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S SKUPNIMI KORAKI POGUMNO NA POT
Spoštovani starši!
S publikacijo vam želimo posredovati splošne informacije o delu in življenju v vseh sedmih enotah našega vrtca.
S strokovnim delom in pristopi vzgojno-izobraževalnega dela, ki so osredinjeni na otroka, zagotavljamo pogoje za vsestranski
razvoj otrok, spoznavamo in utrjujemo njihova življenjska izkustva, razvijamo pozitivno samopodobo, spodbujamo
ustvarjalnost, spoštujemo drugačnost in zasebnost. Trudimo se, da se vsak otrok čuti sprejetega, varnega in srečnega.
Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela poteka na več ravneh. Upoštevamo Kurikulum za vrtce, način učenja otrok v
predšolskem obdobju, individualne posebnosti otrok (starost, interes, razvoj, potrebe, temperament, kulturno okolje) in želje
staršev. Skrbimo za vsestranski razvoj otrok in kakovostno dopolnitev družinske vzgoje. Naloge uresničujemo s programi, ki jih
določa Zakon o vrtcih in so zasnovani v skladu s cilji in smernicami predpisanega nacionalnega Kurikuluma za vrtce.
Temeljne naloge vrtca so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin, ustvarjanje pogojev
za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti, zato v vzgojno-izobraževalni proces, ki temelji na demokratičnih
vrednotah, vključujemo vso družino. Osnovo za partnerstvo s starši nam predstavlja delitev odgovornosti za vzgojo in
izobraževanje otrok v vrtcu ter spodbujanje participacije staršev. S pomočjo in z zaupanjem staršev pomagamo otrokom iz
varnega okolja v svet.

Ravnateljica, Branka Šamec prof. ped in soc.
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VIZIJA VRTCA
Z roko v roki za zdravo, varno, prijazno, ustvarjalno, spodbudno učno okolje in razvoj vseh otrok.
POSLANSTVO
Naša ravnanja podpirajo vrednote, kot so: zdrav in zadovoljen otrok, delavec, odgovornost, pravičnost do vseh
otrok, staršev in sodelavcev, spoštovanje, znanje in sodelovanje.
Ustvarjamo pogoje za dobro klimo in kulturo medsebojnih odnosov ter nudimo možnosti za strokovno in
osebnostno rast zaposlenih.
Skrbimo za zdravo, varno, ustvarjalno ter spodbudno učno okolje za učenje in razvoj vseh otrok ter zagotavljamo
ustrezne življenjske in delovne pogoje.
Razvijamo sodoben koncept državljanstva, ki temelji na upoštevanju človekovih pravic in demokratičnih
medsebojnih odnosih, ki vzpodbujajo zavedanje lastne identitete in kulture, ter spoznavanje in sprejemanje drugih
kultur.
Vključujemo otroke s posebnimi potrebami v inkluzivne oddelke, dajemo poudarek vzgoji medsebojne strpnosti,
spoštovanju, sprejemanju drugačnosti in življenju v sožitju z drugimi.
Skrbimo za medsebojno povezovanje in sodelovanje z družinami in širšo skupnostjo ter razvijamo sodelujoče
partnerstvo s starši.
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ORGANIZIRANOST VRTCA
Vrtec Pobrežje deluje kot javni vzgojno-izobraževalni zavod. Sedež in uprava javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda:

VRTEC POBREŽJE CESTA XIV. DIVIZIJE 14 a, MARIBOR
tel.: 02 330 48 51, faks: 02 330 48 52, e-pošta: info.vrtec.pobrezje@siol.net, vrtec.pobrezje@siol.net
spletna stran: http://www.vrtecpobrezje.si

Branka Šamec, prof. ped. in soc.,

RAVNATELJICA:

tel.: 02 330 48 53

POMOČNICI RAVNATELJICE: Bojana Simonič, dipl. vzg., Iris Rap, dipl. vzg.

tel.: 02 330 48 54

Fanika Balič, prof. ped., Petra Roj, prof. ped. in slov. (v enoti Kekec)

SVETOVALNI DELAVKI:

tel.: 02 471 09 04

ORGANIZATORKA PREHRANE: Valentina Zgubič, univ. dipl. živ. teh.

tel.: 02 330 48 57

ORGANIZATORKA ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA: Kornelija Damiš, mag. san. inž.

tel.: 02 330 48 57

RAČUNOVODKINJA:

Irena Pozeb, dipl. oec.,

tel: 02 330 48 50

KNJIGOVODKINJI:
TAJNICA VIZ VI.:

Andreja Juhart, ekon. tehn., Sabina Frim Štraser, univ. dipl. oec.
Melita Pediček Spindler, dipl. oec.

