Z ROKO V ROKI USTVARJAMO DOBRO KLIMO,
KI JE REZULTAT KVALITETNEGA DELA,
ZADOVOLJNIH STARŠEV IN NASMEJANIH OTROK.

(vizija vrtca)

Vzgojno varstvena enota pri OŠ Žiri
Jobstova cesta 22
4226 Žiri
Telefon zbornica: 04 50 50 818
Telefon vodje vrtca: 04 50 50 814
NAGOVOR POMOČNICE RAVNATELJA V VVE PRI OŠ ŽIRI
Staršem, sodelavcem in otrokom
Vrtec ustvarjamo vsi skupaj. Tisti, ki poskrbimo, da se počutite
dobrodošle, varne in sprejete in tisti, ki nas vsak dan obiščete in nam
kažete, da cenite naše delo.
Naš cilj je, da z roko v roki ustvarjamo prijazen in zanimiv vrtec. S
sodobnimi pristopi na temeljih tradicije poskušamo dajati otrokom
popotnico za življenje. Otroke spodbujamo iskati lastne poti in jim
omogočamo zgodnje aktivno ter raziskovalno okolje. Vodimo jih v
razvoj kritičnega in ustvarjalnega mišljenja. Krepimo samostojnost,
radovednost in domišljijo.
Otrokom ponujamo dejavnosti, s pomočjo katerih razvijajo spretnosti,
ki jim bodo pomagale na poti razvoja v razmišljajoče, globalne ljudi.
Trudimo se ustvarjati lepe spomine na otroštvo, tako njim kakor tudi
vam.
V letošnjem letu smo skupaj prestopili premarsikatero oviro, kar nam
daje pristen zagon za nadaljnje delo. Hvala za vaše sodelovanje in
zaupanje.
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ORGANIZIRANOST VRTCA
Ravnatelj: Marijan Žakelj
Pomočnica ravnatelja: Andreja Oblak Kavčič
Delovni čas: 5.30–16.00
*Zimski delovni čas: 5.15–16.00
(za zimski delovni čas se odločimo glede na vremenske razmere)
V Vrtcu pri OŠ ŽIRI je 12 oddelkov, od tega 5 oddelkov prvega
starostnega obdobja, 1 kombiniran oddelek in 6 oddelkov drugega
starostnega obdobja.
Prvo starostno obdobje (1–3 let)
Oddelek
KOBACAJČKI
PLEZALČKI
ZASPANČKI
PLESALČKI
GODRNJAVČKI

Pomočnica vzgojiteljice

Vzgojiteljica

Damjana Milardović/
Polona Oblak
Katja Trojar
Lara Gantar
Alenka Trček Buh
Katja Kunc/
Živa Kramperšek

Tea Drnovšček
Mateja Kavčič
Urška Menegatti
Nina Starman
Karla Kunc
Petra Trček

Pom. vzg. za zagotavljanje sočasnosti

Kombinirana oddelka (2–4 let)
Oddelek

Vzgojiteljica

Pomočnica vzgojiteljice

DOBROVOLJČKI

Barbara Dodič
Polona Burnik

Helena Mozina
Blažka Mivšek

MUZIKALČKI

Drugo starostno obdobje (3–6 let)
Oddelek

Vzgojiteljica

Pomočnica vzgojiteljice

NAVIHANČKI

Urška Trček
Silva Zajc
Mirjam Tavčar
Vanja Poljanšek
Neva Šink

Katjuša Pečelin
Urška Frelih
Andreja Podobnik
Vesna Oblak
Simona Slabe

RAZISKOVALČKI
USTVARJALČKI
SKAKALČKI
POHAJALČKI
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DELOVNI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021
OKT

