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Ta pravi pijmo...

Nagovor
ravnateljice
Nagovor ravnateljice
Otroci se rodijo popolni.
Ta drobna in nebogljena bitja ob
rojstvu prinesejo s seboj ljubezen,
zvestobo, navdušenje, radovednost
in vse ostalo, kar v odraslosti
razumemo kot vrednote. V svet
zrejo s široko odprtimi očmi,
sprejemajo iz okolja informacije
in se učijo, rastejo, razvijajo,
oblikujejo. Sodobna družba pa žal, kljub mnogim dobrim
lastnostim, otroke zasipa z množico informacij, iz katerih
je težko izbrati tiste, ki jim bodo pomagale oblikovati
osebnost, odkrivati samega sebe in ohranjati otroško
navdušenje ter sposobnost pobega v svet pravljic in
domišljije. Vloga odraslih je, da jih pri tem usmerjamo
in jim pomagamo, vendar zato ne potrebujejo strogih
navodil in brezpogojnih ukazov. Za izbor zares
pomembnih informacij iz vseh tistih, ki se zgrinjajo
nadnje kot temen oblak, potrebujejo mehko vodstvo
odraslih, ki jim kot nežna svetloba ali sončni žarek
razsvetli in utira pot, po kateri bodo potem sami
stopali ter gradili in oblikovali svoje življenje.

V prvi vrsti to svetlobo predstavljate vi, dragi starši.
Ob vaši podpori, razumevanju in vzorcu bodo otroci
tkali prijateljstva, pletli svojo socialno mrežo, se učili
spopadati s težavami, živeti z vzponi in padci, garati
za občutek sreče ob doseženih uspehih, ljubiti življenje,
uživati v drobnih stvareh, osrečevati sebe in druge ter
se iz izkušenj (pa ni nujno, da so samo dobre) učili.
Kadar pa ste zaposleni in vam vaše obveznosti
ne dopuščajo preživeti ves dan z otrokom, je vrtec tisti,
ki vam pomaga pri osvetljevanju te poti. Otrokom
ponujamo varno okolje, v katerega bodo upali vstopiti
in zapustiti vaše naročje in v katerem bodo imeli
optimalne možnosti za razvoj.
Vsi zaposleni v Vrtcih Brezovica s strokovnim
delom skrbimo za brezskrbno otroštvo vaših otrok.
Da pa bi ta cilj lahko dosegli, je zelo pomembno
sodelovanje z vami in vzpostavljanje medsebojnega
zaupanja, do katerega bomo prišli s pogovorom in
vzajemnim spoštovanjem. Na ta način bomo skupaj
dosegli, da bodo otroci hranili predšolsko obdobje
v najlepšem spominu.
Liljana Bošnjak,
ravnateljica Vrtcev Brezovica
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OO vrtcu
vrtcu
in zaposlenih
in zaposlenih
Vrtci Brezovica so javni vzgojno-izobraževalni zavod,
katerega ustanoviteljica je Občina Brezovica.
Uprava vrtca se nahaja v Vnanjih Goricah, Nova pot 9,
v neposredni bližini Doma krajanov Vnanje Gorice.

Za izvajanje drugih nalog, ki zagotavljajo nemoteno delo
vrtca, pa skrbijo:
• ravnateljica:
Liljana Bošnjak; 031 754 541; lili.bosnjak@vrtci-brezovica.si;

•
•
•
•
•
•

• poslovna sekretarka:
Vesna Pestotnik; 030 324 303;
tajnistvo@vrtci-brezovica.si;

Ime vrtca: Vrtci Brezovica
Naslov: Nova pot 9, 1351 Brezovica
Telefon in faks: 01 36 51 233, 01 36 52 144
Elektronski naslov: tajnistvo@vrtci-brezovica.si
Spletna stran: www.vrtci-brezovica.si
Uradne ure vodstva in računovodstva:
vsak ponedeljek od 12.30 do 15.30
• Poslovni čas:
Praviloma poslujemo 5 dni v tednu,
od ponedeljka do petka. Vrtec posluje celo leto,
izjema so le manjše enote vrtca, ki se v poletnih
mesecih in v času praznikov zaradi lažje organizacije,
manjše prisotnosti otrok in dopusta delavcev selijo
v večje enote. Poslovni čas vrtca je določen v letnem
delovnem načrtu vrtca in ga lahko med letom
spremenimo. Spremembe potrdi Svet vrtca.
Za vzgojo, varstvo in dobro počutje vaših otrok v vrtcu
skrbijo strokovni delavci vrtca:
• vzgojiteljice predšolskih otrok,
• pomočnice vzgojiteljic.
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Ta pravi jejmo...

