RODITELJSKI SESTANEK –
NOVINCI 2021/2022
ponedeljek, 14. 6. 2021

ORGANIZACIJA VRTCA
• 18 ODDELKOV (7 odd.- 1.st.obd.; 11 odd. – 2.st.obd.)
– 339 otrok, 58 zaposlenih
– 90 novincev
– 4 novi oddelki

• Enota ČEBELICA – 6 oddelkov
• Enota MEHURČKI – 9 oddelkov
• Enota MOSTE – 3 oddelki

POSLOVNI ČAS VRTCA
• VRTEC SE ODPRE OB 6.00
• VRTEC SE ZAPRE OB 17.00
• V dneh med prazniki in počitnicami organiziramo
varstvo glede na število prijavljenih otrok po
predhodni pisni najavi staršev. Oddelki se po potrebi
združujejo.

DNEVNI RED VRTCA
ČAS

DEJAVNOSTI

600 – 800

prihod otrok, spontana igra

800 - 830

zajtrk

830 - 1130

načrtovane dejavnosti, igra, bivanje na prostem

1115 - 1215

priprava na kosilo, kosilo

1200 - 1430

počitek oz. umirjene dejavnosti, spontana igra

1400 - 1500

malica

1400 - 1700

igra, bivanje na prostem, odhod domov

PROGRAM VRTCA
• Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri
celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete
življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za
razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
• Program obsega vzgojno izobraževalno delo,
varstvo in prehrano otrok.
• Izvaja se v skladu s cilji in načeli Kurikula za vrtce.
Področja: gibanje, jezik, umetnost, družbo, naravo in
matematiko

• Prilagojen je potrebam, interesom in
sposobnostim otrok.

DEJAVNOSTI V VRTCU
• Dejavnosti so načrtovane preko igre, ki je
osnovna dejavnost predšolskega otroka, hkrati
pa tudi najbolj naraven način učenja in
razvoja.
• Poudarek na bivanju na prostem (igrišče, gozd,
sprehodi,…)
• Skupne dejavnosti – vključenost v projekte:
– Gozdni vrtec, Gibanje, Zdravje v vrtcu, Erazmus+,
trajnostna mobilnost v vrtcih

OBOGATITVENE IN
DODATNE DEJAVNOSTI
• Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v
dopoldanskem ali popoldanskem času. Izvajajo jih
strokovni delavci vrtca z namenom, da z njimi
bogatijo otrokovo okolje in dajo otroku in staršem
možnost doživeti čim več prijetnih trenutkov.
• Dodatne dejavnosti (nadstandardne dejavnosti)
so namenjene dopolnjevanju potreb, sposobnosti
in interesov otrok. Predstavljajo vsebinsko
popestritev osnovnega programa, vendar niso del
Kurikula za vrtce.
Stroške programov dodatnih dejavnosti plačajo starši.

SODELOVANJE Z DRUŽINAMI
Oblike sodelovanja z družinami so naslednje:
• roditeljski sestanki
• govorilne ure: 1x mesečno ali po dogovoru z vzgojiteljem/ico,
• Svet staršev vrtca (sestavljajo predstavniki staršev oddelkov),
• Sklad vrtca,
• vsakodnevne sprotne izmenjave informacij,
• Obveščanje preko oglasnih desk in spletne strani,
• obveščanje preko e-Asistenta za vrtce,
• skupna srečanja: ustvarjalne delavnice, izleti, pikniki, prireditve,…
• strokovna predavanja za starše,
• individualni razgovori s svetovalno delavko.

SVETOVALNO DELO
• Urša Močnik, univ. dipl. soc. ped.

SVETOVALNA SLUŽBA
Temeljni cilj:
- optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in
kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter
telesno in duševno konstitucijo.
Temeljna naloga:
- preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni
način pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu in
po potrebi z zunanjimi ustanovami.
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SVETOVALNO DELO
OSNOVNA PODROČJA DEJAVNOSTI
• Svetovalno delo z otroki (svetovanje, nudenje pomoči, dodatna
strokovna pomoč)

• Svetovalno delo z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev
(svetovanje, sodelovanje in načrtovanje glede programa in dela v
oddelku)

• Svetovalno delo s starši in družinami
Pomoč:
• pri razvijanju kvalitetnega sodelovanja med vrtcem in starši
• pri vključevanju v vrtec
• pri razumevanju otrokovega razvoja in učenja
• staršem, ko je zaradi različnih vzrokov (stisk) ogrožen otrokov
normalni razvoj

SVETOVALNO DELO
OSNOVNA PODROČJA DEJAVNOSTI
• Sodelovanje z vodstvom vrtca (sodelovanje, posvetovanje,
spremljanje vsakdanjega življenja v vrtcu)

• Sodelovanje z zunanjimi ustanovami (preventivno delo,
sodelovanje)

OTROKOV RAZVOJ
• Otroci spremembe doživljajo različno in se nanje odzivajo zelo
različno.
• Vsak otrok je svet zase, zato to upoštevamo in smo pozorni na
individualne razlike.

OTROKOV RAZVOJ
RAZVOJNA PODROČJA
 Telesni razvoj – razvoj možganov, razvoj čutnih
sposobnost, motorične spretnosti in zdravje
 Spoznavni razvoj – spremembe in stalnice v mentalnih
sposobnostih: učenje, spomin, govor, mišljenje, moralno
presojanje in ustvarjalnost
 Psihosocialni razvoj – spremembe in stalnice v
osebnosti, čustvenem življenju in družbenih odnosih
So medsebojno povezana in vplivajo eno na drugo:
• govor – vnetje ušes / razvoj govoril, možganov

PRVIČ V VRTEC
Vstop v vrtec je pomemben in
zahteven dogodek za otroke in tudi
za vas starše. Je prelomnica v
življenju otrok in celotne družine.