PON–PET

26.10. – 30.10. 2020

DEŽURSTVO

JESENSKE
POČITNICE

DEC

PET

25. 12. 2020

DELA PROST
DAN

BOŽIČ

PON–ČET

28.12. – 31. 12. 2020

DEŽURSTVO

MED BOŽIČEM
IN NOVIM
LETOM

JAN

PET

01. 01. 2021

DELA PROST
DAN

NOVO LETO

FEB

PON

08. 02. 2021

DELA PROST
DAN

KULTURNI
PRAZNIK

FEB

PON–PET

22. 02. – 26. 02. 2021

DEŽURSTVO

ZIMSKE
POČITNICE

APRIL

PON

05. 04. 2021

DELA PROST
DAN

VELIKONOČNI
PONEDELJEK

APRIL

PON–PET

26. 04. – 30. 04. 2021

DEŽURSTVO

PRVOMAJSKE
POČITNICE

APRIL

TOR

27. 04. 2021

DELA PROST
DAN

DAN UPORA
PROTI
OKUPATORJU

MAJ

SRE–PET

19. 05. – 21. 05. 2021

DEC

MAJ
AVG

PON–PET

02. 08. -06. 08. 2021

LETOVANJE
PREDŠOLSKIH
OTROK
IZLET ZA
OTROKE LETNIK
2016
ČAS
KOLEKTIVNIH
DOPUSTOV

CŠOD –
DOM AJDA
KEKČEVA
DEŽELA
VRTEC ZAPRT,
VZDRŽEVALNA
DELA

VVE pri Osnovni šoli Žiri izvaja javno veljavni program po Kurikulumu
za predšolsko vzgojo. Obratovalni čas je 10,5 ur dnevno, vsak dan
razen sobot, nedelj in praznikov. V času novoletnih, zimskih,
prvomajskih in poletnih počitnic je obratovanje vrtca prilagojeno
potrebam staršev. Oddelke združujemo glede na število vpisanih otrok
in glede na priporočila Ministrstva za zdravje ter NIJZ. Program traja
največ 9 ur dnevno in je zajet v obratovalni čas. V spodnji tabeli smo
zapisali program dela za šolsko leto 2020/2021. V času dežurstev
imajo vsi otroci s predhodno najavo možnost obiskovanja vrtca.
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CELODNEVNI PROGRAM
1. Starostno obdobje

5.30–7.30
7.30–8.00
8.30–11.00
11.20–12.00
12.30–13.30
14.00
14.30–16.00

Sprejem in igre po izbiri otrok
Zajtrk
Načrtovane in spontane, skupinske in individualne
dejavnosti na različnih področjih, v igralnici in na
prostem
Kosilo
Počitek otrok (po Kurikulumu za vrtce)
Popoldanska malica
Dejavnosti v igralnici in na prostem, odhodi domov

2. Starostno obdobje

5.30–8.00
8.00–8.30
8.30–14.30
11.30–12.00
14.00
14.30–16.00

Sprejem in igre po izbiri otrok
Zajtrk
Načrtovane in spontane, skupinske in individualne
dejavnosti na različnih področjih, v igralnici in na
prostem ter počitek otrok (po Kurikulumu za vrtce)
Kosilo
Popoldanska malica
Dejavnosti v igralnici in na prostem, odhodi domov

