šolsko leto

2015
2016

Spoštovani
starši,
pred vami je nova publikacija, v katero smo
zapisali splošne informacije o delu in življenju v vseh devetih enotah našega vrtca.

spoznanj, znanj in izkušenj. Trudimo se,
da se pri nas vsak otrok počuti sprejetega,
varnega in srečnega.

Zavedamo se, da prav vi svojim otrokom
nudite najpomembnejšo podporo, razumevanje in vzorce obnašanja ter jim pomagate
oblikovati vrednote, ki jih otroci vtkejo
v svojo življenjsko pot. Na podlagi vaših
zgledov bodo otroci pletli svojo socialno
mrežo, se učili soočati in spopadati se s
težavami, si prigarali srečo, ljubili življenje,
osrečevali sebe, navduševali druge in se
iz izkušenj učili. Na tej poti pa padali in se
pobirali. Vedno znova pobirali. Tudi z vami
in zaradi vas.

Ko vam, starši, vaše obveznosti narekujejo
svojo pot, je vrtec tisti, ki vam pomaga
iskati in ustvarjati srečo za vaše otroke. Ponujamo in omogočamo jim varno in igrivo
okolje, v katerega bodo sproščeno vstopili,
v njem neizmerno uživali in ga zadovoljni
zapuščali vsak dan znova.
… Naš vrtec je majhen svet, ustvarjen za to, da
se v njem igrajo otroci. Je hiša, ki jo obiskujejo
otroci, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic,
pa kuharice, hišniki, ravnateljica in drugi
odrasli.

A otrokov svet ni ujet le med domače
zidove. Je tudi zunaj njih – na dvorišču,
v trgovini, pri sosedovih, v vrtcu … In
zaposleni v vrtcu se zavedamo poslanstva,
ki ga opravljamo, ter odgovornosti, ki jo
imamo v svojem delovnem okolju. Otroku
želimo nuditi prijazno in ustvarjalno okolje,
podprto s strokovnostjo, kar je pogoj, da
razvije svoje interese, znanja, sposobnosti
in vrednote preko in iznad tistega, kar svojim malčkom nudite tudi vi. Vse to želimo
doseči družno z vami.

Otrok, ti mi prinašaš v srce klepet vetra in vode,
neizrečene skrivnosti cvetlic, sanje oblakov,
nemi, začudeni pogled jutranjega neba.
Tagore

V vrtcu imamo igrače, igrišče, ležalnike, omare,
barvice, žoge in knjige, iz katerih vzgojiteljice
berejo pravljice.
Te so vedno najlepše, vsak dan drugačne,
četudi so vedno Sneguljčice in Muce copatarice
in Rdeče kapice …
V prihajajočem šolskem letu vam želim, da
bi znali in zmogli biti kdaj pa kdaj enakovreden partner v igri in ostalih dejavnostih
svojemu otroku. Da bi kljub številnim obveznostim, ki jih imate, poslušali in slišali
svojega malčka in mu pomagali vsak dan
znova odkrivati lepote tega sveta in srčnost
ljudi. Mi vam pri tem ponujamo roko in se
veselimo naše skupne radosti in nasmehov
vaših otrok.

Vrtec svoje poslanstvo izpolnjuje s pomočjo
igre, skozi različne vzgojne in izobraževalne dejavnosti, ki izhajajo iz potreb in
razvojne stopnje otroka. Strokovni delavci
vrtca skušamo malčkom nuditi spodbudno
učno okolje, da lahko tudi z igro in gibanjem otroci prihajajo do dragocenih novih

Ravnateljica Meta Potočnik
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PREDSTAVITEV
VRTCA IN
ORGANIZIRANOST

Ravnateljica
META POTOČNIK
T: 07/371 82 52, M: 040 170 609
E: meta.potocnik@pedenjpednm.si

PREDSTAVITEV
VRTCA
Pomočnica ravnateljice
MOJCA DUŠA
T: 07/371 82 54, M: 041 380 110
E: mojca.dusa@pedenjpednm.si

Vrtec Pedenjped Novo mesto je od 1. 1. 2003
samostojni javni vzgojno-izobraževalni
zavod za predšolsko vzgojo. Ustanoviteljica vrtca je Mestna občina Novo mesto.
Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka
za otroke od enajstega meseca starosti do
vstopa v devetletno osnovno šolo. Dejavnosti vzgoje in izobraževanja potekajo v 44
oddelkih v devetih organizacijskih enotah.

Poslovna sekretarka
IRENA MIRTIČ
T: 07/371 82 50
E: irena.mirtic@pedenjpednm.si

Svetovalni delavki
KRISTINA ŽMAVČIČ
T: 07/371 82 61, M: 031 312 460
E: kristina.zmavcic@pedenjpednm.si

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

VESNA ŽAGAR
T: 07/371 82 54, M: 040 634 947
E: vesna.zagar@pedenjpednm.si
organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima
JELKA MAKŠE
T: 07/371 82 64, M: 051 340 901
E: jelka.makse@pedenjpednm.si

Vrtec Pedenjped Novo mesto ima za sabo
že 13 let samostojnega dela, vzgoje in izobraževanja otrok, ustvarjanja in soustvarjanja na področju predšolske vzgoje.

Računovodkinja
VIKA KOMLJANEC
T: 07/371 82 56, M: 040 525 656
E: vika.komljanec@pedenjpednm.si

VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO
Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto
T: 07/371 82 50, F: 07/371 82 65
E: info@vrtec-pedenjpednm.si
Spletna stran: www.pedenjpednm.si

Knjigovodstvo
MOJCA MERVAR
T: 07/371 82 57, M: 051 271 511
E: mojca.mervar@pedenjpednm.si

Delovni čas uprave:
od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure
Čas malice: od 12. ure do 12.30
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RITEM VRTCA
IN ČAS, KI
GA OTROCI
PREŽIVIJO V
VRTCU

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 6.00 do 16.00
Poldnevni program v enoti
Pikapolonica: od 7.00 do 13.00

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

Zaradi zagotavljanja večje varnosti otrok
in poznavanja ritma vzgojno–izobraževalnega dela in življenja v njem je pomembno,
da se boste starši lahko že pred prihodom
v vrtec z vzgojiteljico oziroma vzgojiteljem
lahko dogovarjali, kako uglasiti otrokov
ritem z ritmom, ki velja v vrtcu. To se lahko
začne že pred vstopom v vrtec, se nadaljuje
v obdobju uvajanja in po potrebi tudi dlje.
Osnovni vodili sta upoštevanje otrokovih
potreb in postopnost.

