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SPOŠTOVANI STARŠI! 

 
Veseli smo, da boste skupaj z nami začeli novo šolsko leto, ki obeta veliko novih 

dogodkov, izzivov, izkušenj in spoznanj. Trudili se bomo, da bo v vrtcu vsem lepo in da 

bomo velikokrat nasmejani. Otrokom želimo veliko igre in učenja, starše pa vabimo, da 

sodelujemo in skupaj dvigujemo kakovost bivanja v našem vrtcu. 

 

ZAKAJ K NAM V VRTEC?  

• Ker dobro delamo in se trudimo 

kar najbolje uresničevati 

poslanstvo in vizijo vrtca.  

• Ker omogočamo otrokom dobro 

počutje, sprejetost, varnost in 

napredek.  

• Ker si želimo aktivnega 

sodelovanja s starši, da skupaj z 

njimi ustvarjamo še 

kvalitetnejše pogoje za otroke.  

• Ker smo odprti za nove ideje in 

pobude.  
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KAKO POTEKA DAN V VRTCU 

 
• Jutranji čas od 5.30 do 8.30 ure je namenjen individualnim stikom, pogovoru, igri s 

priljubljenimi igračami, odkrivanju in raziskovanju, navezovanju medsebojnih stikov 
ali pa jutranjemu spanju, če ga otrok potrebuje ali želi. 
 

• Obroki hrane so prilagojeni določenemu ritmu  
-     otroci pojedo zajtrk med 8.00 in 8.30 uro,  
-     sadna malica po zaključku načrtovanih   
      dejavnostih,  
-     kosilo z raznovrstno prehrano po jedilniku  
      ob 11.30 uri,  
- popoldanska malica (po počitku).  
 

• Otrokom so ves dan na voljo napitki (sok, čaj, voda). 
 
• V prvem starostnem obdobju poteka čas za nego dva-krat dnevno in po potrebi v 

previjalnem kotičku. 
 

• Vsakodnevno življenje otrok v vrtcu je tudi bivanje na prostem, ko otroci spoznavajo 
in osvajajo osnovne elemente gibanja na igrišču ter na sprehodih. Spoznavajo tudi 
bližnjo in daljno okolico in številne drobne zanimivosti ter doživijo razna  doživetja. 
 

• Veliko časa v  vrtcu je namenjenega pridobivanju raznovrstnih izkušenj na različnih 
področjih otrokovega razvoja (gibanje, jezik, narava, družba, umetnost in 
matematika). 
 

• Čas počitka na ležalnikih po kosilu je prilagojen vsakemu posamezniku in njegovi 
potrebi. Otroci zaspijo ob zvokih umirjene glasbe ali ob pripovedovanju literarnih del 
strokovne delavke. 
 

• Otroci, ki so vključeni v poldnevni program, ter otroci, ki nimajo potrebe po počitku 
se po kosilu  vključijo v dejavnosti po želji. Nadaljuje se izvajanje kurikuluma. 
 

• Dan v vrtcu se zaključi s spontano igro in odhodom domov. 
 
 
POSLOVNI ČAS 
 
Poslovni čas vrtca je predvidoma od 5.30 do 16.00 ure. 
Poslovni čas se letno spreminja glede na potrebe staršev, ter racionalno organizacijo 
življenja in dela vrtca. 
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PREDNOSTNA NAČELA VRTCA 
• Demokratičnosti in pluralizma,  
• Odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih 

delavcev v vrtcu, 
• Enakih možnosti in upoštevanje različnosti med otroki ter načelo 

multikulturalizma, 
• Omogočanje izbire in drugačnosti, 
• Spoštovanje zasebnosti in intimnosti,  
• Uravnoteženosti, 
• Strokovne utemeljenosti kurikula,  
• Timskega načrtovanja in izvajanja vzgojnih del,  
• Horizontalne in vertikalne povezanosti oz. 

kontinuitete, 
• Sodelovanja s starši,  
• Sodelovanja z okoljem, 
• Razvojno procesnega pristopa, 
• Aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije 

in drugih načinov izražanja. 
 
