Pedenjsrajčka, pedenjhlače,
pedenjčevlji na nogah.
Gromozanski kos pogače
neprenehoma v rokah.
Vsi iz sebe so lasje,
ne prenesejo glavnika,
in kazalec nevede
venomer po nosu stika.
Uhlja kot dva sprta strica
muhasto štrlita v svet.
Pedenjjamica sred lica to je mali Pedenjped.

SPOŠTOVANI STARŠI,
ŽIVLJENJE VRTCA Z
LOKALNIM OKOLJEM,
KULTURO BIVANJA,
EKOLOGIJO, POVEZAVO
Z NARAVO – so prednostne
naloge in najpomembnejši elementi
našega vzgojnega pristopa v šol.
Letu 2014/2015. Vse to nas povezuje
in je vpeto v naše življenje in razvoj
otrok, sploh v povezavi s preteklostjo,
sedanjostjo in prihodnostjo.

učenja in dodali elemente Montessori
vzgoje; gre za intenzivno sodelovanje
vrtca v okolju, v različnost otrok, razvoj
in izražanje čustev v spoznavnem
procesu, v razvoj na gibalnem področju,
v prednosti učenja pred poučevanjem,
v razvoj komunikacije, spodbujanje
predbralne pismenosti in zavedanje
vsakega posameznega otroka, kot
pomembnega člana naše družine, velike
družine VRTCA PEDENJPED
NOVO MESTO.

Zato je še kako pomembna pravilna
in primerna vpetost vrtca v okolje, in
to pogojuje naš odnos do okolja, naših
vrednot in našega sobivanja v skupnosti.
Otroci spoznavajo neznano, drugačno in
različno – to pa je še kako pomembno v
našem tako različnem svetu.

Takšni spremenjeni koncepti bodo
ponujeni vzporedno s profesionalnim
strokovnim razvojem zaposlenih,
sodobnimi pristopi vzgojiteljevega
dela in vlaganje v čim večjo kakovost
vzgojnih procesov znotraj vrtca in v
javnosti.

Skupno sodelovanje družine, lokalnega
in širšega družbenega okolja in vrtca je v
procesu vzgajanja otrok nujno združljivo.
To pomeni skupno odgovornost,
skupno solidarnost, skupne vrednote,
spoštovanje do kulture in do narave in
družbe.

V upanju in pričakovanju, da boste z
našim delom zadovoljni tako vi kot tudi
vaši otroci v našem vzgojnem procesu,
ravnateljica Meta Potočnik

Vodilo našega vrtca je krepitev vpetosti
v okolje in življenje v našem kraju, zato
želimo naš del identitete prispevati v
skupno sobivanje kraja. V prihajajočem
letu bomo zopet praznovali, saj je naša
Rdeča Kapica stara 40 let. Praznovalo
bo tudi naše mesto, 650-letnico in tako
tudi mi z njim.
V naše delo bomo še naprej vnašali
pedagoške koncepte sistema - NTC
4
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VRTEC SE
PREDSTAVI
Vrtec Pedenjped Novo mesto je javni
zavod, ki opravlja javno službo vzgoje in
izobraževanja za predšolske otroke po
programih, ki jih določi strokovni svet RS
za splošno izobraževanje.

Organizatorica prehrane in zdravstveno
higienskega režima

ORGANIZIRANOST
VRTCA

Jelka Makše

Uprava
VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO
Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto
tel.: 07 371 82 50
fax: 07 371 82 65
e-pošta: info@vrtec-pedenjpednm.si
spletna stran: www.pedenjpednm.si

tel.: 07 371 82 64 ali 051/340 901
e-pošta: jelka.makse@pedenjpednm.si
Administrativno-računovodski delavci
Poslovna sekretarka
Irena Mirtič
tel.: 07 371 82 50 ali 041 287 685
e-pošta: irena.mirtic@pedenjpednm.si

Delovni čas uprave:
od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00
ure, čas malice od 12.00 do 12.30.

Ustanoviteljica vrtca je Mestna občina
Novo mesto.

Računovodja
Vika Komljanec
tel.: 07 371 82 56 ali 040 525 656
e-pošta:
vika.komljanec@pedenjpednm.si

Ravnateljica

Vrtec posluje v devetih organizacijskih
enotah. Vanj je v letošnjem šolskem
letu vključenih 770 otrok v 44 oddelkih.
Uprava vrtca je poleg istoimenske
enote Pedenjped v ulici Šegova 22 v
Novem mestu. Poleg enote in uprave
so tu tudi centralna kuhinja, centralna
pralnica in sedež tehnično-vzdrževalne
službe. Vrtec Pedenjped Novo mesto
ima za sabo že 12 let samostojnega
dela, oblikovanja v vzgoji malčkov,
ustvarjanja in soustvarjanja v uspešni
samostojnosti.

Meta Potočnik

Knjigovodji in strokovna služba
Mojca Mervar, Jasmina Koščak
tel.: 07/371 82 57 ali 051/271 511
e-pošta:
mojca.mervar@pedenjpednm.si
jasmina.koscak@pedenjpednm.si

tel.: 07 371 82 52 ali 040 170 609
e-pošta:
meta.potocnik@pedenjpednm.si

Pomočnica ravnateljice

POSLOVNI ČAS ENOT

Sonja Resman
tel.: 07 371 82 54 ali 041 392 773
e-pošta: sonja.resman@pedenjpednm.si

Dnevni programi po enotah:
Pedenjped: od 5.30 do 17.00,
Rdeča kapica: od 5.30 do 16.00,
Sapramiška: od 5.30 do 16.00,
Škratek: od 6.00 do 16.00,
Videk: od 5.30 do 16.00,
Metka: od 6.30 do 17.00,
Ostržek: od 5.30 do 16.15,
Cepetavček: od 5.30 do 16.00
Poldnevni program v enoti:
Pikapolonica: od 7.00 do 13.00

Svetovalni delavki
Kristina Žmavčič
tel.: 07 371 82 61 ali 031 312 460
e-pošta:
kristina.zmavcic@pedenjpednm.si
Vesna Šmalc

Otrok je v okviru poslovnega časa v
dnevnem programu lahko v vrtcu največ
9 ur, za doplačilo lahko tudi več, a v
okviru delovnega časa enote.

tel.: 07 371 82 64 ali 040 634 947
e-pošta: vesna.smalc@pedenjpednm.si
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PRVIČ V VRTEC
ali UVAJALNO
OBDOBJE
Večina predšolskih otrok preživi pred
vstopom v vrtec največ časa v družini.
Od rojstva so si oblikovali odnos močne
čustvene navezanosti na svoje starše
oziroma skrbnike ter najbližje ljudi, ki
so skrbeli za njih. Ob vključitvi v vrtec
se otroci prvič za daljši čas ločijo od
znanega, varnega, domačega okolja in
oseb, na katere so navezani.

pomagamo, da bodo čim lažje prebrodili
stisko. Uvajalni mesec je čas, ko otrokom
v vrtcu pomagamo, da se postopno
prilagodijo na spremembo.
Za otroke, ki vstopajo v vrtec prvič,
zlasti za najmlajše, pa je to tudi čas, ko
se počasi, zares počasi, prilagodijo na
nove odnose. V močno navezanost na
starše morajo vključiti nove osebe –
vzgojitelje. Naloga uvajanja je prenos
otrokove navezanosti s staršev na
vzgojitelja. Navezanost na nove osebe
nastaja počasi in postopoma. Če je
prenos pri uvajanju narejen, bo otrok
v vzgojiteljih videl nadomestne starše,
ki mu bodo zagotavljali psihološki
obstoj. Otrok mora torej v vrtcu najti
»pomembno osebo«, ki bo vsaj v neki
meri nadomeščala starše.

