ENOTA VRTEC CIRKOVCE

Publikacija za šolsko leto 2018 - 2019
September, 2018

Spoštovani starši!

Pred vami je Publikacija, ki smo jo izdali v skladu z Zakonom o vrtcih in
Pravilnikom o publikaciji vrtca. Želimo vam predstaviti organizacijo vrtca,
programe in cilje, ki smo si jih zadali. Vrtec je namenjen vzgoji predšolskih
otrok in naša izhodišča so zapisana v nacionalnem dokumentu Kurikulum za
vrtce. Želimo, da bi se otroci v našem vrtcu dobro počutili, mi pa se bomo
potrudili, da bomo z našimi programi zagotovili vse potrebe in želje za
optimalni razvoj vsakega otroka. Dragi starši, vrata vrtca so Vam vedno
odprta. Pridite, vprašajte, sodelujte z nami. Zahvaljujemo se vam za zaupanje
in želimo, da bodo vaši otroci srečni, zdravi in zadovoljni.

Mateja Lampret, pomočnica ravnateljice
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1. ORGANIZIRANOST VRTCA
UPRAVA VRTCA
OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE Z
ENOTO VRTEC CIRKOVCE,
Cirkovce 47,
2326 Cirkovce
RAVNATELJICA: Ivanka Korez
Kontakt: 02 789 00 11
e-mail: ravnateljica@os-cirkovce.si
POMOČNICA RAVNATELJICE: Mateja Lampret
Kontakt: 02 792 19 31
e-mail: mateja.lampret@os-cirkovce.si
TAJNIŠTVO
POSLOVNA SEKRETARKA/RAČUNOVODKINJA: Mojca Čurin
Kontakt: 02 789 00 10
e-mail: tajnistvo@os-cirkovce.si
PSIHOLOGINJA: Karmen Mandl (od decembra, 2018)
Kontakt: 02 789 00 12
e-mail: karmen.mandl@os-cirkovce.si
VODJA KUHINJE: Marjetka Auer
Kontakt: 02 789 00 14
e-mail: kuhinja@os-cirkovce.si

Poslovni organ vrtca je ravnateljica, pedagoška vodja vrtca je pomočnica
ravnateljice.
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2. POSLOVNI ČAS_________________________________________
Vrtec posluje od ponedeljka do petka od 5.30 do 16.00 . Ob sobotah, nedeljah
in praznikih je vrtec zaprt. Poslovni čas je prilagojen potrebam staršev. V
prazničnih dneh in med poletnimi počitnicami poslujemo glede na želje in
interese staršev. Zaradi racionalizacije poslovanja v teh dneh združujemo
oddelke.

3. PRVIČ V VRTEC________________________________________
Otroka je možno vpisati v vrtec, ko dopolni 11 mesecev. V mesecu marcu se
objavi javni razpis za vpis novincev za naslednje šolsko leto. Starši izpolnite
vlogo za vpis otroka v vrtec in na podlagi prispelih vlog razporedimo otroke
v oddelke, ki so lahko homogeni (razpon enega leta), heterogeni (otroci iz 1.
starostnega obdobja ali otroci iz 2. starostnega obdobja) ter kombinirani
(otroci iz obeh starostnih obdobij).
V primeru, da je prispelih vlog za vpis otrok v vrtec več kot je prostih mest,
se sestane komisija za sprejem otrok v vrtec, ki na podlagi točkovnika
odloča o sprejemu otrok.

PRIPOROČAMO:
da se udeležite uvodnega sestanka za starše novincev v mesecu
avgustu
če imate možnost, si z otrokom poglejte prostore vrtca
da je otrok prve dni v vrtcu prisoten le nekaj ur in se postopno uvede v
nov prostor in okolje
da otrok s seboj prinese najljubšo igračo od doma
da ustvarite stalen ritem prihodov v vrtec in odhodov domov, saj le to
daje otroku občutek varnosti
da strokovnim delavkam podate čim več koristnih informacij o vašem
otroku (zdravstvene posebnosti, navade, alergije…)
da ostanete pozitivni tudi ob joku otroka, brez katerega na začetku pač
ne gre…
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Dragi starši, zavedajte se, da obdobje uvajanja v vrtec kmalu mine in bodo
težave, ki se bodo pojavljale ob vstopu otroka v vrtec (težave s spanjem,
hranjenjem, slabo razpoloženje…) minile in kmalu bo vaš otrok navdušen
nad vrtcem, prijatelji, novim okoljem in izkušnjami.