 
OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Integracija otrok s posebnimi potrebami med druge vrstnike daje možnost razumevanja 
in spoštovanja vsakega človeka kot enkratnega in vrednega posameznika (opredeljeno v 
Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS, LJ, 1995, str. 58, 59). 
Integracija poteka na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in 
odločbi o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami. 
Sodobne smeri predšolske vzgoje so usmerjene k otroku in izhajajo iz različnih teorij 
njegovega razvoja. Zato pri našem zastavljanju ciljev in nalog ne moremo mimo 
razvojnih specifičnosti predšolskega otroka ter potrebnih pogojev za njegov razvoj. 
Zaposleni v vrtcu se zavedamo, da nam starši zaupajo svoje otroke. Zavedamo se 
odgovornosti, ki jih s tem sprejemamo do otrok, staršev oz. družine in hkrati tudi do 
družbe. Dobrobit otrok nam predstavlja najvišjo vrednoto na kateri temelji tudi naša 
vizija in poslanstvo. 
 
PREDNOSTNI CILJI IN NALOGE VRTCA 
 

• Bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke, 
• Pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske 

vzgoje, 
• Bolj uravnotežena ponudba različnih področij in medpodročna povezava, ki 

omogoča poglobljenost na določenih področjih, 
• Večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko 

rutino, 
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• Oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik  
(nediskriminiranosti glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, 
narodnostno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo), 

• Večje upoštevanje zasebnosti otrok, 
• Dvig kakovosti medsebojnih interakcij med otroki ter med otroki 

 in odraslimi v vrtcu,  
• Večja avtonomnost in strokovnost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev, 
• Povečanje vloge evalvacije pri načrtovanju.  

 
 

ŽIVLJENJE V VRTCU POTEKA PO NACIONALNEM 
DOKUMENTU KURIKULUMU, KI JE STROKOVNA PODLAGA ZA DELO. 

 
PROGRAMI VRTCA 
V skladu s 14. členom Zakona o vrtcih in v soglasju z 
ustanoviteljem, Občino Vitanje ter OŠ Vitanje-Enota vrtec 
izvaja naslednje programe: 

o DNEVNI PROGRAM 
Traja od 6 do 9 ur od 11. meseca do vstopa otrok v šolo.  
- od 5.30 do 16.00 ure 

o POLDNEVNI PROGRAM 
Traja od 4 do 6 ur od 15. meseca do vstopa otrok v šolo. 
- od 7.00 do 13.00 ure 

o VARSTVO ŠOLSKIH  OTROK 
- po dogovoru in potrebah OŠ Vitanje 
- od 5.30 do 6.50 ure 
 
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 
Z obogatitvenimi dejavnostmi želimo omogočiti vsem 
otrokom in njihovim staršem pestro izbiro vsebin, ki bi 
poglabljala in bogatila življenje predšolskih otrok v vrtcu. To so dejavnosti, ki sodijo v 
izvedbeni kurikul posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas, 
odvisno od izvedbenega kurikula vrtca, interesa otrok in želja staršev. Načrtujejo in 
izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in 
pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikula za vrtce. Kot strokovno 
pomoč pri vodenju dejavnosti ali projektov, lahko vrtec vključi v načrtovanje, izvajanje, 
ter evalvacijo tudi zunanje strokovnjake. 
 
 
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA 
Vsi otroci od 3. leta dalje si v vrtcu redno umivajo zobe; vrtec obiskuje zdravstvena 
delavka iz Slovenskih Konjice.  
 
OB MESECU POŽARNE VARNOSTI 
Otroci obiščejo gasilce v gasilskem domu, kjer jim pokažejo njihove pripomočke in 
opremo. Nato jim na igrišču v bližini vrtca priredijo mini gasilsko vajo. 
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VARNO NA CESTI 
Projekt bomo izvajali v sodelovanju s policijsko postajo Slov. Konjice. 
 
