
šolsko leto 2017/18



IGRA, ZNANJE,  
GLASBA, PLES  
SO NAŠ IZZIV.

SREČNI OTROCI  
SO NAŠ CILJ.
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Spoštovani starši,

vsako leto je za vse nas nov začetek. Vsako leto se v Vrtcu Pedenjped Novo mesto 
znova veselimo novih poznanstev in prijateljstev, ki jih stkemo z našimi malimi 
vsakodnevnimi obiskovalci in vami. Prepričani smo, da bomo – tako kot vedno – 
tudi v šolskem letu 2017/2018 ustvarili skupaj veliko lepih in poučnih doživetij, se 
smejali, skupaj igrali in delali.

Zavedamo se, da vsak človek pusti v sočloveku pomemben pečat. Pri 
medgeneracijskem sobivanju in sodelovanju je to še posebej pomembno. Zato 
bomo z vso odgovornostjo, pedagoškim etosom in znanjem ter veščinami, ki jih 
imamo, poskrbeli za dobro popotnico vaših otrok pri vstopu v šolsko in nadaljnje 
življenjsko obdobje in okolje.

Vsako leto pa ni le nov začetek, ampak prinaša tudi spremembe, novosti … 
Ljudski pregovor pravi, da kar seješ, to žanješ. Očitno smo v preteklih letih delali 
dobro in prav, saj bo letina obilna – veliko si vas je izbralo za predšolsko vzgojno-
izobraževalno okolje, v katerem bodo vaši otroci, prav naš vrtec. Tega smo veseli 
in na to smo ponosni. Ob tem pa ni zanemarljivo dejstvo, da so ob ustreznem 
strokovnem delu nas – zaposlenih pomembni tudi prostorski in drugi pogoji. V 
Vrtcu Pedenjped Novo mesto doživljamo preporod tudi v tem smislu – z novo 
»srajčico« se lahko pohvali Videk (Enota Videk), ki letos praznuje 50 let, in tudi 
druge enote. Enota Pedenjped, ki je tudi dobila povsem novo zunanjo podobo, 
praznuje v tem šol. letu 40 let. Prenovo boste opazili tudi v enotah Metka in Rdeča 
kapica.

Tako bodo vaši otroci vsak dan prihajali v naše prostore, ki so prenovljeni po 
najvišjih standardih in v skladu z vsemi gradbenimi zahtevami, pri čemer nas je 
vodilo pomembno poslanstvo – otrokom prijazno in varno okolje.

Mi že komaj čakamo, da vse ideje, novosti in tudi vaše pobude, ki so sestavni del 
vzgojno-izobraževalnega dela in plemenitijo tovrstne procese in vsebine, skupaj z 
vami in vašimi malčki začnemo udejanjati. W. Disney je dejal, da je vse, kar sanjaš, 
tudi mogoče. Zato bomo vzpodbujali potenciale in domišljijo vaših otrok in vse 
zamišljeno prenašali v resničnost skozi besedo, glasbo, ples, šport, gledališko 
in likovno umetnost, rajalne, družabne in druge igrice ter odlične dejavnosti ter 
projekte, katerih opise si lahko preberete v nadaljevanju.

Zato, spoštovani starši, ko takole urejamo in pospravljamo še zadnje drobtinice 
preteklega, nepozabnega leta, kar ne moremo zadrževati misli in želja, ki uhajajo 
na plano in nestrpno čakajo, da se zavrtijo v raznovrstnih oblikah po igralnicah 
našega zavoda ter se s svojo sporočilnostjo usidrajo v vsakdan vseh nas.

Vabimo vas, da v vsestranskem sožitju prehodimo pot skozi šolsko obdobje 
2017/2018.

Meta Potočnik,  
ravnateljica Vrtca Pedenjped Novo mesto
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POSLANSTVO IN NALOGE   
 VRTCA PEDENJPED  
 NOVO MESTO

Vrtec svoje vzgojne in izobraževalne naloge izpolnjuje skozi igro otroka 
in različne aktivnosti, ki so vedno skrbno načrtovane, izhajajo iz potreb in 
razvojne stopnje otroka ter vodijo k natančno določenim ciljem. Osnovno 
vodilo pri našem pedagoškem delu je omogočiti otrokom varno in 
vzpodbudno učno okolje za razvoj njihovih ustvarjalnih potencialov. Ves naš 
napor je usmerjen v to, da so otroci zadovoljni, sproščeni in igrivi, da vsak 
dan z veseljem vstopajo v vrtec in da ga zapuščajo srečni.

Pri svojem delu uporabljamo sodobne vzgojne metode in sodobne 
koncepte dela. Zelo veliko pozornosti posvečamo uvajalnemu obdobju, 
vzporedno spremljamo otrokov razvoja vse do vstopa v šolo. Tako 
kar najbolje poskrbimo za to, da so otroci, ko prestopijo šolski prag, 
usposobljeni za nadaljnje vzgojno-izobraževalne izzive.

Vzgoja predšolskega otroka je uspešna takrat, ko starši in vrtec dobro 
sodelujemo, si pomagamo in sledimo istemu cilju – otroka naučiti 
samostojnosti, odgovornosti, sprejemanja pravil in pozitivnih vrednot, 
ki veljajo v družbi.

Zavedamo se vaše primarne vzgojne vloge, prizadevamo pa si ustvarjati 
razmere za medsebojno povezovanje in dobro sodelovanje, zato so vaše 
pobude in predlogi za nas zelo pomembni in dragoceni.

Veselimo se našega sodelovanja in skupnih doživetij.
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PREDSTAVITEV VRTCA 
 IN ORGANIZIRANOST

VRTEC PEDENJPED  
NOVO MESTO

Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto 
T: 07/371 82 50 
F: 07/371 82 65 
E: info@pedenjpednm.si 
Spletna stran:  
www.pedenjpednm.si 
FB stran:  
www.facebook.com/pedenjpednm

Delovni čas uprave:  
od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure 
Čas malice: od 12.00 do 12.30 

Ravnateljica

Meta Potočnik 
T: 07/371 82 52 
M: 040 170 609 
E: meta.potocnik@pedenjpednm.si

Pomočnica ravnateljice

Darja Rozman 
T: 07/371 82 54 
M: 041 380 110 
E: darja.rozman@pedenjpednm.si

Poslovna sekretarka

Lara Jedlovčnik Hafner 
T: 07/371 82 50 
M: 051 658 455 
E: lara.j.hafner@pedenjpednm.si

Svetovalni delavki

Kristina Žmavčič 
T: 07/371 82 61 
M: 031 312 460 
E: kristina.zmavcic@pedenjpednm.si

Vesna Žagar 
T: 07/371 82 54 
M: 040 634 947 
E: vesna.zagar@pedenjpednm.si

Organizatorka prehrane in 
zdravstveno-higienskega režima

Jelka Makše 
T: 07/371 82 64 
M: 051 340 901 
E: jelka.makse@pedenjpednm.si

Računovodkinja

Mirjam Cekuta 
T: 07/371 82 56 
M: 040 525 656 
E: mirjam.cekuta@pedenjpednm.si

Knjigovodkinji

Mojca Mervar 
T: 07/371 82 57 
M: 051 271 511 
E: mojca.mervar@pedenjpednm.si

Romana Hrastar 
T: 07/371 82 57 
M: 051 271 511 
E: romana.hrastar@pedenjpednm.si

Vrtec Pedenjped Novo mesto je samostojni javni vzgojno-izobraževalni zavod 
za predšolsko vzgojo. Ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto. Vzgojno-
izobraževalna dejavnost poteka za otroke od enajstega meseca starosti do vstopa 
v devetletno osnovno šolo. Dejavnosti vzgoje in izobraževanja potekajo v 44 
oddelkih v 8 organizacijskih enotah in je vanju vključenih 793 otrok.

Uprava vrtca se nahaja zraven istoimenske Enote Pedenjped na Šegovi ulici 22 
v Novem mestu. V isti stavbi so prostori centralne kuhinje in sedež tehnično-
vzdrževalne službe.

Vrtec Pedenjped Novo mesto na področju vzgoje in izobraževanja samostojno 
deluje že 15. leto ter ustvarja in soustvarja življenje malčkov in staršev na področju 
predšolske vzgoje.

mailto:info@vrtec-pedenjpednm.si
http://www.pedenjpednm.si
https://www.facebook.com/pedenjpednm/
mailto:meta.potocnik@pedenjpednm.si
mailto:darja.rozman@pedenjpednm.si
mailto:kristina.zmavcic@pedenjpednm.si
mailto:vesna.zagar@pedenjpednm.si
mailto:jelka.makse@pedenjpednm.si
mailto:mirjam.cekuta@pedenjpednm.si
mailto:mojca.mervar@pedenjpednm.si
mailto:romana.hrastar@pedenjpednm.si
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POSLOVALNI ČAS ENOT  
 VRTCA PEDENJPED  
 NOVO MESTO

Pedenjped: 5.30 – 17.00

Rdeča kapica: 5.30 – 16.00

Sapramiška: 5.30 – 16.00

Videk: 6.00 – 16.00

Metka: 6.30 – 17.00

Ostržek: 5.30 – 16.15

Cepetavček: 6.00 – 16.00

Pikapolonica: 7.00 – 13.00

V septembru bomo med vami, starši, izvedli anketo o 
potrebah glede poslovalnega časa. Če bo v enoti vsaj šest 
staršev potrebovalo spremenjen poslovalni čas enote, bomo 
v Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2017/18 upoštevali 
potrebe.

RITEM VRTCA IN ČAS,  
 KI GA OTROCI PREŽIVIJO  
 V VRTCU

Otrokom moramo pri vključevanju v vrtec zagotoviti varnost, zato je pomembno, 
da starši poznate ritem vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu. Tako se boste lahko 
že pred prihodom v vrtec z vzgojiteljico oziroma vzgojiteljem dogovarjali, kako 
uglasiti otrokov ritem s tistim, ki velja v vrtcu. To se lahko začne že pred vstopom 
v vrtec, se nadaljuje v obdobju uvajanja in tudi kasneje ob odhodu v šolo. Osnovni 
vodili sta upoštevanje otrokovih potreb in postopnost.

Glede na število otrok zjutraj do 8. ure in ob koncu poslovnega časa otroke 
združujemo v skupnih združenih igralnicah.