5.45–8.00 – Prihod otrok in
individualna igra
8.00–8.30 – Zajtrk, nega
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

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

10.30–11.00 – Nega, dopoldanska malica
11.00–12.45 – Počitek

Zakon navaja dnevne programe, ki trajajo
od 6 do 9 ur, in poldnevne, ki trajajo od 4
do 6 ur. V naših enotah, razen v romskem
vrtcu, poslujemo od 10,5 do 11,5 ure dnevno.
Vsi programi so dnevni, kar pomeni, da lahko otrok preživi v vrtcu skladno z zakonom
največ 9 ur. Na osnovi potreb staršev Svet
zavoda vsako leto določi poslovni čas vrtca.

12.45–13.00 – Nega
13.00–13.30 – Kosilo
13.30–16.00 (16.15 ali 17.00) – Popoldanske dejavnosti, organizirane dejavnosti,
igra v kotičkih, igra po želji otrok in odhod
domov

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

Otroci imajo ves dan možnost počitka ter
preskrbo z nesladkanimi napitki, vodo in s
sadjem.
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STAROSTNO OBDOBJE OD
3. DO 6. LETA STAROSTI
OZIROMA VSI ODDELKI OD
POLLETJA

sicer: Prilagojen program za predšolske
otroke in Program s prilagojenim programom z dodatno strokovno pomočjo
(DSP).
V naš vrtec so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim na podlagi ustrezne Odločbe o usmerjanju (v nadaljevanju:
Odločba), ki jo izda območna enota Zavoda
za šolstvo, omogočamo vključitev v Program za predšolske otroke s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,
ki se izvaja znotraj rednih oddelkov vrtca.
Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo otrokom s posebnimi potrebami
v oddelku zagotavlja časovne prilagoditve,
prilagoditve prostora in izvajanja področja
dejavnosti.

5.45–8.00 – Jutranji prihodi, igre po želji
otrok, jutranje razgibavanje, igra v manjših
skupinah
8.00–8.30 – Jutranja higiena, zajtrk in
umivanje zob
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
11.30–12.30 – Higiena pred obrokom,
kosilo in nega zob

Obseg dodatne strokovne pomoči je določen z Odločbo. Dodatna strokovna pomoč
se izvaja individualno ali v manjši skupini, v
oddelku ali izven njega. Odločitev o načinu
izvajanja dodatne strokovne pomoči se
določi v Odločbi in po presoji specialnega
pedagoga; ta pri tem upošteva tako potrebe otroka kot tudi značilnost oddelka, v
katerega je otrok vključen.

12.30–14.00 – Počitek, spontane in načrtovane umirjene dejavnosti
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 ves dan možnost počitka ter
preskrbo z nesladkanimi napitki, vodo in s
sadjem.

PRVIČ V VRTEC
IN UVAJALNO
OBDOBJE

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.

PRVIČ V
VRTEC

Spremembe so življenjska stalnica, sposobnost prilagajanja na spremembe pa
pomembna popotnica, ki jo morajo otroci
prenesti v odraslo življenje. Zato jih odrasli
ne moremo varovati pred spremembami,
pač pa jim moramo pomagamo, da bodo
čim lažje prebrodili stisko. Uvajalni mesec
je čas, ko otrokom v vrtcu pomagamo,
da se postopno prilagodijo na omenjene
spremembe.

Posebno pozornost namenjamo najprej
otrokom, ki prvič prestopijo prag našega
vrtca.

Za otroke, ki vstopajo prvič vrtec, zlasti
najmlajše, pa je to tudi čas, ko se počasi,
zares počasi, prilagodijo na nove odnose.
Ob močni navezanosti na starše sprejmejo
nove osebe – vzgojitelje. Naloga uvajanja
je prenos otrokove navezanosti s staršev na vzgojiteljico oziroma vzgojitelja.
Navezanost na nove osebe nastaja počasi
in postopoma. Če je prenos pri uvajanju
napravljen, bo otrok v vzgojiteljih videl nadomestne starše, ki mu bodo zagotavljali
psihološki obstoj. Otrok mora torej v vrtcu
najti »pomembno osebo«, ki mu bo vsaj v
neki meri nadomeščala starše.

Večina predšolskih otrok preživi pred
vstopom v vrtec največ časa v družini. Od
rojstva si oblikujejo odnos močne čustvene navezanosti na svoje starše oziroma
skrbnike ter najbližje ljudi, ki skrbijo za njih.
Ob vključitvi v vrtec se otroci prvič za daljši
čas ločijo od znanega, varnega, domačega okolja in oseb, na katere so navezani.
Vrtec, igralnica, otroci in vzgojitelji so
jim neznani. Nekaterim vzbujajo strah in
negotovost.

Za vsakega otroka s posebnimi potrebami
ravnateljica imenuje strokovno skupino, ki
skupaj s starši otroka oblikuje individualiziran vzgojno–izobraževalni program. Nosilci
tega programa so vzgojitelji, dodatno strokovno pomoč pa izvajata mobilna specialna pedagoginja in logopedinja.

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

Nekateri otroci take pomembne osebe ne
potrebujejo, ker so starejši in zato razvojno
višje. 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.

Dodatna strokovna pomoč se nudi tudi tistim otrokom, ki so v postopku usmerjanja
oziroma pridobivanja Odločbe.
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DRUGO STAROSTNO OBDOBJE

DRUGI DAN UVAJANJA:
Otrok pride z enim od staršev v vrtec in začne se dnevni red prvega dne. Ko se otrok
zaigra, gre mama oziroma oče iz igralnice.
Nekaj časa sicer počaka v bližini igralnice
oziroma na hodniku. Ko zasliši, da otroka
joka, se vrne v igralnico in se naprej igra z
otrokom.

(starost otrok od tretjega do šestega leta)
Starši in starejši otroci se lahko zadnji
delovni dan v avgustu oglasijo v vrtcu, si
ogledajo igralnico, garderobo, spoznajo
vzgojiteljico oziroma vzgojitelja. Dogovorijo
se, kako bo otrok prve dni prihajal v vrtec.
Priporočamo, da starejši otroci prvi dan v
vrtcu ne spijo, ampak gredo domov pred
kosilom ali po njem.

TRETJI DAN UVAJANJA:
Ta dan poteka podobno kot drugi dan, le da
gredo starši iz igralnice in iz vrtca. Lahko
gredo v bližino na kavico. Vrnejo se po
dveh urah in se še pol ure skupaj igrajo z
otrokom v igralnici.

PRVO STAROSTNO OBDOBJE
(starost otrok od enega do treh let)

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

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. Na srečanju dokončno oblikujejo
predstavljeni model uvajanja. Predlagamo,
da eden od staršev prihaja z otrokom prvi
teden v igralnico.

PETI DAN UVAJANJA:
Mama oziroma oče preda otroka pri vratih
in se vrne po njegovem spanju.
Ko se bodo otroci privadili na vrtec in
vse, kar sodi zraven, bodo radi prihajali k nam. Verjemite, skupaj nam bo
uspelo!

