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Spoštovani starši!
Strokovni delavci vrtca se zavedamo, da nam starši zaupate svoje otroke
v varstvo, skrb, vodenje, vzgojo, učenje in igro. Vaši otroci bodo v
varnem okolju, v družbi vrstnikov in ob podpori vzgojiteljev v vrtcu
pridobili raznovrstne dragocene izkušnje za življenje. Za dobro vzgojo
otrok smo odgovorni vsi, tako vzgojitelji kot tudi starši. Le z usklajenim
ravnanjem in sodelovalnim odnosom bomo prišli do skupnega cilja.
Čeprav je temeljna naloga vrtca pomoč staršem pri celostni skrbi za
otroka in ustvarjanje pogojev za optimalen otrokov razvoj, se je potrebno
zavedati, da je zelo pomemben tudi čas, ki ga otroci preživijo s svojimi
starši doma v družini. Vzemite si čas zanj. Igrajte se z njim, spodbujajte
ga na poti samostojnosti in odraščanja, kajti le to je prava »naložba« za
njegovo prihodnost in prihodnost naše družbe.
Suzana Delavec
Pomočnica ravnatelja za vrtec
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Vrtec pri OŠ Matije Valjavca Preddvor

VRTEC SE PREDSTAVI
Vizija vrtca pri OŠ Matije Valjavca Preddvor so osebnostno zdravi, ustvarjalni
in veseli otroci ter zadovoljni starši.
Z vsakodnevnim strokovno-pedagoškim delom skrbimo za celostni razvoj,
individualna močna področja in krepimo socialne veščine vključevanja otrok v
družbo okoli nas. Staršem nudimo varno, ljubeče, aktivno, ustvarjalno in
sproščeno okolje za njihove otroke v času njihove odsotnosti.
Vrtec deluje v okviru OŠ Matije Valjavca Preddvor.

Enota Storžek, Preddvor
• Ustanoviteljica občina Preddvor

Vrtec ima 3
enote
Enota Palček, Jezersko

Enota Čriček, Zgornja Bela

• Ustanoviteljica občina Jezersko

• Ustanoviteljica občina Preddvor

Slika 1: Spodbujamo prijateljstvo - Sončki 2021/22
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Uprava vrtca
Uprava vrtcev se nahaja na matični Osnovni šoli Matije Valjavca v Preddvoru na
Šolski ulici 9 (ravnatelj, tajništvo in računovodstvo), pomočnica ravnatelja za
vrtec in svetovalna služba pa se nahajata v vrtcu Storžek, Šolska ulica 7, ki stoji v
neposredni bližini poslopja matične šole.
Kontakt
Vrtec pri OŠ Matije Valjavca Preddvor
Šolska ulica 9
4205 Preddvor
ravnatelj: Jože Povšin
e-naslov: joze.povsin@os-preddvor.si

04 / 275 07 12

pomočnica ravnatelja za vrtec: Suzana Delavec

04 / 255 10 82

e-naslov: suzana.delavec@os-preddvor.si

030 717 538

poslovna sekretarka zavoda: Tatjana Lukanc
e-naslov: tajnistvo@os-preddvor.si
računovodkinja za vrtec: Irena Petač (plačila, oskrbnine …)
e-naslov: irena.petac@os-preddvor.si
svetovalna služba za vrtec: Bojana Kvartuh
e-naslov: bojana.kvartuh@os-preddvor.si
vodja prehrane vrtca: Maja Šenk Zidar
e-naslov: maja-senk@os-preddvor.si
zobna ambulanta za vrtec ob šoli:
Barbara Lombar, zobozdravnica

04 / 275 07 10

04 / 275 07 11

04 / 620 03 41

04 / 275 07 16

04 / 855 62 80

Spletna stran vrtca: http://storzek.splet.arnes.si/
Vabljeni k ogledu in spremljanju vrtčevske spletne strani, ki se redno in sproti
posodablja, redno pa se objavljajo tudi prispevki z opisom dogajanja v vrtcu.
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Strokovni delavci v oddelkih
Priimek in ime
Enota
Storžek
Arnež Mihaela
Storžek
Bajželj Maja
Storžek
Bergant Neža
Storžek
Bizjak Urška
Storžek
Božič Tina
Čriček
Bukovnik Cirila
Storžek
Ekar Ana
Palček
Furlan Urška
Palček
Gašperšič Eva
Storžek
Grča Jolanda
Storžek
Hofer Daša
Čriček
Jekovec Simona
Palček
Jerala Maja
Storžek
Jovanovski Alenka
Storžek
Jurančič Polona
Čriček
Karničar Kristina
Storžek
Kerec Jurka
Palček
Košir Anja
Čriček
Mušič Mateja
Storžek
Nograšek Lidija
Storžek
Perko Mateja
Storžek
Ribnikar Klavdija
Palček
Sinkovič Uroš
Storžek
Virant Sonja
Storžek
Žura Tanja

