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Vrtec Škratek Svit Vodice
• Škratek Svit Vodice je javni vrtec.

• Imamo 269 otrok, 3 enote s 15 skupinami.
• V vrtcu je zaposlenih 50 delavcev.
• 1 skupina ima 1 vzgojiteljico in 1 pomočnico vzgojiteljice.
• Vrtec je odprt od 6.00 do 17.00 ure.

• Otroci imajo 4 obroke (zajtrk ob 8.00, dopoldanska malica
ob 10.00, kosilo ob 12.00 in popoldanska malica ob 14.30).
Imamo svojo kuhinjo.
• Otroci (1-5 let) spijo od 12.00 – 14.00.

PRICE LIST
Price

1. Age group

Valid from
Price

2. Age group

Valid from
Combined
groups

Price

Valid from

Dayly
programme
527 €

1.1.2021
379 €
1.1.2021
424 €
1.1.2021

• Ceno programa vrtca določi občina.

• Starši so upravičeni do znižanega plačila vrtca. Višina plačila vrtca se določi glede
na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v odstotku od cene
programa vrtca ter na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred. Razliko v plačilu do
polne ekonomske cene zagotavlja državni proračun.
• Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka (ali več), so oproščeni plačila za
mlajšega otroka.
• Starši, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca, plačajo 77 % ekonomske cene –
zneska najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici.

Vzgojitelji(ce) in pomočnice vzgojiteljev
• Za vzgojitelj(ic)e - obvezna visokošolska izobrazba; za pomočnice
vzgojiteljev – srednješolska izobrazba.
• Vzgojitelji(ce) in pomočnice vzgojiteljev delajo 7,5 ure na dan;
vzgojitelji(ce) imajo 1 uro za pripravo (priprave na vzgojno delo,
gradivo, 0,5 ure je namenjeno pripravam doma, seminarji…).
• Začetniška neto plača vzgojiteljic je 1.082 EUR (bruto plača 1480
EUR); za pomočnice vzgojiteljic 740 EUR (bruto plača 1.074 EUR).
• Vzgojiteljevo delo obsega pripravo, načrtovanje in izvajanje
vzgojno-izobraževalnega dela, delo s starši in sodelovanje pri
organizaciji življenja v vrtcu. Pomočnice vzgojiteljev sodelujejo z
vzgojitelji(cami) in jim pomagajo.

Otroci
• Prva starostna skupina: otroci od enega do treh let.
• Drugo starostno obdobje: otroci od tretjega leta starosti do
vstopa v šolo. Otroci gredo v šolo s 6 leti.

Glede na starostno strukturo so skupine razdeljene na naslednji
način:
• Homogene skupine, ki vključujejo otroke približno enake starosti v
razponu enega leta;
• heterogene skupine, ki vključujejo otroke iste starostne skupine
(npr. otroci od enega do treh let);
• mešane skupine, v katere so vključeni otroci obeh starostnih
skupin (npr. otroci od dveh do šestih let).

Predšolska vzgoja in varstvo v Sloveniji
• Slovenija je ena izmed držav EU z najvišjo stopnjo vključenosti
otrok v formalni sistem predšolske vzgoje otrok do tretjega leta
starosti.
• Javni in zasebni vrtci - starši lahko izbirajo izobraževalne
programe po svojih osebnih željah.
• Vpis v vrtec ni obvezen.
• Osnovni cilj izvajanja predšolske vzgoje je optimalen razvoj otrok
ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, vero, narodnost
ter telesno in duševno strukturo.
• Otroci so aktivni udeleženci procesa, v katerem z raziskovanjem,
preizkušanjem in izbiro različnih dejavnosti pridobivajo nova
znanja in veščine.

Kurikulum
• Osnova za načrtovanje dejavnosti vrtca je Kurikulum za vrtce, ki je bil sprejet
leta 1999, vendar bo v bližnji prihodnosti prenovljen.
• Kurikulum za vrtec vključuje dejavnosti, ki so razdeljene na naslednja
specifična področja: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika.
• Slovenski kurikulum za vrtce je dostopen na tej strani:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Sektor-za-predsolskovzgojo/AN/Kindergarten_Curriculum_pop.docx
• Z opazovanjem in dokumentiranjem spremljamo razvoj in napredek otrok.
•
•
•
•
•
•

Dokumentiramo na različne načine:
beleženje opažanj otrokovega razvoja in napredka (portfolio),
zbirka otroških izdelkov,
snemanje pogovorov z otroki,
zbiranje fotografij
evidence razvoja otrok po področjih razvoja.

