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VIZIJA VRTCA

S kakovostnim vzgojnim delom bomo skupaj uresničili zastavljene cilje.

V VARNO, ZDRAVO IN SREČNO OTROŠTVO STOPAMO Z MAJHNIMI KORAKI V
OKOLJE, KI OTROKU ZAGOTAVLJA NEMOTEN INDIVIDUALNI RAZVOJ IN
VKLJUČEVANJE V ŠIRŠO SKUPNOST. STOPAMO V OKOLJU, KI BO POZITIVNO
VPLIVALO NA NJEGOV VSESTRANSKI RAZVOJ, DOBRO POČUTJE IN NA
STRPNOST.

Cilj resnične vzgoje ni le usmerjanje ljudi, da počnejo prave stvari, ampak da uživajo v
njih; ne le da postanejo delavni, ampak da vzljubijo delo; ne le, da postanejo učeni, ampak
da vzljubijo znanje; ne le, da postanejo čisti, ampak da vzljubijo čistost; ne le, da
postanejo pravični, ampak da zahrepenijo po pravici.
John Ruskin

Otrok je sonce, ki sveti tudi takrat, kadar je nebo temno.
Otroci se morajo igrati in igrati še več, kot to počno danes.
Če se toliko igraš, ko si majhen, odneseš v odraslost zaklade,
ki te bogatijo vse življenje.
(Astrid Lindgren)
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Spoštovani starši, dragi otroci!
S pisano paleto barv nas že počasi pozdravlja jesen, še bolj pisani pa so vrtci in
šole, ki so jih ta mesec napolnili naši oz. vaši otroci. Nekateri so se prvič morali
iztrgati iz objema svojih staršev in se podati na novo pot. Mnogi so to storili z
velikimi pričakovanji, nekaterim pa se je utrnila tudi kakšna solzica.
Naše vzgojiteljice in vzgojitelji so pripravljeni na pisano druščino radovednih
in razigranih otrok, katerim želijo nove poti tlakovati z različnim znanjem za
prihodnost. Predšolska vzgoja je namreč največja naložba v otrokov razvoj, saj
je to obdobje, ki ga z vidika razvoja in učenja ni mogoče nadoknaditi, zato se
bomo igrali in igrali, ob tem pa ustvarjali, se razvijali, marsikaj spoznavali, se
učili …
Naša najpomembnejša naloga je zagotovitev strokovnega in kakovostnega
dela, ki bo omogočalo vašemu otroku celosten in uravnotežen razvoj,
upoštevajoč njegove interese, potrebe, individualne posebnosti ter
enakovredno vključevanje staršev v vzgojni proces.
Naša vrata so vedno odprta. Sodelujte z nami, saj z vašimi idejami, z
ustvarjalnostjo naših vzgojiteljic in s skupno dobro voljo spodbujamo
najpomembnejše – otrokovo radovednost in pripravljenost za pridobivanje
novih znanj; nikakor pa ne bomo pozabili, da je naša prva dolžnost poskrbeti
za varnost vaših in naših otrok.
Zavedamo se, da je osnovni pogoj za uspešen razvoj dobro počutje otroka v
vrtcu in doma, zato želimo ohraniti in poglobiti dobro sodelovanje med
vrtcem in domom ter okoljem, v katerem živimo.
Franklin D. Roosevelt je zapisal Mogoče nam ne bo uspelo pripraviti prihodnosti
za svoje otroke, lahko pa pripravimo svoje otroke na prihodnost, zato se bomo
vsi zaposleni trudili, da bomo vašemu otroku s svojim delom in znanjem
omogočili, da bo čim bolje pripravljen na izzive prihodnosti.
Hvala, da nam zaupate.
Ravnatelj Alojz Velički, prof.
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Ravnatelj šole: Alojz Velički

e-mail: alojz.velicki@guest.arnes.si
Tel: (02) 616 55 72

Pomočnica ravnatelja za vrtec: MARIJA TRPIN
e-mail: marija.trpin@guest.arnes.si
Tel: (02) 618 50 54

Referentka za obračun oskrbnin: MOJCA BERDNIK
e-mail: mojca.berdnik@os-hoce.si
Tel: (02) 616 55 81

Svetovalna delavka: JASNA BOHNEC
e-mail: jasna.bohnec@guest.arnes.si
Tel: (02) 618 50 54

Zobna ambulanta: (02) 616 55 78
ENOTA - VRTEC HOČE
Šolska ul. 12
2311 Hoče
Telefon.: (02) 618 50 54 (02) 618 05 30, (02) 618 55 61
Kuhinja: (02) 618 55 60
Število oddelkov: 10
Starost otrok: od 11 mesecev do vstopa v šolo
Vodja enote: Marija Trpin
ENOTA - VRTEC ROGOZA
Rogoška c. 38
Rogoza
2204 Miklavž na Dravskem polju
Telefon: (02) 616 53 17, (02) 629 17 77,
(02) 616 53 18
Število oddelkov: 5
Starost otrok: od 11 mesecev do vstopa v šolo

Vodja enote: Marjana Štangler
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U R AD N E U R E ( t a j n i š t v o i n r a č u n o v o d s t v o š o l e )

ČAS
DAN
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek

od
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

ČAS
Do
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

od
13.00
13.00
13.00
13.00
10.30

do
14.00
14.00
14.00
14.00
13.00

C I L J I P R E D ŠO L SK E V Z G O J E

 Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
 razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in
sodelovanje v skupinah,
 razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev, spodbujanje čustvenega
doživljanja in izražanja,
 negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter
razvijanje neodvisnega mišljenja,
 spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo
govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
 spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
 posredovanje znanj z različnih področij znanosti in vsakodnevnega
življenja,
 spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja,

razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
N A Č E L A P R E D Š O L SK E V Z GO J E

Predšolska vzgoja je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja, ki poteka po
načelih:
 demokratičnosti,
 pluralizma,
 avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,
 enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki,
 pravice do izbire in drugačnosti,
 ohranjanje ravnotežja med vsemi vidiki otrokovega duševnega, socialnega
in telesnega razvoja.
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P R E D ST A V I T E V E N O T V R T C A

Programe za predšolske otroke izvajamo na dveh lokacijah: v enoti Hoče in v
enoti Sonček Rogoza. Otroci so razporejeni v oddelke glede na starost, po
predpisanih normativih.
Zaradi velikega števila vpisanih otrok, smo se s soglasjem občine
ustanoviteljice poslužili fleksibilnega normativa za dva otroka v vseh
oddelkih.
Osnova našega dela je dobro počutje, veselje in zadovoljstvo otrok, staršev in
zaposlenih v vrtcu. Prizadevamo si za strpne, iskrene in spoštljive medsebojne
odnose vseh, ki sodelujejo v procesu izvajanja našega programa. Ustvarjamo
pestro in zanimivo klimo ter s tem poskrbimo, da našim malčkom ni nikoli
dolgčas.