PEVSKI ZBOR  »VITANJ ČKI« 
Pevske vaje imajo otroci enkrat tedensko. Otroci se predstavijo na različnih proslavah.  
 
KNJIŽNA VZGOJA  

- obisk občinske knjižnice, bralni nahrbtnik (II. st. obdobje), 
- aktivnosti bralne pismenosti, pravljično ustvarjalni krožek (II. st. obdobje) 

 
DELAVNICE – TEHNOPARK CELJE 
Delavnice za predšolske otroke. 
 
ŠPORTNI PROGRAMI 
Telovadba v telovadnici OŠ Vitanje ob 
četrtkih med 9.55 in 10.20 uro. Vrtec teče. 

 
ANGLEŠČINA 
Potekala bo v dopoldanskem času v vrtcu 
(predšolski, povezava z OŠ).  
 
PROJEKTI 
Varno s soncem;  Cici vesela šola; Vrtec Vitanje teče; Aktivnosti bralne pismenosti; 
Dan slovenskih čebelarjev – tradicionalni slovenski zajtrk (18. nov. 2022); 
Gibanje – naravoslovje;  Punčka iz cunj;  Pasavček … 
 
PREDNOSTNA NALOGA  
V tem šolskem letu  bomo posvetili več pozornosti opismenjevanju v vrtcu, in sicer 
bomo spodbujali  govor in razvijali jezikovne zmožnosti (artikulacija, besednjak, 
komunikacija). Cilji prednostne naloge so ugotavljanje, zagotavljanje ter dvig kakovosti 
dejavnosti s področja jezika in vsakodnevne komunikacije na ravni otrok - odrasli. 
Ustvarjanje učnih okolij v 21. stoletju 2020-2023. 
 
 
DODATNE DEJAVNOSTI 
Dodatne dejavnosti časovno ne smejo posegati v program vrtca in se lahko izvajajo šele 
takrat, ko se spraznijo posamezni prostori vrtca.  
Otroci za katere so se starši odločili, da obiskujejo dodatno dejavnost se ne morejo 
vračati v oddelek, ampak jih starši pridejo iskat po končani dodatni dejavnosti. Če gre 
otrok določen dan na dodatno dejavnost, vrtec po njegovem odhodu iz oddelka ne 
prevzema več odgovornosti zanj. Stroške za izvedbo dodatnih dejavnosti krijejo starši. 
Oblikujejo jih izvajalci.  
 
PLAVALNI  TEČAJ - ŠPORTNO DRUŠTVO VITANJE,  maj  2023 
Ponudbe zunanjih sodelavcev - Športne dejavnosti, plesne dejavnosti … 
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SKUPNE DEJAVNOSTI SKUPIN V VRTCU (izvedeno v skladu s priporočili 

NIJZ) 

PRIHOD TETKE JESENI, 

JESENSKI KOSTANJEV PIKNIK 

S POHODOM  (teden otroka) 

oktober, 

ob 15.30 uri 

s starši, vrtec, okolica 

MEDGENERACIJSKI 

NOVOLETNI POHOD 

december, 

ob 17.00 uri 

s starši, otroci, dedki in babicami 

praznični pohod po Vitanju; 

bazar 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN januar, dopoldan sankanje v okolici  