Elektronski naslov
mihaela.arnez@os-preddvor.si
maja.bajzelj@os-preddvor.si
neza.bergant@os-preddvor.si
urska.bizjak@os-preddvor.si
tina.bozic@os-preddvor.si
cirila.bukovnik@os-preddvor.si
ana.ekar@os-preddvor.si
urska.furlan@os-preddvor.si
eva.gaspersic@os-preddvor.si
jolanda.grca@os-preddvor.si
dasa.hofer@os-preddvor.si
simona.jekovec@os-preddvor.si
maja.jerala@os-preddvor.si
alenka.jovanovski@os-preddvor.si
polona.jurancic@os-preddvor.si
kristina.karnicar@os-preddvor.si
jurka.kerec@os-preddvor.si
anja.kosir@os-preddvor.si
mateja.music@os-preddvor.si
lidija.nograsek@os-preddvor.si
mateja.perko@os-preddvor.si
klavdija.ribnikar@os-preddvor.si
uros.sinkovic@os-preddvor.si
sonja.virant@os-preddvor.si
tanja.zura@os-preddvor.si

Drugi strokovni delavci v oddelkih
Priimek in ime
Enota
Palček
Benedičič Jernej
Storžek / Čriček
Gašperlin Blažka
Storžek / Čriček
Lara Šmajd
Storžek / Čriček
Perne Nuša

Elektronski naslov
jernej.benedicic@os-preddvor.si
blazka.gasperlin@os-preddvor.si
lara.smajd@os-preddvor.si
nusa.perne@os-preddvor.si

Vrtec pri OŠ Matije Valjavca Preddvor

ENOTE VRTCA
Enota Storžek
Naslov enote: Šolska ulica 7, 4205 Preddvor
Telefon: 04/25 51 082
Enota Storžek ima 8 oddelkov:
 prvo starostno obdobje: otroci od 11 mesecev do treh let,
 drugo starostno obdobje: otroci od treh let do vstopa v šolo.
Osnovni dnevni in vzgojni program v enoti izvajamo v dopoldanskem času od 6.00
do 16.30 ure.
Otroci imajo ob vrtcu na voljo veliko igrišče, ki jim v vseh letnih časih nudi
neizčrpen vir učenja, gibanja, igre in zabave. Na igrišču lahko raziskujejo travnik
in življenje na njem. Poleti so jim omogočene igre z vodo, pozimi pa uživajo v
zimskih radostih na snegu. Okolica vrtca otrokom nudi uživanje v sproščenem
potepanju po bližnji in daljni okolici. Lahko se sprehodijo po Gozdni učni poti,
raziskujejo jezero Črnava, obiščejo gradove ali se povzpnejo tudi na bližnje
vzpetine nad Preddvorom.
V stavbi vrtca sta velika telovadnica in avla, ki otrokom ob slabem vremenu
nadomeščata zunanji prostor, obenem pa služita za družabna srečanja, prireditve,
razstave in različne vzgojno-izobraževalne dejavnosti. S pestro ponudbo otroške
literature v šolski knjižnici in z različnimi oblikami družinskega branja uvajamo
otroke v svet knjige in kulturno sporočilo domačega jezika.
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Enota Čriček
Naslov enote: Zgornja Bela 67, 4205 Preddvor
Telefon: 04/25 51 156
Enota Čriček ima 2 oddelka:
 prvo starostno obdobje: otroci od dveh do treh let,
 drugo starostno obdobje: otroci od treh let do vstopa v šolo.
V enoti Čriček izvajamo osnovni dnevni program v dopoldanskem času od 6.30
do 16.00 ure.
Vrtec ima prostorno igralnico, ki je opremljena tako, da spodbuja otroke k
različnim aktivnostim, igri, medsebojnemu učenju, sodelovanju, ustvarjanju in
raziskovanju.
V vrtcu je otrokom na voljo tudi telovadnica, kjer otroci vsakodnevno izživijo
svojo potrebo po gibanju, daje nam tudi možnost, da za potrebe igre in drugih
dejavnostih razširimo igralnico. Skupaj s pokrito teraso pa nadomešča tudi zunanji
prostor v času slabega vremena. Veliko prostora za gibanje in igro pa otrokom
omogoča tudi zunanje igrišče z igrali, čutno potjo in gredicami.
Prednostna naloga vrtca je veliko bivanja in aktivnosti v naravi. Vključuje
elemente gozdne pedagogike (je gozdni vrtec) in ima v gozdu tudi "Micino
igralnico", kjer so dejavnosti organizirane večkrat tedensko. Za otroke je gozd
vir zdravja, boljših motoričnih sposobnosti, senzornih izkušenj preko lastne
aktivnosti, empatije do narave, socialnih interakcij med otroki.
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Enota Palček
Naslov enote: Zg. Jezersko 62, 4206 Jezersko
Telefon: 04/25 41 033
Enota Palček ima 2 oddelka:
 prvo starostno obdobje: otroci od 11 mesecev do treh let,
 drugo starostno obdobje: otroci od treh let do vstopa v šolo.
V enoti Palček izvajamo dnevni in vzgojni program od 6.00 do 16.00 ure.
Vrtec leži v čudoviti Jezerski dolini med visokimi, strmimi gorami. Neokrnjena
narava nam nudi neizčrpen vir njenega raziskovanja in spoznavanja kulturno
zgodovinske dediščine kraja ter njegove okolice. Veliko in varno igrišče zadovolji
vse otrokove potrebe po gibanju, raziskovanju in druženju z velikimi in malimi.
Najdete nas v prostorih Podružnične šole Jezersko, kjer imamo na razpolago dve
veliki igralnici, ki nam omogočata vrsto različnih dejavnosti, v katerih se učimo,
razvijamo in zavestno spodbujamo vse oblike otrokovega izražanja in razvijamo
različne danosti njegovega ustvarjanja.
Sodelujemo in družimo se tudi s šolarji in drugimi zaposlenimi v podružnični šoli
ter tako gradimo skupnost in medsebojno povezanost. Na različne načine se
vključujemo tudi v dogajanje kraja in spoznavamo različne ljudmi. Na ta način se
otroci vrtca seznanjajo s krajem, njegovo kulturo in okolico.
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Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celostni skrbi za otroke, izboljšanje
kvalitete življenja družin ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in
duševnih sposobnosti. Vzgojni program postavlja v ospredje potrebe in osebnost
otroka, omogoča otrokovo individualnost, možnost izbire, sprejemanje
drugačnosti, spoštovanje zasebnosti in intimnosti otroka. Strokovni delavci si
prizadevamo za vsakodnevno krepitev sodelovalnega učenja, socialno čustvenih
veščin, komunikacijskih spretnosti ter otroke spodbujamo k samostojni skrb zase.
Oddelki
Vzgojno-izobraževalno delo se vsakodnevno izvaja v skladu z zakonodajo ter
načeli in cilji Kurikuluma za vrtce. Izvaja se vzgojni program za predšolske
otroke, kot ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje, in to
skladno z veljavnimi normativi in standardi, ki jih je predpisalo Ministrstvo za
šolstvo. Poteka v dveh starostnih obdobjih:
 prvo starostno obdobje - otroci v starosti od najmanj 11 mesecev do 3
let in
 drugo starostno obdobje - otroci v starosti od 3 let do vstopa v šolo.
Oddelki se oblikujejo v začetku vsakega šolskega leta, med šolskim letom pa se
načeloma ne spreminjajo. Otroci so razporejeni v:
 homogene oddelke: otroci v starostnem razponu enega leta,
 heterogene oddelke: otroci različne starosti v okviru enega starostnega
 obdobja,
 kombinirane oddelke: vključeni otroci prvega in drugega starostnega
obdobja.

