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Prireditev “Pastirče mlado” (junij 2022)

Vrtec je hiša z otroki.
O, z mnogo, mnogo otrok! Zato je še kuhinja v njem!
In veliko prijaznih sob s stolčki za majcene ritke,
ki nemirno sedijo, kadar prstki živahni barve in slike lovijo.
V vrtcu doma so igrače za crkljanje in igre.
V vrtcu lahko se skače, boža namišljene tigre.
V vrtec grejo prav majhni otroci – še z dudico in v plenički.
A zrastejo in odletijo iz vrtca.
V šolo. Kot ptički …
(Barbara Gregorčič Gorenc)

Spoštovani starši in otroci!
Pred vami je publikacija Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za vrtčevsko leto
2022/2023. V njej vam podajamo osnovne informacije o delovanju našega
vrtca. Vrtec ustvarjamo vsi, ki vsak dan poskrbimo, da se vi, ki nas vsak dan
obiščete, počutite dobrodošli, in vi, ki nam prav vsak dan pokažete, da
cenite naše delo.
Odrasli v vrtcu, starši in zaposleni, smo otrokom zgled, ki je največji
vzgojitelj. Zavedamo se močnega vpliva in vloge odraslih pri otrokovem
razvoju.
S kakovostnim sodelovanjem vrtca in staršev pomembno prispevamo
k ustreznemu dopolnjevanju družinske vzgoje in vam pomagamo pri skrbi
za vzgojo, varstvo in izobraževanje vašega otroka. Želimo si, da vaši otroci
zrastejo v samostojne, ustvarjalne in zadovoljne ljudi.
Več informacij o našem vrtcu lahko najdete na spletni strani vrtca, ki je
najhitrejše informacijsko in komunikacijsko orodje, še več pa vam bodo o
vrtcu in življenju v njem povedali vaši otroci, ki vrtec obiskujejo.
Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vam želim prijetno prebiranje ...
Stanka Kure, ravnateljica

SPLOŠNI PODATKI
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj - skrajšano ime Vrtec Črnomelj deluje kot
samostojni javni zavod. Njegov ustanovitelj je Občina Črnomelj.
Sedež zavoda: Kidričeva ulica 18 b, 8340 Črnomelj
Spletna stran: www.vrtec-crnomelj.si
UPRAVA VRTCA
Ravnateljica: Stanka Kure
Telefon: 07 30 52 675
Mobitel: 031 545 050
E-pošta: stanka.kure@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice: Vesna Žarkovič
Telefon: 0590 74 117
Mobitel: 041 339 150
E-pošta: vesna.zarkovic@guest.arnes.si
Tajništvo: Karmen Ambrožič
Administracija: Alenka Štrucelj
Telefon: 07 35 67 271
Mobitel: 040 862 219
E-pošta: info@vrtec-crnomelj.si
Organizator prehrane in zdr. higienskega režima: Janja Bajt Smrekar
Telefon: 07 35 67 270
E-pošta: janja.bajt-smrekar@guest.arnes.si
Svetovalna delavka: Ivana Leko
Telefon: 05 90 74 116
Mobitel: 040 527 322
E-pošta: ivana.leko@guest.arnes.si

ENOTE VRTCA

ČARDAK
Vodja enote: Mateja Šafar
Naslov: Čardak 1, Črnomelj
Telefon: 07 305 12 20

ČARDAK NOVI DEL
Vodja enote: Mateja Šafar
Telefon: 05 901 89 64

LOKA
Vodja enote: Vesna Žarkovič
Naslov: Kidričeva ulica 18/b, Črnomelj
Telefon: 05 907 41 13

DIJAŠKI DOM
Naslov: Ul. Otona Župančiča 7, Črnomelj
Telefon: 040 707 827

MALA HIŠKA
Naslov: Kolodvorska cesta 22, Črnomelj
Telefon: 040 624 063

MAJER
Naslov: Majer, 8340 Črnomelj
Telefon: 040 690 590

PEDAGOŠKI DELAVCI
ENOTA ČARDAK
Skupina ŽOGICE (3-6let)
(razvojni oddelek)
Darja Muhvič, Suzana Planinc Žarkovič

