VRTEC ŠKRATEK SVIT VODICE
Franca Seška cesta 15
1217 Vodice

Šolsko leto 2020/2021

Spoštovani starši in dragi otroci!
Po lanskem nepredvidljivem letu, ki je bil poln izzivov, povezanih z
epidemijo covida-19, verjamem, da ste se med poletjem uspeli spočiti
in si nabrali svežih moči za vstop v novo šolsko leto 2020/2021. S
svežim šolskim letom so pred nami novi izzivi, cilji, pričakovanja,
želje in priložnosti.
Ena izmed temeljnih nalog vsake občine je zagotavljanje optimalnih
pogojev za izvajanje predšolske vzgoje otrok do vstopa v osnovno
šolo. Vrtec je v prvi vrsti namenjen varstvu in vzgoji naših najmlajših,
pomemben pa je tudi za učenje jezika ter govora in spodbujanje
umskega, telesnega ter gibalnega razvoja otrok. Temu se v vseh treh
enotah vrtca Škratek Svit Vodice dnevno posvečajo strokovni in
visoko usposobljeni vzgojitelji ter vsi ostali zaposleni, ki tako ali
drugače skrbijo za nemoteno izvajanje poslanstva predšolske vzgoje.
S suverenostjo trdim, da so varstvo, izobraževanje in vzgoja otrok v
naši občini na visoki ravni, pri čemer so kakovostni programi
usmerjeni v stalen otrokov razvoj.
Pri zagotavljanju varnega in spodbudnega okolja za učenje ter igro
se lahko vselej zanesete na ustanoviteljico vrtca Škratek Svit Vodice,
Občino Vodice, ki financira vse tri enote vrtca v Vodicah, Utiku in
Skaručni. Zaposleni na Občini Vodice in občinski svetniki smo v
preteklih letih prepoznali prostorsko stisko vrtca ter v letu 2018
zaključili dozidavo in rekonstrukcijo enote v Vodicah, razširitev njene
centralne kuhinje, dograditev telovadnice in zunanjih igralnih površin.
Naslednji projekt je obsegal sanacijo in osvežitev notranjih prostorov
na Skaručni ter namestitev dodatnih otroških igral v okviru
medobčinskega projekta LAS Za mesto in vas, ki so se jih razveselili
otroci, ki obiskujejo enoti vrtca na Skaručni in v Utiku. Obenem na
Občini že pripravljamo načrte za rekonstrukcijo in celovito obnovo
objekta v Utiku, kjer bodo po končanih delih zagotovljeni ustrezni
prostori za delovanje vrtca, šole in društev.

Kot doslej bomo tudi v prihodnje odgovorno skrbeli, da bodo
zagotovljeni ustrezni pogoji za odlično delo zavoda in da bo
predšolska vzgoja v naši občini na najvišjem nivoju. V primeru
novega vala koronavirusa se lahko zanesete, da bomo ves čas
zagotavljali, da bodo naši otroci varni, zdravi, srečni in zadovoljni.
Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem vsem zaposlenim za
vsakdanjo skrb, igro, znanje in izkušnje, ki jih vlagajo v vsakega
otroka posebej. Posebna zahvala je namenjena ravnateljici vrtca
Hedviki Rosulnik za odlično vodenje vrtca in dobro sodelovanje z
Občino Vodice.
Ob začetku novega šolskega leta vsem otrokom, staršem in
zaposlenim želim zdravo, veselo, zadovoljno ter uspešno šolsko
leto!
Aco Franc Šuštar, župan

Spoštovani starši!
Kaj nam prinaša novo šolsko leto 2020/2021? Tega ne ve nihče. V
sedanjem času je negotovost še večja. Kako se bo širil virus, koliko bo
okuženih, kakšni bodo ukrepi, kako bomo živeli, delali …? Bo vrtec
odprt celo šolsko leto, bomo morali zapreti kakšen oddelek, enoto,
vrtec?
Prav vsi si želimo, da se čim prej vrnemo v »normalen« čas, v
življenje brez strahu pred okužbo in brez mask. Kdaj bo to, ne vemo.
Do takrat se lahko le držimo danih priporočil in upamo, da ne pride do
hujšega izbruha bolezni. Zavedamo se, da bo novo šolsko leto
posebno. Zato nismo načrtovali skupnih druženj in večjih prireditev.
Pa smo se že veselili in načrtovali, kajti naš vrtec leta 2021 praznuje
60. letnico delovanja. Častitljiv jubilej smo želeli obeležiti z
različnimi dejavnostmi in se v lokalnem okolju veseliti skupaj z otroki
ter starši. Seveda bomo praznovali in se veselili, vendar malo drugače
ter ko bo to mogoče. Program, predvsem obogatitvene dejavnosti,
bomo sproti prilagajali situaciji. V vrtcu se bomo potrudili, da bomo
delali skladno z navodili, da se bodo otroci v vrtcu dobro počutili in da
jim bodo vzgojiteljice v posameznih oddelkih ponudile veliko
različnih dejavnosti. Otroci najbolj potrebujejo topel dom, pa tudi
varno in prijetno okolje v vrtcu, vrstnike, druženje ter igro. Čas
epidemije je podaril več skupnega časa otrokom in staršem. Staršem je
bilo včasih težko in naporno: delo od doma, šolske obveznosti s
starejšimi otroki in še najmlajši družinski člani. Kako zelo potreben je
vrtec, se je pokazalo prav v času epidemije in po ponovnem odprtju
vrtca. Vsi smo odvisni drug od drugega – v lokalnem okolju in celotni
družbi. Vrtcu lokalna skupnost zagotavlja materialne pogoje, zato je
potrebno dobro sodelovanje, da nam bo uspelo zagotoviti boljše
pogoje za enoti vrtca. Epidemija je prinesla v naša življenja
spremembe – vsakemu posamezniku in celotnemu svetu. Človek v
sodobnem času marsikaj zmore in zna, a narava je vedno močnejša od
človeka. Kljub temu lahko naredimo veliko, drobne, a pomembne reči.
S svojim ravnanjem varujemo druge in naredimo nekaj dobrega,
lepega. Sodelujemo – v dobro naših otrok.
Hedvika Rosulnik, ravnateljica

Naše vrednote do otrok:
LJUBEZEN

Radi imamo otroke, zato delamo z njimi
profesionalno.