PROGRAM VRTCA
V vrtcu se, skladno z Zakonom o vrtcih, izvaja DNEVNI PROGRAM. To je
osnovna dejavnost vrtca in jedro našega pedagoškega dela. Izvaja se v skladu s
cilji in načeli Kurikuluma za vrtce, s poudarkom na pestri in raznovrstni ponudbi,
na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu. Namenjen je otrokom od
enega leta starosti do vstopa v šolo. Obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in
prehrano ter traja 6 - 9 ur dnevno v okviru poslovnega časa vrtca. Izvajamo ga v
enotah Storžek v Preddvoru, Čriček na Zgornji Beli in Palček na Jezerskem.
Poslovalni čas enot vrtcev oz. izvajanje posameznega programa načrtujemo za
vsako šolsko leto na novo v skladu z Letnim delovnim načrtom vrtca in
dogovorom z občinama ustanoviteljicama vrtcev pri osnovni šoli.
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Obogatitvene in dodatne dejavnosti
Obogatitvene in dodatne dejavnosti so vsebinsko in časovno določene z Letnim
delovnim načrtom posameznih enot, ki ga vsako leto septembra potrdi Svet
zavoda. Potekajo skozi vse šolsko leto, krajši ali daljši čas. To so lahko tudi
dejavnosti, ki nastanejo glede na interes otrok in/ali pobudo staršev.
Gre za dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni Kurikulum in se izvajajo občasno, daljši
ali krajši čas. Ti programi potekajo v vrtcu pod vodstvom pedagoških delavk in so
v skladu s cilji in načeli Kurikula za vrtce. V načrtovanje, izvedbo in evalvacijo
teh dejavnosti se lahko občasno vključijo tudi zunanji strokovnjaki.
Pri izvedbi obogatitvenega programa lahko nastanejo dodati stroški (npr. prevoz,
vstopnine, ipd.), ki jih starši poravnate na mesečni položnici oz. so kriti iz šolskega
sklada. Vključitev v dodatne dejavnosti je prostovoljna, odločitev o tem, katere
dodatne dejavnosti se bodo izvajale in kje, pa je v pristojnosti vodstva. O številu
in vsebini teh programov se dogovarjamo vsako šolsko leto na novo. Vrtec se
vključuje v izvedbo različnih projektov, tudi mednarodnih.
Šolski sklad
Šolski sklad upravlja s finančnimi sredstvi, ki so v prvi vrsti namenjena socialno
šibkejšim družinam in njihovi vključitvi v obogatitveni in dodatni program vrtca.
Sklad sestavljajo trije predstavniki zavoda in štirje predstavniki staršev. Sredstva
se zbirajo na več načinov, npr. z denarnimi prispevki staršev (pristopne izjave), z
zbiranjem starega papirja, s sredstvi, zbranimi na prireditvah in z donacijami.
Zbrana sredstva se običajno koristijo za pomoč socialno šibkejšim družinam,
sofinanciranje različnih športnih
dejavnosti,
zobno
preventivo,
posamezne prijavljene projekte, ipd.
S svojimi prispevki in donacijami
prispevate h kvalitetnejšemu delu za
vse otroke, socialno šibkejše družine
pa dobijo priložnost, da otrokom
ponudijo nekaj več.
Svoj prispevek lahko oddate na račun
Šolskega sklada OŠ Matije Valjavca,
št.
01295-6030675836,
namen: Slika 2: Spodbujamo prijateljstvo - Gumbki 2021/22
prispevek za Šolski sklad (za vrtec).
Kontaktna oseba za Šolski sklad je vzgojitelj Uroš Sinkovič (uros.sinkovic@ospreddvor.si).
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SVETOVALNA SLUŽBA
Svetovalno delo poteka v skladu s Programskimi smernicami svetovalne
službe, Letnim delovnim načrtom zavoda in po sklepu vodstva zavoda.
Temeljni cilj svetovalne službe je podpreti vse sodelujoče pri uresničevanju
skupnega cilja. V skladu s svojo strokovno usposobljenostjo nudi pomoč
posameznikom in oddelkom v vrtcu, sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in
evalvaciji vsakdanjega vzgojnega dela v vrtcu in tako prispeva k čim večji
uspešnosti posameznikov, skupin oz. vrtca kot celote.
Za učinkovito delo se svetovalna služba vrtca povezuje tudi s svetovalno
službo na osnovni šoli Matije Valjavca Preddvor, da se zagotavlja
kontinuirano psihološko, socialno in/ali pedagoško pomoč otrokom
