VRTEC
OTONA ŽUPANČIČA
ČRNOMELJ

Sončni žarek je pravo ime
za kateregakoli otroka.
Sončni žarek, ki gre čez nas
kot mila in dobra roka.
(Tone Pavček, 2009)

Spoštovani starši in otroci!
Prav prisrčno vas pozdravljam v novem vrtčevskem letu, katero pa je za nas drugačno
kot smo ga vajeni. Naše enote in oddelku so razpršeni po celotnem mestu. Trenutno
naša enota Loka še stoji, a se bomo od nje kmalu poslovili. Na njenem mestu bo zrasel
velik sodoben vrtec. Poleg tega letošnje vrtčevsko leto začenjamo oz. nadaljujemo z
ukrepi proti širjenju corona virusa, ki so naše navade in načrte nekoliko spremenili, a se
jim bomo poskušali prilagoditi, hkrati naprošam tudi vas starše, da jih upoštevate.
Pred vami je publikacija Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, v kateri boste našli nekaj
podatkov o vrtcu, ki ga že obiskuje vaš otrok, ali pa ga bo začel obiskovati.
Otroci pridejo v vrtec iz različnih potreb, prav vsak pa prinese delček sebe in svoje
družine. Zato bomo v vrtcu upoštevali vsakega posameznika ter vzgajali v duhu
strpnosti, prijateljstva, spoštovanja in razumevanja. Vemo, da ne moremo zamenjati
družine oziroma staršev. S kakovostnim sodelovanjem pa lahko veliko prispevamo k
ustreznemu dopolnjevanju družinske vzgoje in vam pomagamo v skrbi za varstvo,
vzgojo in izobraževanje vašega otroka. Pomembno pri sodelovanju med vrtcem in starši
je vzpostavljanje medsebojnega zaupanja, odprte komunikacije, do katere bomo prišli s
pogovorom in vzajemnim spoštovanjem. Pri tem pa je pomemben topel človeški odnos,
iskrena komunikacija in strokovna usposobljenost zaposlenih.

SE PREDSTAVI

Zavedamo se, da je osnovni pogoj za uspešen razvoj otroka dobro počutje v vrtcu in
doma, zato želimo vsakemu otroku nuditi varno, spodbudno učno okolje za njegov
vsestranski razvoj. Potrudili se bomo, da bodo dnevi, ki jih bo otrok preživljal v našem
vrtcu, bogati, pestri, zanimivi, ustvarjalni, raziskovalni, predvsem pa otroško razigrani.
Hkrati pa bomo spodbujali raznovrstno učenje, pridobivanje izkušenj in razvijanje
sposobnosti, ki so potrebne za uspešno življenje.
Z vključitvijo vaših otrok v naš vrtec se vam zahvaljujem za zaupanje. Otrokom in
staršem želim veliko lepih doživetij v našem vrtcu.

Petra Pezdirc Stopar, ravnateljica

SPLOŠNI PODATKI

ENOTE VRTCA

Vrtec Otona Župančiča - skrajšano ime Vrtec Črnomelj deluje kot samostojni
javni zavod. Njegov ustanovitelj je Občina Črnomelj.
Sedež zavoda:
Telefon:
Faks:
E-pošta:
spletna stran:

Kidričeva ulica 18/b, 8340 Črnomelj
07 35 67 271
0590 74 110
info@vrtec-crnomelj.si
www.vrtec-crnomelj.si

Ravnateljica: Petra Pezdirc Stopar
Telefon:
07 30 52 675
petra.pezdirc-stopar@guest.arnes.si
E-pošta:

Pomočnica ravnateljice: Irena Veselič Kos
Telefon:
0590 74 117
irena.veselic-kos@guest.arnes.si
E-pošta:

Tajništvo: Karmen Ambrožič
Administrator: Zdenka Birkelbach
Telefon:
07 35 67 271
E-pošta:
info@vrtec-crnomelj.si

Organizator prehrane in zdravstveno higienskega režima: Janja Bajt Smrekar
Telefon:
07 35 67 270
E-pošta:
janja.bajt.smrekar@gmail.com
po dogovoru
Ure za starše:

Svetovalna delavka: Ivana Leko
Telefon:
E-pošta:
Ure za starše:

0590 74 116
leko.ivana@gmail.com
po dogovoru

LOKA-STARI DEL
Lokacija:
Telefon I. vhod:
Telefon II. vhod:
Poslovni čas:

Kidričeva ulica 18/b, 8340 Črnomelj
0590 74 115
0590 74 112
5.30 do 17.00

Oddelki:
2. starostno obdobje: 2 (39 otrok)

LOKA- NOVI DEL
Lokacija:
Telefon:
Poslovni čas:
E-pošta:

Kidričeva ulica 18/b, 8340 Črnomelj
0590 74 113
5.30 do 17.00
novi.vrtec@gmail.com

Oddelki:
1. starostno obdobje: 2 (27 otrok)
2. starostno obdobje: 2 (41 otrok)

ČARDAK
Lokacija:
Telefon:
Faks:
Poslovni čas:
E-pošta:

Čardak 1, 8340 Črnomelj
07 30 51 220
0590 57 917
5.30 do 17.00
vrtec.cardak@gmail.com

Oddelki:
1. starostno obdobje: 4 (51 otrok)
2. starostno obdobje: 1 (23 otrok)
Oddelek s prilagojenim programom: 1 (3 otroka)

ČARDAK NOVI DEL
Lokacija:
Telefon:
Poslovni čas:

Čardak 1, 8340 Črnomelj
0590 18 964
5.30 do 17.00

Oddelki:
1. starostno obdobje: 1 (9 otrok)
2. starostno obdobje: 5 (94 otrok)

MAJER
Lokacija:
Telefon:
Poslovni čas:

Majer 1, 8340 Črnomelj
040 690 590
5.30 do 16.00

Oddelki:
1. starostno obdobje: 3 (21 otrok)

DIJAŠKI DOM
Lokacija:
Telefon:
Poslovni čas:

Ul. Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj
040 707 827
5.30 do 16.00

Oddelki:
2. starostno obdobje: 2 (34 otrok)

POMEMBNE INFORMACIJE ZA DOBRO
SODELOVANJE S STARŠI
VPIS OTROKA
Za vpis otroka v vrtec je potrebno izpolniti VLOGO ZA VPIS OTROKA V VRTEC,
ki jo starši oddajo skupaj s Potrdilom o zaposlitvi (dobijo ga pri delodajalcu) in
Potrdilom o družinski skupnosti (dobijo ga na upravni enoti stalnega bivališča). Vlogo
oddajo na upravi vrtca pri svetovalni delavki.
Starši lahko uveljavijo znižano plačilo vrtca tako, da oddajo »Vlogo za uveljavljanje
pravic iz javnih sredstev« na pristojnem krajevnem Centru za socialno delo en mesec
pred vstopom v vrtec.
Če starši vloge ne oddajo, plačajo 77 % ekonomske cene vrtca.
PLAČILO PROGRAMA
Osnova za plačilo vrtca je cena programa, v katerega je otrok vključen. Višina plačila
staršev se določi na podlagi lestvice, ki starše po dohodkih razvršča v razrede.
PREMESTITEV
Starši lahko podajo vlogo za premestitev otroka v primeru, da niso zadovoljni s
trenutno lokacijo. Premestitev bo izvedena v primeru sprostitve mesta na želeni
lokaciji. Če premestitev ni možna v istem šolskem letu, se bo upoštevala v naslednjem
šolskem letu.
IZPIS
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca do 15. v mesecu z zadnjim dnem tega meseca.
REZERVACIJA ZA ČAS DOPUSTOV ALI ZA PRIMER DALJŠE BOLEZNI
Starši lahko uveljavljajo poletno rezervacijo za neprekinjeno odsotnost vsaj enega
meseca v času od 1. julija do 31. avgusta in rezervacijo za primer vsaj enomesečne
neprekinjene odsotnosti otroka zaradi bolezni. Slednja se uveljavi na podlagi
predloženega zdravniškega potrdila.
Starši so dolžni vrtcu napovedati poletno rezervacijo oz. odsotnost otroka najkasneje
7 dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca, razen v primeru bolezni.
Starši lahko dobite podrobnejše informacije na upravi pri svetovalni delavki in na
spletnih straneh vrtca.

PREDSTAVITEV PROGRAMOV
Program poteka po Kurikulu za vrtce. V njem so prepoznavna temeljna
načela in cilji predšolske vzgoje; spoznanja, da otrok dojema in razume svet
celostno, se uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in družbenim okoljem ter v
vrtcu razvija svojo družbenost in individualnost. Temeljni vzgojno-izobraževalni
cilj vrtca je optimalni razvoj otroka ne glede na spol in kulturno poreklo,
veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Izhodišča in cilji kurikula so naslednji:
-

Bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke.