SPOŠTOVANJE

Spoštujemo
vsakega
posameznega
otroka in sprejemamo različnost.

PROFESIONALNOST

Vsak otrok naj doseže vse tisto, kar
zmore na posameznem področju:
spoznavnem, telesnem, čustvenem in
intelektualnem.

Naše vrednote do staršev:
SODELOVANJE

S prijaznostjo vas vabimo k sodelovanju,
da bomo skupaj ustvarjali življenje v
vrtcu z medsebojnim spoštovanjem,
dogovarjanjem, razumevanjem – v vaše
in naše zadovoljstvo.

Naše vrednote do okolice:
PREDANOST

Predani smo svojemu delu.

EKOLOŠKA
OZAVEŠČENOST

Vzgajamo k ekološki ozaveščenosti in
ravnanju, odpiramo se v okolje ter se z
različnimi oblikami povezujemo v
dobrobit otrok in skupnosti.

POSLANSTVO

Vrata naših vrtcev so na široko odprta, prav tako naša srca. S svojim
strokovnim znanjem in osebnostnimi lastnostmi se trudimo, da smo v

pomoč vaši družini pri vzgoji ter učenju vašega otroka. Vašega otroka
toplo sprejmemo, nudimo kakovosten program, zdravo in kakovostno
prehrano ter spodbudno učno okolje v domačem kraju.

VIZIJA
Želimo postati vrtec z visoko motiviranimi in strokovno dobro
usposobljenimi zaposlenimi, ki z različnimi strokovnimi znanji nudijo
storitve visoke kakovosti. Načrtno bomo razvijali sposobnosti
posameznega otroka in pri tem krepili močna področja. Prizadevali si
bomo za novo znanje, inovativnost in ugled v domačem okolju.

VRTEC ŠKRATEK SVIT VODICE
Franca Seška cesta 15, 1217 Vodice
Telefon: 83 24 992
Mobilni telefon: 051 646 500
Poslovalni čas: 5.45–17.00
www.vrtec-vodice.si
vodice@vrtec-vodice.si
Vrtec Škratek Svit Vodice je javni vrtec, ki ga je ustanovila občina
Vodice. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog
občine. Glavne naloge vrtca so:
– pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke,
– izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok,
– ustvarjanje možnosti za otrokov celostni razvoj.
V vrtcu se otroci prvič srečajo s širšim okoljem, individualnim
pristopom vzgojiteljice in vzgojiteljice pomočnice, razvijajo socialne
stike ter sprejemajo različne socialne vloge.
S pestro programsko ponudbo in različnimi pristopi uresničujemo
zastavljene cilje.
Vrtec Škratek Svit Vodice deluje na treh lokacijah:

centralni vrtec ŠKRATEK SVIT VODICE, Franca Seška
c. 15,
enota vrtca SKARUČNA, Skaručna 6,
enota vrtca UTIK, Utik 1.

Predšolska vzgoja poteka v dveh starostnih obdobjih:
– prvo starostno obdobje: otroci od enega do treh let,
– drugo starostno obdobje: otroci od treh let do vstopa v šolo.
Vzgojno delo poteka v oddelkih. Otroci so v oddelke razporejeni
glede na starost. Število otrok v oddelkih se razlikuje glede na

starostno obdobje in vrsto oddelka (homogeni, heterogeni in
kombinirani, oddelek od 3. do 4. leta).
V starostno homogeni oddelek so vključeni otroci približno enake
starosti – v razponu enega leta.
V starostno heterogeni oddelek so vključeni večinoma otroci enega
starostnega obdobja.
V kombinirani oddelek so vključeni otroci iz obeh starostnih obdobij.
Oddelki se za novo šolsko leto lahko preoblikujejo.
Normativi za oblikovanje oddelkov so določeni z Zakonom o vrtcih
ter Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje.
Ustanovitelj je glede na razmere odločil, da se največje število otrok v
oddelku poveča za dva otroka.
V centralnem vrtcu deluje deset oddelkov. V različne oddelke
vključujemo otroke prvega in drugega starostnega obdobja. Ob vrtcu
so sodobno opremljeno funkcionalno igrišče, asfaltne površine in
možnosti za sprehode v okolico.
V vrtcu deluje lastna kuhinja, ki pripravlja vse obroke za potrebe vrtca
Škratek Svit Vodice in enoti vrtca Skaručna ter Utik.
Ime in priimek:

Sedež in telefon:

Ravnateljica:
Hedvika Rosulnik, spec. manag.
hedvika.rosulnik@guest.arnes.si

Vrtec Škratek Svit Vodice
83 24 992

Računovodkinja:
Marjeta Cerar
marjeta.cerar1@guest.arnes.si

Vrtec Škratek Svit Vodice
83 24 992

Poslovna sekretarka:
Andreja Jeraj
andreja.jeraj@guest.arnes.si

Vrtec Škratek Svit Vodice
83 24 992

Oddelek MUCE
muce@vrtec-vodice.si
Katja Hribar
Mateja Stegel

vzgojiteljica
vzgojiteljica pomočnica

Oddelek MIŠKE
miske@vrtec-vodicce.si
Metka Mulec

vzgojiteljica
vzgojiteljica pomočnica

Oddelek ZAJČKI
zajcki@vrtec-vodice.si
Klementina Čebulj
Barbara Hlebič

vzgojiteljica
vzgojiteljica pomočnica

Oddelek VEVERICE
veverice@vrtec-vodice.si
Katarina Vrtač Ješe
Maruša Čebulj

vzgojiteljica
vzgojiteljica pomočnica

Oddelek ŽELVE
zelve@vrtec-vodice.si
Ana Gaber
Tjaša Globočnik

vzgojiteljica
vzgojiteljica pomočnica

Oddelek MEDVEDI
medvedi@vrtec-vodice.si
Kaja Fujan
Suzana Maver Bernik

vzgojiteljica
vzgojiteljica pomočnica

Oddelek ZMAJI
zmaji@vrtec-vodice.si
Ines Obrez
Mirjam Marinko

vzgojiteljica
vzgojiteljica pomočnica

Oddelek PTICE
ptice@vrtec-vodice.si
Katja Pibernik
Brigita Burgar

vzgojiteljica
vzgojiteljica pomočnica

Oddelek RISI
risi@vrtec-vodice.si
Polona Dolinar
Martin Kunavar

vzgojiteljica
vzgojitelj pomočnik

Oddelek SOVE
sove@vrtec-vodice.si
Katarina Kokalj Zajc
Marjetka Rogač Miholič

vzgojiteljica
vzgojiteljica

IZVAJANJE SOČASNOSTI: Petra Gams, Ksenja Jagodic,
Jerneja Merčun
ZGODNJE UČENJE ANGLEŠČINE: Petra Gams, Katja Hribar,
Marjetka Rogač Miholič

