo trudili vsi 

zaposleni v vrtcu, strokovne delavke, delavke v računovodstvu in upravi, 

delavke in delavci v kuhinji ter vsi  tehnični delavci in delavke.     

 

 Cenjene sodelavke, 

za uspešno delovanje našega vrtca ste neprecenljive in verjamem, da bo 

sleherna izmed vas prispevala pomemben delež pri skrbi za otroke, ki so 

nam zaupani. Prispevajte svoje znanje, ljubezen in strpnost. Bogatite sebe 

in druga drugo, saj so uspehi vsake posameznice ključnega pomena za 

uspeh celotnega kolektiva. 

 

Želim vam šolsko leto, ki bo prijetno in prijazno do vseh otrok, staršev in 

zaposlenih. 

   

                  Irena Travnikar, pomočnica ravnateljice in pedagoška vodja vrtca 
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1. ORGANIZIRANOST VRTCA 

 

OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO 
Kajuhova 10 

2325 Kidričevo 

RAVNATELJICA: ALENKA KUTNJAK 
Telefon: 02 799 0632 

 

TAJNIŠTVO 

POSLOVNA SEKRETARKA: LJUDMILA MLAKAR 

Telefon: 02 799 0630 

 

PE VRTEC KIDRIČEVO 
Kajuhova 10a 

2325 Kidričevo 

POMOČNICA RAVNATELJICE: IRENA TRAVNIKAR 

Telefon: 02 799 0132 

 

TAJNIŠTVO 

RAČUNOVODKINJA: MAJDA KLEP 

Telefon: 02 799 0130 

FAX: 02 799 0131 

E-MAIL:  vrtec.kidricevo@guest.arnes.si 

Spletni naslov:   http:/www.vrtec-kidricevo.si 

 

IGRALNICE:  1. st. obdobje: 02 799 0134      2. st. obdobje: 02 799 0135 

 

Poslovodni organ je ravnateljica. 

 

Pedagoška vodja vrtca je pomočnica ravnateljice. 

 

mailto:vrtec.kidricevo@guest.arnes.si
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2. ORGANIZACIJSKA PREDSTAVITEV SKUPIN 

Redno celodnevno vzgojo, izobraževanje in varstvo zagotavljamo otrokom v 10 

oddelkih. V letošnjem šolskem letu smo vpisali 187 otrok.  

Za srečno otroštvo vaših otrok skrbi 21 strokovnih delavk, z ustvarjanjem pogojev, ki 

otrokom omogočajo občutek pripadnosti v prijetnem vzdušju. Kdo smo?   

   

PRVO STAROSTNO OBDOBJE - JASLI 

Skupina: POLŽKI                                                                                                   

Vzgojiteljica:  SUZANA ŽNIDER                                                                                                        

Pomočnica vzgojiteljice: IRENA ZAJC                                                                           

Starost otrok: 1 - 2 leti

Skupina: ŽABICE                                                                                  

Vzgojiteljica: DANICA KOVAČEC                                                                                      

Pomočnica vzgojiteljice: VESNA BREZINŠEK KUNSTEK                                                                         

Starost otrok: 1 - 2 leti 

Skupina: ŽELVICE                                                                                

Vzgojiteljica: IRENA KIDRIČ                                                                                            

Pomočnica vzgojiteljice: DARJA TEMENT                                                                       

Starost otrok: 2 - 3 leta  
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Skupina: RAČKE                                                                                                    

Vzgojiteljica: NATALIJA KUTNJAK                                                                                         

Pomočnica vzgojiteljice: OLGA BEZJAK                                                                            

Starost otrok: 2 – 3 leta 

               DRUGO STAROSTNO OBDOBJE - VRTEC 

Skupina: MUCE                                                                                                    

Vzgojiteljica: EVA JURGEC                                                                                          

Pomočnica vzgojiteljice: IVANKA KOVAČIČ                                                                            

Starost otrok: 3 - 4 leta  

Skupina: STONOGE                                                                                                 

Vzgojiteljica: ANITA KOPUŠAR                                                                                         

Pomočnica vzgojiteljice: DARJA ILEŠIČ                                                                             

Starost otrok: 3 - 4 leta

Skupina: ČEBELE                                                                                                  

Vzgojiteljica: SILVA ŽITNIK                                                                                          

Pomočnica vzgojiteljice: KLARA LELJAK                                                                           

Starost otrok: 3 - 5 let
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Skupina: JEŽI                                                                                      

Vzgojiteljica: JOŽICA RACA                                                                                          

Pomočnica vzgojiteljice:  MAJA KNAUS                                                                                                

Starost otrok: 4 - 5 let 

Skupina: VEVERICE                                                                                             

Vzgojiteljica: LILIJANA RUMEŽ                                                                                         

Pomočnica vzgojiteljice: MARTA ŠAMPERL                                                                         

Starost otrok: 5 - 6 let 

Skupina: DELFINI                                                                                       

Vzgojiteljica: PETRA ILJAŽ                                                                                        

Pomočnica vzgojiteljice: PETRA MAJERIČ                                                                                              

Starost otrok: 5 - 6 let 

 

3. oseba v 1. in 2. st. obdobju / pomočnica vzgojiteljice: MONIKA HORVAT 

Vzgojiteljica izvaja vzgojno-izobraževalno delo in druge oblike organiziranega dela z 

otroki v skladu z Letnim delovnim načrtom vrtca. 

Pomočnica vzgojiteljice sodeluje z vzgojiteljico pri pripravi, načrtovanju in izvajanju 

vzgojnega dela. 

                                Veselimo se sodelovanja z vami. 
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                         3. OBRATOVALNI ČAS        

Vrtec je odprt vsak dan od ponedeljka do petka, med 5.30 in 16.00 uro, celo leto. Ob 

sobotah, nedeljah in praznikih je vrtec zaprt.  

Otrok prebiva v vrtcu od 6 do največ 9 ur dnevno.  

 

4. EKONOMSKI POGOJI                                                                                                        

Finančna sredstva zagotavljajo občine, lastni prihodki /donacije, sponzorstvo/ in 

prispevki staršev. Starši plačujejo oskrbnino v skladu s pravilnikom o plačilu storitev v 

vrtcu. MIZKS zagotavlja delno plačilo za drugega otroka (70% prispevka staršev), za 

tretjega otroka in naprej pa zagotavlja plačilo prispevka staršev v celoti. Prispevek 

staršev se izračuna na podlagi mesečnega dohodka na družinskega člana v primerjavi 

s povprečno plačo na zaposlenega v RS Sloveniji.     