PRVI DAN UVAJANJA:
Otrok in eden od staršev prideta v vrtec in
vstopita v copatih v igralnico. Mama oziroma oče ne posveča pozornosti vzgojiteljici,
ampak otroku dovoli, da raziskuje igralnico.
Otroci in starši so v vrtcu približno dve uri
(npr. od 8. do 10. 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.
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VREDNOTE,
VIZIJA IN
PREDNOSTNA
NALOGA V
ŠOLSKEM LETU
2015/2016

PRAZNOVANJI, saj predšolska vzgoja v
Novem mestu obeležuje 85 let obstoja.

VREDNOTE,
VIZIJA IN
PREDNOSTNA
NALOGA
Pri svojem delu sledimo zastavljeni viziji:

SMO VRTEC ZADOVOLJNIH
LJUDI, SREČNIH OTROK IN
SKUPAJ S STARŠI ODPIRAMO
VRATA NOVI USPEHOM.

POSLANSTVO,
VSEBINE DELA,
PROJEKTI IN
PROGRAMI

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 sta njihov razvoj in
uspeh v nadaljnjem življenju v veliki meri
odvisna tudi od nas. Zato smo odgovorni,
da vašemu otroku ponudimo največ, kar
znamo in zmoremo, in tako presežemo
pričakovanja ter dvignemo strokovnost
predšolskega izobraževanja na novo, višjo
raven. Koncept dela v našem vrtcu je na
vseh področjih utemeljen na spodbudnih
pedagoških pristopih, usmerjen k iskanju
novih rešitev in upoštevanju novih strokovnih teoretskih dognanj. Naša prednostna naloga na vzgojnem področju je NTC
sistem učenja, spodbujanje nadarjenosti,
iskanju potencialov v otroku, ki ga nadgrajujemo v povezavi Z GIBANJEM, PLESOM
IN GLASBO. Življenje in dejavnosti v našem
vrtcu povezujemo z okoljem, v katerem
živimo, z mestom, ki nam nudi mnogotere
raznolikosti in zanimivosti. Še posebej
poudarjamo pomen vzgoje predšolskih
otrok s projektom NEKOČ IN DANES S

V luči zadovoljstva, naklonjenosti do otrok
in ob nenehnem spodbujanju ustvarjalnosti
skupaj odpiramo vrata k čim večji 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 razmišljanja ter vključevanju v skupino. Trudimo se za dosledno
in korektno obveščanje staršev o učenju
in razvoju njihovega otroka, čigar razvoj
skrbno spremljamo.
Skrbimo za lasten strokovni in profesionalni razvoj, združujemo se v strokovne time,
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KAJ NAS
ODLIKUJE

vključujemo se v projekte, prebiramo in
spremljamo strokovno literaturo, ozaveščamo svojo vlogo in naše delo dnevno
vrednotimo.
Najpomembnejši element za spodbudno in
učinkovito rast ter razvoj otroka pa je zagotovo povezano sodelovalno okolje, v katerem otrok raste in se razvija. Zato bomo
tudi v letošnjem letu krepili povezovanje
pri načrtovanju vsebinskega programa
v oddelkih, različnih dogajanj in internih
prireditev ter v skupne načrtovane projekte
vključili otroke, starše, babice, dedke ter
vse povezovalne ustanove.

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

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, zdrav način
življenja, skupaj sledili dogajanju v našem
ožjem in širšem okolju, dodali programskim
vsebinam še več gibanja v naravi in spodbujali več samostojnosti otrok. Z različnimi
prireditvami, ki jih bodo soustvarjali vaši
otroci, jih bomo navajali na javno nastopanje, kar bo dobra popotnica tako za njihovo
osnovnošolsko kot srednješolsko obdobje
ter tudi kasneje za zasebno in poslovno
življenje.

STROKOVNOST:
• strokovni delavci se stalno strokovno
spopolnjujejo (na internih izobraževanjih,
samoiniciativno in v zunanjih ustanovah);
• v svoje delo vnašajo nove vsebine, nove
pristope dela ter individualno spremljanje
otrokovega razvoja s podprtimi analizami
in refleksijami;
• timsko načrtujemo svoje delo;
• vpeljujemo sistem kakovosti po modelu
KzP (Kakovost za prihodnost v vzgoji in
izobraževanju).
INOVATIVNOST:
• uvajamo nove pristope k učenju in
izobraževanju otrok (NTC sistem učenja,
iskanje otrokovih potencialov in sposobnosti, vnašanje elementov Montessori
pedagogike);

Nikakor pa ne bomo zanemarili našega
osnovnega vodila – to je skrb za zadovoljstvo otrok skozi igro,ples, glasbo,
sproščenost in veselje.

• izdelujemo didaktični material in igrače,
učbenike in priročnike za interni vzgojni
program dela;
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• uvajamo različne vsebine dela, izvajamo
inovativen pristop k projektom (Vrtec v
naravi, Pedenjtabor, Pedenjšportnik, Naravoslovni kabinet za otroke);

• sodelujemo z drugimi vrtci na lokalni
ravni, v Sloveniji in tujini;
• sodelujemo z ustanoviteljem in ostalimi
strokovnimi ustanovami, povezanimi z
vzgojnim programom dela;

• uvedli smo pravi informativni dan za
naše bodoče starše in njihove otroke »PEDENJPEDOV DAN«;

• sodelujemo s starši pri skrbi za otrokov
optimalni razvoj in učenje.

• uvedli smo elektronski časopis e-Pedenjčasopis, e-okrožnico, Pedenjzborček,
prireditev Pedenjšportnik, eko-bio igralnici,
Naravoslovni kabinet za otroke.

PROJEKTI,
KONCEPTI DELA

ODGOVORNOST IN PREDANOST
DELU:
• skrbimo za zdravje in dobro počutje
otrok (osveščanje o zdravem načinu
prehranjevanja, priprava uravnoteženih
jedilnikov, gibanje na prostem, eko-bio
oddelki);

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

• skrbimo za pozitivno samopodobo otrok;

Kakovost za prihodnost
vzgoje in izobraževanja

• prisluhnemo vsakemu otroku;
• spodbujamo aktivnosti na čustvenem,
intelektualnem, gibalnem in umetnostnem
področju;

V sodelovanju s Slovenskim institutom
za kakovost in meroslovje smo v letu 2014
pričeli z vpeljevanjem modela Kakovost za
prihodnost vzgoje in izobraževanja. Uvajanje modela poteka sistematično. Osnovno
izhodišče je, da gradimo na obstoječi dobri
praksi in jo v skladu z zahtevami modela
nadgrajujemo in povezujemo v celovit
sistem vodenja kakovosti na vseh področjih
dela v zavodu. Uvedli smo skupino Tim za
kakovost, ki je hkrati tudi notranji spodbujevalec kakovosti dela in vodi celostno
notranjo presojo delovanja zavoda.

