šolsko leto 2012/2013
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DoBRodošLi!
Dragi starši, tako tisti, ki ste že doslej svoje otroke zaupali v našo vzgojo,
kot tudi tisti, katerih malčki v tem šolskem letu prvič prestopajo naš prag.
S to publikacijo vam želimo predstaviti vzgojne programe, obogatitvene
in nadstandardne dejavnosti, aktivnosti, povezane z drugimi vzgojnimi
institucijami, urnik bivanja, organiziranost vrtca in druge informacije, za
katere smo prepričani, da vam bodo prišle prav.
Osnovno vodilo pri našem vzgojnem delu je omogočiti otrokom varno in
vzpodbudno okolje za razvoj njihovih ustvarjalnih potencialov. Ves naš
napor je usmerjen v to, da so otroci ves čas zadovoljni, sproščeni in igrivi,
da vsak dan z veseljem vstopajo v vrtec in da ga zapuščajo srečni.
Pri svojem delu uporabljamo sodobne vzgojne metode, med drugimi
uvajanje zgodnjega opismenjevanja, poudarek na knjižni vzgoji, likovni
vzgoji, skrb za zdravo življenje in spodbujanje aktivnega samostojnega
učenja. Tako kar najbolje poskrbimo za to, da so otroci, ki vstopijo v šolske
klopi, kar najbolje usposobljeni za nadaljnje vzgojno izobraževalne izzive.
Dovolite mi, dragi starši, da na koncu omenim, da bo to šolsko leto v
našem vrtcu zaznamovano s kar nekaj obletnicami in jubileji. Desetletje
samostojnega vrtca, štirideset generacij enote Metka in še enkrat toliko že
zapisanih let v enoti Janko. Na praznovanje teh bomo z velikim veseljem
povabili tudi vas in vaše malčke.
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VRTCA PEDENJPED NOVO MESTO

V upanju in pričakovanju, da boste z našim delom zadovoljni tako vi, kot
predvsem vaši otroci v našem vzgojnem procesu,
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ŠOLA ZA STARŠE

ravnateljica Meta Potočnik
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Tone Pavček

SREČNI OTROCI
Srečni otroci žive med resničnostjo in fantazijo in
po neskončni sinjini hite za neizpolnjeno čarovnijo.
Njihov korak je majhen, a čvrst. Mika skrivnost jih in
dalja. A kadar je treba, iztegnejo prst na golega kralja.
Čez dan se zemlja vrti okrog njih kakor krog sonca
in srečo mednje deli kakšna prijazna pikapolonca.
Zvečer so trudni in brez besed padajo staršem v
naročje in gledajo božji svet kot modreci – po otročje.
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VRTEC
SE PREDSTAVI

ORGANIZIRANOST VRTCA
Sedež uprave:
Vrtec Pedenjped Novo Mesto
Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto
tel.: 07 371 82 50, fax:07 371 82 65
info@vrtec-pedenjpednm.si
www.vrtec-pedenjpednm.si
Delovni čas: 7.00 – 15.00
Ravnateljica:
Meta Potočnik, dipl. vzg.
tel.: 07 371 82 52 ali 040 170 609
meta.potocnik@pedenjpednm.si
Pomočnici ravnateljice:
Sonja Resman, dipl. vzg.
tel.: 07 371 82 54 ali 041 392 773
sonja.resman@pedenjpednm.si

“

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. Ustanoviteljica
vrtca je Mestna občina Novo mesto, ki ga je potrdila z odlokom
30. oktobra 2002.
Vrtec posluje v devetih organizacijskih enotah. Vanj je v letošnjem
šolskem letu vključenih 750 otrok v 42 oddelkih. Uprava vrtca se
nahaja poleg istoimenske enote Pedenjped v ulici Šegova 22,
Novo mesto. Poleg enote in uprave je tudi centralna kuhinja,
centralna pralnica in sedež tehnično-vzdrževalne službe.
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Nataša Leđenac, dipl. vzg.
tel.: 07 371 82 55 ali 041 287 685
natasa.ledzenac@pedenjpednm.si
Svetovalna delavka:
Kristina Žmavčič,
univ. dipl. pedagog
tel.: 07 371 82 61 ali 031 312 460
kristina.zmavcic@pedenjpednm.si
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Organizator prehrane in
zdravstveno higienskega režima:
Jelka Makše
tel.: 07 371 82 64 ali 051 340 901
jelka.makse@pedenjpednm.si
Administrativno-računovodski
delavci:
Poslovni sekretar:
Irena Mirtič
tel.: 07 371 82 50, fax: 07 371 82 65
irena.mirtic@pedenjpednm.si
Računovodja:
Vika Komljanec
tel.: 07 371 82 56
vika.komljanec@pedenjpednm.si
Knjigovodje:
Mojca Mervar
tel.: 07 371 82 57
mojca.mervar@pedenjpednm.si
Jasmina Zenkovič
jasmina.zenkovic@pedenjpednm.si

NAŠE POSLANSTVO, VIZIJA, CILJI IN
PREDNOSTNA NALOGA
Vrtec Pedenjped Novo mesto je razpoznaven po svojih posebnostih.
Kurikul za vrtce namreč izvajamo preko različnih konceptov oz.
metodologij – torej imamo več izvedbenih kurikulov. Smiselno
načrtujemo posamezne vsebine iz katerih nastajajo sklopi, ki se
med seboj povezujejo in jih bogatimo z vsemi področji pedagoškega
dela. Obenem delujemo v skladu z našim poslanstvom in sledimo
zastavljeni viziji vrtca:

V smislu zadovoljstva, naklonjenosti do otrok in neprestanem
spodbujanju k ustvarjalnosti skupaj odpiramo vrata k čim večjemu
doseganju kakovosti v našem vrtcu.