PUSTNA POVORKA februar, ob 11.00 uri okolica 

NASTOP S KULTURNIM 

PROGRAMOM 

marec, ob 16.30 uri kulturna prireditev v jedilnici 

šole 

VRTEC TEČE april, ob 9. uri medgeneracijsko, Tičnica 

PRESPALI BOMO V VRTCU april / maj otroci in zaposleni bomo 

prespali v vrtcu 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV,  

SLOVO MINI MATURANTOV 

junij, ob 17.00 uri pri Ksevtu 

 
NAČINI POVEZOVANJA IN SODELOVANJA S STARŠI 
Ob vstopu otroka v vrtec se vam, staršem, zastavljajo številna vprašanja o tem, kaj otrok 
zmore v določeni starosti, kako se je vživel v življenje in delo skupini, zakaj včasih 
reagira drugače, kakor pričakujete in kako naj ob taki priložnosti ravnate, zakaj je 
organizacija dela v vrtcu takšna in ne drugačna, kaj lahko sami prispevate k 
prijetnejšemu življenju in delu v vrtcu ... O tem in drugih vprašanjih se lahko pogovorite 
z diplomirano vzgojiteljico oz. vzgojiteljico predšolskih otrok, ali vodstvom zavoda.  
Ker se zavedamo, da je partnerski odnos in dobro sodelovanje med starši in vrtcem eden 
izmed pogojev za uspešno vzgojo otrok, bomo vedno pripravljeni na pogovor, 
svetovanje, dogovarjanje.  
V ta namen smo pripravili različne oblike sodelovanja s starši, ki bodo organizirana kot 
predvideva letni delovni načrt in po pogovoru z vami. 
 
STROKOVNO  SODELOVANJE 
Roditeljski  sestanki,   pogovorne  ure,  strokovna  
predavanja - po dogovoru, druženja s starši. 
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SVET STARŠEV 
Sestavljajo predstavniki staršev vsakega oddelka vrtca. Svet staršev pa iz svoje sredine 

izvoli predstavnika v Svet zavoda.  

 
OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA 
 
Starši pred vstopom otroka v 

vrtec podpišejo z vrtcem 

pogodbo.  

Ob vstopu otroka v vrtec 

predložijo potrdilo o 

zdravstvenem stanju, ki ga 

poda zdravnik pediater ali 

specialist. 

Od staršev pričakujemo 

zanimanje za otrokov razvoj in počutje otroka ter opozorijo na posebnosti in jamčijo za 

resničnost podatkov.  

Diplomirano vzgojiteljico oz. vzgojiteljico predšolskih otrok sproti obveščajo o 

spremembi podatkov ter o svoji dosegljivosti v času, ko je otrok v vrtcu.  

Upoštevajo poslovni čas vrtca, v primeru zamude pa plačajo zamudnino. 

Starši v vrtec pripeljejo otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe ali 

drugih. Če se ob sprejemu otroka kažejo znaki obolenja (vročina, izpuščaji, bruhanje, 

hujši kašelj, jemlje antibiotike …) je delavec dolžan otroka odkloniti. 

Če otrok v vrtcu zboli, naj starši pridejo ponj čim prej. Bolan otrok je občutlivejši in želi 

biti pri starših. 

Spremljajo in upoštevajo navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah. 

Otroke obujejo in oblečejo vremenu in napovedanim dejavnostim primerno. 

Redno pačujejo stroške programa, v katerega je otrok vključen. V primeru zamude 

plačila vrtec staršem izda opomin o neporavnanih obveznostih, po dvomesečni zamudi 

plačila pa vloži izvršni predlog.  

Starši otroke postopno uvajajo v vrtec po dogovoru z diplomirano vzgojiteljico in 

vodstvom vrtca. 
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Starši so dolžni sporočiti odsotnost otroka zaradi dopusta 3 dni pred izostankom (znesek 

prehrane se odbije).  

Starši so dolžni oddati otroka odgovorni osebi v vrtcu.  

Starši so dolžni upoštevati hišni red vrtca.  

                      

PRAVILA V NAŠEM VRTCU 

• Otrok mora prihajati v vrtec in odhajati iz njega v spremstvu odrasle osebe, 

spremljevalci pa so lahko tudi otroci od 10 leta dalje, če to dovolijo starši s podpisom 

izjave. 

• Otroka ob prihodu v vrtec oddate strokovni 

delavki in ga ne puščate samega že na cesti ali v 

garderobi. 

• Otrok ne sme nositi v vrtec hrane ali predmetov, 

ki bi lahko ogrozili njegovo varnost ali varnost 

drugih otrok (ostri predmeti, verižice, bonboni, 

žvečilni gumiji, …).  Otrok, ki namerno uničuje 

igrače in druge vrtčevske stvari, le-te uničene 

nadomesti z drugo svojo igračo.  

