Vizija vrtca
VSI, VELIKI IN MALI POLEPŠAJMO IN OBOGATIMO
OTROŠKI SVET

SPLOŠNI PODATKI O VRTCU
Vrtec Deskle je javni vrtec in je enota Osnovne šole Deskle. Oddelki s centralno kuhinjo delujejo
v zgradbi vrtca. Uprava z ravnateljico, računovodkinjo, s tajnico VIZ in socialno delavko ima
sedež v stavbi OŠ Deskle.

ZAPOSLENI V VRTCU V ŠOLSKEM LETU 2018/19
Ravnateljica: mag. Ana Košuta Skok

05 – 39 83 001

Pomočnica ravnateljice za vrtec: Metoda Tomažič

05 – 30 52 001

Tajnica VIZ: Teja Černe

05 – 39 83 000

Računovodkinja: Magdalena Gadnik

05 – 39 83 009

Svetovalna delavka: Alenka Pegan Colja

05 – 39 83 004

Vodja kuhinje: Danka Damjanović

05 – 39 53 189

Vzgojiteljice predšolskih otrok:

Tjaša Batistič
Tea Petrovčič
Neža Rutar
Lea Saksida
Metoda Tomažič

Vzgojiteljice predšolskih otrok –

Sabina Gabrijelčič

pomočnice vzgojitelja:

Nataša Mavrič Šuligoj
Nika Mutavčić
Nadja Šušmelj

Spremljevalka:

Zvonka Kramar

Priprava hrane:

Klementina Bratuž
Danka Damjanović
Matejka Marinič
Nevenka Pertovt

Prostore čisti:

Ida Ipavec

Vrtec vzdržuje:

nadomešča Asmir Sukanović
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POSLOVNI ČAS
Vrtec posluje od 6.15 do 16.00 skozi celo leto. Ob sobotah, nedeljah in državnih praznikih vrtec
ne posluje.
Organizacijo poslovanja med letom lahko prilagajamo potrebam staršev. Na pobudo sveta
staršev vrtca lahko vrtec posluje tudi v izrednih dneh z različnim, tudi krajšim delovnim časom.
V vrtcu organiziramo vzgojno delo v enem oddelku prvega starostnega obdobja (1 do 3 let), v
enem kombiniranem oddelku (2 do 4 let) in dveh oddelkih drugega starostnega obdobja (3 do
6 let).
V času počitnic, organiziramo vzgojno delo, glede na število predhodno prijavljenih otrok v
enem oz. dveh oddelkih vrtca izmenično z vrtcem Kanal. V poletnih počitnicah lahko vrtec, v
soglasju s starši, posluje tudi krajši čas.
DNEVNI RED vrtca je prilagojen potrebam otrok in staršev.
Hranjenje:

7.00 – jutranji napitek–zajtrk
8.30 – dopoldanska malica
11.30 – kosilo
14.45 – popoldanska malica

3

Vzgojne dejavnosti v vrtcu in na prostem potekajo od 8. ure do kosila; po
kosilu: počitek, spanje in umirjene aktivnosti, nadaljevanje jutranjih
dejavnosti in bivanja na prostem.
PROGRAMI VRTCA
Vrtec ponuja:
 DNEVNI PROGRAM, ki traja od šest do devet ur dnevno;
 POLDNEVNI PROGRAM v trajanju največ šest ur dnevno;
Programi v vrtcu so namenjeni vsem predšolskim otrokom (1 do 6 let), ki jih starši vpišejo v
vrtec. Vključujejo vzgojo, varstvo in prehrano.
Cene programov sprejme Občina Kanal ob Soči na podlagi Sklepa o določitvi cen programov
predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči. Ceno programov krijejo
starši in Občina Kanal ob Soči ali občina, kjer ima otrok stalno bivališče.
POLDNEVNI PROGRAM je le izsek iz celodnevne pestre ponudbe dejavnosti v vrtcu. Otroci so
lahko v vrtcu največ 6 ur dnevno.
CELODNEVNI PROGRAM ponuja otrokom bivanje v vrtcu največ 9 ur dnevno. Značilnost tega
programa je pestra ponudba dejavnosti, razporejenih tekom celega dneva. Otroci imajo
možnost izbirati dejavnosti. Poleg tega so dejavnosti, ki potekajo le po kosilu. V tem času si
otroci pridobivajo bolj bogate socialne izkušnje, kar jim omogoča lažje vključevanje v skupino,
okolje in vpliva na njihovo samopodobo.

