PRAVICE STARŠEV IN OTROK

DOLOČENE V MEDNARODNIH DOKUMENTIH
Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki (v nadaljnjem besedilu: starši).

VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI
SIMONA JENKA KRANJ

Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za
optimalni 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.
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 načrtovanju in organiziranju
življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno
omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in
ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.
Ob vstopu otroka v vrtec ta staršem omogoči postopno uvajanje
otroka v vrtec.
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PLAČILO VRTCA

Stroške dnevnega programa v vrtcu krijejo starši in občina. Občina krije del
cene programa za otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče.

ČE SADIŠ ZA ENO LETO,

Plačilo staršev se določi na podlagi lestvice, kjer se upošteva neto mesečni
dohodek na člana družine v primerjavi s povprečno neto plačo na zaposlenega
v republiki Sloveniji in upoštevaje premoženje družine. Starši plačajo največ
77% cene programa (polna cena programa). Najmanj 23% cene krije MO
Kranj.

POSADI RIŽ,
ČE SADIŠ ZA DESTLETJA,
POSADI DREVO,

Uveljavljanje znižanega plačila
Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo z vlogo pri Centru za socialno delo.
Vlogo odda eden od staršev na obrazcu: Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev (obrazec DZS, obr. 8,45).
Vlogo je potrebno vložiti v mesecu pred mesecem vstopa otroka v vrtec, nadalje pa v mesecu izteka pravice priznane z odločbo centra za socialno delo.

ČE SADIŠ ZA CELO ŽIVLJENJE,
VZGOJI ČLOVEKA.

DOLŽNOSTI IN OBVEZNOSTI STARŠEV





da preberete vam namenjena obvestila na oglasnih deskah v vrtcu
da upoštevate sprejete dogovore in naš odpiralni čas

da poskrbite za varen prihod otroka v vrtec in odhod domov – otroka ob
prihodu oddajte strokovni delavki vrtca

(KITAJSKI PREGOVOR)



da vašemu otroku zagotovite spremstvo odrasle osebe na poti v vrtec in
domov




da v vrtec pripeljete le zdravega otroka

da strokovne delavce v vrtcu obveščate o morebitnem slabem zdravstvenem stanju otroka in njegovih posebnostih



da otroka primerno oblečete in obujete, da bo varen in sproščen pri igri v
vrtcu in na prostem




da zagotovite , da otrok v vrtec ne prinaša nevarnih predmetov in igrač



da sporočite spremembe podatkov, ki jih potrebujemo (telefon, naslov)

da pravočasno oddate vloge za znižano plačilo oskrbnine za vašega otroka
in redno poravnate vse finančne obveznosti za opravljene storitve
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Otrok sme prihajati v vrtec in odhajati iz vrtca le v spremstvu odrasle
osebe (18.čl. Zakona o varnost v cestnem prometu). Izjemoma sme
biti spremljevalec starejši brat ali sestra (ne mlajši od 10 let) ter druga
polnoletna oseba, vendar le s pisnim pooblastilom staršev. Starši morate otroka vedno oddati strokovni delavki vrtca in ga ne smete puščati
samega v garderobi ali celo pred vrtcem.

VRTEC PRI OŠ SIMONA JENKA KRANJ
je JAVNI vrtec in deluje v dveh enotah.

Enota
VPIS V VRTEC
Vpis otrok v dnevni program poteka v mesecu marcu za naslednje šolsko
leto. Obvestilo o vpisu otrok je objavljeno v sredstvih javnega obveščanja in na
oglasni deski vrtca. Vlogo za vpis dobijo starši na spletni strani vrtca ali MO
Kranj in v tajništvu šole. Izpolnjeno vlogo s potrebnimi dokazili oddajo po pošti
ali osebno v tajništvu šole.
Vrtec vpiše oziroma sprejme število otrok v skladu z normativi, veljavnimi
na področju predšolske vzgoje otrok. V primeru, da je prijav za sprejem otrok v
vrtec več kot je prostih mest, odloča o sprejemu Komisija za sprejem otrok na
podlagi Pravilnika za sprejem otroka v vrtec.
Komisija za sprejem otrok se sestane v 15. dneh po izteku roka za vpis
otrok v vrtec. Sklep komisije o sprejemu otroka oziroma o zavrnitvi sprejema
vrtec se vlagatelju pošlje v pisni obliki. Zoper sklep komisije je možen ugovor
na Svet šole, ki ga morajo starši oz. skrbniki vložiti najkasneje 15. dan od dneva prejema pismenega odpravka sklepa.
V vrtec sprejemamo otroke tudi med letom, če imamo v posameznem oddelku še prosta mesta.
Začasno je možno izpisati otroka iz vrtca v času poletnih mesecev (julij,
avgust) in sicer za najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. V primeru začasnega izpisa starši plačajo za vsak odjavljeni mesec znesek v višini 40% plačila.
Tako ima otrok zagotovljeno mesto v vrtcu.