Vrtec, igralnica, otroci in vzgojitelji
(vzgojitelj/-ica in pomočnik/-ca
vzgojitelj/-ica) so jim neznani. Vzbujajo
jim strah in negotovost.
Mesec september je v vrtcu obdobje
uvajanja otrok. V tem času se otroci ob
pomoči in podpori odraslih privadijo
na spremembe, ki so nastale z novim
šolskim letom. Spremembe so različne:
nekatere skupine se preselijo v druge
igralnice ali jih vodi drug vzgojitelj, v
drugih se zamenjajo otroci, v nekaterih
igralnicah so drugačne igrače, nekateri
otroci so poleti doma in pridejo po
daljšem času v vrtec, kar nekaj pa
jih pride v vrtec prvič. Spremembe
so življenjska stalnica, sposobnost
prilagajanja na spremembe pa
pomembna popotnica, ki jo morajo
otroci prenesti v odraslo življenje.
Zato jih ne moremo varovati pred
spremembami, pač pa jim odrasli
8

Nekateri otroci take pomembne osebe
ne potrebujejo, ker so starejši, in zato
razvojno više. Ti se bodo lahko že v
začetku bolj posvečali vrstnikom in
dogajanju v vrtcu.
Za otrokovo ustrezno navezovanje
je nujno potrebno sodelovanje
staršev in obeh delavcev v oddelku. S
sodelovanjem se vzpostavi zaupanje, ki
je temelj dobrih odnosov. Otrok to začuti,
in to mu olajša stisko.
9

Otroci se razlikujejo in tudi starši imajo
različne možnosti uvajanja. Da bi
upoštevali vso pestrost, se o konkretni
obliki uvajanja dogovorijo starši z
vzgojiteljem otroka. Starši in starejši
otroci se lahko zadnja dva delovna
dni v avgustu oglasijo v vrtcu, si
ogledajo igralnico, garderobo, spoznajo
vzgojitelja. Z vzgojiteljem se dogovorijo
o tem, kako bo otrok prve dni prihajal
v vrtec. Priporočamo, da starejši otroci
prvi dan v vrtcu ne spijo, ampak gredo
domov pred ali po kosilu.

TRETJI DAN UVAJANJA:

Starše otrok prvega starostnega obdobja
vzgojitelji v drugi polovici avgusta pisno
povabijo na sestanek ali individualni
pogovor, na katerem se medsebojno
spoznajo in se dogovorijo o prehodu
otroka od doma v vrtec.

PETI DAN UVAJANJA:

poteka podobno kot drugi dan, le da
gredo starši iz igralnice in iz vrtca. Lahko
gredo na kavico. Vrnejo se ob 10.00
uri. Od 10.00 do 10.30 so se še skupaj
poigrajo.

ČETRTI DAN UVAJANJA:
starš odda otroka na vratih. Otroka
obrne od sebe, ga preda vzgojitelju in
odide. Vzgojitelj pokliče starše, če je
hudo. Otroci ostanejo v vrtcu do kosila.

starš preda otroka na vratih in se vrne
po spanju.

VPIS OTROKA V VRTEC

Za najmlajše pa predlagamo, da eden od
staršev prihaja z otrokom prvi teden v
igralnico, zato svetujemo:

Vrtec vpisuje in sprejema otroke od
enega do šestega leta starosti. Reden
vpis otrok v vrtec običajno poteka v
drugi polovici marca ali prvi polovici
aprila za naslednje šolsko leto. Razpis
je objavljen v sredstvih javnega
obveščanja. Vloge za vpis sprejema vrtec
tudi po izteku roka za vpis. Obrazec
Vloga za vpis otroka v vrtec je na
voljo na upravi vrtca ali spletni strani.
Izpolnjeno in podpisano vlogo vlagatelji
oddajo na upravi vrtca pri svetovalni
delavki. Sprejem otrok v vrtec poteka
v skladu s Pravilnikom o pogojih in
kriterijih ter postopku sprejema otrok v
vrtec (objavljen v Ur. l. RS, 31. 3. 2011). S
tem pravilnikom je določen enoten vpis
otrok v Mestni občini Novo mesto (MO
NM). Vodi se evidenca vpisanih otrok
po letnikih starosti. Podatke o prostih
mestih osvežujemo sproti in so objavljeni
na skupni čakalni listi MO NM.

PRVI DAN UVAJANJA:
otrok in eden izmed staršev prideta v
vrtec ob 8.00 uri in vstopita v copatih v
igralnico. Starš ne posveča pozornosti
vzgojiteljici, ampak otroku dovoli, da
raziskuje igralnico. Otroci in starši so v
vrtcu do 10.00 ure.
Vzgojitelj lahko ponudi sproščujoče
dejavnosti, kot so risanje, metanje žogic
v košaro, gnetenje plastelina, igranje na
kitaro, pihanje mehurčkov. Dejavnosti
izvajajo starši skupaj z otroki.

DRUGI DAN UVAJANJA:
otrok pride s staršem v vrtec ob 8.00
uri in sledi dnevni red prvega dne. Ko se
otrok zaigra, gre starš iz igralnice. Starš
počaka v bližini igralnice. Ko zasliši, da
njegov otroka joka, se vrne v igralnico in
nadaljuje igro z otrokom.
10
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Naše vrednote
in prednostna
naloga v šolskem
letu 2014/2015
Vrtec Pedenjped Novo mesto je
drugačen vrtec. Naš pogled na
vzgojo presega nacionalno zastavljen
program, saj vašemu otroku nudimo
več. Zavedamo se dejstva, da prek
vzgoje vplivamo na celotne generacije
otrok ter da je njihov razvoj in uspeh v
nadaljnjem življenju v veliki meri odvisen
tudi od nas. Zato je naša odgovornost,
da vašemu otroku ponudimo največ, kar
znamo in zmoremo, in tako presežemo
pričakovanja in dvignemo strokovnost
predšolskega izobraževanja na novo
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.

NAŠA PREDNOSTNA NALOGA
NA VZGOJNEM PODROČJU
JE SISTEM UČENJA NTC.
NADALJEVALI BOMO
ZGODNJO PISMENOST,
POVEZALI ŽIVLJENJE
NAŠEGA VRTCA Z NARAVO IN
GIBANJEM TER NAMENILI ŠE
VEČ POZORNOSTI EKOLOGIJI
IN ZDRAVJU.

življenja, skupaj sledili dogajanju v
našem ožjem in širšem okolju, dodali
programskim vsebinam še več gibanja v
naravi in spodbujali več samostojnosti
otrok.

NAŠE POSLANSTVO
V luči zadovoljstva, naklonjenosti do
otrok in ob nenehnem spodbujanju
ustvarjalnosti skupaj odpiramo vrata
k čim večjemu doseganju kakovosti
v našem vrtcu. Tukaj smo zaradi
otrok, ki jim želimo omogočiti varno
in spodbudno okolje za razvoj njihovih
ustvarjalnih zmožnosti. Upoštevamo
individualne razlike in razvojne
značilnosti vsakega posameznika.
Podpiramo ga pri oblikovanju njegove
pozitivne samopodobe, razvoju
kritičnega in ustvarjalnega mišljenja ter
vključevanju v skupino. Trudimo se za
dosledno in korektno obveščanje staršev
o učenju in razvoju njihovega otroka,
čigar razvoj skrbno spremljamo.

Nikakor pa ne bomo zanemarili našega
osnovnega vodila - zadovoljstva otrok
skozi igro, sproščenost in veselje.

NAŠA VIZIJA

Smo vrtec
zadovoLjnih
Ljudi, srečnih
otrok in
skupaj s starši
odpiramo
vrata novim
uspehom.