Zgodnja obravnava
V predšolskem obdobju je zelo
pomembno zgodnjo
prepoznavanje otrokovih
odstopanj v razvoju, ki ga
prepoznate starši, strokovni
delavci v vrtcu ali zdravniško
osebje. Ob ugotovitvah
odstopanj, je potrebna
čimprejšnja vključitev v
sistem zgodnje obravnave,
katere namen je zagotavljanje
hitre, učinkovite in ustrezne
Slika 3: Spodbujamo prijateljstvo - Palčki 2021/22
pomoči otroku in družini.
V okviru mreže zdravstvenih domov so vzpostavljeni Centri za zgodnjo
obravnavo (ki delujejo v okviru Razvojnih ambulant), kamor vas napoti
otrokov izbrani zdravnik – pediater.
Na podlagi diagnostičnih ocen zdravniškega osebja, se za otroka pripravi
Individualni načrt pomoči družini (INPD) ali Zapisnik multidisciplinarnega
tima (ZMT), ki sta osnovi za zagotavljanje optimalne pomoči otroku v vrtcu.
KONTAKTI
Svetovalna delavka v vrtcu Bojana Kvartuh
 bojana.kvartuh@os-preddvor.si
 04 620 03 14
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Center za zgodnjo obravnavo KRANJ
 razvojna.ambulanta@zd-kranj.si
 04 208 22 03
 https://www.zd-kranj.si/?subpageid=140
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OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI
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VARNOST OTROK
Varnost in zdravje otrok sta naši osnovni nalogi, s katerima ob različnih
dejavnostih seznanjamo tudi otroke. Vsebine so vpete v vzgojno- izobraževalno
delo, poudarjen je aktiven in izkustven pristop pri njihovem uvajanju.
Zdravje
Skrbimo za:
 nego in osebno higieno ( redno in pravilno umivanje rok in zob);
• prijetno, varno in čisto okolje (ekološko ozaveščanje);
• uravnoteženo in zdravo prehrano;
• dietno prehrano (predpisano od pediatra);
• potreben počitek;
• bivanje na prostem in z naravo;
• zaščito pred škodljivimi vplivi sonca;
• postopno sprejemanje odgovornosti za varno vedenje pri vseh dejavnostih;
• skrb za sproščeno sodelovanje otrok, staršev in zaposlenih in
• uravnoteženost mirnih in živahnih dejavnosti.
Posebno pozornost v vrtcu namenjamo izvajanju splošnih higienskih in ostalih
ukrepov za zaščito otrok kot tudi osebja pred okužbo SARS-CoV-2:
 redno in temeljito umivanje rok z vodo in milom,
 upoštevanje pravilne higiene kašlja,
 dodatno prezračevanje zaprtih prostorov,
 upoštevanje aktualnih veljavnih ukrepov,
 v vrtec stopajo samo zdravi otroci, starši in zaposleni.
Otroci bodo veliko časa preživeli na prostem in v naravi, zato jih dnevno pregledujte
zaradi klopov. V nahrbtniku naj imajo dovolj rezervnih oblačil. Poleg rezervnih
oblačil priporočamo, da ima otrok kapico/klobuček za zaščito pred soncem.
Prehrana
Za zdravo prehrano otrok skrbimo z načrtovanjem ustreznih jedilnikov, izborom
kvalitetnih, zdravju prijaznih, varovanih živil, zdravo in skrbno pripravo hrane ter
kulturno ponudbo le-te. Enkrat mesečno so na našem jedilniku vsi obroki
pripravljeni iz ekološko pridelanih živil. V vrtcu se pripravlja tudi dietna hrana (ob
predložitvi zdravniškega mnenja) in vegetarijanska prehrana.
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Zdravstveno higienski režim in izvajanje HACCP-sistema kontrolira Zdravstveni
inšpektorat RS. Le ta spremlja zdravstveno oz. higiensko stanje v prostorih vrtca,
izvajanje HACCP- programa in nadzira higieno v naših kuhinjah.
Okvirne ure razdeljevanja obrokov v vseh enotah vrtca:
Obrok
čas
Zajtrk
7.45 – 8.00
Dopoldanski napitek, sadje
10.00
Kosilo – 1. starostno obdobje
11.00 – 11.30
Kosilo – 2. starostno obdobje
11.30 – 12.00
Popoldanska malica
14.00
Za pripravo jedilnikov skrbi vodja šolske in vrtčevske prehrane, prof. Maja Šenk
Zidar (maja.senk@os-preddvor.si).
Kdaj otrok ne sodi v vrtec?
Bolan otrok ne sodi v vrtec, pa ne le zato, ker lahko širi bolezen in okuži svoje
vrstnike, ampak predvsem zato, ker potrebuje počitek, mir, pozornost in skrbno