4. PREDSTAVITEV PROGRAMOV__________________
Strokovna podlaga za vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu je Kurikulum za
vrtce. To je nacionalni dokument, ki je bil sprejet marca 1999 na Strokovnem
svetu RS za splošno izobraževanje. V skladu s Kurikulumom za vrtce
uresničujemo cilje in načela predšolske vzgoje, ki temeljijo na spoznanjih, da
otrok dojema in razume svet celostno. V vrtcu skrbimo za pestro in
raznovrstno ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje.
Otrokom omogočamo, da pridobivajo različne izkušnje, znanja in spretnosti,
da odkrivajo svoje sposobnosti in interese ter da izražajo svoje želje in
potrebe. Predšolska vzgoja v vrtcu poteka v dveh starostnih obdobjih:
- prvo obdobje: otroci v starosti od enega do treh let
- drugo obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo
Vzgojno delo poteka v oddelkih. Otroci so lahko razporejeni v naslednje vrste
oddelkov:
- homogeni oddelki: otroci enake starosti oz. v razponu enega leta
- heterogeni oddelki: otroci različne starosti od 1 do 3 let ali od 3 do 6 let
- kombinirani oddelki: otroci različne starosti od 1 do 6 let.
DNEVNI PROGRAM
Oddelki v Vrtcu Cirkovce izvajajo dnevni program. Program traja od 6 do 9
ur dnevno in je namenjen otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo.
Izvaja se v dopoldanskem in popoldanskem času in obsega vzgojo, varstvo in
prehrano otrok. Izvaja se v skladu s cilji in načeli Kurikuluma za vrtce.
OBOGATITVENI PROGRAM
Te dejavnosti se izvajajo znotraj dnevnega programa ali celodnevno. Vanje
so vključeni vsi otroci ali otroci eno leto pred vstopom v šolo. Obogatitvene
dejavnosti so brezplačne in so del Kurikuluma za vrtce. V našem vrtcu
izvajamo naslednje obogatitvene
dejavnosti:
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Mali sonček
To je športni program, ki poteka od 2 let do 6 let starosti. Namen programa
je motivirati otroke za gibalno dejavnost preko različnih športnih iger. Otroci
opravljajo zabavne in igrive
naloge ter svoje dosežke beležijo v knjižico Mali sonček. Program se izvaja
celo šolsko leto.
Medgeneracijsko sodelovanje
Vrtec sodeluje tudi z Osnovno šolo Cirkovce, Z Rdečim križem Cirkovce,
Zobozdravstveno ordinacijo Cirkovce in lokalno skupnostjo Cirkovce.
Program se izvaja celo šolsko leto.
Zdravje v vrtcu
Projekt je namenjen krepitvi zdravja s področja gibanja, zdrave prehrane. V
ta projekt vključujemo tudi izvajanje zobozdravstvene preventive (celo
šolsko leto) in Varno s soncem (od meseca maja do septembra).
Folklora
Dejavnost je namenjena otrokom, starim 5 do 6 let. Otroci spoznavajo ljudske
običaje, ljudske plese in igre. Dejavnost poteka celo šolsko leto.
Ekologija – Modri Jan
Program temelji na izvajanju dejavnosti, ki so povezane s spoznavanjem
naravoslovja in okoljsko vzgojo. Program poteka celo šolsko leto.
Otroški pevski zbor
Pri pevskem zboru otroci usvajajo ljudske pesmi, otroške pesmi, poslušajo
instrumentalno glasbo in pridobivajo izkušnje na področju zborovskega
petja. Dejavnost poteka skozi celo šolsko leto in je namenjena otrokom pred
vstopom v šolo.
Nemščina
Z učenjem nemškega jezika preko igre poskušamo otrokom spodbujati
razvoj besednjaka, artikulacije in komunikacije, hkrati pa jim omogočiti
zavedanje, da obstajajo tudi drugi jeziki in načini sporazumevanja. Dejavnost
je namenjena otrokom, starim od 5 do 6 let in poteka celo šolsko leto.
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Gledališka vzgoja
Otrokom ponudimo gledališke predstave, lutkovne predstave, ogledamo si
gledališko predstavo izven zavoda, po dogovoru si ogledamo še risanko v
kinu. Dejavnost poteka skozi celo šolsko leto.

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI
To so dejavnosti, v katere so otroci vključeni na željo staršev ali na lastno
željo. Vanje so vključeni tudi vsi otroci oddelka ali otroci eno leto pred
vstopom v šolo. Pri nadstandardnih dejavnostih starši plačajo nastale
stroške.
V našem vrtcu izvajamo naslednje nadstandardne dejavnosti:
Plavalno opismenjevanje
Dejavnost je namenjena otrokom eno leto pred vstopom v šolo. Program
izvajajo strokovne delavke vrtca, ki so opravile usposabljanje za vaditelja
plavanja. Dejavnost poteka v bazenih Term Ptuj v dopoldanskem času.
Smučarski tečaj
Dejavnost je namenjena otrokom eno leto pred vstopom v šolo. Program
izvajajo vaditelji smučanja na Mariborskem Pohorju.
DODATNE DEJAVNOSTI
Te dejavnosti so namenjene dopolnjevanju potreb in interesov otrok.
Predstavljajo vsebinsko popestritev osnovnega programa, vendar niso del
Kurikuluma za vrtce. Dejavnosti organiziramo na željo staršev v
popoldanskem času. Stroške programov dodatnih dejavnosti v celoti krijejo
starši. Ponudbo dodatnih dejavnosti pripravijo strokovne delavke vrtca ali
zunanji sodelavci. Organizirajo se ob zadostnem številu prijav.
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5. PROJEKTI_________________________________________
Vključujemo se v različne projekte, s katerimi popestrimo in obogatimo
vsakodnevne dejavnosti. Vrtec sodeluje v projektu Unesco, Zdrava
šola/vrtec, Bralni nahrbtnik, Eko vrtec, Pasavček ter Turizem in vrtec .