Ekonomsko ceno predlagamo ustanovitelju, občini Kidričevo, ki v skladu s splošno 

veljavnimi izhodišči in z zakonom ceno preveri, sprejme in le-to posreduje ostalim 

občinam v potrditev (vrtec obiskujejo otroci iz 12 občin). Ekonomska cena je 

nespremenjena od 01. 08. 2012. Polna cena za znaša za enega otroka v 1. starostnem 

obdobju 427,59 €, za otroka v 2. starostnem obdobju pa 323,14 €.  

Ekonomska cena zagotavlja sredstva za vse, razen za investicijsko vzdrževanje in 

investicije, namenska sredstva in vlaganje v osnovna sredstva.  

Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega ja otrok vključen. Cena 

programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka. 

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v RS, plačujejo polno ceno programa, v 

katerega je otrok vključen.            

Oskrbnina se zniža na podlagi pravočasne odjave, če bo otrok odsoten. Odštejejo se 

stroški prehrane. 
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5. DNEVNI RED

                     PRVO STAROSTNO OBDOBJE - JASLI 

 5. 30 -  7. 30  ure         SPREJEM OTROK IN INDIVIDUALNE IGRE  

 7. 30 -   8. 15  ure        PRIPRAVA NA ZAJTRK IN ZAJTRK      

  8. 15 - 10. 30  ure       USMERJENE AKTIVNOSTI V IGRALNICI IN NA  PROSTEM 

10. 30 - 11.30  ure       PRIPRAVA NA KOSILO IN KOSILO 

11. 30 - 13. 15  ure       PRIPRAVA NA POČITEK IN POČITEK 

13. 15 - 14. 15  ure       VSTAJANJE, PRIPRAVA NA MALICO IN MALICA 

14. 15 - 16. 00 ure        AKTIVNOSTI V IGRALNICI IN NA PROSTEM 

 

                      DRUGO STAROSTNO OBDOBJE - VRTEC 

5. 30  -  7. 30 ure       SPREJEM OTROK, INDIVIDUALNE IGRE PO ŽELJI OTROK 

7. 30  -  8. 15 ure        PRIPRAVA NA ZAJTRK IN ZAJTRK 

8. 15  - 11. 30 ure       USMERJANJE AKTIVNOSTI OTROK V IGRALNICI IN NA   

                                       PROSTEM, IGRE PO ŽELJI IN ŠPORTNE AKTIVNOSTI  

11. 30 - 12. 30  ure     PRIPRAVA NA KOSILO IN KOSILO  

12. 30 - 13. 45 ure      PRIPRAVA NA POČITEK, POČITEK in UMIRJENA IGRA 

13. 45 - 14. 30 ure      VSTAJANJE, PRIPRAVA NA MALICO IN MALICA 

14. 30 - 16. 00 ure      AKTIVNOSTI V IGRALNICAH ALI NA PROSTEM 
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 6. PRVIČ V VRTEC IN PREMIKI V NOVO SKUPINO     

Gre za veliko spremembo, ki jo lahko spremlja kar nekaj stresa. Če želite, da bo 

sprememba čim manj opazna, stresa pa čim manj, vam bodo zagotovo v pomoč 

naslednji nasveti.  

Zberite in podajte vse potrebne informacije: 

 zberite vse potrebne informacije o delu in življenju v  vrtcu, 

 poiščite odgovore na vsa vprašanja, 

 strokovnim delavkam podajte čim več informacij o svojem otroku (morebitne 

alergije, zdravstvene posebnosti, kaj ga najbolj potolaži …), 

 udeležite se sestanka v vrtcu. 

Najprej pripravite sebe: 

 na začetku ne bo šlo brez joka (občutljivi otroci lahko v vrtcu jokajo nekoliko 

dlje, a slej ko prej bo jok le še oddaljen spomin) – ostanite pozitivni in se nikar 

ne prepustite solzam. 

Majhni koraki: 

 če imate možnost, opravite predhodni obisk vrtca (z otrokom se sprehodite po 

vrtcu  in si oglejte prostore, kjer bo preživljal svoj dan) - stres bo pri prehodu 

zagotovo omiljen, 

 če je mogoče, naj otrok prve dni v vrtcu  ne ostaja cel dan, pač pa le nekaj ur  - 

prehod bo minil precej lažje in z manj stresa, 

 ko pridete po otroka mu omogočite, da se odzove in sprosti napetost (npr. jok), 

ne bodite žalostni, če vas bo zavrnil počakajte trenutek in prišel bo k vam, 

 priporočamo, da otrok prvi mesec redno obiskuje vrtec – uvajanja ne 

prekinjajte; v primeru bolezni se dogovorite o možnostih ponovnega uvajanja. 

Delček doma: 

 novo okolje je za majhnega otroka velik zalogaj, zato naj s seboj vzame vsaj 
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delček doma – najljubšo igračo ali predmet, ki ga otrok dobro pozna in povezuje 

s pozitivnimi čustvi. 

Bodite pripravljeni na prehodno obdobje: 

 zavedajte se, da gre za obdobje, ki bo kmalu minilo, 

 otrok bo imel v prvih dneh ali tednih obiskovanja vrtca morda težave s spanjem, 

ki so posledica stresa zaradi spremembe okolja, 

 otrok ima lahko tudi slabši apetit in odklanja hrano, 

 pojavi se lahko preobčutljivost ali slabo razpoloženje, 

 pripravite se tudi na to, da otroci v vrtcu pogosteje obolevajo, a tudi to obdobje 

kmalu mine – imunski sistem vašega otroka se okrepi. 

Ustvarite dnevno rutino: 

 otroci v sebi razvijejo občutek za čas – zato jih varnost, ki jo prinaša rutina, 

pomirja, 

 doma poskušajte ustvariti enako rutino, ki otroka čaka v vrtcu – prinesla mu bo 

občutek varnosti in domačnosti, 

 imejte stalen ritem prihodov v vrtec in odhodov domov – stalen ritem daje 

otroku občutek varnosti in zaupanja. 

In uživajte v sadovih … 

Če boste sledili vsem priporočilom, pa seveda tudi svojemu notranjemu občutku, bo 

vaš otrok kaj kmalu navdušen nad vrtcem, nad novim okoljem, novimi prijatelji in 

novimi izkušnjami. Začetne težave bodo kmalu minile. Otrok bo rad hodil v vrtec, rad 

bo imel svojo vzgojiteljico in vrstnike. Gre za velik korak v njegovem življenju, ki mu 

bo pomagal pri razvoju – vam pa bo prinesel srečnega, zadovoljnega otroka. 

