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SPOŠTOVANI STARŠI
V vrtcu pri OŠ Milana Majcna Šentjanž so smeh, igrivost, ustvarjalnost ter srčnost doma. Vsi vpleteni
v otrokovo življenje se trudimo po svojih najboljših močeh zagotoviti kar najboljše pogoje za rast,
razvoj in igro vseh vključenih otrok, da so v vrtcu v varnem zdravem in spodbudnem okolju.
Nudimo kakovostne in pestre programe predšolske vzgoje z uravnoteženo ponudbo različnih
dejavnosti. Otrokom omogočamo kakovostne socialne interakcije, krepimo prijateljske odnose in
pozitivno samopodobo ter zaupanje vase.
Pomembni sta odprta in učinkovita komunikacija ter sodelovanje s starši. Z medsebojnim
zaupanjem, spoštovanjem in prevzemanjem odgovornosti bomo lažje uresničili naš skupen cilj dobro počutje otrok.
Prijazno povabljeni, da se nam pridružite in gremo skupaj z roko v roki skozi zelo pomembno
obdobje otrokovega življenja.
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PREDSTAVITEV VRTCA IN ORGANIZIRANOST
Vrtec pri OŠ Milana Majcna Šentjanž je javni zavod, njegova ustanoviteljica je občina Sevnica.
Osnova dela v vrtcu je Kurikulum za vrtce, ki vsebuje načela in cilje predšolske vzgoje. To je
nacionalni dokumet in ga je sprejel Strokovni svet zavoda RS za splošno izobraževanje leta 1999.
Področja kurikula so: gibanje, jezik, narava, umetnost, družba, ki se med seboj prepletajo in
povezujejo. V skladu z našo vizijo vključujemo v delo tudi obogatitvene in nadstandardne
dejavnosti ter različne druge projekte.

POSLANSTVO
V predšolskem obdobju se razvijajo otrokovi potenciali na vseh področjih. Posameznika oblikujejo
z raznolikostjo za vse življenje. Našet temeljno poslanstvo je torej ustvarjanje temeljnih pogojev
za otrokov celovit razvoj telesnih in duševnih funkcij ter pomoč staršem pri celoviti skrbi za
otroka. Vsi vpleteni v vzgojno varstveni proces skrbimo, da otrokom zagotavljamo spodbudno
učno okolje. Naše najpomembnejše vrednote, ki nas vodijo pri našem delu so:


Sprejemanje: Pomembno nam je, da vsak otrok v našem vrtcu čuti, da je sprejet.



Spoštovanje: Prepričani smo, da je prav vsak, vključen v življenje in delo našega vrtca,
upravičen do spoštljivega odnosa.



Odgovornost: Zavedamo se velike odgovornosti, ki jo imamo v skrbi za varnost, zdravje,
dobro počutje in razvoj naših otrok.



Odprtost in sodelovanje: Pomembno nam je sodelovanje, zavzemamo se za odprt vrtec, nove
ideje in strokovne izzive.
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NASLOVI IN KONTAKTI
RAVNATELJICA:

POMOČNICA RAVNATELJA

Marija Brce
tel. 07 81 85 060
os.mm-sentjanz@quest.arnes.si

Nada Lindič
tel. 051 750 448

TAJNIŠTVO:

PRVO STAROSTNO OBDOBJE

Martina Lindič
tel. 07 81 84 020

dipl. vzg. Lidija Martinčič
vzg. Petra Meserko in vzg. Milena Rozman

RAČUNOVODSTVO:

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE

tel. 07 62 00 895
darjapcnik4@gmail.com

dipl.vzg. Vladka Žajber
vzg. Darja Remih in vzg. Milena Rozman
KOMBINIRAN ODDELEK
Vzg. Tatjana Zupan
Vzg. Jožica Krmelj in Milena Rozman
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POSLOVNI ČAS VRTCA
Vrtec je odprt od ponedeljka do petka in je prilagojen časovnim potrebam staršev vključenih otrok.
Celodnevni program traja od 6 do 9 ur, pred in po programu se otroci zadržujejo v »zbirni« igralnici.
Predviden poslovni čas vrtca bo od 5:30 do 16:00 ure.
DAN V VRTCU
Vzgojno delo v vrtcu poteka skozi ves dan, ko se predvsem spontana igra otrok prepleta s strokovno
pripravljenimi individualnimi in skupinskimi dejavnostmi, med katerimi lahko otrok izbira. Vzgojitelja
poskrbita za stimulativno organizacijo prostora, pripravo različnih materialov in sredstev ter
raznovrstnih dejavnosti, ki otroku omogočajo igro in učenje v skladu z njegovimi razvojnimi
potrebami. Strokovni delavci dejavno vključujejo otroke v načrtovanje in evalvacijo vzgojnega dela.
OKVIRNE URE OBROKOV


7:30 do 8:10 zajtrk



9:30 do 10:00 malica



11:30 do 12:15 kosilo



14:30 popoldanska malica
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Obogatitvene dejavnosti, ki v celoti sodijo v izvedbeni program vrtca, so: praznovanja, prireditve,
ogled predstav, bralni nahrbtnik, tetka jesen in kostanjev piknik, pohodi, izleti, ogledi,
praznični december in obisk dedka Mraza, pustovanje, pižama party ...