Nahajamo se v lepem in dokaj mirnem okolju v centru Hoč, v neposredni
bližini OŠ Dušana Flisa. Obdaja nas zelena pokrajina in veliko primerno
opremljeno igrišče z umetnim hribčkom. V bližini je gozd s pohodnimi
stezicami. Veliko časa preživimo v naravi, vzpostavljamo z njo neposreden
stik, odkrivamo zanimivosti posameznih letnih časov, način življenja drobnih
prebivalcev travnikov, polj in gozdov. Pridobivamo znanja in izkušnje iz
neposrednega okolja, saj ima naš kraj tudi bogato infrastrukturo. Okolje
omogoča otrokom veliko možnosti za igro, sprehode in opazovanje narave.
Vrtec obiskuje 185 otrok.
Za čistočo vrtca in čisto perilo skrbijo Suzana Mom, Marija Sabler in Danica
Čuček.
Okolje ureja hišnik Bogdan Polak, za notranja dela skrbi hišnik Boris Toličič.
Imamo lastno kuhinjo, v kateri za polne trebuščke poskrbijo kuharji Olga
Domadenik, Dušan Kerle, Robi Ritlop in pomočnica kuharice Jožica Roškar.
Poskrbljeno je za otroke, ki potrebujejo dietno prehrano. Starši otrok ki imajo
dietno prehrano, morajo prinesti ustrezno zdravniško potrdilo, na podlagi
katerega lahko prilagodimo jedilnik posamezniku.
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V enoti vrtca Hoče izvajamo program v 10-ih oddelkih:
POLŽKI (od 1 do 2 leti)
Vzgojiteljica: dipl. vzgojiteljica Maja Kokolj
Pomočnik vzgojiteljice: vzgojitelj Miha Planinšič
Pomočnica vzgojiteljice: vzgojiteljica Metka Berčnik
Število otrok: 14
ŽABICE (od 1 do 2 leti)
Vzgojiteljica: dipl. vzgojiteljica Mateja Ptičar
Pomočnica vzgojiteljice: vzgojiteljica Edltrud Pučko
Pomočnica vzgojiteljice: vzgojiteljica Metka Berčnik
Število otrok: 14
RAČKE (od 2 do 3 leta)
Vzgojiteljica: vzgojiteljica Marjeta Živko
Pomočnica vzgojiteljice: vzgojiteljica Martina Golob
Pomočnica vzgojiteljice: vzgojiteljica Metka Berčnik
Število otrok: 14
MEDVEDKI (od 2 do 3 leta)
Vzgojiteljica: dipl. vzgojiteljica Branka Podpečan
Pomočnica vzgojiteljice: vzgojiteljica Špela Večernik
Pomočnica vzgojiteljice: vzgojiteljica Metka Berčnik
Število otrok: 14
VEVERIČKE (od 2,5 do 4 let)
Vzgojiteljica: vzgojiteljica Zdenka Horvat Antalašič
Pomočnica vzgojiteljice: vzgojiteljica Alenka Rozman
Število otrok: 19
ZAJČKI (od 3,5 - do 4,5 let)
Vzgojiteljica: vzgojiteljica Nevenka Koser, dipl. vzgojiteljica Anja Pristovšek
Pomočnica vzgojiteljice: dipl. vzgojiteljica Anja Pristovšek, vzgojiteljica
Patricija Zobec
Število otrok: 21
ČEBELICE (od 3 do 4 leta)
Vzgojiteljica: dipl. vzgojiteljica Lucija Velički
Pomočnica vzgojiteljice: vzgojiteljica Jožica Urek
Število otrok: 19
SRNICE (od 4 do 5 let)
Vzgojiteljica: dipl. vzgojiteljica Aleksandra Vidmar
Pomočnica vzgojiteljice: vzgojiteljica Alenka Tomažin
Število otrok: 24
MUCE (od 5 do 6 let)
Vzgojiteljica: dipl. vzgojiteljica Polonca Doberšek
Pomočnica vzgojiteljice: vzgojiteljica Mivida Mali
Število otrok: 24
PIKAPOLONICE (od 5 do 6 let)
Vzgojiteljica: dipl. vzgojiteljica Lea Krajnc Lešnik
Pomočnica vzgojiteljice: vzgojiteljica Ksenija Brumec
Število otrok: 24
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Nahajamo se v centru naselja Rogoza. V bližini je gozd z urejenimi pohodnimi
stezicami. Veliko časa preživimo v naravi, vzpostavljamo z njo neposreden
stik, odkrivamo zanimivosti posameznih letnih časov, način življenja drobnih
prebivalcev travnikov, polj in gozdov. Pridobivamo znanja in izkušnje iz
neposrednega okolja.
Za čistočo vrtca in pralnico skrbita Ljubica Habinc in Metka Kop. Okolje ureja
hišnik Bogdan Polak, za notranja dela skrbi hišnik Boris Toličič.
Za polne trebuščke poskrbita kuharici Melita Čuček in Ida Pišek, ki
pripravljata zajtrke, kosila in malice za vse otroke v vrtcu.
Vrtec obiskuje 90 otrok.
Poskrbljeno je za otroke, ki potrebujejo dietno prehrano. Starši otrok ki imajo
dietno prehrano, morajo prinesti ustrezno zdravniško potrdilo, na podlagi
katerega lahko prilagodimo jedilnik posamezniku.
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V enoti vrtca Rogoza izvajamo program v petih oddelkih:
NAVIHANCI (od 1 do 2 leti)
Vzgojiteljica: dipl. vzgojiteljica Vesna Gosak
Pomočnica vzgojiteljice: vzgojiteljica Klavdija Šibila
Pomočnica vzgojiteljice: dipl. vzg. Sabina Đurkin
Število otrok: 14
COFKI (od 2 do 3 leta)
Vzgojiteljica: dipl. vzgojiteljica Janja Smole
Pomočnica vzgojiteljice: vzgojiteljica Barta Kim
Pomočnica vzgojiteljice: dipl. vzgojiteljica Sabina Đurkin
Število otrok: 14
MEHURČKI (od 2,5 do 3,5 let)
Vzgojiteljica: dipl. vzgojiteljica Andrejka Papič
Pomočnica vzgojiteljice: vzgojiteljica Aleksandra Koren
Pomočnica vzgojiteljice: dipl. vzgojiteljica Sabina Đurkin
Število otrok: 19
RAZISKOVALCI (od 4 do 6 let)
Vzgojiteljica: vzgojiteljica Marjana Štangler
Pomočnica vzgojiteljice: vzgojiteljica Metka Jug
Število otrok: 24
USTVARJALCI (od 5 do 6 let)
Vzgojiteljica: dipl. vzgojiteljica Nikolina Lonec
Pomočnica vzgojiteljice: vzgojiteljica Anita Gajer
Število otrok: 24
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PREHRANA
Z rednimi obroki, ki so razporejeni skozi čas bivanja otrok v vrtcu, v veliki
meri zadostimo otrokovim energijskim in biološkim potrebam. Pri
sestavljanju jedilnikov in nabavi živil sledimo smernicam HACCP-a in
strokovnih služb ter veljavnim zakonskim predpisom.
Obroki so prilagojeni ritmu življenja in potrebam otrok v vrtcu.
Hrana se pripravlja dnevno sveža. Sestava jedilnikov je pestra, uravnotežena
in prilagojena letnemu času. Jedilnike pripravlja vodja šolske prehrane Joca
Lipuš v sodelovanju z vodjo kuhinje, zaposlenimi v vrtcu, s starši otrok ki
imajo dietno prehrano in šolsko zdravstveno službo.
Jedilniki so na vpogled na oglasnih deskah pred igralnicami in na spletni strani
OŠ Dušana Flisa Hoče.
Otroci vrtca imajo dnevno zajtrk, kosilo in popoldansko malico. Ves čas imajo
na voljo nesladkan čaj, vodo, sadje in kruh čez cel dan.
Dietna prehrana
Pripravljamo dietno prehrano za otroke, ki jo potrebujejo. V primeru, da tudi
vaš otrok potrebuje dietno hrano, morate prinesti vodji prehrane Joca Lipuš
zdravniško potrdilo specialista o predpisani dieti in fotokopijo dietnega lista
ter se čim prej oglasite v kuhinji, zaradi dogovora o pripravi dietne prehrane
za vašega otroka.