Čeprav je v vrtcu lepo in se bo pri nas naučil veliko novega vedite, da vrtec ne more 

nadomestiti topline in skrbi, ki ju je otrok deležen v družini. 
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               7. DAN V VRTCU     

Strokovno delo pri nas je naravnano tako, da otrokom omogoča varno, zdravo, 

čustveno, toplo in srečno bivanje v vrtcu. 

Jutranji sprejem otrok 

Sprejem je vsakdanji stik otrok z vzgojiteljico, otroci in klimo v vrtcu. Možnost za 

kratek razgovor med strokovno delavko in starši o počutju, razpoloženju in 

doživljanju otroka. 

Vzgojno izobraževalno delo 

V dnevnem redu se spontano prepleta igra otrok s strokovno pripravljenimi 

dejavnostmi. Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice poskrbita za ureditev prostora, 

pripravo materiala in sredstev oziroma pogoje, upoštevaje otrokov razvoj in potrebe. 

S tem omogočata otrokom ustvarjanje, sproščanje domišljije, raziskovanje in 

preizkušanje, zadovoljevanje želja, potreb in interesov. Dejavnosti potekajo v vrtcu in 

zunaj njega. Otroci razvijajo svoja nagnjenja in sposobnosti. Izvajamo pedagoški 

proces, s pomočjo katerega dosegamo globalne cilje predšolske vzgoje. 

Prehranjevanje otrok 

Dnevno zagotavljamo tri obroke hrane. Za žejo ponudimo čaj ali vodo. Z vzgojnega 

vidika otroke navajamo na prehranjevalno kulturo in zdrave prehranjevalne navade. 

Obroke pripravljamo v lastni kuhinji. 

Počitek 

Potrebe po počitku zagotavljamo v skladu z življenjskim ritmom skupine. 

Vsakdanje življenje v vrtcu, vsakdanja rutina, rituali, dogodki, dnevni red itd. 

omogočajo otrokom občutek pripadnosti, ustvarjajo prijetno vzdušje in omogočajo 

vzpostavljanje vezi med vrtcem in družinskim življenjem. 
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          8. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI      

Koncept vzgoje v vrtcu izhaja iz nacionalnega dokumenta, sprejetega na seji 

Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje dne 18. 03. 1999, KURIKULUMA ZA  

VRTCE, ki je nacionalni dokument in  pomeni strokovno podlago za delo v vrtcu. 

Namenjen je strokovnemu kadru vrtca za pomoč pri načrtovanju vzgojnega dela in 

kvalitetne vzgoje. Je dokument, ki na eni strani spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, 

na drugi pa z novejšimi teoretskimi pogledi na zgodnejše otroštvo spreminja in 

nadgrajuje dosedanje delo v vrtcu. Z njim določamo vsebino, obseg, program in 

organizacijo vzgoje in varstva ter pogoje za izvedbo.  

Program vrtca 

Naš program temelji na igri in izkustvenem učenju upoštevajoč individualnost prav 

vseh otrok v našem vrtcu tudi otrok s posebnimi potrebami. V prijetnem čustvenem 

ozračju in spodbudnem učnem okolju zadovoljujemo otrokove potrebe po varnosti, 

samostojnosti, odgovornosti in socializaciji. Ob strokovno domišljenem programu in 

pozitivno naravnanem odnosu ustvarjamo otrokom odlične pogoje za delo in jim 

hkrati zagotavljamo  aktivno vlogo v vzgojnem procesu.  

Vrtec je v takem okolju, da kliče po odgovornem odnosu do narave in okolja. Naše 

igrišče z drevesi, ki dajejo poleti prijetno senco, terase s senčili pod katerimi se 

skrivamo pred dežjem in vročim soncem, zelenjavni vrt, ki je naš ponos in nas 

spodbuja in nudi nešteto možnosti za raziskovanje, … Radi imamo naše igrišče in 

naravo okrog nas. V letošnjem šolskem letu bomo dali velik poudarek zgodnjemu 

učenju naravoslovja. V vsakodnevne dejavnosti bomo vnašali elemente ekološke 

vzgoje in otrokom približali ekološko vzgojo kot način življenja.    

Okvirni načrt dela po mesecih 

Skrbno  načrtujemo dejavnosti, ki otrokom ponujajo možnost izbire glede na njihove 

želje in interese, sposobnosti in razpoloženje. 

 SEPTEMBER - je čas uvajanja, saj se otroci srečajo z mnogimi spremembami. 

Oblikovale se bodo nove skupine, zamenjale vzgojiteljice, otrokom pa bodo 

nove tudi igralnice. Strokovni delavci bomo pozorni na odzive otrok, spoznavali 
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njihove značaje, interese ter jih postopoma vključevali v socialno vrtčevsko 

okolje. A konec septembra se posušijo že vse solze, otroci si najdejo nove 

prijatelje ali utrdijo stare prijateljske vezi. Bivanje v vrtcu postane rutina, otroci 

se počutijo varne in sprejete. Radovednost in vedoželjnost najmlajših je 

brezmejna in vrtec ponuja obilo priložnosti za raziskovanja, spoznavanja novih 

stvari. Otroci si pridobivajo izkušenj, ki so v predšolskem obdobju izjemnega 

pomena. Strokovni delavci bomo pripravljali pestre vsebine, v katerih bodo 

otroci razvijali svoje spretnosti, sposobnosti, se učili in se zabavali.  

S praznovanjem začetka jeseni, obiskom tetke Jeseni in dejavnostmi, povezanih 

s tem letnim časom bomo še dodatno pričarali prijetno vzdušje. Veliko časa v 

našem vrtcu posvečamo bivanju na prostem in sožitju z naravo. Imamo svoj 

zelenjavni vrt, kjer bodo otroci sadili, zalivali, opazovali in skrbeli za rastline, se 

učili pravilnega ravnanja z živalmi, in odkrivali druge zakonitosti naravoslovja.  

 

 OKTOBER -  pomeni marsikaj: težave otrok in staršev, ki so z novim šolskim 

letom prvič prestopili prag vrtca in so bile posledica stresa zaradi spremembe 

okolja bodo izzvenele. Čim več vzgojnih dejavnosti  bomo prenašati v najboljšo 

učilnico, v naravo. Z učenjem v naravi in z naravo, bodo otroci spoznavali naravo 

v vsej njeni raznolikosti, ob tem spoznavali tudi sebe, svoje telo in svoje 

zmožnosti. Tako bodo naravo vzljubili in spoštovali, sami pa oblikovali zdrave 

življenjske navade. Prvi teden v oktobru je posvečen največjim zakladom tega 

sveta...otrokom. Zato bomo pripravili raznolike dejavnosti za ta poseben teden, 

ki je namenjen našim mladim članom družbe – otrokom. Sodelovanje med 

strokovnimi delavci v vrtcu in starši je ključnega pomena za dobro počutje otrok. 