Naše poslanstvo
Tukaj smo zaradi otrok, ki jim želimo omogočiti varno in vzpodbudno
okolje za razvoj njihovih ustvarjalnih potencialov. 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, katerega razvoj skrbno spremljamo.
Skrbimo za lasten strokoven in profesionalen razvoj, združujemo se v
strokovne time, vključujemo se v projekte, prebiramo in spremljamo
strokovno literaturo, ozaveščamo svojo vlogo in naše delo dnevno
refleksiramo.
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Prednostna naloga vrtca:
ZGODNJE OPISMENJEVANJE
V vrtcu skrbimo, da ponudimo otrokom različne dejavnosti, ki
spodbujajo vsa razvojna področja. Vsako leto si izberemo eno od
področij, ki mu posvetimo posebno pozornost, vendar tudi ostalih
ne zanemarimo. Izbrano področje imenujemo prednostna naloga.
Na njem poglabljamo strokovno znanje in ga prenašamo v delo z
otroki. Že v šolskem letu 2011/12 smo si izbrali za prednostno nalogo
področje zgodnjega opismenjevanja. Ker smo čutili, da naloga ni
dokončana, ostaja to naša prednostna naloga tudi letos.
Zgodnje opismenjevanje je postopen in dolgotrajen proces, ki
poteka vse predšolsko obdobje otroka. Začne se že v družini, ko
se otrok srečuje s pisnim jezikom in se nato nadaljuje v vrtcu in
šoli. Ob gledanju slikanic, poslušanju izštevank in petju pesmic, ob
gledanju televizije, pri nakupovanju, ko otrok prime v roke pisalo
in nariše sled, ko opazi in prepozna napise … Pri vsakodnevnih
aktivnostih otrok spontano in neopazno razvija sposobnosti, ki jih
bo potreboval v šoli za učenje branja in pisanja. Področje zgodnjega
opismenjevanja obsega veliko več kot le spoznavanje in uporabo
črk oziroma simbolov. Gre za razvoj vidnih in slušnih procesov,
grobe in fine motorike, vidno-gibalne usklajenosti in orientacije ter
razvoj govora. Otrok postopno prihaja do spoznanja, da je mogoče
misli in govor zapisati in zapisano prebrati. Branje in pisanje sta v
začetni fazi učenja v prvi vrsti zaznavna procesa: pri branju mora
otrok videti črko in jo pretvoriti v glas, pri pisanju pa obratno –
slišati mora glas in ga zapisati. Otrok potrebuje razvite sposobnosti
vidnega in slušnega zaznavanja. Ob tem so pomembne še razvite
sposobnosti rok in prstov. Te sposobnosti pa se razvijajo predvsem v
predšolskem obdobju.
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Kurikulum za vrtce je odprt in samo nakazuje usmeritve za ustrezno
ravnanje. Področje zgodnjega opismenjevanja v njem ni posebej
opredeljeno.
Strokovni delavci vrtca smo zato pred odgovorno nalogo, kako
bomo podpirali razvoj otrok in ob tem upoštevali stopnjo razvoja
posameznega otroka in ji prilagodili aktivnosti.

V vrtcu izvajamo številne nacionalne in mednarodne projekte s
področja ekologije, multikulture, slovenske kulturne dediščine,
likovne umetnosti, športnih udejstvovanj, zdravja in druge. V te
projekte smo vključeni zaposleni in naši uporabniki:
ŐUsposabljanje za uvedbo sistema ugotavljanja in
zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju
u-KVIZ, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada
in Ministrstva za šolstvo, šport in kulturo: Samoevalvacija
kot temelj izboljšav in Profesionalni razvoj za večjo
kakovost vrtca; organizator ŠR, Brdo pri Kranju.

Razvoj zgodnjega opismenjevanja nam pomeni sistematično skrb za
načrtovane dejavnosti in spontano igro za ustvarjanje spodbudnega
okolja in sodelovanje s starši.

ŐStrokovni tim delavcev je prijavljen že drugo leto v inovacijski
projekt na državnem nivoju
Vsak po svoji poti do pismenosti (Zavod Republike Slovenije
za šolstvo).

Razvoj sposobnosti, spretnosti in znanja, ki jih vključujemo, so:
Őgovorni razvoj,
Őfina motorika, grafomotorika in orientacija,

ŐZ igro do prvih turističnih korakov – organizator TZ SLO in
Skupnost vrtcev Slovenije na temo v šol. letu 2012/13 – Potujte
z jezikom in Lokalna kulinarika.

Ővidno in glasovno zaznavanje,
Őoblikovanje spodbudnega okolja,
Ődružinsko branje.

ŐSodelovanje v VI. Mednarodni konferenci:
Samostojnost predšolskega otroka.

ŐPedagoško delo črpamo iz kurikula, ki ga oplemenitimo z lastnimi
izkušnjami ter znanjem priznanih strokovnjakov na predšolskem
področju. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic imajo možnost
poiskati svoja močna področja, oblikovati različne vsebinske
rešitve in s tem prispevati k dvigu kvalitete vrtca. Načrtovanje
vzgojnega dela pomeni načrtovanje celotnega življenja v vrtcu.
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ŐRazpisi in likovni natečaji na temo naravne nesreče,
Evropski teden mobilnosti (ETM) in drugo.
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PROGRAMI VRTCA

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. Poudarek našega
dela je na otrokovi lastni aktivnosti, njegovih razvojnih potrebah,
interesih in sposobnostih. Ob tem se zavedamo, da je otrokova
osnovna dejavnost igra, prek katere se uči in odkriva nova
spoznanja.
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 (večinoma
od 7:00 do 16:00), razen v naselju Brezje, enota Pikapolonica, pa
se izvaja poldnevni program od 4 do 6 ur (od 7:00 do 13:00). Pred
programom in po njem se otroci zbirajo v »dežurnih« oddelkih, zato
je poslovni čas daljši od 9 ur. Zaradi racionalizacije poslovanja in
upoštevanja Zakona o delovnih razmerjih si Vrtec pridružuje pravico
združevanja oddelkov in enot med prazničnimi in počitniškimi dnevi.
Obratovalni čas posameznim enotam je prilagojen potrebam staršev
in se z oziroma na spremembe delovnega časa večine staršev med
letom lahko spremeni.
OE Pedenjped: od 5:30 do 16:15.
OE Rdeča Kapica: od 5:30 do 16:00.
OE Sapramiška: od 5:30 do 16:00.
OE Škratek: od 6:00 do 16:00.
OE Videk: od 5:30 do 16:00.
OE Metka: od 6:30 do 17:00.
OE Ostržek: od 5:30 do 16:00.
OE Cepetavček: od 5:30 do 16:00.
OE Pikapolonica: od 7:00 do 13:00.
Otrok je v okviru poslovnega časa lahko
v vrtcu največ 9 ur.
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1. STAROSTNO OBDOBJE
(od 1. do 3. leta)