UPRAVA – URADNE URE:

ponedeljek in petek 8.00–12.00, 12.30–14.30,

tel.: 02 330 48 51
tel.: 02 330 48 51

sreda 8.00–12.00, 12.30–15.00
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1. POSLOVALNI ČAS
Poslovalni čas vrtca je od 5.30 do 16.30, v enoti Kekec od 5.30 do
17.00.
Poslovalni čas je možno v enotah med letom prilagoditi glede na
potrebe staršev, upoštevajoč racionalno organizacijo življenja in dela.
Vrtec je odprt vse dni v tednu.
Vrtec si pridržuje pravico, da združuje več oddelkov otrok na začetku
in koncu poslovnega časa ter ob pojavu izjemnih okoliščin (npr.
epidemije, poletni meseci …).

Zaradi racionalizacije dela in ob manjšem številu prijavljenih otrok v
času počitnic in v predprazničnih dneh, lahko vrtec za določeno
obdobje zapre posamezno enoto, če zagotovi vključitev otrok v drugo
enoto vrtca in prisotnost znanega osebja (iz matične enote).
Brin, 5 let

Otrok je v okviru poslovalnega časa v vrtcu največ do 9 ur (ekonomska
cena vrtca je izračunana za dnevni program – 9-urno bivanje otroka v
vrtcu).
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2. ORGANI JAVNEGA VRTCA
SVET ZAVODA
Sestavljajo ga: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki
staršev.
Naloge sveta zavoda:
• imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca,
• sprejema program razvoja vrtca,
• sprejema LDN in poročilo o njegovi realizaciji,
• obravnava poročila o vzgoji in. izobraževalni problematiki,
• odloča o pritožbah v zvezi s statusom odraslega, o pritožbah v zvezi s pravicami,
obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z
vzgojnim in izobraževalnim delom v vrtcu,
• opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

SVET STARŠEV
Sestavljajo ga: predstavniki staršev vseh oddelkov našega vrtca.
Maša, 4 leta
Naloge sveta staršev:
• predlaga nadstandardne programe,
• daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
• sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca, da mnenje o letnem delovnem načrtu,
• daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
• razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
• obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
• voli predstavnike staršev v svet vrtca in druge organe šole,
• lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje ...
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3. PREDSTAVITEV ENOT
GRINIČ, CESTA XIV. DIVIZIJE 14. a
Starost otrok: od 3. leta do vstopa v šolo
tel.: 02 330 48 58, enota.grinic@gmail.com
GRINIČ – JASLI
Starost otrok: od 1. do 3. leta
tel.: 02 330 48 56, enota.grinicjasli@gmail.com

BREZJE, NA TRATI 6
Starost otrok: od 3. leta do vstopa v šolo
tel.: 02 46 17 426, enota.brezje@gmail.com
KEKEC, ULICA ŠTRAVHOVIH 50
Starost otrok: od 1. do 3. leta
tel.: 02 47 10 804, enota.kekec2@gmail.com
Starost otrok: od 3. leta do vstopa v šolo
tel.: 02 47 10 804, 02 47 12 500, enota.kekec2@gmail.com

MOJCA, ŽELEZNIKOVA ULICA 24
Starost otrok: od 1. leta do vstopa v šolo
tel.: 02 47 10 481, enota.mojca2@gmail.com

Ajda, 4.5 let
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ČEBELICA, MALEČNIK 52
Starost otrok: od 2. leta do vstopa v šolo
tel: 02 47 30 287, enota.cebelica@gmail.com
NAJDIHOJCA, MAJERIČEVA ULICA 9
Starost otrok: od 1. leta do vstopa v šolo
tel.: 02 47 13 695, enota.najdihojca@gmail.com
OB GOZDU, OB GOZDU 22
Starost otrok: od 1. leta do vstopa v šolo
tel.: 02 33 13 780, enota.obgozdu@gmail.com
OB GOZDU – ODDELKA V OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO
BORCEV ZA SEVERNO MEJO 16
Starost otrok: 5 do 6 let
tel.: 041 448 177, vrtec.osbsm@gmail.com