VZGOJNO DELO V ODDELKU
Delo v vrtcu načrtujemo tako, da otrokom omogočamo aktivno
spoznavanje in preizkušanje novih ter njim še ne poznanih stvari na
vseh področjih dejavnosti, ki jih opredeljuje Kurikulum za vrtce; to so
matematika, narava, družba, jezik, gibanje in umetnost.
Vzgojno-izobraževalno delo poteka preko spontanih in vodenih
dejavnosti, ki so usklajene z interesi otrok in se med seboj povezujejo.
Dejavnosti povezujemo s kulturo in tradicijo kraja ter jih prilagajamo
dogajanju v naravi in aktualnemu družbenemu dogajanju, ki je ravno v
preteklem letu v precejšni meri vplivalo tudi na potek našega dela.
Osnovna dejavnost predšolskega otroka je igra, ki je za otroka najbolj
naraven način učenja in odkrivanja sveta. Otroci razvijajo sposobnosti
za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah.
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Velik poudarek dajemo razvijanju samostojnosti pri higienskih
navadah, hranjenju in skrbi za zdravje.
Naše vsakodnevno delo bo vključevalo:
 spodbudno okolje in sredstva za spontano igro;
 različne vzgojne dejavnosti, ki so vezane na gibalni, govorni,
socialno čustveni ter spoznavno - zaznavni razvoj;
 bivanje in aktivnosti na prostem in v vseh vremenskih razmerah;
 ustvarjanje prijetnega predprazničnega vzdušja in praznovanja;
 obisk ljudi različnih znanj v vrtcu;
 obiski na kmetiji, v pekarni, knjižnici, mizarski delavnici ipd.;
 pripravljanje razstav otroških izdelkov;
 srečanje s starši in starimi starši – medgeneracijsko sodelovanje;
 druge dejavnosti na pobudo staršev in v sodelovanju z njimi.
Pri izvajanju dejavnosti upoštevamo:
 značilnosti otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju;
 razlike med otroki glede na otrokov osebnostni razvoj.
Zagotavljamo varno in spodbudno okolje za otrokov telesni, duševni in
socialni razvoj. Pomembnost dajemo sprejetosti, varnosti in
zaščitenosti otroka v vrtcu. Pozornost posvečamo tudi prehrani otrok,
ki predstavlja pomemben dejavnik za ustrezen razvoj otroka. Skrb za
zdravje in odnos do zdravja ni prirojena in jo je potrebno razvijati ter
negovati. To smo si zadali kot eno od naših poglavitnih nalog.
Pri načrtovanju prehrane upoštevamo veljavne prehranske standarde
in normative za predšolske otroke. Veliko pozornosti namenjamo
razvijanju ustreznih prehranskih navad otrok. Skrbimo za visoko raven
higienskega režima in izvajamo ukrepe za preprečevanje širjenja
obolenj.
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PROJEKTI
V vrtcu izvajamo projekte z namenom izboljšati kakovost dela z otroki.
Dejavnosti projekta se vsebinsko vežejo na naše okolje. V projekte
vključujemo tudi zunanje sodelavce in starše.
Projekti na ravni celotnega vrtca

Starost otrok

Zdravje v vrtcu
Varno s soncem
Trajnostna mobilnost
– Beli zajček
Palček Gibalček

1-6 let
1-6 let
1-6 let
3-6 let

Zdravje v vrtcu
Vrtec bo v letošnjem letu postavil zavezanost k zdravju med svoje
prioritete in v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo izvajal
omenjen projekt, čigar rdeča nit je Počutim se dobro.
Varno s soncem
Sodelovanje v tem projektu omogoča otrokom spoznavanje
pomembnosti in različnih načinov zaščite pred soncem.
Trajnostna mobilnost
Projekt bomo izvajali v sodelovanju z osnovno šolo. Vrtec bo le tega
izvajal pod imenom Beli zajček.
Palček Gibalček
V sodelovanju s Klavdijo Oblak, športno pedagoginjo, bomo otrokom
popestrili dejavnosti, s katerimi bodo krepili gibalne veščine.
Še vedno pa bomo zbirali plastične pokrovčke za otroke, ki potrebujejo
pomoč. Zbirali bomo tudi odpadne kartuše in tonerje, zbrana sredstva
bomo namenili šolskemu skladu.
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Naslov projektov v posameznih oddelkih

Zdravje v vrtcu
Beli zajček

Skupina
KOBACAJČKI

Zdravje v vrtcu
Biba buba baja
Zdravje v vrtcu
Čarobna moč lutke
Zdravje v vrtcu
Glasba – moj svet
Zdravje v vrtcu
Lutka moja prijateljica
Beli zajček
Zdravje v vrtcu
Mali umetnik
Beli zajček
Zdravje v vrtcu
Varno s soncem
Zdravje v vrtcu
Beli zajček
Varno s soncem
Varno s soncem
Svet, ki me obdaja
Pripovedovanje pravljice ob slikanici
Minuta za zdravje
Jaz pripovedujem
Varno s soncem
Zdravje v vrtcu