Skrbimo za lasten strokovni in
profesionalni razvoj, združujemo se
v strokovne time, vključujemo se v
projekte, prebiramo in spremljamo
strokovno literaturo, ozaveščamo svojo
vlogo in naše delo dnevno vrednotimo.
Najpomembnejši element za spodbudno
in učinkovito rast in razvoj otroka pa je
zagotovo povezano sodelovalno okolje,
v katerem otrok raste in se razvija.
Zato bomo tudi v letošnjem letu krepili
skupno povezovanje pri načrtovanju
vsebinskega programa v oddelkih,
različnih dogajanj in internih prireditev
ter v skupne načrtovane projekte
vključili otroke, 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, skrbi za zdravo
naravno okolje, zdravem načinu
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PROGRAMI
VRTCA PEDENJPED
NOVO MESTO

STAROSTNO OBDOBJE
OD 1. DO 2. LETA
STAROSTI OZ. PRVO
POLLETJE BIVANJA
OTROK V VRTCU

STAROSTNO OBDOBJE
OD 3. DO 6. LETA
STAROSTI OZ. VSI
ODDELKI OD POLLETJA
5.45–8.00 – jutranji prihodi, igre po
želji otrok, jutranje razgibavanje, igra v
manjših skupinah

5.45–8.00 – prihod otrok in individualna
igra
8.00–8.30 – zajtrk, nega

8.00–8.30 – jutranja higiena, zajtrk in
umivanje zob

8.30–10.30 – načrtovane in
nenačrtovane dejavnosti ter igra otrok
z različnimi materiali, bivanje na terasi,
igrišču ali v drugih prostorih, usmerjene
načrtovane dejavnosti

8.30–11.30 – 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

10.30–11.00 – nega, dopoldanska malica
11.00–12.45 – počitek

ORGANIZIRANOT
IN PREDSTAVITEV
PROGRAMOV

razmerjih si vrtec pridružuje pravico
združevanja oddelkov in enot med
prazničnimi in počitniškimi dnevi po
predhodno opravljenih anketah ter
predhodnem preverjanju prisotnosti
otrok.

Delo v oddelkih izvajajo vzgojiteljice in
pomočnice vzgojiteljic, ki skrbijo, da delo
z otroki temelji na izkustvenem učenju
v sožitju z bogastvom, ki ga ponuja
naravno okolje otroka.

Obratovalni čas posameznih enot je
prilagojen potrebam staršev in se zaradi
sprememb delovnega časa večine
staršev med letom lahko spremeni.

Vrtec je odprt vse dni v delovnem tednu
od 1. 9. do 31. 8. Celodnevni programi
trajajo od 6 do 9 ur v dopoldanskem
času, ker pa se pred programom in
po njem otroci zbirajo v »dežurnih«
oddelkih, je poslovni čas po enotah
daljši od 9 ur (večinoma skupaj vsaj
od 10,5 do 12 ur na dan). V naselju
Brezje v enoti Pikapolonica pa se
izvaja poldnevni program (6 ur na
dan). Zaradi racionalizacije poslovanja
in upoštevanja Zakona o delovnih

11.30–12.30 – higiena pred obrokom,
kosilo in nega zob

12.45–13.00 – nega
13.00–13.30 – kosilo

12.30–14.00 – počitek, spontane in
načrtovane umirjene dejavnosti

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

14.00–14.30 – 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 skozi ves dan možnost
počitka ter preskrbo z nesladkanimi
napitki, vodo in s sadjem.

Otroci so razporejeni v starostno
homogene (enake starosti), heterogene
(različne starosti od 1 do 3 ali od 3
do 6 let) in kombinirane oddelke;
v redne oddelke vključujemo tudi
otroke s posebnimi potrebami, za
katere je organizirana dodatna
specialna strokovna pomoč. To sta dva
programa, in sicer: Prilagojen program
za predšolske otroke in Program s
prilagojenim programom z dodatno
strokovno pomočjo (DSP).
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Otroci imajo skozi ves dan možnost
počitka ter preskrbo z nesladkanimi
napitki, vodo in s sadjem.
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Kaj zaznamuje
VRTEC PEDENJPED
NOVO MESTO
in kaj bomo
novega dodali v
naš program?
•• Igrišče in igrala v enoti Pedenjped so
namenjeni novemu sistemu učenja NTC,
in sicer po predlogih dr. Ranka Rajovića;
dodali bomo nekaj novih igralnih
elementov.

•• Vsebinsko in programsko sodelovanje
z zunanjimi ustanovami, podjetji in
zavodi (MO NM, DM NM, GŠ MK, OŠ
Drska, ŠC NM …).
•• Likovna skupina stalnih ustvarjalcev
otrok in vzgojiteljic se predstavi v Dol.
muzeju, maj 2015.

•• Kolesarnica v enoti Pedenjped za
otroke ter kolesarska stojala pred
Ostržkom, Pedenjpedom in Rdečo
kapico.

•• Tematsko vsebinske tradicionalne
prireditve – Pedenjsnežak, Pedenjtabor,
Vrtec v naravi in Pedenjšportnik.

•• Eko-bio igralnici za najmlajše v enoti
Pedenjped z biološko-ekološko prehrano.

•• Praznovanje 40 let enote Rdeča
kapica in praznovanje 650-letnice
Novega mesta.

•• Pevski zborček Mali Pedenjped in
Gledališko-lutkovna skupina vzgojiteljic
vrtca Pedenjped Novo mesto.

•• »Pedenjpedov dan« – dan odprtih vrat

•• Glasbeno-gledališka skupina staršev
Teater Pisker.

Vsako leto marca vrtec odpre svoja
vrata vsem, ki nas želijo spoznati ter se
seznaniti z delom in življenjem v vrtcu.
Tokrat bomo pripravili različne oblike
predstavitev enot, predavanj za starše,
zaposlene in zunanje obiskovalce.

•• E-časopis na spletni strani vrtca
Pedenjped Novo mesto (www.
pedenjpednm.si).
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Kaj nas
zaznamuje,
kaj nas odlikuje

vzgojnemu konceptu NTC po dr. R.
Rajoviću; skupine otrok od 4. leta
starosti bodo obiskovale male likovne
delavnice v Dol. muzeju. Upodobitev
Rudolfa, Rudolfovo mesto – Novo mesto.

OBOGATITVENE
DEJAVNOSTI
Obogatitvene dejavnosti potekajo v
dopoldanskem času v skladu z vzgojnim
programom vrtca in so za starše
brezplačne.

DECEMBER
To je čaroben mesec, mesec pravljic,
mesec praznovanj, obisk Dedka
mraza, koncert pevskega zborčka
Mali Pedenjped. Lutkovno-gledališka
predstava, LD Lutkomotiva: avtorica
Polonca Bartelj »DOBER VEČER,
GOSPODIČNA SNEG«.

V vseh enotah načrtujemo različne teme,
povezane s sklopi, koncepti, projekti
in praznovanji. Vsebine obogatitvenih
dejavnosti so predstavljene glede na
časovno koledarsko obdobje leta, sicer
se po enotah in oddelkih izvajajo lahko
poljubno. Časovno si sledijo:

JANUAR

SEPTEMBER

SKUPNO SODELOVANJE
S STARŠI

razvojne vizije dela ter sprotno
vrednotenje dela.
•• Vpeljujemo medsebojno
e-komunikacijo.

•• Organiziramo skupne tematske
dogodke in prireditve za otroke, starše in
javnost.

•• Povezujemo se z okolico, s
povezovalnimi ustanovami, s katerimi
si postavimo skupne naloge in skupne
vsebine.

•• Skrbimo za dobro komunikacijo s starši,
seznanjamo jih o razvoju in napredku
njihovega otroka. Tradicionalno
pripravljamo šolo za starše, s čimer
nudimo kakovostno brezplačno
izobraževanje.

NAŠE VREDNOTE IN
NAŠI CILJI
•• Eko-bio programi za malčke, s tem
povezano prehranjevanje in priprava
hrane.