-

Pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske
vzgoje v vrtcih.

-

Bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje
v vrtcih, ki hkrati ne omogoča poglobljenosti na določenih področjih.

-

Večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s
skupinsko rutino.

-

Oblikovanje razmer za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik
(nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni
nazor, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo).

-

Večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok.

-

Dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi
v vrtcu.

-

Rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu.

-

Večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih
delavcev.

-

Povečanje vloge evalvacije kritičnega vrednotenja pri načrtovanju življenja in
dela v vrtcu.

-

Izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.

A - OSNOVNI PROGRAM
Programe za predšolske otroke, ki jih izvajajo javni vrtci, sprejme Svet RS za
splošno izobraževanje. Namenjeni so vsem predšolskih otrokom od končanega
porodniškega dopusta staršev do vstopa v šolo.
Program izvajajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Načrtovanje poteka v obliki tematsko programskih sklopov, kjer je poudarjena
vzporednost, skladnost in integracija med posameznimi področji dejavnosti
(gibanjem, jezikom, umetnostjo, družbo, naravo, matematiko).
Načela predšolske vzgoje se upoštevajo pri organizaciji časa in prostora, pri izbiri
dejavnosti otrok, oblik, metod in sredstev vzgojno-izobraževalnega dela, pri
komunikaciji z otroki in odraslimi, pri načrtovanju in evalviranju dela in so
vključena v vse elemente kurikula.
DNEVNI PROGRAM traja 6 – 9 ur in se izvaja v dopoldanskem času ter zajema
vzgojo, varstvo in prehrano otrok.
PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO
STROKOVNO POMOČJO je namenjen otrokom, ki so z odločbo ZRSŠ usmerjeni v
program, ki se izvaja v rednem oddelku. Strokovna skupina, ki jo imenuje
ravnateljica za vsakega otroka posebej, pripravi in spremlja izvajanje ter evalvira
individualiziran program. Dodatno strokovno pomoč v/izven oddelka izvaja
strokovna delavka v skladu z odločbo.
PRILAGOJENI PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE je namenjen otrokom s
posebnimi potrebami. Omogoča, da tudi otroci z najtežjo obliko primanjkljajev,
ovir oziroma motenj napredujejo na področju razvoja.

Glede na starostna obdobja imamo:
program za otroke PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA od 1 do 3 let starosti;
program za otroke DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA od 3 leta do vstopa v
šolo.

PREDNOSTNE NALOGE VRTCA v šolskem letu 2020/21
PREDNOSTNE NALOGE VRTCA

NAČIN IZVEDBE:

Urne nožice hitite, telo in duha
zavrtite

Omogočanje in
spodbujanje
gibalnih
dejavnosti otrok
ter razvijanje
gibalnih
spretnosti in
veselja do športa
Načrtovanje
gibalnih
dejavnosti v
povezavi z
drugimi področji
(meddisciplinarn
o povezovanje)

Narava je igralnica vseživljenjskega
učenja: otrokom omogočiti možnosti
raziskovanja, gibanja, ustvarjanja,
medsebojnega sodelovanja v naravi.
Izvajanje naravnih oblik gibanja,
gibalne, rajalne in elementarne igre,
gibalne minutke, gibalno-športne ure,
športni dopoldnevi, ples in plesne igre,
ustvarjalni gib, vožnja z različnimi
otroškimi vozili, sprostitvene
dejavnosti, igra na igralih.
Gibanje za zdravje, medpodročne
povezave, ozaveščanje pomena
zdravja.

Razvijanje govorne zmožnosti in
bralne pismenosti

Spodbujanje in
razvijanje govornojezikovnih veščin
(artikulacija,
besednjak, besedila,
komunikacija)
Ugotavljanje,
zagotavljanje ter
dvig kakovosti
dejavnosti s
področja jezika in
vsakodnevne
komunikacije na
ravni otrok-odrasli

Jezikovne igrice, vaje za razgibavanje
govoril, poslušanje pravljic, zgodbic,
ugank, pesmic, rim, bibank…,
spodbujanje samostojnega verbalnega
in neverbalnega komuniciranja, igra z
glasovi in črkami, ogled in ustvarjanje
gledaliških predstav, kino predstav,
obisk knjižnice, spodbujanje
predpisalnih in predbralnih
sposobnosti.
Vključitev v projekt Pravljični potujoči
kovček, Slon, VIZO (filmska vzgoja),
Bralna značka, Cici vesela šola.