PREDSTAVITEV POSAMEZNIH PROGRAMOV
Programi vrtca so usklajeni s cilji, predpisanimi v Zakonu o vrtcih in načeli Kurikuluma za
vrtce (nacionalni program).
Naši programi nudijo otrokom ugodne pogoje za njihov razvoj in učenje. »Glede na otrokove
zmožnosti ga angažiramo in vodimo k pridobivanju novih doživetij, izkušenj, spoznanj tako, da
predenj postavljamo smiselne zahteve oz. probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje in
mu omogoča izražanje, doživljanje ter ga močno čustveno in socialno angažira.« Prednostna
dejavnost je igra, ki je najbolj naraven način učenja v predšolski dobi, je svobodna, odprta in
za otroke prijetna.
Programi vključujejo tudi hranjenje, počitek in vsakdanje rutinske dejavnosti. Naš cilj je
upoštevanje individualnih razlik in ustvarjati pogoje za njihovo izražanje, spoštovanje otrok in
staršev. Trudimo se, da hranjenje v vrtcu poteka umirjeno, brez nepotrebnega čakanja, pri
obrokih se ne hiti, dopušča se izbiro in možnost, da si otroci sami postrežejo (če to seveda
želijo).
Počitek in spanje potekata glede na potrebe otrok in v dogovoru s starši. V oddelkih, kjer otroci
ne spijo, oz. po počitku, potekajo umirjene dejavnosti.
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DODATNI OBOGATITVENI PROGRAM
Poleg rednih programov bo vrtec, v sodelovanju z Osnovno šolo Deskle, Občino Kanal ob Soči
in drugimi organizacijami in društvi v Desklah in občini, organiziral tudi dodatne programe. To
so občasne aktivnosti, ki jih v vrtcu izvajamo krajši ali daljši čas, skladno s programom vrtca,
z interesom otrok in tudi željami staršev. Izvajajo jih strokovne delavke vrtca, po potrebi pa
vključimo v te dejavnosti tudi zunanje strokovnjake, ki pripravijo vsebine za predšolske otroke.
Te aktivnosti so:
 SKRB ZA ZDRAVE ZOBE – vsakodnevno umivanje, želiranje in strokovni nadzor. Otroke
enkrat mesečno obiščeta preventivni sestri Nelida Casarsa in Jasmina Komel iz
Zdravstvenega doma Nova Gorica.
 Športna značka MALI SONČEK – v katerega so vključeni vsi otroci od 2 leta starosti. Za
opravljene naloge pridobijo otroci nalepke ob zaključku pa priznanja. V ta program
vključimo tudi zunanje strokovnjake, zlasti za tečaj plavanja.
 GLEDALIŠKI ABONMA – Otroci drugega starostnega obdobja - od 4 leta dalje se lahko
vključijo v abonma, ki vključuje šest predstav. Predstave se bodo odvijale v dvorani
Kulturnega doma Deskle in večnamenski dvorani OŠ Kanal, in sicer ob petkih ob 12.45.
 GLASBENE USTVARJALNICE so namenjene otrokom starim od 4 do 6 let in se odvijajo
enkrat tedensko v popoldanskem času pod vodstvom vzgojiteljic vrtca.
 Bralna značka PALČEK PRIPOVEDOVALČEK je dejavnost, ki je namenjena otrokom, starim
4 - 6 let. Starši otrokom doma preberejo pravljico, otroci pa vsebino pripovedujejo v vrtcu.
 KNJIŽNI NAHRBTNIK je program, ki je namenjen vsem otrokom in staršem. Knjižni
nahrbtnik vsebuje knjige za otroke in starše. Vtise prebranih slikanic starši in otroci
zabeležijo v zvezek.
 BISTRE GLAVICE je dodatna obogatitvena dejavnost namenjena 4-6 letnim otrokom, ki
želijo razgibati male sive celice in se bo odvijala v popoldanskem času, pod vodstvom
vzgojiteljic vrtca.
 Tedenski OBISK KNJIŽNICE v vrtcu, kjer si lahko, pod strokovnim vodstvom in nasvetom
knjižničarke ali vzgojiteljice, izposodijo knjigo.
 Obisk POTUJOČE KNJIŽNICE pred vrtcem je namenjen vsem otrokom. Vključeval bo
obogatitvene dejavnosti s poslušanjem pravljic knjižničarke.
 Predstave v okviru GLASBENE MLADINE. Enkrat ali dvakrat letno v sodelovanju z Glasbeno
mladino Slovenije in Kulturnim domom Nova Gorica organiziramo predstavo in delavnico
za otroke drugega starostnega obdobja.
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ZIMOVANJE oz. VRTEC v ČŠOD-ju zajema tridnevno bivanje 5 letnih otrok v naravi z
možnostjo usvajanja veščin smučanja ali teka na smučeh.
CICIBAN PLANINEC – je dodatna dejavnost, ki se bo odvijala v popoldanskem času.
Namenjena je otrokom starim od 4-6 let, pod mentorstvom vzgojiteljic vrtca.