RAST IN RAZVOJ
KOLEKTIVA

•• Ekološka usmerjenost zaposlenih, več
bivanja v naravi in povezovanja z njo,
ekološka ozaveščenost.

•• Stremimo k razvoju, spremljamo
nove sodobne koncepte vzgoje (sistem
učenja NTC, elementi vzgoje Montessori;
izvajamo inovacijske projekte in se
nenehno izobražujemo; dvigujemo rast
in kakovost vzg. dela. Vpeljujemo timsko
načrtovanje dela, ciljno usmerjene

•• Poudarek na samostojnosti otrok –
vrtec v naravi, taborjenje, tradicionalne
športne prireditve.
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Zimovanje in sobotni zimski ustvarjalni
dan ter igre na snegu Pedenjsnežak.

Različni likovni utrinki ali fotografske
razstave dogajanj iz minulega šol. leta
13/14.

FEBRUAR
Mesec, posvečen kulturnim dogajanjem
tudi pri nas, tokrat obogaten z nastopom
pevskega zborčka Mali Pedenjped
in lutkovni predstavi vzgojiteljic in
vzgojiteljev v OŠ Drska Novo mesto za
vse otroke in starše.

Ta mesec bo naš vrtec zaznamoval tudi
Teden brez avtomobila; v ta namen
bomo posebno pozornost namenili
sprehodom, varni hoji otrok, družin v
cestnem prometu; vnovič bomo vpeljali
14-dnevni kolesarski krožek za starejše
otroke s pomočjo kolesarskih vaditeljev
Kolesarskega Kluba Adria Mobil Novo
mesto.

MAREC
Marec je mesec družine, pomladni mesec
in mesec za mamice. Mi pa vemo, da v
tem mesecu povabimo ne le mamice,
ampak tudi očke, babice in dedke v vrtec
na obisk. Pokazali vam bomo veliko
lepega, kaj vse, pa naj bo še skrivnost;
vabljeni na

OKTOBER
Mesec oktober je namenjen otrokom, in
to ne le otrokom iz našega vrtca, temveč
otrokom iz celega sveta. Po priporočilih
Združenih narodov je svetovni dan
otroka mednarodni otroški dan, in sicer
ga obeležujemo vsak prvi ponedeljek
oktobra. V ta namen bomo za vse otroke
pripravili prav posebne igralne dneve
Pedenjigre.

Pedenjpedov dan, ki bo potekal cel dan
po vseh enotah Vrtca Pedenjped Novo
mesto.

APRIL
Pohodi v naravo, obeležitev dneva vode
in dneva zemlje, varujemo naš planet in
skrbimo za naše zdravje.

NOVEMBER
Spoznavajmo naš kraj NOVO MESTO,
posebno pozornost bomo namenili
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NADSTANDARDNE
DEJAVNOSTI

MAJ
Mesto praznuje, mi z njim, pa vendar
skupaj v družinskem krogu – odprtje
likovnih del otrok in vzgojiteljic
iz muzejskih delavnic – Muzejski
vrtovi Novo mesto, 15. maj 2015, na
mednarodni dan družine.

To so dejavnosti, ki jih organizirajo in
izvajajo zunanje ustanove v sodelovanju
z vrtcem in so delno plačljive.
Dejavnosti (obiski gledališča,
muzejske delavnice) potekajo v
dopoldanskem času, razen vrtca v
naravi, ki je večdnevni. Vrtec zagotovi
organizacijo, spremstvo in varnost
otrok za 2. starostno obdobje. Na prvem
roditeljskem sestanku vzgojiteljica
starše seznani o primernosti glede na
starost oddelkov, o poteku, vpisu otrok
in vseh podrobnostih ter tudi o načinu
plačila vstopnic za ogled predstav. Vse
podrobne informacije glede predstav in
cene vstopnic bodo objavljene na spletni
strani vrtca www.pedenjpednm.si.

JUNIJ
Predstavil se bo Teater Pisker, nastop
glasbeno-gledališke skupine staršev v
KC JT Novo mesto. Zaključna prireditev
v znamenju velike obletnice 40 let vrtca
Rdeča kapice in tradicionalna tematska
športna prireditev Pedenjšportnik.
Vrtec v naravi in taborjenje na igrišču
vrtca Metka ob koncu šol. leta za otroke,
ki odhajajo v šolo.

LUTKOVNO-GLEDALIŠKI
ABONMA
Kulturnega centra Janeza Trdine Novo
mesto
V šolskem letu 2014/2015 si bodo otroci
predvidoma ogledali tri predstave:
•• Niko Grafenauer: PEDENJPED,
Slovensko stalno gledališče Trst,
•• Matija Solce: ŠTIRJE MUZIKANTI,
Lutkovno gledališče Ljubljana,
•• Julia Donaldson, Milan Dekleva:
ZVERJAŠČEK, Lutkovno gledališče
Ljubljana.

MUZEJSKE DELAVNICE
v sodelovanju z Dolenjskim muzejem
Novo mesto
Na muzejskih dejavnostih, tj. na dveh
aktivnih delavnicah, bodo otroci lahko
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dejavni že peto leto. Dejavnosti so se
izkazale kot zelo zanimive, poučne in jih
otroci radi obiskujejo. Informacije dobite
na www.pedenjpednm.si.

dejavnosti, ki so registrirani in licencirani
za različne dejavnosti, igro in učenje
predšolskih otrok. Te dejavnosti niso v
programu učnega načrta oz. programa
vrtca. Potekajo izven delovnega časa
vrtca (v popoldanskem času, običajno
organizirane od 15.00 ali 16.00 ure) in
so plačljive. Otroci, ki se vključijo v te
dejavnosti, se ne vračajo v oddelke,
ampak jih starši po končani dejavnosti
pridejo iskat. V času izvajanja dodatne
dejavnosti izvajalci prevzamejo
odgovornost za otroka.

VRTEC V NARAVI
v sodelovanju s Centrom za šolske in
obšolske dejavnosti
V veliko veselje in zadovoljstvo otrok
in staršev bo Pedenjpedov vrtec
v naravi postal že tradicionalen,
zato bomo ponovili dvo- ali celo
tridnevni vrtec v naravi v šol. letu
2014/15. Dejavnosti vrtca v naravi v
spomladanskem času bodo naravnane
na oblikovanje zdravega načina
življenja ter spodbujanje in pridobivanje
novega znanja prek dejavnega učenja
neposredno z naravo. Otroci bodo
spoznavali naravo (planine, zdravilna
zelišča in cvetlice, jezero, potoke,
slapove, planinske živali itd.), razvijali
spoštljiv odnos do narave, odkrivali
neznane kotičke, iskali skriti zaklad, se
zabavali, tekmovali, plezali in preživeli
vikend v družbi svojih vrstnikov in
vzgojiteljev.

Vse dejavnosti se bodo začele v
jesenskem času po končanih prvih
roditeljskih sestankih in bodo trajale do
predvidoma konca maja 2015. Zunanji
izvajalci bodo imeli predstavitev
svoje dejavnosti po enotah ali pošiljali
obvestila staršem po oddelkih v mesecu
septembru. Predvidene dejavnosti so:
učenje tujega jezika, plesne in baletne
dejavnosti, sprostitvene in gibalnošportne ter dejavnosti ročnih spretnosti.
Vse dejavnosti so vezane na število
prijav, na prostorske možnosti in
motivacijo otrok.

Celotna organizacija, potek, vključene
vsebine, program ter tudi storitve s ceno
in način plačila bodo znani najpozneje
februarja ali marca 2015. Informacije
bodo objavljene na
www.pedenjpednm.si.

REPUBLIŠKI PROJEKTI
Posamezni oddelki ali enote se glede
na interes otrok, staršev in vzgojiteljev
vključijo tudi v republiške projekte, za
katere se skupaj odločijo in jih skozi šol.
leto tudi izpeljejo. To so: Mali sonček,
Zdravje v vrtcu, Turizem in vrtec,
Program Etika in vrednote v VIZ ter
drugi.