Kot vsako leto, bomo tudi na pobudo staršev organizirali srečanje, ki se bo 

odvijal na našem igrišču. Namen tega srečanja pa bo kakovostno preživeto 

popoldne z našimi mladimi nadobudneži v različnih delavnicah ob vonju in 

sladkanju s pečenim kostanjem in drugimi jesenskimi dobrotami. Sprejeli bomo 

prve obiske, ki so za naše otroke še kako zanimivi in poučni: obiskali nas bodo 

gasilci, da nas seznanijo z požarno varnostjo; v okviru projekta Zdravje v vrtcu pa 

nas bo obiskala zobna asistentka, ki nam bo osvežila znanje o pomembnosti 

zobne higiene in zdrave prehrane za naše zdravje. 
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 NOVEMBER - jesensko sonce nas vabi, da izkoristimo zadnje tople žarke in si 

naberemo še nekaj energije, ki jo bomo potrebovali za zimski čas, ki je pred 

nami. V začetku novembra nas bodo obiskali čebelarji s katerimi bomo preživeli 

»medeni dan«, in se seznanili s pridelavo in zdravilnih učinkih medu. Sprehodi 

nas bodo vodili v bližnjo in daljno okolico zato bomo potrebovali informacije o 

pravilnem vključevanju v promet. Prometna vzgoja otrok naj bi se pričela takoj, 

ko otrok začne sodelovati v prometu, kot potnik v vozilu, kot pešec ali kot 

kolesar. Zato bomo sistematično, strokovno in kontinuirano pristopali k vzgoji 

otrok na področju prometne vzgoje. S prometno vzgojo se seznanjajo vsi otroci 

našega vrtca. Predvsem bomo skrbeli za postopnost in primernost vsebin glede 

na starost otrok. Sodelovali bomo z različnimi zunanjimi sodelavci in 

institucijami, ki nam s fizičnimi in materialnimi sredstvi pomagajo, da so 

dejavnosti s področja prometne vzgoje  pestre in zanimive. Otroci z aktivnim 

učenjem v naravi spoznavajo vrsto naravnih zakonitosti in si oblikujejo 

odgovoren odnos do narave ter spoznavajo pogoje za življenje živih bitij v 

naravnem okolju tako v gozdu kot vrtu, polju in travniku. Bogastvo pridelkov 

omogoča  veliko matematičnih dejavnosti: primerjanje, razvrščanje, urejanje, 

štetje, ... Ob vseh tem pa bodo imeli otroci možnost razvijanja govora ob 

različnih dejavnostih s področja jezika. 

 

 DECEMBER -  je čaroben mesec, ki ga imamo vsi radi, še posebej pa otroci, saj 

v njih budi radovednost in pričakovanja. December tri može privabi, ki jim prej 

ne bomo pozabili pisati. Iskrene želje in voščila pošljemo na voščilnicah, ki jih 

bomo sami izdelali, okrasili igralnice in druge prostore v vrtcu, novoletno jelko, 

zadišalo po bo tudi po pečenih piškotih. V vrtec bomo spet povabili starše otrok, 

da prispevajo ideje, domislice in prikažejo svoje spretnosti pri izdelavi različnih 

izdelkov za božični bazar. Strokovni delavci bomo pripravili in poskrbeli za 

program, ki bo otroke popeljal v svet pravljic, domišljije in ustvarjalnosti. 

Sodelovanje staršev in njihova prisotnost v vrtcu pa bo pomemben prispevek pri 

realizaciji decembrskih dejavnosti. 

 

 JANUAR - zima prinese sneg, otrokom pa radosti in veselje. Zimo bomo 

naredili prijaznejšo tako, da bomo skupaj z otroki načrtovali dejavnosti, ki nam 

bodo krajšale dolge zimske dopoldneve. Sneg je priložnost, ko otrokom lahko 

pobližje predstavimo zimske športe in jih s pravo motivacijo tudi navdušimo za 
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preizkušanje spretnosti, značilne za posamezne športe. Smo »zdrav vrtec«, zato 

je naša prioriteta, da poskrbimo tudi za dobro telesno in fizično počutje nas 

vseh in še posebej otrok. Z različnimi dejavnostmi na prostem, z gibanjem na 

svežem zraku ali z vsakodnevnimi sprehodi po bližnji in daljni okolici našega 

kraja bodo otroci raziskovali in opazovali skrivnosti narave v tem letnem času. 

Otrokovo opazovanje, odkrivanje in doživljanje narave je dragoceno doživetje. 

Zelo pomembno je, da otrok naravo izkusi in doživi, ozavesti skrb za živali v 

zimskem času in spoznava povezanost živih bitij med seboj.  

 

 FEBRUAR - mesec kulture nas bo doživljajsko obogatil in nam nudil različne 

načine ustvarjalnih aktivnosti. V mesecu februarju bomo dali poudarek na 

izvajanju multikulturnega Kurikuluma, ki zajema vsa področja umetniškega 

izražanja in razvijanja domovinske vzgoje. Vključevanje v širše okolje pomeni 

tudi vključevanje v kulturno okolje, v katerem živimo. Poleg vključevanja v 

lastno kulturo in nacionalno tradicijo bomo seznanjali otroke z življenjskimi 

navadami, tradicijami in praznovanji. Začeli ga bomo s pesniškim sprehodom s 

Francetom Prešernom ter se navdušili za prebiranje poezije. Ustvarili bomo 

kulturno umetniški kotiček, ki ga bomo bogatili z izdelki otrok (slike, knjige, 

risbice, podobe v glini, …). V svet lutk pa nas bo popeljala vrtčevska gledališka 

skupina Žogice. Otroci se bodo seznanili z vrstami lutk ter potek nastanka lutk 

(ideja, material, izvedba). Obiskali bomo tudi šolsko, krajevno in interno 

knjižnico, kjer bomo poiskali zanimive knjige in knjižne novosti in si tudi v vrtcu 

uredili bralni kotiček. Strokovne delavke bomo s sodelovanjem z drugimi 

institucijami poskrbele za  bogat in zanimiv kulturni program, ki se bo odvijal ves 

mesec. Ob vsem tem pa ne bomo pozabili, da se februarja skupaj veselimo tudi 

pusta, ko se tradicionalno našemimo v najljubše junake ali pravljična bitja, se 

posvetimo ljudskim običajem, na rajanje pustnih mask pa povabimo tudi starše. 