• vsi zaposleni sodelujemo pri načrtovanju
in viziji vrtca, ki vodi v kakovost dela, timsko sodelovanje in ciljno usmerjenost.
SODELOVALNOST:
• vsi zaposleni so člani različnih strokovnih skupin po področjih in vsebinah (tim za
kakovost, strokovni aktivi, projektni timi) in
sodelujejo med seboj pri pripravi različnih
aktivnostih, ki si jih zastavimo z letnim
delovnim načrtom in programom dela;
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Program NTC učenja
S projektom smo pričeli že v šolskem
letu 2013/2014 in ga nadaljujemo tudi v
letošnjem letu. Program NTC učenja je
pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih
o razvoju in delovanju možganov: starše,
vzgojitelje in učitelje sistematično usmerja
k tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki
še posebej dobro vplivajo na nastajanje
in utrjevanje možganskih povezav (t.i.
sinaps med nevroni) v času njihovega
najintenzivnejšega razvoja, od rojstva do
približno desetega oziroma dvanajstega
leta starosti. V delo so vključeni vsi otroci
oddelka. Tako se dviga raven intelektualnih
sposobnosti vseh otrok. Vsi otroci imajo
koristi od izvajanja programa, še posebej
pa pa nadarjeni. Program temelji na
sodobnih nevroloških spoznanjih in razvija
funkcionalno razmišljanje ter preprečuje
težave pri kasnejšem učenju v šoli, saj pri
otrocih razvija pozornost, koordinacijo,
motoriko, grafomotoriko, slikovno pomnjenje, pomnjenje z asociacijami …

vzgojno-izobraževalno delo, ozaveščanje in
motiviranje otrok za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju,
ter krepitev stabilne družbe, ki temelji na
etiki, vrednotah in znanju.

OBOGATITVENE
DEJAVNOSTI

OKTOBER
Na poseben način bomo praznovali in
slavili teden otroka. Praznovanje jeseni,
kostanjevi pikniki in organizirani kratki
pohodi otrok, staršev in zaposlenih iz vrtca.

Projekt Večja
vključenost romskih
otrok v pripravo na
vrtec in šolo ter projekt
Umivajmo si roke

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

NOVEMBER
Z obiski lokalnih pridelovalcev hrane bomo
obeležili t.i. Tradicionalni slovenski zajtrk in
dan slovenske hrane. V tem mesecu bodo
vsebine namenjene zdravju, zdravi prehrani, gibanju in vzgajanju k odgovornemu odnosu do žive narave ter naravnega okolja.

Vrtec se je vključil v dva projekta v povezavi
z zunanjimi prijavitelji in organizatorji, kot
so RIC Novo mesto, ŠC Novo mesto ter
ostale ustanove, ki bodo povezovali večjo
vključenost v izobraževanje romskih otrok.
V projektih, ki že potekajo, in tistih, ki so še
predvideni, sodelujejo oziroma bodo sodelovali zaposleni strokovni delavci iz Enote
Pikapolonica.

Šport in špas - gibanje in
druženje vseh generacij
NOSILNA TEMA: GIBANJE, ZDRAVJE,
ZDRAVA, lokalno pridelana hrana; sem
sodita tudi program in delo v oddelkih
EKO-BIO ter cvetlični in biovrtički po enotah. S tem projektom se gradijo vrednote
do odgovornega načina življenja, zdravja
ter skrb za ohranjanje planeta. V projekt
se vključujejo otroci, vsi zaposleni v vrtcu,
starši, strokovnjaki in predstavniki lokalne
skupnosti. Posamezni oddelki se še posebej
vključujejo v različne interne projekte in
programe: Kolesarčki, Zdravje v vrtcu, Varno s soncem, Mali sonček, Turizem in vrtec,
Pasavček, Zeleni nahrbtnik in drugi.

Etika in vrednote v
vzgoji in izobraževanju
Vrtec nadaljuje povezavo v sodelovanju z
Inštitutom za etiko. Poslanstvo programa
je ponuditi vrtcem in šolam podporo in
učinkovita orodja na področju prenašanja
in utrjevanja etike ter občih človeških vrednot med otroki in mladostniki.
Ciljne usmeritve večletnega sodelovanja so: krepitev kompetenc vzgojiteljev za vključevanje etike in vrednot v
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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.

DECEMBER
Praznovanja nekoč in danes, prihajajoči prazniki, običaji, obisk dedka Mraza,
lutkovne in gledališke predstave. Mesec
praznovanj bomo obeležili tudi z dobrodelnostjo in dobrimi dejanji. Pripravili bomo
tudi mali koncert pevskega zborčka »Mali
Pedenjped«.

Časovni vrstni red
SEPTEMBER
Uvajalno obdobje za novince in prvi roditeljski sestanki za starše

JANUAR
V tem zimskem mesecu bomo pozornost in
čas namenili igram na snegu – sankanju,
smučanju in veselju na snegu ter pripravili
za vse otroke našega vrtca sobotni ŠPORTNI DAN NA SNEGU.

V okviru vsakoletnega projekta Evropski
teden mobilnosti bomo za otroke pripravili
različne aktivnosti, ki bodo povezane s
prometom.
25. september – »Z glasbo in plesom«
bomo pred mestno hišo ob 12. uri zaplesali
predšolski otroci (vsi predšolski otroci iz
novomeških vrtcev – 5-6 letni) ter tako
obeležili evropski dan ohranjanja kulturne
dediščine v Novem mestu in hkrati velik poklon namenili tudi praznovanju ob 85. obletnici obstoja predšolske vzgoje v Novem
mestu. V projekt bodo vključene različne
ustanove in lokalna skupnost.

FEBRUAR
V februarju bomo pozornost namenili kulturi in umetnosti. S številnimi dejavnostmi
bodo otroci spoznavali različna področja
kulture: glasbeno in likovno umetnost,
gledališče, ples, širili bralno kulturo in
ozaveščali kulturno dediščino. Z različnimi
dejavnostmi bomo otroke spodbujali k
ustvarjalnosti v besednem in nebesednem
izražanju, spremljanju kulturnih dejavnosti
in aktivnemu vključevanju vanje.
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NADSTANDARDNE
DEJAVNOSTI

MAREC
Marec je mesec družine, pomladni mesec
in mesec za mamice. Mi pa v tem mesecu
povabimo ne le mamice, ampak tudi očke
ter babice, dedke in sosede v vrtec na
obisk. Pokazali vam bomo veliko lepega,
pripravili veliko razstavo in se veselili. Dan
smo poimenovali kar »Pedenjpedov dan«.