nego, česar v vrtcu ne more biti deležen v zadostni meri. V vrtec prav gotovo ne
sodi otrok, ki:
 ima povišano telesno temperaturo,
 je v zadnjih 24 urah več kot 2x bruhal,
 ima drisko,
 ima izpuščaje,
 močno kašlja,
 ga boli žrelo in ima otekle bezgavke,
 ima gnojen izcedek iz oči,
 ima uši,
 in drugo.
Ko ne boste prepričani ali otrok sodi v vrtec ali ne, poiščite pomoč pri izbranem
osebnem zdravniku – pediatru. Informacije o nekaterih boleznih in priporočilih
lahko najdete tudi na spletni strani Nacionalnega inštituta za zdravje (NIJZ), kjer
je v dokumentu opisanih večina otroških bolezni. Dokument najdete spletni strani
vrtca, v zavihku Zdravje in prehrana.
Načrt varne šolske poti
Otroci so v prometu izpostavljeni številnim nevarnostim in tveganjem. Namen
načrta je prikazati najvarnejšo pot v šolo/vrtec. Le-tega si lahko ogledate na
spletni strani šole: https://www.os-preddvor.si/nacrt-solskih-poti/.
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BIVANJE OTROKA V VRTCU
Prihod in odhod v vrtec
Otrok prihaja v vrtec in odhaja domov le v spremstvu staršev oz. odraslih oseb, ki
jih za to pisno pooblastijo starši. Izjemoma je lahko spremljevalec otrok, ki mora
biti starejši od 10 let; tudi v tem primeru je potrebo predložiti vrtcu pisno pooblastilo.
Če starši po otroka ne pridete osebno, to lahko pisno ali ustno sporočite v vrtec ter
navedete ime in priimek druge osebe, ki bo določenega dne prišla po otroka.
Oseba, ki prevzeme otroka, ne sme biti pod vplivom alkohola ali drugih substanc.
Vzgojitelj mora ob sprejemu otrokom odvzeti vse predmete oziroma stvari, ki bi lahko
ogrozile varnost, zdravje ali življenje otrok. Starše teh otrok se opozori na posledice
nošenja in uporabe spornih predmetov ter na prepoved prinašanja le-teh v vrtec (ostri
predmeti, žvečilni gumi, nakit, vrvice,…).
Počitek otrok
Vsi otroci imajo v vrtcu pravico do spanja ali počitka. Prehod od kosila do počitka
poteka postopoma. Počitek traja glede na individualne otrokove potrebe in ni
časovno omejen.
Odsotnost otroka v vrtcu
Dnevna odsotnost
Odsotnost vašega otroka zaradi bolezni oz. kakšnega drugega vzroka sporočite
preko eAsistenta do 8. ure zjutraj (od kdaj do kdaj bo predvidoma otrok
odsoten iz vrtca). Podrobna navodila, uporabniško ime in geslo starši dobijo na
naslov elektronske pošte, ki so jo navedli v vlogi za vpis otroka v vrtec.
Rezervacije
Starši s t.i. rezervacijo najavite odsotnost otroka v eAsistentu, v mesecu maju
oz. najkasneje do 20.6. Rezervacijo lahko
koristite enkrat letno, strnjeno najmanj 30 in
največ 60 dni. Skladno s sklepom pristojne
občine se zaračuna 40 % cene programa za čas
odsotnosti otroka.
Stalni izpis
Starši lahko kadarkoli prekinete pogodbo z
vrtcem in otroka izpišete iz vrtca na podlagi Slika 4: Spodbujamo prijateljstvo - Zvezdice
»Stalne izpisnice«, ki jo izpolnite vsaj 14 dni 2021/22
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pred želenim izpisom. Obrazec za stalno izpisnico dobite v upravi vrtca oz. na
spletni strani.
Varstvo v poletnem času in med prazniki
Vrtec si pridržuje pravico, da združuje več oddelkov otrok na začetku in koncu
poslovnega časa. Združevanje otrok poteka tudi v času šolskih počitnic,
novoletnih, prvomajskih in drugih praznikih ter ob pojavu izjemnih okoliščin (npr.
epidemije). V poletnem času, času pred in med prazniki, zavod zagotavlja odprtje
matične enote Storžek.
Dislocirana enota Čriček je pred in med prazniki ter v času poletnih počitnic od
1.7. – 31. 8. zaprta.
V poletnem času, času pred in med prazniki, se v dislocirani enoti Palček zbirajo
prijave otrok za varstvo. V primeru, da je prijavljenih 7 otrok ali manj, je vrtec
zaprt. V mesecu avgustu pa se, ne glede na število otrok, vrtec zapre za 14 dni (1.
in 2. teden v mesecu).
V času zaprtja dislociranih enot zavod zagotavlja varstvo v matični enoti
Storžek.