Morebitne stroške navedenih aktivnosti dodatnega obogatitvenega programa krijejo starši
sami.
V kolikor je pri otrocih in starših zanimanje za popoldanske dejavnosti otrok (npr. rekreacija
za predšolske otroke, urice tujih jezikov…), jih lahko organiziramo v sodelovanju z zunanjimi
sodelavci. Stroške teh dejavnosti krijejo starši. Odvijajo se lahko v prostorih vrtca ali šole,
vendar ne smejo časovno posegati v program vrtca.

SODELOVANJE S STARŠI
Omogočimo otroku varno, razumevajoče, zdravo in spodbudno okolje, zato vse starše vabimo
k sodelovanju pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, pa tudi sodelovanju v samem vzgojnem
procesu. Veseli smo tudi, ko nam starši predstavljajo zanimivosti iz svojega družinskega ali
delovnega okolja.
Staršem ponujamo naslednje oblike sodelovanja:
 svet staršev vrtca,
 individualni razgovori za novince pred prihodom otroka v vrtec,
 vsakodnevni bežni stiki in kratki razgovori s strokovnimi delavkami,
 pogovorne ure enkrat mesečno po predhodni najavi,
 roditeljski sestanki,
 nujne telefonske informacije,
 sodelovanje v neposrednem vzgojnem procesu v vrtcu, obiski staršev v skupini,
 strokovna, družabna in delovna srečanja,
 izleti s starši in otroki,
 obiski na domovih otrok in na delovnih mestih staršev,
 knjižni nahrbtnik, v katerem najdejo knjigo zase otroci in tudi starši,
 obveščanje preko e-Asistenta,
 oglasna deska za starše in dnevna sporočila za starše najmlajšega oddelka.
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OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA
Starši po spomladanskem vpisu v vrtec prejmejo položnico z akontacijo 50 EUR. Po plačilu
prejmejo dva izvoda pogodbe in podpisana vrnejo na tajništvo šole. Akontacija se poračuna
po prvem mesecu obiskovanja vrtca. V kolikor starši ne pripeljejo otroka v vrtec na predviden
dan ali otroka ne izpišejo najkasneje 60 dni pred dogovorjenim dnem prihoda v vrtec,
akontacijo izgubijo.
Starši morajo oddati podpisano pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti
staršev vrtca v roku 7 dni po prejemu pogodbe s strani zavoda, ki poteka predvidoma konec
februarja.
Vlogo za znižano plačilo vrtca starši oddajo na Centru za socialno delo v Novi Gorici, en
mesec pred prihodom otroka v vrtec. Vloga je dostopna na spletni strani Ministrstva za delo,
družino in socialno delo (http://www.mddsz.gov.si/) ali v knjigarnah.
Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca
po vložitvi vloge mesec pred mesecem vstopa v vrtec. Podeli se za obdobje enega leta ali
do spremembe okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice (npr. izguba službe enega ali obeh
staršev …).
Višina plačila se ugotavlja glede na povprečni neto mesečni dohodek na osebo za preteklo leto.
Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca, vrtec izstavi račun v višini
najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77%).
CSD določi plačilni razred za posameznega otroka in o tem obvesti starše z odločbo.
Pri sprejemu otroka v vrtec morajo starši priložiti še zdravniško potrdilo otrokovega
osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju otroka.
Do delavcev vrtca imajo starši spoštljiv in zaupljiv odnos. O življenju in delu v vrtcu naj starši
razpravljajo le s strokovnimi delavci vrtca.
Otroci morajo imeti na poti v vrtec in iz vrtca spremstvo staršev ali od staršev pisno
pooblaščene odrasle osebe. Otroka morajo osebno izročiti vzgojiteljici ali njeni pomočnici in ga
iz vrtca odpeljati le ob njuni vednosti.
Starši so odgovorni, da svojega otroka prevzamejo najkasneje ob koncu izbranega programa,
sicer vrtec obračuna staršem dodatno uro varstva v višini 8 EUR.
Starše prosimo, da ob prihodu otroka v vrtec vzgojiteljico dnevno seznanjajo s počutjem
njihovega otroka, z morebitno poškodbo ali nalezljivo boleznijo.
Starše prosimo, da prihajajo otroci v vrtec oblečeni primerno vremenu.
Priporočamo, da imajo otroci v nahrbtniku rezervna oblačila.
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Starši so dolžni redno poravnavati oskrbnino vrtca. Če imajo kakršnokoli vprašanje v zvezi s
plačevanje oskrbnine, lahko dobijo dodatne informacije v tajništvu šole.
Zaradi varnosti se bodo dvoriščna vrata vrtca zaklepala ob 8.30.
Starši, obiskovalci vrtca, delavci in otroci smo dolžni skrbeti za urejenost vrtca in okolice in
skrbeti za zdrave pogoje v vrtcu, zato:
 odpadke odlagamo v smetnjake,
 na predpražnikih očistimo čevlje,
 ne uničujemo dreves, sadja, rastlinjakov in zelenic,
 pazimo na snažnost sten vrtca,
 kajenje v vrtcu in njegovi neposredni okolici je prepovedano,
 ustavljanje in parkiranje avtomobilov pred vrtcem je možno na parkirnem prostoru ob
vrtcu,
 v okolici vrtca ni dovoljeno sprehajanje s psi.
TRAJNI IZPIS
Če se starši odločite za trajni izpis otroka iz vrtca, morate izpolniti obrazec, ki ga dobite pri
vzgojiteljici, pomočnici ravnatelja za vrtec ali na spletni strani, kjer ga lahko tudi natisnete
(Obrazec za trajni izpis iz vrtca). Trajni izpis otroka iz vrtca starši sporočijo najkasneje 15 dni
pred nameravanim izpisom. Starši lahko izpišejo otroka z zadnjim dnem v mesecu.