MALI SONČEK: Je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Program je sestavljen iz
štirih stopenj. Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi
gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku.
Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos
ob razvijajočih se sposobnostih ter spretnostih in gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek
ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. Vsebina programa temelji na elementarnosti in
ne na tekmovalnosti.
ZDRAVJE V VRTCU: Je projekt, podprt s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z vsebinami
želimo spodbujati, da bi se vsakodnevno odločali za zdrav način življenja na vseh področjih, ki
vplivajo na kvaliteto zdravja. Sem sodi spodbujanje gibanja in uživanje zdrave hrane, razvijanje
zdravih medesebojnih odnosov, preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, preventivni ukrepi za
zdravje zob ...
PLANETU ZEMLJA PRIJAZEN VRTEC/ŠOLA: Vsakodnevno se trudimo, da proizvedemo čim manj
odpadkov, ki jih ločeno zbiramo že v oddelkih. Odpadne materijale uporabljamo tudi za ustvarjanje.
Večkrat letno organiziramo zbiralne akcije odpadnega papirja, ves čas imamo na hodnikih ločevalne
koše za tonerje in kartuše, PVC-zamaške ... Skupaj z otroki vrtca in šole organiziramo tudi čistilne
akcije, da je okolica vrtca in šole lepo urejena.
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OSTRŽKOVA BRALNA ZNAČKA: Predšolska bralna značka spodbuja starše, da berejo svojim
otrokom. Otroci v vrtcu predstavijo knjigo, ki so jo prebrali doma in si s tem krepijo besedni zaklad,
izboljša se njihovo razumevanje branih besedil, kar je dobra popotnica za šoljsko obdobje. Otroci
poljubno izberejo štiri zgodbice in eno pesmico, ki jo predstavijo.
CICIBAN PLANINEC: Je interni projekt znotraj vrtca in namreč skozi vrtčevsko leto opravimo štiri
pohode v okolici vrtca in en zimski pohod po snegu, ki je otrokom med najbolj zabavnimi. Otroci
usvojijo osnove planinarjenja: kaj je merkacija, primerno opremo za na pohode, bonton v gozdu.
CICIBAN GASILEC: Je prav tako projekt znotraj vrtca v katerem sodelujejo otroci od četrtega leta
starosti dalje s katerimi se vsakoletno udeležimo občinskega gasilskega tekmovanja za cicibane
gasilce. Na tekmovanjih smo pogosto zelo uspešni in se vračamo iz tekmovanj tudi s pokali ali
priznanji.

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI:
PLAVALNI TEČAJ: Je organizirana za otroke od četrtega leta starosti dalje. Bazen obiskujejo pod
vodstvom plavalnih učiteljev, prilagajajo se na vodo, učijo se osnov drsenja, nekateri tudi splavajo.
PLESNE URICE BOLERO: Že vrsto let se v popoldanskem času izvaja interesna dejavnost plesne
urice za otroke od tretjega leta starosti dalje, vodijo jo učitelji plesa iz plesne šole Bolero.
URICE ANGLEŠKEGA JEZIKA: Otroci od četrtega leta dalje imajo možnost, da se vpišejo na
interesno dejavnost angleščine, ki poteka na zabaven in igriv način, kjer se naučijo prvih besed in
stavkov v tujem jeziku.
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SODELOVANJE S STARŠI
Vključevanje staršev v življenje vrtca je zelo pomembno. Želimo si sodelovanja s starši in v ta
namen povabimo starše, da aktivno sodelujejo z nami že pred in pri uvajanju otroka v vrtec ter jih
vzpodbujamo, da se zanimajo za otrokov razvoj ter življenje otroka v vrtcu.


Mesečni pogovori o otroku



Roditeljski sestanki: so skupna oblika druženja s starši in potekajo 2 do 3 krat letno.



Kotički za starše: so namenjeni sprotnem u obveščanju staršev o življenju in delu v
vrtcu.



Skupna srečanja otrok in staršev: ustvarjalne delavnice, izleti, prireditve, ogledi,
orientacijski pohodi ...



Predavanja za starše, k i jih izvajajo zunanji strok ovnjak i.



Simbioza giba bo v letošnjem šolsk em letu novost, k jer bodo im eli starši ali stari
starši 1 x mesečno možnost sodelovati pri gibalni uri v telovadnici. »Gibanje je življenje in
življenje je gibanje« je vseslovenska akcija druženja treh generacij.