POS LO V NI Č AS V RTC E V
Enota vrtca Hoče posluje vsak delovni dan v letu od 5.30 do 16.30 ure, enota
vrtca Rogoza pa od 6. do 16.30 ure, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih.
Poslovni čas je prilagojen potrebam staršev otrok, vključenih v vrtec in se s
soglasjem ustanoviteljice občine Hoče–Slivnica lahko spremeni glede na
potrebe staršev po varstvu ter glede na racionalno organizacijo življenja in
dela vrtca.
V jutranjih urah, ob prihodu otrok v vrtec in popoldanskih urah, ob odhodu iz
vrtca, otroke v skladu z normativi postopoma združujemo v »dežurne
skupine« (glej dnevni red).
Zjutraj je prihod otrok v vrtec najkasneje do 8.30 ure. Vrtec ob 8.30 uri
zaradi varnosti otrok zaklenemo. Po kosilu odklenemo ob 12.00 uri vhod 1.
starostnega obdobja in ob 12.30 uri oba vhoda drugega starostnega obdobja.
Prosimo vas, da prihajate po otroke, ki odhajajo domov po kosilu, v prvem
starostnem obdobju po 12.00 oziroma v drugem starostnem obdobju po 12.30
uri.
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ZDRUŽEVANJE SKUPIN
Vrtec Hoče :
 5.30 – 6.30 ure so v skupini POLŽKI (novi del) združeni vsi otroci
vrtca.
 6.30 – 7.00 ure so v skupini POLŽKOV združeni otroci Polžkov, Žabic
in Račk.
 6.30 – 7.00 ure so v skupini VEVERIČK otroci Čebelic, Zajčkov,
Medvedkov in Veveričk
 6.30 –7.00 ure so v skupini MUC otroci Srnic, Muc in Pikapolonic.
 7.00 – 15.00 ure so otroci v matičnih skupinah.
 15.00 – 16.30 ure se otroci postopoma združujejo v dežurnih
igralnicah v skladu z normativi do odhoda domov.
Vrtec Rogoza:
 6.00 – 7.00 ure so otroci Cofkov in Mehurčkov združeni v dežurni
skupini.
 6.00 – 7.00 ure so otroci Navihancev, Raziskovalcev in Ustvarjalcev
združeni v dežurni skupini.
 7.00 – 15.00 ure so otroci v matičnih igralnicah.
 15.00 – 16.30 ure so otroci zopet združeni v dežurni skupini.

ORGANIZACIJA DELA V DNEH MED PRAZNIKI
Med prazniki in šolskimi počitnicami je pričakovana večja odsotnost otrok.
Takrat pripravimo vprašalnik, v katerega starši vpišejo prisotnost svojega
otroka. Podatki o prisotnosti otrok so pomembni zaradi organizacije prehrane
in dela v vrtcu.

DELO V POLETNIH MESECIH
V poletnih mesecih je število otrok zaradi dopustov staršev manjše, zato
zaposleni v vrtcu v tem času koristijo redne letne dopuste.
Prisotne otroke združujemo v starostno mešane skupine v skladu z normativi.
Delo je prilagojeno počitniškim mesecem v skladu s kurikulumom.
V primeru celomesečne strnjene odsotnosti otroka v poletnih mesecih lahko
starši, s stalnim bivališčem v občini Hoče-Slivnica, koristijo znižano plačilo
mesečne oskrbnine. Ceno določi občina Hoče-Slivnica. O možnosti znižanja
navedenega plačila občina ustanoviteljica vsako leto znova sprejme sklep in ga
posreduje vrtcu.
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DNEVNI RED VRTCA
ČAS