• administratorka, knjigovodja:
Olga Dolinar; 030 324 303; administrator@vrtci-brezovica.si;
• pomočnica ravnateljice:
Alenka Švigelj; 031 241 937;
alenka.svigelj@vrtci-brezovica.si;
• računovodkinja:
Nives Kumer; 030 603 272;
racunovodstvo@vrtci-brezovica.si;
• svetovalna delavka:
Alenka Žavbi; 030 324 349; alenka.zavbi@vrtci-brezovica.si;
• vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč:
Darja Rogelj; 030 318 013; darja.rogelj@vrtci-brezovica.si;
• organizatorka prehrane in ZHR:
Tanja Lukančič; 030 640 061;
tanja.lukancic@vrtci-brezovica.si;
• delavci, zaposleni v kuhinjah, perice, čistilke in vzdrževalca.

.

Enote
Enote
Vrtci Brezovica delujejo na naslednjih lokacijah:
Enota Vnanje Gorice (uprava)
Naslov: Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica
Tel. št.: 01 3651 233
Tajništvo: 030 324 303
Organizacijska vodja: 030 641 425

Enota Brezovica
Naslov: V Radno 9, 1351 Brezovica
Tel. št.: 01 3653 095
Organizacijska vodja: 030 324 418

Enota Podpeč
Naslov: Jezero 113, 1352 Preserje
Tel. št.: 01 3631 117
Organizacijska vodja: 030 324 312 / 031 754 549

Enota Rakitna
Naslov: Rakitna 54, 1352 Preserje
Tel. št.: 01 3650 373
Organizacijska vodja: 030 324 313

Enota pri OŠ Brezovica pri Ljubljani
Naslov: Šolska ul. 15, 1351 Brezovica
Organizacijska vodja: 030 644 408
Enota Notranje Gorice
Naslov: Podpeška cesta 390, 1357 Notranje Gorice
Tel. št.: 01 3651 122
Organizacijska vodja: 030 324 419

Poslovni čas se spreminja v skladu z zakoni in potrebami
staršev. Potrjuje ga Svet Vrtcev Brezovica.

Enota Preserje
Naslov: Preserje 2, 1352 Preserje
Organizacijska vodja: 030 333 886
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Kako
otroci
preživljajo
Kako otroci
preživljajo
čas v vrtcu?čas v vrtcu?
PRIBLIŽNI ČASOVNI OKVIRJI IZVAJANJA DEJAVNOSTI IN RUTINE
5.45–6.30 – Enote vrtcev odpirajo svoja vrata.
Otroci ta čas počivajo, se pestujejo ali igrajo.

11.30–12.30 – Kosilo. Vsakodnevno spodbujanje otrok
pri okušanju različne hrane, kulturnega prehranjevanja
in vedenja …

7.30–8.30 – Zajtrk, najpomembnejši obrok dneva.
8.30–11.30 – Čas za igro, zabavo, dopoldansko malico,
bivanje na prostem, vadbo v telovadnicah, sprehode, izlete,
raziskovanja, seznanjanje z umetnostjo, naravo, jezikom,
družbo, gibanjem in matematiko.
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Ta pravi smejmo se...

12.30–13.30 – Počitek. Upoštevajo se individualne
razlike med otroki.
13.30–16.45 – Popoldanska malica, igra po želji otrok,
odhodi domov.

Sodelovanje
s starši
Sodelovanje s starši
»Vse, kar moram vedeti o tem, kako je treba živeti, kaj je treba početi in kakšen moraš biti,
sem se naučil že v vrtcu. Modrost me ni čakala na vrhu šolanja, ampak v peskovniku
na otroškem igrišču.« (Fulghum)

STARŠI IMATE PRAVICO DO:
• sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja
in dela v vrtcu in skupini,
• sprotne obveščenosti o delu, življenju in spremembah
v vrtcu,
• zaščite otrokove in vaše zasebnosti, s poudarkom
na varstvu osebnih podatkov.