Gal, 6 let
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4. DNEVNA RUTINA
ODDELKI PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA –
od 1. do 3. leta
od 5.30 do 8.00

sprejem otrok, organizirane igre in igre po
želji, (upoštevanje individualnih potreb
otrok), nega otrok

od 8.00 do 8.30

priprava na zajtrk, zajtrk

ODDELKI DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA od 3. do 6. leta
od 5.30 do 8.00

sprejem otrok, spontane in organizirane igre

od 8.00 do 8.30

priprava na zajtrk, zajtrk

od 8.30 do 11.30

načrtovane vzgojno -izobraževalne
dejavnosti, organizirana igra otrok v vseh
prostorih vrtca in na igrišču, sprehodi –
bližnja in daljna okolica

od 11.30 do 12.30

priprava na kosilo, kosilo (čas kosila se
prilagodi individualnim potrebam otrok)

nega, počitek in spanje, upoštevanje
od 12.00 do 14.00
individualnih potreb otrok, igra po želji otrok

od 12.30 do 14.00

priprava na počitek otrok, počitek in spanje,
igra po želji otrok

od 14.00 do 14.30

nega, popoldanska malica

od 14.00 do 14.30

popoldanska malica

od 14.30 do 16.30

organizirana igra v igralnici ali na igrišču,
napitek, odhajanje otrok domov

nega otrok, načrtovane vzgojnood 8.30 do 11.30 izobraževalne dejavnosti, organizirana igra
otrok v prostorih vrtca in na igrišču, napitek
od 11.30 do 12.00

priprava na kosilo, kosilo (čas kosila se
prilagodi individualnim potrebam otrok)

od 14.30 do 16.30 organizirana igra v prostorih vrtca, na igrišču,
(17.00)
ter odhajanje otrok domov

Dnevno rutino prilagajamo potrebam otrok.
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PREDSTAVITEV PROGRAMOV
Temeljne naloge vrtca so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin, ustvarjanje pogojev
za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Te naloge uresničujemo s programi, ki jih določa Zakon o vrtcih in so
zasnovani v skladu s cilji in smernicami predpisanega nacionalnega Kurikuluma za vrtce.

KURIKULUM ZA VRTCE
Je nacionalni dokument in od 1. 10. 1999 dalje predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih. V njem so opredeljena temeljna
načela in cilji predšolske vzgoje. Oblikovan je na osnovi sodobnih spoznanj, da otrok dojema in razume svet celostno, da se
razvija in uči v aktivni povezavi s socialnim in fizičnim okoljem ter si v interakciji z otroki in odraslimi razvija lastno
družbenost in individualnost.
METODOLOGIJA KORAK ZA KORAKOM kot model dobre prakse
v okviru Kurikuluma za vrtce v enotah Kekec in Mojca.
Na otroka usmerjena metodologija Korak za korakom je zasnovana na osnovni tezi, da se otrok najbolje razvija, če je notranje
vpleten v lastno učenje. Spodbuja razvoj otrokovih interesov, sposobnosti izražanja, dogovarjanja, sodelovanja, izbire,
odločanja in prevzemanja odgovornosti, zaupanja vase, samostojnosti, ustvarjalnosti in reševanja problemov.
Spodbudno igralno okolje omogoča igro, izkustveno učenje ter upoštevanje individualnih značilnosti otrok, njihovih potreb in
interesov.
Velik poudarek daje razvijanju demokratičnih vrednot in procesov, grajenju partnerskih odnosov z družinami ter sodelovanju z
okoljem. Pri stalnem profesionalnem razvoju vodstvenih in strokovnih delavcev se povezujemo z Mrežo za spreminjanje
kakovosti Korak za Korakom na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani.
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1. DNEVNI PROGRAM (od 6 do 9 ur)
V vseh enotah izvajamo dnevne programe, ki trajajo od 6 do 9 ur, in sicer:
• programi za otroke prvega starostnega obdobja, od 1. do 3. leta starosti, v enotah Grinič – Jasli, Kekec, Mojca, Najdihojca
in Ob gozdu.
• programi za otroke drugega starostnega obdobja, od 3. leta do vstopa v šolo.

Vzgojno-izobraževalno delo poteka v:
• oddelkih prvega starostnega obdobja, ki vključujejo otroke v starosti od 1. do 3. leta, (v te oddelke vključujemo otroke, ko
dopolnijo starost najmanj 11 mesecev),
• oddelkih drugega starostnega obdobja, ki vključujejo otroke v starosti od 3. let do vstopa v šolo,
• kombiniranih oddelkih, ki vključujejo otroke različnih starosti od 2. do 4. leta (oblikujemo jih po potrebi).

V dnevnem programu nudimo otrokom zajtrk, kosilo,
malico, sadje med obroki in napitke.
V redne oddelke vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami.