DEJAVNOSTI

5.30 – 7.00

Prihod otrok v dežurne igralnice, igra po želji otrok v igralnih kotičkih.
Igra in dejavnosti po kotičkih v matičnih igralnicah.
Čas je namenjen individualnim pogovorom, igri s priljubljenimi
igračami, individualnemu delu s posamezniki...
Dnevna rutina, zajtrk, gibalna minuta, jutranji krog.
Dejavnosti s področij kurikuluma, igra, bivanje na prostem.
Čas namenimo pridobivanju raznovrstnih izkušenj na vseh področjih
(jezik, gibanje, matematika, družba, narava,umetnost, medpodročne
dejavnosti) kjer otrok preizkuša svoje sposobnosti, raziskuje, spoznava
različne materiale in si oblikuje svojo vlogo v skupini.
Priprava na kosilo, kosilo.
Priprava na počitek, počitek, umirjene dejavnosti, igra.
Po krajšem umirjanju in sprostitvi ob glasbi ali branimi vsebinami po
želji otrok, se vključijo v željene nadaljevalne dejavnosti.
Malica, nadaljevanje željenih dejavnosti, igra.
Združevanje otrok v dežurnih igralnicah, igra po želji otrok.

7.00 - 8.00
8.00 – 9.00
9.00 - 11.30
11.45 - 12.30
12.30 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.30
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PRE D S T AV IT EV PRO G RA MOV
V VRTCU NUDIMO IN IZVAJAMO DNEVNI PROGRAM, ki traja od 6 do 9 ur, z
možnostjo prilagojene prehrane.
Namenjen je otrokom od 11. meseca starosti do vstopa v šolo.
Program obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok in poteka v
dopoldanskem času skozi vse leto.
Otroci so glede na starost razporejeni v oddelke prvega in drugega
starostnega obdobja. Oddelke vodijo strokovne delavke, ki imajo vse ustrezno
zakonsko predpisano izobrazbo. Zagotovljeno je strokovno in kvalitetno delo,
ki omogoča optimalni razvoj vsakega otroka. Vzgojno delo poteka preko
spontanih in vodenih dejavnosti. Program je zasnovan po predpisih in
smernicah predpisanega nacionalnega programa. Prilagojen je potrebam,
interesom in sposobnostim otrok. Vse dejavnosti so načrtovane preko igre, ki
je osnovna dejavnost predšolskega otroka, hkrati pa tudi najbolj naraven
način učenja in razvoja otrok.
Planiranje vzgojnega dela poteka v okviru tematsko programskih celot, v
katerih je zajeto celotno življenje in delo vrtca. Enakopravno so zastopana
vzgojna področja gibanja, matematike, jezika, narave, družbe in umetnosti.
Medpodročne dejavnosti, kot so zdravstvena vzgoja, dnevna rutina, osebna
higiena, pa dopolnjujejo naše delo tekom celega leta.
Svoje poslanstvo uresničujemo tako, da gradimo na otrokovih sposobnostih in
mu omogočamo veliko prostora za raziskovanje, pridobivanje novih doživetij,
iskanje lastnih poti razmišljanja, igre in učenja ob igri. Z vzpodbudnim učnim
okoljem, v katerem imajo otroci priložnost izražati svoje želje in interese. Ob
tem pridobivajo izkušnje, znanje, spretnosti in navade. Otroku omogočamo
razumevanje in spoštovanje drugačnosti kot ene temeljnih vrednot, ki bogatijo
vsakega posameznika.
In najpomembnejše: Otroška igra je tista, ki na najbolj naraven način spodbuja
otrokov razvoj in učenje.
Igra, ustvarjalnost, izkustveno učenje na podlagi spoznanj, pridobljenih preko
lastne aktivnosti in sprejemanje informacij, bodo podlaga za celostni razvoj
vsakega otroka. Razvijanje sposobnosti dogovarjanja, skupnega sprejemanja
pravil, reševanja konfliktov s pomočjo pogovora, bo otrokom omogočilo tudi
kasnejše nemoteno vključevanje v širšo skupnost.
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Strokovne delavke jih izvajajo v okviru dnevnega programa in z njimi bogatijo
otrokovo okolje z namenom, da bi ustvarile še več prijetnih trenutkov
otrokom in tudi staršem. Vanje so vključeni otroci, delavci vrtca, starši in
zunanji sodelavci.
 Rojstni dnevi otrok - praznovanje po oddelkih. Program praznovanja
pripravijo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic posameznih oddelkov
individualno skupaj z otroki.
 Celostna prometna strategija
 Teden otroka – od 1.10. do 7.10.2018. Geslo: Prosti čas. Dejavnosti
potekajo tekom celega tedna.
 Kostanjev piknik
 Praznični december – darilni bazar, lučkovanje, palčkovanje.
 Obisk dedka Mraza v mesecu decembru.
 Izdelujemo okraske, voščilnice... in pripravimo novoletni bazar.
 Pustovanje - pustna povorka in rajanje v vrtcu.
 Praznovanje pomladi - družinske delavnice v mesecu marcu.
 Pravljične urice v krajevni in šolski knjižnici Hoče skozi vse leto.
 Lutkovne predstave v večnamenski športni dvorani Hoče in v Lutkovnem
Gledališču Maribor.
 Kulturni teden v mesecu februarju.
 Zaključna prireditev - v juniju 2019.
 Skrb za okolje.
 Medi Medo – mladi zdravniki na praksi
 Akcija - Zbirajmo star papir, rabljene tonerje…- izkupiček je namenjen
nakupu didaktičnih sredstev.
 Tekmujemo za Naj zobek - vključeni so vsi otroci drugega starostnega
obdobja.
 Zbiramo plastične zamaške in se s tem pridružujemo humanitarnim
akcijam.
Dobro teče sodelovanje z najrazličnejšimi zunanjimi sodelavci, ki se aktivno
vključujejo v življenje in delo našega vrtca (zobozdravstveno preventivo,
socialno službo, s III. Gimnazijo Maribor, Pedagoško fakulteto Maribor,
Policijsko postajo Rače, z oddelkom za družbene dejavnosti Občine HočeSlivnica, Zavodom za šolstvo RS in OE Maribor, Zvezo prijateljev mladine,
Krajevno skupnostjo in Društvom upokojencev v obeh krajih, Gasilskim
društvom Hoče, Rdečim Križem…).
Med šolskim letom bo v vrtcu potekalo še mnogo aktivnosti, o katerih vam v
tem trenutku še ne moremo posredovati natančnejših informacij. O njih vas
bomo sproti obveščali.
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OBOGATITVENI PROGRAMI
Športna značka MALI SONČEK (vključeni bodo otroci od 2 leta dalje).
Otroci se bodo dokazovali v veščinah ki jih predpisuje program.
Bralna značka PALČEK BRALČEK (letniki 2012, 2013, 2014) – nosilke
dejavnosti so strokovne delavke in knjižničarki v krajevni in šolski
knjižnici. Vsi mlajši otroci pa se bodo v skladu s programom udeleževali
pravljičnih ur.
CICI VESELA ŠOLA Sodelovali bodo letniki 2012, 2013 in 2014.
EKO projekt – vključeni sta obe enoti vrtca. V okviru EKO projekta se bo
tekom leta odvijalo več podprojektov.
22. april – dan zemlje.
Angleščina v vrtcu v vrtcu –letniki 2012 in 2013 v obeh vrtcih. Izvajalka
bo profesorica angleškega jezika.
Vezi radosti – srečanje s prvošolčki
Druženje vseh generacij 29.9.2018 (Šport špas).
Maj je mesec RK.