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA
• Prvi dan vstopa otroka v vrtec starši prinesejo
zdravniško potrdilo pediatra otroka.
• S podpisom pogodbe se starši obvežejo, da bodo redno
izpolnjevali finančne obveznosti do vrtca, spoštovali
dogovore in naš poslovni čas.
• Starši so dolžni vrtcu posredovati podatke o tem, kje
so dosegljivi v primeru nujnih sporočil – točen naslov,
telefonska številka v službi in doma.
• Starši morajo po otroka v vrtec prihajati pravočasno.
V okviru poslovnega časa je otrok lahko v vrtcu prisoten
največ do 9 ur dnevno. Ob prihodu v vrtec otroka
oddajo strokovni delavki.
• Ob podpisu pogodbe naj starši svetovalno delavko,
organizatorko prehrane in ZHR ter vzgojiteljico
opozorijo na posebnosti otrokovega zdravstvenega
statusa.
• V vrtec ni dovoljeno prinašati stvari, ki bi lahko
ogrozile varnost in zdravje otrok (bonboni, žvečilni
gumi, frnikole, vžigalice, ogrlice, zdravila …).
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Sodelovanje
s starši
Sodelovanje s starši
• Dragocenih predmetov in igrač naj otrok raje ne
prinaša v vrtec, ker vrtec ne more odgovarjati za
poškodbo ali izgubo le-teh.
• Otrok lahko pride v vrtec in odide iz vrtca le
v spremstvu staršev oziroma pooblaščene osebe,
starejše od 10 let, če to pisno dovolijo otrokovi starši.
Starši morajo otroka v vrtcu oddati ali prevzeti le
v prisotnosti strokovne delavke vrtca in ga ne smejo
puščati samega v garderobi ali celo pred vrtcem.
• Starši naj v vrtec pripeljejo le zdravega otroka, saj
se bolan otrok slabo počuti, obenem pa ogroža zdravje
drugih otrok. V vrtcu otrokom ne dajemo zdravil.
• Starši morajo v primeru nalezljivih bolezni obvestiti
vrtec.
• Starši naj poskrbijo za zdravo, udobno ter varno obleko
in obutev otrok.
• Otrok naj ima v vrtcu rezervna oblačila.
• Od staršev pričakujemo, da se bodo zanimali
za otrokovo vzgojo in razvoj ter bodo sodelovali
z vzgojnim osebjem vrtca, upoštevali ter spremljali
navodila in obvestila na oglasnih deskah za starše.
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Ta pravi igrajmo se...

MEDSEBOJNO ZAUPANJE GRADIMO:
• z individualnimi pogovori o otroku ob vpisu v vrtec
in v uvajalnem obdobju, na pogovornih urah enkrat
mesečno, ob vsakodnevnih prihodih otrok v vrtec
in s pisnimi sporočili: oddelčni zvezek informacij,
druga sporočila;
• na skupnih srečanjih s starši: roditeljski sestanki,
izleti, pohodi …;
• s sodelovanjem staršev v oddelku: vključevanje staršev
v vzgojno delo s predstavitvijo poklica, hobija in drugo;
• predstavitev vzgojnega dela staršem: nastopi, delavnice;
• s svetovanjem staršem, šola za starše, ...;
• s sodelovanjem staršev v svetu vrtca in svetu šole.

Programi
Programi vrtcavrtca
Pedagoške programe v naših vrtcih načrtujemo, izvajamo
in vrednotimo na osnovi javno veljavnega nacionalnega
programa za predšolske otroke, Kurikuluma za vrtce,
ki ga je marca 1999 sprejel Strokovni svet RS za splošno
izobraževanje.
V njem so prepoznavna temeljna načela, cilji
in dejavnosti ter spoznanja, da otrok dojema in razume
svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi
s svojim socialnim in fizičnim okoljem ter da v vrtcu
v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija svojo lastno
družbenost in individualnost.
Kurikulum za vrtce zajema naslednja področja:
gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika.
Aktivnosti otrok z omenjenih področij se med seboj
povezujejo in prepletajo.