TEHNIČNI DELAVCI:
Marjeta Stramšak
Mari Djurić
Marko Peterlin
Klavdija Černivec
Irena Lužar
Ivanka Kavka

vodja prehrane, kuharica
vodja kuhinje
kuhar, hišnik
kuharica
kuhinjska pomočnica
kuhinjska pomočnica, čistilka

Klavdija Kokalj
Ljubov Bručan
Pavla Jeraj
Indira Hafizović

čistilka, gospodinja
gospodinja
čistilka
čistilka

PROJEKTI:
PROJEKT: »PRVA ZAPOSLITEV NA
PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
2020«

Sklop A: POMOČNIK VZGOJITELJA ZAČETNIK, Katja
Stramšak
Sklop B: UČITELJ ZAČETNIK, Natalija Špehonja

PROJEKT: »RAZLIČNOST POVEZUJEMO Z
GIBANJEM«
Vodilni partner: Tenis klub Kubu
Ostali partnerji: Vrtec Škratek Svit Vodice in Društvo
upokojencev Vodice

Vrtec SKARUČNA
Skaručna 6

Telefon: 83 23 916
Poslovalni čas: 6.30–16.30
Vrtec deluje v starejši, delno obnovljeni stavbi. V enoti vrtca delujejo
trije oddelki, v katere so vključeni otroci obeh starostnih obdobij.
Vrtec obdajata veliko igrišče in vrt. V okolici so pestre možnosti za
sprehode.
Oddelek RAČKE
racke@vrtec-vodice.si
Tilka Bobnar
Gordana Koncilja

vzgojiteljica
vzgojiteljica pomočnica

Oddelek METULJI
metulji@vrtec-vodice.si
Romana Kopač
Nina Blejec

vzgojiteljica
vzgojiteljica pomočnica

Oddelek LISICE
lisice@vrtec-vodice.si
Vesna Pavec
Jolanda Dobnikar

vzgojiteljica
vzgojiteljica pomočnica

Vrtec UTIK
Utik 1

Telefon: 83 24 434
Poslovalni čas: 6.30–16.30
Skupno dežurstvo z OŠ: 16.15–16.30
Dva oddelka vrtca, v katera so vključeni otroci prve in druge starostne
stopnje, delujeta v prostorih, v katerih je tudi podružnična šola.
Prostori so razgibani in sodobno opremljeni. Vrtec uporablja tudi
telovadnico. Ob vrtcu sta dve igrišči, otroci pa imajo tudi možnosti za
sprehode v okolico.
Oddelek POLŽI
polzi@vrtec-vodice.si
Silva Kunstelj
Tanja Potočnik

vzgojiteljica
vzgojiteljica pomočnica

Oddelek PIKAPOLONICE
pikapolonice@vrtec-vodice.si
Janja Potrč
Anica Pišlar

vzgojiteljica
vzgojiteljica pomočnica

PROGRAM
Predšolska vzgoja je sistemsko in vsebinsko del vzgojnoizobraževalnega sistema. Naši cilji so pestrejša in raznovrstnejša
ponudba na vseh področjih, uravnoteženost področij ter možnost
poglabljanja na posameznem področju, drugačnost in izbira v
nasprotju s skupinsko rutino, zagotavljanje individualnosti,
ozaveščanje skupinskih razlik ter kakovost medsebojnih interakcij.
Delo s predšolskimi otroki je strokovno delo, ki ni vpeto v ozke
okvire, saj je predšolsko obdobje čas burnega razvoja in pridobivanja
izkušenj. Naloga strokovnih delavcev vrtca je zagotoviti vzgojno
okolje, ki otroke motivira in nudi podporo za proces učenja. Vzgoja
poteka po načelih demokratičnosti, pluralizma, avtonomnosti,
strokovnosti in odgovornosti zaposlenih, enakih možnosti za otroke
ter starše, upoštevanja različnosti med otroki, pravice do izbire in
drugačnosti, ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega
telesnega ter duševnega razvoja.
Cilji predšolske vzgoje v vrtcih so:
razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe ter
drugih,
•
razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje
različnosti in sodelovanje v skupinah,
•
razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje
čustvenega doživljanja ter izražanja,
•
negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in
intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
•
spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno
uporabo govora, pozneje pa tudi branja ter pisanja,
•
spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega
izražanja,
•
posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz
vsakodnevnega življenja,
•
spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja,
•
razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in skrbi za
zdravje.
•