2. STAROSTNO OBDOBJE
(od 3. do 6. leta)

5:45–8:00 – prihod otrok in individualna igra

5.45–8.00 – jutranji prihodi, igre po želji otrok, jutranje
razgibavanje, igra v manjših skupinah;

8:00–8:30 – zajtrk, nega;

8.00–8.30 – jutranja higiena, zajtrk in umivanje zob;

8:30–10:30 – načrtovane in nenačrtovane
dejavnosti in igra otrok z različnimi materiali,
bivanje na terasi, igrišču ali v drugih prostorih;

8.30–11.30 – načrtovane in nenačrtovane dejavnosti in igra otrok
z različnimi materiali, aktivne delavnice, igre v kotičkih, bivanje na
prostem, sprehodi, obiski predstav, razstav, izleti ali pohodi;

10:30–11:00 – nega, dopoldanska malica;

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

11:00–12:45 – počitek;
12:45–13:00 – nega;

12.30–14.00 – počitek, spontane in načrtovane umirjene
dejavnosti;

13:00–13:30 – kosilo;

14.00–14.30 – popoldanska malica;

13:30–16:00 (17:00) – popoldanske dejavnosti,
igra v kotičkih, igra po želji otrok in odhod domov.

14.30–16.00 (17.00) – igre po želji otrok, gibanje na
prostem in odhod domov.

Otroci imajo možnost skozi cel dan počitek,
nesladkan napitek in sadje.

Otroci imajo na razpolago voljo ves čas bivanja nesladkan napitek in
sadje.
Otroci so razporejeni v starostno homogene (enake starosti),
heterogene (različne starosti 1 do 3 ali 3 do 6) in kombinirane
oddelke; v redne oddelke vključujemo tudi otroke s posebnimi
potrebami, za katere je organizirana še dodatna specialna
strokovna pomoč.
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Nadaljujemo z že uveljavljenimi aktivnostmi:

V izvedbeni kurikul vnašamo številne obogatitvene programe, ki
so povezani z našo vizijo in dolgoročnimi cilji. Posebno pozornost
posvečamo praznikom in starim ljudskim običajem, eko dnevom,
naravoslovju, ljudskemu plesu, gibalnim aktivnostim, kulturnim
dnevom. Obogatitvene dejavnosti potekajo v dopoldanskem času
v skladu z vzgojnim programom vrtca ter so za starše brezplačne.
Namen izvajanja obogatitvenih dejavnosti je v čim večji meri
uresničevati načela predšolske vzgoje, predvsem načelo enakih
možnosti za otroke in starše, upoštevati različnost med otroki,
pravico do izbire in drugačnosti ter nuditi pestro izvedbo kurikula.
V vseh enotah načrtujemo različne teme, povezane s sklopi, koncepti
in praznovanji:
Őmesec otroka;
Őpraznovanje jeseni;

ŐZlati sonček in plavalni tečaji (Športne dejavnosti skozi celo šol. leto
v povezavi/sodelovanju z Agencijo za šport Novo mesto;
ŐCiciban planinec – organizirani pohodi;
ŐPedenjbralček – izposoja knjig iz vrtčevske knjižnice;

ŐNOVOST – pevski zborček »MALI PEDENJPED«
za otroke od 4. leta dalje.

Naš vrtec bo nadaljeval z že uveljavljenimi in dobro obiskanimi
prireditvami, in sicer:
Őgledališko-glasbena predstava za otroke in starše (predstavo
organizirajo in predstavijo starši v KC Janeza Trdine Novo mesto);
Őlutkovna predstava za vse enote (pripravi strokovna lutkovna
skupina zaposlenih);
ŐPedenjšportnik (organiziramo zaključno skupno športno prireditev
za otroke in starše);

Őmesec december – mesec praznovanj;

ŐNOVOST – v letošnjem letu bomo obeležili 10-letnico

Őjubilejna prireditev ob 10. obletnici samostojnega Vrtca Pedenjped
Novo mesto in 40 let obstoja enote Metka ter več desetletij vzgoje in
varstva v Novem mestu.

samostojnega vrtca Pedenjped Novo mesto in 40 let enote
Metka;

Načrtujemo tudi mesečne dopoldanske delavnice po različnih enotah z
različnimi vsebine:

Őzimovanje in zimski športni dan;
Őpraznika dan vode in dan zemlje;

Őpravljični in glasbeni dopoldnevi (1 do 3 let)

Őmesec kulture;

Őmed nami »raste« nova knjiga (3 do 6 let)

Őmesec družine (posvečen mamicam, babicam, ter vlogi in
pomenu družine);

Őangleške urice (4 do 6 let)

Őpraznovanje rojstnih dni otrok;

Őkuharska delavnica (3 do 6 let)

Őzaključne prireditve, izleti, kratke ekskurzije.

ŐDobimo se na travniku in naravoslovje s poskusi (4 do 6 let)
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Őračunalniške delavnice (4 do 6 let)

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI

MUZEJSKE DELAVNICE V SODELOVANJU Z
DOLENJSKIM MUZEJEM NOVO MESTO

Organizatorji in izvajalci teh dejavnosti so zunanje institucije
v sodelovanju z vrtcem. Potekajo v dopoldanskem času. Vrtec
zagotovi organizacijo, spremstvo ter varnost otrok, ob slabem
vremenu po potrebi tudi avtobusni prevoz. To so obiski predstav
in delavnic za otroke 2. starostnega obdobja. Na prvem
roditeljskem sestanku starše vzgojiteljica seznani o primernosti glede
na starost oddelkov, o poteku, vpisu otrok in vseh podrobnostih in
tudi načinu plačila vstopnic za ogled predstav in delavnic.