Viktorija, 4 leta
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2. PROGRAMI, KI SE IZVAJAJO UPOŠTEVAJOČ STAROST,
INTERES OTROK IN ŽELJE STARŠEV
a) OBOGATITVENI PROGRAMI (za otroke od 3. leta do vstopa v šolo), izvajalci so strokovni delavci vrtca
(vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic):
• pevski zbori,
• plesni krožek
• Obogatitvene dejavnosti so organizirane glede na potrebe in interese otrok.
b) DODATNI PROGRAMI (za otroke od 3. leta do vstopa v šolo) so organizirani v skladu z interesi staršev in
otrok:
• tuj jezik,
• smučarski tečaj
O izvedbi posameznega dodatnega programa bomo strokovno
presojali v sodelovanju z zunanjimi sodelavci in s starši.
Izvajajo jih zunanji sodelavci v popoldanskem času po 15. 15 uri.

Nika, 5 let
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3. PROJEKTI
3.1. STALNI PROJEKTI
EKO PROJEKT
Program Eko vrtec je mednarodno uveljavljen program celostne vzgoje in izobraževanja. Z njim razvijamo otrokom spoštljiv in
odgovoren odnos ter ravnanje z okoljem (skrb za trajnostni razvoj), vrednote, stališča do varovanja in ohranjanja čistega
naravnega okolja, ter strategije za graditev dobrih medsebojnih odnosov, spoštovanje, sožitje z okoljem in naravo.
Mednarodni projekt FIT SLOVENIJA: »Svet gibanja, svet veselja«, izvajamo ga s ciljem spodbujanja gibanja z igro,
razvijanja navad in potreb po vsakodnevni gibalni aktivnosti, razvijanja motoričnih sposobnosti ter krepitev organizma,
duševnega in telesnega zdravja. Skladno s cilji projekta Fit International in EMCP FitKID Network je poudarek na
implementaciji, spremljanju in evalvaciji Fit pedagogike, Fit vsebin in aktivnosti v redni učni proces.
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK: namen je izobraževati, obveščati in ozaveščati otroke ter širšo javnost o pomenu
zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oz. živil, ki so pridelana oz. predelana v Sloveniji, pomenu kmetijstva in
čebelarstva za pridelavo hrane ter njunem vplivu na okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih
dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo.
3.2. PROJEKTI NA OBČINSKI RAVNI
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE: gre za vzpostavljanje sodelovanja in medsebojnega spoštovanja, krepitev
solidarnosti med mlajšimi in starejšimi. Pomembno je vzpostavljanje vzgoje za strpnost in medsebojno razumevanje ter
razvijanje pozitivne podobe do starejših in drugačnih ljudi. Prinaša novo kvaliteto življenja sodelujočemu, zagotavlja občutek
sprejetosti, varnosti in smiselnosti, utrjuje in širi socialne mreže.
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3.3. PROJEKTI NA DRŽAVNI RAVNI
TURIZEM IN VRTEC
BRALNI PALČEK
PROJEKT PASAVČEK (UEUCHIRES)
VARNO S SONCEM
ZDRAVJE V VRTCU – Sam skrbim za svoje zdravje
Opis projektov je na naši spletni strani.

3.4. PROJEKTI NA MEDNARODNI RAVNI
UNICEFOVI PROJEKTI: Unicef je edina organizacija v okviru Združenih narodov, ki je posvečena otrokom in skrbi za njihovo
preživetje, zaščito in razvoj. Njegovo delovanje temelji na uresničevanju otrokovih pravic, ki so jih s Konvencijo o otrokovih
pravicah sprejele skoraj vse države sveta. Unicefovi projekti sledijo cilju medkulturne vzgoje.
Punčka iz cunj z dnevnikom, Potovanje k sebi in okrog sveta
Projekt omogoča spoznavanje otrok po svetu, njihov način življenja in igre. Spodbujata razvoj empatije, solidarnosti, sprejemanje
različnosti, učenje odgovornosti do drugega, strpnosti, in medsebojne pomoči. Potekata z namenom zbiranja sredstev za cepljenje
otrok v državah v razvoju.