PLEZALČKI
ZASPANČKI
PLESALČKI
GODRNJAVČKI

DOBROVOLJČKI
NAVIHANČKI
MUZIKALČKI
RAZISKOVALČKI
USTVARJALČKI
POHAHAJALČKI
SKAKALČKI

Otroci v oddelkih od 2. leta starosti bodo sodelovali v državnem
projektu Mali sonček, ki vsebuje različne športne aktivnosti,
prilagojene razvojni stopnji otrok.

Obogatitvene dejavnosti
Otrokom nudimo možnost, da razvijajo ustvarjalnost in pridobivajo
nove izkušnje in znanja v obogatitvenih dejavnostih. Starši, ki se
odločijo za ponujeno dejavnost, krijejo stroške, ki pri tem nastanejo
(prevozi, vstopnine, obiski gostov v vrtcu).
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Starost otrok

Dejavnost

Mali sonček
Lutkovni abonma
Obisk gledališča
Obisk galerij, muzejev
Ure pravljic
Zaključni izleti
Letovanje, taborjenje
Dan zdravja, zemlje, knjige, sonca
Teden otroka

2–6 let
1–6 let
4–6 let
5–6 let
1–6 let
4–6 let
5–6 let
1–6 let
1–6 let

DODATNE DEJAVNOSTI
Vrtec te dejavnosti izvaja oziroma organizira predvsem na željo
staršev, niso pa del rednega programa po Kurikulumu za vrtce. Cena
teh dejavnosti ni vključena v ceno programa vrtca; starši se zavežejo
za plačilo s prijavo otroka v dodatno dejavnost. Dodatne dejavnosti
izvajamo izven rednega programa vrtca.
Dejavnost

Starost otrok

Osnovna motorika
Plesni tečaj
Smučarski tečaj

4–6 let
4–6 let
4–6 let

SVETOVALNA SLUŽBA V VRTCU
Svetovalna služba združuje in bdi nad različnimi dejavnosti vrtca, z
namenom omogočanja kakovostne podpore otrokom pri njihovem
razvoju. Svetovalna služba se tako vključuje v reševanje pedagoških,
psiholoških, socialnih in tudi organizacijskih vprašanj v vrtcu.
Dejavnost pomoči: priprava in vključitev otroka v vrtec in šolo;
sodelovanje v multidisciplinarnem razvojnem timu ZD Škofja Loka,
vodenje postopkov usmerjanja otrok z razvojnimi in drugimi
primanjkljaji oz. s posebnimi izobraževalnimi potrebami; izvajanje
individualne strokovne pomoči na področju čustvenih in vedenjskih