Glede na trajanje izvajamo:
• Dnevni program, ki traja 6–9 ur dnevno.
V okviru poslovnega časa, ki traja do 11 ur, pa sta
približno dve uri dnevno namenjeni dežurstvu.
To pomeni, da so otroci, ki prihajajo v zgodnjih
jutranjih urah in odhajajo v poznih popoldanskih,
združeni v eno skupino, ker je v tem času prisotnih
manjše število otrok.
• Krajši program, 4–6 ur z zajtrkom ali malico in kosilom.
V dnevnem in krajšem programu otrokom v skladu
s Kurikulom za vrtce zagotavljamo strokovno vzgojo,
učenje in varstvo, spodbudno okolje za optimalni
osebnostni razvoj, različne dejavnosti, ki so vezane
na spoznavni, socialni, čustveni, govorni in gibalni razvoj
s področij Kurikula za vrtce, redno bivanje in aktivnosti
na prostem, kvalitetno in uravnoteženo prehrano ter
napitke ves čas bivanja v vrtcu, nego in počitek.
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Programi
Programi vrtcavrtca
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Za pestrejšo ponudbo programov v vrtcih poskrbimo
tako, da po dogovoru s starši (roditeljski sestanki)
in strokovnimi delavci vrtca, izvajamo različne
obogatitvene dejavnosti, ki so del Kurikula oziroma
njegove različne izvedbe, ki se izvajajo v vrtcu ali izven
njega. Glede na vsebino jih vodijo strokovni delavci naših
vrtcev ali zunanji sodelavci.
Dejavnosti, vezane na osnovi program:
• lutkovne ali druge kulturne predstave in delavnice,
• obiski različnih institucij, glede na načrtovan program
dela posamezne skupine otrok.
Športne dejavnosti in dejavnosti v naravi:
• program Ciciban Planinec,
• letovanje,
• program Mini počitnice,
• sankanje in izleti v naravi,
• program MALI SONČEK.

predstava*
letovanje*
mini počitnice*
10

Ta pravi pojmo...

KORAK ZA KORAKOM
Od šolskega leta 2009/2010 v nekaterih oddelkih vrtca
izvajamo vzgojni proces po metodologiji Korak za
korakom. Delo po metodologiji Korak za korakom je
zasnovano na tezi, da se otrok najbolje razvija, če je
notranje motiviran za lastno učenje. To teoretično
izhodišče je avtorje metodologije vodilo k oblikovanju
celostnega interdisciplinarnega programa, ki krepi
otrokov individualni razvoj in skuša odgovarjati na
potrebe otroka in njegove družine.
V vsakem oddelku – igralnici so za realizacijo vzgojnih
ciljev različni kotički, med njimi:
• kotiček za igro družine in dramatizacijo,
• kotiček za gradnjo s kockami,
• literarno-jezikovni kotiček,
• kotiček za namizne igre,
• kotiček za igre z vodo, moko, rižem, koruzo ter drugim
naravnim materialom.
V teh kotičkih otrok prihaja z igro do spontanih interakcij
z vrstniki in odraslimi. Otroci pri tem razvijajo določena
socialna znanja, ki so potrebna za življenje z drugimi.
V programu je zelo poudarjeno aktivno sodelovanje in
vključevanje staršev.

Programi
Programi vrtcavrtca
PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM
IN DODATNO STROKOVNO POMOČ ZA
OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI
Integracija otrok s posebnimi potrebami je sestavni
oziroma integralni del preobrazbe predšolske vzgoje.
Učinkovita integracija v vrtcu pripomore k učinkoviti
integraciji teh otrok v družbi.

Program temelji na močnih področjih otroka in naboru
dejavnosti, ki spodbujajo razvoj otroka. Obravnave
potekajo v skupini ali individualno, redno, strokovno in
kvalitetno. Vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč
sodeluje tudi s strokovnimi delavkami, starši in drugimi
strokovnimi službami v in izven našega vrtca.

Socialna integracija pomeni spretnost in ustvarjanje
emocionalne vezi z vrstniki in s kolektivom, vključenost
v socialno skupino in pripadnost socialni skupini.
Vse to prispeva k občutku sprejetosti, povezanosti,
k občutku varnosti in enakopravnosti, predvsem pa
enakovrednosti. Socialna integracija otrok s posebnimi
potrebami prispeva k njihovi pozitivni samopodobi
in k pozitivnemu samovrednotenju. Hkrati omogoča
možnost primerjanja, možnost pridobivanja pozitivnih
povratnih informacij, prispeva k večji osebni
integriranosti, uravnoteženosti in stabilnosti.