Zakon navaja dnevne programe, ki trajajo od 6 do 9 ur, in poldnevne, ki trajajo 
od 4 do 6 ur. V naših enotah, razen v romskem vrtcu, izvajamo dnevne programe, 
odprtje enot pa je različno in poslujemo od 10,5 do 11,5 ure dnevno. V dnevnih 
programih otrok lahko preživi v vrtcu skladno z zakonom največ 9 ur. Na 
osnovi potreb staršev svet zavoda vrtca skladno z ustanoviteljem vsako leto 
določi poslovni čas enot.
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ODDELKI 1-2 LETI

05.45 – 08.00 Prihod otrok in 
individualna igra

08.00 Zajtrk, nega

08.30 Načrtovane in nenačrtovane 
dejavnosti ter igra otrok z različnimi 
materiali, bivanje na terasi, igrišču 
ali v drugih prostorih, usmerjene 
načrtovane dejavnosti

10.30 Nega, dopoldanska malica

11.00 Počitek

12.45 Nega

13.00  Kosilo

13.30 – 16.00 (16.15 ali 17.00)  
Popoldanske dejavnosti, 
organizirane dejavnosti, igra v 
kotičkih, igra po želji otrok in odhod 
domov

Otroci imajo ves dan možnost 
počitka ter preskrbo z nesladkanimi 
napitki, vodo in s sadjem

ODDELKI 2-6 LET

05.45 – 08.00 Jutranji prihod, igre 
po želji otrok, jutranje razgibavanje, 
igra v manjših skupinah

08.00 Jutranja higiena, zajtrk in 
umivanje zob

08.30 Načrtovane in nenačrtovane 
dejavnosti ter igra otrok z različnimi 
materiali, aktivne delavnice, igre 
v kotičkih, bivanje na prostem, 
sprehodi, obiski predstav, razstav, 
izleti ali pohodi ter organizirane 
usmerjene dejavnosti otrok

11.30 Higiena pred obrokom, kosilo 
in nega zob

12.30 Počitek, spontane in 
načrtovane umirjene dejavnosti

14.00 Popoldanska malica

14.30 – 16.00 (16.15 ali 17.00)  
Organizirane dejavnosti znotraj 
vrtca, igre po želji otrok, gibanje na 
prostem in odhod domov

Otroci imajo ves dan možnost 
počitka ter preskrbo z nesladkanimi 
napitki, vodo in s sadjem.

PROGRAMI GLEDE NA 
TRAJANJE IN NA STAROSTNO 
OBDOBJE

Glede na dolžino programa v vrtcu izvajamo: dnevne programe, ki trajajo od 6 do 
9 ur in so namenjeni otrokom od 11 mesecev starosti do vstopa v šolo; poldnevni 
program, ki traja od 4 do 6 ur in ga izvajamo v Enoti Pikapolonica.

Glede na starostna obdobja oblikujemo: 
oddelke prvega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci od 1 do 3 let; 
oddelke drugega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci od 3 do 6 let.

PROGRAMI ZA OTROKE S POSEBNIMI 
POTREBAMI

Za otroke s posebnimi potrebami izvajamo dva programa: Program za 
predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 
ter Prilagojeni program za predšolske otroke (razvojni oddelek).

Usmeritev otroka v ustrezen program se začne z izpolnitvijo obrazca Zahteva za 
začetek postopka usmerjanja, ki ga starši vložijo na Zavodu RS za šolstvo, zahteva 
pa je dokončna z odločbo o usmeritvi. Odločba je pogoj za usmeritev v enega od 
programov.
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Program za predšolske otroke s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo 

Program je namenjen otrokom, ki jim je z odločbo o usmeritvi dodeljena dodatna 
strokovna pomoč, otroci pa so vključeni v redne oddelke. Za vsakega otroka 
ravnateljica vrtca imenuje strokovno skupino, ki pripravi individualiziran program 
dela. V programu so opredeljene prilagoditve, cilji, ki so v skladu z otrokovim 
tempom razvoja in napredkom, ter vrsta, obseg, izvajalec dodatne strokovne 
pomoči ter način izvajanja. Izvajalci strokovne pomoči so vzgojitelji, pedagogi, 
specialni pedagog in logoped. Pri svojem delu izvajalci individualiziranega 
programa sodelujejo med seboj in si izmenjujejo informacije o otroku ter 
oblikujejo predloge za delo z otrokom. Pri pripravi, izvajanju in vrednotenju 
omenjenega programa tesno sodelujemo s starši otroka.

V razvojni oddelek vrtca, ki se nahaja v Enoti Pedenjped, so vključeni otroci, ki so z 
odločbo usmerjeni v Prilagojeni program za predšolske otroke. Vanj so vključeni 
otroci, katerim zmerne ali težje težave na enem ali več področjih preprečujejo 
uspešno vključevanje v redni oddelek. Za pripravo in izvajanje programa sta 
odgovorni specialna pedagoginja in pomočnica vzgojiteljice. Delo je prilagojeno 
sposobnostim in potrebam posameznega otroka.

Glede svetovanja o postopku usmerjanja in dodatne strokovne pomoči otroku 
se lahko pogovorite s svetovalno delavko Vesno Žagar (07/371 82 64, 040 634 947, 
vesna.zagar@pedenjpednm.si).

PREHOD OTROK OD DOMA V 
VRTEC IN IZ VRTCA V ŠOLO

Pod izrazom »prehod« mislimo na obdobje, ko otrok zamenja varno in znano 
okolje in se vključuje v novo, neznano ter tuje. To prinaša nova pričakovanja, 
a tudi stiske, stres in strah pred neznanim. Prav zato posvečamo temu obdobju 
posebno pozornost. S pogovori, z načrtovanjem, izmenjavo informacij, 
zaupanjem, odprtim pristopom in s sodelovanjem želimo pripraviti otroke 
in starše, da bi prehod za vsakega otroka potekal čim bolj mirno, varno in 
prijazno.

UVAJANJE OTROK V VRTEC

Mesec september je v vrtcu obdobje uvajanja otrok. V tem času se otroci ob 
pomoči in podpori odraslih postopno privadijo na spremembe, ki so nastale z 
novim šolskim letom.

Za otroke, ki prvič vstopajo v vrtec, zlasti najmlajše, je to čas, ko se počasi 
prilagodijo novim odnosom in novemu okolju. Kljub močni navezanosti na starše 
morajo vključiti v svoj vsakdan nove osebe – vzgojitelje (pod izrazom mislimo 
vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev obeh spolov). Namen uvajanja je prenos 
otrokove navezanosti s staršev na vzgojitelja. Navezanost na nove osebe 
nastaja počasi in postopoma. Otrok si v tem času najde »pomembno osebo« v 
vrtcu, ki bo vsaj v določeni meri nadomeščala starše.

Za otrokovo ustrezno navezovanje je nujno potrebno sodelovanje staršev in 
strokovnih delavcev v oddelku. S sodelovanjem se vzpostavi zaupanje, ki 
je temelj dobrih odnosov. Otroci se razlikujejo in tudi starši imate različne 

mailto:vesna.zagar@pedenjpednm.si
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možnosti uvajanja. Da bi upoštevali vso pestrost, se o konkretni obliki uvajanja 
starši dogovorijo z otrokovim vzgojiteljem. V drugi polovici avgusta se starši na 
prvem sestanku staršev ali individualnem pogovoru z vzgojiteljem dogovorite o 
ravnanju v času uvajanja otroka. Dobro je, če si za uvajanje lahko vzamete čas, da 
to naredite umirjeno, brez naglice in stresa.

Tukaj predstavljamo splošni model uvajanja. Napisani čas je le približen, da si 
starši lažje predstavljate potek procesa.

PRVO STAROSTNO OBDOBJE 
starost otrok od enega do treh let 

• PRVI DAN UVAJANJA: Otrok in eden od staršev prideta v vrtec za dve uri. V 
copatih vstopita v igralnico. Oče oziroma mama ostane z otrokom in mu dovoli, 
da raziskuje igralnico. Po dveh urah zapustita vrtec.

• DRUGI DAN UVAJANJA: Otrok in eden od staršev prideta v vrtec in vstopita 
v igralnico. Ko se otrok zaigra, se oče oziroma mama od otroka poslovi, gre za 
krajši čas iz igralnice, vendar počaka v vrtcu. V tem času ni dovoljeno »kukanje« 
v igralnico. Vzgojitelj bo poklical očeta oziroma mamo, ko bo potrebno, da se vrne 
v igralnico. Oče oziroma mama v tem primeru potolaži otroka in nadaljuje igro z 
njim.

• TRETJI DAN UVAJANJA: Poteka podobno kot drugi dan, le da gredo starši iz 
igralnice in iz vrtca. Vrnejo se po dveh urah in se še pol ure skupaj z otrokom 
zadržijo v igralnici.

• ČETRTI DAN UVAJANJA: Oče oziroma mama preda otroka pri vratih igralnice 
vzgojitelju. Otroka obrne od sebe, ga izroči vzgojitelju in odidete. Otroci ostanejo 
v vrtcu na malici DO spanja.

• PETI DAN UVAJANJA: Oče oziroma mama preda otroka ob prihodu pri vratih 
igralnice in pride po njega PO spanju.

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE
starost otrok od tretjega do šestega leta 

Starši in starejši otroci se lahko zadnji delovni dni v avgustu oglasite v vrtcu, si 
ogledate igralnico, garderobo in spoznate vzgojitelja. Z vzgojiteljem se starši 
dogovorite o tem, kako bo otrok prve dni prihajal v vrtec. Priporočamo, da 
starejši otroci prve dni ne spijo v vrtcu, ampak gredo domov pred kosilom ali po 
njem.

Za otroke, katerih starši nimajo možnosti poskrbeti za njihov postopen prehod 
v vrtec, bomo naredili vse, da se bodo kljub temu ustrezno prilagodili novemu 
okolju.

PREHOD OTROK V ŠOLO
Nekaj informacij o vpisu

Vpis v osnovno šolo poteka v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

Starši vpišejo v 1. razred osnovne šole otroka, ki bo v koledarskem letu, v katerem 
bo začel obiskovati šolo, dopolnil 6 let.

Večina šestletnih otrok odide v šolo. Za nekatere pa starši ugotavljajo, da niso 
pripravljeni na vstop v šolo. O svojih dvomih lahko spregovorijo z vzgojiteljem 
otroka na pogovornih urah. Odložitev šolanja za eno leto predlagajo starši ob 
vpisu v šolo. Ravnatelj šole imenuje komisijo, ki ugotavlja pripravljenost otroka 
na šolo in odloči o odloženem vstopu ter sklep o odločitvi posreduje staršem. 
Fotokopijo sklepa posredujejo starši na upravo vrtca.
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Otroke bomo pripravljali na prehod v šolo na več načinov:

otroci bodo spoznavali šolo in delo oziroma življenje v njej (ogled, obiski, 
pogovori, igra vlog …);

z dejavnimi bodo razvijali spretnosti in lastnosti, ki jih potrebujejo za življenje in 
učenje;

vzgojitelji bodo spremljali razvoj otrok in ga spodbujali;

iskali bomo nove možnosti sodelovanja s šolami in drugimi ustanovami, ki nam 
lahko pri prehodu pomagajo.

Vsaka spodbuda (pa naj bo ta na področju fizičnega, razumskega, socialnega 
ali čustvenega razvoja), ki jo otrok doživlja od rojstva dalje, je priprava na 
življenje in učenje. Razvoj je celosten in tudi otrok deluje kot celostna osebnost, 
zato težko govorimo o pripravi otroka na šolo ločeno od skrbi za njegov celostni 
razvoj. Želimo si, da bi bili usklajeni z vami, spoštovani starši, pri razvijanju 
otrokove samostojnosti, delovnih in socialnih navad, koncentracije, pozitivne 
samopodobe, pri družinskem branju, bivanju na prostem in omejitvah pri gledanju 
televizije in uporabi računalnika.