Šolska zrelost
Pred odhodom iz vrtca in odhodom v šolo mora otrok doseči:

• telesno zrelost (teža in višina, razvitost čutil, sposobnost koncentracije,
fina in groba motorika – sistematična ocena zdravnika)
•
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

osebnostno zrelost (nanaša se na socialno in čustveno zrelost)
kako otrok prenaša ločitev od staršev;
kako se otrok obnaša v novem okolju;
odnos z vrstniki;
kako samostojen je otrok;
iniciativa pri danih nalogah;
kakšno vlogo ima otrok v skupini otrok;
otrokova reakcija na uspeh/neuspeh;
zanimanje za svet okoli sebe;
pripravljenost na učenje in pridobivanje novih znanj;
pripravljenost na sodelovanje;
odnos do odraslih;
pozna osnovna pravila vljudnosti (pozdravi, reče prosim in hvala, čaka
na besedo ali pozornost.

•
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Intelektualna/funkcionalna zrelost (govor, besedni zaklad, logično mišljenje…):
zna povedati osnovne podatke o sebi (ime, priimek, naslov ali kraj);
razlikuje osnovne barve;
ima dobro razvit govor in besedni zaklad (uporablja 1800 - 2200 besed);
zna opisati predmete, pojave (razvrščanje po več lastnostih);
bi moral biti sposoben skrbeti zase - iti na stranišče, poskrbeti za osnovno
higieno, se obuti in obleči ...
pripoveduje kratke zgodbe; ob risbah sam pripoveduje zgodbo;
prepozna nekatere črke abecede;
razume predloge (na, pod, pred ...);
opazi podobnosti med predmeti in jih zna opisati;
pozna časovne izraze (zjutraj - zvečer, prej - pozneje...);
šteje do 10;
prepozna in zapiše števila do 5;
nariše človeka v 2 do 3 delih (shematsko);
nariše hišo, drevo, človeka … in risba je prepoznavna;
kopira preproste oblike;
barva do črte;
govori pravilne stavke, govor je razumljiv;
striže s škarjami v ravni liniji;
razume navodila in jih upošteva;
pozna smer (levo in desno);
varno prečka cesto.

Vrednote in cilji
➢ Vrednote do otrok – ljubezen, spoštovanje in profesionalen odnos
➢ Vrednote do staršev – sodelovanje, medsebojno spoštovanje in razumevanje
➢ Vrednote do okolja – ekološka ozaveščenost
CILJI:
✓ razumevanje in sprejemanje sebe in drugih,
✓ sposobnost odnosa do drugih, sodelovanja in spoštovanja različnosti,
✓ prepoznavanje čustev, čustvenega doživljanja in izražanja,
✓ radovednost, raziskovalni duh, domišljija, intuicija in samostojno razmišljanje,
✓ jezikovni razvoj za učinkovito in ustvarjalno rabo govora, kasneje pa tudi branja in
pisanja,
✓ doživljanje umetniških del in razumevanje umetniškega izražanja,
✓ pridobivanje znanja iz različnih področij znanosti in vsakdanjega življenja,
✓ telesni in motorični razvoj,
✓ samostojnost pri higienskih opravilih in skrbi za lastno zdravje.

Učne metode
NTC učenje
➢ Program NTC je program aktivnosti, namenjen spodbujanju razvoja gibalnih in
kognitivnih sposobnosti predšolskih in šoloobveznih otrok, pri čemer imajo ključno
vlogo starši in učitelji. Temelji na raziskovalnih izsledkih s področja nevroznanosti in
pedagogike.
➢ Cilj programa je razviti funkcionalno znanje in ustvarjalnost s povečanjem divergentne
produkcije in praktične informacije, tj. integracije znanja.

➢ uporaba IKT
➢ učenje izven učilnice – na igrišču, na dnevnih sprehodih in v naravi
➢ učenje skozi gibanje – program Mali sonček, Playness

Dodatne dejavnosti v vrtcu

Športna igralnica vodene vadbene ure in
ples

Joga

Rolanje

Zgodnje poučevanje angleškega jezika

Kolesarjenje

Obiski kmetij

Obiski živalskega
vrta
Plavalni tečaji

Dogodivščine v naravi

Organiziramo tudi:
❖ rojstnodnevna praznovanja,
❖ kulturne proslave in prireditve,
❖ lutkovne in dramske predstave,
❖ obiske kulturnih ustanov,
❖ dejavnosti ob tednu otroka,
❖ decembrska praznovanja,
❖ pustne zabave,
❖ skupno prireditev s starši ob
koncu leta…

Poletni tabori ob obali

Srečanje v Sloveniji
1. dan – obisk in ogled vrtca Škratek Svit Vodice, delavnica v gozdu z otroki

2. dan – mednarodna konferenca v vrtcu Škratek Svit z Zavodom za šolstvo,
delavnice na prostem na igrišču, predstavitev nove učilnice na prostem (Topler),
skupna večerja v Hotelu City v Ljubljani

3. dan – obisk Predjamskega gradu, vivarija in Postojnske jame

4. dan – delavnica oblikovanja gline (mandale) in ogled Bleda