Skupina MEDVEDKI (5-6 let)
Simona Vrga, Jani Dražumerič

ENOTA LOKA

Skupina SONČKI (1-2 let)
Liljana Andrejašič, Mateja Kozan

Skupina MRAVLJICE (3-4 let)
Klavdija Cvitkovič, Kristina Cvitkovič

Skupina METULJČKI (2-3 let)
Maja Kure, Suzana Bolšec

Skupina GOSENICE (3-4 let)
Vesna Banovec, Biserka Babič

Skupina PIKAPOLONICE (2-3 let)
Janja Kump, Simona Simčič

Skupina ČEBELICE (4-5 let)
Milena Simonič, Vesna Benec

Skupina RIBICE (4-5 let)
Mateja Šafar, Katarina Štrucelj

Skupina SOVICE (5-6 let)
Sanja Janjić, Anita Ilenič

Skupina DELFINČKI (5-6 let)
Tina Mužar, Martina Ilc

ENOTA ČARDAK NOVI DEL

ENOTA MAJER
Skupina PIŠČANČKI (2-3 let)
Tina Ramovš Mihelič, Sandra Šmalcelj

Skupina POLŽKI (1-2 let)
Andreja Janež, Ines Štrukelj
Skupina LEVČKI (3-4 let)
Metka Žugelj, Andreja Suhorepec
Skupina SRNICE (4-5 let)
Metka Kramar Grahek, Mojca Adlešič
Skupina PINGVINČKI (3-6 let)
Tina Kovač, Urška Ružič

Skupina RAČKE (1-2 let)
Tjaša Štrucelj, Dijana Puhek Veselič
Skupina JEŽKI (1-2 let)
Irena Veselič Kos, Andreja Šterk
Skupina ZAJČKI (1-2 let)
Monika Fajfer, Tinka Majetič

ENOTA DIJAŠKI DOM
Skupina ŽABICE (2-3 let)
Barbara Mikložič, Polona Prhne
Skupina MIŠKE (2-3 let)
Petra Pezdirc Stopar, Katarina Pezdirc

ENOTA MALA HIŠKA
Skupina LISIČKE (4-5 let)
Suzana Vidic, Maja Škrinjar Mavrin
Skupina MUCE (5-6 let)
Anica Hudelja, Alenka Movrin Vučić
Pomočnice vzgojiteljic (tretja pomoč):
Tina Pavšič, Vesna Žgavec, Tina Žužinjak

POMEMBNE INFORMACIJE
VPIS V VRTEC
Po poteku porodniškega dopusta oz.
z 11-timi meseci starosti otroka.

CSD - Center za socialno delo
V mesecu pred vstopom v vrtec oddamo Vlogo
za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojni
Center za socialno delo.
ZDRAVNIŠKO POTRDILO - oddamo prvi dan vzgojiteljici.

IZPIS OTROKA IZ VRTCA
Vlogo za izpis otroka oddamo najpozneje do 15. v tekočem mesecu, če ga
želimo izpisati z zadnjim dnem tekočega meseca.

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

REZERVACIJA ZARADI BOLEZNI
Starši lahko oddajo vlogo na podlagi zdravniškega potrdila v primeru
enomesečne neprekinjene odsotnosti.

POLETNA REZERVACIJA
Rezervacija se uveljavlja kot vloga, ki mora biti oddana vzgojiteljici ali v
tajništvo vrtca najmanj 7 dni pred predvideno vsaj enomesečno odsotnostjo.
Velja v času od 1. 7. - 31. 8. (Velja za otroke, ki imajo stalno bivališče v občini
Črnomelj)

Vloge (obrazce) najdete na spletni strani vrtca:
www.vrtec-crnomelj.si/obrazci/

PREDSTAVITEV PROGRAMOV
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 vzgojitelji predšolskih otrok – 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 vzgojnoizobraževalnega 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
Program je namenjen otrokom, ki so z zapisnikom Razvojne ambulante
NM 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
zapisnikom.
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. leta
starosti
-program za otroke DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA od 3. leta do
vstopa v šolo.
Programe izvajamo v HOMOGENIH ali HETEROGENIH SKUPINAH.