VREDNOTE, VIZIJA IN 
 PREDNOSTNA NALOGA V  
 ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Vrtec Pedenjped Novo mesto je drugačen vrtec. Vašemu otroku nudimo več, saj 
naš pogled na vzgojo presega nacionalno zastavljen program. Zavedamo se, da 
prek vzgoje vplivamo na celotne generacije otrok ter da sta njihov razvoj in uspeh 
v nadaljnjem življenju v veliki meri odvisna tudi od nas. Zato smo odgovorni, da 
vašemu otroku ponudimo največ, kar znamo in zmoremo, in tako presežemo 
pričakovanja ter dvignemo strokovnost predšolskega izobraževanja na novo, višjo 
raven. Koncept dela v našem vrtcu je na vseh področjih utemeljen na spodbudnih 
pedagoških pristopih, usmerjen k iskanju novih rešitev in upoštevanju novih 
strokovnih teoretskih dognanj (koncept pedagoškega dela po NTC sistemu 
vzgoje; individualno spremljanje razvoja otroka na vseh področjih dela; vnos 
kakovosti dela po sistemu Kakovost za prihodnost v vzgoji in izobraževanju).

Pri svojem delu bomo sledili 
zastavljeni viziji:

IGRA, ZNANJE,  
GLASBA, PLES  
SO NAŠ IZZIV.

SREČNI OTROCI  
SO NAŠ CILJ.
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Najpomembnejši element za spodbudno in učinkovito rast ter razvoj otroka je 
zagotovo povezano sodelovalno okolje, v katerem otrok raste in se razvija. Zato 
bomo tudi v letošnjem letu krepili povezovanje pri načrtovanju vsebinskega 
programa v oddelkih, različnih dogajanj in prireditev ter v skupne načrtovane 
projekte vključili otroke, njihove bratce in sestrice, starše, babice, dedke ter vse 
povezovalne ustanove.

Skupaj bomo postavljali naloge ter vključili otroke v sodelovanje in odločanje. 
Skupaj bomo sodelovali pri osveščanju in spoštovanju naravne in kulturne 
dediščine, spoštovanju narave in okolja, skrbi za zdrav način življenja in spodbujali 
otroke k gibanju prek glasbe, igre in plesa. Skupaj bomo sledili dogajanju v našem 
ožjem in širšem okolju in spodbujali samostojnost otrok. S sodelovanjem na 
različnih prireditvah, ki jih bodo soustvarjali vaši otroci, jih bomo navajali na javno 
nastopanje, kar bo dobra popotnica za njihovo nadaljnje življenje. Nikakor ne 
bomo zanemarili našega osnovnega vodila – to je skrb za zadovoljstvo otrok 
skozi igro, ples, glasbo, raziskovanje, sproščenost in veselje. 

KAJ NAS ODLIKUJE?
 
Skupna želja nas zaposlenih je, da otroci odrastejo v srečne, odgovorne in zdrave 
osebe. Prav poseben poudarek pri doseganju zastavljenega cilja dajemo naši 
dolgoročni viziji oblikovanja pozitivne delovne kulture in klime med zaposlenimi, 
ki nas vodi v skupne cilje: strokovnost, inovativnost, odgovornost, evropska 
mednarodna dimenzija, predanost delu ter sodelovanje. 

STROKOVNOST
 
Strokovni delavci se stalno strokovno spopolnjujejo (na internih izobraževanjih, 
samoiniciativno in v ustreznih zunanjih ustanovah).

V svoje delo vnašamo vedno nove vsebine, nove pristope dela ter individualno 
spremljanje otrokovega razvoja s podprtimi analizami in refleksijami.

Timsko načrtujemo svoje delo.

Vpeljujemo sistem kakovosti po modelu KzP (Kakovost za prihodnost v vzgoji in 
izobraževanju).

Pedagoške/vzgojne pristope skušamo povezovati z ostalimi institucijami – 
osnovne šole in Srednja vzgojiteljska šola v Novem mestu. 

INOVATIVNOST
 
Iščemo izzive novih odprtih učnih okolij.

Uvajamo nove pristope k učenju in izobraževanju otrok (NTC sistem učenja, 
iskanje otrokovih potencialov in sposobnosti, vnašanje elementov Montessori 
pedagogike).

Izdelujemo didaktični material in igrače, učbenike in priročnike za interni 
vzgojni program dela.

Uvajamo različne vsebine dela, izvajamo inovativen pristop k projektom (Vrtec v 
naravi, Pedenjtabor, Pedenjšpotnik, naravoslovni kabinet za otroke, Praznovanja 
in prazniki na drugačen način).

Uvedli smo informativni dan za naše bodoče starše in njihove otroke – 
»PEDENJPEDOV DAN«.

Uvedli smo elektronski časopis e-Pedenjčasopis, e-okrožnico, pevski zbor 
Pedenjzborček, eko-bio igralnici.

Organiziramo skupni zaključek šolskega leta z različnimi tematikami in 
vsebinami.
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MEDNARODNA VPETOST
 
Osveščamo nacionalno identiteto vsakega otroka s spodbujanjem ljudskega 
izročila (povezano z glasbenimi delavnicami, delavnicami tujega jezika …).

Partnersko se povezujemo z vrtci in šolami v širšem EU prostoru (Erasmus+).

Spoznavamo tuji jezik v II. starostnem obdobju (angleški jezik). 

ODGOVORNOST IN PREDANOST DELU
 
Skrbimo za zdravje in dobro počutje otrok in zaposlenih (ozaveščanje o zdravem 
načinu prehranjevanja, priprava uravnoteženih jedilnikov, gibanje na prostem, 
eko-bio oddelki).

Skrbimo za pozitivno samopodobo otrok.

Prisluhnemo vsakemu otroku.

Spodbujamo aktivnosti na otrokovem čustvenem, intelektualnem, gibalnem in 
umetnostnem področju.

Vsi zaposleni sodelujemo pri načrtovanju in viziji vrtca, ki vodi v kakovost dela, 
timsko sodelovanje in ciljno usmerjenost. 

SODELOVALNOST
 
Vsi zaposleni so člani različnih strokovnih skupin po področjih in vsebinah (tim 
za kakovost, strokovni aktivi, projektni timi) in sodelujejo med seboj pri pripravi 
različnih aktivnosti, ki si jih zastavimo z letnim delovnim načrtom in programom 
dela, ter dolgoročno zastavljeni viziji dela. Sodelujemo z drugimi vrtci na lokalni 
ravni, v Sloveniji in z obmejnimi vrtci.Sodelujemo z ustanoviteljem in ostalimi 
strokovnimi ustanovami, povezanimi z vzgojnim programom dela.  
Sodelujemo s starši pri skrbi za otrokov optimalni razvoj in učenje.

MEDNARODNI, DRŽAVNI 
IN INTERNI PROJEKTI 
TER INOVATIVNI SODOBNI 
KONCEPTI DELA

V povezavi z zunanjimi strokovnimi ustanovami, ki delujejo na mednarodni, 
državni in lokalni ravni, v Vrtcu Pedenjped Novo mesto izvajamo več skupnih 
projektov. 

Zastavljeni večletni koncept dela - kakovost za prihodnost v 
vzgoji in izobraževnju (po zahtevah KzP, izdaja 3; ISO 9001)

V sodelovanju s Slovenskim inštitutom za kakovost in meroslovje smo v letu 2014 
pričeli vpeljevati model Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja. Uvajanje 
modela poteka sistematično. Osnovno izhodišče je, da gradimo na obstoječi dobri 
praksi in jo v skladu z zahtevami modela nadgrajujemo in povezujemo v celovit 
sistem vodenja kakovosti na vseh področjih dela v zavodu. V letu 2016 smo se 
vključili v mednarodni EU dvoletni projekt preko Erasmus+ z naslovom: Vodenje 
in upravljanje inovativnih učnih okolij, ki se vsebinsko nanašajo na kakovost 
dela v VIZ.

Inovativni večletni sodobni pristop in koncept dela v  
VIZ - NTC sistem učenja

S projektom smo poskusno pričeli že v letu 2012 in smo ga ves čas izpopolnjevali 
ter vnašali na različna vzgojna področja dela.
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Program NTC učenja je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju 
in delovanju možganov: starše, vzgojitelje in učitelje sistematično usmerja k 
tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki še posebej dobro vplivajo na nastajanje 
in utrjevanje možganskih povezav (t. i. sinaps med nevroni) v času njihovega 
najintenzivnejšega razvoja, torej od rojstva do približno desetega oziroma 
dvanajstega leta starosti. V delo so vključeni vsi otroci oddelka. Tako se dviga 
raven intelektualnih sposobnosti vseh otrok. Vsi otroci imajo koristi od izvajanja 
programa, še posebej pa nadarjeni. Program temelji na sodobnih nevroloških 
spoznanjih in razvija funkcionalno razmišljanje ter preprečuje težave pri 
kasnejšem učenju v šoli, saj pri otrocih razvija pozornost, koordinacijo, motoriko, 
grafomotoriko, slikovno pomnjenje, pomnjenje z asociacijami.

Pri individualnem spremljanju otrokovega razvoja smo prav posebno pozornost 
namenili spremljanju aktivnosti otroka, povezanih po sistemu učenja NTC. 

Program "Etika in vrednote v vzgoji in 
izobraževanju"

 
Program temelji na prepričanju, da je eno najosnovnejših poslanstev vzgoje 
otrok in mladine izobraževanje na temeljih življenjskih vrednot in etike v družbi 
prihodnosti.

Ciljne usmeritve večletnega sodelovanja so: krepitev kompetenc vzgojiteljev 
za vključevanje etike in vrednot v vzgojno-izobraževalno delo, ozaveščanje in 
motiviranje otrok za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki, vrednotah in 
znanju, ter krepitev stabilne družbe, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju.

Evropsko ogrodje, ki temelji na etiki in vrednotah, spodbuja 10 celostnih 
vrednostnih usmeritev. To so: humanost, znanje, modrost, pravičnost, 
univerzalizem, delo, integriteta, ustvarjalnost, tradicija – kultura ter SKRB ZA 
ŽIVLJENJE – ZDRAVJE, NARAVO IN SOČLOVEKA.

Prav slednje bomo v tem letu vsebinsko poudarili in programsko umeščali v vse 
oddelke našega vrtca.

NOVOST!

Interni projekt  
"Malo bontona za veliko veseLja"

 
K razvoju posameznika v zadovoljno, odgovorno, samozavestno, spoštljivo 
in uspešno osebo pripomore tudi ustrezno obnašanje z lepo kulturo dialoga v 
različnih okoljih. Zato bomo otroke v okviru projekta Malo bontona za veliko 
veselja na njim primeren način skozi igro vzgajali in izobraževali o vsakodnevnih 
pravilih in priporočilih glede vedenja, ki veljajo v sodobni družbi. Tako želimo 
delovati proaktivno in jih navajati na ustrezno obnašanje ter reagiranje tudi v 
kasnejšem šolskem obdobju in odrasli dobi.