UČNA MOBILNOST ŠOLSKEGA OSEBJA – ERASMUS +KA1
Nosilec projekta je Mesta občina Maribor.
Namen je strokovnim delavcem v vrtcih omogočiti nadaljnje usposabljanje z vključitvijo strokovnih delavcev v delovni proces vrtcev
v tujini kot tudi neposredno vplivati k boljši usposobljenosti zaposlenih in k prenosu dobrih praks in izkušenj v matični vrtec.
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SODELOVANJE ZDRUŽINAMI
Družina ima največji vpliv na svoje otroke, zato v vzgojno-izobraževalni proces, ki temelji na demokratičnih vrednotah,
vključujemo vso družino.
Zavedamo se, da smo vzgojitelji in starši povezani s skupnim ciljem in željami: omogočiti našim najmlajšim občutek varnosti in
medsebojne navezanosti, topline, sprejetosti ter napredek v razvoju.
Ta cilj uresničujemo v dejavnostih, kjer se povezujemo vzgojitelji, starši in otroci.
OBLIKE SODELOVANJA VRTCA Z DRUŽINAMI:
• pisno informiranje staršev,
• srečanja s starši otrok novincev,
• oddelčni roditeljski sestanki,
• izobraževalna srečanja (predavanja, delavnice – klepeti s strokovnjaki),
• družinska srečanja (delavnice, pikniki, praznovanja, …),
• individualni pogovori vzgojiteljev in staršev pred vstopom v vrtec ter
o otrokovem razvoju, učenju in napredku med letom,
• starši v oddelku,
• obiski vzgojiteljev na otrokovem domu,
• ljubkovalna igrača na otrokovem domu,
• knjižni nahrbtniki na otrokovem domu, starši sodelujejo v svetu staršev enote,
• svetu staršev vrtca, v svetu zavoda ter
v skladu vrtca.

Andrej, 5 leti
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PRAVICE STARŠEV IN OTROK
Pravice staršev in otrok so določene v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih.
• Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove
pravice starši oz. njihovi zakoniti zastopniki.
• Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnosti 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, 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 (Kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu
in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.
• Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in oddelku, kar jim mora
vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno
avtonomnost vrtca.
• Vrtec omogoči staršem ob vključitvi otroka v življenje vrtca postopno uvajanje, kar pomeni, da smejo biti starši skupaj z
otrokom v oddelku več tednov.
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Mila, 2 leti

OBVEZNOSTI STARŠEV OZ. SKRBNIKOV DO VRTCA
Starši so dolžni:
• zagotoviti spremstvo otroka na poti v vrtec in iz vrtca (odrasla, vzgojiteljem znana oseba),
• otroka osebno predati vzgojiteljici ali pomočnici/ku vzgojiteljice,
• sodelovati v različnih oblikah, ki jih vrtec organizira za starše,
• prijaviti izostanek otroka,
• vpisati in izpisati otroka na upravi vrtca (Cesta XIV. divizije 14 a, Maribor),
• upoštevati Pravilnik o varnosti otrok,
• redno plačevati ceno programa na osnovi Pravilnika o plačilu vrtca,
• v vrtec voditi le zdravega otroka.
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VPIS OTROK V VRTEC
Vrtec vpisuje in sprejema otroke od 11. meseca do 6. leta starosti. Datum rednega vpisa otrok v vrtec za naslednje šolsko leto je
objavljen na oglasnih deskah v enotah, na spletni strani Vrtca Pobrežje in v sredstvih javnega obveščanja. Vloge za vpis
sprejema vrtec tudi po izteku roka za redni vpis.
Otroka vpišete na predpisanem obrazcu, ki ga dobite ob rednem vpisu, na upravi vrtca ali na spletni strani vrtca.
Ob vpisu potrebujete:
- EMŠO otroka in staršev,
- potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti družine,
- potrdilo, ki dokazuje, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami.
O sprejemu otroka v vrtec odloča ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba,
kadar je v vrtcu dovolj prostih mest za vse vpisane otroke. Če je v vrtec
vpisanih več otrok kot je prostih mest, o sprejemu odloča Komisija za
sprejem otrok, ki pri svojem delu upošteva Pravilnik o postopku vpisa in
sprejema otrok ter merilih za sprejem otrok v javne vrtce, katerih
ustanoviteljica je Mestna občina Maribor.
Anabela, 4 leta
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Starši pred vstopom otroka v vrtec oddajo na upravi Vrtca Pobrežje, Cesta XIV. divizije 14 a, potrdilo o zdravstvenem
stanju otroka, ki ga izda pediater.
En mesec pred vstopom otroka v vrtec, morajo starši na pristojni Center za socialno delo oddati Vloga za
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za pridobitev pravic do subvencije plačila vrtca.

