
 

 

 

 

 

ŠOLSKO LETO 2022/23 

 

 

Srečni otroci? Ja, videl sem jih! 

Malo umazani, prepoteni, utrujeni, radovedni, 

zadovoljni in brezpogojno ljubljeni. 

So imeli mobilnik in na kupe igrač? 

NE. 

Imeli so prijatelje. 

 

                                    (Marko Juhant) 
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Spoštovani starši, 

pred vami je publikacija, ki prinaša informacije o življenju in 

delu našega vrtca. Tako kot vsak začetek vrtčevskega leta smo 

tudi letošnjega začeli z zanosom, s pričakovanjem, polnim 

upanja, načrtov. 

V vrtcu Lenart veliko raziskujemo, opazujemo, uživamo v 

gibalnih aktivnostih ter krajših in daljših sprehodih. Veliko 

igrišče ob stavbi, s soncem in senco, nudi otrokom vsestransko 

sprostitev in možnost gibanja na prostem. Iz naših programov 

izstopata odprto učno okolje in ekološka naravnanost. 

Otrokom privzgajamo spoštljiv odnos do okolja, ljudi, zdravja 

in hrane. 

 

V novem vrtčevskem letu vam poleg novih izkušenj želim čim 

več prijetnih doživetij, ki bodo vam in vašim otrokom ostala v 

lepem spominu. 

Še naprej želimo skupaj z vami, starši, v varnem okolju razvijati 

RADOVEDNE, KRITIČNE, USTVARJALNE OTROKE, ki se radi 

učijo, so odgovorni in spoštljivi do sebe in drugih. 

Hvala vam za zaupanje. 

 

                                                                         Pomočnica ravnatelja: 

                                                                     Aleksandra Selinšek 
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KDO SMO – SPOZNAJTE NAS 
 
Enota vrtec je organizirana in vtkana v zavod OŠ Lenart. 
 
Naš naslov: 
OŠ LENART – ENOTA VRTEC 
Gubčeva 3, 2230 Lenart 
 
Ravnatelj: Marjan Zadravec, tel.: 02 729 12 33  
                     OŠ Lenart, Ptujska c. 25 
 
Pomočnica ravnatelja: Aleksandra Selinšek, Gubčeva 3  
                                            tel.: 02 720 04 44 
             e-pošta: aleksandra.selinsek@guest.arnes.si 
 
Tajnica: Andreja Markuš, tel.: 02 7200 440 
             e-pošta: oslenart.vrtec@siol.net 
 
Vodja prehrane: Natalija Červek, tel.: 02 7200 450      
             e-pošta: natalija_cervek@hotmail.com 
 
ORGANIZIRANOST ENOTE VRTEC:  
 
RUMENI VRTEC: tel.: 02 720 04 42 
 02 720 04 49 (Vijolična igralnica), rumeni.vrtec@siol.net 
 
ZELENI VRTEC:  tel.: 02 720 04 48 
02 720 04 47 (Pisana 2),  zeleni.vrtec@siol.net 
 
RDEČI VRTEC: tel.:  02 720 04 43 
02 720 04 45 (Pisana 3),  rdeci.vrtec@siol.net 

mailto:oslenart.vrtec@siol.net
mailto:natalija_cervek@hotmail.com
mailto:rumeni.vrtec@siol.net
mailto:zeleni.vrtec@siol.net
mailto:rdeci.vrtec@siol.net
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Vrtec je odprt od 5.30 do 17.00. 
 
Odpiralni c as, c as dez urstev in urnike strokovnih delavcev 

oblikujemo na osnovi potreb stars ev po varstvu otrok, izraz enih na 

vpisnih listih, ter na osnovi spremljanja odhodov in prihodov otrok 

v vrtec. 

V praznic nih dneh in med poletnimi poc itnicami poslujemo glede na 

potrebe stars ev. Zaradi racionalizacije poslovanja v teh dneh 

zdruz ujemo oddelke. 
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VIZIJA VRTCA 

 
NAŠ VRTEC JE: 

 
SODOBNO OPREMLJEN 

(igralnice in zunanje površine); 
 

STROKOVEN 
(visoko usposobljen kader, ki se redno izobražuje, spremlja in uvaja 

novosti); 
 

ZAGOTAVLJA PESTRO PONUDBO 
(različni programi in obogatitvene dejavnosti); 

 
ODPRT NAVZVEN 

(do različnih institucij in ljudi); 
 

OMOGOČA IZBIRO IN SPOŠTUJE DRUGAČNOST; 
 

IMA DOBRO KLIMO 
(dobra organizacija dela in dobri medsebojni odnosi). 