DODATNI PROGRAMI
Izvajanje dodatnih dejavnosti sodi med storitveno dejavnost. Potekajo po
zaključku rednega programa, saj časovno ne smejo posegati v program vrtca.
Izvajajo jih zunanji izvajalci, stroške za izvajanje plačajo starši, vrtec
zagotavlja le brezplačno uporabo prostorov.
Namenjene so otrokom, ki so vključeni v vrtec.
Ministrstvo za šolstvo in šport v okrožnici opozarja na ravnanje vrtca o
prevzemu odgovornosti za otroka glede vključitve v dodatni program
zunanjega izvajalca:
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Otroci, za katere so se starši odločili, da obiskujejo dodatno dejavnost,
se ne morejo vračati v oddelek, ampak jih starši pridejo ponje po
končani dodatni dejavnosti.
Če gre otrok določen dan na dodatno dejavnost, vrtec po njegovem
odhodu iz oddelka ne prevzema več odgovornosti zanj.
Odgovornost prevzamejo starši, za čas ko se izvaja dodatna dejavnost,
pa njeni izvajalci.
Da se otrok udeleži dodatne dejavnosti, poskrbijo izvajalci dejavnosti,
starši pa v skupini podpišejo izjavo, da se bo njihov otrok udeležil
določene dejavnosti. Za udeležbo otrok pri dejavnostih vrtec ne
prevzema odgovornosti.

Izvajalce potrdi svet vrtca na svoji prvi seji na podlagi njihovih predhodnih
ponudb, glede na ustreznost in kvaliteto ponujenih programov. Programi se
potrdijo na svetu staršev.
Telovadba za otroke v šolski telovadnici v Hočah in v večnamenskem
prostoru v Rogoz
 Svizčeva letna vadba - SVIZEC
 Plesne urice – Zdenka Horvat Antalašič s.p..
 Tečaj rolanja - SVIZEC
 Smučarski tečaj - SVIZEC
 Glasbena košarica – za otroke od 3 let dalje – Barbara Kolarič.
 Tečaj tujega jezika za otroke od 3 -5 let. – LINGUA d.o.o.
 Baletna pravljica – baletna šola


S OD ELO V A N JE S S T A RŠI
Roditeljski sestanki:

1. roditeljski sestanek

2. roditeljski sestanek
3. roditeljski sestanek

September 2018
11. september 2018 (vrtec
Hoče in jasli Rogoza)
12. september 2018 (jasli
Hoče in vrtec Rogoza)
15. januar 2019 ob 17.00
Predavanje za starše
Junij 2019
za novo sprejete otroke za šol.
leto 2019/20

Z uro izvedbe roditeljskih sestankov bomo starše seznanili pravočasno.
Govorilne ure:
16. do 17. 00 ure v vrtcu Hoče
in

16

2.10.2018
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15.30 do 16.30 vrtec Rogoza
Cilj dobrega sodelovanja s starši, je sprotna in odkrita komunikacija med
strokovnimi delavkami vrtca, starši in vodstvom zavoda. Je pomemben temelj
kakovosti predšolske vzgoje. V našem skupnem interesu je, da vsak otrok kar
najbolje izkoristi svoje zmožnosti. Za doseganje skupnega cilja je sodelovanje s
starši nepogrešljivo. Govorilne ure in roditeljski sestanki so oblike, kjer se
srečujemo z uspehi posameznega otroka ali z morebitnimi vedenjskimi
težavami. Otroku s skupnimi močmi lahko pomagamo, tako da mu
prisluhnemo in ga razumemo. Skupaj s starši želimo iskati take oblike
sodelovanja, ki bi omogočile pristne in sproščene odnose.
Starši lahko svoje interese, vprašanja, pobude… posredujejo preko svojega
predstavnika oddelka, ki so ga izvolili na prvem roditeljskem sestanku, ali
preko predstavnika sveta staršev.

OBV EŠ Č A N J E S T ARŠ EV
Vsa pomembna obvestila lahko starši spremljajo na oglasnih deskah pred
igralnicami in na spletni strani našega zavoda: www.os-hoce.si

VPIS OTROK
V vrtec sprejemamo otroke od 11. meseca starosti, do vstopa v šolo.
Vpis otrok v vrtec poteka skozi vse leto. V primeru, da je vpisanih večje število
otrok, kot je prostih mest v vrtcu se ustvari čakalna lista za vstop otrok v
vrtec. Takoj, ko se ustrezno mesto sprosti, vrtec obvesti starša, katerega otrok
je na vrhu čakalne liste. V primeru prevelikega vpisa za prihodnje šolsko leto,
odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok v vrtec, po Pravilniku o sprejemu
otrok v vrtec.
Za vpis otroka v vrtec starši izpolnijo vlogo, ki jo dobijo v pisarni za obračun
oskrbnin za vrtec, v vrtcu ali na spletni strani vrtca. Ob vstopu otroka v vrtec
starši podpišejo pogodbo z OŠ Dušana Flisa Hoče. Pred vstopom v vrtec
morajo starši z otrokom opraviti zdravniški pregled in prinesti potrdilo
osebnega otrokovega zdravnika, da otrok lahko obiskuje vrtec in ga oddajo
vzgojiteljici v skupini, v kateri bo njihov otrok. Podrobna navodila dobijo
starši ob vstopu otroka v vrtec.