EKO ŠOLA/VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA
Projekt »Ekovrtec kot način življenja« je program,
ki uvaja načrtno in celostno okoljsko vzgojo v vrtce,
osnovne in srednje šole. S projektom Ekovrtec kot način
življenja se gradijo vrednote za odgovoren način našega
bivanja na tem planetu. V delo Ekovrtca se vključujejo
otroci, vsi zaposleni v vrtcu, starši, strokovnjaki in
predstavniki lokalnih oblasti. Najpomembnejša naloga
Ekovrtca je, da deluje izven svojega dvorišča, na področju
celotnega vrtčevskega okoliša.

Za izvajanje obravnave otrok s posebnimi potrebami,
ki so dobili odločbo Zavoda za šolstvo, je v našem vrtcu
zaposlena vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč.
Izvajanje obravnav poteka na osnovi pogojev
in primanjkljajev zapisanih v posameznih odločbah
ter individualiziranega programa, ki se ga pripravi za
vsakega otroka posebej.

Posamezni oddelki se vključujejo v različne projekte
in programe:
• Kolesarčki,
• Knjižna vzgoja,
• Zdravje v vrtcu,
• Varno s soncem,
• in drugi aktualni projekti.
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Svetovalna
delavka
Svetovalna delavka
Svetovalna delavka v sodelovanju s starši, vzgojiteljicami,
vodstvom vrtca ter drugimi zunanjimi sodelavci
soustvarja spodbudno okolje, v katerih se bo vsak
otrok čim bolje počutil in razvijal.
Prizadeva si, da bi odrasli (tako starši kot strokovni
sodelavci) razumeli otrokov razvoj in potrebe ter se
nanje odzvali tako, da mu omogočimo priložnost za razvoj.
S svetovalno delavko se starši prvič srečajo ob pripravi
na uvajanje otroka v vrtec. Na uvodnih srečanjih staršem
predstavi specifiko uvajalnega obdobja, način dela
vzgojiteljic in življenja v posameznih skupinah ter
program dela skozi aktualno šolsko leto. Pogovori se tudi
o lastnostih, navadah in posebnostih vašega otroka,
ki so pomembne za oblikovanje programa in skupine.

Svetovalna delavka aktivno sodeluje tudi s strokovnimi
delavkami tako, da obiskuje skupine, usmerjeno opazuje
otroke in skupinsko dinamiko. Strokovnim delavkam
pomaga oblikovati ustrezne intervencije za razvoj skupine
ali posameznega otroka v njej ter pomaga pri razvijanju
in ohranjanju kvalitetnega odnosa s starši.

Svetovalno delavko starši srečajo na različnih predavanjih
za starše, skupinah za starše, občasno na roditeljskih in
drugih srečanjih.

Skupaj z vzgojiteljico za dodatno strokovno pomoč
koordinira vzgojno-izobraževalnega delo z otroki
s posebnimi potrebami, ki so vključeni v naš vrtec.

Lahko pa se starši obrnejo na svetovalno delavko tudi
individualno, na osebni pogovor, ki temelji na zaupnosti,
spoštovanju zasebnosti in osebnosti, dogovorih ter je
usmerjen v dobrobit otroka.
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Tako lahko pomaga bolje razumeti otrokove razvojne,
čustvene in vedenjske, težave in stiske kot na primer:
težave pri hranjenju, spanju in bioritmu, močenje postelje,
nemirnost, nočni strah, agresivno vedenje, zapoznel govor,
kronično bolan otrok, soočanje s trmo,… S svetovalno
delavko se starši lahko pogovorijo, kako usklajeno ravnati
tako doma kot v vrtcu, kadar otrok sporoča stisko ob
kritičnih življenjskih situacijah kot npr. ločitev, selitev,
smrt v družini, soočanje z odvisnostmi in ostale stiske.

Ta pravi slikajmo...

Svetovalna delavka

Uvajanje
otroka
Uvajanje otroka
v vrtec v vrtec
Otrok se ob vstopu v vrtec sreča s številnimi novostmi.
Preplavljajo ga novi vtisi, dogodki in doživetja.
Večina otrok, ki vstopi v vrtec v zgodnjem obdobju,
je ob tem prvič za daljši čas ločena od staršev.
V novem okolju se otrok srečuje z nepoznanimi odraslimi
in otroki. Prilagoditi se mora tamkajšnjemu ritmu življenja
in novim zahtevam. Vključuje se v skupino vrstnikov,
s katerimi si bo delil igrače in pozornost odraslih.
Pred otrokom, ki prvič vstopa v vrtec, je velik izziv.
Kako ga bo sprejel, je odvisno od različnih dejavnikov:
stopnje otrokovega razvoja, njegovega značaja, izkušenj
in ravnanja odraslih.