 
 
 
 
 
 

Samo zato, ker so otroci, 
so dostojanstveni in dragoceni. 

Enostavno zato, ker so … 
 

                                                                    Barbara Coloroso 
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KURIKULUM ZA VRTCE 
 
Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ga je sprejel Strokovni 
svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Kurikulum predstavlja 
strokovno podlago za delo vrtcev in je obvezen za vse vrtce. Pojem 
kurikulum v vrtcu je vpeljan zato, ker je širši od pojma program, 
saj zajema celotno življenje otrok in odraslih v vrtcu. V središče 
postavlja otroka, njegove razvojne kakor tudi individualne 
zmožnosti in posebnosti. 
 
Poudarja otrokove pravice, ki izhajajo iz Deklaracije o človekovih 
pravicah in Konvencije o otrokovih pravicah. 
Med najpomembnejšimi cilji kurikuluma so: večje omogočanje 
individualnosti, drugačnosti in izbire ter večje spoštovanje 
zasebnosti in intimnosti otroka. 
Otroku je omogočena aktivnejša vloga v procesu odraščanja. 
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VZGOJA ZA ŽIVLJENJE – O BLIŽINI, SPOŠTOVANJU IN MEJAH MED 
ODRASLIMI IN OTROKI 
 
Vrtec je prostor, ki izraža in ustvarja kulturo. S tem, ko so otroci 
udeleženi v projektih in številnih drugih aktivnostih (v spontani igri 
v prostoru in zunaj, igrah vlog, dramatizacijah, v umetnostnih 
dejavnostih idr.), ustvarjamo pogoje, s katerimi omogočamo 
otrokom vsestranski razvoj. Delujemo po načelu uravnoteženosti, 
saj je tako moč ustvarjati ravnovesje. 

 
NAŠA NALOGA, ZAHVALJUJOČ KREATIVNOSTI, 

JE POMAGATI OTROKOM, DA SE 
POVZPNEJO NA SVOJO LASTNO GORO IN TO ČIM VIŠE JE MOGOČE. 

NIHČE NE MORE NAREDITI VEČ OD TEGA. 
                                                                                                     (Malaguzzi) 

 
Veliko pozornosti namenjamo razvoju osebnosti (identitete) 
vsakega posameznega otroka in odnosom med otroki kakor tudi 
med otroki in odraslimi. Kljub občutljivi naravi tega področja smo 
zbrali voljo in pogum ter se ga lotili, saj je nadvse pomembno. Ena od 
velikih, morda celo najtežjih nalog, ki jo moramo pri tem opraviti, je 
ravnanje z lastnimi čustvi. Trudimo se, da na tej poti ustvarjamo 
prijazne odnose in se skupaj z otroki učimo čustveno-inteligentnega 
odzivanja v različnih situacijah. Različne tehnike, vaje in  igre so 
dejavnosti, ki prav gotovo vplivajo na zdravje, dobro počutje in 
poklanjanje ljubezni življenju. 
 

Vsak otrok se rodi s sto jeziki in prav je, da mu jih dovolimo 
razvijati. Zavestno spodbujamo vse oblike otrokovega 
izražanja. Te so: gib, mimika, barva, risba, lutka, ritem, glasba, 
govor – ter mu s tem omogočamo, da lahko na različne načine 
izrazi odnos do sebe, drugih, narave, prostora in časa, v 
katerem živi (Devjak idr. 2008). 
Pomembno je druženje, povezovanje in sodelovanje med vsemi 
udeleženci v vzgojnem procesu, in sicer med otroki, vzgojitelji 
in starši. 
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CILJI: 
V vrtcu smo zavezani k ciljem, ki jih določata Zakon o vrtcih in 
Kurikulum za vrtce (nacionalni dokument). Poleg teh ciljev bomo pri 
nas skrbeli še za: 
 
 spoštovanje vseh udeležencev v življenju vrtca  in za sožitje v 

skupnosti, ki jo predstavlja vrtec kot prostor vzgoje in 
izobraževanja za življenje;  