8

težav; vodenje sestankov strokovnih skupin; vodenje rednih in izrednih
sestankov s starši ter strokovnimi delavci.
Razvojne in preventivne dejavnosti: posvetovanje o vzgoji in
razvoju; prepoznava razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter
razvijanje skupinskih in individualnih dejavnosti z namenom krepitve
razvoja; podpora vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic pri njihovem
strokovnem razvoju.
Dejavnosti načrtovanja in evalvacije: pregled učinkovitosti
svetovalnih dejavnosti ter predstavitev uspešnih in neučinkovitih praks
strokovnim delavcem vrtca.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV
Zdravniški pregled
Otrok mora biti pred vključitvijo v vrtec zdravstveno pregledan. Prvi dan
prisotnosti v vrtcu morajo starši vzgojiteljici oddati zdravstveno potrdilo,
ki ne sme biti starejše od meseca dni.
Več informacij, več zaupanja.
Starši zaupate otroka vrtcu, kjer preživi znaten del dneva, kar
sprejmemo vsi zaposleni z vso odgovornostjo. Da bi vzgojiteljica čim
prej pridobila otrokovo zaupanje, potrebuje od staršev pomembne
informacije o njegovih posebnostih.
Pomembno je, da je obveščanje o otroku med starši in strokovnimi
delavkami hitro in učinkovito.
Starši obvestite vzgojiteljico o vsaki spremembi podatkov (naslov,
telefonski podatki).
Otrokova varnost, dobro počutje
Otrok sme prihajati in odhajati v vrtec in iz njega le v spremstvu
odraslih oseb. Izjemoma sme biti spremljevalec otrok, bratec ali
sestrica, vendar je v primeru, da je mlajši od petnajst let potrebno
pisno dovoljenje staršev.
Otrok v vrtcu zboli ali se poškoduje
Starši ste dolžni vrtcu posredovati podatke o tem, kje ste dosegljivi v
nujnih primerih (naslov, telefonska številka v službi ali doma) in
dosledno javiti vsako spremembo.
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V primeru pojava bolezni ali poškodbe otroka v vrtcu vzgojiteljica ali
njena pomočnica pokliče starše.
V vrtcu so zdravi otroci
V vrtec pripeljite zdravega otroka, saj se bolan otrok v vrtcu slabo
počuti in ogroža druge otroke. V vrtec ni dovoljeno nositi predmetov, ki
bi lahko ogrozili varnost in zdravje otrok. Obleka in obutev naj ne bodo
otroku v okras, omogočajo naj varnost, sproščenost, udobje in dobro
počutje.
Prinašanje osebnih predmetov v vrtec
Otrok sme po dogovoru prinašati svoje igrače, vendar vrtec ne more
sprejeti odgovornosti za njihovo poškodovanje ali izgubo. Dragoceni
predmeti in nakit iz varnostnih razlogov niso zaželeni, ob morebitni
izgubi zanje vzgojiteljica ne odgovarja.
Vzgojiteljica oz. vrtec ne more odgovarjati niti za otrokove
poškodovane predmete, kot so npr. očala.
Plačevanje vrtca
Starši morate ob vpisu otroka oddati tudi Vlogo za znižanje plačila
vrtca na pristojnem Centru za socialno delo. Starši ste dolžni s
položnico redno in pravočasno poravnavati obveznosti. Vsem, ki tega
ne storite, vrtec z novim šolskim letom za vašega otroka ni več dolžan
zagotoviti prostega mesta. Starši plačujete ceno vrtca za tarifni razred,
v katerega ste razporejeni. Obogatitveni programi (izleti, gledališke
predstave, ogledi, zimovanja, letovanja, določena vzgojna sredstva in
material, slike …) sodijo v nadstandard, zato vam jih bomo zaračunali
poleg mesečne oskrbnine na položnici.
V primeru poškodbe, ki ni posledica malomarnosti v vrtcu in posledično
odsotnosti otroka, ste starši dolžni kriti oskrbnino tudi za dneve
odsotnosti, razen odbitka za prehrano. Na podlagi celoletnih stroškov
je izračunana višina oskrbnine za tekoče leto.
V času obratovanja vrtca priporočamo, da je otrok vključen največ 9 ur.
Za dneve, ko otrok ni v vrtcu, se odštejejo stroški za prehrano.
Izpis ste starši dolžni napovedati 15 dni pred dnevom izpisa z
obrazcem, ki ga dobite pri vzgojiteljici oz. vodji vrtca. Pri tem
upoštevamo pravilnik, ki določa, da je vključen vsak otrok, ki je
razporejen v oddelek, ne glede na to, ali vrtec obiskuje ali ne in za
katerega vrtec obračuna plačilo za vsaj en dan v mesecu. Zato
priporočamo, da vaš otrok obiskuje vrtec do konca meseca.
V mesecu juliju in avgustu imate starši možnost začasnega izpisa v
trajanju enega ali dveh mesecev.
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POVEZOVANJE IN SODELOVANJE S STARŠI
Oblike sodelovanja v oddelkih
Sodelovanje med vrtcem in starši predstavlja pomemben vidik
kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k
ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.
Vzgojiteljice in pomočnice si želimo, da bi starši sledili otrokovemu
življenju v vrtcu, njegovemu razvoju, pripovedovali, poslušali,
spraševali in predvsem sodelovali, vendar ob upoštevanju strokovne
avtonomnosti vrtca.
Skupinske oblike
Oddelčni roditeljski
sestanki
Skupne prireditve,
praznovanja, delavnice
Predavanja
Izleti, zaključki,
letovanja
Igrica vzgojiteljic