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 dopoldanskem in
popoldanskem času (zaključni izleti skupin 5-6 let v Kekčevo deželo,
zimovanje v Črmošnjicah, sankanje na Gačah, filmska vzgoja).
Nadstandardne dejavnosti v popoldanskem času (zunanji izvajalci):
Mala šola športa
Angleščina v vrtcu
Plesna šola Tančula
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 (rolanje, folklora, angleščina).

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 pri svetovalni delavki vrtca. Starši lahko uveljavijo
znižano plačilo vrtca tako, da oddajo »Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev« na pristojnem Centru za socialno delo en mesec pred vstopom v
vrtec. Če starši vloge ne oddajo, plačajo 77 % ekonomske cene vrtca.
Od 1. 9. 2021 velja sprememba pravice staršev do brezplačnega vrtca za
starše, ki imajo hkrati vključena v vrtec dva otroka, ima mlajši otrok vrtec
brezplačen ali za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne
glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu. Brezplačen vrtec financira
državni proračun (MIZŠ).
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.
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.

OBVEZNOSTI STARŠEV
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 morebitni 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 pri igri na prostem,
- starši morajo poskrbeti, da otrok ne prinaša v vrtec nevarnih in dragih
predmetov ali igrač,
- ravnati se po navodilih Pravilnika o varnosti otrok,
- upoštevati hišni red vrtca in Pravila vrtca,
- se aktivno vključevati v različne oblike sodelovanja s starši,
- nastale konfliktne situacije reševati v vrtcu.

KAKO SODELUJEMO S STARŠI
ŽELIMO:
-ustvariti komunikacijsko mrežo med družino in okoljem z namenom, da
bo kultura okolja in njegova preobrazba bolj naklonjena otroku,
-vzpostaviti kakovostne odnose med vzgojitelji in starši.
PRIČAKUJEMO:
-da bodo starši sledili otrokovemu življenju v vrtcu,
-spremljali njegov razvoj, mu pripovedovali, ga spraševali, poslušali in
sodelovali.
OBLIKE SODELOVANJA:
-dnevne, sprotne informacije,
-skupni roditeljski sestanek,
-oddelčni roditeljski sestanek dvakrat letno,
-individualni pogovori enkrat mesečno,
-srečanja otrok, vzgojiteljev in staršev (pohodi...),
-skupne prireditve in praznovanja,
-anketni vprašalniki.
POSREDNO SODELOVANJE STARŠEV V VZGOJNEM PROCESU:
-zbiranja naravnih in odpadnih materialov,
-iskanje sponzorstev.
IZOBRAŽEVANJE STARŠEV:
-predavanja za starše,
-delavnice za starše.
INFORMIRANJE STARŠEV:
-oglasne deske na vhodih,
-pisna obvestila, zgibanke,
-spletna stran vrtca in elektronsko obveščanje.

KURIKULUM
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.

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

DNEVNI RED

STAROSTNO OBDOBJE OD 1. DO 3. LETA STAROSTI
5.30 – 8.00
8.00 – 8.30
8.30 – 10.30
10.30 – 11.15
11.15 – 12.00
12.00 – 14.00
14.00 – 17.00

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

STAROSTNO OBDOBJE OD 3. DO 6. LETA STAROSTI
5.30 – 8.00
8.00 – 8.45
8.45 – 11.30
(11.45)
11.30 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 17.00

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

PREDNOSTNE NALOGE VRTCA (2022/2023)
GIBANJE IN GOZD
Omogočanje in spodbujanje gibalnih dejavnosti
otrok ter razvijanje gibalnih spretnosti in veselja
do športa. Načrtovanje različnih dejavnosti v
naravi skozi celo leto in vseh vremenskih
razmerah. Negovanje, spodbujanje in razvijanje
čutnega
doživljanja
otrok
ter
njihove
ustvarjalnosti in raziskovanja v naravnem okolju.