 upoštevanje drugačnosti; 
 krepitev zdravega občutka lastne vrednosti in dobre 

samopodobe – vsak otrok je osebnost zase; 
 spodbujanje otrokovih kompetenc; 
 vzgojo za demokratično državljanstvo in medkulturni dialog; 
 primeren prostor, ki nudi možnost sodelovanja in hkrati 

možnost umika posameznega otroka v zasebnost; 
 zdrave prehranjevalne navade; 
 raznovrsten počitek, ki je usklajen s potrebami in željami otrok; 
 vsakodnevne dejavnosti na prostem; 
 učenje v sožitju z naravo; 
 spodbudno učno okolje – upoštevati otrokove pobude, ideje in 

razvijati otrokovo občutljivost in zavest o problemih in rešitvah; 
 izhajanje iz »nastajajočega« kurikula, ki se nenehno 

izpopolnjuje ter izgrajuje (projektno delo, participacija otrok, 
dokumentiranje in arhiviranje); 

 otrokom dati možnost, da prispevajo lastno zamisel − idejo, ki jo 
je potrebno slišati, jo jemati resno in ji najti funkcionalno rešitev, 
jo oblikovati v določen »raziskovalni projekt«. 

 
 
 
 
 
 
 
PREHRANA 
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PREHRANA 
 
V vrtcu imamo lastno kuhinjo, v kateri  pripravljamo dnevne obroke 
za vseh  275 otrok. 
Otrokov razvoj je neločljivo povezan s prehrano. Otrok si v obdobju 
rasti ustvarja temelje zdravja za celo življenje. Pomembno je, da 
spozna zdrave prehrambne navade, jih usvoji in spoznava pestrost 
okusov. Vrtec je institucija, ki soustvarja otrokov razvoj in pri nas se 
zavedamo pomembnosti zdravega načina prehranjevanja in s tem 
življenja. 
  
Glavni obroki so: ZAJTRK, KOSILO, POPOLDANSKA MALICA, sadje 
in napitki. 
 

 Poskrbimo za varno, svez e, pestro in kaloric no uravnotez eno 
prehrano. 

 Pred zajtrkom otrokom ponudimo sadje, najvec krat je to 
jabolko. 

 V igralnici je na razpolago preko celega dne svez e sadje, ki si 
ga otroci lahko postrez ejo sami, ko jim zadis i. 

 Č ez dan otrokom nudimo nesladkan c aj in jih spodbujamo, 
navajamo k pitju vode, ki je bolj zdrava kot sladki sokovi. 

 Posebnost pri nas so praznovanja rojstnih dni brez sladkarij, 
ledenih c ajev in drugih sladkih napitkov. 

 Otroke navajamo na bonton pri mizi v c asu obrokov, na 
higieno rok, na uporabo celotnega pribora, na uporabo 
pogrinjka in urejenost mize. 

 Pripravljamo tudi obroke razlic ne dietne hrane. S tem 
sledimo potrebam ter z eljam otrok in stars ev. 

 V nas e jedilnike uvajamo zdravo hrano, ki vsebuje manj mesa 
in vec  zelenjave, sadja in ogljikovih hidratov. 
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Otroci preživijo v vrtcu šest, osem ali več ur, zato je v vrtcu 
pomembna organizirana prehrana, ki je prav tako del vzgojnega 
procesa. 

 
Hranjenje v vrtcu poteka umirjeno in brez hitenja. 

 
Otrokom se dopušča, da si postrežejo sami, če to želijo. Otrokom se 
ponudi raznovrstna, raznolika hrana, da spoznavajo različne okuse. 
 
 DAN PRIČNEMO Z JABOLKOM: 
 
Otrokom, še posebej tistim, ki prihajajo v vrtec zelo zgodaj, pred 
zajtrkom, ponudimo jabolko ali kakšno drugo sveže sadje. 
Zgodaj prihajajoči otroci imajo že ob 6.15 na razpolago topel čaj 
in košček kruha. 
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KAKO POTEKA DAN V VRTCU 
 
 Jutranji čas je namenjen mirnemu sprejemu otroka v skupino, 

pogovoru, poslušanju umirjene glasbe, igri v različnih kotičkih, 
odkrivanju in raziskovanju ali pa  počitku in spanju, če ju otrok 
potrebuje ali želi. 
 