Program, ki ga pojmujemo kot organizacijo življenja in dela, izvajamo
od prihoda do odhoda zadnjega otroka. Vzgojno delo načrtujemo z
letnim delovnim načrtom vrtca in letnim delovnim načrtom
posameznega oddelka. Vzgojiteljica in vzgojiteljica pomočnica
vzgojno delo tedensko ter dnevno načrtujeta, izvajata in ovrednotita.
Pri načrtovanju se vzgojiteljice povezujejo, saj poteka načrtovanje
posameznih dejavnosti tudi med oddelki in v samem vrtcu.
O samem delu strokovni delavki obveščata starše na oglasni deski,
preko e-obveščanja, na roditeljskem sestanku in govorilnih,
pogovornih urah.
Ob načrtovanju se zavedamo pomena prikritega kurikula, saj tudi ta
zajema elemente vzgojnega vplivanja na otroka. Posredna vzgoja je
pogosteje učinkovitejša od neposrednih vzgojnih dejavnosti, saj gre za
rabo pohvale in graje, različna pravila, rutinske dejavnosti ter
komunikacijo.
V predšolskem obdobju ima poseben pomen igra, saj je ta za otroka
prijetna, ga notranje motivira in je način razvoja ter učenja v tem
obdobju. Otrokom ponudimo različne dejavnosti in vsebine glede na
razvojne potrebe, sposobnosti, želje, interese ter možnost izbire med
alternativnimi dejavnostmi. Specifične so tudi metode predšolske
vzgoje, saj so otroci aktivni udeleženci procesa, ki se učijo na osnovi
izkušenj in interakcij.
Strokovna podlaga za delo je kurikul za vrtce, na osnovi katerega
strokovne delavke oblikujejo vsebinske, metodične in kontekstualne
rešitve. Cilji, vsebine in dejavnosti zajemajo področje jezika,
matematike, narave, družbe, umetnosti ter gibanja. Te se prepletajo z
osebno nego, počitkom, prehranjevanjem in igro. Dejavnosti se
izvajajo v skupini, manjših skupinah in individualno, v prostorih vrtca
ter na prostem. Vključujemo tudi skrb za zdravje, moralni razvoj in
prometno varnost.
Razvojne in vzgojne naloge izhajajo s področij spoznavnega,
gibalnega, socialnega ter čustvenega razvoja. Otrokov razvoj
vzgojiteljice spremljajo s Portfolio, ki sistematično dokumentira
otrokovo učenje in napredek s kronološko urejenimi dokazili o

razvoju v določenem obdobju. Portfolio ni le zbirka dokazil, temveč
strategija dela, ki postavlja v ospredje otroka.
V vzgojno-izobraževalno delo vključujemo elemente programa
učenja NTC. V okviru programa izvajamo vaje in dejavnosti, ki niso
del rednega kurikula, vendar ustrezajo vsem njegovim segmentom.
Vaje delujejo stimulativno na umski in fizični razvoj otrok. Poudarek
je na specifičnih motoričnih in grafomotoričnih vajah, na učenju
simbolov, abstraktnih pojmov, njihovi vizualizaciji, seriaciji ter
klasifikaciji.
Izvajamo dnevni program, ki traja od šest do devet ur, je namenjen
otrokom prvega in drugega starostnega obdobja ter obsega vzgojo,
izobraževanje, varstvo in prehrano otrok. Otrokom nudimo naslednje
obroke: zajtrk, dopoldansko sadno malico, kosilo in popoldansko
malico.
V redne oddelke vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami, za
katere izvajamo program skladno z izdano odločbo, zakonom, predpisi
in individualnim načrtom.
Program poteka od ponedeljka do petka, v soboto pa vrtec ne deluje.
V času prihodov in odhodov združujemo posamezne oddelke v vrtcih
Škratek Svit Vodice, Skaručna ter Utik.
V prazničnih dnevih se v skladu s prijavami otrok organizira
dežurstvo za najmanj 12 prijavljenih otrok v vrtcu Škratek Svit
Vodice. Med poletnimi počitnicami in prazničnimi dnevi skladno z
LDN vrtca posluje vrtec Škratek Svit Vodice, enoti pa sta zaprti.

OKVIRNI CELODNEVNI PROGRAM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prihod, individualna igra, igra po kotičkih, dejavnosti,
zajtrk,
vodene in spontane dejavnosti, igra,
sadna malica,
igra in različne dejavnosti na igrišču, sprehodi,
kosilo,
počitek in različne dejavnosti,
popoldanska malica,
individualna igra, različne dejavnosti, igra po kotičkih,
odhod domov.

Organizacijo in podrobno vsebino življenja ter dela vrtca določi vrtec
z letnim delovnim načrtom, ki ga sprejme Svet zavoda.
Letni delovni načrt je predstavljen staršem na prvem roditeljskem
sestanku in oglasnih deskah, prav tako tedensko ter dnevno vzgojno
delo.
Poslovalni čas se med šolskim letom spreminja glede na potrebe
staršev v soglasju z ustanoviteljem.
V izvajanje kurikula vključujemo pobude otrok in staršev, različne
obogatitvene dejavnosti ter skupne projekte.
Glavna cilja našega vrtca:
SPOŠTOVANJE SEBE IN DRUGIH
RAZVIJANJE OTROKOVEGA ZNANJA NA VSEH
PODROČJIH
Cilj v šolskem letu 2020/2021:
VLOGA VZGOJITELJICE – VZGOJITELJA

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
IZVAJANE BODO GLEDE NA MOŽNOSTI ZARADI
COVIDA-19.
To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikul; vrtec jih izvaja
občasno, krajši ali daljši čas, da obogati kurikul. Dejavnosti izvajamo
v okviru otrokovega bivanja v vrtcu v obliki delavnic, obiskov
predstav in različnih institucij, izvajanja interesnih dejavnosti,
projektov, tečajev, izletov … Te dejavnosti izvajajo strokovne delavke
vrtca v poslovnem času vrtca. Občasno v te dejavnosti poleg
strokovnih delavk vrtca, ki so nosilke posameznih dejavnosti,
vključimo tudi zunanje strokovnjake.
Dodatne stroške obogatitvenih dejavnosti, ki nastanejo zaradi
vstopnin, prevozov in zunanjih izvajalcev, plačajo starši. Za otroke,
katerih starši teh stroškov ne morejo kriti, vrtec zagotovi brezplačno
udeležbo.
Obogatitvene dejavnosti so načrtovane v letnem delovnem načrtu
vrtca in načrtih posameznih oddelkov. Večina dodatnih, obogatitvenih
dejavnosti je namenjena otrokom druge starostne stopnje. Posamezne
dejavnosti so za starše brezplačne, v okviru nadstandarda, ki ga
zagotavlja občina Vodice.
Obogatitveni program bomo izvajali glede na priporočila NIJZ.
PRAZNOVANJA V VRTCU
Praznovanje rojstnih dni,
teden otroka,
veseli december,
pust,
praznični dnevi,
različne skupne prireditve.
Organiziramo različne kulturne dogodke, oglede lutkovnih predstav,
obiske ustanov in izlete.