Starši lahko otroku učinkovito pomagate pri
spoprijemanju s težavami ob uvajanju, če upoštevate
postopnost ter pri sebi in otroku razvijate zaupanje
v vrtec.
Pred uvajanjem se posvetujte s svetovalno delavko vrtca,
še posebej, če niste prepričani o vključitvi otroka
v vrtec ali pa vam odhod otroka v vrtec povzroča skrbi.
Pred vstopom v vrtec spoznajte otrokovo vzgojiteljico.
Z njo se pogovorite o vašem otroku in vprašanjih,
ki se vam porajajo ob tem dogodku ter o načinih in
postopku uvajanja vašega otroka v vrtec.

Ob vstopu v vrtec se otroci odzovejo na različne načine.
Nekateri se hitro prilagodijo novim okoliščinam in ob
tem ne kažejo težav, drugi imajo normalne prilagoditvene
težave in ob ločitvi od staršev jokajo, se jih držijo,
odklanjajo hrano, so občutljivi, nemirni.
Otrokove prilagoditvene težave počasi izginjajo s tem,
ko otrok sprejema novo okolje in se začne navezovati
na vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, ki mu nudita
varnost in občutek zaščite.
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Uvajanje
otroka
Uvajanje otroka
v vrtec v vrtec
Da bo uvajanje vašega otroka prijeten dogodek in da bi
bila otrokova stiska ob spremembi čim manjša,
priporočamo:
• Prihranite si nekaj dni dopusta za uvajanje.
Tako se boste otroku lažje posvetili in boste mirnejši.
• Prvi dan otroka nikakor ne pustite v vrtcu ves dan.
Počutil se bo zapuščenega.
• V času uvajanja ne vnašajte v otrokovo življenje
dodatnih sprememb (odvajanje od dude, pleničk …).
• Otrok naj prinese v vrtec dudo ali stekleničko, svojo
priljubljeno igračko ali kakšen drug predmet, ki mu
veliko pomeni. Ti ga bodo tolažili in pomirjali.
• Prvi mesec je lahko otrok doma tudi slabe volje in
bo od vas zahteval več časa zase. Odložite čim
več obveznosti in v prvih dneh uvajanja posvetite o
otroku vso svojo pozornost tudi v popoldanskem času.
• Pomembno je, da otroka ob prihodu oddate
vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice nežno, a odločno.
Otroku dajte vedeti, da greste in se boste vrnili ponj.
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Ta pravi nagajajmo...

• Če je le mogoče, naj otrok prvi mesec obiskuje vrtec
čim bolj redno. Stalen ritem prihodov in odhodov
iz vrtca daje otroku občutek varnosti in zaupanja.
Držite se obljub, ki jih dajete otroku.
Začetne težave bodo kmalu minile. Vaš otrok bo rad
prihajal v vrtec, navezal se bo na vzgojiteljico in
pomočnico vzgojiteljice ter sprejel življenje v skupini.

Prehrana
v vrtcu
Prehrana v vrtcu
Predšolsko obdobje ima poseben pomen pri
oblikovanju zdravih prehranskih navad. Energijsko
ter hranilno uravnotežena prehrana otrok je eden izmed
dejavnikov zdravega načina življenja.

Starši lahko spremljajo prehrano v vrtcu z jedilniki, ki
so na vpogled na oglasnih deskah ter na internetni strani.