 Čas prehranjevanja je prilagojen otrokom v posameznih 
oddelkih in ritmu življenja v vrtcu: zajtrk poteka med 8.00 in 
8.30. Dopoldan imajo otroci na razpolago sadje, nesladkan čaj in 
vodo. Kosilo poteka med 11.30 in 13.00. Hrana je pestra, 
raznolika in trudimo se slediti smernicam zdravega 
prehranjevanja. V popoldanskem času, od 14. ure naprej, imajo 
otroci popoldansko malico. Čas za nego v oddelkih prvega 
starostnega obdobja poteka večkrat dnevno, po potrebi. 
Otrokom so ves dan na voljo: sveže sadje, voda in napitki (čaji 
različnih okusov, limonada, medica, naravni sokovi ...).  

 

 Dopoldan življenje v vrtcu poteka v vsaki skupini po 
zastavljenem programu. Otroci so vključeni v dejavnosti po želji, 
vodene dejavnosti in spontane dejavnosti. Otroci raziskujejo, 
eksperimentirajo, se dogovarjajo in vzpostavljajo medsebojne 
odnose z vrstniki in odraslimi.  Med seboj se srečujejo otroci 
različnih skupin. Pridobivajo si izkušnje na vseh področjih 
otrokovega razvoja, to je na področju gibanja, jezika, družbe, 
umetnosti, narave in matematike. 

 

 Čas počitka v vrtcu poteka različno in je prilagojen 
vsakemu posamezniku in njegovim potrebam. Otrok počiva 
na ležalniku, lahko pa ima »aktiven počitek«, kjer se ukvarja s 
kakšno mirno aktivnostjo (s poslušanjem glasbe za umirjanje, 
poslušanjem branja in pripovedovanja strokovne delavke, z 
reševanjem ugank, z risanjem, družabno igro ali z 
nadaljevanjem dejavnosti, ki je potekala že dopoldan). 

 

 Dan v vrtcu se zaključi s spontano igro v igralnici ali na prostem 
in seveda z novimi pričakovanji za naslednji dan.  
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PROGRAMI V VRTCU 
 
Programi so namenjeni otrokom od 11-ega meseca starosti do 
vstopa v šolo. 
 
IZVAJAMO CELODNEVNI PROGRAM (od 6 do 9 ur)  IN  
POLDNEVNI PROGRAM (od 4 do 6 ur). 
 
Programa obsegata vzgojo in izobraževanje, varstvo in prehrano 
otrok. 
Življenje v vrtcu se odvija po nacionalnem dokumentu KURIKULU, ki 
je strokovna podlaga za izpeljave v različnih programih.  
 
Dejavnosti, ki prinašajo otrokom in staršem veliko veselja, 
prijetnih druženj in skupnih doživetij:  
 
 PRAZNOVANJA: rojstni dnevi otrok, različni prazniki idr. 
 V OBJEMU JESENI. 
 VRTČEVSKA TRGATEV. 
 TEDEN OTROKA. 
 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK. 
 V OBJEMU ZIME. 
 PRAZNIČNI DECEMBER . 
 PUST – sodelovanje na tradicionalni sobotni pustni povorki 

v Lenartu. 
 V OBJEMU POMLADI. 
 DAN DRUŽINE – PRAZNIK MAMIC, ŽENA. 
 DAN ZEMLJE – EKO TEDEN. 
 V OBJEMU POLETJA. 
 ZAKLJUČEK VRTČEVSKEGA LETA – DRUŽENJE TREH 

GENERACIJ. 
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OBOGATITVENI  PROGRAMI, ki jih izvajajo strokovne delavke in se 
odvijajo v času, ko je otrok v vrtcu: 
To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtec 
izvaja občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od programa in interesa 
otrok. Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru posameznega 
dne v vrtcu v obliki delavnic v prostorih vrtca, obiskov predstav, 
knjižnic, kmetij ... Staršem teh dejavnosti ni potrebno dodatno 
plačati. V času počitnic obogatitvenih dejavnosti ne izvajamo. 
 

 KNJIŽNI ŠKRATKI (dejavnosti, kjer strokovna delavka 

otrokom približa književnost na bogat in svojevrsten 

način). 

 MALI SONČEK: Športni program je namenjen otrokom, ki so 

stari od 2 do 11 let. Izvajajo ga vrtci, osnovne šole, pa tudi 

društva ali zasebniki. Namen programa je najmlajše 

motivirati za gibalno dejavnost, predvsem pa v njih 

spodbuditi željo, potrebo, navado po športni igrivosti v 

vseh starostnih obdobjih.  

 PLANINSTVO skupaj s Planinskim društvom Lenart. 