Ajda, 5 let

IZPIS OTROK IZ VRTCA
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca na upravi na podlagi izstopne izjave. Odpovedni rok: 15 dni.
Otroka je potrebno izpisati tudi, ko zaključi obiskovanje vrtca zaradi odhoda v osnovno šolo.
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OD DOMA DO VRTCA
Priporočila za uvajanje otroka v vrtec
Vrtec je za otroka prvi pomemben korak iz domačega, varnega gnezda v svet, ki ga bo otrok še dolgo spoznaval. Ob prvem
zapuščanju domačega okolja se otrok srečuje z ločevanjem od staršev in družine, zato je zelo pomembno, da so te izkušnje za
otroka čim manj boleče in stresne. Vsem otrokom, ki vstopajo v naš vrtec, želimo zagotoviti postopen, harmoničen prehod iz
družine v vrtec, kar pa lahko zagotovimo le s pomočjo staršev in s sodelovanjem otrokove družine. Svojemu otroku, pa tudi sebi,
boste pri vključevanju v vrtec najbolje pomagali, če boste prisluhnili našim izkušnjam in nasvetom.
Priporočamo vam:
Srečanje in pogovor z otrokovo vzgojiteljico, preden boste prišli z otrokom prvič v vrtec.
Na srečanju boste vzpostavili prvi stik z otrokovo vzgojiteljico in se pogovorili o vašem otroku, njegovih navadah, biološkem
ritmu, priljubljenih igračah, o hrani, ki jo ima otrok rad, zdravju otroka, kaj otroka razveseljuje in potolaži kadar je žalosten. To je
tudi priložnost, da se pogovorite o vseh strahovih in skrbeh, ki vas obremenjujejo v času otrokove adaptacije. Na ta način si boste
tudi vi pridobili zaupanje v vrtec, kar se bo prenašalo na otroka. Z vzgojiteljico se boste dogovorili, kako bo potekalo postopno
uvajanje otroka in kdaj boste z njim pričeli.

Otroka pričnite uvajati v novo okolje ob vaši prisotnosti, zato vam svetujemo, da si prihranite nekaj dopusta in prostega časa,
ki ga boste preživeli z otrokom v skupni igri v našem vrtcu. V prvih dneh ostanite z otrokom nekaj časa v vrtcu, nato se z
vzgojiteljico dogovorite, kdaj in za koliko časa bo otrok prvič ostal sam v igralnici. Prvo samostojno bivanje otroka v vrtcu naj bo
kratko, glede na otrokovo počutje in njegove reakcije ga postopoma podaljšujte.
Če boste prve dni skupaj z otrokom v igralnici, se igrajte in pogovarjajte tudi z drugimi otroki. Tako se bo otrok pričel
postopoma ločevati od vas, vas deliti z drugimi otroki, pričel se bo zanimati za igre in igrače, vrstnike in vzgojitelje.
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Ob odhodu otroku razložite, da greste v službo. Ne izmišljajte si neresničnih razlogov, saj bo otrok začutil, da niste iskreni.
Pridobil bo izkušnjo, da vam ne more zaupati.
Slovo od otroka naj bo kratko, saj se večina otrok ob dolgem slovesu težje loči od staršev. Predvsem otroka ne sprašujte, če
je žalosten, če želi ostati v vrtcu … Ne dajajte otroku možnosti, da se odloča namesto vas, saj tega otrok ne zmore. Vse to bo
podaljšalo otrokovo prilagajanje.
Slovo od otroka naj bo kratko, saj se večina otrok ob dolgem slovesu težje loči od staršev. Predvsem otroka ne sprašujte, če
je žalosten, če želi ostati v vrtcu … Ne dajajte otroku možnosti, da se odloča
namesto vas, saj tega otrok ne zmore. Vse to bo podaljšalo otrokovo prilagajanje.
Stalen ritem prihodov in odhodov iz vrtca daje otrokom občutek varnosti in
zaupanja. Po otroka prihajajte, tako kot ste se z njim dogovorili.
Držite obljubo.
Dovolite otroku, da v vrtec prinaša najljubšo igračko in predmete, ki jih
ima rad. Ti mu bodo pomagali premagovati občutek zapuščenosti.
V času uvajanja ne uvajajte dodatnih sprememb v otrokovo življenje,
ne jemljite mu dude, plenic, steklenice.
Manca, 5 let

Ločitev otroka od staršev je za otroka boleča izkušnja, zato bo nekaj časa občutljivejši. Ko boste prišli po otroka v vrtec, mu
dajte dovolj možnosti, da sprosti napetosti in jezo, ki jo čuti, ker ste ga zapustili. Doma namenite otroku več pozornosti,
nežnosti in skupne igre, da bo pridobil občutek ljubezni in varnosti ter premagal strah pred zapustitvijo, ki ga v času
adaptacije pogosto občuti.
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Če je le mogoče, ne prekinjajte uvajanja po nepotrebnem. Vsaka možnost, ki jo ima otrok, da lahko preživi dan pri babici,
dedku ali drugi osebi, ki jo ima rad, podaljšuje prilagoditev in mu povzroča čustvene težave.
Če ima otrok težave pri prilagajanju se pogovorite z vzgojiteljico in svetovalno delavko vrtca. Skupaj bomo analizirali
otrokovo vedenje in težave ter se dogovorili, kaj storiti.
Obiščite dejavnosti, ki jih v vrtcu pripravljamo za novinčke in starše. Z vpisom otroka se pričenja proces spoznavanja in
grajenja medsebojnega zaupanja, ki je osnova dobrega počutja in sodelovanja. Prav to pa se pričenja razvijati tudi v
dejavnostih, ki jih pripravljamo za vas.
Fanika Balič, svetovalna delavka