PRVIČ V VRTEC
UVAJANJE
• Obiski/ogledi vrtca v poletnem času
• Vabilo na uvodni sestanek/uvajanje z vzgojiteljicama oddelka –

v mesecu avgustu
• V sredo, 1. septembra 2021, pridete skupaj z otrokom v skupino
• V vrtcu omogočamo postopno uvajanje otroka v vrtec.
• S strokovnima delavkama oddelka se dogovorite:
• kdaj in kdo bo prihajal z otrokom v skupino,
• kakšna je vaša vloga, ko ste skupaj z otrokom v skupini,
• kako boste podaljševali otrokovo samostojno bivanje v vrtcu,
• kako in kdaj se boste poslovili od njega itd.

PRVIČ V VRTEC
KAJ MOJ OTROK DOŽIVLJA?
•
•
•
•

Otrok se srečuje z obilico novih vtisov, dogodkov, doživetij,
prvič je za daljši čas ločen od staršev,
sreča se z novimi in neznanimi osebami,
prilagoditi se mora novemu ritmu življenja in drugačnim
zahtevam,
• navaditi se mora na bivanje v skupini vrstnikov, na delitev igrač
in delitev pozornosti odraslih.
• Zaradi vsega tega pomeni vključitev otroka v vrtec veliko
spremembo v njegovem življenju.

PRVIČ V VRTEC
KAKO SE BO MOJ OTROK ODZVAL?
Odzivi otrok ob vstopu v vrtec so lahko različni:
• Brez joka se prilagodijo novim okoliščinam.
• Ob ločitvi neutolažljivo jokajo, ko pa zaprete vrata, se pomirijo
in vključijo v igro, zajokajo šele, ko pridete ponje.
• Nekaj dni brez težav prestopijo prag igralnice, po nekaj dneh
pa se pojavijo težave.
• Običajno otroci jokajo, se stiskajo k staršem, so občutljivi,
nemirni, slabše jedo in težko zaspijo. Tudi doma so bolj
občutljivi in želijo starše ves čas ob sebi.

PRVIČ V VRTEC
KAKO LAHKO POMAGAM SVOJEMU
OTROKU?
Starši lahko otroku in sebi pomagate premostiti začetne
težave:
• O vrtcu se z otrokom pogovarjajte, spodbujajte ga, ne
kažite mu lastnega strahu in negotovosti, ker otrok to
čuti.
• Sodelujte z vzgojiteljico.
• Vprašajte vse kar vas zanima.

NEKAJ NAPOTKOV:
• Za uvajanje si vzemite čas. Tako boste bolj mirni in se boste
otroku lažje posvetili.
• V času uvajanja so otroci običajno občutljivejši, zato
potrebujejo doma več pozornosti, potrpežljivosti in
nežnosti.
• V času uvajanja ni priporočljivo uvajati dodatnih
sprememb, ki bi otroka še bolj obremenjevale (odvzem
dude, navajanje na kahlico …).
• Če je le mogoče, ne prekinite uvajanja, razen če otrok zboli.
• Pogovarjajte se z otrokom o vrtcu. Z navdušenjem
pripovedujte otroku o tem, kaj je vrtec, kaj bo tam počel,
kako se bo igral, koga bo spoznal itd.

NE POZABITE
• ZDRAVNIŠKO POTRDILO
– pred vstopom v vrtec (cepljenje!)

• Vloga za znižano plačilo vrtca
(VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV)

– v mesecu avgustu na CSD
– odločbo CSD posredujte v računovodstvo vrtca
(prvo stran, iz katere je razviden % plačila)
vrtec.mehurcki@guest.arnes.si
tadeja.kralj1@guest.arnes.si

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA
• Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so
vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz
občinskega proračuna.

• Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega
dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.
• Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni
dohodek na osebo.
• Starši z najnižjimi dohodki ste plačila oproščeni, starši z
najvišjimi dohodki pa plačate 77 % cene programa.
• Od 1.9.2021 – Starši, ki imajo v vrtcu dva otroka so oproščeni
plačila vrtca za drugega otroka. Starši, ki imajo tri ali več otrok
so oproščeni plačila vrtca.

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA
Dohodkovni
razred

Povprečni mesečni
dohodek na osebo
(v evrih)

Plačilo staršev v
odstotku od cene
programa

1

do 191,40

/

2

od 191,41 do 319,01

10%

3

od 319,02 do 382,82

20%

4

od 382,83 do 446,62

30%

5

od 446,63 do 563,60

35%

6

od 563,61 do 680,56

43%

7

od 680,57 do 871,98

53%

8

od 871,99 do 1.052,75

66%

9

od 1.052,76

77%

Program

Cena programa

I. starostno
obdobje

498,00 EUR

II. starostno
obdobje

381,50 EUR

cena programa velja od 1. 9. 2021

INFORMACIJE
• Telefon: 01/ 8341 320
• Elektronski naslov:
vrtec.mehurcki@guest.arnes.si
• Spletna stran: www.vrtec-mehurcki.si
Publikacija vrtca Mehurčki
Zgibanka Prvič v vrtec

HVALA ZA POZORNOST

BLAŽ KÖLNER, ravnatelj
URŠA MOČNIK, svetovalna delavka