 

 MAREC - je mesec namenjen družini. Vrstila se bodo prijetna druženja otrok, 

staršev in strokovnih delavcev ob različnih dejavnostih, ki jih bomo organizirali v 

okviru oddelkov. Poslovili se bomo od zime, pozdravili pomlad in se aktivno 

posvetili spomladanskemu opravilu na našem vrtu. Radostno žvrgolenje ptic, 

prijetno božanje toplih sončnih žarkov ter prvi popki na vejah dreves oznanjajo, 

da nam pomlad že resnično trka na vrata. In, da se ptice najbolj razvnamejo 

ravno na Gregorjevo, ni naključje. Čas njihovih svatb je povezan z dolžino dneva, 
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ki prav v tem času premaguje luč. Od tod običaj, da na ta dan spustimo luči v 

vodo, saj naj bi voda odnesla vse slabo, skrbi in zimo ter s tem pozdravimo 

prihod sonca in pomladi. V vrtcu bomo izdelali t.i. »gregorčke« - plavajoče hišice 

oziroma ladjice in tako obudili star slovenski običaj. Delo in priprave v skupinah 

bodo potekale v pričakovanju spusta »gregorčkov« v vodo. Skupaj s starši se 

bomo odpravili  v učilnico v naravi, v Strnišču. 

 APRIL - okoljska vzgoja je zaradi posebnosti predšolskih otrok zasnovana 

predvsem na aktivnih učnih pristopih, na reševanju preprostih problemov, 

predvsem pa poteka v naravnem okolju. Že otroci v predšolskem obdobju 

potrebujejo nenehen stik z naravo, saj jo lahko samo preko doživljanja narave 

tudi spoznavajo, jo občudujejo, varujejo in se k njej nenehno vračajo. Okoljske 

zavesti namreč ne moremo graditi z učenjem, temveč z oživljanjem in 

spoznavanjem vsega, kar nas obdaja. Pri okoljski vzgoji predšolskih otrok gre 

torej za neločljivo prepletenost med čustvenimi, spoznavnimi in akcijskimi cilji. K 

skrbi za zdravo življenje lahko pripomoremo z izvajanja različnih akcij, v katerih 

bodo otroci aktivni, kjer bodo lahko kritično razmišljali in razvijali pozitivne 

vrednote. Tako bomo pričeli z rednim izvajanjem čistilnih akcij v okolici vrtca in 

na igriščih. Z različnimi dejavnostmi se bomo lotili problema onesnaženosti 

okolja in tako dali velik poudarek ekologiji, razvijati predstavo o nastajanju 

odpadkov, pomenu njihovega ločevanja in možnostih predelave za nadaljnjo 

uporabo ter spoznavali vire onesnaževanja  in tako pripomogli k ohranjanju čiste 

na narave. Opazovali bomo prebujajočo naravo, spoznavali znanilce pomladi, 

ugotavljali v kakšnih pogojih semena kalijo in kaj rastlina potrebuje za rast ... 

Sodelovali bomo pri čistilni akciji »Očistimo Slovenijo«. 

  

 MAJ – nas odene s cvetjem in prijaznejšim vremenom. Lepe dneve bomo 

izkoristili za sprehode, gibanje, igro in druženje na igrišču. Gibanja dandanes 

manjka tako otrokom kot odraslim. Z gibalno/športnim programom spodbujamo 

pri otrocih preizkušanje gibalnih sposobnosti in razvoj le-teh. Na vrtčevskem 

igrišču bomo strokovni delavci, otroci in starši pripravili in izvedli različne 

gibalne naloge v okviru projekta Mali sonček, v katerega so vključeni vsi otroci 

od drugega leta starosti. Zanimivosti v naravi bodo otroci opazovali neposredno 

na sprehodih v bližnjo in daljno okolico kot so travnik, gozd, vrt, polje, kmetija…  

V mesecu maju bomo pričeli s projektom Varno s soncem, katerega nosilec je 

Zavod za zdravstveno varstvo. Namen projekta je otroke in njihove starše 
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opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov 

in vzgajati k pravilnemu zaščitnemu ravnanju.  

 

 JUNIJ - je mesec »zaključkov«. V vrtcu se bodo odvijali zaključni nastopi in 

izleti. Zaključile se bodo dodatne obogatitvene dejavnosti. Znanje in spretnosti, 

ki so si jih otroci pridobili na teh dejavnostih bodo otroci predstavili tako 

staršem kot vrstnikom v vrtcu. Za  sodelovanje pa bodo  otroci prejeli posebna 

priznanja, medalje in nagrade. Poslovili se bomo od prijateljev, ki odhajajo na 

počitnice ter od otrok, ki bodo jeseni sedli v šolske klopi in s seboj odnesli lepe 

spomine na vrtec. Še zadnjič bomo v tem šolskem letu na prijetno druženje v 

vrtec povabili starše ob prazniku vrtca. 

 

 JULIJ, AVGUST – Poletje in lepo vreme nas kar vabi k igram na prostem. 

Pogovori o morju, prepevanje pesmic, risanje, eksperimenti z vodo, ustvarjanje 

z barvami in materiali nas bodo odpeljali v dolgo poletje, ki ga bomo v vrtcu 

preživeli čim bolj pestro in zabavno. Skozi oba meseca julij in avgust se bodo 

otroci družili med seboj, se spoznavali in navezovali prijateljske stike. Čas na 

igrišču bomo preživljali aktivno. V vročih dneh se bomo  hladili v senci, notranjih 

prostorih in se igrali z vodo.  Velik  poudarek bomo dajali projektu "Varno s 

soncem". Časovni plan dejavnosti se bo odvijal tako, da otroci ne bodo 

izpostavljeni škodljivemu delovanju sončnih žarkov. Prilagojen poletni ritem 

vrtca in skozi usmerjene dejavnosti bomo otroke učili samozaščitnega ravnanj 

pred škodljivimi posledicami sončnih žarkov.  

 Obogatitvene dejavnosti 

Za posamezne akcijske dejavnosti smo na podlagi LDN vrtca in oddelčnih LDN-določili 

akcijske načrte za posamezne obogatitvene dejavnosti:   

 Ekologija - skozi celo šolsko leto bomo izvajali različne dejavnosti povezane z 

zgodnjim naravoslovjem in okoljsko vzgojo. 

Čas trajanja: celo šolsko leto. 
 

 Mali sonček - Namen športnega programa  je obogatiti program na področju 

gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalno-športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in 
vadbi, ki je prijetna in prilagojena otroku, kjer se posamezne stopnje programa  



ŠOLSKO LETO 2014 - 2015 

                                                   
22 

 

 med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo. Program je namenjen 
otrokom v predšolskem obdobju, starim od 2 do 6 let.  