Pri načrtovanju prehrane v vrtcu upoštevamo priporočila
Smernic zdravega prehranjevanja v VIZ.
Obroki za otroke morajo biti energijsko in hranilno
uravnoteženi ter sestavljeni iz različnih kombinacij vseh
vrst živil iz vseh skupin. Prednost dajemo sadju
in zelenjavi, kakovostnim ogljiko-hidratnim,
beljakovinskim in maščobnim živilom. Pri načrtovanju
upoštevamo tudi želje otrok, ki jih uskladimo s priporočili.
Ravnamo se po načelih HACCP sistema, ki nam vsem
zagotavlja večjo varnost v celotni prehranski verigi – od
njive do mize in upoštevamo dobro higiensko prakso pri
postopkih priprave jedi.
V vrtcu zagotavljamo 4 obroke dnevno: zajtrk,
dopoldanska malica (sadni krožnik), kosilo, popoldanska
malica. Otroci imajo ves čas bivanja v vrtcu na razpolago
vodo in čaj z medom in limono, v poletnem času pa vodo
in limonado. Pripravljamo različne jedilnike
za 1. in 2. starostno obdobje.

PRAZNOVANJE OTROKOVIH ROJSTNIH DNI
Starši v vrtec praviloma ne smejo prinašati hrane.
Razlog je zagotavljanje zdravstvene ustreznosti živil po
Zakonu o zdravstveni ustreznosti živil, izdelkov ter snovi,
ki prihajajo v stik z živili.
Rojstne dneve v vrtcu naj se praznuje brez hrane in pijače,
iščejo pa se druge alternativne oblike praznovanja,
ki dajejo otroku možnost, da je tisti dan res nekaj
posebnega.
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Zdravje
v vrtcu
Zdravje v vrtcu
DIETNA HRANA V VRTCU
V kolikor otrok potrebuje dietno prehrano, morajo starši
prinesti vzgojiteljici ali organizatorki prehrane zdravniško
potrdilo otrokovega pediatra ali zdravnika specialista.
Pri specifičnih dietah lahko starši živila kupijo tudi sami
po dogovoru z organizatorko prehrane, original račun
prinesejo v računovodstvo. Stroške nabave živil poravna
vrtec.
Zdravniško potrdilo o dieti je potrebno vsako leto obnoviti
oz. dostaviti novo potrdilo. Prosimo, da starši dosledno
sporočate odsotnost oz. prisotnost otroka, ki ima dieto.
V primeru kakršnihkoli vprašanj glede dietne prehrane
se lahko obrnete na organizatorko prehrane v vrtcu.
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ZDRAVJE V VRTCU
Temelj za razvoj zdravega posameznika je zdrav način
življenja. Zdravstveno higienski režim v vrtcu ima velik
pomen za zagotavljanje zdravja in dobrega počutja otrok
in zaposlenih, staršem pa je potrebno nuditi informacije
in svetovanja.
Vrtec se vključuje v program Zdravje v vrtcu, ki nam
nudi veliko zanimivih vsebin ter aktivnosti za vzgojo
in osveščanje otrok za prevzemanje odgovornosti za
lastno zdravje. Prav tako pa otroke vzpodbujamo in
vključujemo v aktivnosti za ohranitev našega planeta.
Ekologija je rdeča nit življenja v vrtcu.
Veliko skrb posvečamo higieni prostorov, ki so dnevno
čiščeni in prezračeni. Prav tako skrbimo za dobre delovne
pogoje delavcev. Zavedamo se, da je pomembno poskrbeti
za zadovoljne otroke, delavce vrtca in starše.

Pomembno
je vedeti
še naslednje
Pomembno je vedeti
še naslednje
SPLETNA STRAN VRTCA www.vrtci-brezovica.si
Preko spletne strani starše obveščamo o aktualnih
dogodkih in objavljamo aktualne informacije.
Tu lahko preberete novice o delu in dogajanju
v posameznih enotah in oddelkih ter si ogledate
galerijo fotografij. Prav tako so dostopne vse
informacije in obrazci za tiskanje.

VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA
Starši imajo možnost uveljavljanja znižanega plačila vrtca.
Pred vstopom otroka v vrtec morajo starši, ki želijo
uveljavljati pravico do znižanega plačila vrtca, oddati
enotno vlogo »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev« na krajevno pristojnem centru za socialno delo
- osebno, po pošti (priporočeno) ali elektronsko preko
portala e-uprava (z digitalnim potrdilom).

VPIS V VRTEC
Vrtec sprejema otroke od dopolnjenega 11. meseca
starosti do vstopa otrok v osnovno šolo.
Do 15. 3. tekočega leta morate starši oddati »Vlogo za
sprejem v vrtec«, ki jo dobite na spletni strani vrtca ter
na upravi vrtca.

Starši, ki ne uveljavljajo pravice za znižano plačilo vrtca,
plačajo polno ceno programa, to je 77 %.