SUBVENCIJA VRTCA- IZPIS IZ VRTCA
Glede subvencije vrtca naj starši sporočijo spremembo centru za socialno delo, samo v
primeru, ko otroka dejansko izpišejo iz vrtca (gre za tiste otroke, ki so s 1. 9.2018 sprejeti v
osnovno šolo). K vlogi naj priložijo tudi izpis iz vrtca.
Staršem šoloobveznih otrok – bodočih prvošolcev, za katere je Občina Kanal ob Soči po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programov vrtca, se omogoči izpis iz vrtca s 1.7. ali
1.8. v tekočem letu.
ZAČASNI IZPIS – POČITNIŠKA REZERVACIJA
Starši lahko otroka začasno izpišejo iz vrtca enkrat letno in sicer med poletnimi počitnicami, v
mesecu juliju in avgustu. Vrtcu morajo to sporočiti v pisni obliki, na obrazcu za začasni izpis.
Počitniško rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka za obdobje od
najmanj 10 delovnih dni, s poljubnim datumom prvega dne odsotnosti, do 2 mesecev, s prvim
dnem odsotnosti 1.7. Počitniška odsotnost mora biti na ustreznem obrazcu najavljena do 15.
junija tekočega leta oz. izjemoma 15 dni pred počitniško rezervacijo z utemeljeno vlogo. Starši,
ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za
prvega otroka. Med začasnim izpisom plačajo starši 30 % njihovega dohodkovnega razreda.
Obrazec za začasni izpis otroka, lahko dobite v vrtcu ali na spletni strani vrtca. (Obrazec za
začasni izpis iz vrtca)
Začasni izpis iz vrtca (za poletne mesece) ni sprememba po ZUPJS. V takih primerih jim odločba
o subvenciji vrtca velja naprej.
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DALJŠA OTROKOVA ODSOTNOST IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV
V skladu s sklepom o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju
Občine Kanal ob Soči (sklep) velja v primeru slednjega:
Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca več kot 15 zaporednih obračunskih dni, so starši
oproščeni plačila vrtca v višini 50 %. Vlogo za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim
potrdilom starši oddajo najkasneje v roku 5 zaporednih obračunskih dni od zaključka odsotnosti
na Občino Kanal ob Soči najdejo na spletni strani Občine Kanal ob Soči.
Vloga za oprostitev vrtca zaradi daljše otrokove odsotnosti je dostopna na spletni strani občine.
PRAVICE STARŠEV IN OTROK
Zavedamo se, da je vrtec institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih
pravic, ki jih zastopajo starši oz. njihovi zakoniti zastopniki.
Otrokom, vključenim v 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.

Starši imajo pravico:






do vpogleda v programe za predšolske otroke,
do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu. V ta namen obveščamo starše o vsebini
dogajanja v vrtcu na oglasnih deskah pred igralnicami preko e-Asistenta in na roditeljskih
sestankih,
do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,
do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini. Pri tem
morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno
avtonomnost vrtca.

Ob vstopu v vrtec omogočamo staršem postopno uvajanje otroka tako, da smejo biti skupaj z
njim v skupini tudi dalj časa (po dogovoru z vzgojiteljico).
Staršem zagotavljamo pravico do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o
otroku (pogovorne ure).
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Le ob zglednem medsebojnem sodelovanju
bo naš otrok zdravo odraš čal.

Uredili:
Metoda Tomažič
Alenka Pegan Colja

Deskle, avgust 2018
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