Otroci so po naravi iskreni in to
pričakujejo tudi od vas.
To je pri otrocih res enkratno.
Odprti so in iskreni in če jim
pustite svobodo, bodo takšni ostali
vse življenje, ne da bi zaprli svoje srce.
(A. S. Neill)

PREDSTAVITEV
JVIZ OŠ STARŠE

ENOTA NAJDIHOJCA
Šol. leto 2019/2020

Spoštovani!
Na tej zgibanki je nekaj osnovnih podatkov, ki Vam bodo dali
dodatne informacij o delovanju naših vrtcev.
OSNOVNI PODATKI O VRTCU NAJDIHOJCA
Vrtec Najdihojca posluje v okviru JVIZ OŠ STARŠE. Sedež zavoda
je v Staršah, Starše 5, 2205 Starše. Ustanoviteljica JVIZ-a je
OBČINA STARŠE.
POSLOVNI ČAS je prilagojen potrebam večine staršev naših
uporabnikov. V času poletnih počitnic v juliju 2020 bo enota en
mesec zaprta. Varstvo otrok se bo izvajalo v enoti Pikapolonica v
Marjeti.
POSLOVNI ČAS ENOTE NAJDIHOJCA: 6.00 - 16.00
TELEFONSKA ŠT. ENOTE NAJDIHOJCA: 02 685 10 71
E POŠTA: najdihojca@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-starse.si/
ODDELKI VRTCA NAJDIHOJCA
KAPLJICE (1-2 leti) – homogeni 1. st. obdobje (9 - 12 otrok)
VZGOJITELJICA: Nataša Cibula
VZGOJITELJICA POMOČNICA: Maja Artič
OBLAČKI (1-3 leta) – heterogeni 1. st. obdobje (7 - 12 otrok)
VZGOJITELJICA: Vesna Savnik
VZGOJITELJICA POMOČNICA: Simona Pesek
SONČKI (2-4 leta) – kombinirani (10 -17 otrok)
VZGOJITELJICA: Nika Vesenjak
VZGOJITELJICA POMOČNICA: Lidija Repec
LUNICE (4-5 let) – homogeni (17 - 22 otrok)
VZGOJITELJICA: Aleksandra Kokol
VZGOJITELJCA POMOČNICA: Metka Lešnik
ZVEZDICE (5-6 let) – homogeni (17 - 24 otrok)
VZGOJITELJICA: Mateja Sajko
VZGOJITELJICA POMOČNICA: Karmen Drevenšek
POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE
Ravnatelj
FRANC KEKEC

02 686 48 50

Pomočnica ravnatelja za vrtce
NADA SMOLINGER

02 686 48 62
040 474 017

Tajništvo
ALEKSANDRA SABO

02 686 48 50

Svetovalna delavka
MARIJA BEDNJANIČ

02 686 48 59

VIZIJA VRTCA
Prijazen in ustvarjalen vrtec, v katerem bodo otrokom nudeni pogoji za varno, srečno in zdravo otroštvo.
PREDSTAVITEV PROGRAMOV
DNEVNI PROGRAM: 6-9 ur bivanja v vrtcu
POLDNEVNI PROGRAM: 4-6 ur bivanja v vrtcu z možnostjo kosila
Programe za predšolske otroke, ki jih izvajajo vrtci, določa Zakon o
vrtcih. Zasnovani so v skladu s cilji in smernicami predpisanega nacionalnega dokumenta Kurikulum za vrtce. Uresničujemo jih tako, da
upoštevamo aktivno vlogo otroka, mu omogočamo izbiro med dejavnostmi glede na interese, razvijamo njegovo ustvarjalnost in ga spodbujamo na poti k samostojnosti. Vse dejavnosti se izvajajo preko igre,
ki je osnovna dejavnost predšolskega otroka. Za izvajanje programov
so zadolžene vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic.
V okviru teh programov nudimo otrokom vsestransko vzgojo in varstvo,
prehrano ter počitek (dnevni program). Delo je strokovno načrtovano
in dopolnjuje družinsko vzgojo.
Vzgojno-izobraževalno delo poteka v
• starostno homogenih oddelkih, ki vključujejo otroke enake starosti z
največjim razponom enega leta,
• starostno heterogenih oddelkih, ki vključujejo otroke različne starosti.
• kombiniranih oddelkih, ki vključujejo otroke 1. in 2. starostnega
obdobja.
PREDNOSTNA NALOGA:
POTUJEMO SKOZI LETNE ČASE V POVEZAVI Z RAZVOJEM JEZIKOVNIH KOMPETENC
OBOGATITVENI PROGRAMI:
Namenjeni so otrokom od 4. do 6. leta starosti. Izvajajo jih strokovne
delavke vrtca in zunanji sodelavci v okviru dnevnega programa.
Nudimo:
• interesno dejavnost PEVSKE URICE
• interesno dejavnost PLESNO GIBALNE URICE
• interesno dejavnost GIBANJE ZA DOBRO JUTRO
• nadstandardno dejavnost IGRAJMO SE ANGLEŠČINO
• lutkovne predstave v vrtcu
• lutkovni abonma v LG Maribor
• vrtec v naravi
• drsanje
• sodelovanje v različnih akcijah in natečajih

DODATNI PROGRAMI:
niso všteti v ceno vrtca in se starši ob izbiri zavezujejo k celotnemu
pokritju cene dodatne dejavnosti. Starši se odločijo za vključitev otroka
v te dejavnosti prostovoljno. Izvajajo se v primeru zadostnega števila
prijavljenih otrok izven obratovalnega časa vrtca.
Programi, ki jih nudimo:
• Zvezdica plesalka
• Športni junak
Namenjeni so predvsem otrokom od 3. do 6. leta starosti in se praviloma izvajajo v popoldanskem času, nanje pa se vabijo otroci z vabili ali
plakati, ki jih razobesimo v vrtcu.
PROJEKTI:

• EKO VRTEC – poudarek je na varovanju in ohranjanju naravnega

•
•
•
•
•
•
•
•

okolja, varčevanju z vodo in energijo, ločevanju odpadkov, ustvarjanju iz odpadnega materiala in uporabi naravnih materialov. Sodelujejo vsi oddelki.
ZDRAVJE V VRTCU – Namenjen je krepitvi in ohranjanju zdravja:
zdravem načinu življenja, zdravi prehrani, gibanju, medsebojnim
odnosom in odnosom do narave. Sodelujejo vsi oddelki.
MALI SONČEK – gibalno/športni program, s katerim otrokom s
sodobnimi gibalno-športnimi vsebinami spodbujamo veselje do
gibanja.
PALČEK BRALČEK - namenjen je razvijanju porajajoče se pismenosti otrok, spodbujanju družinskega branja, razvijanju bralnih navad
in ljubezni do knjig.
SIMBIOZA GIBA 2019 - medse otroci povabijo svoje babice in
dedke, s katerimi se skozi igro in športne aktivnosti družijo v gibalnem duhu.
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK - ozaveščanje otrok o pomenu lokalne samooskrbe in doma pridelane hrane.
POMAHAJMO V SVET je mednarodni projekt povezovanja otrok z
vrtci v tujini (skupina Zvezdice) in v Sloveniji (skupina Oblački)..
MEDI MEDO je projekt v okviru katerega študentje medicine na
sproščen način preko igre premagajo otrokov strah pred zdravniškimi pregledi.
Izvajamo tudi interne projekte posameznih skupin.

OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI
Starši so poleg otrok in vzgojiteljic pomembni udeleženci v vzgojnem
procesu. Z njihovim sodelovanjem pri vzgojno-izobraževalnem delu
bomo otrokom omogočili občutek varnosti in medsebojne navezanosti,
topline, sprejetosti ter napredek v razvoju. V našem vrtcu smo razvili
naslednje oblike sodelovanja:

•
•
•
•
•
•
•

pisno in ustno obveščanje staršev o dogajanju v vrtcu,
srečanje s starši otrok novincev,
oddelčni roditeljski sestanki,
strokovna predavanja za starše,
individualni pogovori o otrokovem razvoju in napredku,
sodelovanje v projektih,
skupna družinska srečanja (delavnice, izleti, praznovanja, prireditve …),
• bralni nahrbtnik na otrokovem domu in žepna pravljica,
• akcije zbiranja starega papirja in plastičnih zamaškov,
• sodelovanje v svetu staršev in svetu zavoda.
Vsebine in oblike prilagajamo željam ter potrebam staršev in otrok.
PRAVICE STARŠEV IN OTROK
Upoštevamo pravice staršev in otrok, ki jih nalaga Konvencija o otrokovih pravicah, katere podpisnica je tudi Republika Slovenija.

• Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otro•
•
•

•

kovih pravic, katere zastopajo starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki.
Vrtec zagotavlja otrokom skrb za optimalen razvoj glede na spol,
socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost,
telesno in duševno konstitucijo …
Optimalen razvoj vključuje možnost poglobljenega razvoja na
določenem področju.
Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire drugačnosti, ki jo omogoča
organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z
vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter 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 ter oddelku,
• do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju dela v vrtcu in
oddelku, vendar ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca,

• do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.
• Ob vstopu otroka v vrtec se staršem omogoči postopno uvajanje.
OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA
Starši so dolžni:
• zagotoviti spremstvo otroka na poti v vrtec in iz vrtca (oseba stara
najmanj 14 let),
• otroka osebno predati strokovnim delavkam vrtca,
• spoštovati sprejete dogovore in naš poslovni čas,
• prijaviti izostanek otroka najkasneje do 8. ure,
• v vrtec pripeljati zdravega otroka, obveščati strokovne delavke o
morebitnem slabem zdravstvenem stanju otroka in njegovih posebnostih,
• sporočiti spremembe podatkov, ki jih potrebujemo,
• vpisati in izpisati otroka (pri pomočnici ravnatelja Nadi Smolinger),
• upoštevati Pravilnik o varnosti otrok,
• otroka primerno obleči in obuti, da bo varen in sproščen pri igri v
vrtcu in na prostem (v vsakem vremenu),
• redno plačevati ceno programa na osnovi Pravilnika o plačilu
vrtca,
• upoštevati vsebino pogodbe, ki so jo podpisali ob sprejemu otroka v vrtec.
PRVIČ V VRTEC
Vstop otroka v vrtec je lahko zanj in njegove starše zelo stresna izkušnja, ki zahteva skrbno in premišljeno ravnanje. Med starši in strokovnimi delavkami mora biti vzpostavljeno zaupanje in pripravljenost na
medsebojno sodelovanje, saj se bo otrok le tako počutil varnega in
sprejetega.
Težave in stiske, ki jih doživlja vaš otrok, jemljite resno in mu prisluhnite, vendar ga ne pomilujte, saj lahko s tem situacijo še poslabšate.
Zelo pomembno je, da si za uvajanje otroka vzamete čas in se mu
posvetite.
Priporočamo, da otrok čim bolj redno obiskuje vrtec. Stalen ritem prihodov v vrtec in odhodov domov mu daje občutek varnosti in zaupanja.