DODATNE
POPOLDANSKE
DEJAVNOSTI ZUNANJIH
IZVAJALCEV
Vrtec daje možnost uporabe skupnih
večnamenskih prostorov in igrišč
zunanjim izvajalcem za izvajanje
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PREDSTAVITEV
ENOT
VRTCA PEDENJPED
NOVO MESTO

EnOta

PEDENJPED
Šegova ulica 22, Novo mesto
Poslovalni čas: 5.30–17.00
Vodja enote: Marko Guštin
Tel. enote: 07 371 82 60 ali 040 619 157
Stik: marko.gustin@guest.arnes.si
M. tel.: 051 660 522
Število oddelkov: 9
Enota Pedenjped je v okolju, ki nam nudi
veliko možnosti za uspešno izvajanje
dejavnosti, ki so povezane z gibanjem
in s stikom z naravo. V enoti imamo
devet oddelkov, od tega so trije oddelki
prvega starostnega obdobja in šest
oddelkov drugega starostnega obdobja.
Vse igralnice so v celoti prenovljene
in na novo opremljene. Imamo veliko
in skoraj v celoti prenovljeno igrišče,
z dodanimi gibalnimi elementi NTC,
novost pa je del igrišča, opremljen
posebej za najmlajše otroke. Velika
telovadnica omogoča otrokom številne
gibalne dejavnosti. Posebnost enote sta
igralnici za najmlajše, opremljeni z okolju
prijazno opremo in igračami; letos bomo
več pozornosti namenili tudi ekološki
prehrani in igri z naravnimi materiali.
Slogan prednostne naloge v tem šolskem
letu: EKO, EKO, EKO, POIŠČIMO ZAKLAD
ZA SMREKO. Otroke bomo spodbujali k
čim večji samostojnosti. Iskanje zaklada
nas bo motiviralo, da bomo več časa
preživeli v naravnem okolju, ki je odličen
poligon za izvajanje številnih dejavnosti
po metodi učenja NTC.
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otrokom s prilagojenim programom,
v katerem bosta še posebej strokovno
usposobljeni delavki, specialna
pedagoginja in pomočnica vzgojiteljice,
izvajali program za otroke s PP-jem.

EnOta

SAPraMiška

Življenje in delo v vrtcu bomo zasnovali s
prednostno nalogo s poudarkom učenja
NTC – Z GIBANJEM DO ZDRAVJA, in tako
veliko pozornosti namenili gibanju tako
v notranjih prostorih kot na prostem,
saj okolica stavbe nudi veliko naravnih
površin ter varno in urejeno igrišče.

Ulica Slavka Gruma 63, Novo mesto
Poslovalni čas: 5.30–16.00
Vodja enote: Helena Šulc
Tel. enote: 07 371 82 42 ali 040 634 396
Stik: helena.h.m@gmail.com
M. tel.: 051660 523
Število oddelkov: 6
Enoto, ki deluje v etažnih prostorih OŠ
Drska, obdaja idilično, mirno naravno
okolje, v katerem otroci uživajo svoje
sproščeno otroštvo. Urejeno in povsem
varno otroško igrišče pri šoli nudi vse
možnosti sprostitvene in brezskrbne
igre. V slabem vremenu in zimskem času
nam šola nudi souporabo male šolske
telovadnice, kar je velika prednost te
enote. Prostor uporabljamo za razna
praznovanja, nastopanja, gledališke
predstave, druženja ter za popoldanske
dejavnosti, ki jih skupaj s strokovnimi
delavci izvajamo zelo pogosto.

EnOta

RDEČa KaPiCA
Šegova ulica 5, Novo mesto
Poslovalni čas: 5.30–16.00
Vodja enote: Ksenija Forte
Tel. enote:
07 37 18 280/282 ali 040 859 364
Stik: ksenija.forte@siol.net
M. tel.: 051/ 660 521
Število oddelkov: 5

Vrtec predstavljamo tudi zaposleni, ki s
svojim znanjem, z normami, vrednotami
in s kulturo bivanja omogočamo
kakovostno življenje vsem otrokom in
hkrati razvijamo identiteto vsakega
posameznika. V prihajajočem šol.
letu bomo v naši enoti izvajali dve
posebnosti, in sicer:

Smo majhna enota, otroci in odrasli
se med seboj dobro poznamo, smo kot
velika družina. Zaposleni v vrtcu se
učimo od staršev in starši se učijo od nas.
Naš vrtec je v mirnem okolju, imamo
veliko igrišče in veliko zelenih površin.
Na igrišču imamo dvignjeni gredici, v
katerih sami gojimo dišavnice, nekaj
zelenjave in tudi okrasne cvetlice.
Pridobili smo novo veliko parkirišče,
kolesarska stojala in povsem novo
opremljeni dve igralnici ter preobleko
celega vrtca. V letu 2015 namreč naša
enota praznuje visok jubilej – 40. rojstni

-v starejših oddelkih (4–6 let in 5–6 let)
bomo dopolnjevali cilje z elementi, ki
izhajajo iz pedagogike Marie Montessori,
v želji, da spodbudimo otroke, da bi v čim
večji meri dosegli svoj biološki potencial;
-posebno igralnico bomo namenili
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dan. Zato bomo Rdeče kapice, vsi njeni
prijatelji in tudi volk praznovali skozi
vse leto. Temu je posvečena tudi naša
prednostna naloga. PRAZNOVANJE!
Pridružite se nam, veselo bo!

Otrokom že od malega skušamo
privzgajati različne vrednote, ki so
pomembne za nadaljnje življenje in jih
otroci pridobivajo z lastnimi izkušnjami.
Vzgojno delo temelji na izkustvenem
učenju, vsakodnevno igro obogatimo
z različnimi zanimivimi dejavnostmi v
vrtcu ali bližnji okolici.

EnOta

ŠKratEk

V šolskem letu 2014/15 bomo pozornost
namenili zgodnjemu opismenjevanju,
področjema gibanja in razvijanja
samostojnosti otrok v skladu z njihovim
razvojem ter vnašali metode učenja NTC.
Naš moto za šolsko leto 2014/15 se glasi:
PREK IGRE DO ZNANJA.

Šegova ulica 114, Novo mesto
Poslovalni čas: 6.00–16.00
Vodja enote: Marija Črv
Tel. enote: 07 371 82 75 ali 051 338 280
Stik: marija.crv@guest.arnes.si
Število oddelkov: 2

EnOta

ViDEk

Na vrhu griča stoji velika hiša.
V njej prebiva škrat, ki ima otroke rad.
Igra, smeh sta mu vodilo, da tu se
vsem bo prav lepo godilo.
Zelenje, mir, tišina nas obdajajo in
narava nas bo zelo razvajala.
V Škratku res nam je lepo, če prideš k
nam, ti žal ne bo.

Foersterjeva 12, Novo mesto
Poslovalni čas: 5.30–16.00
Vodja enote: Janja Tolar
Tel. enote.: 07 371 82 90 in 040 634 537
Stik: janja.tolar@gmail.com
M. tel.: 051/660 524
Število oddelkov: 4

Enota, ki jo najdemo na južni strani
s posebnim vhodom v OŠ Dragotina
Ketteja ima dva oddelka otrok. V
prihajajočem letu se nam obeta novost,
in sicer poleg oddelka z dojenčki bomo
imeli oddelek od 3- do 4-letnih otrok, saj
smo popravili naše dotrajane sanitarije
in tako omogočili bivanje tudi nekoliko
starejšim otrokom.