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

APRIL
Naš vrtec je naša skrb, zato bomo četrti
mesec v letu posvetili skrbi za urejeno okolico naših enot. Oblikovali bomo zeliščne
vrtove, nabirali zdravilna zelišča, raziskovali gozd, pobirali smeti in si širili izkušnje
ter znanje, kako moramo sami poskrbeti za
naravo in ohranjanje naravnega okolja.

Izvajalci teh dejavnosti so zunanje ustanove in potekajo izven vrtca in igrišča vrtca.
Vrtec zagotovi organizacijo, spremstvo
ter varnost otrok, ob slabem vremenu po
potrebi tudi avtobusni prevoz. Kadar gre za
obiske muzeja in gledališča, kar je povezano s stroški vstopnine, te krijejo starši. Na
prvem roditeljskem sestanku vzgojiteljica
oziroma vzgojitelj seznani starše z dejavnostjo in stroški plačila. Starši svojo odločitev
o vključitvi otroka potrdijo z vpisom v dejavnost. Za otroke, katerih starši stroškov
ne morejo kriti, vrtec zagotovi brezplačno
udeležbo iz sredstev donacij.

MAJ
Pripravili bomo gledališče na prostem
«Gledališče v vrtcu«. Pripravili bomo pravo
umetnijo pevskih, plesnih, glasbenih
nastopov, lutkovnih predstav in še kaj, kar
sodi v našo tradicionalno športno prireditev, tokrat v glasbi in plesu Pedenjšportnik«.

V šolskem letu 2015/2016 načrtujemo
izvedbo naslednjih nadstandardnih
dejavnosti:

JUNIJ
Za otroke, ki odhajajo v šolo, bomo organizirali vrtec v naravi. Prav tako bomo
ta mesec organizirali taborjenje oziroma
šotorjenje otrok in vzgojiteljic na igrišču
Vrtca Metka.

LUTKOVNO-GLEDALIŠKI
ABONMA
Lutkovno-gledališki abonma je namenjen otrokom od četrtega do šestega leta
starosti. Otroci si bodo v Kulturnem centru
Janeza Trdine ogledali naslednje predstave:
• OBUTI MAČEK, Opera in SNG Maribor,
• GOZD RAJA, Dječje kazalište Dubrava,
Gledališče Glej, Zavod Federacija Ljubljana,
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• ŠTIRJE MUZIKANTI, Lutkovno
gledališče Ljubljana.

DODATNE POPOLDANSKE
DEJAVNOSTI

MUZEJSKE DELAVNICE V
DOLENJSKEM MUZEJU

Izvajanje dodatnih dejavnosti sodi med
storitvene dejavnosti. Vrtec jih izvaja na
željo staršev, saj jim po končani službi ni
treba otrok voziti v različne ustanove, ki
ponujajo te dejavnosti. Tako jim ostaja
več časa za druženje z malčki. Časovno ne
posegajo v program vrtca. Izvajajo se šele
takrat, ko se izpraznijo posamezni prostori
vrtca – običajno od 15.15. ure dalje.

V muzejskih delavnicah, ki so namenjene
otrokom od 4. leta starosti, bodo otroci
dejavni že šesto leto. Dejavnosti so poučne
in zanimive, zato jih otroci radi obiskujejo.
Predlog programa delavnic nam posreduje
Dolenjski muzej. Stroške obiska muzejskih
delavnic krijejo starši.

Vrtec daje možnost uporabe prostorov
igralnic in telovadnic preverjenim, specializiranim zunanjim izvajalcem za izvajanje
dejavnosti, primernih za otroke in starše.
Otroci, za katere so se starši odločili, da
obiskujejo dodatno dejavnost, se ne morejo
vračati v oddelek, ampak jih starši pridejo
iskat po končani dodatni dejavnosti. Če gre
otrok določen dan na dodatno dejavnost,
vrtec po njegovem odhodu iz oddelka ne
prevzema več odgovornosti zanj. Odgovornost prevzamejo starši, za čas, ko se
izvaja dodatna dejavnost, pa izvajalci. O
tem, da se otrok pred njihovim prihodom
iz službe vključi v dodatno dejavnost, dajo
starši izjavo vzgojiteljici oziroma vzgojitelju
oddelka, v katerega je otrok vključen.

VRTEC V NARAVI
V sodelovanju s CŠOD bomo junija 2016 že
četrto leto zapored organizirali vrtec v naravi. Namenjeno je otrokom v starosti 5-6
let. Dejavnosti vrtca v naravi so naravnane
na oblikovanje zdravega načina življenja
ter spodbujanje in pridobivanje novega
znanja skozi dejavno učenje neposredno z
naravo. Vrtec v naravi je plačljiv, cenovno
pa odvisen od števila prijavljenih, celotne
organizacije, storitev ter dodane vsebine.
Možnost plačila je obročno odplačevanje.
Celotna organizacija, vsebine, program in
cena ter način plačila bodo znani v marcu
2016. Vse informacije pa bodo objavljene
tudi na spletni strani vrtca.

Stroške za izvedbo dodatnih dejavnosti
krijejo starši sami izvajalcu dejavnosti.

PLAVALNI TEČAJ
Plavalnega tečaja se udeležijo najstarejši
otroci, ki s 1. 9. vstopijo v šolo. Plavalni tečaj
v celoti organizira, vodi in izvaja Agencija za šport Novo mesto. Vrtec zagotovi
spremstvo otrok.
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V šolskem letu 2015/2016 se bodo predvidoma izvajale naslednje dejavnosti:

Vse dejavnosti se bodo začele v jesenskem
času (september, oktober) in bodo trajale
predvidoma do konca maja 2016. Ponudniki
omenjenih dejavnosti bodo po predhodnem dogovoru opravili predstavitev svoje
dejavnosti po enotah ter starše in otroke k
svoji dejavnosti vabili z obvestili, letaki in
prijavnicami. Glede na število prijavljenih
otrok bo posamezna dejavnost potekala v
določeni enoti. Po zbranih prijavah bodo
izvajalci starše obvestili o dnevu in uri izvedbe dejavnosti. Izvajalci starše obvestijo
tudi v primeru, da dejavnost odpade ali se
prestavi na kateri drug dan.

• učenje tujega jezika,
• plesne urice,
• športne oziroma gibalne urice (sezonski
tečaji rolanja, smučanja, tenis),
• glasbene urice.

ENOTA
Pedenjped
Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto
T: 07/371 82 60, M: 040 619 157

V Enoti Pedenjped bomo poskrbeli za otroke v starosti od enega leta do vstopa v šolo.
V šolskem letu 2015/2016 bomo migali,
muzicirali, spoznavali okolje in naravo,
raziskovali in ustvarjali v devetih oddelkih.
Prenovljeni prostori, opremljeni po meri
otroka, in okolje vrtca so zasnovani tako,
da vašemu raziskovalcu nudijo obilo možnosti za njegov celostni razvoj. Posebnost
enote sta igralnici za najmlajše, opremljeni
z naravno leseno prijazno opremo – BIO-EKO igralnici, v katerih namenimo več
ekološko pridelane prehrane in v igro
vnašamo več naravnega materiala.