LUTKOVNO–GLEDALIŠKI ABONMA
KULTURNEGA CENTRA JANEZA TRDINE

Na muzejskih aktivnostih bodo otroci lahko dejavni že tretje leto.
Aktivnosti so se izkazale kot zelo zanimive, poučne in jih otroci
radi obiskujejo. Predvidene so za otroke stare od 4 do 6 let. Strošek
vstopnine z delavnicami plača vrtec. Obiskali bomo tri delavnice:
Prvi del (september in oktober): Novo mesto 1848-1918 - podobe
družin nekoč in danes. Otroci bodo spoznali, kako so se včasih
družine predstavile na prvih fotografijah, ki so nastale v našem
mestu. Sami bodo likovno ustvarjali podobo svoje družine.
Drugi in tretji del (marec, april, maj, junij): Dotaknili se bomo
skupnih praznovanj obletnic našega vrtca in temu posvečene
muzejske delavnice za otroke s poudarkom na etnologiji; kasneje,
pa se bomo dotaknili še spoznavanje arheologije, torej življenjsko
pot izbranih predmetov v arheološki zbirki in delo arheologov
in restavratorjev. Otroci bodo kot arheologi iskali predmete v
arheološkem peskovniku in jih kot restavratorji očistili in sestavili.

V celem šolskem letu si bomo ogledali 6 predstav
(predstave so za starše plačljive):
ŐKakor napravi stari, je zmerom prav
Hans Christian Andersen (SSG Trst)
ŐRdeča kapica
Jacob in Wilhelm Grimm / Svetlana Makarovič
(Lutkovno gledališče MB)

KNJIŽNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO
ŐBibliopedagoške ure so na voljo skozi vse šolsko leto in
so brezplačne. To so dopoldanski obiski predšolskih otrok
knjižničnega mladinskega in otroškega oddelka, spoznavanje
knjižnice, prebiranje pravljic in spoznavanje različnih vrst
knjižničnega gradiva, ponujajo še:

ŐDinozavri v cirkusu
po motivih Lile Prap
(Gledališče Labirint in Društvo lutkovnih ustvarjalcev)
ŐBobek in barčica
Anja Štefan (Lutkovno gledališče LJ)

Őpredšolsko bralno značko »Mavrična ribica«

ŐKdor upa, ne odneha
Vitja Avsec (Opera in balet SNG MB)

Őustvarjalne delavnice, razstave ilustracij
Őobiske knjižničarke v enoti Pikapolonica in po ostalih enotah
našega vrtca.

ŐTroglavi zmaj in princeske
Milada Mašatova / Petronela Dušova (Mini teater LJ)
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NOVOST! – VRTEC V NARAVI – ORGANIZATOR
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI CŠOD IN STROKOVNIMI DELAVCI VRTCA
PEDENJPED NOVO MESTO.

Kot novost dajemo možnost staršem, da prijavijo otroka na
dvodnevno bivanje v naravi v Domu Bohinj v Bohinju, med
14. in 16. junijem 2013 (pet. in sob. ali sob. in ned.). Dejavnosti za
otroke stare od 5 do 6 let, bodo naravnane na oblikovanje zdravega
načina življenja ter spodbujanje in pridobivanje novega znanja preko
aktivnega učenja neposredno v naravi in so povezani z dodatnimi
stroški za starše. 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.

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.
Vse dejavnosti se bodo pričele v jesenskem času po končanih prvih
roditeljskih sestankih in bodo trajale do predvidoma konec maja
2013.
ŐIgralne urice po angleško, Yurena d.o.o.,
1x na teden v enotah: Pedenjped, Ostržek, Metka, Rdeča kapica,
Videk, Sapramiška.
ŐIgralne urice po francosko, Yurena d.o.o.,
1x na teden v enotah: Pedenjped, Ostržek, Metka, Rdeča kapica,
Videk, Sapramiška.
ŐUnikatna keramika za male in velike ali ustvarjanje z
glino, K2M – ga.Vesna Majes Klančičar, 1x na teden v enotah:
Pedenjped, Ostržek, Metka, Rdeča kapica, Videk, Sapramiška.

Celotna organizacija, potek, vključene vsebine, program, ter tudi
storitve s ceno in način plačila bo znana najkasneje v mesecu
januarju 2013.

ŐŠportne urice, Hop klub d.o.o.,
1x na teden v enotah: Pedenjped in Ostržek.
ŐPlesna šola Urška, Boris Janičijevič s.p.,
1x na teden v enotah: Pedenjped, Ostržek, Metka, Rdeča kapica,
Videk, Sapramiška.

DODATNE POPOLDANSKE
DEJAVNOSTI ZUNANJIH
IZVAJALCEV

ŐŠportno društvo – Sporti
vodena vadba za otroke od 3 let dalje ,
1x na teden v enotah Pedenjped in Ostržek.

Vrtec daje možnost uporabe skupnih večnamenskih prostorov in
igrišč zunanjim izvajalcem za izvajanje dejavnosti, ki so registrirani
in licencirani za različne aktivnosti, igro in učenje predšolskih otrok.
Te dejavnosti niso v programu kurikula oz. programa vrtca. Potekajo
zunaj delovnega časa vrtca (v popoldanskem času) in so plačljive.
Te dejavnosti so običajno organizirane od 15:00 dalje in otroci,
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ŐZdruženi v plesu starši in malčki,
Plesni center Dolenjske – Gregor Vovk s.p.,
1x na teden v enotah: Pedenjped in Ostržek.
ŐJoga za starše, Društvo joga – ga. Marija Đuran
1x na teden v enoti Pedenjped.
21

EnOta

PEDENJPED

ENOTE VRTCA
PEDENJPED
NOVO MESTO

Šegova ulica 22, Novo mesto
Poslovalni čas: 5:30–16:15
Vodja enote: Marko Guštin
tel.: 07 371 82 60
marko.gustin@guest.arnes.si