Enota Videk je grajena v nadstropjih
in jo najdemo v Bršljinu. Avtobusna in
železniška postaja nam omogočata
boljšo povezavo s širšim okoljem. Smo
majhni, saj imamo le štiri oddelke otrok
v starosti od 1 do 6 let. To je prednost
za druženje, ustvarjanje in dobro
medsebojno poznavanje. Imamo lepo in
sončno igrišče, na katerem preživljamo
igralne urice na prostem. Bogata
naravna okolica z reko Krko, s travniki
in z gozdovi nam pomaga in dopolnjuje

Prepoznavni smo po poglobljenem
sodelovanju s starši, ki se radi igrate in
učite z nami. Tu smo za vas, ker menimo,
da smo pomembni in potrebni, in ker
želimo dopolniti in obogatiti življenje
vaših otrok, ki ste nam jih zaupali.
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uresničevati naše dejavnosti. Skupaj
s starši, z dedki in babicami preživimo
veliko skupnih uric, ki napolnjujejo naša
srca z ljubeznijo.

Naše vodilo: LE VSI SKUPAJ LAHKO
NAREDIMO LEPŠI DAN IN BOLJŠI JUTRI.

Prednostno nalogo zgodnjega
opismenjevanja bomo letos podčrtali še
s poudarkom KREPITEV SAMOSTOJNEGA
PRIPOVEDOVANJA.

EnOta

OStrŽEK
Danila Bučarja 2, Novo mesto
Poslovalni čas: 5.30–16.15
Vodja enote: Damjana Štalcar
Tel. enote: 07 371 82 40 in 040 525 909
Stik: damjanastalcar@gmail.com
M. tel.: 040 634 751
Število oddelkov: 8

EnOta

MEtkA
Kettejev drevored 5, Novo mesto
Poslovalni čas: 6.30–17.00
Vodja enote: Mirica Klobčar
Tel. enote: 07 371 82 32 in 040 859 352
Stik: mira.klobcar@gmail.com
M. tel.: 051 660 526
Število oddelkov: 6

Vrtec je v neposredni bližini osnovne
šole, je novejše gradnje in je opremljen
po visokih standardih, ki omogočajo
kakovostne in ustvarjalne pogoje tako
odraslim kot otrokom.
Obdaja ga veliko urejeno igrišče, to pa
ponuja veliko možnosti brezskrbne in
varne igre, neposreden stik z naravo, s
katerim otroci oblikujejo trajen odnos do
okolja in živih bitij.

Lepo nam je. Živimo nad mestom, med
drevesi in pticami. Lega vrtca nam
nudi neizmerne možnosti za sprehode,
gibanje, opazovanje in raziskovanje
narave.

Zaposleni v vrtcu uspešno nadgrajujemo
medgeneracijsko povezanost in
profesionalno sodelovanje z okoljem in
bližnjimi ustanovami.

Želimo delati dobro, zato v naše prostore
vnašamo prijaznost, domačnost …
Sprejemamo, dopuščamo in spoštujemo
enkratnost in drugačnost vsakega
in vseh. Trudimo se vsem otrokom
omogočiti, da v polni meri razvijajo
svoje telesne, intelektualne in socialne
sposobnosti.

Prednostna naloga in povezovalni
projekt enote je ZGODNJE
OPISMENJEVANJE V OKVIRU NTC-ja
v povezavi S PLESOM, Z ETNOLOGIJO,
KULTURO IN TRADICIJO. Trudimo se
prepletati in povezovati načela in cilje,
dejavnosti in aktivno vlogo otrok. V
središče postavljamo otroka ter njegove
razvojne in individualne zmožnosti z
namenom, da v enoti Ostržek doživlja
srečno in ustvarjalno otroštvo.

V prihajajočem šol. letu bo enoto
obiskovalo skoraj 100 malčkov v starosti
od 1 do 6 let. Vsi Metkini otroci in vsi
odrasli v njej smo športno navdahnjeni,
zato bomo nadaljevali s projektom
POVEJMO NA GLAS, ŠPORT JE ŠPAS.
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EnOta

EnOta

Hiša Zorić
Ob Potoku 12, 8000 Novo mesto
Poslovalni čas: 6.00–16.00
Vodja enote: Mojca Duša
Tel. enote: 040 298 350
Stik: mojca.dusa@gmail.com
M. tel.: 031 795 967
Število oddelkov: 2

Brezje 8, Novo mesto
Poslovalni čas: 7.00–13.00
Vodja enote: Ana Marija Saksida
Tel. enote: 07 371 82 70
Stik: anamsaksida83@gmail.com
M. tel.: 051 660 525
Število oddelkov: 2

CEPETAVČEK

PikaPOLonicA

Enota Pikapolonica je vrtec, v katerem
se izvaja program zgodnjega učenja
in pripravlja otroke na integracijo v
okolje. Enota je v romskem naselju
Brezje, ki ga obiskujejo romski otroci v
starosti od 4 do 6 let. Program se izvaja
po nacionalnem programu, vključujoč
materni romski jezik in učni slovenski
jezik. Z upoštevanjem skupinskih razlik
ustvarjamo pogoje za otrokovo izražanje
in izbiro med alternativnimi dejavnostmi
in vsebinami.

Najmlajša in hkrati najmanjša enota
Cepetavček svoje poslanstvo opravlja
v hiši Zorićevih v Gotni vasi. Obdana
je z idilično naravo, potokom ob hiši, z
velikim vrtom ter igriščem z igrali, ki so
prilagojena najmlajšim. Ustvariti želimo
otrokom prijazen vrtec, zato bomo
skrbeli za spletanje vezi, ki nam bodo
polepšale bivanje v vrtcu ter omogočile
ustvariti zaupanje in prijateljstvo.Naše
delo je igra in naša igra je učenje.Prek
igre, navezovanja socialnih stikov,
druženja, sprejemanja drug drugega ter
zadovoljnega doživljanja najzgodnejšega
otroštva se bomo seznanjali z zdravo
prehrano, uživanjem sadja, zelenjave in
zelišč.Prav to pa je tudi naša prednostna
naloga v tem šolskem letu. V delo želimo
vpeti naše otroke, starše, stare starše,
zaposlene in vse, ki jim je podajanje
vedenj in znanj v veselje.

Številnim ustanovam predstavlja
življenje Romov velik izziv. Razvijamo
skupne poti sodelovanja, sobivanja in
medsebojnega spoštovanja.
S svojim znanjem in pedagoško kulturo
bomo še naprej zagotavljali UDOBNO
IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE, ki
bo omogočalo razvijanje strategij
dojemanja, izražanja in razmišljanja ter
prispevalo h kulturi bivanja v ožjem in
širšem okolju.

Ker so naši malčki cvetovi prihodnosti,
želimo v toplem, sproščenem in
ustvarjalnem ozračju oblikovati
osnovne elemente za zdravo rast semen
sedanjosti.
VSI CVETOVI PRIHODNOSTI SO V
SEMENU SEDANJOSTI.
(kitajski pregovor)
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NAČINI
POVEZOVANJA
IN SODELOVANJA
S STARŠI

delavnice skupaj z otroki in starši;
•• kotički za starše – oglasne deske;
•• obvestila, plakati, letaki in e-časopis
na spletni strani Vrtca Pedenjped Novo
mesto (www.pedenjpednm.si), kar
omogoča sprotno obveščanje staršev o
življenju in delu vrtca;
•• prostovoljno delo za starše v različnih
oblikah, kot so skupne čistilne akcije,
pikniki, pohodi, donacije;

Udeleženci v vzgojnem procesu so otroci,
starši in vzgojitelji. Starši in vzgojitelji
stopajo z roko v roki v prid otroka, in to
s skupnim ciljem za njegov napredek.
Povezujemo se na različne načine.

•• elektronsko odjavljanje odsotnosti
otrok prek spletne aplikacije https://
vrtec.novomesto.si/.

INDIVIDUALNE OBLIKE

SVET STARŠEV

•• dnevna izmenjava informacij ob
prihodu in odhodu iz vrtca

V njem sodelujejo izvoljeni predstavniki
staršev, in sicer iz vsakega oddelka po
eden.