Organizacijski vodja:
DARJA ROZMAN
darja.rozman@pedenjpednm.si
051 660 522
Poslovalni čas: 5.30–17.00
Število oddelkov: 9

ORGANIZACIJSKE
ENOTE VRTCA
PEDENJPED
NOVO MESTO

Program enote bomo v prihajajočem letu
obogatili z gibalnimi vsebinami, saj gibalni
programi, osvojeni v predšolskem obdobju,
ostanejo trajno zapisani v gibalnem spominu otroka. Z gibalnimi dejavnostmi se otrok
začne zavedati samega sebe v prostoru,
oblikuje lastno identiteto, samospoštovanje ter samozavest. S tem ko se otrok
ukvarja z vprašanjem, kako rešiti določene
gibalne naloge, razvija svojo domišljijo,
ustvarjalnost in iznajdljivost ter tako na
prijeten način izraža svoje počutje in čustva. Verjamemo, da lahko otrokom in vam
ponudimo prijetno in kakovostno okolje.

Pedenjped
Športni pozdrav!

Hip hip huuura …
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ENOTA
Sapramiška

ENOTA
Rdeča kapica

Ulica Slavka Gruma 63, 8000 Novo mesto
T: 07/371 82 42, M: 040 634 396

Šegova ulica 5, 8000 Novo mesto
T: 07/371 82 80, 07/371 80 82,
M: 040 859 364

Prednost enote je, da v neokrnjeni naravi
skozi celo leto potekajo različne dejavnosti,
predvsem pa zelene površine služijo brezskrbni igri in gibanju otrok.

Organizacijski vodja:
HELENA ŠULC
helena.sulc@pedenjpednm.si
051 660 523

Težišče vzgoje in izobraževanja pa bo v
tem šolskem letu povezano z različnimi
gibalno-plesnimi dejavnostmi ‚SAPRAMIŠKA RINGA RAJA,‘ ki bodo skozi celo leto
potekale v plesni dvorani. Otroci bodo ob
tem razvijali gibalne spretnosti in pridobivali nove, predvsem pa ključne izkušnje
za nadaljnji razvoj usklajenega gibanja in
ravnotežja, se sproščali in zabavali.

Poslovalni čas: 5.30–16.00
Število oddelkov: 6

Enota Rdeča kapica je majhna enota, kjer
se otroci, starši in vzgojiteljice med seboj
poznamo in smo kot ena velika družina.
Smo blizu mestnega vrveža, vendar nas obdaja obilo zelenja z veliko naravnih površin,
saj smo skoraj na robu gozda. Rdeča kapica
namreč rada zahaja v gozd, na travnik, na
gredice in zelenice. Sredi igrišča imamo
dvignjeni gredici, v katerih sami gojimo
dišavnice in okrasne cvetlice. Vse to daje
občutek, da smo sredi botaničnega vrta.
Ponašamo se tudi z velikim parkiriščem s
stojali za kolesa in tudi s štirimi na novo
opremljenimi igralnicami.

Organizacijski vodja:
KSENIJA FORTE
ksenija.forte@pedenjpednm.si
051 660 521
Poslovalni čas: 5.30–16.00
Število oddelkov: 5

Vrtec je sporočilno bogat. Povezanost z
OŠ in krajem je zelo velika. Prizadevamo
si za zaupanje staršev in za sodelovanje
z njimi. S starši izmenjujemo spoznanja
in razmišljanja o otrocih. Sodelujemo pri
načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela
ter jih povabimo na praznovanja in druge
prireditve. Ko si starši, otroci in delavci
vrtca podamo roke, je naš krog sodelovanja
sklenjen in uspeh zagotovljen.
Na sončnem griču, izven mestnega središča in v pristnem naravnem okolju, stoji
Osnovna šola Drska in v njej deluje Enota
Sapramiška. Enota ima 6 oddelkov, od tega
sta dva oddelka otrok 1. starostnega obdobja, trije oddelki 2. starostnega obdobja in 1
oddelek otrok s prilagojenim programom.

Naš vrtec je hiša igrivih otrok, zadovoljnih
staršev in prostor, kjer si kreativnost in
profesionalnost podajata roki, zato SE
IGRAMO, UČIMO IN RASTEMO SKUPAJ.

Sapramiška
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Kakovostno življenje otrok zagotavljamo
tudi z različnimi programskimi usmeritvami
ter dodatnimi obogatitvenimi dejavnostmi
ter skupnim povezovanjem otrok in staršev.

Rdeča
kapica
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ENOTA
Škratek

ENOTA
Videk

Šegova ulica 114, 8000 Novo mesto
T: 07/371 82 75, M: 051 338 280

Enota, ki se nahaja na južni strani (s posebnim vhodom) v OŠ Dragotina Ketteja, ima
dva oddelka otrok 1. starostnega obdobja.

Organizacijski vodja:
MARIJA ČRV
marija.crv@pedenjpednm.si
051 658-455

Prepoznavni smo po pristnem sodelovanju
s starši. 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.

Poslovalni čas: 6.00–16.00
Število oddelkov: 2

Foersterjeva ulica 12, 8000 Novo mesto
T: 07/371 82 90, M: 040 634 573

Enota Videk je grajena v nadstropjih in jo
najdete v Bršljinu. Avtobusna in železniška
postaja omogočata dobro povezavo s širim
okoljem. To je majhna enota, ki ima le štiri
oddelke, dva oddelka 1. starostnega obdobja in dva oddelka 2. starostnega obdobja
za otroke v starosti od enega do šestega
leta starosti.

Organizacijski vodja:
JANJA TOLAR
janja.tolar@pedenjpednm.si
051 660 524
Poslovalni čas: 6.00–16.00
Število oddelkov: 4

Majhnost je prednost za druženje, ustvarjanje in dobro medsebojno poznavanje.
Enota ima lepo in sončno igrišče, na
katerem otroci preživijo dovolj časa, da
zadostijo potrebam po gibanju in se naužijejo svežega zraka. Bogata naravna okolica
z reko Krko, s travniki in gozdovi pomaga
uresničevati marsikatero načrtovano dejavnost. Ob različnih druženjih s starši, otroki,
dedki in babicami utrjujemo in poglabljamo
vezi ter tkemo nova prijateljstva.

Otrokom že od malega skušamo privzgajati
različne vrednote, ki so pomembne za nadaljnje življenje in jih pridobivajo z lastnimi
izkušnjami.
Vzgojno delo temelji na izkustvenem
učenju, vsakodnevno igro obogatimo z
različnimi zanimivimi dejavnostmi v vrtcu
ali bližnji okolici.
Tudi v šolskem letu 2015/2016 bomo pozornost namenili zgodnjemu opismenjevanju,
področju gibanja in razvijanja samostojnosti otrok v skladu z njihovim razvojem
in vnašali metode NTC učenja, poseben
poudarek pa bomo dali GLASBI in PLESU.