ROJSTNI DAN
Rojstni dan bo otrok praznoval v krogu vrstnikov, po svoji želji,
idejah vzgojiteljice, s krono na glavi, praznično, z vrstniki.
IZ OTROŠKE KUHINJE DIŠI
Občasno bodo otroci v čisto pravi otroški kuhinji oz. po enotah
aktivno sodelovali pri pripravi posameznih obrokov, rezali, mešali,
pekli kruh, piškote, palačinke, pico, kuhali čaj, zelenjavno juho,
naredili sladoled, pripravili smuti …
S tem otroke navajamo na samostojnost, zdrav odnos do hrane in
zdrave prehranjevalne navade.
SKUPAJ NAM JE LEPO
Skupno druženje otrok in vzgojiteljic v centralnem vrtcu ter enotah,
skupno petje in ogled lutkovne igrice ter glasbene pravljice, ki jih v
posameznem mesecu pripravita strokovni delavki posameznega
oddelka.
ANGLEŠČINA V VRTCU
Obogatitvena dejavnost bo potekala v integrirani obliki od septembra
do junija za otroke, rojene v letih 2015, 2016 in 2017, po razporedu,
razen ob večjih odsotnostih otrok oz. kadra. Dejavnost je za starše
brezplačna, izvajajo jo vzgojiteljice, ki so usposobljene za zgodnje
učenje angleščine v okviru kurikula.
PORAJAJOČA SE PISMENOST
Obogatitvena dejavnost se bo izvajala za otroke pred vstopom v šolo.
Izvajajo jo vzgojiteljice v posameznih oddelkih, v katere so vključeni
otroci pred vstopom v šolo.
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
V okviru projekta sodelujemo z babicami in dedki ter tako
spodbujamo medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje. Dejavnost
bo zaradi covida-19 izvedena glede na možnosti.

PEVSKI ZBOR
Pevski zbori delujejo v oddelkih druge starostne stopnje. Zbori se
združujejo po enotah Skaručna in Utik ter v centralnem vrtcu.
MOJ VRT, NAŠ KOTIČEK
V vrtcu bodo otroci skrbeli za svojo gredico, sadili, opazovali rast in
uživali pridelane plodove ter zelenjavo.
BIVANJE V NARAVI – LETOVANJE
Gre za združevanje izvedbenega kurikula in storitvene dejavnosti
vrtca. Za otroke pred vstopom v šolo bomo organizirali krajše
letovanje v domu CŠOD Burja v Seči, in sicer od 18. do 20. junija
2021. Za otroke, ki se zaradi ekonomsko-socialnih razmer v družini
letovanja ne morejo udeležiti, se stroški letovanja pokrijejo iz drugih
sredstev.
Predvidene obogatitvene dejavnosti, če jih bo mogoče izvajati
Vrsta dejavnosti
Teden otroka
Ogled glasbene, plesne oz. lutkovne predstave
– Kulturni dom
Ogled glasbene, plesne oz. lutkovne predstave
– Kulturni dom
Zaključni izlet za starejše otroke
Ogled lutkovne predstave
Skupna zaključna prireditev na igrišču vrtca

Čas
oktober
december
februar, marec
maj, junij
junij

ŠPORTNA IGRALNICA
V športni igralnici centralnega vrtca bodo otroci posameznih skupin
bivali dnevno, po urniku. V enoti Utik se gibalna dejavnost izvaja v
telovadnici, otroci iz enote Skaručna pa so na prostem. Ob gibanju,
pestrih gibalnih dejavnostih in igri bodo razvijali različne gibalne
spretnosti. Spoznavali bodo različne športe, ples in pravljično jogo za
predšolske otroke.

PLES
Tedensko obogatitveno dejavnost bodo vodile posamezne vzgojiteljice
v vseh oddelkih. Dejavnost bomo za najstarejše otroke obogatili z
mesečno vključitvijo zunanje sodelavke, da se bodo otroci ob različnih
plesnih dejavnostih seznanili tudi z elementi baleta.
SNOEZELEN – MULTISENZORNA SOBA
V prijetnem, udobnem multisenzornem okolju bodo otroci stimulirali
različna čutila, se umirili, počivali in poslušali glasbo ter pravljice.
LEGO SIMPLE MACHINES
V lego kotičku bodo otroci sistematično odkrivali mehanske
zakonitosti, spoznavali različne matematične operacije, odkrivali
osnovne fizikalne lastnosti in uživali ob igri z različnimi lego
kockami.
FUNTRONIC – INTERAKTIVNA TLA
Interaktivna tla so zasnovana kot učni pripomoček za različna
področja. S sliko in zvokom spodbujajo k fizični aktivnosti otrok.
NAŠI KOTIČKI
Stalni kotički:

TEHNIČNI KOTIČEK
EKSPERIMENTALNI KOTIČEK
KNJIŽNI KOTIČEK
NTC-KOTIČEK
LIKOVNI KOTIČEK
GLASBENI KOTIČEK
DRUŽABNE IGRE

Občasni kotički: DOM, ZDRAVNIK, TRGOVINA, POŠTA,
FRIZER, PROMET, GRAD, GLEDALIŠČE, MATEMATIČNI,
JEZIKOVNI, ŠIVILJSKI, ZELENI KOTIČEK …
V različnih kotičkih si otroci izberejo igro, material in soigralce za
igro. Igra in učenje potekata v manjših skupinah, otroci pa so aktivni
udeleženci z lastnimi idejami, željami ter ustvarjalnostjo. Kotičke
organizirajo vzgojiteljice.

Dodatnih dejavnosti, ki ne sodijo v kurikul vrtca, ne izvajamo.