•• individualni pogovori med vzgojiteljico
in starši, ki potekajo celo leto, pogovorne
urice, pogovori strokovnih tandemov in
staršev

Naloge sveta:
•• predlaga nadstandardne programe,
•• daje soglasje k predlogu programa
razvoja vrtca in k letnemu delovnemu
načrtu,

SKUPNE OBLIKE
•• roditeljski sestanek v oddelku je
temeljna oblika skupnega druženja,
namenjena staršem določene skupine, ki
ga skliče vzgojiteljica od 2- do 3-krat na
leto; drugemu srečanju na roditeljskem
sestanku bomo namenili predavanje
G. Ranka Rajovića: učenje NTC –
spodbujanje učnih potencialov otrok v
predšolskem obdobju;

•• razpravlja o poročilih ravnatelja o
vzgojni problematiki,
•• obravnava pritožbe staršev v zvezi z
vzgojnim delom,
•• voli predstavnike v svet vrtca,
•• opravlja druge naloge v skladu z
zakoni in drugimi predpisi.

•• druga skupna srečanja, kot so
prireditve, praznovanja, skupni izleti,
pohodi, predstavitve poklicev, delavnice
za starše in predavanja, dan odprtih
vrat – Pedenjpedov dan, športni dnevi,
razstave, predavanja, ustvarjalne
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SVET ZAVODA
Svet zavoda opravlja naloge, določene
z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja in Odlokom o
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STROKOVNE
SLUŽBE V VRTCU

ustanovitvi vrtca. Člane Sveta zavoda
sestavljajo trije predstavniki staršev,
trije predstavniki ustanovitelja in pet
predstavnikov zaposlenih. Mandat
članov traja štiri leta.

opaziti neoptimalne gibe, kakšna igrala
so primerna, kaj lahko za otrokov gibalni
razvoj naredimo starši.

SVETOVALNA SLUŽBA

•• Je v zadnjih 24 urah bruhal več kot
2-krat.

ŠOLA ZA STARŠE

Temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu
je omogočiti in podpreti najboljši možni
razvoj vsakega otroka, ne glede na spol,
socialni in kulturni izvor, veroizpoved,
narodno pripadnost ter telesno ali
duševno konstitucijo.

•• Ima drisko – odvaja vodeno blato več
kot 2-krat na dan, ima primes sluzi ali
krvi v blatu.

Šola za starše je oblika sodelovanja s
starši, v kateri staršem ponudimo cikel
treh predavanj z različnih področij, ki
se navezujejo na vzgojo predšolskih
otrok. Starši se prijavijo v šolo za starše
s prijavnico, ki jo dobijo na spletni strani
vrtca ali pri svetovalni delavki vrtca.
Predavanja so za starše brezplačna.

Delo svetovalne službe je namenjeno
vsem otrokom, ki so vključeni v naš
vrtec. Svetovalna služba v vrtcu
sodeluje s

V šolskem letu 2014/2015 bodo srečanja
predvidoma ob sredah vsak drugi teden
v mesecu oktobru in novembru, ob
17.00 na OŠ Drska. Tokrat smo v goste
povabili:

strokovnimi delavci, vodstvom,
zunanjimi strokovnimi ustanovami.
S pedagoginjo se lahko posvetujete
o različnih temah, ki vas zanimajo ali
skrbijo:

•• dr. Tino Bergant, ki bo predstavila
Razvoj in vzgojo otrok z vidika
nevroznanosti. Tina Bergant je zaposlena
na Pediatrični kliniki na oddelku
za otroško, mladinsko in razvojno
nevrologijo. Je strokovnjakinja za razvoj
možganov;

• priprava in vključitev otroka v vrtec;
• posvetovanje o vzgoji in otrokovem
razvoju;
• priprava in vstop otroka v šolo;
posvetovanje ob kritičnih situacijah v
družini (rojstvo sorojenca, razveza ali
ločitev, selitev, smrt, odvisnost …);

•• dr. Karla Gržana, ki bo spregovoril
o vzgoji za radost bivanja: o brezmejni
ljubezni z jasnimi mejami. Karel Gržan
se je dejavno ukvarjal s problematiko
zasvojenosti, je avtor knjig za otoke
in odrasle. Na svojih predavanjih
navdušuje z odlično retoriko, globoko
življenjsko modrostjo in svojo
preprostostjo;

• spodbujanje nadarjenega otroka.
Pedagoginja se pri svojem delu drži
skupnega dogovora in zaupnosti
podatkov v dobro otroka in njegove
družine. Z njo se starši lahko posvetujete
osebno in individualno ali pa o drugih
oblikah sodelovanja s starši.

•• Tadejo Bečaj Žnidaršič, ki bo
predstavila pomen gibanja za celostni
razvoj otroka. Opremila nas bo z
napotki in orodji za spodbujanje gibanja,
spregovorila o razvoju malčkov, kako

vrtca zavrne sprejem otroka.
•• Ima povišano telesno temperaturo, je
neobičajno utrujen ali težko diha.

ZDRAVJE OTROK
Želja nas vseh, ki z otroki oziroma zanje
delamo, je, da bi bili naši otroci zdravi
in bi se v vrtcu dobro počutili. Naj bo
zdrav otrok naša želja in skrb! Največ
bojazni, ki spremljajo bivanje otrok
v vrtcu, je namenjene obolevanju.
Upoštevati je treba, da so bili otroci do
vstopa v vrtec večinoma v domačem
varstvu, odmaknjeni od večine zunanjih
bolezenskih dejavnikov pa tudi njihov
imunski sistem še ni dokončno razvit.

•• Ima v ustih razjede in se slini.
•• Ima nepojasnjene izpuščaje z ali brez
vročine.
•• Ima gnojen izcedek iz oči.
•• Ga boli žrelo in ima otekle bezgavke.
•• Močno kašlja.
Če ima otrok uši, je treba to sporočiti
vzgojitelju, da vrtec izvede ustrezne
ukrepe za preprečevanje širjenja
ušivosti, starši pa so dolžni z otrokove
glave odstraniti vse uši in gnide.

Starši prevzemajo veliko odgovornost,
če v vrtec pripeljejo bolnega ali še ne
povsem zdravega otroka ali pa otroka
kljub vidnim začetnim bolezenskim
znakom ne peljejo k zdravniku, da bi
potrdil ali izključil bolezen, ki bi lahko
ogrozila druge otroke v vrtcu. Starši so
prvi, ki lahko prepoznajo bolezen pri
otroku že doma in ustrezno ukrepajo.
Ob prebolevanju katere koli okužbe
potrebuje otrok počitek doma. S tem
omogočimo hitrejše in boljše zdravljenje
ter preprečimo širjenje bolezni na druge
otroke. Zato so starši dolžni, da v vrtec
pripeljejo zdravega otroka, in to zaradi
njegove varnosti in varnosti kolektiva.
Da bodo otroci v vrtcu manj bolni, lahko
pripomoremo tudi s tem, da jih čim prej
naučimo dobrih higienskih navad, zlasti
umivanja rok.

V primeru pojava nalezljivih bolezni v
skupini ukrepamo tako, da se igralnica
pogosteje prezračuje, igralnice čistimo
s čistili, ki vsebujejo dezinfekcijsko
sredstvo, poleg vseh površin, ki jih
otrok doseže, se razkužujejo tudi igrače,
otrokom večkrat umivamo roke, v tem
času se ne združuje otrok.
Vrtec ima pomembno vlogo v skrbi
za zdravje in njegovo povezavo s
področji iz učnega načrta. Vedno znova
izpostavljamo pomembnost osebne
higiene: umivanje rok in zob, pravilno
in zdravo prehrano, gibalne dejavnosti,
počitek, spanje in prezračevanje. Otroci
prvega starostnega obdobja (1–3 let)
si ne umivajo zob v vrtcu. V drugem
starostnem obdobju (3–6 let) pa si zobe v
vrtcu umivajo vsi.