Na Pedenjpedovo ogrlico bomo skozi celo leto nizali vrednote, ki so pomembne za 
posameznika in širšo skupnost oziroma okolje. Po mesecih bomo tako ustvarjali, 
se pogovarjali, učili in igrali na temo ključnih besed oziroma vrednot, povezanih 
z bontonom. To so: pozdravljanje, pomoč drugim, obnašanje v prometu, za 
pogrnjeno mizo, darilo, pospravljajmo za seboj, obnašanje na kulturnih 
prireditvah, moč pohvale, se znamo opravičiti, higiena – umivanje, ne skači v 
besedo drugim, zahvala, obnašanje pri igri … 

Projekt "Šport in špas" - gibanje in 
druženje vseh generacij

Nosilna tema: DRUŽENJE IN GIBANJE VSEH GENERACIJ, GIBANJE JE ZDRAVJE. S 
tem projektom se gradijo vrednote do odgovornega načina življenja in ohranjanja 
zdravja. V projekt se vključujejo otroci, vsi zaposleni v vrtcu, starši, strokovnjaki in 
predstavniki lokalne skupnosti. Prednostna smer letošnjega delovanja projektne 
skupine je medgeneracijsko druženje in gibalne aktivnosti otrok, ki jo bomo razvili 
na prav posebnem vsakodnevnem druženju dveh generacij v novi Enoti VIDEK, in 
sicer v prostoru, posebej namenjenem za gibanje otrok, babic in dedkov.
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REPUBLIŠKI PROJEKTI PO 
 RAZLIČNIH ODDELKIH  
 IN INTERESIH

VARNO S SONCEM
 
Tudi v letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s programom Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje Varno s soncem, ki je nastal kot prizadevanje za 
izboljšanje stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o 
naraščanju števila rakavih obolenj kože in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je 
pojavnost kožnega raka močno povezana tako z izpostavljanjem UV sevanju kot 
s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroštvu. Namen programa je otroke in 
njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem 
sončnih žarkov in navajati otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju. 

TURIZEM IN VRTEC
 
Turistična zveza Slovenije že osmo leto izvaja projekt Turizem in vrtec. Tema 
letošnjega projekta je »Z igro do prvih turističnih korakov«. 

MALI SONČEK
 
Športni program Mali sonček izvajamo v vseh skupinah dvo- do šestletnih otrok. 
Gibanje je lahko učenje novih spretnosti, osebno ustvarjanje, način uresničevanja 
svojih želja, razvijanje in primerjanje gibalnih sposobnosti, ohranjanje zdravja. 
Pomembne so kakovostne spodbude s področij spoznavnega, gibalnega, 
čustvenega in socialnega razvoja otrok.

INTERNI PROJEKT EKO-BIO ODDELKI V pRVEM 
STAROSTNEM OBDOBJU

 
Poudarek delovanja EKO-BIO oddelka je na bivanju v ekoigralnici, opremljeni 
z ekološkimi materiali in opremo. Tudi igrače, ki jih malček uporablja, so iz 
ekoloških in okolju prijaznih materialov.

Za starše in ostale obiskovalce vrtca pripravljamo oglasno desko »Ekotočka«, kjer 
si lahko ogledate fotografije dejavnosti, preberete novice, recepte za pripravo 
ekojedi … Naravne materiale shranjujemo v različne košarice, kjer jih otroci 
opazujejo, tipajo, se igrajo z njimi, jih razvrščajo in iz njih izdelujejo izdelke.

Spomladi se bomo posvetili vrtičku in vanj posadili različna zelišča. Ta zelišča 
bomo v prihodnje tudi uporabili pri pripravi hrane in napitkov. Izdelali bomo tudi 
herbarij iz travniških cvetlic. 

INOVACIJSKI PROJEKT - SPEZ
 
Projekt bomo izvajali že drugo leto v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo. Glasba 
vpliva na počutje otrok in odraslih v skupini, zato bomo izkoristili njeno delovanje. 
Pri predvajanju glasbe, kot zgodnje stimulacije in kot tehnike sproščanja, bomo 
otrokom v vrtcu predvajali različne zvrsti kakovostne glasbe. Z glasbo in zvoki 
bomo ustvarjali stimulativno in umirjajoče okolje. Glasbo bomo vključevali v 
vrtčevski vsakdan tako v igralnicah kot pri bivanju na prostem. Dosedanje delo 
bomo nadgradili tako, da bomo pripravili nabor kakovostne glasbe za predvajanje 
v oddelkih, uvajali bomo zvoke iz naravnega okolja in igranje na različne 
instrumente. Glasbo bomo povezali z drugimi področji kurikula. Glasba in zvoki 
bodo naši spremljevalci in vrtec bo postal »hiša zvoka«.
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikul posameznega vrtca in jih vrtec izvaja 
občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikula vrtca, interesa otrok 
in želja staršev. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca in so skladne s 
cilji in načeli t. i. Kurikula za vrtce. Nabor teh se lahko iz leta v leto spreminja.

Glasbene in pevske urice "Mali Pedenjped"

Glasba prežema vse vesolje. Vse diha v neprekinjenem ritmu življenja. Vsaka 
zvezda, vsak človek, vsako bitje utripa v svojem tonu. In ko se ti med seboj 
uskladijo, ustvarijo glasbo. Zborček Mali Pedenjped nas bo razveseljeval s svojimi 
glasovi in nam popestril ritem življenja.

Poleg občasnih obogatitvenih programov vam predstavljamo celoletne 
obogatitvene vsebine po mesecih, ki potekajo v posameznem obdobju leta, 
vendar se običajno ustvarjalno razlikujejo po oddelkih in enotah. 

SEPTEMBER
 
S posebnim prvim vrtčevskim dnevom v vsaki enoti bomo zakorakali v novo 
šolsko leto. Mesec september bo namenjen uvajalnemu obdobju za najmlajše, 
roditeljskim sestankom za vse starše ter tkanju novih vezi in prijateljstev. Ker se 
vsak stik, sodelovanje začne z dejanjem, imenovanim pozdravljanje, bomo ta 
mesec temu posvetili še posebno pozornost.

V okviru Evropskega tedna mobilnosti bomo preko aktivnosti (pešci v prometu, 
spoznavanje prometnih znakov, dan brez avtomobila) pri otrocih razvijali 
vrednote, povezane z zdravim življenjskim slogom.

OKTOBER
 
Praznovali bomo TEDEN OTROKA 2017 in ga obeležili z dejavnostmi, aktivnostmi 
in druženji, ki jih bomo pripravili za otroke in njihove starše.

Slovesno prireditev bomo posvetili odprtju nove gradnje Enote VIDEK in 
50. obletnici obstoja te enote, hkrati pa 40 let praznuje v tem šol. letu Enota 
PEDENJPED. Ta je letos dobila povsem novo preobleko. Hkrati bomo proslavili 
tudi novo podobo oziroma obnovo enot METKA in RDEČA KAPICA. 

NOVEMBER
 
V okviru vseslovenskega projekta Tradicionalni slovenski zajtrk bomo tretji petek v 
novembru obeležili dan slovenske hrane. Pod naslovom »MALČEK ZA POGRNJENO 
MIZO« se bomo naučili pravilnega obnašanja za mizo, kako jo lično pripravimo ter o 
hrani, ki sestavlja zdrav zajtrk in pripomore k zdravju in dobremu počutju. 

DECEMBER
 
Za otroke bomo praznično vzdušje pričarali z okrasitvijo vrtca, vsaka enota 
bo praznovala na svojstven način. Dogajanja bomo popestrili z gledališko 
predstavo za otroke, z izborom pesmi pa se bo predstavil tudi pevski zborček 
»MALI PEDENJPED«.

Povabili vas bomo v gledališče APT Novo mesto na ogled predstave 20.000 MILJ 
POD MORJEM. To bo umetniška poslastica za vse občudovalce morja, oceanov in 
skrinosti. Predstava bo na sporedu v večernem času, otroci si jo bodo ogledali v 
spremstvu staršev.
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JANUAR
 
Z igrami na snegu bomo po prazničnem mesecu z gibanjem poskrbeli za svoje 
zdravje in dobro počutje ter imeli možnost opazovati, kako se narava pozimi 
spreminja. Projektna skupina Šport je špas vas bo tudi tokrat povabila na bele 
strmine na Pedenjpedov zimski športni dan na Gačah. 

FEBRUAR
 
V mesecu kulture bomo otroke prek številnih dejavnosti seznanjali z glasbeno 
in likovno umetnostjo, gledališčem, plesom, knjigo ter širili bralno kulturo in jih 
ozaveščali o pomenu kulturne dediščine. Otroke bomo spodbujali k ustvarjalnosti 
v besednem in nebesednem izražanju, spremljanju kulturnih dejavnosti in 
aktivnemu vključevanju vanje. Z obiskom kulturnih dogodkov in ustanov bomo 
otroke navajali na ustrezno obnašanje v hišah kulture in umetnosti. Z otroki 
bomo obiskali APT Novo mesto in si ogledali didaktično svetlobno predstavo 
MAVRICA. Predstavo bomo otrokom podarili. 

MAREC
 
Za naše bodoče starše in otroke ter zunanje obiskovalce bomo že tradicionalno 
odprli vrata naših hiš ter jih na »PEDENJPEDOV DAN« seznanili z delom in 
življenjem v vrtcu.

V mesecu družine bomo pripravili dejavnosti, v katere bomo vključili očke, 
mamice, dedke in babice. Otroci se vam bodo s tem zahvalili za vašo ljubezen in 
vse, kar jim nudite. Ker je za zdrav in pozitiven razvoj posameznika pomembna 
pohvala, bomo otroke skozi različne dejavnosti učili, kako in ob kakšnih 
priložnostih pohvaliti prijatelja in druge. Skozi igro in pogovor bomo pri vsakem 
našli lastnost oziroma potencial, ki ga še posebej odlikuje, in to pohvalili. 

APRIL
 
NARAVA, ZEMLJA, VODA … Praznovali bomo svetovni dan Zemlje. S sprehodi, 
opazovanjem rastlin, živali, dežja, vetra in dejavnosti v naravi bodo otroci doživljali 
naravo. Seznanili se bodo s tem, kako in s čim vsi skupaj prispevamo k ohranjanju 
narave in okolja. V Enoti Metka bodo tudi tokrat čistili, reciklirali in skrbeli za okolje 
v družbi predstavnikov Zavarovalnice Sava. 

MAJ
 
Za otroke, ki zaključujejo vrtčevsko obdobje in odhajajo v šolo, bomo v dveh 
terminih organizirali VRTEC V NARAVI v Kranjski Gori. Ker je to že velik korak k 
samostojnosti, bomo v tem mesecu namenili nekaj časa tudi higieni (umivanje, skrb 
za čistočo, pospravljanje). 

JUNIJ
 
Tokratna zaključna prireditev »PEDENJŠPORTNIK« bo v znamenju športa, gibanja, 
zdravega načina življenja, spoštovanja življenja. Namenjena bo vsem otrokom, 
staršem, starim staršem, strokovnim delavcem.

Za otroke, ki bodo vrtčevske mizice v prihodnjem letu zamenjali za šolske klopi, 
bomo organizirali še taborjenje v spremstvu strokovnih delavcev na igrišču Vrtca 
Metka – »PEDENJTABORJENJE«.