Projekti
GOZDNI VRTEC
Otroci bodo poglobljeno spoznavali gozd v vseh letnih časih kot
prostor za učenje in igro.
CICIUHEC
Projekt poteka v sodelovanju s starši in knjižnico Ljubljana – enoto
Vodice kot skupni projekt, v katerem razvijamo branje v družinskem
krogu. Ob zaključku projekta si otroci ogledajo predstavo, tisti, ki so
osvojili priznanje, ga slovesno prejmejo.
MALI SONČEK
Izvajamo ga v sodelovanju z Zavodom za šport RS Planica. Program
vsebuje štiri stopnje:
Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti
Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti
Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti
Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti
Drsanje
Tečaj bomo izvajali v zimskem času za otroke, rojene leta 2015, na
pokritem drsališču v Domžalah. Otroci si opremo lahko izposodijo v
vrtcu. Starši plačajo stroške prevoza, vaditelje, drsališče pa
ustanovitelj, občina Vodice.
Plavalni tečaj
Tečaj izvajamo za otroke pred vstopom v šolo v času od 1. do 5. junija
2021 v bazenu OŠ Savsko naselje. Stroške prevoza plačajo starši,
stroške bazena in vaditeljev plavanja pa pokrijeta ustanovitelj, občina
Vodice, ter Zavod za šport RS Planica. V dejavnost se vključujejo
vaditelji, učitelji plavanja.

Rolanje
Rolanje bomo izvajali v jesenskem in spomladanskem terminu glede
na vreme, in sicer za prijavljene otroke, rojene leta 2015, za otroke,
rojene leta 2016, pa v spomladanskem terminu.
Rolanje poteka na igriščih vrtcev, izvajale pa ga bodo za to
usposobljene vzgojiteljice. Dejavnost je za starše brezplačna. Otroci
uporabljajo lastno opremo oz. imajo možnost izposoje opreme v vrtcu.

SVETOVALNA SLUŽBA V VRTCU
Temeljni cilj svetovalnega dela kot tudi glavni cilj vrtca je optimalni
razvoj vsakega posameznega otroka. Naloga svetovalne službe v vrtcu
je prispevati in pomagati, da bi bili vsi udeleženci v vzgojnoizobraževalnem procesu uspešni pri doseganju tega temeljnega cilja in
pri osvajanju drugih zastavljenih ciljev. Delo svetovalne službe je
zasnovano interdisciplinarno. Cilj svetovalnega dela je pomagati vsem
možnim udeležencem v vrtcu: otrokom, staršem in zaposlenim na
različnih področjih dela ter življenja, da bi bili kot celota čim
uspešnejši pri uresničevanju temeljnega in drugih zastavljenih ciljev,
pri reševanju različnih problemov, pa naj bo to reševanje pedagoških,
socialnih ali psiholoških vprašanj, težav pri delu, življenju in pri
vzgojno-izobraževalnem procesu. Svetovalno delo zajema različne
dejavnosti:
– POMOČI,
– RAZVOJNE IN PREVENTIVNE DEJAVNOSTI,
– DEJAVNOSTI NAČRTOVANJA IN EVALVACIJE.
Posebno pozornost posvečamo otrokom s posebnimi potrebami,
organizaciji in izvedbi pomoči.

Tone Pavček: VSI NAŠI OTROCI
Vsi otroci so naši otroci,
je rekel prijazni glas,
vse frklje in smrklje in froci,
vsi svetlih in temnih in kodrastih las,
vsi naši! Tudi tisti drugačni,
drugačne usode in vere in ras,
vsi beli in črni, vsi bolni in lačni
so taki kot kdo izmed nas.
Skupaj na tem svetu živimo,
svet nam je skupna velika vas,
kjer na srečo iščemo rimo
in poslušamo božji glas,
ki živeti in rasti veleva
in biti odprtih rok
za hudo, ki prizadeva
vsak čas na milijone otrok!
Vsi otroci na svet so rojeni
za srečo in dober prid,
vsak je podoben tebi in meni
in vsak je sonce in vsak je svit.

PREHRANA
Prehrana je pomemben dejavnik zdravja. Pri prehrani predšolskih
otrok upoštevamo prehranske normative in priporočila za zdravo
prehrano. Otrokom nudimo pestro, energijsko ustrezno in
uravnoteženo prehrano, ki vključuje vse glavne skupine živil. Med
obroki imajo otroci na voljo nesladkan čaj, vodo in vodo z okusom
limone.
Otroke vzgajamo za zdrav način življenja in zagotavljamo ustrezen
zdravstveno-higienski režim. Upoštevamo strokovna načela sistema
HACCP. V prehrano vključujemo lokalno pridelana živila in
ekoživila. Na področju prehrane si prizadevamo za:
– uživanje hrane z manj sladkorja oz. brez sladkorja,
– spodbujanje k pitju vode in vode z okusom limone oz. pomaranče,
– vključevanje ekoloških lokalnih živil v prehrano,
– zmanjševanje odpadkov in zavržene hrane,
– aktivno vključevanje otrok.
DNEVNI OBROKI
Zajtrk: 8.00–8.15
Dopoldanska sadna malica
Kosilo za I. starostno stopnjo: 11.30
Kosilo za 3.–4. leto, kombinirani: 12.45
Kosilo za II. starostno stopnjo: 12.00
Popoldanska malica
DIETNA PREHRANA
Omogočena je otrokom, ki zaradi zdravstvenih razlogov potrebujejo
določene diete. Starši so dolžni predložiti ustrezno zdravniško
potrdilo.
JEDILNIKI
Tedenski jedilniki so na vpogled na oglasnih deskah po vseh vrtcih in
na spletni strani vrtca.