        Čas trajanja: celo šolsko leto. 
 
 Zdravje v vrtcu - Namen projekta je varovanje in krepitev zdravja v povezavi z 

aktivnostmi s področja gibanja, zdrave prehrane, medosebnih odnosov in 
ekologije. Program je namenjen otrokom  od prvega do šestega leta starosti. V 
letošnjem šolskem letu bomo temu projektu priključili še naslednje 
podprojekte: 

Varno s soncem in Otroci sonca - programa sta namenjena otrokom in 

starše. Namen je opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim 
delovanjem sončnih žarkov in vzgojiti k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju. 
Prispevati želimo k znižanju pojavljanja kožnega raka v Sloveniji. 

        Čas trajanja: od maja do oktobra. 

Zobozdravstvena preventiva - projekt je namenjen zobozdravstveni vzgoji. 

Organizirani bodo preventivni zobozdravstveni pregledi, ščetkanje zob skozi vse 
šolsko leto in druge aktivnosti za otroke in starše. 

        Čas trajanja: celo šolsko leto. 
 

 Pomagam - projekt  je namenjen humanitarnosti v vrtcu. Z najrazličnejšimi  

zbiralnimi akcijami (zamaški, igrače, oblačila, obutev) pomagati bolnim in 
drugim pomoči potrebnim. Otroke seznanjamo z namenom akcij in jih 
ozaveščamo o pomenu medsebojne pomoči in solidarnosti z drugimi ljudmi, 
tudi zunaj vrtca. 

        Čas trajanja: celo šolsko leto. 
 

 Jaz pa berem - naloga  projekta je spodbujati ljubezen do branja in kreativnosti 

ter storiti vse, da se knjige kar najbolj dotaknejo otrok. Obisk gledališča in kina. 
        Čas trajanja: od oktobra do maja. 

 

 Gledališka skupina Žogice - v letošnjem šolskem letu bo skupina usmerila vse   

svoje aktivnosti različnim animacijam z lutko. Otrokom bodo predstavljene 
različne vrste lutk, izdelava le- teh in lutkovne predstave v katerih bodo 
uporabljene lutke izdelane izpod rok strokovnih delavk in otrok. 

        Čas trajanja: celo šolsko leto. 
 

 Plesna skupina - mladi plesalci spoznajo različne plesne zvrsti, ustvarjalne 
plesne igre, plesno dramatizacijo in ljudske plese – folkloro. Dejavnost je 
namenjena otrokom, starim 5 - 6 let,  pred vstopom v šolo. 

        Čas trajanja: celo šolsko leto. 
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 Tuji jezik - namen učenja angleščine, je vključiti jezik kot objekt igre in 
spodbujati jezikovne zmožnosti: artikulacijo, besednjak in komunikacijo. S 
poslušanjem, razumevanjem in doživljanjem jezika pa omogočiti zavedanje 
otrok, da obstajajo tudi drugi jeziki in kulture. Učenje tujega jezika bo potekalo 
pod strokovnim vodenjem učiteljice tujega jezika na naši šoli. Dejavnost je 
namenjena otrokom, starim 5 - 6 let,  pred vstopom v šolo. 

       Čas trajanja: celo šolsko leto. 
 

 Medgeneracijsko sodelovanje - sodelovanje med vrtcem in zunanjim 

okoljem je pomembno za dobrobit otrok in veliko prispeva k ustreznemu 
dopolnjevanju  institucionalne in družinske vzgoje. V tem šolskem letu 
načrtujemo skupna srečanja otrok in stanovalcev Doma upokojencev Kidričevo 
ter obiske  dedkov in babic v vrtcu. 

       Čas trajanja: celo šolsko leto. 
 

 Zeliščno/zelenjavni vrt - v času, ko lahko večino živil kupimo v trgovini, otroci 

skoraj ne poznajo več izvora sestavin prehrane. Namen našega projekta je, 
otrokom ponuditi konkretno izkušnjo pridelave rastlin, natančneje zelenjave, 
njihove predelave, uporabe v prehrani ter čutno doživetje le teh. Aktivno učenje 
z neposredno izkušnjo je uspešna metoda pridobivanja znanja o rastlinskem 
izvoru hrane. Ob vrtnarjenju bodo otroci razvijali tudi socialne odnose, 
oblikovali odnos do živih bitij in spoznavali njihove življenjske potrebe, ter razvili 
pozitivni odnos do vključevanja zelenjave v njihovo prehrano. 

       Čas trajanja: celo šolsko leto. 
 

 Pomahajmo v svet - v sklopu projekta se vrtci vsega sveta varno povezujejo 

med seboj preko video omrežja. Otroci si v živo mahajo in se skupaj učijo prvih 
tujih besed. Preko zanimivih dejavnosti jih bomo motivirali in navajali na 
sprejemanje drugačnosti ter tako pripomogli k rahljanju stereotipov in 
predsodkov v poznejših letih. 

        Čas trajanja: celo šolsko leto.  
 

 Lahkotni svet - projekt organiziramo v sodelovanju s podjetjem »Talum – 

lahkota prihodnosti«, ki bo v letu 2014 upihnil šestdeset svečk na torti in ob tej 
priložnosti s knjigo, »Kolo v žepu« pisateljice Janje Vidmar, obdaril otroke vrtcu. 
Podali se bomo v pustolovščino in s skupnimi močmi prizadevali naš svet še 
naprej spreminjati v okolju prijaznejše domovanje. 

Čas trajanja: od novembra 2014 do septembra 2015. 
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 Potep po vrtcu - prehajanje otrok iz oddelka v oddelek. Ena izmed 

pomembnih nalog vrtca je tudi priprava otrok na sprejemanje sovrstnikov in 
razvijanje sposobnosti in načinov za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v 
prijateljskih odnosih z enim ali več otroki v vseh oddelkih. Z različnimi oblikami 
sodelovanja med oddelki sledimo temu cilju. Čeprav je največ možnosti za 
druženje pri igri na igrišču, kar tudi s pridom izkoristimo, smo se kljub temu 
odločili, da enkrat mesečno, v dopoldanskem času, v oddelkih drugega 
starostnega obdobja, organiziramo nekoliko drugačno obliko izvedbe vzgojnega 
programa. Otroci bodo imeli možnost prehajati iz oddelka v oddelek, prav tako 
pa tudi možnost izbire dejavnosti pri kateri bodo želeli sodelovati. Na izbiro 
bodo imeli vodene dejavnosti iz različnih področij Kurikuluma, ki jih bodo timsko 
načrtovale in pripravile strokovne delavke.  