Vrtec pri OŠ Simona Jenka Kranj
Ul. XXXI. divizije 7. a, 4000 Kranj
tel.: 04 25 59 717
trije oddelki otrok od dveh let do vstopa v šolo

oddelek

vzgojiteljica

pomoč. vzgojiteljice

2-4 let

Žana Benedičič

Ines Milardović

3-4 let

Golc Mateja

Natalija Florjančič

4-6 let

Vesna Valjavec

Rok Traven

poslovalni čas:
od 6,30 do 16,00 ure

Starši se lahko kadarkoli odločijo za stalen izpis otroka iz vrtca. Izjavo o
izpisu morajo podati vsaj 14
dni pred želenim datumom
izpisa. Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu
v vrtec.
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Enota

GOVORILNE URE

Vrtec pri podružnični šoli Primskovo
Zadružna ul. 11 , 4000 Kranj

Redne pogovorne ure bo vsak tandem imel enkrat mesečno — termini
bodo objavljeni na oglasnih deskah in na spletni strani.

tel.: o4 25 59 680

V primeru težav ali nejasnosti se za izreden termin starši dogovorijo
osebno z vzgojiteljico.

Dva oddelka od enega leta do vstopa v šolo
(prvo in drugo starostno obdobje)

poslovalni čas:
od 6,30 – 16,00 ure
oddelek

vzgojiteljica

pom. vzgojiteljice

1-3 let

Darja Kočevar

Polona Horvat

3-6 let

Neja Marguč

Urška Ropret

Hitro komunikacijo s strokovnimi delavci omogoča tudi brezplačna aplikacija e-asistent za vrtec. Če dostopa še nimate, pridobite prijavnico pri strokovni delavki v oddelku.

SREČANJA S STARŠI
Program sodelovanja s starši načrtujemo skladno z načeli, ki so opredeljena v
Kurikulumu in tako, da so v njem integrirani štirje osnovni vidiki:
obveščanje staršev o dejavnostih in življenju v oddelku
izobraževanje staršev s predavanji
aktivno sodelovanje pri projektih v dogovoru s strokovnimi delavkami
vrtca

V obeh enotah vrtca izvajamo DNEVNI PROGRAM
predšolske vzgoje, ki traja od šest do devet ur in
obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok.
Rudolf Planinšek

ravnatelj

04 25 59 702
Mateja Urbiha

pedagoški vodja

04 25 59 706
Ingrid Klemenčič
04 25 59 704

svetovalno delo

Tina Kaltenekar
04 25 59 697

organizacija dela
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Prvi roditeljski sestanek je na isti dan za vse skupine, v uvodu je skupno predavanje.

Ostale oblike sodelovanja s starši:
jesensko srečanje - kostanjev piknik
ideje za dejavnosti v prazničnem decembrskem času
novoletna delavnica
novoletni sejem
spomladansko srečanje
sodelovanje pri spoznavanje različnih poklicev (glede na možnosti)
zaključni piknik s starši.
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SODELOVANJE VRTEC – DRUŽINA

Vrtec je hiša, ki ima pomembno vzgojno-izobraževalno vlogo pri
razvoju otroka. Mnogim staršem hkrati pomeni urejeno varstvo v

V vrtcu si želimo čim bolj odprtega in pestrega sodelovanja s starši

času njihove zaposlitve.

in drugimi družinskimi člani otroka. Boljše, ko je skupno sodelovanje, uspešnejše je vzgojno-izobraževalno delo. Če vas karkoli zanima, se ne bojte vprašati. Povejte nam, kako vaš otrok in vi doživlja-

te vrtec. Vedno bomo pripravljeni na pogovor, skupno dogovarjanje
in svetovanje. Veseli bomo vaših pobud ter sodelovanja pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti vrtca.
Z vami bomo sodelovali:
 ob vsakodnevnih stikih (osebno, po telefonu, preko e-asistenta)
 na pogovornih urah (po dogovoru in osebnih vabilih najmanj enkrat v letu)
 na roditeljskih sestankih
 na skupnih srečanjih otroci – starši – strokovne delavke vrtca.

V vrtcu se skupaj s starši oziroma družino otroka trudimo soustvarjati čim boljše pogoje za kakovostno predšolsko vzgojo in s
tem pozitiven vpliv vrtca na otrokov razvoj in učenje.

V predšolskem obdobju se otrok zaznavno, gibalno,
čustveno, socialno in spoznavno (govor, mišljenje, komunikacija)
še posebej intenzivno razvija.