 KOLESARJENJE skupaj s Kolesarskim klubom TBP 

Lenart. 

 FOLKLORA. 

 PEVSKI ZBOR. 
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DODATNI PROGRAMI: 

• MAŽORETKE. 
• ŠPORNA VADBA ZA OTROKE. 
• JOGA ZA OTROKE. 

 

  
Niso del izvedbenega kurikula vrtca. Sodijo med storitveno 
dejavnost in se v vrtcu izvajajo predvsem na željo staršev.  
Ne posegajo v program vrtca in se lahko izvajajo šele takrat, ko se 
spraznijo posamezni prostori vrtca.  
Starši v skladu z okrožnico Ministrstva za šolstvo in šport (Okrožnica 
št. 602-5/2007 z dne 29. 6. 2007) podpišete izjavo, da po zaključku 
dodatnega programa pridete po otroka, ki se ne vrača več v oddelek. 
Otroci, za katere se starši odločite, da obiskujejo dodatno dejavnost, 
se ne smejo vračati v oddelek, ampak jih starši pridete iskat po 
končani dejavnosti.  
Ko gre otrok na določen dan k dodatni dejavnosti, vrtec po njegovem 
odhodu iz oddelka ne prevzema več odgovornosti zanj. Odgovornost 
prevzamete starši, za čas, ko se izvaja dodatna dejavnost, pa njeni 
izvajalci. O tem, da se otrok pred vašim prihodom iz službe vključi v 
dodatno dejavnost, starši podpišete izjavo vzgojiteljici oddelka, v 
katerega je otrok vključen. Izvajalec dodatnega programa prevzame 
otroke v oddelkih in jih odpelje v igralnico oz. prostor, ki je za to 
določen.  



OSNOVNA ŠOLA LENART ENOTA VRTEC 
 

 Stran 15 

 
Pogoj za izvedbo dodatnega programa je dodatno plačilo s strani 
staršev. Izvajalci zaračunavajo stroške neposredno staršem. Vrtec 
obvešča starše o ponudbi dodatnih dejavnosti preko plakatov in 
obvestil. 
 
PRAVICE STARŠEV PRI VZGOJI IN VARSTVU PREDŠOLSKIH 
OTROK 

PRVI DAN  VSTOPA V VRTEC 

Prvo tesnejše sodelovanje je potrebno pri uvajanju otroka v vrtec. 
Otrok ima pravico in potrebo po postopnem uvajanju v vrtec – pri 
tem staršem pomagamo z nasveti. 
 
Staršem priporočamo, da si vzamejo čas in mirno, brez naglice, 
pripeljejo svojega otroka v skupino. 
Priporočamo en teden postopnega uvajanja, kar pomeni, da 
otrok ostaja prve dni uro, dve ali več v skupini. 
Tudi uvajanje je za vsakega otroka različno in je odvisno od 
tega, kako se odziva v novem okolju, kako sprejema vrstnike in 
nove odrasle ljudi.  
 
Zato staršem priporočamo: 
 Posvetujte se z vzgojiteljico vašega otroka in si uvajalni čas 

oblikujte glede na posebnosti in potrebe otroka. 
 Svetujemo vam, da otroka pripravite na misel, da mu bo v vrtcu 

lepo. 
 Otrok bo nekaj časa občutljivejši, zato bo potreboval več 

pozornosti, potrpežljivosti in nežnosti od vseh odraslih oseb. 
 Priporočamo vam, da prinesete s seboj v vrtec ljubkovalno 

igračo ali predmet, s katerim se otrok tolaži. 
 Spodbujajte ga, da pripoveduje o vrtcu ali izrazi morebitne stiske 

tudi s pomočjo igre ali risanja. 
 Otrok naj ima stalen ritem prihodov in odhodov ob določeni uri. 

Ob tem razvije občutek varnosti in zaupanja. 
 Otrok naj doživi, da se starši sproščeno in naklonjeno 

pogovarjajo z vzgojiteljicami. 
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 Priporočamo vam tudi, da vse druge spremembe, ki bi lahko 
otroka dodatno obremenile, načrtujete šele takrat, ko se bo že 
privadil na vrtec. 

 
Starši imate pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v 
vrtcu in oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati 
pri vzgojnem delu. Pri tem morate upoštevati meje soodločanja in ne 
smete posegati v strokovnost vrtca. 
 