V letošnjem letu bomo veliko poudarka
namenili gibanju, plesu, glasbi in krepitvi
samostojnega pripovedovanja. Naše delo
pa bomo kalili z nastopi, sodelovanjem s
starši in zunanjimi ustanovami.

Naš moto v novem šolskem letu se glasi:
ZAPOJ IN ZAPLEŠI IN DAN BO LEPŠI.

Škratek
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Videk
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ENOTA
Metka

ENOTA
Ostržek

Kettejev drevored 5, 8000 Novo mesto
T: 07/371 82 32, M: 040 859 352

Ko že skoraj obupaš in vnovič sprašujoče
pogleduješ po morebitnih mimoidočih,
ki bi znali povedati, kje je Vrtec Metka, te
preseneti strma pot, ki vabljivo pelje mimo
dišečih lip in mogočne rdeče bukve na
hribček pred našo hiško.

Organizacijski vodja:
MIRICA KLOBČAR
mira.klobcar@pedenjpednm.si
051 660 526

V njej se urijo gradbeniki in piloti, kalijo
kuharji in zdravniki, ustvarjajo slikarji in
glasbeniki ter lovijo policisti in Indijanci.

Poslovalni čas: 6.30–17.00
Število oddelkov: 6

Danila Bučarja 2, 8000 Novo mesto
T: 07/371 82 40, M: 040 525 909

V enoti smo oblikovali t.i. »naravoslovni
kotiček za malčke«, v katerem so našle
dom zlate ribice, zajec, hrček, želva, dve
kričavi skobčevki, paličnjaki in veliko rastlinic. Za vse skupaj skrbijo otroci in vzgojiteljice z zelo spoštljivim odnosom, ljubečo
oskrbo, zdravo prehrano, nego in ustrezno
čistočo. Pridobivajo si delovne navade in
prevzemajo odgovornost ter gradijo lasten
odnos do okolja. Naše živali so lahko otroku najboljši prijatelj, čuvaj in zaupnik.

Organizacijski vodja:
DAMJANA ŠTALCAR
damjana.stalcar@pedenjpednm.si
040 634 751
Poslovalni čas: 5.30–16.15
Število oddelkov: 8

Prisegamo na lepo, na lep odnos do otrok,
druženje, raziskovanje in igro na najlepšem
igrišču nad mestom.

Zaposleni v vrtcu uspešno nadgrajujemo
medgeneracijsko povezanost in profesionalno sodelovanje z okoljem in bližnjimi
ustanovami. In še to, poskrbeli bomo še,
da nam ne bo dolgčas in bomo Ostržku, ki
je dopolnil 5 let, pripravili pravo praznovanje. Letošnje šolsko leto bomo posvetili
tudi pomenu praznikov in praznovanj.
Želimo, da se otroci navajajo sprejemati,
deliti in dajati drobne pozornosti, doživljati
pozitivno razpoloženje ter nadaljevati ter
soustvarjati praznično tradicijo.

Naše poslanstvo Pomagati družinam pri
oblikovanju srečnih, zdravih in empatičnih
ljudi uresničujemo z odgovornostjo in strokovnostjo ter ljubeznijo do ljudi – majhnih
in velikih.
Pridite in pokukajte v naš svet!

Metka
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Trudimo se prepletati in povezovati načela
in cilje, dejavnosti in aktivno vlogo otroka.
V središče postavljamo otroka ter njegove
razvojne in individualne zmožnosti z namenom, da v Enoti Ostržek doživlja srečno in
ustvarjalno otroštvo.

Vrtec je v neposredni bližini osnovne šole,
je novejše gradnje in opremljen po visokih
standardih, ki omogočajo kakovostne ter
ustvarjalne pogoje odraslim in otrokom.
Obdaja ga veliko urejeno igrišče, ki ponuja
veliko možnosti za brezskrbno in varno igro
ter neposreden stik z naravo.

Ostržek

Veseli smo, da ste se nam pridružili.
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ENOTA
Cepetavček

ENOTA
Pikapolonica

Hiša Zorić, Ob potoku 12, 8000 Novo mesto
Mobilni telefon: 040 298 350

Brezje 8, 8000 Novo mesto
T: 07/371 82 70, M: 040 619 157

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 in igrali, ki so prilagojena
najmlajšim. Zaposleni v enoti skušajo za
otroke ustvariti prijazen vrtec, zato skrbijo
za spletanje vezi, ki v vrtcu polepšajo bivanje in omogočajo ustvariti zaupanje ter prijateljstvo. Skozi igro, navezovanje socialnih
stikov, druženje, sprejemanje drug drugega
ter zadovoljno doživljanje najzgodnejšega
otroštva se seznanjajo z zdravo prehrano,
uživanjem sadja, zelenjave in zelišč. V
svoje delo vključujejo starše, stare starše,
zaposlene in vse, ki jim je podajanje znanj
v veselje.

Organizacijski vodja:
SONJA RESMAN
sonja.resman@pedenjpednm.si
041 392 773
Poslovalni čas: 6.00–16.00
Število oddelkov: 2

Enota Pikapolonica je vrtec, v katerem se
za romske otroke izvaja program zgodnjega
učenja in jih pripravlja na vključevanje v
okolje. Enota stoji v romskem naselju Brezje, obiskujejo pa jo otroci v starosti od 4 do
6 let. Program izvajamo 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.

Organizacijski vodja:
JASNA SOTLER
jasna.sotler@pedenjpednm.si
051 660 525
Poslovalni čas: 7.00–13.00
Število oddelkov: 2

Številnim ustanovam predstavlja življenje
Romov velik izziv. Razvijajo skupne poti
sodelovanja, sobivanja in medsebojnega
spoštovanja.

Cepetavček Pikapolonica
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NAČINI
POVEZOVANJA
IN SODELOVANJA
S STARŠI

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

POVEZOVANJE
IN
SODELOVANJE
• Ostala skupna druženja so prireditve,
praznovanja, izleti, pohodi, predstavitve
poklicev, delavnice za starše in predavanja,
dan odprtih vrat – Pedenjpedov dan, športni dnevi, razstave, predavanja, ustvarjalne
delavnice skupaj z otroki in starši, gledališče za otroke in starše.

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

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

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

Oblike sodelovanja s starši so individualne, skupne in skupinske.

• Prvi pogovori z vzgojiteljicami in vzgojitelji pred vstopom otroka v vrtec.

• Prostovoljno delo za starše v različnih
oblikah, kot so skupne čistilne akcije, pikniki, pohodi, donacije, predstavitev poklicev,
hobijev.