SODELOVANJE S STARŠI
Sodelovanje vrtca s starši je nujen pogoj za dopolnjevanje družinske
in institucionalne vzgoje ter predstavlja pomemben vidik kakovosti
predšolske vzgoje. Za uspešno vključevanje otrok v vrtec je
pomembno zaupanje staršev tako do institucije kot do posamezne
vzgojiteljice. Starši nosijo odgovornost za otrokov razvoj in vzgojo.
Naše vodilo je medsebojno spoštovanje in sodelovanje. Vrtec spoštuje
kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja,
navade, običaje staršev in območje zasebnosti. Vrtec dopolnjuje
vzgojo in izobraževanje ter je v pomoč staršem. Pri sodelovanju je
treba upoštevati meje soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost
institucije in družino.
Starši imajo pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec, kar
pomeni, da so lahko določen čas skupaj z otrokom v skupini. S
strokovnimi delavkami se dogovorijo o najbolj sprejemljivem načinu
vključevanja otroka v vrtec. Starši imajo pravico do sprotne izmenjave
informacij in možnost poglobljenega pogovora pred otrokovim
vstopom v vrtec ter med šolskim letom. Ob upoštevanju avtonomnosti
vrtca starši po dogovoru z vzgojiteljico aktivno sodelujejo pri
načrtovanju, vzgojnem delu in se vključujejo z različnimi oblikami v
vzgojno-izobraževalni proces. Staršem je na voljo publikacija o vrtcu.
Z različnimi načini povezovanja želimo doseči pomemben cilj:
dvigniti kakovost informiranja in sodelovanja. Prvi pogovor s starši
poteka ob vpisu otroka v vrtec. Za starše novincev organiziramo
sestanek junija, ko podrobneje predstavimo življenje in delo v vrtcu.
Avgusta organiziramo spoznavno srečanje za starše novincev,
septembra izvedemo predavanje za starše in prve roditeljske sestanke.
Pripravimo različne oblike sodelovanja: skupne prireditve različnih
oblik, izlete, prikaze dela, obveščamo preko oglasne deske, pisnih
obvestil, spletne strani ipd. Dejavnosti bodo izvedene glede na
situacijo.
Prizadevamo si za profesionalne odnose ob upoštevanju potreb vaše
družine za skupno zadovoljstvo otrok, staršev in zaposlenih.

GOVORILNE IN POGOVORNE URE
Potekale bodo mesečno po posameznih oddelkih od 16. do 17. ure. S
strokovnimi delavkami se boste lahko poglobljeno pogovorili o
otrokovem razvoju, močnih in šibkih področjih, napredku, socialnih
odnosih, prehrani, vzgoji, težavah … Vabljeni!
6. 10. 2020
3. 11. 2020
8. 12. 2021
5. 1. 2021
2. 2. 2021
2. 3. 2021
6. 4. 2021
4. 5. 2021
SVET STARŠEV
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v vrtcu oblikuje svet
staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev. Predstavnik staršev iz
vsakega oddelka je izvoljen na prvem roditeljskem sestanku. Svet
staršev daje mnenje o letnem delovnem načrtu, predlaga
nadstandardne programe, daje pobude, razpravlja o poročilih,
obravnava pritožbe in problematiko ter naloge v skladu z zakonom in
drugimi predpisi.
SVET ZAVODA
Svet Zavoda sestavljajo predstavniki staršev, ustanovitelja in
zaposlenih. Pristojnosti Sveta Zavoda so, da sprejema program
razvoja, letni delovni načrt, poročila, odloča o nadstandardnih
programih ipd.

SKLAD VRTCA ŠKRATEK SVIT VODICE
Ustanovljen je bil z namenom financiranja dejavnosti, ki niso
sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz
javnih sredstev.
Nameni:
1. Financiranje načrtovanih obogatitvenih, dodatnih dejavnosti
vrtca, ki niso sestavni del izobraževalnega programa oz. se ne
financirajo iz javnih sredstev
2. Pomoč socialno šibkim otrokom, ki so vključeni v vzgojnoizobraževalni program vrtca Škratek Svit Vodice, za
financiranje obogatitvenih, dodatnih dejavnosti v organizaciji
vrtca, ki se ne financirajo iz javnih sredstev
3. Za razvojno-raziskovalne projekte in druge projekte vrtca
4. Nakup nadstandardne opreme za potrebe vrtca
5. Za izvedbo projekta, naloge ali nakup opreme, za katero
donator izrecno daruje sredstva v sklad vrtca in je v skladu s
predpisi dopustna
Sklad pridobiva sredstva s prispevki staršev, donacijami, zapuščinami
in drugimi viri. Sklad upravlja upravni odbor.
Če želite prispevati v sklad vrtca, lahko nakažete sredstva na
račun vrtca: Sklad vrtca Škratek Svit Vodice:
TR: 01338-6000000583, sklic na št.: 00 151217

PLAČILO PROGRAMOV
Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne
naslednjega meseca po vložitvi vloge pri CSD. Vloga se odda na
krajevno pristojnem centru za socialno delo – osebno, po pošti ali
elektronsko. Če pride med upravičenostjo pravice do spremembe
dejstev (rojstvo v družini, izguba dohodka …), obvestite CSD, da bo
izdal novo odločbo. Pravica se podaljšuje po uradni dolžnosti s strani
CSD.
Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za
uravnoteženje javnih financ plačajo 30 % plačila za drugega otroka, ki
jim je določeno kot znižano plačila vrtca, za vsakega nadaljnjega
otroka pa so plačila vrtca oproščeni.
Cene programa v vrtcu Škratek Svit Vodice:

Prvo starostno obdobje
Kombinirani, 3.–4. leto
Drugo starostno obdobje

500,00 €
405,00 €
368,00 €

Plačilo staršev v odstotku od cene programa

Plačilo staršev
Dohodkovni Povprečni mesečni dohodek na osebo
v % od cene
razred v % od neto povprečne plače
programa
1
do 18 %
/
2
nad 18 % in do 30 %
10 %
3
nad 30 % in do 36 %
20 %
4
nad 36 % in do 42 %
30 %
5
nad 42 % in do 53 %
35 %
6
nad 53 % in do 64 %
43 %
7
nad 64 % in do 82 %
53 %
8
nad 82 % in do 99 %
66 %
9
nad 99 %
77 %