VPIS V VRTEC 
 
Vpis otrok v enoto VRTEC poteka celo leto do 31. 3. tekočega leta, in 
sicer na podlagi prijave in prostih mest za naslednje šolsko leto.  
Razpis o vpisu otrok v OŠ Lenart  ̶ enota vrtec je objavljen v 
Ovtarjevih novicah, na oglasnih deskah v vrtcu in na spletni strani 
vrtca. 
Otroke sprejemamo na podlagi VLOGE ZA VPIS in izpolnjenih 
KRITERIJEV za sprejem; starši vložijo vlogo v tajništvu ENOTE 
VRTČA (Gubčeva 3 v Lenartu). 
 
INFORMACIJE so na voljo na telefonskih številkah: 02 720 04 40 
in 02 720 04 44. 
O sprejemu otrok odloča KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK na podlagi 
Pravilnika za sprejem otrok v vrtec v Lenartu. O vključitvi otroka v 
vrtec starše pisno obvestimo. 
 

V mesecu juniju je sestanek za starše novo sprejetih otrok.  
 

Otroci pričnejo obiskovati vrtec z datumom sprejema, ki se določi ob 
vpisu. Starši do 31. maja, tekočega leta, podpišejo POGODBO O 
DOLOČITVI MEDSEBOJNIH PRAVIČ IN OBVEZNOSTI STARŠEV IN 
VRTČA. Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki jim ga 
določi vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V 
tem primeru se izda Sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec. 
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UVELJAVLJANJE ZNIŽANEGA PLAČILA 
Starši uveljavljajo znižano plačilo z vlogo na ustreznem obrazcu. 
Vlogo odda eden izmed staršev na krajevno pristojnem centru za 
socialno delo (CSD). Za otroke, ki bodo  v vrtec vključeni  s 1. 
septembrom oziroma med šolskim letom, morajo starši vlogo za 
znižano plačilo vložiti  najkasneje 30 dni pred vključitvijo. 
 
PLAČILO VRTCA   
Čene programov v vrtcu krijejo starši in občina. Občina krije del cene 
programa za otroke, katerih starši imajo na njenem območju 
STALNO PREBIVALIŠČE. Plačilo staršev določi ČSD na podlagi 
lestvice, ki starše razporeja  v razrede od 1 do 9. Pri tem se upošteva 
neto mesečni dohodek na člana v primerjavi s poprečno neto plačo 
na zaposlenega v Republiki Sloveniji. Starši plačajo največ 77 % cene 
programa, v katerega je vključen otrok oziroma najmanj 0 % cene 
programa. 
 
IZPIS 
Če otrok ne bo več obiskoval vrtca, ga je potrebno odjaviti vsaj 15 dni 
pred dnem izpisa, in sicer s podpisom posebnega obrazca na upravi 
vrtca. Ob izpisu otroka prejmete zdravniško potrdilo otroka pri 
vzgojiteljici v vrtcu. 
 
REZERVACIJA 
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni 
odsotnosti v času šolskih počitnic rezervirati mesto v enoti vrtca, 
plačajo za mesec, ko je otrok odsoten, 35 % njim določenega zneska 
plačila. To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom 
stalno prebivališče v Občini Lenart, za druge starše pa samo v 
soglasju z občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom 
staršev.  
 

 
SREČA JE SREČATI PRAVE LJUDI, 

KI V TEBI PUSTIJO 
DOBRE SLEDI. 

  (Tone Pavček) 
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OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA 
 

 Stars i s svojim ravnanjem, vedenjem in delom prispevate h 
kvaliteti programa in ugleda nas ega vrtca. 

 
 Zanimajte se za otrokov razvoj, sodelujte s strokovnimi 

delavkami vrtca in se vkljuc ite v razlic ne oblike sodelovanja, 
ki vam jih c ez leto ponujamo. 
 

 Otrok mora prihajati v vrtec in odhajati iz njega v spremstvu 
stars ev oz. z drugimi osebami. 

 
 Stars i ste dolz ni otroka osebno predati vzgojiteljici ali 

pomoc nici vzgojiteljice zaradi varnosti in osebnega stika, ki 
sta v vrtcu izrednega pomena. 

 
 Upos tevati je potrebno navodila vodstva oz. vzgojiteljice za 

zdrav otrokov razvoj. 
 

 Stars i ste dolz ni upos tevati poslovni c as vrtca. 
 