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

Obveščanje staršev
Poteka največkrat preko eAsistenta, seveda pa tudi preko vzgojiteljice
in pomočnice vzgojiteljice oddelka, v katerega je otrok vključen. Starši,
spremljajte sporočila in obvestila na oglasnih deskah pred igralnicami,
v garderobi in pri vhodu, kjer boste našli veliko koristnih informacij.
Aktualni pa bomo poskušali biti tudi na spletni strani vrtca.
Uvajanje otroka v vrtec
Vstop otroka v vrtec je pomemben življenjski dogodek tako za otroka
kot za starša. Starši se lahko s to situacijo soočanje težje kakor njihovi
otroci, pomembno je, da nam starši zaupate. Želimo, da upoštevate
posebnosti razvoja predšolskega otroka in iz teh izhajajoče potrebe in
pomen uvajanja otroka v novo okolje. Pomembno je, da je v času
uvajanja eden od staršev prisoten ob otroku, tako da je prehod iz
družine v novo okolje čim lažji. Vloga staršev je v tem času zelo
pomembna, saj pomaga otroku pri navezovanju na druge odrasle
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osebe (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) ter na ostale otroke v
skupini. Pomembno je, da čas otrokovega bivanja v vrtcu postopno
podaljšujete in skupaj z vzgojiteljico ocenite trenutek, ko že lahko
ostane v oddelku za ves čas.
Priporočila pri uvajanju otroka v vrtec:
 Otroci naj imajo s seboj svojo igračo, če so nanjo navezani.
Stalni dnevni ritem otroku omogoča, da se počuti varno, zato
poskušajte tudi doma čas počitka in igre prilagoditi ritmu vrtca.
 Če je otrok zdrav, naj v vrtec hodi redno, saj se le tako lahko
navadi na stalni dnevni ritem.
 Pomembno je, da ste starši tisti, ki date otroka v naročje
vzgojiteljici in ji ga zaupate v varstvo – poslavljanje od otroka
naj ne bo predolgo.
 Od večjega otroka se lahko poslovite že v garderobi, vsekakor
pa ga pospremite do igralnice. Starši morate vedeti, da otrok
ne bo jokal ves dan. Dvome in vprašanja, ki se vam porajajo,
rešujete z nami sproti in samo s tistimi osebami, ki se jih tičejo.
Če vas zanima več stvari in predvidevate, da bo pogovor
daljši, se oglasite v času pogovornih uric. Pomembno je, da se
čim prej začnete držati ritma prihodov in odhodov. O
postopnem uvajanju vašega otroka in o vaši vlogi se podrobno
pogovorite z vzgojiteljico. Odrasli smo odgovorni, da zaupamo
drug drugemu.

Oblike sodelovanja in odločanja na ravni vrtca
Svet staršev
Sestavljajo ga predstavniki staršev iz posameznih oddelkov vrtca,
izvoljeni na roditeljskem sestanku posameznega oddelka. Pomembne
naloge sveta staršev so predlaganje nadstandardnih in razvojnih
programov vrtca, razpravljanje o poročilih vodje vrtca, dajanje mnenj o
letnem delovnem načrtu in poročilu vrtca, razpravljanje o vzgojno–
izobraževalni problematiki in drugo. Sodelovanje staršev in vrtca je
velikega pomena, saj samo delo za skupni cilj lahko prinese uspeh.
Naš uspeh so srečni, zadovoljni in uspešni otroci.
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