Enota Pedenjped je dobila ime po ljubkem, igrivem pesniškem junaku
Pedenjpedu Nika Grafenauerja in tako je ime tudi celotnemu vrtcu.
Pedenjped odslikava vse karakteristike najmlajših otrok:
radovednost, domišljijo, otroško brezbrižnost in neizmerno voljo do
učenja, branja in igre.
Enota z devetimi oddelki otrok od starosti 1 do 6 let se nahaja v
okolju, ki nam nudi veliko možnosti za uspešno izvajanje dejavnosti,
povezanih z naravo. Imamo veliko, skorajda v celoti prenovljeno
igrišče, zaščiteno z ograjo, za najmlajše otroke in starejše otroke.
Zunanje terase, tri pokrite ute, kamor se lahko skrijemo, kadar
dežuje; velik večnamenski prostor kot telovadnica in devet velikih
igralnic. Osrednja kuhinja in pralnica nam omogočata veliko
aktivnosti ali udejstvovanja pri obogatitvenih dejavnostih, obenem
pa zdravo, sveže pripravljeno hrano ter raznolikost diet.
Otroci, starši in strokovni delavci v enoti že drugo leto intenzivno
sodelujejo v projektu Opismenjevanja predšolskih otrok, letos, pa
bodo zapolnili vse dejavnosti še s pevskim zborčkom
»MALI PEDENJPED«.
22
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EnOta

EnOta

SAPraMiška

RDE a aPiCA

Ulica Slavka Gruma 63, Novo mesto
Poslovalni čas: 5.30-16.00

Šegova ulica 5, Novo mesto
Poslovalni čas: 5.30-16.00

Vodja enote: Helena Šulc
tel: 07 371 82 42
helena.h.m@gmail.com

Vodja enote: Ksenija Forte
tel.:07 371 82 80
ksenija.forte@siol.net

Otroci, starši in strokovni delavci tvorimo mavrico, kjer se strpnost
in prijaznost prelivata v barvite igre in dobro počutje.

V gozdu naselja Drska smo srečali Rdečo kapico. Namenjena je k
babici, ker bo praznovala rojstni dan, nekoliko drugače – s knjigo, saj
že skoraj zna brati.

Takšna je enota Sapramiška, marljiva, ustvarjalna s štirimi oddelki
od 2 do 6 let, ki deluje v OŠ Drska. Vstop v stavbo namiguje na
velike in majhne skrivnosti. Skupaj bomo otrokom olajšali prehod iz
vrtca v šolo tako, da bomo veliko pozornosti namenili zgodnjemu
opismenjevanju.
Vsekakor pa je naša enota usmerjena v odnos med družino, otrokom
in vrtcem, zato le pogumno v Sapramiško.
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Enota Rdeča kapica se nahaja v mirnem okolju, z veliko zelenimi
površinami, novo ograjenim igriščem in izhodi iz igralnic na igrišče,
kar pomeni bližnjico in stik z naravo.
Center mesta je blizu, kar nam omogoča pogoste sprehode ter obisk
kulturnih in zabavnih prireditev.
Kot je v pravljici srečen konec, tako se bo vila sreča tudi v enoti, saj
so si strokovni delavci zadali prednostno nalogo, ki bo omogočila
praznovanje rojstnih dni nekoliko drugače.
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EnOta

EnOta

ratEk

ViDEk

Šegova ulica 114, Novo mesto
Poslovalni čas: 6.00-16.00

Foersterjeva 12, Novo mesto
Poslovalni čas: 5.30-16.00

Vodja enote: Marija Črv
tel.: 051 338 280
marija.crv@gmail.com

Vodja enote: Janja Tolar
tel.: 07 371 82 90, 07 371 82 91
janja.tolar@gmail.com

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

Hvaležni in skromni Videk ima veliko srce, veliko prijateljev. Vsi mu
želijo pomagati, zato bo kmalu dobil novo srajčico ...

Strokovne delavke enote Škratek želimo poglobljeno sodelovati s
starši, jim omogočiti vpogled v življenje in delo vrtca ter preko igre
vzpodbuditi skupno sodelovanje.
Enota, ki se nahaja na južni strani s posebnim vhodom v OŠ Dragotin
Kette, premore dva oddelka od 1 do 3 let starosti otrok. Še posebno
se trudimo spodbujati družinsko branje in vsako leto izdelamo skupaj
z otroci in starši »Knjigobubo«.
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Enota Videk je grajena v nadstropjih in se nahaja v Bršljinu.
Avtobusna in železniška postaja nam omogočata boljšo povezavo
s širnim okoljem. Smo majhni, saj imamo le štiri oddelke otrok v
starosti od 1 do 6 let. To je prednost za druženje in dobro medsebojno
poznavanje. Imamo lepo in sončno igrišče, na katerem preživljamo
igralne urice na prostem. Bogata naravna okolica z reko Krko,
travniki in gozdovi nam pomagajo in dopolnjujejo uresničevanje
naših dejavnosti.
Prednostno nalogo zgodnjega opismenjevanja smo vzeli zelo resno in
zato je Videk velik učenjak.
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EnOta

EnOta

MEtkA

OStr E

Kettejev drevored 5, Novo mesto
Poslovalni čas: 6.30-17.00

Danila Bučarja 2, Novo mesto
Poslovalni čas: 5.30-16.00

Vodja enote: Mirica Klobčar
tel.: 07 371 82 32
mira.klobcar@gmail.com

Vodja enote: Vladka Avbar
tel.: 07 371 82 40, mob.: 040 525 909
vladka1.avbar@gmail.com

Nad mestom domujeta Janko in Metka, kot nekoč v pravljici, med
drevesi in pticami. Samo Metka je še ostala, ki bo v jeseni dopolnila
40 let.

Če mislite, da se je Ostržek zlagal, da ima novo preobleko, se
motite. Čisto nov se nahaja v Bršljinu nad OŠ Bršljin. V njem je osem
skupin otrok v starosti od 1 do 6 let. Obdaja ga veliko zelene igralne
površine. Lokacija vrtca omogoča otrokom možnost spoznavanja
in vključevanja v širše okolje ter kulturo, v kateri živimo. V bližini je
gozd, travniki, polja ...