Skozi različne dejavnosti bomo otroke (seveda primerno njihovi starosti) navajali 
k ustreznemu obnašanju pri igri, saj se zavedamo, da so to vzorci, ki se pogosto 
prenašajo tudi v kasnejše delovno (in družinsko) okolje.
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NADSTANDARDNE  
 DEJAVNOSTI

Te so:

AFRIŠKO SONCE – dramsko-lutkovni muzikal o spoštovanju in ljubezni do 
narave;

GLASBENA HIŠA – poučna in zabavna opera v izvedbi vrhunskih izvajalcev;

GLASBENO POPOTOVANJE PO SVETU – s sliko in glasbo predstavljeno 
popotovanje po svetu.

Vrtec v naravi
 
V sodelovanju s CŠOD bomo že šesto leto zapored organizirali VRTEC V NARAVI. 
Mini maturanti bodo ob igri in aktivnostih bogatili svoja doživetja v Kranjski Gori 
(predvidena termina: od 25. 5. 2018 do 27. 5. 2018 in od 1. 6. 2018 do 3. 6. 2018). 
Dejavnosti vrtca v naravi so naravnane na oblikovanje zdravega načina življenja 
ter spodbujanje in pridobivanje novega znanja skozi dejavno učenje neposredno 
v naravi. Dejavnosti temeljijo na izkustvenem pristopu. Otroci naravo spoznavajo, 
odkrivajo in doživljajo z vsemi čutili. Vrtec v naravi je plačljiv, cenovno pa odvisen 
od števila prijavljenih, celotne organizacije, storitev ter dodane vsebine. Plačilo je 
možno na obročno odplačevanje. Celotna organizacija, vsebine, program in cena 
ter način plačila bodo znani v marcu 2018. Vse informacije glede vrtca v naravi 
bodo objavljene tudi na spletni strani našega vrtca www.pedenjpednm.si.

PLAVALNI TEČAJ
 
Plavalno znanje in postopki prilagajanja na vodo imajo veliko koristi za zdravje in 
varnost otroka. Za uspeh sta pomembni pohvala in potrpežljivost. Izbrani učitelji 
plavanja, nekateri tudi sami strokovni delavci vrtca, so skupaj z izvajalcem Zavodom 
Novo mesto pripravili celovit 10-urni program prilagajanja na vodo. Udeležili se ga 
bodo otroci, stari 5 in 6 let, po razporedu v mesecu marcu in aprilu 2018.

Nadstandarde dejavnosti so običajno organizirane za otroke 2. starostnega 
obdobja in so za starše dodatno plačljive.

Izvajalci teh dejavnosti so zunanje ustanove in potekajo izven vrtca in igrišča 
vrtca. Vrtec zagotovi organizacijo, spremstvo ter varnost otrok, ob slabem 
vremenu po potrebi tudi avtobusni prevoz. Kadar gre za obiske muzeja in 
gledališča, kar je povezano s stroški vstopnine, te krijete starši. Na prvem 
roditeljskem sestanku vzgojitelj seznani starše z dejavnostjo in stroški plačila. 
Starši svojo odločitev o vključitvi otroka potrdite z vpisom v dejavnost.

V šolskem letu 2017/2018 načrtujemo izvedbo v nadaljevanju navedenih 
nadstandardnih dejavnosti.

Lutkovno-gLedaLiški abonma
 
Za otroke Vrtca Pedenjped Novo mesto od 4. do 6. leta starosti smo izbrali 
tri predstave različnih zvrsti, ki so predvidene po abonmajskem programu v 
dopoldanskem času v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu.
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NOVOST!

NedeLjske matineje v zimskem času v  
Anton Podbevšek Teatru

 
Branje je za duha to, kar je telovadba za telo, pravi slovenski pregovor.

Samo za otroke in starše Vrtca Pedenjped Novo mesto v sodelovanju z APT Novo 
mesto na naših oglasnih deskah mesečno od decembra do aprila po razporedu. 
Skozi matineje nas bo vodil in nam jih bral s svojim žametnim glasom Pavle 
Ravnohrib.

PRENOVLJEN PEDENJBRALČEK
 
Slikanica vabi otroka v čudovit svet domišljije in sveta, ki mu pripadajo knjižni 
junaki – močni, dobri, lepi, z nadnaravno močjo in znanjem.

V sodelovanju s Knjižnico Mirana Jarca iz Novega mesta bomo skupaj poiskali 
junake in jih upodobili v knjižici Pedenjbralčka. Včasih sami, včasih z vašo ali našo 
pomočjo.

MUZEJSKE DELAVNICE
 
Tudi v prihajajočem letu se bomo pustili zapeljati v čaroben svet naših prednikov 
in bomo celoletno prednostno temo namenili spoznavanju kulturne dediščine 
kraja, v katerem živimo.

Časovni vrstni red

dejavnost Izvajalec starost Trajanje enota

Gledališki abonma KC JT Novo mesto 4–6 let 3x letno vse

Vrtec v naravi Vrtec Pedenjped 
in CŠOD

5–6 let 25. 5.–27. 5. 2018 
1. 6.–3. 6. 2018

vse

Plavalni tečaj Zavod Novo 
mesto

5–6 let Marec, april 2018 vse

Nedeljske matineje APTNovo mesto 3–6 let 1x mesečno od 
decembra do 
aprila

vse

Mesec kulture APT Novo mesto 4–6 let februar 2018 vse

Pedenjtaborjenje Vrtec Pedenjped 3–6 let junij 2018 vse

Po sledeh naših 
prednikov

Vrtec Pedenjped 
in Dolenjski muzej 
Novo mesto

4–6 let 2x letno vse

Pedenjbralček Vrtec Pedenjped 
in Knjižnica 
Mirana Jarca

4–6 let 1x letno vse

Medgeneracijsko 
druženje

Vrtec Pedenjped 
in Društva 
upokojencev

3–6 let 1x mesečno Enota 
Videk

Glasbene in  
pevske urice  
Mali Pedenjped

Vrtec Pedenjped 4–6 let 1x tedensko Enota 
Ostržek

Praznovanja v 
decembru

Vrtec Pedenjped 3–6 let december 2017 Enota 
Ostržek 
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DODATNE POPOLDANSKE 
 DEJAVNOSTI

Vrtec daje možnost uporabe prostorov (igralnic in telovadnic) preverjenim, 
specializiranim zunanjim izvajalcem za izvajanje dejavnosti, igro in učenje 
predšolskih otrok. Otroci, za katere ste se starši odločili, da bodo obiskovali 
dodatno dejavnost, se ne vračajo v oddelek, ampak jih po končani dejavnosti 
prevzamete starši. Kadar gre otrok na dodatno dejavnost, vrtec po njegovem 
odhodu iz oddelka ne prevzema več odgovornosti zanj. Odgovornost prevzamete 
starši, za čas, ko se izvaja dodatna dejavnost, pa izvajalci. O tem, da se otrok pred 
vaših prihodom vključi v dodatno dejavnost, daste starši pisno izjavo vzgojiteljici 
oziroma vzgojitelju oddelka, v katerega je vaš otrok vključen.

Stroške za izvedbo dodatnih dejavnosti krijete starši izvajalcu dejavnosti.

Vse dejavnosti se bodo začele v jesenskem času (september, oktober) in bodo 
trajale predvidoma do konca maja 2018. Ponudniki omenjenih dejavnosti bodo 
po predhodnem dogovoru starše in otroke k svoji dejavnosti povabili z obvestili, 
letaki in prijavnicami. Posamezna dejavnost bo potekala v določeni enoti glede na 
število prijavljenih otrok.

PLESNE URICE

Ples je življenje in ples je pisan svet. Naj se vrti in se smeji vsak mali Pedenjped, 
ki v plesno šolo odhiti. Vse to v družbi profesionalnih plesalcev na lokacijah enot 
Metka, Pedenjped, Rdeča kapica, Sapramiška, Ostržek in Videk.

NOVOST!

KUHARSKA DELAVNICA

Mali kuharski navdušenci bodo spoznavali osnovne kuharske postopke, 
pripomočke ter pridobili osnovne spretnosti za pripravo enostavnih jedi. Vse 
jedi, ki jih bodo pripravili, bodo postregli na lično pogrnjene mize. Del otroških 
kulinaričnih delavnic bo namenjen kulturnemu uživanju hrane in pijač oziroma 
»bontonu za pogrnjeno mizo«. Delavnica bo potekala 1x mesečno v novi Enoti 
Videk v popoldanskem času pod idejnim vodenjem pravega kuharskega virtuoza.

NOVINARSKA DELAVNICA

Pedenjped – novinar bo oblikoval in sestavljal prispevke ter spoznaval moč 
in učinek izraženega in predstavljenega v medijih, užival in se spoznaval z 
delovanjem medijskega sveta. Na lokaciji vseh enot Vrtca Pedenjped Novo mesto 
in lokacijah medijskih hiš po Novem mestu v družbi čisto prave novinarke.

SLIKARSKA DELAVNICA

Celoten namen programa je izražanje otroka s pomočjo likovne umetnosti. 
Tehnike, materiali, svobodno izražanje in spoznavanje umetniškega sveta s 
pomočjo oči umetnika. Za vse otroke, ki radi packajo in preverjajo različne 
materiale s svojimi prsti ter uživajo v barvitosti. Delavnico bo vodil slikar v Enoti 
Ostržek 1x mesečno.

ANGLEŠKE URICE

Širina, nova znanja, igra in smeh – kako drugače se pogovarjajo otroci v drugih 
državah. Če vašega otroka zanimajo nove besede, nova znanja, se lahko pridruži 
našim zunanjim sodelavcem pri učenju tujega jezika. V Enoti Pedenjped po urniku 
skozi celo leto, če se bo izkazala večja potreba, pa tudi v ostalih enotah.
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ORGANIZACIJSKE ENOTE  
 VRTCA PEDENJPED  
 NOVO MESTO

Ko takole urejamo in pospravljamo še zadnje drobtinice preteklega, nepozabnega 
leta, kar ne moremo zadrževati misli in želja, ki uhajajo na plano in nestrpno 
čakajo, da se zavrtijo v raznovrstnih oblikah po igralnicah našega zavoda ter se s 
svojo sporočilnostjo usidrajo v vsakdan vseh nas.

V preteklih letih smo večkrat sodelovali z različnimi organizacijami lokalne 
skupnosti in skupaj pletli medgeneracijske vezi ter tako otrokom skušali prikazati 
pravo oziroma edino pot, ki je v življenju slehernika zagotovo najpomembnejša. 
Pot sočutja in empatije, pot pomoči in solidarnosti, pot prijateljstva in mirnega 
sobivanja ter pot spoštovanja in ohranjanja vsega živega in neživega v našem 
okolju. Z državnim projektom Etika in vrednote že nekaj let pridobivamo izkušnje 
ter znanje. Tudi letos želimo vanj aktivno vključevati ter s posameznimi moduli 
in dejavnostmi ozaveščati in spodbujati k ohranitvi osnovnih vrednot, ki sta jih 
globalizacija in hitrost vsakdana postavila na drugi, stranski tir.

Novo šolsko leto, ki bo za mnoge t. i. tabula rasa, želimo obarvati z mavrico 
neprecenljivih vrednot, kot so prijateljstvo, odgovornost, marljivost, potrpežljivost, 
poštenost, empatija, vztrajnost, vljudnost, spoštovanje, rahločutnost, ter jih ovite v 
številne zabavne in poučne dejavnosti predstaviti malčkom, njihovim staršem in 
širši lokalni skupnosti.