2023

2022

Šolske počitnice in koledar prostih dni 2022 / 2023
četrtek

1. 9.

Začetek pouka

ponedeljek - petek

31. 10. – 4. 11.

Jesenske počitnice

ponedeljek

31. 10.

Dan reformacije

torek

1. 11.

Dan spomina na mrtve

nedelja

25. 12.

Božič

ponedeljek

26. 12.

Dan samostojnosti in enotnosti

ponedeljek - ponedeljek
nedelja - ponedeljek

26. 12. – 2. 1.
1. 1. – 2. 1.

Novoletne počitnice
Novo leto

sreda

8. 2.

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik

ponedeljek - petek

6. 2. – 10. 2.

Zimske počitnice

ponedeljek

10. 4.

Velikonočni ponedeljek

četrtek

27. 4.

Dan upora proti okupatorju

četrtek - torek

27. 4. – 2. 5.

Prvomajske počitnice

ponedeljek - torek

1. 5. – 2. 5.

Praznik dela

nedelja

25. 6.

Dan državnosti

ponedeljek - četrtek

26. 6. – 31. 8.

Poletne počitnice
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PRVIČ V VRTCU
Mesec september je uvajalni mesec, ko se otroci navajajo na novo okolje, nove
prijatelje in vzgojiteljice. Odhod v vrtec je prelomni dogodek tako za otroka kot
tudi za ostale družinske člane, saj nas postavi pred nove izzive. Večina otrok, ki
prihaja v vrtec je ob tem prvič daljši čas ločena od staršev, kar pa od njih zahteva
veliko energije, prilagajanja in spoprijemanja z lastno negotovostjo.
Ob vstopu v vrtec se različni
otroci
odzovejo
različno.
Nekateri hitro usvojijo novo
rutino in se hitro sprijaznijo s
spremembo oz. ločitvijo od
staršev, drugi pa potrebujejo več
časa, spodbude, potrpljenja in
vztrajnosti.
Slednji
imajo
običajno
nekoliko
več
prilagoditvenih težav in ob ločitvi
od staršev jokajo, trmarijo, Slika 5: Spodbujamo prijateljstvo - Žogice 2021/22
odklanjajo hrano, so nemirni ali
so drugače občutljivi, lahko celo pride do bolezenskega stanja. Takšne težave
lahko hitro minejo, občasno pa vztrajajo do enega meseca. S tem ko mu tako
strokovni delavki oddelka kot starši nudite občutek varnosti, topline, sprejetosti in
zaščite, se bo otrok hitreje navadil na drugačen način življenja.
Vabimo vas, da ob uvajanju otroka v vrtec tesno sodelujete in se pogovarjate z
vzgojiteljico in vzgojiteljico – pomočnico, jima zaupate, da delata v dobro in v
korist otroka ter sledite njihovim usmeritvam. Zaupajte v proces uvajanja.
Priporočila za uspešno uvajanje
Ob prvem stiku otroka z vrtcem se moramo zavedati, da vsak otrok potrebuje svoj
čas, da se navadi na novo okolje, nove ljudi in nove prijatelje. Otroci nam bodo
hvaležni, če jim pri uvajanju v novo življenjsko obdobje pomagamo.
Da boste pomagali otroku in sebi vam priporočamo, da pred vstopom v vrtec
skupaj z otrokom obiščite vrtec. Pogovorite se z vzgojiteljico, posredujte vse
informacije, ki bi ji omogočajo hitrejše zbližanje z otrokom (zdravstvene
posebnosti, navade pri prehranjevanju, kaj rad počne, česa se boji …). V teh
trenutkih se zaposleni v vrtcu trudimo biti otroku v oporo, ga razumeti in mu
ohranjati občutek varnosti in sprejetosti. O tem, kako boste uvajali svojega otroka
v vrtec, se boste dogovorili individualno z vzgojiteljico otrokove skupine.
 Za uvajanje si vzemite dovolj časa, saj boste tako mirni in se boste otroku
lažje posvetili.
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Prve dni naj bo otrok v vrtcu le nekaj ur, po potrebi pa starši ostanete nekaj
časa ob njem.
V času uvajanja so otroci običajno občutljivejši, zato potrebujejo doma več