Enota in vsi, ki ustvarjajo in živijo v njej, so pogumni, iznajdljivi in
ustvarjalni. V njej živi šest oddelkov od 1 do 6 let in Metkine pridne
roke vedno polepšajo okolico vrtca …
Strokovni delavci enote Metka se zavedajo pomembnosti
spodbujanja spoštljivosti do narave, do sovrstnikov, odraslih in
spodbujanja človeških vrednot, zato to odgovornost prenašajo na
otroke, starše in okolico.

Glede na vse naravne danosti bomo lažje realizirali našo prednostno
nalogo – zgodnje opismenjevanje, preizkusili svoje zmogljivosti,
se navajali na zdrav način življenja, strpen in prijazen odnos
do sovrstnikov, odraslih, ... skratka odraščamo v samostojne in
odgovorne otroke.

»Le vsi skupaj lahko naredimo lepši dan in boljši jutri«.
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EnOta

EnOta

CEPETAV E

PikaPOLonicA

Hiša Zorić, Ob Potoku 12, 8000 Novo mesto
Poslovalni čas: 6:00 – 16:00

Brezje 8, Novo mesto
Poslovalni čas: 7.00-13.00

Vodja enote: Katarina Kramar
tel.: 040 298 350
katarina.kramar@guest.arnes.si

Vodja enote: Marija Goršič-Šekoranja
tel.: 07 371 82 70
marijagorsics@gmail.com

»Povej, povej, kdo si? Kako smešno cepetaš....hihihi....cepetaš!
Ti si naš Cepetavček!«
Polonca je dobila svojega Cepecepetavčka, mi pa najmlajšega med
vrtci – Cepetavčka.
V enoti Cepetavček sta dve skupini najmlajših otrok od 1 do 3 let
starosti. Vrtec se nahaja v pritličju hiše Zorićevih, ki je obdana z
idilično okolico zelene narave, ograjenim igriščem z igrali in velikim
dvoriščem pred vhodom.
Naša ustvarjalnost nima meja,
četudi smo najmlajši.
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»Pikapolonica v suknjici rdeči, leti zdaj, leti daleč tam k sreči …« Tako
je tudi pogumni Kekec prepeval o sreči.
Enota Pikapolonica je vrtec poln veselja in otroške razigranosti.
Nahaja se v romskem naselju Brezje, ki ga obiskujejo izključno romski
otroci v starosti od 3 do 6 let. Program se izvaja po državnem
programu Kurikulumu za vrtce, vključujoč materin romski jezik in
učni slovenski jezik.
Številnim inštitucijam predstavlja življenje Romov velik izziv.
Razvijamo skupne poti sodelovanja, sobivanja in medsebojnega
spoštovanja. Strokovni delavci v enoti poskušajo zagotavljati
udobno in za učenje spodbudno okolje, ki bo omogočalo
razvijanje strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja.
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NAČINI POVEZOVANJA IN
SODELOVANJA
S STARŠI

Svet staršev
V njem sodelujejo izvoljeni predstavniki staršev, iz oddelka po eden:
Őpredlaga nadstandardne programe,

Individualne oblike:

Ődaje soglasje k predlogu programa razvoja vrtca in o letnem
delovnem načrtu,

Ődnevna izmenjava informacij ob prihodu in odhodu iz vrtca;
Őindividualni pogovori med vzgojiteljico in starši, ki potekajo celo
leto, enkrat mesečno – pogovorne urice.
Skupne oblike:

Őrazpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojni problematiki,
Őobravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnim delom,
Ővoli predstavnike v svet vrtca,

Őroditeljski sestanek v oddelku je temeljna oblika skupnega
druženja, namenjena staršem določene skupine, ki ga skliče
vzgojiteljica 2-3x letno;

Őopravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Ődruga skupna srečanja, kot so prireditve, praznovanja, skupni
izleti, pohodi predstavitve poklica, dan odprtih vrat, športni
dnevi, razstave, predavanja, ustvarjalne delavnice skupaj otroci
in starši);
Őkotiček za starše – oglasne deske;
Őobvestila na spletni strani Vrtca Pedenjped Novo mesto –
www.vrtec-pedenjpednm.si, kar omogoča sprotno
obveščanje staršev o življenju in delu vrtca.

Svet zavoda
Svet zavoda opravlja naloge, določene z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja in Odlokom o ustanovitvi
vrtca. Člane Sveta zavoda sestavljajo trije predstavniki staršev, trije
predstavniki ustanovitelja in pet predstavnikov zaposlenih. Mandat
članov traja štiri leta.

Svetovalna služba

Őprostovoljno delo za starše v različnih oblikah, kot so skupne
čistilne akcije, pikniki, pohodi.