Načrtovano življenje in delo v
vrtcu

Temeljno in
sistematično
načrtovanje ter
smiselne strokovne
meddisciplinarne
povezave.

V načrtovanje, izvajanje in evalviranje
smiselno vključujemo otroke, starše,
zunanje izvajalce in lokalno skupnost.
Sistematično sodelovanje pri
načrtovanju strokovnih delavcev v
vrtcu v tandemu in timu.
Vrtec in starši z roko v roki in
sodelovanjem ustvarjajo pogoje za
srečno, zdravo in ustvarjalno otroštvo
otrok.

Programe izvajamo v HOMOGENIH ali HETEROGENIH SKUPINAH.

B – NADSTANDARDNE DODATNE IN OBOGATITVENE
DEJAVNOSTI
Nadstandardne storitvene dejavnosti se lahko izvajajo po dogovoru s strokovnimi
delavci vrtca in staršev na roditeljskem sestanku. Starši ta program financirajo sami.
Program se izvaja v popoldanskem času.
Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v času otrokovega bivanja v vrtcu. Te dejavnosti
sodijo v izvedbeni kurikul. V kolikor se izvaja tudi kot storitvena dejavnost, je potrebno
le-te vključiti v Akt o ustanovitvi vrtca in vpisati v sodni register.

CILJI:

PRAZNOVANJA, PRIPREDITVE IN PROJEKTI V VRTCU
Praznovanja otroke čustveno obogatijo, dajejo možnost prijetnega druženja v skupini,
bogatijo odnose, krepijo samozaupanje in gradijo pozitivno samopodobo. Praznujemo
prihod pomladi, jeseni, teden otroka, veseli december, rojstne dneve … S praznovanji
in prireditvami skušamo pričarati toplo in prijetno vzdušje za vse otroke.

PROJEKTI:

DNEVNI RED
STAROSTNO OBDOBJE OD 1. DO 3. LETA STAROSTI
5.30 – 8.00
8.00 – 8.30
8.30 – 10.30

- BRALNI PROJEKT: PRAVLJIČNI POTUJOČI KOVČEK
- PILOTSKI PROJEKT: MALI SONČEK
- VARNO S SONCEM
- DAN SLOVENSKE HRANE: TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
- SOBIVANJE

10.30 – 11.00
11.15 – 11.45
12.00 – 14.00
14.00 – 16.00
ali
14.00 – 17.00

prihod otroka in spontana igra
nega, zajtrk
načrtovane in nenačrtovane dejavnosti ter igra otrok z
različnimi materiali, dopoldanska malica, bivanje na
prostem
bivanje na prostem, nega - higiena
kosilo
priprava na počitek, počitek
popoldanska malica, organizirane in spontane dejavnosti
po kotičkih, odhodi domov

- EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
- CICI VESELA ŠOLA
- VIZO SLON
- TURIZEN IN VRTEC
- PASAVČEK
- SIMBIOZA SKUPNOSTI

NATEČAJI:
- NARAVNE IN DRUGE NESREČE
- UHO
- ŠKRATKI V OTROŠKEM SVETU
- RAZISKUJEMO SENZORIKO
- OTROCI ZA VARNOST V PROMETU

STAROSTNO OBDOBJE OD 3. DO 6. LETA STAROSTI
5.30 – 8.00
8.00 – 8.45
8.45 – 11.30

11.30 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 17.00

prihod otroka, igre po želji, igre v manjših skupinah
jutranja higiena, zajtrk, umivanje zob
načrtovane in nenačrtovane dejavnosti ter igra otrok z
različnimi materiali, dopoldanska malica, bivanje na
prostem, sprehodi, ogledi, pohodi
higiena pred obrokom, kosilo in nega zob
počitek ali umirjene dejavnosti v igralnici
popoldanska malica, organizirane in spontane dejavnosti
po kotičkih, odhodi domov

KAKO SODELUJEMO S STARŠI

PRAVICE STARŠEV IN OTROK, DOLOČENE V
MEDNARODNIH DOKUMENTIH, USTAVI IN ZAKONIH

ŽELIMO:
ustvariti tesno komunikacijsko mrežo med družino in okoljem z
namenom, da bo kultura okolja in njegova preobrazba bolj
naklonjena otroku,
- vzpostaviti partnerske odnose med vzgojitelji in starši.
-

PRIČAKUJEMO:
- da bodo starši sledili otrokovemu življenju v vrtcu,
- spremljali njegov razvoj, mu pripovedovali, ga spraševali, poslušali in
sodelovali.