Pomembno je, da delujemo tvorno in skupaj skrbimo za to, da bomo pustili 
pravi pečat, našim otrokom pa ponudimo dobro in pristno popotnico, ki jim bo 
pri njihovih dogodivščinah, skupaj s primarno doto, nudila pomoč in omogočala 
vedrino ter srčnost.

ENOTA  

Pedenjped

Šegova ulica 22, Novo mesto 
T: 07/371 82 60 
M: 040 619 157

Organizacijska vodja:  
Jasna Sotler  
E: jasna.sotler@pedenjpednm.si  
M: 051 660 522

Poslovalni čas: 5.30–17.00 
Število oddelkov: 10

Prijateljstvo. Enota kot prezentativni 
člen zavoda deluje že 40 let in 
ob številnih dogodkih združuje, 
povezuje in predstavlja naše delo 
kot nepogrešljivo dejavnost, ki jo 
ponujamo someščanom. Enota je 
med vsemi največja, saj šteje kar 10 
skupin, v katerih se pletejo prijateljstva 
in prve ljubezni. Posebnost enote sta 
gotovo EKOigralnici, ki z dejavnostmi 
in materiali še dodatno razvijata 
vrednote, ki spodbujajo k ohranjanju in 
varovanju okolja ter vsega naravnega.

mailto:jasna.sotler@pedenjpednm.si
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ENOTA 

Sapramiška

Ulica Slavka Gruma 63, Novo mesto 
T: 07/371 82 42 
M: 040 634 396

Organizacijska vodja:  
Helena Šulc  
E: helena.sulc@pedenjpednm.si,  
M: 051 660 523

Poslovalni čas: 5.30–16.00 
Število oddelkov: 5

Spoštovanje. Vrednota, ki jo včasih 
močno pogrešamo v medgeneracijskih 
odnosih, pa vendar je še kako 
dobrodošla in prisotna v enoti, ki 
domuje na Osnovni šoli Drska. Enota 
šteje 5 skupin in s svojim delom ter 
zgledom spodbuja sodelovanje in 
spoštovanje, saj si naši malčki delijo 
prostor pod soncem z živahnimi šolarji.

ENOTA  

Rdeča 
kapica

Šegova ulica 5, Novo mesto 
T: 07/371 82 80, 07/371 80 82 
M: 040 859 364

Organizacijska vodja:  
Ksenija Forte  
E: ksenija.forte@pedenjpednm.si 
M: 051 660 521

Poslovalni čas: 5.30–16.00 
Število oddelkov: 5

Rahločutnost. Je vrednota, ki 
mojstrsko združuje in ohranja 
občutljivo ter razumevajočo 
komponento v odnosu ljudi vseh 
generacij, prepričanj in slojev. Tako se 
v enoti, ki vsako leto napolni 5 igralnic, 
trudijo našim malčkom z zgledom in 
dejavnostmi sleherni dan približati 
vrednote, ki bogatijo, zabavajo in 
poučujejo.

mailto:helena.sulc@pedenjpednm.si
mailto:ksenija.forte@pedenjpednm.si
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ENOTA  

Videk

Bršljin, Novo mesto (novogradnja) 
T: 07/371 82 90 
M: 040 634 573

Organizacijska vodja:  
Janja Tolar  
E: janja.tolar@pedenjpednm.si  
M: 051 660 524

Poslovalni čas: 6.00–16.00 
Število oddelkov: 6

Vztrajnost. Vrednota, ki popolnoma 
predstavi enoto. Po mnogih letih 
vztrajnega, požrtvovalnega in strpnega 
čakanja je namreč končno zrasla 
povsem nova hiša, ki bo nadomestila 
utesnjene prostore starejše stavbe. V 
tem letu bo enota tako slavila dvojno. 
Septembra bo prvič odprla svoja vrata 
na novi lokaciji in napolnila 6 oddelkov 
z malčki, ki bodo leto nadaljevali 
praznično. Mineva namreč 50 let od 
odprtja prvega »Vidka«. Tako ne bo 
zmanjkalo »izgovorov« za vselej veselo, 
vedro in prijazno vzdušje, ki se bo 

razlegalo po prostorih naše nove enote.

ENOTA 

Metka

Kettejev drevored 5, Novo mesto 
T: 07/371 82 32 
M: 040 859 352

Organizacijska vodja:  
Mirica Klobčar  
E: mira.klobcar@pedenjpednm.si 
M: 051 660 526

Poslovalni čas: 6.30–17.00 
Število oddelkov: 6

Marljivost. Najvišje ležečo enoto in 
gotovo hišo z najlepšim razgledom ter s 
pravljičnim igriščem polni 6 igralnic. Da 
lahko živi in ustvarja v čudoviti neokrnjeni 
naravi, je potrebno ogromno marljivih, 
empatičnih, spoštljivih in prijaznih ljudi, ki 
ohranjajo ravnovesje med izkoriščanjem 
danih dobrin in ohranjanjem zdravega 
okolja. Otrokom, staršem in obiskovalcem 
tako ponuja dejavnosti in vsebine, ki 
prav vsakega bogatijo, sproščajo in 
navdušujejo.

mailto:janja.tolar@pedenjpednm.si
mailto:mira.klobcar@pedenjpednm.si
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ENOTA  

Ostržek

Ulica Danila Bučarja 2, Novo mesto 
T: 07/371 82 40 
M: 040 525 909

Organizacijska vodja:  
Damjana Štalcar  
E: damjana.stalcar@pedenjpednm.si 
M: 040 634 751

Poslovalni čas: 5.30–16.15 
Število oddelkov: 8

Odgovornost. Enota s svojimi 8 
oddelki stremi k oblikovanju in 
zagotavljanju pestrih ter raznolikih 
dejavnostih, s katerimi otrokom 
omogoča razvoj številnih veščin in 
vrednot. Je edina hiša, ki gosti in skrbi 
za številne živalske vrste ter s tem 
otrokom podarja osnovne temelje 
spoštljivega in odgovornega odnosa do 
vsega in vseh.

ENOTA  

Cepetavček

Hiša Zorić, Ob potoku 12, Novo mesto 
M: 040 298 350

Organizacijska vodja:  
Sonja Resman  
E: sonja.resman@pedenjpednm.si 
M: 041 392 773

Poslovalni čas: 6.00–16.00 
Število oddelkov: 2

Družina. Enota, ki oblikuje, združuje in 
zabava najmanjše število nadobudnih 
»cepeteljnov«, je skrita v stanovanjski 
hiši na robu mesta. S svojo majhnostjo 
in prikupnostjo deluje kot ogromna 
družina in tako lahko s številnimi 
pestrimi in poučnimi vsebinami 
pripomore k razvoju vrednot, kot so 
vztrajnost, vljudnost in sočutnost.

mailto:damjana.stalcar@pedenjpednm.si
mailto:sonja.resman@pedenjpednm.si,%20M:%20041
mailto:sonja.resman@pedenjpednm.si,%20M:%20041
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ENOTA  

Pikapolonica

Brezje 8, 8000 Novo mesto 
T: 07/371 82 70

Organizacijska vodja:  
Mojca Zrimšek  
E: mojca.zrimsek@pedenjpednm.si  
M: 051 660 525

Poslovalni čas: 7.00–13.00 
Število oddelkov: 2

Poštenost. Je skromna hiša, ki stoji 
v središču romskega naselja in kot 
taka potrpežljivo sprejema romske 
otroke in jih pripravlja na samostojno, 
pošteno pot v civilni družbi. Ni 
merske enote, ki bi odmerila trud in 
potrpljenje zaposlenih, ki požrtvovalno 
in nesebično razdajajo svoj čas in 
energijo za socializacijo in dobro 
počutje romskih otrok.

NAČINI POVEZOVANJA IN 
SODELOVANJA S STARŠI

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, 
saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in 
institucionalne vzgoje.

Oblike sodelovanja s starši so individualne, skupne in skupinske.

INDIVIDUALNE OBLIKE:

Prvi pogovori z vzgojitelji pred vstopom otroka v vrtec.

Vsakodnevna izmenjava informacij ob prihodu in odhodu otrok.

Individualni pogovori s strokovnimi delavci, ki potekajo predvidoma enkrat 
mesečno – pogovorne urice.

Sodelovanje staršev pri oblikovanju spletnega časopisa, ankete na spletni strani 
vrtca.

Pogovor z ravnateljico oziroma vodstvom vrtca po predhodni najavi ali dogovoru 
na tel. 07/ 371 82 52, 040 170 609 ali e-naslov meta.potocnik@pedenjpednm.si.

mailto:mojca.zrimsek@pedenjpednm.si
mailto:meta.potocnik@pedenjpednm.si
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SKUPNE IN SKUPINSKE OBLIKE:

Informativni dan za zunanje obiskovalce.

Uvodni sestanek za starše otrok novincev.

Roditeljski sestanki pred vstopom otroka v vrtec.

Roditeljski sestanki kot temeljna oblika druženja, namenjena staršem določene 
skupine.

Vzgojiteljevo elektronsko sporočanje posebnosti celotni skupini staršev 
oddelka.

Ostala skupna druženja, kot so prireditve, praznovanja, izleti, pohodi, 
predstavitve poklicev, delavnice za starše in predavanja, dan odprtih vrat – 
Pedenjpedov dan, športni dnevi, razstave, ustvarjalne delavnice skupaj z otroki in 
starši, gledališče za otroke in starše, zaključna športna prireditev Pedenjšportnik,

Informacije – oglasne deske, spletna stran vrtca www.pedenjpednm.si.

Informacije in komunikacija z vodjo vzgojiteljico oddelka preko e-pošte oddelka.

Publikacija vrtca, obvestila, plakati, letaki in e-časopis na spletni strani vrtca, kar 
omogoča sprotno obveščanje staršev o življenju in delu vrtca,

Prostovoljno delo in sodelovanje staršev v različnih oblikah, kot so skupne 
čistilne akcije, pikniki, pohodi, donacije, predstavitev poklicev, hobijev.

Elektronsko obveščanje o odsotnosti otrok prek spletne aplikacije.

ŠOLA ZA STARŠE

Šola za starše je oblika sodelovanja med vrtcem in starši, s katero vrtec ponudi 
staršem in starim staršem sklop predavanj. Predavanja se nanašajo na področje 
vzgoje, razvoja otrok, komunikacije in drugih aktualnih vprašanj, s katerimi se 
soočajo starši in vzgojitelji. Predvidoma bo Šola za starše potekala v oktobru, 
novembru in decembru 2017 vsako drugo sredo ob 17. uri v prostorih Enote Videk v 
Novem mestu. 