        Čas trajanja: celo šolsko leto (zadnji petek v mesecu). 

 
Dodatne dejavnosti 

Programi se bodo organizirali v skladu z interesi otrok in želja staršev. Izvajali jih 

bodo zunanji sodelavci in so plačljivi. Ceno določajo izvajalci, starši prispevajo tudi 

stroške prevozov. 

•  Plesni vrtec - mladi plesalci spoznajo različne plesne zvrsti, ustvarjalne plesne 

igre, skupinske plese v organizaciji plesne šole. Plesni vrtec bo organiziran v prostorih 

vrtca, po poslovnem času.  

• Športna šola - program v katerem bodo otroci pridobivali zanimive športne 

izkušnje, se bo izvajal izven prostorov vrtca in bo organiziran za vse športne 

navdušence od 3. leta naprej. 

•  Ciciban planinec - program za aktivno preživljanje prostega časa – pohodništvo 

bo organiziran med vikendi, za otroke od 5. do 6. leta starosti.  

•  Plavanje -  plavalni tečaj se bo izvajal v Termah Ptuj, za otroke od 5. do 6. leta 

starosti med poslovnim časom vrtca. 

• Smučanje - smučarski tečaj se bo izvajal na Pohorju, za otroke od 5. do 6. leta 
starosti med poslovnim časom vrtca.  
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                                                    9. STARŠI  

 Pravice staršev in otrok 

•  Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V 

demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši, oziroma njihovim zakoniti 

zastopniki. 

•  Otrokom, ki so vključeni v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen 

razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno 

pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itn.; optimalen razvoj vključuje tudi 

možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. 

•  Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in 

pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v 

vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s 

postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. 

•  Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni. 

• Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke, do obveščenosti 

o življenju in delu v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem 

morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno 

avtonomnost vrtca. 

•  Ob vstopu v vrtec le-ta omogoči staršem postopno uvajanje otroka tako, da smejo 

biti skupaj z njim v skupini.   

Obveznosti staršev in priporočila 

• Starši pred vstopom otroka v vrtec podpišejo pogodbo o določitvi medsebojnih 

pravic in obveznosti staršev in vrtca. Po podpisu pogodbe oddajo vlogo za znižano 

plačilo oskrbnine na Center za socialno delo. Center za socialno delo izda odločbo na 

podlagi lestvice, ki starše razvršča v plačilne razrede, upoštevajoč dohodek na 

družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo zaposlenega v RS in upoštevajoč 

premoženje staršev. 
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•  Pisno sporočijo izpis otroka najmanj 15 dni vnaprej, na sedež zavoda. 

•  Redno plačujejo oskrbnino izračunano na podlagi odločbe. 

•  Sporočijo spremembo bivališča, telefonske številke in odsotnost otroka.  

•  Posredujejo nujno potrebne informacije o otrokovih zdravstvenih posebnostih. 

Sodelovanje s starši 

Čeprav ima družina vlogo prvega vzgojitelja je sodelovanje med vrtcem in starši  zelo 

pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje. Starše in delavce v vrtcu mora 

povezovati skupni cilj in želja – otrokom nuditi varno, prijetno in ljubeče okolje v 

katerem bodo imeli vse možnosti za individualni razvoj. Želimo, seveda upoštevajoč 

meje soodločanja in strokovne avtonomnosti vrtca, da aktivno sodelujete pri 

načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu.  

Formalne in neformalne oblike sodelovanja:  

 vsakodnevni kratki informativni pogovori s strokovnimi delavci ( ob sprejemu in 

oddaji otroka), 

 mesečne pogovorne ure ( po dogovoru z oddelčno vzgojiteljico),  

 roditeljski sestanki, (september, julij in po potrebi), 

 prireditve za starše (oktober, december, marec, junij), 

 skupne aktivnost otrok in staršev ( po dogovoru z oddelčno vzgojiteljico), 

 predavanja za starše ( v okviru organizacije PE vrtec ali OŠ), 

 pisna obvestila staršem( na oglasni deski v predprostoru, pred igralnicami, 

individualna), 

 publikacija vrtca (1. september), 

 spletno stran vrtca (obvestila, vabila, dogodki, foto-galerija, dokumenti, jedilniki 

…), 

 Svet staršev, 

 Svet zavoda. 
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10. KODEKS ETIČNEGA RAVNANJA V VRTCU  

V vrtcu se zavedamo odgovornosti in obveznosti do otrok in staršev. Najvišjo 

vrednoto nam predstavlja dobrobit otroka, na kateri temeljijo vse ostale vrednote. 

Te vrednote so: spoštovanje osebnega dostojanstva in integritete otrok, 

zagotavljanja varnega, zdravega, razumevajočega in spodbudnega okolja, 

uresničevanje otrokove pravice do enakih možnosti. 

Naše delo z otroki temelji na poznavanju in razumevanju otrokovega razvoja v 

določenem starostnem obdobju in na značilnostih posameznega otroka. V središče 

postavljamo vrednotenje in negovanje tesnih vezi med otrokom in družino. 

Zaposleni to otroku zagotavljamo z upoštevanjem Kodeksa etičnega ravnanja v vrtcu, 

upoštevanjem Konvencije o otrokovih pravicah, ki je bila sprejeta v Organizaciji 

združenih narodov 1989. 

 

 

 

 

V našem vrtcu se zavedamo odgovornosti in obveznosti, ki jih s tem sprejemamo 

do otrok, do staršev oziroma družin in do družbe! 
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     11. ZDRAVSTVENO - HIGIENSKI REŽIM     

    Higienski pogoji 

Okolje in zdravje otroka sta tesno medsebojno povezana. Vrtec predstavlja otrokovo 

biološko, fizično in socialno okolje, ki nanj kompleksno vpliva. Iz družine pride otrok v 

zanj popolnoma novo okolje, na katerega se mora še prilagoditi. Zdravje predstavlja 

splošno vrednoto in bistveni vir za produktivno in kakovostno življenje slehernega 

posameznika in skupnosti kot celote. Skrb za dobro počutje in zdravje naših otrok 

zato uvrščamo med prioritetne naloge našega vrtca. 