Kadar ima otrok katerega koli izmed
spodaj opisanih znakov, lahko osebje
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Starše bi radi spodbudili k pripravi
zdravih obrokov doma, zbirali bi ideje
za zdravo praznovanje rojstnih dni in
tako tudi praznovali, zbirali bi predloge
receptov »zdravih« jedi, ki jih otroci
doma sprejemajo in bi jih glede na
zmožnosti vključili v naš jedilnik. Že
v minulem šolskem letu smo ponudili
enotam oz. posameznim skupinam
sestavo tedenskega jedilnika, kar so
tako strokovne delavke kot otroci zelo
pohvalili.

PREHRANA OTROK
V vrtcu se trudimo otrokom zagotoviti
raznovrstno, bogato in zdravo
prehrano. Odprti smo za predloge
in pobude staršev glede sprememb.
Poleg tega želimo otrokom zagotoviti
kulturno uživanje hrane in pozitivne
prehranjevalne navade, ki so temelj
za otrokov nadaljnji razvoj. V jedilnik
smo v zadnjem času vnesli kar nekaj
dopolnitev zdrave prehrane.

Ni pomembno samo, kaj jemo, ampak
tudi, kako jemo, s kom jemo in v kakšnem
okolju jemo, kakšno je naše čutno
doživljanje ob hranjenju (ali doživljamo
hrano in hranjenje kot nekaj prijetnega,
čutimo zadovoljstvo ali nezadovoljstvo,
napetost, strah, odpor).

Za otroke v vrtcu načrtujemo prehrano
v skladu s strokovnimi smernicami in
izhodišči. Zdrava prehrana, ki jo nudimo
otrokom v vrtcu, pomeni VARNO,
KAKOVOSTNO, URAVNOTEŽENO IN
PESTRO PREHRANO.
Že v prejšnjem šolskem letu smo v
prehrano postopno vključevali več
sezonskega sadja in zelenjave, na
jedilniku ni več presladkih jogurtov,
desertov, pudingov, zamenjali smo jih
z navadnimi tekočimi jogurti, mlečnimi
napitki, sokovi so redkeje na jedilniku
itd. Nekateri starši so to opazili,
pohvalili ter podprli naša razmišljanja
in prizadevanja na tem področju.
Treba pa bo še veliko narediti tako pri
ozaveščanju staršev (najbolje prek otrok)
kot tudi na področju vzgojnega vidika
prehranjevanja, in sicer s pogovori
o hrani, pozitivnimi spodbudami
in zgledi vzgojnega osebja. Pa tudi
kuhinja s svojim načinom priprave jedi
lahko veliko prispeva h kakovosti in k
privlačnosti pripravljene hrane.

Tudi v našem vrtcu se srečujemo
s prehranskimi alergijami. Dietno
prehrano pripravljamo za vse otroke,
za katere starši prinesejo zdravniško
potrdilo otrokovega pediatra z navedbo
dietne prehrane ali priporočila (potrdila)
dietne posvetovalnice na Pediatrični
kliniki Kliničnega centra. Priporočamo,
da starši prinesejo potrdilo vzgojitelju
vsaj kakšen dan pred vstopom otroka
v vrtec, da se dieta lahko pripravi
kakovostno in da se kupijo določena
živila, odvisno od diete. Starši so
dolžni vsako spremembo diete sproti
javljati vzgojitelju in kuharici za dietno
prehrano. V primeru strogih izločitvenih
diet pa priporočamo tudi osebno
srečanje in posvetovanje s kuharico in z
organizatorko prehrane.

Predlagamo, da vsebine o zdravi
prehrani v tem šolskem letu vključimo
v vzgojni načrt, da se po enotah –
skupinah pripravijo delavnice s starši in
z otroki.
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REZERVACIJE V
POLETNIH MESECIH

IZPIS IZ VRTCA
Starši, ki se odločijo, da bodo otroka
izpisali iz vrtca, morajo pisno najaviti
izpis otroka iz vrtca do 15. dne v mesecu,
da je otrok izpisan s prvim dnem
naslednjega meseca. Za izpis izpolnijo
obrazec ODJAVA.

Na podlagi 7. člena Sklepa o določitvi
cen programov in rezervacij v javnih
vrtcih Mestne občine Novo mesto (Ur.
l. RS, št. 41/08) in 4. člena Sklepa o
uskladitvi cen programov in rezervacij
v javnih vrtcih Mestne občine Novo
mesto (Ur. L. RS št. 8/09) lahko starši, ki
imajo stalno prebivališče v Mestni občini
Novo mesto, enkrat na leto uveljavijo
rezervacijo, in sicer v času od 1. junija
do 30. septembra. Rezervacija se lahko
uveljavi za neprekinjeno odsotnost
otroka za najmanj en in največ dva
meseca. Starši plačajo rezervacijo v
višini 50 % njim določenega zneska
plačila.

PREMESTITVE
Starši lahko zaprosijo za premestitev
otroka v drugo enoto v času vpisa otrok
v vrtec za naslednje šolsko leto (običajno
v začetku aprila). Obrazec dobijo pri
svetovalni delavki ali na spletni strani
vrtca. Za premestitev lahko zaprosijo
tudi med šolskim letom, a je ugodna
rešitev vloge odvisna od prostih mest.

Rezervacija za čas počitniške odsotnosti
velja, če je v vrtec vključen samo en
otrok iz družine. Če sta v vrtec hkrati
vključena dva ali je vključenih več
otrok iz iste družine, rezervacija za čas
počitniške odsotnosti velja samo za
najstarejšega otroka.

REZERVACIJE ZARADI
BOLEZNI
Starši, ki imajo stalno prebivališče v
Mestni občini Novo mesto, lahko ob
neprekinjeni odsotnosti otroka iz vrtca
nad 30 dni zaradi bolezni uveljavljajo
rezervacijo v višini 30 % njim določenega
zneska plačila. Vlogo s priloženim
zdravniškim potrdilom starši oddajo na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Novo mesto v petih dneh od
zaključka odsotnosti.
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PRAVICE, DOLŽNOSTI
IN OBVEZNOSTI
STARŠEV IN OTROK

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 prinesejo potrdilo pediatra o
zdravstvenem stanju otroka.

PRAVICE STARŠEV

PRAVICE OTROK

Vrtec je ustanova, ki mora skrbeti za
uresničevanje temeljnih otrokovih
pravic. V demokratični državi otrokove
pravice zastopajo 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 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,
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•• Ob sprejemu otroka v vrtec opozorijo
vzgojiteljico na posebnosti otroka, ki
so pomembne za njegovo varnost in
zdravje.
•• V vrtec pripeljejo zdravega otroka,
ki ne ogroža zdravja drugih otrok; v
primeru, da otrok zboli v vrtcu, pridejo
ponj v najkrajšem možnem času.
•• V primeru nalezljivih bolezni to takoj
sporočijo odgovorni osebi v vrtcu.
•• Upoštevajo poslovalni čas in 9-urno
bivanje otroka v vrtcu ter ne zamujajo.
•• Ob prihodu in odhodu iz vrtca
zagotavljajo otroku spremstvo odrasle
osebe.
•• Upoštevajo navodila in obvestila na
oglasnih deskah.
•• Redno obveščajo vzgojiteljico o
spremembi podatkov (telefonske
številke, naslov itd.).
•• Dolžni so se seznaniti s Pravili o hišnem
redu in Pravilniku o varnosti otrok ter jih
upoštevati.
•• Ob izpisu otroka izpolnijo obrazec in
upoštevajo izpisni rok.
•• Redno plačujejo stroške programa, v
katerega je otrok vključen.
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