 Izostanek otroka prijavite v skupino ali v tajništvo. V 
kolikor stars i obvestite vrtec o otrokovi odsotnosti, se cena 
programa kot osnova za plac ilo zniz a za stros ke 
neporabljenih z ivil.  
 

 V vrtec pripeljite samo zdravega otroka. Strokovne 
delavke ste dolžni obveščati o slabem počutju otroka in 
o morebitnih nalezljivih boleznih. 

 
 Otroka primerno oblecite za igro in dejavnosti v vrtcu in 

izven njega (trenirka, udobne hlac e, majica ...). 
 

 V primeru izpisa otroka je potrebna pisna izpisnica, ki jo 
dobite v tajnis tvu ENOTE VRTEČ. 
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SVETOVALNA SLUŽBA V VRTCU − SPECIALNO PEDAGOŠKA 

POMOČ OTROKOM 

SVETOVALNI DELAVKI: 

 

Manuela Fišer, spec. pedagoginja 

Mojca Rebernak, soc. delavka 

 

Mobilna specialno pedagoška služba v vrtcu nudi pomoč otrokom 

s posebnimi potrebami, ki so vključeni v vrtec: 

 

 slepi in slabovidni, 
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 gluhi in naglušni, 

 otroci z govorno jezikovnimi motnjami, 

 gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni, 

 otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

 otroci z avtističnimi motnjami, 

 otroci s čustveno vedenjskimi motnjami, 

 otroci z motnjami v duševnem razvoju. 

 

Ti otroci potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in 

izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo. 

V kolikor je pri otroku prisotna težja motnja (motnja v duševnem 

razvoju, gibalna oviranost), ima možnost pridobitve stalnega 

spremljevalca, ki ga financira ministrstvo. 

 

Mobilni spec. pedagogi otrokom s posebnimi potrebami nudijo 

dodatno strokovno pomoč skladno z zapisnikom 

multidisciplinarnega tima. 

Pri svojem delu upoštevajo etična načela pedagoških delavcev v 

vrtcih in iščejo poti za optimalni razvoj vsakega otroka. 

Posvetujejo se s strokovnimi delavci v oddelkih, svetovalno službo 

in vodstvom vrtca. 

K sodelovanju pri pripravi, izvajanju in evalvaciji 

individualiziranega programa povabijo tudi starše otrok s 

posebnimi potrebami, saj verjamejo, da je sodelovanje med starši 

in vrtcem za otroke s posebnimi potrebami še posebej pomembno. 

 

KAKO POTEKA POMOČ SPECIALNEGA PEDAGOGA 
 

Po zapisniku multidisciplinarnega tima poteka individualna 

obravnava, delo v paru ali skupini, ki traja 45 minut 1 do 3-krat na 

teden. 

Specialni pedagog sodeluje z ostalimi strokovnimi delavci, ki 

obravnavajo otroka v vrtcu, to so logoped, tiflopedagog, psiholog; 

odvisno od potreb otroka. 
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V našem vrtcu skušamo zagotoviti vsakemu otroku s posebnimi 

potrebami tistega strokovnjaka, ki ga najbolj potrebuje. 

 

KATERA PODROČJA  RAZVIJA PRI PREDŠOLSKIH 

OTROCIH? 

 

 groba in fina motorika 

 telesna koordinacija 

 pozornost in koncentracija 

 senzorična integracija 

 slušno in vidno zaznavanje 

 telesna in prostorska orientacija 

 časovna orientacija 

 govor in jezik 

 

Specialna pedagoginja (koordinatorka): Manuela Fišer 

 

Za srečanja in posvetovanje se lahko z njo dogovorite po telefonu: 

 

02 729 12 46 ali preko vzgojiteljice vašega otroka. 
 
 

VRTEC IN DRUŽINA 
 

POT PRIBLIŽEVANJA ALI SODELOVANJE S STARŠI 
 
Vrtec je dopolnjevalec in pomočnik staršem oz. družinam pri 
zagotavljanju kvalitetnega življenja njihovih otrok. Zato 
predstavljajo starši za vrtec pomembne sogovornike in 
soustvarjalce. Starši imate pravico sodelovati pri načrtovanju 
življenja in dela v vrtcu. Ob upoštevanju strokovne avtonomnosti 
vrtca in po dogovoru z vzgojiteljico lahko aktivno sodelujete pri 
vzgojnem delu. Starši imate pravico do postopnega uvajanja otroka 
v vrtec in možnost dogovora o najbolj sprejemljivem načinu 
vključevanja svojega otroka v vrtec. Razumevanje otroka je osnova 
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za naše kakovostno delo ter prispeva k boljši povezanosti in 
pristnejšim stikom s starši. 
 