Predavanja bodo brezplačna, vendar je zaželeno, da starši svojo udeležbo 
napoveste s prijavo. Prijavnica je objavljena na spletni strani vrtca, v tiskani 
obliki pa bodo obrazci na voljo v enotah vrtca. Vse prijavljene prosimo za redno 
udeležbo. Tematiko predstavljajo ugledni strokovnjaki, ki na podlagi svojih 
izkušenj in posebnega znanja odpirajo nove poglede na delo z otroki. Srečanj 
se udeležujejo starši, stari starši in strokovni delavci vrtca, kar pripomore k 
zbliževanju v pristopih pri delu z otroki.

srečanje: 25. oktober 2017

Karel Gržan: Vzgoja za radost bivanja (o brezmejni ljubezni z jasnimi mejami)

Pater Karel Gržan je duhovnik, pisatelj in predvsem velik človek. S svojim 
razmišljanjem nam pomaga iskati pravo smer v življenju. Takole pravi, kaj je 
bistveno v življenju: »Najprej moraš biti ljubljen. Najprej te mora nekdo imeti rad 
v tvoji realni situaciji. Da ti je življenje lepo, te mora nekdo ovrednotiti, prepoznati 
v tvojih vrednostih in jih mora zelo jasno konkretizirati. Treba je zelo paziti, da 
te ne vrednoti nekdo samo tam, kjer si dober za ‚ponucati‘, kar počne družba 
ekonomizma. Pomembno je, da te ovrednoti tudi na področjih tvoje osebne 
odličnosti. Sposobnosti sočustvovanja, sposobnosti hudomušnosti, sposobnosti, 
ki so temeljne za radost bivanja.«

http://www.pedenjpednm.si
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srečanje: 29. november 2017

Irena Potočar Papež: Z bontončkom do bontona in kulture dialoga

Irena Potočar Papež, po izobrazbi pedagoginja in slovenistka, je predavateljica in 
pisateljica, ki v različnih vzgojno-izobraževalnih in poslovnih okoljih udeležencem 
predaja znanje o temah, ki so pomembne za zasebni in poslovni vsakdan vseh. 
V predavanja vnaša konkretne primere, oplemenitene z izkušnjami, ki jih je 
pridobivala tudi kot zaposlena v vrtcu in šolah na različnih stopnjah. Na druženju 
bo izpostavila najpomembnejša pravila in priporočila, ki bi jih morali poznati in 
upoštevati tudi otroci. Ob tem bo podala tudi nekaj namigov, kako naj jih odrasli 
otrokom ustrezno predstavimo skozi različne vzgojne, izobraževalne in družabne 
oblike. Prepričana je, da »mora v tebi goreti, kar želiš zanetiti v drugem«, kot je 
dejal Avguštin, zato zagovarja načelo zgleda.

srečanje: 13. december 2017

Godi Keller: Razvoj otroka v predšolskem obdobju

Godi Keller je norveški pedagog, ki predava po celem svetu. V preteklem letu smo 
ga spoznali tudi v našem vrtcu. Zaradi velike udeležbe in zanimanja prisotnih 
smo ga znova povabili v našo sredino. Je avtor knjige S srcem v šoli. Njegova 
predavanja na humoren način razkrivajo pomembna življenjska spoznanja. 
Opozarjajo na pomembnost ohranjanja in spodbujanja otroške radovednosti, 
celostni razvoj, na umetnost kot najlepšo pot do novega znanja ter pravilo »Vse 
ob svojem času«. Predstavil nam, bo kako najti pravo mero in kdaj začeti.

Za izvedbo je zadolžena svetovalna delavka Kristina Žmavčič, pri kateri dobite več 
informacij.

SVET STARŠEV

Svet staršev je oblikovan tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki 
ga izvolijo starši na 1. oddelčnem roditeljskem sestanku. Bistvena naloga sveta 
staršev je, da pregleda in obravnava predloge in mnenja, ki so jih izrazili starši na 
oddelčnih sestankih.

Svet staršev opravlja naslednje naloge:

1. predlaga nadstandardne programe;

2. daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;

3. sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca, vzgojnega načrta, pri 
pravilih šolskega reda ter poda mnenje o letnem delovnem načrtu;

4. daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja;

5. obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;

6. voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe vrtca;

7. lahko sprejme svoj program sodelovanja z vrtcem, zlasti glede vključevanja v 
lokalno okolje;

8. v dogovoru z vodstvom vrtca lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne 
skupine;

9. opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
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SVET ZAVODA

Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja – MONM, pet predstavnikov 
delavcev in trije predstavniki staršev. Svet imenuje in razrešuje ravnatelja, 
sprejema program razvoja vrtca, letni delovni načrt in poročilo o njegovi 
uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih programov, obravnava poročila o 
vzgojni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami otrok in v zvezi s 
pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja ter 
obravnava zadeve, ki mu jih predložijo šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat 
zaposlenih in svet staršev.

STROKOVNE SLUŽBE V VRTCU

SVETOVALNA DEJAVNOST

Temeljna naloga svetovalne službe v vrtcu je, da se na podlagi svojega 
strokovnega znanja prek svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način 
vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-
izobraževalnega dela v vrtcu.

Svetovalna služba je vsem udeležencem v vrtcu enako dostopna. Sodeluje pri 
vzpostavljanju optimalnih pogojev za razvoj in učenje vseh otrok v vrtcu in v tem 
okviru tudi otrok s posebnimi potrebami.

Svetovalna služba v vrtcu sodeluje z vodstvom, strokovnimi delavci, z zunanjimi 
ustanovami in na tak način pomaga, svetuje ter sodeluje z otroki in njihovimi 
starši.

Starši se lahko s svetovalno delavko pogovorite:

ob vključitvi otroka v vrtec,

glede postopnega uvajanja v vrtec,

ob prehodu otroka iz vrtca v šolo,

o vzgoji, otrokovem razvoju in učenju v predšolskem obdobju,

ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, ločitev, smrt, druge stiske v družini),

ob odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk 
(težave pri hranjenju, spanju, močenje postelje, blatenje, agresivno vedenje, 
samozadovoljevanje idr.),

glede svetovanja o možni pomoči otroku s posebnostmi v razvoju (pomoč pri 
vodenju postopka usmerjanja za otroka s posebnimi potrebami),

glede spodbujanja razvoja nadarjenega otroka,

o pomoči strokovnjakov iz zunanjih ustanov,

kadar potrebujete kakršen koli nasvet oziroma pomoč.

Svetovalna delavka se pri svojem delu ravna po načelu zaupnosti, strokovnosti, 
sodelovalnega odnosa in v dobrobit otroka.
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ORGANIZATOR PREHRANE  
IN HIGIENSKEGA REŽIMA

PREHRANA OTROK V VRTCU

V Vrtcu Pedenjped Novo mesto otrokom zagotavljamo varno in uravnoteženo 
prehrano. Spoštujemo otrokovo pravico do lastnega okusa in teka. Zavedamo 
se, da imajo običajno otroci radi hrano, ki jo poznajo, do nove pa so nekoliko 
nezaupljivi. Kljub temu si prizadevamo, da v družbi vrstnikov in ob razumevajočih 
odraslih poskusijo tudi nove jedi.

Želimo oblikovati ustrezne prehranjevalne navade otrok ter ustvariti pozitiven 
odnos do zdravega načina prehranjevanja, kar je pomembno za kasnejša 
življenjska obdobja. S prehrano v vrtcu zagotavljamo 70 % dnevnih fizioloških 
potreb, ki jih otrok dobi s štirimi obroki. To so zajtrk, dopoldanska sadna malica, 
kosilo in popoldanska malica. Pri pripravi jedilnikov upoštevamo prehranska 
priporočila zdravega prehranjevanja. Obroke pripravljamo v lastni kuhinji.

Otroci skozi obroke spoznavajo stročnice (poleg fižola in graha tudi lečo, čičeriko 
itn.) ter polnovredne žitarice (ajdovo kašo, proseno kašo, različne kosmiče …). 
Polnovredne žitarice otrokom ponudimo kot mlečni obrok, priloge, glavne jedi, 
kot dodatek k solati ter sladice. Večino namazov (čokoladni, namaz iz suhega 
sadja, tunin, fižolov, bučni, čičerikin …), ki jih ponudimo za zajtrk, pripravimo sami. 
Otroke navajamo na pitje navadne vode in zdravih pijač (nesladkan čaj), ki so 
otrokom na voljo v času bivanja v vrtcu.

Trudimo se, da živila, ki jih ponudimo otrokom, ne vsebujejo konzervansov, 
ojačevalcev okusa, umetnih barvil, sladil ter da vsebujejo čim manj sladkorja.

Otroke navajamo na samostojno prehranjevanje, v oddelkih starejših otrok tudi 
s samopostrežno prehrano. Uvajamo otrokom prijazen ritem prehranjevanja, ki 
je naravnan na primerne ure obrokov in upošteva primeren razmik med obroki. 
Rojstne dneve praznujemo brez slaščic.

Otroci I. starostnega obdobja, stari od enega do 2 leti, imajo ob vključitvi v vrtec 
še naprej spremenjen časovni ritem prehranjevanja. V drugi polovici šolskega leta 
v teh oddelkih (1–2 leti) postopoma preidejo na časovni ritem prehranjevanja, ki 
ga imajo ostali otroci I. starostnega obdobja.

RITEM PREHRANJEVANJA V VRTCU

1. starostno obdobje 
(otroci starosti 1-2 leti)

1. starostno obdobje 
(otroci starosti 2-3 leta)

2. starostno obdobje  
(otroci starosti 3-6 let

8.15 zajtrk 8.15 zajtrk 8.15 zajtrk

10.15 dop. malica 10.15 dop. malica 10.15 dop. malica

12.00–13.00 kosilo 11.30–12.00 kosilo 12.15–13.00 kosilo

14.30–15.00 pop. malica 14.30–15.00 pop. malica 15.00 pop. malica

Otrokom omogočamo dietno prehrano na podlagi zdravniškega potrdila pediatra 
ali zdravnika specialista. Starši so dolžni vrtec obvestiti o vsaki spremembi dietne 
prehrane otroka, na začetku šolskega leta pa znova potrditi dieto, če otrok še 
naprej obiskuje vrtec. V primeru prenehanja diete je to treba sporočiti pisno.
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SKRB ZA ZDRAVJE OTROK  
 V VRTCU PEDENJPED  
 NOVO MESTO

Navodila glede zdravstvenega stanja ob sprejemu otroka:

 • pri prihodu v vrtec je obvezno prinesti potrdilo o zdravstvenem stanju otroka, 
s katerim zdravnik potrjuje, da otrok nima kontraindikacij za vstop v vrtec;

 • vzgojiteljici in organizatorki prehrane in ZHR je treba predstaviti 
posebnosti otroka (diete, obolenja, nagnjenost k vročinskim krčem, 
posebnosti družine …);

 • v primeru diete je treba obvezno prinesti potrdilo specialista alergiologa in 
načrt diete, ki ga pripravi otroški dietetik;

 • podati je treba telefonsko številko, na kateri ste starši dosegljivi v primeru 
pojava obolenja;

 • starši oziroma skrbniki, katerih otrok zboli za nalezljivo boleznijo med bivanjem 
v vrtcu, ste dolžni priti po obolelega otroka takoj, ko vas o tem obvesti 
vrtec. Zakon o nalezljivih boleznih navaja, da ima vsakdo pravico do varstva 
pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami ter dolžnost varovati 
svoje zdravje pred nalezljivimi boleznimi;

 • otroka je treba primerno obleči (trenirko ali poleti kratke hlače) in obuti 
(copatki s trdim opetnikom). Obutev naj bo dovolj velika, podplat elastičen 
in nedrseč, da ne ovira otroka pri hoji. Obutev naj bo primerna vremenskim 
razmeram (škornji za dež naj bodo v garderobnih omaricah na razpolago 
otrokom celo šolsko leto). Otroci naj bodo oblečeni večplastno, da se jih 
lahko sleče ali obleče primerno dejavnostim. Dodatno oblačilo naj imajo v 
garderobni omarici;

 • v igralnico otroci vstopajo samo v copatih in seveda zdravi;

 • otroci v vrtec ne smejo prinašati predmetov, s katerimi je ogrožena varnost 
(majhni ali ostri predmeti in podobno).