Isabela Ota, 4 leta
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SVETOVALNA SLUŽBA
Delo svetovalne službe je namenjeno vsem otrokom, staršem, strokovnim in vodstvenim delavcem vrtca.
Svetovalni delavki nudita staršem pomoč in svetovanje pri:
• vključitvi in navajanju otroka na življenje v vrtcu,
• prehodu v osnovno šolo,
• vzgoji otroka,
• odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih
težav ter stisk (težave pri hranjenju, spanju, močenje postelje, blatenje, nemirnost,
nočne more in strahovi, samozadovoljevanje, agresivno vedenje … ),
• reševanju težav, ki jih ima otrok ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo sorojencev,
razveza, selitev družine, smrt …).
Svetovalno delo poteka v dobrobit otroka, po načelih dvosmerne komunikacije, skupnega
dogovarjanja, varovanja zaupnosti podatkov. V kolikor je potrebno, svetovalna delavka
v soglasju s starši, pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi strokovnimi institucijami.
Za svetovanje in posvetovanje se starši odločijo prostovoljno, lahko se zanj dogovorijo
osebno, s pomočjo otrokove vzgojiteljice, po telefonu ali preko e-pošte svetovalnih delavk.

David,5 let

Fanika Balič, prof. ped. in Petra Roj, prof. ped. in slov.
sedež je v enoti Kekec, Ulica Štravhovih 50, Maribor, telefon: 02 47 10 904, e-pošta: fanika.balic@gmail.com, roj.petra@gmail.com
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OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI IN Z
RIZIČNIMI DEJAVNIKI
Kadar ima otrok težave v razvoju (otrok ne govori po tretjem letu, ima težave na področju igre, komunikacije, razumevanja,
motoričnih spretnosti, koncentracije in pozornosti), obiskuje logopeda, psihologa ali defektologa, vam svetujemo pogovor s
svetovalno delavko, ki vam bo predstavila možnost nudenja dodatne strokovne pomoči otroku v vrtcu. Zgodnje odkrivanje
otrokovih težav in nudenje kakovostne dodatne strokovne pomoči pomembno vpliva na razvoj otroka.
Celostno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi
dejavniki v predšolskem obdobju ureja Zakon o celostni zgodnji obravnavi
predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) (uradni list RS, št. 41/2017).
Zgodnjo obravnavo izvajajo centri za zgodnjo obravnavo (člen 5).
Storitve zgodnje obravnave na predlog centra za zgodnjo obravnavo izvajajo v okviru
javne mreže tudi javni vrtci in drugi vzgojno-izobraževalni zavodi, socialnovarstveni
zavodi, centri za socialno delo, centri za duševno zdravje in svetovalni centri (člen 6).
Dodatna strokovna pomoč se nudi otrokom v vrtcu na osnovi individualnega načrta pomoči
družini, ki ga pripravi multidisciplinarni tim v centru za zgodnjo obravnavo. V njem se posebej
opredeli zdravstvena, socialna in pedagoška pomoč, ki jo otrok in družina potrebujeta (12 člen).
Delo z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu koordinirata svetovalni delavki:
Fanika Balič in Petra Roj, tel: 02 47 10 904.
Diana, 5 let
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SKRB ZA VARNOST IN ZDRAVJE OTROK V VRTCU
V okviru zdravstveno higienskega režima v vrtcu Pobrežje:
• spremljamo in nadzorujemo ter izpolnjujemo sanitarno tehnične zahteve,
• zagotavljamo ustrezne mikroklimatske pogoje bivanja (temperatura, vlaga, zračenje, osvetlitev),
• krbimo za higieno kuhinj in vseh prostorov vrtca ter osebno higieno zaposlenih in otrok,
• skrbimo za urejenost in varnost okolja, igrišč in igral v vrtcu,
• preventivno delujemo na področju epidemiologije nalezljivih bolezni otrok. V ta namen imamo uvedena pravila za
obveščanje staršev o aktualnih zdravstvenih vsebinah in preventivnih ravnanjih.
Na prvem individualnem razgovoru s starši se vzgojiteljice oddelka seznanijo s podatki o morebitnih zdravstvenih posebnostih
njihovega otroka.
Pred vstopom v vrtec morajo starši prinesti zdravniško potrdilo, ki ga izda izbrani pediater.
V primeru obolelosti otrok so straši dolžni vzgojiteljici javiti odsotnost otroka – zlasti ob pojavu nalezljivih otroških
bolezni – škrlatinka, driske, bruhanja ali ob pojavu uši.
Če se znaki infekcije pojavijo v času, ko je otrok v vrtcu, otroka osamimo in nemudoma obvestimo starše, ki so dolžni zaradi
epidemioloških razlogov preprečevanja širjenja bolezni odpeljati otroka iz prostorov vrtca.
Zdravil otrokom v vrtcu ne dajemo (razen otrokom s posebnimi potrebami ali otrokom s kroničnimi boleznimi)!
Otroci nas nenehno opazujejo, se od nas učijo in nas posnemajo, zato jim bodimo vzor tudi ob pridobivanju dobrih
zdravstveno-higienskih navad.
Pripravila: Kornelija Damiš, mag. san. inž.
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„VSI OTROCI IMAJO PRAVICO, DA SO VARNI,
MOČNI IN SVOBODNI“
To pravico otrok uresničujemo z upoštevanjem zakonodaje, ki nas obvezuje k zaščiti otrok in ukrepanju v primeru odkritega
nasilja:
ZAKON O PREPREČEVANJU NASILJA V DRUŽINI
Ur. list RS št. 16/2008,
6. člen (dolžnost prijave)