6. DAN V VRTCU__________________________________________
Dan v vrtcu se prične z jutranjim sprejemom otrok. Starši imate ob sprejemu
otroka možnost za krajši pogovor z vzgojiteljico glede počutja vašega otroka,
morebitnih težavah in stiskah otroka. Priporočamo, da otroka pripeljete v
vrtec najkasneje do 7.30.
Po zajtrku sledi vzgojno - izobraževalno delo, kjer se spontano prepleta igra
otrok z usmerjenimi dejavnostmi, ki jih pripravijo vzgojiteljice. Dejavnosti
potekajo v igralnicah, šolski telovadnici in na zunanjih igriščih. Otroci v
različnih dejavnostih razvijajo domišljijo, ustvarjajo, raziskujejo, se
preizkušajo ter razvijajo svoje interese.
Po usmerjenih aktivnostih sledi priprava na kosilo in kosilo. Otroke navajamo
na kulturo prehranjevanja, samostojnost pri prehranjevanju in predvsem
skrbimo za zdrave prehranjevalne navade.
Počitek po kosilu se prične s poslušanjem pravljice in/ali umirjeno glasbo. Po
počitku sledi vstajanje in priprava na popoldansko malico in nato še
aktivnosti v igralnici in na prostem ter odhod domov.
ČASOVNA OPREDELITEV JASLI (1 – 3 let):

ČASOVNA OPREDELITEV VRTEC (3 – 5 let):

5.30 - 7.30 sprejem otrok, individualne igre
7.30 – 8.30 priprava na zajtrk in zajtrk
8.30 – 10.30 usmerjene aktivnosti
10.30 – 11.30 priprava na kosilo in kosilo
11.30 – 13.15 priprava na počitek in počitek
13.15 – 14.15 priprava na malico in malica
14.15 – 16.00 aktivnosti v igralnici in na prostem

5.30 - 7.30 sprejem otrok, individualne igre
7.30 – 8.30 priprava na zajtrk in zajtrk
8.30 – 11.30 usmerjene aktivnosti
11.30 – 12.30 priprava na kosilo in kosilo
12.30 -13.45 priprava na počitek in počitek
13.45 – 14.30 priprava na malico in malica
14.30 – 16.00 aktivnosti v igralnici in na prostem

7. ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REZIM V VRTCU
Ena izmed glavnih nalog vrtca je skrb za zdravje in dobro počutje otrok in
zaposlenih. V ta namen imamo pripravljen zdravstveno-higienski režim, s
pomočjo katerega se trudimo, da imamo v vrtcu ustrezne pogoje, ki vplivajo
na celosten razvoj otroka.
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Starši morajo ob vstopu otroka v vrtec predložiti potrdilo izbranega
pediatra o zdravstvenem stanju otroka, ki potrjuje, da otrok lahko
obiskuje vrtec. Prav tako starši posredujejo zdravstvene informacije o
otroku (alergije, kronične bolezni, zdravstvene posebnosti…).
Pomembno je, da starši vedo, da vrtec smejo obiskovati le zdravi otroci.
Kakršnokoli dajanje terapije (zdravila, sirupi…) je v vrtcu nedovoljeno,
razen v izjemnih primerih (vročinski krči, hude alergije – pisna
navodila izbranega pediatra!).
Starši so prav tako dolžni sporočiti v vrtec v primeru, ko otrok zboli za
nalezljivo boleznijo, saj zakon o nalezljivih boleznih navaja, da ima
vsak pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi ter okužbami.
V kolikor otrok potrebuje dietno prehrano, starši prinesejo potrdilo od
zdravnika iz katerega je razvidno, katera živila so za otroka
nedovoljena.
Trudimo se, da vzdržujemo čisto, varno in zdravo bivalno okolje. Skrbimo za
redno in ustrezno prezračevanje prostorov. Otrokom omogočamo dovolj
gibanja in bivanja na prostem, dovolj tekočine ter skrbimo za kakovostno
prehrano s ponudbo sezonske in lokalno pridelane hrane.