 
STROKOVNO SODELOVANJE 
 
Roditeljski sestanki, pogovorne ure, strokovna predavanja. 
 
SKUPNA PRAZNOVANJA IN PRIREDITVE 
 
Teden otroka, dan za mame, družino, zaključna prireditev, 
praznovanja rojstnih dni … 
  
Ustvarjalne delavnice – vsebina je odvisna od časa, v katerem se 
odvija (praznik, projekt in druge vsebine življenja v vrtcu in dogovor 
strokovnega tima).  
 
Pohodi, športni dnevi. 
 
Oglasne deske in plakati pred igralnicami so namenjeni stalnemu 
obveščanju staršev o tem, katere dejavnosti potekajo, kako se odvija 
življenje v oddelku, v vrtcu.  
 
Vsaka pomoč staršev je dobrodošla in je hkrati spodbuda za 
nadaljnje poglobljeno delo na področju predšolske vzgoje. 
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SVET STARŠEV  ENOTE VRTEC 
 
Sestavljajo ga predstavniki staršev vsake skupine vrtca, to je 17 
staršev. Starši izmed članov v svetu staršev izvolijo predsednika, ki 
bo vodil svet staršev, in predstavnika v Svetu OŠ Lenart z enoto vrtca.  
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URNIK POPOLDANSKIH MESEČNIH POGOVORNIH UR IN 
RODITELJSKIH SESTANKOV ZA STARŠE 
 
Pogovorne ure so namenjene stars em, da se lahko v miru pogovorijo 
s strokovnimi delavkami o svojem otroku. Stars em svetujemo, da se 
udelez ujejo pogovornih ur. 
 
Pogovorne ure za starše so vsak prvi torek v mesecu od 16. do 
17. ure po posameznih igralnicah. 
 
September 2022 (roditeljski sestanek) 
Oktober 2022 (jesensko druženje) 
December 2022 (prednovoletno srečanje) 
Torek, 8. 11. 2022                                                                             
Torek, 3. 1. 2023 
Februar 2023 (roditeljski sestanek) 
Marec (pomladno srečanje) 
Torek, 4. 4. 2023 
Torek, 9. 5. 2023 
 
ZAKLJUČEK VRTČEVSKEGA LETA   ̶  je predviden ob koncu maja oz. 
v zac etku meseca junija 2023. 
 
PRVI RODITELJSKI SESTANKI PO POSAMEZNIH SKUPINAH BODO 
POTEKALI  OD 6. 9. 2022 DO 21. 9. 2022. 
DRUGI RODITELJSKI SESTANEK BO V MESECU FEBRUARJU 2023. 
PRED VSAKIM RODITELJSKIM SESTANKOM BODO STARŠI 
PREJELI PISNO VABILO. 
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DNEVI ODPRTIH VRAT 
 
Dnevi odprtih vrat so namenjeni stars em, starim stars em ter vsem 
ostalim, ki z elijo vstopiti v vrtec in zac utiti utrip z ivljenja v ustanovi. 
Stars i velikokrat razmis ljajo o tem, kako se poc uti otrok v vrtcu, kaj 
poc ne, kako se znajde v razlic nih situacijah in kako z vrstniki.   
 
PETEK, 21. 10. 2022 
PETEK, 18. 11. 2022 
PETEK, 17. 2. 2023 
PETEK, 14. 4. 2023 
 

VRTČEVSKA VRATA SO OB TEH DNEVIH ODPRTA OD 8. DO 12. 
URE. 

 
 

VESELIMO SE VAŠEGA OBISKA! 
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ZAPISKI 
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NAŠA EKOHIMNA 

Smeti, smeti, vsepovsod nesnaga, 

smrdi, smrdi, le kdo so packi ti? 

Kdor hodi v ekovrtec, 

pravila se drži, 

igrišče ni smetišče, 

pospravi vse reči. 

Oči, oči spet vidijo naravo, 

diši, diši, ekovrtec naj živi. 

Kdor hodi v ekovrtec, 

pravila se drži, 

igrišče ni smetišče, 

pospravi vse reči. 

 

Dr. Inge Breznik 
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