Svet staršev: starši lahk o svoje interese uresničijo s pom očjo sveta staršev, k i je
sestavljen iz posameznih predstavnikov oddelka.
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PRAVICE STARŠEV


Spoštujemo in upoštevamo starše kot primarne vzgojitelje svojih otrok, ki nosijo glavno
odgovornost za vzgojo otroka in jim dajemo možnost soodločanja o vseh pomembnih vprašanjih
v zvezi s svojim otrokom.



S starši gojimo odprt dialog in jih obveščamo o otrokovem razvoju in aktivnostih v skupini.



Z informacijami o otroku in družini, ki nam jih otroci in starši zaupajo, ravnamo odgovorno in jih
ohranjamo zaupne.



Ob vstopu otroka v vrtec spodbujamo starše, da s svojo aktivno prisotnostjo v skupini pomagajo
otroku pri prilgajanu na vrtec.

OBVEZNOSTI STARŠEV


Starši pred prvim vstopom otroka v vrtec predložite zdravniško potrdilo ter vzgojiteljico obvestijo
o posebnostih otroka (alergije ali kakršne koli posebnosti ...)



Starši so dolžni vzgojiteljici posredovati telefonsko številko in druge podatke, za takojšnje
obvestiti obveščanje v primeru nepredvidenih dogodkov.



Starši v vrtec pripeljejo le zdravega otroka. Bolan otrok v vrtec ne sodi. Obvestite nas o vrsti
bolezni za katero je zbolel vaš otrok.



Strokovne delavke imajo pravico in dolžnost, da pri sprejemu otroka zavrnejo, če pri njem
opazijo očitne bolezenske znake, kot so: vročina, driska, bruhanje, izpuščaji in podobno. S tem
ukrepom zmanjšajo število nalezljivih obolenj in preprečijo prenos nalezljivih bolezni na ostale
otroke.



Starši pisno najavite, izpis otroka iz vrtca najkasneje 15 dni prej.
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V vrtcu ne dajemo nobenih zdravil. Če otrok lahko obiskuje vrtec, vendar potrebuje dolgotrajno
dajanje zdravil, starši prilagodite urnik dajnja, tako da se izognete času, ko je otrok v vrtcu.



V vrtec ni dovoljeno nositi predmetov, ki bi lahko ogrozili zdravje in varnost otrok (verižice,
uhani, drobne igrače, trdi bonboni, žvečili gumi ipd.).



Za prehrano v vrtcu je zadolžen in odgovoren vrtec, zato je prepovedano prinašati živila, kot so:
doma pripravljene slaščice, kremne rezine in torte iz slaščičarn. Izjemoma ob predhodnem
dogovoru z vzgojiteljico smete prinesti naslednja živila: sveže in suho sadje, čokolado, slano
pecivo, ki mora biti v originalni embalaži z ustrezno deklaracijo.

OBVEZNOSTI OTROK


Zagotavljamo varno, razumevajoče in spodbudno okolje za otrok ov telesni, duševni
in socialni razvoj.



Otroka varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih. Ob
sumu zanemarjanja ali zlorabe otroka obvestimo odgovorno osebo ali institucijo.



Vzgojno delo z otroki snujemo na znanju in razumevanju otrokovega razvoja v
določenem starostnem obdobju in na značilnostih posameznega oroka.



Vsem otrokom zagotavljamo enake možnosti pri dejavnostih, k i potek ajo v ok viru
standardnega programa vrtca.

13

SPLOŠNE INFORMACIJE:


VPIS IN SPREJEM: otrok e sprejem amo na podlagi prijave, k i jo starši oddajo v
tajništvu ali po pošti. Vpis poteka skozi vse šolsko leto. Enkrat letno, v mesecu marcu, pa vrtec
pozove na vpis novince za novo šolsko leto.
V kolikor je prijav več kot prostih mest, vloge obravnava komisija za sprejem otrok v vrtec.
Starši prejmejo pisno obvestilo o sprejemu in nadaljnja navodila za priprave na prihod.



ZDRUŽEVANJE ODDELKOV: v času praznik ov in počitnic bom o združevali otroke iz
različnih oddelkov. Združitve bodo odvisne od napovedanih potreb staršev.



POČITNIŠKA REZERVACIJA: N a podlagi 3. člena Sk lepa o določitvi cen programa in
rezervacije v javnih vrtcev na območju Sevnice lahko starši enkrat letno uveljavljajo od enega
meseca do največ dveh mesecev v višini 40 % mesečnega prispevka vam določenega
plačilnega razreda.



ZDRAVSTVENA REZERVACIJA: ob neprek injeni odsotnosti otrok a iz vrtca nad 30 dni
zaradi bolezni (do največ 90 dni skupaj) v koledarskem letu lahko uveljavljajo zdravstveno
rezervacijo s priložitvijo zdravniškega potrdila.
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