PRVIČ V VRTEC
Starši, ki nam zaupajo svoje otroke, morajo predvsem zaupati vase, v svoje
odločitve in stati za njimi. Poslušati svoje srce. Zaupati otrokom, jih »spustiti«
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od sebe in hkrati biti z njimi. Zaupati vrtcu, strokovnim delavkam, da bodo
znale in zmogle poskrbeti za otroka….
Za otroka in tudi za starše se odpirajo vrata v nov svet, ki ga bo vsak različno
sprejemal, doživljal in se na to odzival. Vsem želimo, da bi bil prehod iz
znanega okolja v vrtec čim manj stresen in da bo prilagajanje na novo okolje
čim krajše. To pa bomo dosegli le s pomočjo staršev.
Kako otrokom in staršem olajšati prehod od doma v vrtec?
Želeli bi deliti naše izkušnje, opažanja, pa tudi pristope, ki pomagajo otrokom
in staršem zagotoviti občutek varnosti in hitrejši prehod v novo socialno
sredino.
Kaj lahko vsi skupaj storimo za to?
1. Udeležba staršev na 1. informativnem sestaneku novo vpisanih otrok. Za to
srečanje bodo prejeli tudi osebno vabilo.
2. Pred začetkom uvajanja otroka v vrtec se starši pozanimajo, katera
vzgojiteljica bo imela njihovega otroka. Z njo se dogovorijo za pogovor pred
rednim vstopom otroka v vrtec (uvajalno obdobje). Na tem srečanju se bodo
pogovorili o navadah in potrebah otrok, o njihovih pričakovanjih in ne
nazadnje, tudi o strahovih in bojaznih. Pogovor pred vstopom otroka v vrtec je
več kot dragocen.
3. Otroka naj starši večkrat pripeljejo na igrišče vrtca, katerega bo obiskoval.
4. Uvajanje otroka v vrtec naj bo predhodno dogovorjeno in načrtovano z
vzgojiteljico. Starši poznajo svojega otroka, vzgojiteljice pa imajo dolgoletne
izkušnje. Skupaj se bodo lažje odločili, kaj je za otroka najboljše. Da se otrok
navadi na novo socialno sredino, potrebuje določen čas - tudi ob prisotnosti
starša - saj otrok v podobni situaciji še ni bil. Staršem naj se prvih nekaj dni
nikar preveč ne mudi v službo.
5. Vsakodnevno dolgotrajno poslavljanje otroka zmede. Zelo pomembna so
sporočila staršev otroku, ki jih je mogoče izgovoriti v trenutkih nemoči, kot so:
»Takoj bom prišel pote«, ali morda: »Če ne boš priden, te ne bom prišel iskat v
vrtec.« Otroku je potrebno zagotoviti, da boste vi ali tisti, ki naj bi ga
prišel iskati zagotovo prišel. Občutek varnosti je primarna človekova
potreba in od zadovoljenosti le-te je odvisno, ali se bo otrok lahko brezskrbno
igral, se družil z drugimi otroki, ali pa dvomil in čakal, če se bo grožnja morda
zares uresničila.
Kljub vsemu pa morajo starši otroku odločno, brez pomilovanja, oklepanja,
brez prosečega glasu povedati, da gredo v službo in da bodo prišli ponj takoj,
ko bodo prosti. Poslovijo se od otroka, zaželijo naj mu, da bi se lepo imel,
pozdravijo še ostale otroke, vzgojiteljico in odidejo iz igralnice. Tak hiter način
poslavljanja je zelo učinkovit predvsem takrat, ko je staršem in otroku še
vedno težko. Kasneje to zares ni več tako zelo pomembno.
6. Morda bo otrok z vstopom v vrtec pogosteje oboleval. Ni pa nujno. Te
bolezni se lahko pojavijo zaradi stresa in posledično zaradi manjše odpornosti.
Kriza zaradi vstopa otroka v novo socialno okolje se lahko pojavi tudi šele po
nekaj tednih. Ta se lahko kaže, največkrat v dolgotrajnejšem joku, ki ga do
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sedaj pri svojem otroku starši morda še niso bili vajeni. Naravno je, da se
otrok oklepa svojih staršev, ravno tako pa je del otrokovega življenja tudi
prilagajanje in vstopanje v okolje svojih sovrstnikov. Lažje in hitreje se bo
otrok vključil v skupino, če bo redno prihajal v vrtec. Otroci hitreje čutijo
pripadnost, postanejo del skupine in oblikovati se začnejo prva prijateljstva.
Če otroka ni v vrtec, ga drugi otroci, prijatelji pogrešajo. In ravno v tem je čar
vrtca - oblikovanje prijateljskih vezi ter veščin sodelovanja, pogajanja,
usklajevanja, reševanja problemov in iskanja svojega mesta v razvijajoči se
skupini.
7. Na otrokovo razpoloženje vpliva tako rekoč vse; še najbolj pa spremembe v
domačem okolju, kot so: selitev, bolezen, družinska nesoglasja, rojstvo
drugega otroka, prevelika obremenjenost staršev, odsotnost staršev, nestrpna
komunikacija v družinskem krogu. Otroci lahko odreagirajo z jokavostjo,
lahko se pojavijo nezaželene oblike vedenja, kot je vzkipljivost, lahko da otrok
ne mara v vrtec, lahko začne ponovno lulat in kakat v hlače podnevi, pa tudi
ponoči, lahko začne popačeno govoriti in v pomanjševalnicah. To so opozorila,
ki jih je potrebno opaziti in se nanje odzvati. O tem z otrokom ni potrebno
govoriti. Samo pokazati mu je potrebno njegovo neprecenljivost in starševsko
brezpogojno ljubezen - kar sami čutijo kot nedvoumno in samoumevno
dejstvo, vendar pa morajo to otroku pokazati tudi z dejanji.
Preizkušeno najboljši pristop, znanstveno dokazano in obenem popolnoma
brezplačno zdravilo, pa je humor, ki ga otroci tako zelo in neskončno
potrebujejo. Otroci sicer zelo potrebujejo skrbne starše, potrebujejo pa tudi
smeh in čisto preproste, vsakdanje - hece - tudi še najbolj takrat, ko gre
navidezno vse narobe.