Kljub stalni skrbi staršev in vseh, ki delamo z otroki, se nam tu pa
tam zatakne pri vzgoji in potrebujemo pomoč ali svetovanje. V tem
primeru se lahko obrnete na svetovalno službo Vrtca Pedenjped
Novo mesto oziroma pedagoginjo Kristino Žmavčič. Rade volje vam
bo priskočila na pomoč in vam prisluhnila.
Za pogovore se v naprej najavite na telefonsko številko 031 312 460
ali na 07 371 82 61.
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V tem šolskem letu ima šola za starše deseto obletnico. Prva
leta je bila predavateljica univ. dipl. psihologinja Marija Strojin, ki je
delila z nami svoje znanje in izkušnje, ter nas s svojim optimizmom
opogumljala pri vzgoji otrok. Za njo so se predstavili tudi drugi
strokovnjaki od dr. Zdenke Zalokar Divjak, dr. Aleksandra Zadela in
drugi. Na srečanjih, ki smo jih obiskovali starši in strokovni delavci
vrtca, smo spregovorili o različnih področjih vzgoje predšolskih
otrok. Vsa leta je bilo število prijavljenih veliko, zato smo morali
zaradi prostorskih omejitev, najpogosteje skupino razdeliti in isto
predavanje izvesti dvakrat.
Starši imamo svoje otroke radi in jim želimo s svojo vzgojo odpreti
vrata v srečno življenje. Zavedamo se odgovornosti, ki jo imamo kot
matere in očetje, dedki, babice, vzgojitelji, ker se ravno v zgodnjih
letih oblikujejo osnove osebnosti naših otrok. Da bi bili prepričani,
da ravnamo pravilno, beremo knjige, revije, splet, se pogovarjamo,
sledimo domačim in tujim oddajam o vzgoji in obiskujemo
predavanja. V poplavi nasvetov se morda počutimo izgubljene in
zbegane. Vedno znova smo pred dilemo: »Kako naj ravnam?«
Vse ni odvisno le od nas. Smo del družbe, ki ima določene vrednote,
nivo razvitosti duhovnega življenja, moralo, običaje, poglede na
vzgojo. Ne moremo se zapreti za ogrado. Širša skupnost ima močan
vpliv. Antropologi se strinjajo, da otroka vedno vzgaja cela vaška
skupnost. Starši so tisti, ki vzgojo začnejo in imajo zato na otroka
največji vpliv. Vsi ostali odrasli, s katerimi se otrok sreča, postanejo
ob otrokovem odraščanju in dozorevanju enako pomembni. Ali se
zavedamo te odgovornosti, ki jo imamo ob oblikovanju časopisov,
javne televizije, ko smo kot vzor ne le pred svojimi otroci ampak tudi
pred otroci skupnosti?
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V tem šolskem letu vas vabimo na štiri predavanja na temo »Vzgoja
v sodobnem času«. Na predavanjih bodo predavatelji spregovorili
o svojih pogledih in strokovnih dognanjih, o nalogah matere, očeta,
starih staršev pri vzgoji, o razlikah med vzgojo dečkov in deklic, o
pasteh sodobnega časa … Povabili smo predavatelje, ki se v svojih
pogledih in strokovnih izhodiščih razlikujejo. Naš namen je, da ob
znanju o zakonitostih razvoja otrok, ki ga boste dobili, spoznate tudi
kako znanje dopolniti z ljubeznijo in sočutjem, kako najprej vplivati
nase, da bi bili sposobni videti in čutiti, kaj se v resnici dogaja v
otroku in v nas samih – in katera pot lahko vodi do srečanja …
Predavanja bodo ob četrtkih:
Ő25. oktober: univ. dipl. psih. Marija Strojin:
STARI STARŠI KOT DEL DRUŽINE
Ő8. november: Alenka Rebula:
MATERINSTVO DANES
Ő22. november: dr. Andrej Perko:
VLOGA OČETA V DRUŽINI
Ő6. december: dr. Bogdan Žorž:
VZGOJA V SODOBNEM ČASU
Priporočena literatura:
ŐDon Elium in Jeanne Elium: Vzgoja sinov;
ŐMichael Gurian: Dečke vzgajamo drugače;
ŐAlenka Rebula: Globine, ki so nas rodile;
ŐBogdan Žorž: Razvajenost, rak sodobne družbe;
Veselimo se skupnih srečanj!
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Prehrana otrok
Vpis otroka v vrtec
Vrtec vpisuje in sprejema otroke od 1 do 6 let starosti. Reden vpis
otrok v vrtec običajno poteka v drugi polovici meseca 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 razpolago na upravi vrtca
ali na 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 Url. SLO.
31. 3. 2011. S tem pravilnikom je določen enoten vpis otrok v Mestni
Občini Novo mesto.

Dan odprtih vrat
V tednu vpisa otroka v vrtec, povabimo starše in otroke, ki še niso
vključeni v vrtec, da si del našega vsakdanjika pobliže pogledajo.

V vrtcu se trudimo otrokom zagotoviti raznoliko, bogato in
zdravo prehrano. Odprti smo za predloge in pobude staršev po
spremembah. 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.
Za otroke v vrtcu načrtujemo prehrano v skladu s strokovnimi
smernicami in izhodišči. Prehrana, ki jo nudimo otrokom v vrtcu, je
ZDRAVA, VARNA, KAKOVOSTNA, URAVNOTEŽENA IN
PESTRA PREHRANA.
Že v prejšnjem šolskem letu smo v prehrano postopno vključevali
več sezonskega sadja in zelenjave, nič več presladkih jogurtov,
desertov, pudingov, zamenjali smo jih z navadnimi tekočimi jogurti,
mlečnimi napitki, sokovi so redkeje na jedilniku itd.). Nekateri starši
so opazili, pohvalili ter podprli naša razmišljanja in prizadevanja
na tem področju. Mnenja smo, da bi otroci spremembe tudi lažje
sprejemali, potrebno pa bo še veliko narediti tako na področju
ozaveščanja staršev (najbolje preko otrok), kot tudi na področju
vzgojnega vidika prehranjevanja; s pogovori o hrani, pozitivnimi
vzpodbudami in zgledi vzgojnega osebja. Pa tudi kuhinja s
svojim načinom priprave jedi lahko veliko prispeva h kvaliteti in
privlačnosti pripravljene hrane.
Predlagamo, da vsebine o zdravi prehrani v tem šolskem letu
vključimo v vzgojni načrt, da se po enotah – skupinah pripravijo
delavnice s starši in otroki.

Uvajanje
Otrok ima pravico in potrebo po postopnem uvajanju v vrtec, pri
tem pa imajo starši možnost dogovora o najbolj sprejemljivem
načinu vključevanja svojega otroka v vrtec.
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NOVO! V začetku meseca oktobra 2012 predvidevamo izvedbo
delavnice s skupnim sodelovanjem našega dobavitelja Ljubljanske
mlekarne na temo domača pridelava, mleko slovenskega porekla);
npr. bralna urica v kotičku za otroke od 4 let dalje, sestavljanje
zdravih jedilnikov v vrtcu preko igre (zbiranje embalaže mlečnih
izdelkov, lepljenje zbrane embalaže na pobarvanko – kolaži). Vodje
enot in zaposleni v kuhinji si bodo ogledali tudi proces dela v
Ljubljanskih mlekarnah.