• Z otrokom se pogovorite, da po garderobi, umivalnici in stranišču hodijo počasi, ne 

tekajo, ter se ne prerivajo, le tako bodo zavarovali sebe ter prijatelje pred trki, padci in 

poškodbami.  

• Bolni otrok spada v domačo nego, zato ga ne 

vključujemo v vrtec. 

• Zdravila dajemo v vrtcu le po predhodnem 

dovoljenju lečečega zdravnika. 

• Če se pokažejo znaki obolenja ali če pride do 

poškodb, diplomirana vzgojiteljica oz. 

vzgojiteljica predšolskih otrok obvesti starše. Če 

je zdravniška pomoč nujna, spremlja otroka k 

zdravniku vzgojiteljica. 
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• Rezervna oblačila za vašega otroka so zaželena, saj se otroci lahko zmočijo ali pa jim 

je vroče. Obleka otroka naj bo igralna, da se bo otrok sproščeno gibal in »packal« brez 

večje škode, če se umaže.  

• Pričakujemo, da se bodo starši zanimali za otrokovo vzgojo in razvoj in da bodo 

sodelovali z delavci vrtca, da bodo vrtcu posredovali podatke o dosegljivosti v primeru 

nujnih sporočil (naslov, telefonska številka v službi in doma). 

• Če otrok potrebuje dietno prehrano, prinesejo starši pisna zdravniška navodila. 

• Po otroka prihajajte ob dogovorjenem času. Sporočite nam, če vašega otroka ne bo v 

vrtec!                            

Glede na epidemiološko sliko (Covid 19) upoštevajte še priporočila NIJZ. 

 

Gre za dobro sodelovanje in korekten odnos. 

 

 

ENOTA VRTEC VITANJE           03 577-50-18      ali     051 433 923 

RAVNATELJICA: mag. Tilka Jakob 757-37-80 
RAČUNOVODSTVO: Ivica Štolekar  757-37-72 

TAJNIŠTVO: Ksenija Grm 757-37-70 

SVETOVALNA DELAVKA: Ksenija Potočnik 757-37-73 

SPECIALNA PEDAGOGINJA: Vanja Repnik 757-37-70 
 
ZA PRIJETNO IN STROKOVNO VZDUŠJE V NAŠEM VRTCU SKRB IJO: 
DIPLOMIRANE VZGOJITELJICE PREDŠOLSKIH OTROK 
Katja  
Dobnik  (vodja vrtca) 
(nad. zap. - Marina 
Sajovic) 

Tamara 
Hren Rejec  

Andreja  
Pušnik   

Kristina  
Beškovnik  

Anja Kumer 

 
VZGOJITELJICE PREDŠOLSKIH OTROK 
Tina Repič, Daša Skale, Tadeja Globočnik, Stanka Leva (nad. zap.- Tadeja Fijavž.), 
Mateja Kričaj (nad. zap. – Beti Jeseničnik) 
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ZA DOBRO IN ZDRAVO PREHRANO SKRBIJO 
Jožica Jeseničnik - kuharica 757-37-74 
Mateja Jakob, Zlatka Fijavž - pomočnica - kuharica  
Melita Hrovat vodja prehrane 
ZA ČISTOČO V NAŠEM VRTCU SKRBI 
Jožica Medved (Majda Makovšek) 
POMIVANJE POSODE IN PRANJE PERILA 
Majda Makovšek 
ZA  POPRAVILA   
Matej Špegelj 

 

 

Vsebina:  

Dan v vrtcu    2                               

Organiziranost   2                                                                                         
 
Cilji   3                                                            
 
Programi   4                                                                                                       
 
Obogatitvene dejavnosti  4                                                           
 
Dodatne dejavnosti   5                                                                                         
 
Za starše   6                                                                                                 
 
Zaposleni  v vrtcu    9                                                                                   
 

 

 

»NAŠ VRTEC JE HIŠA, KI STOJI NA TEMELJIH SPOŠTOVANJ A IN 
STROKOVNOSTI.«  

Vitanje,  september 2022 