JAZ, TI, ON = OBROČ PRIJATELJSTVA
Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in
načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje
v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki.
Reševanje izzivov, pogajanje, dogovarjanje,
razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja,
občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v
medsebojnem komuniciranju itn.). Otrok
spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi
pomagati in sodelovati.· Otrok se seznanja s
pravili v skupini, jih sooblikuje na osnovi
razumevanja razlogov zanje ter se seznani s
posledicami ob prekršitvi sprejetih pravil
nesprejemljivega vedenja.

Z IGRO DO NOVIH SPOZNANJ
Z organizacijo spodbudnega učnega okolja,
katerega del je vzgojitelj, podpreti dejavno
vlogo otroka - igro kot ustvarjalca lastnega
učenja in znanja. Pri otrocih spodbujati interes
za igro, iskanje lastnih rešitev, spodbujanje k
aktivnemu razmišljanju ob reševanju raznih
izzivov.

PRAZNOVANJA, PRIREDITVE 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:
- BRALNI PROJEKT: PRAVLJIČNI POTUJOČI KOVČEK
- PILOTSKI PROJEKT: MALI SONČEK
- VARNO S SONCEM
- DAN SLOVENSKE HRANE: TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
- SOBIVANJE
- EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
- CICI VESELA ŠOLA
- PASAVČEK
- TEČEVA Z ATIJEM...
NATEČAJI:
- NARAVNE IN DRUGE NESREČE
- UHU NATEČAJ
- IGRAJ SE Z MANO
- SOBIVANJE
- BOŽIČKOVA POŠTA
- POKLONI ZVEZEK
- NAJBOLJ ŠPORTNI VRTEC...

UHU natečaj (maj 2022)

POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE
Naše poslanstvo
Poslanstvo vrtca je vzgoja in izobraževanje otrok s poudarkom na kakovosti
dela na vseh segmentih predšolske dejavnosti in se v celoti ujema s
temeljnimi nalogami vrtca. Vrtec je varno zavetje, iz katerega odmeva
smeh, kjer uživajo otroci in vzgojitelji, ki se trudijo za zaupanje staršev. V
vrtcu domuje igra in veselje, čuti se varnost za male in velike. Zaposleni so
odgovorne osebe, ki delajo z dušo in srcem za otroke, jim znajo prisluhniti,
jih razumejo, jim nudijo podporo, so njihovi prijatelji in učitelji.

Vizija vrtca
Naš vrtec je velika hiša, v kateri želimo skozi igro in z dobrimi medsebojnimi
odnosi zagotoviti otroku varno in spodbudno okolje, razvijati ustvarjalnost
ter otroka popeljati na pot samostojnosti in odgovornosti. Polni oddelki pod
dvema strehama na Čardaku in Loki s primernimi prostori, okolico,
pripomočki in materiali.

Vrednote
Vrednota je nekaj vrednega, nekaj kar nas bogati in vodi naša prizadevanja
za izboljševanje življenja v vrtcu. V vrtcu si prizadevamo posredovati
vrednote z vzgledom in moralnim presojanjem. Ob upoštevanju dejstva, da
je otrok v predšolskem obdobju sposoben sprejeti in ohraniti
najpomembnejše sporočilo za kasnejše počutje, odločanje in življenje, je
toliko bolj pomembno spoznanje, da mu z vzgledom in besedami
posredujemo tiste vrednote, ki mu bodo pri tem pomagale. Osnova naše
vzgoje je dober odnos med vsemi odgovornimi za vzgojo – med starši in
vzgojitelji, vzgojitelji in otroki, ter med nami zaposlenimi.

UTRINKI IZ ENOT NAŠEGA VRTCA

OBIŠČITE NAS
Vrtec je pomemben in potreben, saj pomeni obogatitev in
dopolnitev k družinski vzgoji. Vrata našega vrtca so odprta za vse,
ki si želijo del naše skupne poti prehoditi z nami.
Vsem hvala za zaupanje in veselimo se vašega obiska.

MOJI ZAPISKI

MOJI ZAPISKI
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