PRIPOROČLJIVO RAVNANJE STARŠEV V UVAJALNEM OBDOBJU
 Starši pogosto oddajajo otroka v vrtec s pretiranim strahom. Otrok to
čuti. Pomaga mu, če vidi in čuti, da se starši in strokovne delavke dobro
razumejo. Pogovorijo naj se o navadah otroka in o vsem, kar jih skrbi.
Pomembno je, da si pridobijo zaupanje v osebo, ki bo otroka čuvala, vzgajala in
izobraževala.
Slovo na vratih naj bo kratko. Z mislijo, da bo za otroka dobro poskrbljeno,
starš preda otroka vzgojiteljici. Starša se dogovorita, kdo bo lažje uvajal
otroka v vrtec.
 Otrok naj prinese s seboj v vrtec svojo tolažilno stvar (odejica, duda,
steklenička, igračka…).
 V tem obdobju naj starši ne uvajajo v otrokovo življenje še dodatnih
sprememb, ne smete mu vzeti dude, stekleničke, plenic… Za te stvari bo čas
kasneje.
 Dobro je, če uvajanja otroka v vrtec starši ne prekinjajo.
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 Otrok si bo prej pridobil občutek varnosti, če se bodo dogodki odvijali
v stalnem ritmu. Stalen ritem prihodov in odhodov daje otroku občutek
varnosti in zaupanja.
 Otroku naj starš ne obljublja, česar ne bo mogel izpolniti (npr. prišel
bom takoj, po kosilu pridem pote...).
 Ob prihodu po otroka v vrtec, naj mu dajo možnost, da sprosti
napetost (npr. joka, zavrne starše...). Starš naj počaka trenutek in otrok bo sam
prišel k njemu.
 Starejšim predšolskim otrokom naj starši ne predstavljajo vrtca in
dogajanja v njem samo v najlepši luči, ker je lahko otrok hitro razočaran. Ko se
bo privadil na novo okolje, ko se bo navezal na svoji vzgojiteljici in predvsem
na otroke, bo rad hodil v vrtec in se bo v njem dobro počutil.
ČEPRAV BO OTROKU V VRTCU LEPO IN SE BO NAUČIL VELIKO NOVEGA, MU
VRTEC NE MORE NADOMESTITI TOPLINE IN SKRBI, KI JE JE OTROK
DELEŽEN V DRUŽINI.
Zaupaj mi svoje upe, svoje sanje, svoje vrednote, pa bova poiskala način, da jih
uresničiva. Vem, da boš našel pot in tudi voljo, da greš po njej, če boš le vedel,
kam bi v resnici rad. (E. Perry Good)
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PLAČILO OSKRBNIN
Plačilo staršev za programe vrtca določi občina Hoče – Slivnica na osnovi
Pravilnika o plačilih staršev za programe predšolske vzgoje. »Vlogo za
znižano plačilo vrtca«, oddate na pristojnem Centru za socialno delo petnajst
dni pred vključitvijo otroka v vrtec in na podlagi oddane vloge prejmete na
dom odločbo, s katero je določen plačilni razred.
Ekonomsko ceno programov oz. višino plačila glede na razporeditev po
plačilnih razredih lahko pogledate na spletni strani Občine Hoče Slivnica.
Če sta v vrtec vključena dva ali več otrok iste družine, je za drugega plačilo v
višini 30% oskrbnine, za vsakega naslednjega otroka pa je vrtec brezplačen.
Položnico za plačilo programov vrtca, boste prejemali mesečno za pretekli
mesec.
Odsotnost otroka starši sporočijo v vrtec do 8.30 ure zjutraj. Na podlagi
pravočasne odjave se odštejejo stroški prehrane.
Vse podrobnejše informacije o plačilu oskrbnin dobite pri referentki za
obračun oskrbnin Mojci Berdnik (02 616 55 81).
V primeru daljše odsotnosti otroka zaradi bolezni lahko starši na podlagi
zdravniškega potrdila na občini, ki jim je izdala odločbo o plačilu programa
vrtca, vložijo vlogo za znižano plačilo.
IZPIS
Otroka izpišete na podlagi izpisnice, ki jo dobite samo v pisarni pri
pooblaščeni referentki za obračun oskrbnin Mojci Berdnik.
Izpisnico izpolnite najmanj 15 dni pred željenim datumom izpisa otroka iz
vrtca. Otroka lahko izpišete le v primeru, če so do vrtca poravnane vse
obveznosti. Otroka, ki gre v šolo, morate prav tako izpisati po zgoraj
navedenem postopku.
PR AV IC E S T ARŠ EV I N OT ROK
Vrtec je ustanova, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih
pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oz. njihovi
zakoniti zastopniki (v nadaljnjem besedilu starši).
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 itd. 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. Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.
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Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke
(kurikulum), 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 delu v vrtcu in skupini s pobudami,
predlogi, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati
meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost
vrtca.
OBVEZNOSTI STARŠEV
Tako kot imajo starši ob vpisu otroka v vrtec pravice, prevzemajo tudi
določene obveznosti. Zato pričakujemo:
 da dosledno upoštevajo določila, ki so navedena v Pogodbi o določitvi
medsebojnih pravic in obveznosti med starši in vrtcem, ki jo podpišejo ob
vstopu otroka v vrtec,
 da zagotovijo spremstvo polnoletne osebe otroku ob prihodu v vrtec in
odhodu iz vrtca,
 da sporočajo spremembe podatkov o bivališču in odsotnosti otroka oz. vse,
kar lahko vpliva na oblikovanje cene oskrbnine za vrtec,
 da v predpisanem roku oddajo »Vlogo za znižano plačilo vrtca«,
 da redno plačujejo oskrbnino na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih,
 da sodelujejo v različnih oblikah sodelovanja vrtca s starši.
SVET STARŠEV
Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev vsake skupine obeh vrtcev.
Predstavnika skupine bodo starši izvolili na 1. roditeljskem sestanku.
Svet staršev:
 predlaga nadstandardne programe,
 daje soglasja k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem
načrtu,
 obravnava različne pritožbe staršev.
Svet staršev izvoli na prvem srečanju predstavnika v svet zavoda. Mandat mu
preneha, z izpisom njegovega otroka iz vrtca.
SVET ZAVODA
Svet zavoda ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki
ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov zavoda.
Po uradni dolžnosti so prisotni: ravnatelj Alojz Velički, pomočnica ravnatelja
Darja Vantur, pomočnica ravnatelja za vrtec Marija Trpin in vodja
podružnične šole Reka Lidija Šoštarić.
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S TRO K OV NI O RG A N I VRTC A
Strokovni organi vrtca so: vzgojiteljski zbor, strokovni aktivi 1. in 2.
starostnega obdobja.
S V ET OV AL NA S L UŽ B A
Socialna pedagoginja Jasna Bohnec pri svojem delu sodeluje z otroki,
njihovimi starši, strokovnimi delavci v vrtcu in z vodstvom zavoda. Pomaga
pri razreševanju kritičnih situacij v družini (rojstvo, selitev, smrt, razveze,
razvade v družini - alkohol, odvisnost) in pri drugih stiskah, s katerimi se
srečujete starši. Skupaj iščejo ustrezne poti za rešitev ali omilitev otrokovih
težav. Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom. Prizadeva si, da
bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzivali.