Vsi se moramo zavedati, da otroci opazujejo odrasle, se od njih učijo in jih 
posnemajo, zato je pomembno, da smo jim vzor tudi glede dobrih higiensko-
zdravih navad.

Skrb za dobro počutje in zdravje otrok je pomembna naloga vseh zaposlenih. V 
našem vrtcu posebej skrbimo za ohranjanje zdravja in za preprečevanje nalezljivih 
obolenj. 

Vrtec naj bi obiskovali samo zdravi otroci.  
Otroci, ki so bolni, ne sodijo v vrtec.

Ker je gibanje na zraku poseben dejavnik pri ohranjanju zdravja, veliko časa 
preživimo na prostem. Za otroke imamo organizirane športne dejavnosti. 
Vsakodnevno poskrbimo za redno prezračevanje in vzdrževanje higiene vrtca.

V primeru obolelosti otroka naprošamo starše, da sporočijo vzrok otrokove 
odsotnosti, to pa predvsem zaradi hitre reakcije v primeru nalezljivih bolezni. 
Zdravil otrokom ne dajemo. V izjemnih primerih (vročinski krči, astmatični napadi, 
epilepsija) se v skladu s pisnimi navodili oziroma privolitvijo otrokovega pediatra 
otroku po potrebi lahko nudi ustrezno terapijo še pred prihodom staršev.

Potrebe po počitku zagotavljamo v skladu z življenjskim ritmom skupine. 
Vsakdanje življenje v vrtcu, vsakdanja rutina, rituali, dogodki, dnevni red 
itn. omogočajo otrokom občutek pripadnosti, ustvarjajo prijetno vzdušje in 
omogočajo vzpostavljanje vezi med vrtcem in družinskim življenjem.
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PRAVICE STARŠEV IN OTROK

Vrtec je ustanova, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V 
demokratični državi zastopate otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti 
zastopniki. Starši imate pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke 
(učni načrt ali kurikul), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu ter do zaščite 
zasebnosti, vse to s poudarkom na varstvu osebnih podatkov. Starši imate pravico 
do sodelovanja pri načrtovanju ter organizaciji življenja in dela v vrtcu in skupini, 
kar vam mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morate upoštevati meje svojega 
soodločanja in ne smete posegati v strokovno samostojnost in neodvisnost 
vrtca. Ob vstopu otroka v vrtec se staršem v dogovoru z vzgojiteljico oziroma 
vzgojiteljem omogoči postopno uvajanje otroka. 

Konvencija o otrokovih pravicah je temeljni dokument, ki uravnava naše delo 
z otroki:

 • med otroki ne delamo razlik glede na raso, barvo, spol, vero, politično in drugo 
prepričanje, narodno, etnično ali družbeno poreklo, premoženje, rojstvo ali 
kakršen koli drug položaj otroka, njegovih staršev ali zakonitega skrbnika;

 • vsem otrokom zagotavljamo enake možnosti pri dejavnostih, ki potekajo v 
okviru standardnega programa vrtca;

 • upoštevamo individualne in skupinske razlike med otroki in oblikujemo 
pogoje za izražanje teh, pravico do izbire in drugačnosti;

 • vzgojno delo z otroki načrtujemo na podlagi znanja in razumevanja 
otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju in na podlagi 
značilnosti posameznega otroka;

 • otroka varujemo pred telesnim in verbalnim nasiljem drugih otrok in 
odraslih;

 • zagotavljamo varno, razumevajočo in spodbudno okolje za otrokov telesni, 
duševni in socialni razvoj ter na osnovi pozitivnih čustvenih, spoznavnih in 
socialnih izkušenj za njegovo popolno zaupanje vase. 

OBVEZNOSTI STARŠEV  
 DO VRTCA

 • Na dan vstopa otroka v vrtec vzgojiteljici oziroma vzgojitelju starši prinesete 
potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

 • Ob sprejemu otroka v vrtec opozorite vzgojiteljico oziroma vzgojitelja na 
posebnosti otroka, ki so pomembne za njegovo varnost in zdravje.

 • V vrtec pripeljete zdravega otroka, ki ne ogroža zdravja drugih otrok; če otrok 
zboli v vrtcu, pridete ponj v najkrajšem možnem času.

 • V primeru nalezljivih bolezni to takoj sporočite odgovorni osebi v vrtcu.

 • Upoštevate poslovalni čas in največ 9-urno bivanje otroka v vrtcu ter ne zamujate.

 • Ob prihodu in odhodu iz vrtca zagotavljate otroku spremstvo odrasle osebe.

 • Upoštevate navodila in obvestila na oglasnih deskah.

 • Redno obveščate vzgojiteljico oziroma vzgojitelja o spremembi podatkov 
(telefonske številke, naslov itn.).

 • Dolžni ste se seznaniti s Pravili o hišnem redu in Pravilnikom o varnosti otrok ter 
oba dokumenta tudi upoštevati.

 • Ob izpisu otroka izpolnite obrazec in upoštevate izpisni rok.
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POSTOPKI IN FORMALNOSTI

VPIS OTROK V VRTEC

Vrtec vpisuje in sprejema otroke od enega do šestega leta starosti. Reden vpis 
otrok v vrtec poteka običajno v mesecu marcu za naslednje šolsko leto. Razpis je 
objavljen v sredstvih javnega obveščanja, na oglasnih deskah ter spletni strani 
vrtca in občine. V času vpisa sprejemamo tudi vloge za premestitev otrok.

Vloge za vpis sprejema vrtec tudi po izteku rednega roka vpisa. Vloga za vpis 
otroka v vrtec (obrazec) je na voljo na upravi vrtca, na spletni strani vrtca in 
občine. Izpolnjeno in podpisano vlogo oddate starši na upravi vrtca pri svetovalni 
delavki.

Sprejem otrok v vrtec poteka v skladu s Pravilnikom o pogojih in kriterijih ter 
postopkom sprejema otrok v vrtec (Ur. l. RS, št. 23/2011 in 11/2015 in DUL 20/2016).

PLAČILO STARŠEV ZA VRTEC

Sistem določitve plačil staršev za programe vrtca določata Zakon o vrtcih (Ur. l. 
RS, št. 100/2005,  25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-
ZUJF, 14/15-ZUUJFO) in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 
62/2010, 40/2011, 40/2012-ZUJF, 57/12-ZPCD-2D, 14/2013, 56/2014-ZŠtip-1, 99/2013 
in nadaljnji). Navedena predpisa določata način in pogoje za subvencioniranje 

programov predšolske vzgoje iz javnih sredstev. Do te subvencije so upravičeni 
starši otrok, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče oziroma 
ima vsaj eden od staršev začasno prebivališče in je hkrati zavezanec za dohodnino. 
Subvencijo oziroma znižano plačilo vrtca lahko starši uveljavljajo z oddajo 
Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na krajevno pristojnem centru za 
socialno delo. Plačilo staršev določi center za socialno delo na podlagi dohodkov 
in premoženja, s katerim razpolaga vaša družina, kot odstotek cene programa, v 
katerega je otrok vključen. Center za socialno delo o določitvi plačila staršem izda 
odločbo. Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu 
vrtca, odloči tudi o znižanju plačila vrtca za drugega otroka, če je tudi ta otrok 
vključen v vrtec. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo 
za drugega otroka 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano 
plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so oproščeni plačila 
vrtca.

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen 
otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev 
plačila vrtca za rejenca odda rejnik. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila 
vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v 
višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %). Starši – tujci, ki niso 
zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v 
katerega je vključen otrok.

Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo programa vrtca 
ogrozilo socialno varnost oseb ali iz drugih pomembnih razlogov, določi nižje 
plačilo za vrtec. Pri tem morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugoden 
socialni in materialni položaj osebe, na katere oseba ne more vplivati, jih pa je 
ob strokovni pomoči centra za socialno delo pripravljena začeti odpravljati v 
dogovorjenem roku in na dogovorjen način.



60 Vrtec Pedenjped Novo mesto 2017/18 61 

DODATNE UGODNOSTI

Cene programov so določene s Sklepom o določitvi cen programov in rezervacij v 
javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo MO Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 41/16).

1. Dodatno znižanje (10 % za I. starostno obdobje in 8 % za II. starostno 
obdobje) velja, če je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. Če sta v vrtec 
hkrati vključena dva ali več otrok iz iste družine, dodatno znižanje velja samo 
za najstarejšega otroka (dodatno znižanje velja za otroke, za katere je MO NM 
dolžna kriti del cene programa vrtca).

2. Starši otrok, ki rešujejo osnovni stanovanjski problem z najemom 
stanovanjskega kredita, plačajo za en dohodkovni razred nižjo ceno vrtca glede 
na dohodkovni razred, ki ga določi center za socialno delo. Znižanje se uveljavi, 
če starši vrtcu predložijo izjavo z vsemi dokazili, ki so določeni v 4. členu Sklepa o 
določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo MO Novo 
mesto. Ta ugodnost velja samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.

3. Rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti lahko starši uveljavijo enkrat letno, od 
1. junija do 30. septembra, za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ 
dva meseca. O odsotnosti obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti, za čas 
rezervacije plačajo 50 % njim določenega dohodkovnega razreda.

Rezervacija velja samo za najstarejšega otroka, če sta v vrtec vključena dva ali več 
otrok hkrati iz iste družine.

4. V primeru daljše odsotnosti otroka zaradi bolezni (nad 30 dni) lahko 
starši uveljavijo rezervacijo zaradi bolezni, plačajo pa 30 % njim določenega 
dohodkovnega

razreda. Za uveljavitev rezervacije morajo starši predložiti vrtcu zdravniško 
potrdilo najkasneje v roku 5 dni po zaključku odsotnosti.

Vrtec je ustanova, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V 
demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti 

zastopniki. Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke 
(učni načrt ali kurikul), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu ter do zaščite 
zasebnosti, vse to pa s poudarkom na varstvu osebnih podatkov. Starši imajo 
pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organizaciji 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 samostojnost in 
neodvisnost vrtca. Ob vstopu otroka v vrtec se staršem v dogovoru z vzgojiteljico 
oziroma vzgojiteljem omogoči postopno uvajanje otroka.

OBRAČUNAVANJE ODSOTNOSTI

Kadar starši veste, da otroka ne bo v vrtec, sporočite njegovo odsotnost 
najkasneje do 8. ure zjutraj na GSM številko 041 303 603 ali prek spletne aplikacije 
na spletni strani vrtca  https://www.pedenjpednm.si/. Za uporabo te storitve 
sporočite vrtcu elektronski naslov in tel. številko, s katerih boste javljali odsotnost 
otroka.

https://www.pedenjpednm.si/
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