 Zdravstveno varstvo otrok 

Starši morajo ob vstopu otroka v vrtec predložiti POTRDILO O ZDRAVSTVENEM 

STANJU OTROKA, s katerim zdravnik potrjuje, da otrok nima kontraindikacij za 

sprejem v vrtec. Istočasno morajo tudi starši podati zdravstvene posebnosti pri 

otroku (morebitne alergije, nagnjenost k vročinskim krčem …).Kakršnokoli dajanje 

terapije otrokom v vrtcih je kontraindicirano. V izjemnih primerih - kot na primer če 

ima otrok vročinske krče, se v skladu s pisnimi navodili oziroma privolitvijo izbranega 

pediatra otroka le-temu ob pojavu povišane telesne temperature lahko nudi 

ustrezna terapija še pred prihodom staršev oziroma eventualno zdravnika. Podobno 

velja tudi za otroke, ki imajo astmatične napade, epilepsijo itd. 

Vrtec naj bi obiskovali samo zdravi otroci. Otroci, ki so bolni ne sodijo v vrtec. Otrok 

po preboleli nalezljivi bolezni, zaradi katere je dobival antibiotično terapijo, 

praviloma po dveh dnevih antibiotične terapije sicer ni več kužen za okolico, je pa 

bolj dovzeten za druge nalezljive bolezni in je ponovno potencialni vir okužb. Starši 

naj redno javljajo vrtcu, če gre za otroško nalezljivo bolezen. Starši oziroma skrbniki, 

katerih otrok zboli za nalezljivo boleznijo med bivanjem v vrtcu, so dolžni priti po 

obolelega otroka takoj, ko jih o tem obvesti vrtec. Zakon o nalezljivih boleznih 

navaja, da ima vsakdo pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi 

okužbami ter dolžnost varovati svoje zdravje pred nalezljivimi boleznimi. 

V kolikor otrok potrebuje dietno prehrano, starši prinesejo zdravniško potrdilo s 

seznamom prepovedanih in dovoljenih živil. Vsako spremembo diete starši sporočajo 
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strokovnim delavkam. Vsako novo šolsko leto je potrebno zdravniško potrdilo za 

dietno prehrano obnoviti oz. dostaviti novo. 

  Oblačila in obutev otrok 

Obutev naj bo dovolj velika, podplat elastičen in nedrseč, da ne ovira otroka pri hoji. 

Nožici mora nuditi oporo, material pa je odvisen od namena uporabe. Obutev naj bo 

primerna vremenskim razmeram (škornji za dež naj bodo v garderobnih omaricah na 

razpolago otrokom celo šolsko leto). 

Otroci naj bodo oblečeni večplastno, da se jih lahko sleče ali obleče primerno 

dejavnostim. Dodatno oblačilo naj imajo v garderobni omarici. 

 

 

 

                     

                        Zdravi otroci se lahko razvijajo le v zdravem okolju!           
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                                           12. HIŠNI RED    

1. Poslovni čas vrtca je od 5.30 do 16.00. 

2. Starši morajo pred vključitvijo z otrokom opraviti zdravniški pregled in potrdilo prvi 

dan oddati strokovni delavki v oddelku. 

3. Starši ob prihodu predajo otroka strokovni delavki v oddelku. Ob odhodu iz vrtca, v 

nobenem primeru otroka ne odpeljejo brez vednosti strokovne delavke. 

4. Starši morajo otroku zagotoviti spremstvo polnoletne osebe za njegov prihod v 

vrtec in iz njega. Za spremljevalce, ki niso starši, starši podpišejo izjavo in jo predajo 

strokovni delavki in s tem prevzamejo vso odgovornost za varnost otroka na poti v 

vrtec in iz njega. 

5. Najkasneje do 8.00 zjutraj starši javijo odsotnost otroka, kajti le v tem primeru se 

pri oskrbnini odbije dnevni delež za prehrano. 

6. Zaradi varnosti otrok in nemotenega vzgojnega dela so vhodna vrata zaklenjena 

med  8.00 in 14.00. Vstopate lahko le, če pozvonite. 

7. Vhod za zaposlene uporabljajo le zaposleni delavci. 

8. Otroka, ki ob prihodu kaže očitne bolezenske znake (bruhanje, izpuščaj, vročina), 

strokovna delavka ni dolžna sprejeti. 

9. V vrtcu otrokom ne dajemo zdravil, razen na podlagi pisnega potrdila in priporočila 

zdravnika. 

10. V primeru, da otrok zboli za nalezljivo boleznijo so starši dolžni obvestiti 

strokovno delavko. 

11. Če je otrok odsoten zaradi bolezni, se lahko vrne v vrtec šele po končanem 

zdravljenju. S svojim zdravstvenim stanjem ne sme ogrožati drugih. 

12. Za starše je vzgojno osebje telefonsko dosegljivo do 8.00, klici po omenjeni uri 

posegajo v delovni proces in moteče vplivajo na vzgojno delo v oddelkih. 
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13. Otroci naj ne prinašajo osebnih predmetov (zlati ali drugi nakit), saj za izgubo ali 

poškodovanje le-teh vrtec ne odgovarja. 

14. V igralnice ne vstopamo obuti v čevlje.   

 

Želimo, da spoštujete naše sprejete dogovore, upoštevate Pravilnik o varnosti otrok, 

pravila o hišnem redu, naš poslovni čas ter avtonomnost vseh zaposlenih. Hvala. 
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     13. ŠOLSKI KOLEDAR 2014 – 2015 

 

Pričetek šolskega leta: 

 

 ponedeljek, 01. 09. 2014 

 

Počitnice: 

 

 jesenske:        27. 10. 2014   -  30. 10. 2014 

 novoletne:     29. 12. 2014   -   31. 12. 2014 

 zimske:           16. 02. 2015   -   20. 02. 2015 

 prvomajske:  28. 04. 2015   -   30. 04. 2015 

 

Konec šolskega leta: 

 

 petek, 15. 06. 2015 (9. razred) 

 sreda, 24. 06. 2015 (1.- 8. razred) 

 

Praznični dnevi: 

 

 petek, 31. 10. 2014, DAN REFORMACIJE 

 sobota, 01. 11. 2014, DAN SPOMINA NA MRTVE 

 četrtek, 25. 12. 2014, BOŽIČ 

 petek, 26. 12. 2014,  DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

 četrtek, 01. 01. 2015, NOVO LETO 

 nedelja, 08. 02. 2014, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

 ponedeljek, 06. 04. 2015, VELIKONOČNI PONEDELJEK 

 ponedeljek, 27. 04. 2015, DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

 petek, sobota, 01. 05.2015  -  02. 05. 2015, PRAZNIK DELA 

 četrtek, 25. 06. 2015, DAN DRŽAVNOSTI 
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Izdaja: 

OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO 

 PE VRTEC KIDRIČEVO 

September 2014 

Naklada: 

240 izvodov 

 

Izdajo omogočil: 

 

FOTO TONE 

 

                                                                                              