Z DR AV S TV E N O V ARS TVO
Sistematske preventivne preglede zobovja, kakor tudi njihovo zdravljenje in
popravljanje, bo opravila zobozdravnica Andreja Žučko Karnet, dr. dent. med.,
iz naše šolske zobozdravstvene organizacije vsem otrokom, katerih starši jo
bodo izbrali za osebnega zobozdravnika svojemu otroku. Poučne urice glede
čiščenja zob in zdrave prehrane v smislu preventive opravlja dvakrat letno
Zdravstveni dom Maribor.
ZAV A ROV A NJ E OT ROK
Ob začetku šolskega leta vrtec posreduje staršem publikacije zavarovalnic, ki
so zainteresirane, da dodatno nezgodno zavarujejo otroka. Gre za individualne
zavarovalne police. Vrtec je dolžan le potrditi odsotnost otroka zaradi
nezgode, vse ostalo pa je pristojnost staršev.

23





HIŠ NI R E D V V R TC U
VČERAJ? JE ŽE MIMO.
JUTRI? ŠELE PRIDE.
DANES JE EDINI DAN, KI JE ZARES VAŠ!
NAREDITE IZ NJEGA NAJLEPŠI DAN!
Avtor neznan
1 . P O SL O V N I Č A S V R T C E V

Enota vrtca Hoče posluje vsak delovni dan v letu od 5.30 do 16.30 ure razen
ob sobotah, nedeljah in praznikih..
Enota vrtca Rogoza posluje vsak delovni dan v letu od 6.00 do 16.00 ure,
razen ob sobotah, nedeljah in praznikih.
2. PRIHOD OTROK V VRTEC NAJKASNEJE DO 8.30 URE.

Ob 8.30 zaradi varnosti otrok zaklenemo, po kosilu odklenemo ob 12.00 uri
vhod 1. starostnega obdobja in ob 12.30 uri vhod drugega starostnega
obdobja. Prosimo vas, da prihajate po otroke, ki odhajajo domov po kosilu šele
po 12.00 oziroma 12.30 uri.
3. OTROCI SO V VRTCU DO 9 UR DNEVNO

Če ostane otrok v vrtcu dalj časa, kot je to predvideno z izbranim programom
(več kot 9 ur dnevno) ali če ostane po poteku poslovnega časa, je vrtec
upravičen zaračunati dodatne stroške varstva za vsako začeto uro. Dodatni
stroški varstva se zaračunajo v skladu s sklepom, ki ga izda občina
ustanoviteljica.
4. OTROK MORA IMETI V VRTEC IN OB ODHODU POLNOLETNO SPREMSTVO

Starši oz. oseba, ki otroka pripelje v vrtec, mora otroka ob prihodu osebno
predati strokovnim delavkam in jih opozoriti na otrokov odhod iz vrtca.
Starši v začetku šolskega leta oddajo podpisano izjavo, kdo sme v vrtec po
otroka. V izjemnih primerih lahko starši tudi pisno ali ustno sporočijo v vrtec
ime in priimek druge osebe, ki bo prišla po otroka.
5. V VRTEC LAHKO PRIDE LE ZDRAV OTROK

Otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže očitne znake slabega počutja (vročina,
bruhanje, driska, hujše bolečine, vnetja…), strokovni delavci ne smejo sprejeti.
Če slabo počutje otroka nastopi med bivanjem v vrtcu, strokovni delavec
starše o tem obvesti, le-ti pa so dolžni čim prej priti po otroka.
Po navodilih zdravstvene inšpekcije strokovni delavci v vrtcu ne smejo dajati
otrokom nobenih zdravil, razen v primeru težjih obolenj, po navodilih
specialističnih služb (epilepsija, astma, sladkorna bolezen, vročinski krči…).
6. OTROCI V VRTCU NE NOSIJO NAKITA ALI DRUGIH PREDMETOV S KATERIMI
LAHKO POŠKODUJEJO SEBE ALI DRUGEGA OTROKA.
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7. STROKOVNE DELAVKE VRTCA SO DOLŽNE ODSTRANITI NEVARNE
PREDMETE, KI JIH OTROK PRINESE V VRTEC. PRAV TAKO IGRAČE, ČE SO
SESTAVLJENE IZ DROBNIH DELOV, S KATERIMI SE OTROCI LAHKO POŠKODUJEJO
V KOLIKOR TEGA NISO STORILI STARŠI.
8.

OTROCI MORAJO IMETI V VRTCU REZERVNO OBLAČILO.

9. OTROCI NAJ IMAJO UDOBNA IN PRALNA OBLAČILA IN PRIMERNO OBUTEV
ZA GIBANJE TUDI V MANJ UGODNIH VREMENSKIH RAZMERAH.
10. OB ODHODU OTROKA IZ VRTCA POSPRAVITE COPATE V NJEGOVO
BOMBAŽNO VREČKO.
11. GIBANJE STARŠEV V VRTCU JE OMEJENO SAMO NA GARDEROBNE PROSTORE
OTROK. VSTOPANJE V IGRALNICE IN UMIVALNICE JE DOVOLJENO SAMO S
COPATI.

STA RŠE PROS I MO , D A S POŠ TU JE JO HIŠ N I RE D VR TC A!

Osnovna šola Dušana Flisa Hoče
Publikacija vrtcev za šolsko leto 2018/2019
Pripravili in oblikovali: Marija Trpin in Jasna Bohnec
Avtorji fotografij: strokovne delavke vrtca Hoče in Rogoza
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