pozornosti, potrpežljivosti in nežnosti.
Otroci naj imajo prve dni v vrtcu s seboj svojo najljubšo igračo, saj imajo
tako občutek večje varnosti.
Otrok naj doživi, da se starši sproščeno in naklonjeno pogovarjate z
vzgojiteljico in s pomočnico vzgojiteljice. Otrok se bo ob takšnem odzivu
bolje počutil.
V času uvajanja ni priporočljivo uvajati dodatnih sprememb, ki bi otroka še
bolj obremenjevale (npr. odvzem dude). Za to bo čas pozneje, ko se bo otrok
navadil na vrtec.
Otroku povejte, kam odhajate in kdaj pridete ponj.
Če je le mogoče, ne prekinite uvajanja, razen če otrok zboli.
Priporočamo stalen ritem prihodov in odhodov iz vrtca, kar daje otroku
občutek varnosti in zaupanja.
Poslavljanje od otroka ne zavlačujte po nepotrebnem, naj bo kratko. Vedite,
da stisko staršev občutijo tudi otroci.
Na začetku so prilagoditvene težave običajne, a bodo minile. Če pa le trajajo
dolgo časa, predlagamo ponoven razgovor z vzgojiteljico ali svetovalno
službo.

Slika 6: Spodbujamo prijateljstvo - Oblački 2021/22
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ZADNJE LETO V VRTCU
Vstop v 1. razred osnovne šole je tako za otroke, kot tudi za starše velik korak,
ki ga poleg veselja, pričakovanja in drugih prijetnih občutkov lahko
spremljajo tudi negotovost in različni strahovi. Medtem ko se otroci običajno
veselijo, da bodo postali prvošolčki, se nekaterim staršem porajajo vprašanja
o pripravljenosti njihovega otroka za vstop v šolo.
Vpis v 1. razred
Skladno z Zakonom o osnovni šoli morate starši v 1. razred osnovne šole
vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati
šolo, dopolnili starost 6 let. Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu
februarju za naslednje šolsko leto.
Prejeli boste vabilo na vpis, kjer boste obveščeni o posebnostih letošnjega
vpisa. Vpis bo potekal po vnaprej določenem časovnem razporedu, kar
pomeni, da boste prejeli uro vpisa. Vpis bo vodila šolska svetovalna delavka,
ga. Erna Meglič (erna.meglic@os-preddvor.si).
Odlog šolanja
Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe,
individualnega načrta pomoči družini oz. zapisnika multidisciplinarnega tima
za otroke s posebnimi potrebami, odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok
ni pripravljen za vstop. Če odlog predlagate starši ali zdravstvena služba, je
ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno (pripravljenost na
šolo ugotavlja šolska komisija, pri čemer člani se opirajo na poročila
zdravstvene službe in drugih strokovnih delavcev, npr. logopedov, specialnih
pedagog, psihologov, ipd.).
Odlog šolanja je smiseln v primeru, ko tako starši kot strokovni delavci vrtca
ugotavljajo, da otrok še ni pripravljen za vstop v šolo, da bo v dodatnem letu
v vrtcu še napredoval in pridobil manjkajoče veščine, ko gre za otroka s
posebnimi potrebami, otroka priseljenca, kjer je ovira sporazumevanje v
slovenskem jeziku in podobno.
Neupravičena odložitev pa ima lahko za otroka škodljive posledice npr.
otrok bo v skupini razvojno mlajših prijateljev začel funkcionirati pod svojimi
razvojnimi potrebami in zmožnostmi, da bi se prilagodil skupini in tako
zadovoljil le potrebo po pripadnosti in zamudil spodbude za kognitivni,
akademski, telesni in drugi učni napredek in razvoj.
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CENE PROGRAMA
Trenutno veljavne cene programov:
Dnevni program