Otroke sprejemamo v vrtec tudi preko šolskega leta,
če oddelki niso polno zasedeni. V primeru, da med
šolskim letom pride do prostega mesta, imajo prednost
pri vpisu otroci iz prednostnega seznama. Prednostni
seznam predstavlja seznam otrok, ki so bili na komisiji
za sprejem otrok za aktualno šolsko leto odklonjeni.

Plačilo staršev se določi na podlagi lestvice, ki starše
razporeja v 9 dohodkovnih razredov. Starši plačajo največ
77 % oz. najmanj 0 % cene programa, v katerega je
vključen otrok. Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok,
v skladu z zakonodajo plačajo za drugega otroka 30 %
plačila, ki jim je določeno kot znižanje plačila vrtca. Za
vsakega nadaljnega otroka pa so oproščeni plačila vrtca.

Vse o postopku vpisa in sprejema otrok si lahko preberete
na spletni strani vrtca, kjer lahko dobite vlogo in aktualni
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec.
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Pomembno
je vedeti
še naslednje
Pomembno je vedeti
še naslednje
ZDRAVNIŠKO POTRDILO
Pred vključitvijo v vrtec mora otrok opraviti pregled
pri pediatru. Zdravniško potrdilo ob sprejemu otroka
v oddelek starši predložijo vzgojiteljici.

PRIHODI IN ODHODI OTROK
Po zakonu o cestnem prometu otroci ne smejo
samostojno sodelovati v prometu do starosti 7 let.
Zato morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred
osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe.

ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI
Vzgojiteljico ter organizatorko prehrane in ZHR seznanite
o zdravstvenih posebnostih vašega otroka (vročinski krči,
epileptični napadi, alergije, sladkorna bolezen, prehranske
diete, kronične bolezni, posebnosti v razvoju,..) in prinesite
zdravniško potrdilo.

Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let
in mladoletniki, če to pisno dovolijo starši.

ZDRAVILA V VRTCU
V vrtcu otroku ne dajemo nobenih zdravil, razen
v primeru kroničnih bolezni po navodilu zdravnika.
Želimo si, da so v vrtcu zdravi otroci, bolan otrok sodi
v domačo oskrbo.
NASILJE V DRUŽINI
Na osnovi Zakona o preprečevanju nasilja v družini
je vrtec dolžan na Center za socialno delo ali policijo
javiti vsak sum nasilja v družini.
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Pomembno
je vedeti
še naslednje
Pomembno je vedeti
še naslednje
ODSOTNOST OTROK
Starši imajo možnost elektronske odjave odsotnosti
otrok vsak dan do 8. ure zjutraj za tekoči dan. Za dneve,
ko otroka ni v vrtcu in je odjavljen, je plačilo zmanjšano
za stroške nabavljenih živil v deležu, v katerem starši
plačujejo programe vrtca.

POLETNE REZERVACIJE
Rezervacijo vrtca je mogoče uveljavljati v juliju in
avgustu za odsotnost najmanj 10 zaporednih delovnih
dni na podlagi izpolnjenega obrazca, ki se nahaja v vseh
enotah in na spletni strani vrtca. Morebitne spremembe
rezervacije je potrebno oddati v pisni obliki.

ZDRAVNIŠKE REZERVACIJE
Če je otrok iz zdravstvenih razlogov odsoten več kot 30
koledarskih dni, se mu na podlagi zdravniškega potrdila
in izpolnjenega obrazca, upošteva rezervacija od 31. dneva
dalje.

IZPIS OTROKA
Starši izpišite otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim
odpovednim rokom, ki prične teči z dnem pisne oddaje
odpovedi na sedežu vrtca ali drugih enotah vrtca.
Obrazec najdete na spletni strani vrtca in v vseh enotah.

OBRATOVALNI ČAS
Obratovalni čas posamezne enote je prilagojen potrebam
staršev in se glede na spremembe delovnega časa večine
staršev med letom lahko spremeni.
Manjše enote vrtcev so lahko med prazniki in del poletnih
mesecev zaprte (9. člen Določila o plačevanju oskrbnin
Vrtcev Brezovica). Čas zaprtja enot je določen v LDN
Vrtcev Brezovica, potrdi ga Svet zavoda.
Varstvo je organizirano v večjih enotah vrtca.
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