Na svoj specifičen način zaznava, doživlja in razume življenje.
Vstop otroka v vrtec je pomemben dogodek
v življenju otroka in staršev. Za uvajanje otroka
v vrtec si vzemite čas. Zberite čim več
informacij o vrtcu in prisluhnite priporočilom,
ki veljajo za čas uvajanja. Čim bolj sproščeno
in naklonjeno sodelujte z vzgojiteljico in

Vse to upoštevamo pri organizaciji življenja in dela v vrtcu,
pri navezavi stikov s sodelavci vrtca ter vpetosti vrtca v okolje.
Za otroka je zelo pomembno življenje med vrstniki v vrtcu
(socializacija in vrstniško učenje), ob tem pa tudi raznovrstne

Za vrtec so zelo pomembni podatki o tem, kdo od staršev ali
drugih članov družine je dosegljiv v primeru nujnega sporočila (naslov, tel. številka). Prosimo vas, da nam dosledno sporočite vsako spremembo.
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spodbude, izzivi, pestre dejavnosti, načini in metode dela, orga-

nizacija prostora, materiali in igrače, s katerimi v vrtcu spodbujamo otrokovo aktivnost in učenje na različnih področjih.
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Pomembnejše obogatitvene dejavnosti v okviru rednega programa:

Strokovno podlago za delo v vrtcu nam daje
KURIKULUM ZA VRTCE.
To je nacionalni dokument, ki ga je sprejel Strokovni
svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Kurikulum
kot pojem pomeni več kot program in zajema celotno
življenje otrok in odraslih v vrtcu.

mesec

dejavnost

oddelek

september

Mini olimpijada

3—6

oktober

- Teden otroka—Naše pravice
- srečanje s starši (kostanjev
piknik)

vsi
vsi

- izdelki za novoletni sejem
- delavnica z otroki in starši
- novoletni sejem
(28.11.2019)

vsi
vsi
vsi

november

Kurikulum v središče postavlja otroka:
 razvojne značilnosti posameznega otroka
 njegove želje in potrebe
 individualne zmožnosti in posebnosti (hitrost

njegovega razvoja, osebnost, učenje, družino)
 znanja in spretnosti, ki jih želimo razviti
 družbeno in fizično okolje vrtca.

december

januar

- uživamo v pričakovanju
novega leta
- predstava Dramske skupine
Gimnazije Kranj in šolskih
dramskih skupin
- čarobna vreča dejavnosti
- obisk Dedka Mraza

- srečanje z gasilci, policijo,
reševalci, vojaki

glede na vsebino
vsi

vsi

februar

- kulturno srečanje ob kulturnem prazniku
- pustno rajanje

vsi

marec—april

- dejavnosti v povezavi s šolo
- nastop za starše

vsi

maj

- Igre brez meja
- zaključni piknik s starši

vsi
vsi

- fotografiranje
- ure pravljic s knjižničarko
- gledališka predstava
glede na ponud- druženje s šolarji
bo, občasno, vse - Mali sonček in Ciciban planileto
nec
- delavnice »Na divje«
- zdravstvena vzgoja/
preventiva
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vsi
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OTROKOV DAN V VRTCU

 prihod v vrtec do 8.00 ure
 igra in ustvarjalne dejavnosti v malih skupinah oz. dejavnosti po kotičkih
 priprava na hranjenje skupaj s higienskimi opravili
 zajtrk ob 8.00
 usmerjene in spontane dejavnosti po programu
 bivanje na prostem
 kosilo
11.30 oz. 11.45
 počitek, umirjene dejavnosti v igralnici ali na igrišču

 popoldanska malica ob 14.00
 spontane dejavnosti in odhod domov

dejavnost

oddelek

nosilec

Termin

Zimovanje—
Pokljuka

otroci letnik 2014

Mateja Golc

februar/marec
2020

Letovanje—Pineta

otroci letnik 2014

Darja Kočevar

8.—12. 6. 2020

CILJI, KI JIH URESNIČUJEMO V VRTCU


razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih

april—junij



razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in
sodelovanje v skupinah

Neja Marguč

maj/junij



razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja

zunanji izvajalec

po dogovoru



negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije, intuicije
ter razvijanje neodvisnega mišljenja



spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja

Vrtec v vodi
(plavanje)

otroci letnik 2014

Zavod za šport

rolanje
»Prvi koraki«

otroci letnik 2014

drsanje

otroci letnik 2014

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI IN DODATNI VZGOJNI
PROGRAMI
Gre za dejavnosti, ki so zunaj okvira standardnih in jih organiziramo z namenom obogatitve vrtčevega okolja, da bi bilo bolj življenjsko in prijetnejše za otroke, starše in zaposlene.
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spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja
posredovanje znanj iz različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega
življenja
spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in
razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
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