Cena v €

Oddelek 1. starostnega obdobja

594,08

Kombiniran oddelek, oddelek 3-4 let

480,55

Oddelek 2. starostnega obdobja

437,49

Skrajšan program (poldnevni)
Oddelek 2. starostnega obdobja









350,45

Znižano plačilo vrtca
Vlogo za znižano plačilo oskrbnine oddate v avgustu (oz. najkasneje en
mesec pred vključitvijo otroka v vrtec) na pristojnem Centru za socialno delo,
vendar ne prej kot 30 dni pred datumom vključitve. V primeru, da ste vlogo že
oddali, ponovne vloge ni potrebno oddajati (pravica do subvencije se vam
avtomatično podaljša, na dom boste prejeli zgolj novo odločbo CSD), vendar
pa morate javiti vsako spremembo, ki se navezuje na osebne podatke ali
dohodek in bi lahko bistveno vplivala na višino subvencije;
Na podlagi odjave odsotnosti otroka v eAsistentu do 8.00 ure, se zniža
oskrbnina že prvi odsotni dan (odšteje se prehrana);
Zaradi bolezni - na podlagi zdravniškega potrdila (plačate 50% cene
programa) za strnjeno odsotnost najmanj 7 dni;
Na podlagi rezervacije v času poletnih počitnic (enkrat letno, strnjeno najmanj
30 in največ 60 dni), plačate starši
40 % cene programa za čas
odsotnosti otroka z vrtca;
Počitniško rezervacijo je
potrebno napovedati vnaprej v
eAsistentu, najkasneje do 20. 6.

Slika 7: Spodbujamo prijateljstvo - Žabice 2021/22
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PRAVICE STARŠEV
 Starši ste primarni vzgojitelji, ki nosite glavno odgovornost za otrokovo




vzgojo in razvoj;
Starše obveščamo o programu vrtca in jih spodbujamo, da sodelujejo pri
načrtovanju in izvajanju vzgojnih dejavnosti;
S starši gojimo odprt dialog in jih sproti obveščamo o otrokovem razvoju,
aktivnostih v skupini in v vrtcu;
Z informacijami o otrocih in družini, ki nam jih otroci in starši zaupajo,
ravnamo odgovorno in jih
ohranjamo zaupne;

Seznanjamo starše s
spoznanji stroke o predšolskem
otroku in jih ozaveščamo o
pomenu ustreznega vzgojnega
ravnanja in

Ob vstopu otroka v
vrtec spodbujamo starše, da s
svojo prisotnostjo v skupini
pomagajo
otroku
pri
prilagajanju
na
vrtec.
Slika 8: Spodbujamo prijateljstvo - Račke 2021/22

OBVEZNOSTI STARŠEV
 Da redno plačujejo stroške programa, v katerega je vključen otrok;
 Da upoštevajo poslovni čas vrtca, v primeru zamude pa plačajo pripadajoče
stroške;

 Da otroku na poti v vrtec in iz njega zagotovijo spremstvo (odrasla,
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vzgojiteljem znana oseba);
Da otroka osebno predajo in prevzamejo pri strokovni delavki v oddelku;
Da v vrtec pripeljejo otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe
in drugih;
Da javijo odsotnost otroka in v primeru otroških nalezljivih bolezni to takoj
sporočijo odgovorni osebi v vrtcu;
Da poskrbijo za primerno otrokovo obleko in obutev, ker bo le tako otrok
varen in sproščen pri igri v vrtcu in na prostem (v vsakem vremenu);
Da pisno najavijo izstop otroka iz vrtca, najkasneje 14 dni pred izstopom;

Vrtec pri OŠ Matije Valjavca Preddvor

 Da upoštevajo navodila in obvestila na oglasnih deskah za starše;
 Da po svojih zmožnostih sodelujejo v različnih oblikah, ki jih organizira



•

vrtec za starše;
Da javijo vsako spremembo naslova bivanja otroka;
Da posredujejo delavcu vrtca številko telefona obeh staršev in druge
morebitne osebe za čas, ko sami ne bi bili dosegljivi, ter druge podatke o tem,
kje jih je mogoče takoj najti in obvestiti v primeru nepredvidenih dogodkov
z otrokom;
Da vzgojitelja opozorijo oz. seznanijo s posebnostmi otrokovega
zdravstvenega statusa, če ta ni razviden iz zdravniške dokumentacije, in z
morebitnimi otrokovimi posebnimi nagnjenji, posebno s tistimi, ki bi
ogrožali njegovo varnost ali varnost drugih otrok.

FOTO UTRINKI Z VRTCA
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Vrtec pri Osnovni šoli Matije Valjavca Preddvor
Vsebinsko in oblikovno urejanje: Bojana Kvartuh
Tehnično urejanje: Mitja Gašperlin
Risbe enot: Mehle Alojz
Likovni izdelki: otroci iz oddelkov, ki so sodelovali
v projektu Spodbujamo prijateljstvo
Tisk: Artpro
Avgust 2022
Naklada: 245 izvodov