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci
za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini
najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca; ceno programa, v katerega
je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno
prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.
Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji,
plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.
Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo
programa vrtca ogrozilo socialno varnost oseb, ali zaradi drugih
pomembnih razlogov določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem morajo biti
posebej opredeljeni razlogi za neugoden socialni in materialni položaj
osebe, na katere oseba ne more vplivati, jih je pa ob strokovni pomoči
centra za socialno delo pripravljena začeti odpravljati v dogovorjenem
roku in na dogovorjen način.
Starši so dolžni poravnati račun, ki ga izstavi vrtec, v osmih dneh.
ZDRAVSTVENA REZERVACIJA
Cena zdravstvene rezervacije za primer daljše bolezni se določi v
višini 20 % od cene prispevka za program vrtca, ki ga plačajo starši za
čas odsotnosti najmanj 30 dni ob predložitvi zdravniškega spričevala.
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo za primer bolezni za največ dva
meseca oziroma več ob predložitvi zdravniških potrdil.
POLETNA REZERVACIJA
Cena poletne rezervacije se določi v višini 40 % od cene prispevka za
program vrtca, ki ga plačajo starši za čas napovedane odsotnosti
najmanj 30 dni. Starši lahko napovedano poletno rezervacijo na
obrazcu vrtca uveljavljajo od 15. junija do 15. septembra, skupno
največ dva meseca.
Starši lahko zdravstveno in poletno rezervacijo uveljavljajo za
najstarejšega ter drugega otroka.

VPIS V VRTEC
Obrazec za vpis dobijo starši na spletni strani vrtca in v vrtcu Škratek
Svit Vodice, kjer tudi vložijo vlogo, kadar koli v letu. Novince
sprejmemo 1. septembra, med šolskim letom pa se vključuje otroke
glede na prosta mesta v skladu z veljavnimi normativi oziroma s
čakalnega prioritetnega seznama. Redni vpis poteka do konca marca
oz. skladno s Pravilnikom za naslednje šolsko leto in se predhodno
objavi v občinskem glasilu. Če se vpiše več otrok, kot je prostih mest,
odloča o sprejemu komisija za sprejem na podlagi pravilnika. Prednost
pri sprejemu v vrtec ima otrok s posebnimi potrebami in otrok, za
katerega starši predložijo potrdilo centra za socialno delo o
ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Starše pisno
obvestimo o sprejemu otroka v vrtec ali zavrnitvi. Če je otrok sprejet,
starši podpišejo pogodbo, otrok pa začne obiskovati vrtec z dnem,
določenim v pogodbi.

NASVETI STARŠEM
Upoštevajte pravila, uporabljajte masko, razkužujte roke.
V vrtec naj prihaja le zdrav otrok; bolni ne sodi v vrtec, zato naj se
otrok do konca pozdravi v domačem okolju.
Starši imate pravico do postopnega uvajanja v vrtec. Uvajanje
otroka se začne z dnem vpisa v vrtec. O načinu uvajanja se
dogovorite z vzgojiteljico in vzgojiteljico pomočnico.
Zaupajte strokovnim delavkam, zanimajte se za vzgojno delo,
vprašajte, kar vas zanima.
Spremljajte obvestila na oglasnih deskah in e-obveščanje.
Sporov med otroki ne rešujte sami.
Otrok naj bo primerno obut, oblečen za bivanje na prostem, v
vrtcu naj ima rezervno oblačilo. Pred obiskom gozda otroka
ustrezno zaščitite, po obisku pa preglejte, ali ima morda klope.
Otroci naj v vrtec ne nosijo nevarnih in dragocenih predmetov.
Upoštevajte poslovalni čas vrtca.
Če otrok ne živi z obema staršema, želimo, da starši spoštujejo vse
pravne dogovore.
Pravočasno oddajte vlogo za znižano plačilo oskrbnine.
Zaradi možnosti kraje ne puščajte torbic v avtomobilu.
Zaradi organizacije dela in nabave hrane prosimo za najavo
prisotnosti oz. odsotnosti v dneh pred prazniki ter letnimi dopusti.
OBVEZNOSTI STARŠEV
V vrtec lahko prihaja samo zdrav otrok. To potrdite z izjavo.
Ob vstopu v vrtec oddate vzgojiteljici potrdilo o opravljenem
zdravniškem pregledu pred vstopom v vrtec.
Ob sprejemu obvestite vzgojiteljico o zdravstvenih posebnostih
otroka (diete, vročinski krči, alergije ipd.) in sporočite telefonske
številke, na katerih ste dosegljivi v primeru otrokove bolezni,
poškodb … Sproti sporočajte vse spremembe. Oddajte obrazec
Podatki o starših.
V primeru poškodb ali bolezni ste dolžni priti po otroka v
najkrajšem možnem času.

Upoštevajte 9-urni poslovalni čas in prihajajte po otroka
pravočasno.
Starši, pospremite otroka do igralnice. Pri odhodu ga vzgojno
osebje odda staršem oziroma osebam s pooblastilom staršev.
Zapirajte vrata!
Redno poravnavajte finančne obveznosti – oskrbnino. Stroške za
izvedene dodatne obogatitvene dejavnosti poravnate ob oskrbnini.
Izpišite otroka iz vrtca z enomesečnim izpisnim rokom.
VRTEC IN OTROKOVE PRAVICE
Vrtec kot strokovna ustanova skrbi za uresničevanje temeljnih
otrokovih pravic. Te zajema Mednarodna konvencija o otrokovih
pravicah (1989). 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 ter možnost za poglobljen razvoj na določenem področju.
Uresničevanje zahteve enakih možnosti ni mogoče brez upoštevanja
razlik in pravice do izbire ter drugačnosti, ki jo mora omogočiti
organizacija življenja in dela v vrtcu.
Zagotavljamo varno in spodbudno okolje, osebno integriteto, ustrezno
čustveno odzivanje ter upoštevanje individualnih značilnosti.
Otrokove pravice zastopajo starši ali njihovi zakoniti zastopniki.
Vrtec ščiti otrokove pravice, tako da ob kršenju otrokovih pravic s
strani staršev ali drugih na to opozori ustrezne ustanove.
Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.

Moja skupina:
Moje vzgojiteljice:
Moji prijatelji:

Viri in dokumenti:
Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Urad RS za šolstvo, 1999.
•
Otrok v vrtcu: Priročnik h kurikulu za vrtce. Maribor: Založba
Obzorja, 2001.
•
Zakon, pravilniki, odredbe za področje vzgoje in
izobraževanja ter predšolske vzgoje.
•
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