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V
demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti
zastopniki.

Otrokom vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne
glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno
in duševno konstitucijo itn.

OBLIKE SODELOVANJA:
- dnevne, sprotne informacije,
- skupni roditeljski sestanek,
- oddelčni roditeljski sestanek dvakrat letno,
- individualni pogovori enkrat mesečno,
- srečanja otrok, vzgojitelja in staršev,
- odprti dnevi,
- skupne prireditve in praznovanja,
- anketni vprašalniki.
POSREDNO SODELOVANJE STARŠEV V VZGOJNEM PROCESU:
- zbiranja naravnih in odpadnih materialov,
- iskanje sponzorstva,
- gledališke predstave.

Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem
področju. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja
razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in
dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in
odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in
avtonomne presoje.

Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke, do obveščenosti o
življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu

IZOBRAŽEVANJE STARŠEV:
- predavanja za starše,
- delavnice za starše.
INFORMIRANJE STARŠEV:
- oglasne deske na vhodih,
- pisna obvestila, zgibanke,
- spletna stran vrtca.

osebnih podatkov.

Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v
vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati
meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

Ob vstopu v vrtec se staršem omogoči postopno uvajanje otroka v vrtec.

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA
Starši so dolžni:
- upoštevati 9-urni bivalni čas otroka v vrtcu,
- ob sprejemu priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka,
ki ne sme biti starejše od enega tedna,
- v vrtec pripeljati zdravega otroka,
- otroka morajo osebno pripeljati vzgojiteljici ali pomočnici,
- spoštovati sprejete dogovore in čas, ko je vrtec odprt,
- obveščati vrtec o zdravstvenem stanju otroka in njegovih posebnostih,
- obvestiti vrtec o otrokovi nalezljivi bolezni,
- redno poravnavati finančne obveznosti za opravljene storitve,
- sporočati spremembe podatkov o bivališču, dosegljivosti na tel. številko, …
- starši morajo otroka primerno obleči in obuti, da bo lahko varen in sproščen

Izdal:

Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Kidričeva ulica 18/b, 8340 Črnomelj

pri igri na prostem,
- starši morajo poskrbeti, da otrok ne prinaša v vrtec nevarnih in dragih
predmetov ali igrač - ravna se po navodilih Pravilnika o varnosti otrok,
- se aktivno vključujejo v različne oblike sodelovanja s starši,
- nastale konfliktne situacije rešujejo v vrtcu.

Dopolnitev publikacije s spremembami: Ivana Leko
Fotografije: Arhiv Vrtca Črnomelj
Črnomelj, september 2020

POLETNA REZERVACIJIA
uveljavlja se 7 dni pred
predvideno vsaj enomesečno
odsotnostjo. Velja v času od
1. 7. - 31. 8.

VPIS V VRTEC
IZPIS OTROKA IZ VRTCA
oddam najpozneje do 15. v
mesecu, če ga želim izpisati
z zadnjim dnem v mesecu.

POMEMBNE

REZERVACIJA ZARADI
BOLEZNI uveljavljam na
podlagi ZDRAVNIŠKEGA
POTRDILA v primeru
enomesečne neprekinjene
odsotnosti otroka zaradi
bolezni.

INFORMACIJE

VLOGA ZA PREMESTITEV
Starši lahko oddate vlogo za
premestitev v primeru, da otrok
ni na želeni lokaciji. Vloga se bo
upoštevala v primeru prostega
mesta.

Po poteku porodniškega
dopusta oz. z 11 meseci
starosti otroka.

V mesecu pred vstopom v vrtec
oddam VLOGO ZA
UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ
JAVNIH SREDSTEV na CENTER ZA
SOCIALNO DELO.

ZDRAVNIŠKO POTRDILO
ODDAM PRVI DAN
VZGOJITELJICI – ne sme biti
starejše od 7 dni.