Starše bi radi vzpodbudili k pripravi zdravih obrokov doma, zbirali
bi ideje za zdravo praznovanje rojstnih dni in tako praznovali, zbirali
predloge receptov »zdravih« jedi, ki jih otroci doma sprejemajo in bi
jih glede na zmožnosti vključili v naš jedilnik. Že v preteklem šolskem
letu smo ponudili enotam oz. posameznim skupinam sestavo
tedenskega jedilnika, kar je bilo s strani strokovnih delavk in otrok
zelo pohvalno.
Ni pomembno samo, kaj jemo, ampak tudi kako jemo, s kom jemo in v
kakšnem vzdušju jemo, kakšno je naše čutno doživljanje ob hranjenju
(ali doživljamo hrano in hranjenje kot nekaj prijetnega, čutimo
zadovoljstvo ali nezadovoljstvo, napetost, strah, odpor).
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
KC. Priporočamo, da starši prinesejo potrdilo vzgojitelju vsaj kakšen
dan pred vstopom otroka v vrtec, da se dieta lahko kvalitetno
pripravi in nabavi 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 organizatorko
prehrane.
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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 namenjenih obolevanju. Upoštevati je treba, da so bili otroci
do vstopa v vrtec večinoma v domačem varstvu, odmaknjeni od
večine zunanjih bolezenskih dejavnikov, pa tudi imunski sistem še ni
dokončno razvit.
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 otrok potrebuje
počitek doma. S tem omogočimo hitrejše in boljše zdravljenje in
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.
Kadar ima otrok katerega koli izmed spodaj navedenih
znakov, lahko osebje vrtca zavrne sprejem otroka:
Őima povišano telesno temperaturo, je neobičajno utrujen ali
težko diha,
Ője v zadnjih 24 urah bruhal več kot 2-krat,
Őima drisko – odvaja vodeno blato več kot 2-krat dnevno, ima
primes sluzi ali krvi v blatu,
Őima v ustih razjede in se slini,
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Rezervacije v poletnih mesecih

Őima nepojasnjene izpuščaje z ali brez vročine,
Őima gnojen izcedek iz oči,
Őga boli žrelo in ima otekle bezgavke,
Őmočno kašlja,
Őče ima otrok uši, je potrebno to sporočiti vzgojitelju, da vrtec
izvede ustrezne ukrepe za preprečevanje širjenja ušivosti, starši
pa so dolžni z otrokove glave odstraniti vse uši in gnide.
V primeru pojava nalezljivih bolezni v skupini, ukrepamo tako, da se
igralnica pogosteje prezračuje, čiščenje igralnice se izvaja s čistili,
ki vsebujejo dezinfekcijsko sredstvo, poleg vseh površin, ki jih otrok
doseže, se razkužuje tudi igrače, otrokom se večkrat umiva roke, v
tem času se ne združuje otrok.
Vrtec ima pomembno vlogo v skrbi za zdravje in njegovo povezavo
s področji iz Kurikuluma. Vedno znova izpostavljamo pomembnost
osebne higiene: umivanje rok in zob, pravilna in zdrava prehrana,
gibalne aktivnosti, počitek, spanje in prezračevanje. Otroci prvega
starostnega obdobja (1-3 let) ne umivajo zob v vrtcu. V drugem
starostnem obdobju (3-6 let) pa si zobe v vrtcu umivajo vsi.

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 roku petih dni
od zaključka odsotnosti.
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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 letno
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.
Rezervacija za čas počitniške odsotnosti velja, če je v vrtec vključen
samo en otrok iz družine. V kolikor sta v vrtec hkrati vključena
dva ali več otrok iz iste družine, pa rezervacija za čas počitniške
odsotnosti velja samo za najstarejšega otroka.

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
1. dnem naslednjega meseca. Za izpis izpolnijo obrazec »odjava«.

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 pa na spletni strani.
Za premestitev lahko zaprosijo tudi med šolskim letom, a je ugodna
rešitev vloge odvisna od prostih mest.
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PRAVICE STARŠEV

Őotroka varujemo pred telesnim in verbalnim nasiljem drugih
otrok in odraslih,

Vrtec je institucija, 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 (kurikulum), do
obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in do zaščite zasebnosti,
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 avtonomnost vrtca. Ob vstopu otroka v vrtec se staršem
v dogovoru z vzgojiteljico omogoči postopno uvajanje otroka.

PRAVICE OTROK
Konvencija o otrokovih pravicah je temeljni dokument, ki uravnava
naše delo z otroki:
Őmed otroki ne delamo razlik glede na raso, barvo, spol, vero,
politično in drugo prepričanje, narodno, etnično ali družbeno
poreklo, premoženje, rojstvo ali kakršenkoli drug položaj otroka,
njegovih staršev ali zakonitega skrbnika,
Ővsem otrokom zagotavljamo enake možnosti pri dejavnostih, ki
potekajo v okviru standardnega programa vrtca,
Őupoštevamo individualne in skupinske razlike med otroki in
oblikujemo pogoje za izražanje le-teh, pravico do izbire in
drugačnosti,

Őzagotavljamo 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
Őna dan vstopa otroka v vrtec vzgojiteljici prinesejo potrdilo
pediatra o zdravstvenem stanju otroka,
Őob sprejemu otroka v vrtec opozorijo vzgojiteljico na posebnosti
otroka, ki so pomembne za njegovo varnost in zdravje,
Őv vrtec pripeljejo zdravega otroka, ki ne ogroža zdravja drugih
otrok; v primeru, da otrok zboli v vrtcu, pridejo ponj v najkrajšem
možnem času,
Őv primeru nalezljivih bolezni to takoj sporočijo odgovorni osebi v
vrtcu,
Őupoštevajo poslovalni čas in 9-urno bivanje otroka v vrtcu in ne
zamujajo,
Őob prihodu in odhodu iz vrtca zagotavljajo otroku spremstvo
odrasle osebe,
Őupoštevajo navodila in obvestila na oglasnih deskah,
Őredno obveščajo vzgojiteljico o spremembi podatkov (telefonski
številki, naslovu itd.),
Ődolžni so se seznaniti s Pravili o hišnem redu in jih upoštevati,

Ővzgojno delo z otroki načrtujemo na znanju in razumevanju
otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju in na
značilnostih posameznega otroka,

Őob izpisu otroka izpolnijo obrazec in upoštevajo izpisni rok,
Őredno plačujejo stroške programa, v katerega je otrok vključen.
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