»Organi in organizacije ter nevladne organizacije, ki pri svojem delu izvedo za okoliščine, na podlagi katerih je mogoče
sklepati, da se izvaja nasilje, so dolžni o tem takoj obvestiti center za socialno delo, razen v primeru, če žrtev temu izrecno
nasprotuje in ne gre za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsakdo, zlasti pa strokovni delavci oziroma delavke v zdravstvu ter osebje
vzgojno-varstvenih in vzgojno-izobraževalnih zavodov, mora ne glede na določbe
o varovanju poklicne skrivnosti takoj obvestiti center za socialno
delo, policijo ali državno tožilstvo, kadar sumi, da je otrok žrtev nasilja.«
V primeru nasilja v družini lahko poiščete pomoč:
•
•
•
•

Številka policije – 113
anonimna tel. št. – 080 12 00
PU MB, tel.: 02/229 12 29
CSD Maribor, Zagrebška cesta 72, tel.: 02/250 66 00

Gorazd, 3 leta
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PREHRANA OTROK V VRTCU
Z uravnoteženo prehrano, ki ustreza potrebam otrok, pripomoremo k skladni rasti in razvoju ter dobri psihofizični kondiciji,
zvišujemo splošno odpornost organizma in ustvarjamo zdravstveno preventivo pred nastankom bolezni.
Na kaj smo pri ponudbi prehrane v vrtcu še posebej pozorni:
• Uporabljamo le predpisane količine sladkorja. (Poraba sladkorja na otroka v vrtcu je pod 1 kg/leto). Otrokom ponujamo
med pri zajtrku ali v sladicah. (Poraba medu na otroka je 0,25 kg/leto.)
• Otrokom ne ponujamo živil, ki so slajena z umetnimi sladili (umetna sladila lahko vsebujejo naslednji izdelki: ledeni čaji,
sadni jogurti, sadni sokovi ...).
• Za žejo ponujamo navadno vodo ali čaj. Čaj ponujamo brez sladkorja.
• Pri pripravi obrokov se izogibamo uporabi instant omak, jušnih kock in mešanice začimb z dodatki glutaminata.
Še nekaj napotkov:
• Ne bodite v skrbeh, če bo otrok v obdobju uvajanja slabo jedel. Nekateri otroci le malo jedo, dokler se ne navadijo na novo
okolje, kasneje ta primanjkljaj uspešno nadoknadijo.
• Otroci nimajo težav s prehranjevanjem, če so veliko na prostem in se vsakodnevno aktivno gibljejo. Ti otroci pojedo več od
ostalih otrok, raje poskušajo novo hrano in imajo visoko imunsko odpornost.
• Odsvetujemo priložnostno prinašanje hrane v vrtec (npr. za rojstne dneve), saj se na ta način povečuje tveganje za zdravje
(npr. alergije, zastrupitve) ter spodbuja neješčnost in izbirčnost. Poleg tega se ustvarjajo oziroma poglabljajo socialne razlike
med otroki.
• V primeru, da ima vaš otrok predpisano dieto, se obrnite na otrokovo vzgojiteljico in organizatorko prehrane Valentino
Zgubič, tel.: 02 330 48 57.
Valentina Zgubič, univ. dipl. živ. teh.
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