8. POVEZOVANJE IN SODELOVANJE S STARSI
Starši imate pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu. Ob
upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca in po dogovoru z vzgojiteljico
lahko aktivno sodelujete pri vzgojnem delu. Starši imate pravico do
postopnega uvajanja otroka v vrtec in možnost dogovora o najbolj
sprejemljivem načinu vključevanja svojega otroka v vrtec. Razumevanje
otroka je osnova za naše kakovostno delo ter prispeva k boljši povezanosti
in pristnejšim stikom s starši.
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NAČINI POVEZOVANJA MED VRTCEM IN STARŠI
 vsakodnevna izmenjava informacij s strokovnimi delavkami ob
prihodu in odhodu otroka
 govorilne ure, ki se izvajajo enkrat mesečno
 oddelčni roditeljski sestanki
 srečanja, prireditve, praznovanja in delavnice
 vključevanje staršev v različne aktivnosti oddelka
 individualni razgovori s strokovnimi delavkami pred vstopom otroka
v vrtec
 postopno uvajanje otroka v vrtec v dogovoru z vzgojiteljico
 predavanja za starše
 sestanki Sveta staršev in Sveta zavoda.
OBVEZNOSTI STARŠEV
 Otroka pripeljite zjutraj v vrtec do dogovorjene ure, mu pomagajte pri
preoblačenju in ga predajte vzgojiteljici oz. vzgojiteljici – pomočnici
vzgojiteljice.
 Po otroka pridite ob dogovorjenem času. Če vas kaj zadrži, nas o tem
obvestite.
 Otroka lahko pripeljete v vrtec in odpeljete iz vrtca samo starši, druga
odrasla oseba pa le z vašim dovoljenjem in seznanitvijo vzgojiteljice oz.
vzgojiteljice – pomočnice vzgojiteljice.
 Otrok je lahko v vrtcu največ 9 ur. Če izjemoma potrebujete podaljšano
varstvo, se dogovorite z vašo vzgojiteljico.
 Otroka oblecite in obujte vremenu primerno, dodatna oblačila pa naj
bodo ustrezno označena v otrokovi vrečki oz. nahrbtniku. Oblačila naj
bodo udobna, trpežna in pralna, namenjena sproščeni igri otrok.
 Če vas pokličemo zaradi nenadne obolelosti ali poškodbe otroka,
poskusite priti ponj čim prej. Starši ste dolžni posredovati vrtcu
podatke o tem, kje ste dosegljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu.
 V vrtec ni dovoljeno prinašati stvari, ki bi lahko ogrozile zdravje in
varnost otrok (žvečilni gumi, majhni in ostri predmeti, verižice, viseči
uhani …).
 Dragocenih predmetov in igrač naj otrok ne nosi v vrtec, ker ne
moremo odgovarjati zanje.
 Prebirajte naša obvestila in sporočila, ki jih dobite osebno, ter tista na
oglasnih deskah ter internetni strani vrtca.
 Redno izpolnjujte finančne obveznosti do vrtca.
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ODSOTNOST IN REZERVACIJA MESTA ZA OTROKA V VRTCU
Če otroka v vrtec ne pripeljete zaradi bolezni ali drugih razlogov, nas o tem
obvestite do 8. ure zjutraj – zaradi organizacije dela in prehrane. Za vsak dan
odsotnosti otroka se odštevajo stroški živil v sorazmerni višini plačila za
program vrtca. Rezervacijo mesta za otroka v vrtcu lahko starši uveljavljajo
za neprekinjeno odsotnost najmanj 30 dni in največ 60 dni v letu in so jo
dolžni vrtcu napovedati z izpolnjenim obrazcem (Vloga za rezervacijo mesta
za otroka ob začasnem izpisu otroka iz vrtca) najpozneje en teden pred prvim
dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši lahko uveljavljajo rezervacijo tudi v
primeru, ko gre za neprekinjeno odsotnost otroka nad 15 delovnih dni
zaradi bolezni, vendar le na podlagi zdravniškega potrdila.
IZPIS IZ VRTCA
Ob izpisu otroka iz vrtca izpolnite obrazec Vloga za izpis otroka iz vrtca, ki ga
dobite pri vodji vrtca, v tajništvu Osnovne šole ali na spletni strani vrtca.
Datum izpisa se upošteva s 15- dnevnim zamikom glede na datum sprejema
vloge izpisa.

In še ena misel za konec: Biti z otroki je zdravilo za dušo (Fjodor
Dostojevski)

Izdajatelj: OŠ Cirkovce z enoto vrtec Cirkovce
Ravnateljica: Ivanka Korez
Pripravila: Mateja Lampret
Tehnična izvedba: Ivan Kojc
Risbica: otroci vrtca Cirkovce
Datum izdaje: september, 2018
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