• Vsakodnevna izmenjava informacij ob
prihodu in odhodu otrok.

• Elektronsko odjavljanje odsotnosti otrok
prek spletne aplikacije.

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

ŠOLA ZA STARŠE

INDIVIDUALNE OBLIKE

Šola za starše je oblika sodelovanja s starši,
v kateri ponudimo cikel treh predavanj z
različnih področij, ki se navezujejo na vzgojo predšolskih otrok in sodobno starševstvo. Predavanja so namenjena staršem,
starim staršem in strokovnim delavcem
vrtca. Stremimo za tem, da povabimo
kakovostne predavatelje, ki imajo večletne
izkušnje s področja vzgoje in predstavljajo
nove, izzivajoče poglede ter spodbujajo
razmišljanje. Naš cilj je, da prek predavanj

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

SKUPNE OBLIKE
• Roditeljski sestanki pred vstopom otroka
v vrtec.
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presodimo lastne postopke v ravnanju z
otroki, partnerji, starši in jih po potrebi
poskušamo tudi spremeniti. Za starše so
predavanja brezplačna.

Svet staršev opravlja naslednje naloge:
1. predlaga nadstandardne programe;
2. daje soglasje k predlogu ravnatelja o
nadstandardnih storitvah;

Starši se prijavijo v šolo za starše s prijavnico, ki je objavljena na spletni vrtca nekaj
dni pred pričetkom srečanj. Starši se lahko
udeležijo le posameznega predavanja ali
vseh srečanj. Glede na prijave nato iščemo
primeren prostor za izvedbo. Prijavljene
prosimo za resnost pri udeležbi, ker le tako
lahko upravičimo stroške, ki nastanejo v ta
namen.

3. sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega
načrta, pri pravilih šolskega reda ter poda
mnenje o letnem delovnem načrtu;
4. daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo
pogoje za ravnatelja;
5. obravnava pritožbe staršev v zvezi z
vzgojno-izobraževalnim delom;

V šolskem letu 2015/2016 bodo srečanja
predvidoma v januarju in februarju 2016, v
razmiku dveh tednov, ob četrtkih ob 17. uri.

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

14. 1. 2016 – Nastja Mulej:
Kako otroka naučiti razmišljati?

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

28. 1. 2016 – Nastja Mulej:
Kaj lahko vsak dan naredim za boljši
svet?

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

11. 2. 2016 – Karel Gržan:
Vzgoja za radost bivanja
(o brezmejni ljubezni z jasnimi mejami)

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

SVET ZAVODA
SVET STARŠEV

Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja – MONM, pet predstavnikov delavcev
in trije predstavniki staršev. Svet imenuje
in razrešuje ravnatelja, sprejema program
razvoja vrtca, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi
nadstandardnih programov, obravnava
poročila o vzgojni problematiki, odloča
o pritožbah v zvezi s pravicami otrok in v

Svet staršev je oblikovan tako, da ima
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga
izvolijo starši na 1. oddelčnem roditeljskem
sestanku. Bistvena naloga Sveta staršev
je, da pregleda in obravnava predloge in
mnenja, ki so jih izrazili starši na oddelčnih
sestankih.
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• ob prehodu otroka iz vrtca v šolo,

zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja
ter obravnava zadeve, ki mu jih predložijo
šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat
zaposlenih in Svet staršev.

• o vzgoji, otrokovem razvoju in učenju v
predšolskem obdobju,
• ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo,
ločitev, smrt, druge stiske v družini),
• ob odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave
pri hranjenju, spanju, močenje postelje,
blatenje, agresivno vedenje, samozadovoljevanje idr.),

STROKOVNE
SLUŽBE V VRTCU

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

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

• glede spodbujanja razvoja nadarjenega
otroka,
• o pomoči strokovnjakov iz zunanjih
ustanov,
• kadar potrebujete kakršen koli nasvet
oziroma pomoč.

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

Svetovalna delavka se pri svojem delu
ravna po načelu zaupnosti, strokovnosti,
sodelovalnega odnosa in v dobrobit otroka.

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

Z njo se lahko pogovorite osebno, po telefonu ali v drugih oblikah sodelovanja vsak
dan med 7. in 15. uro oziroma se za pogovor
predhodno dogovorite.

Starši se lahko s svetovalno delavko pogovorite:

ORGANIZATOR PREHRANE IN
HIGIENSKEGA REŽIMA

prevzeli po evropskih priporočilih, in se
ravnamo po prehranskih smernicah v vrtcu
in šoli, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje
s sodelovanjem Ministrstva za zdravstvo v
letu 2005. Z načinom prehrane v vrtcu želimo razvijati ustrezne prehranske navade
otrok ter spodbuditi aktiven odnos pedagoškega osebja in staršev do zdrave hrane.

Pri načrtovanju jedilnikov, upoštevanju
dietnih in posebnih zdravniških priporočil
ter vseh posebnosti je strokovna služba,
imenovana organizator prehrane in higiene, v vrtcu še posebej pomembna. Za vse
informacije glede navedenih priporočil smo
vam na voljo vsak delavnik od 7. do 15. ure.

Veliko pozornosti namenjamo pripravi in
postrežbi jedi, tako da jim nudimo prijazno
prehranjevalno okolje in pri otrocih vzbujamo tek. Pri starejših otrocih uporabljamo
servirno posodo iz porcelana in uvajamo
samopostrežne obroke.

PREHRANA PREDŠOLSKIH OTROK
Prehrana predstavlja v vseh starostnih
obdobjih pomemben dejavnik zdravja, še
posebej pa je pomembna v otroštvu, saj
otroci rastejo in se razvijajo. Otroci začnejo
že zelo zgodaj spoznavati okuse in razvijati
prehranske navade. Pomembno je, da se
v tem obdobju oblikujejo ustrezne prehranske navade, da otroci osvojijo čim več
prehranskega znanja in ustvarijo pozitiven
odnos do zdravega načina prehranjevanja,
kar je dobra popotnica za kasnejša življenjska obdobja.

Pri sestavi jedilnikov upoštevamo postopno
spremembo živil oziroma uvajanje novih
jedi. Prizadevamo si, da bi otrokom ponudili čim več raznovrstne hrane in jedi, ter jih
spodbujamo, da bi poskusili tudi takšno, ki
se jim ne zdi mikavna. V družbi vrstnikov in
ob spodbudah odraslih pa jo poskusijo in
sprejmejo. S takšnim ravnanjem spoštujemo otrokovo pravico do lastnega okusa in
teka.
Dnevno otroci v vrtcu dobijo dva glavna
obroka (zajtrk in kosilo) ter dva premostitvena obroka (dopoldanska in popoldanska malica). Med posameznimi obroki je
najmanj 2-urni presledek.

Skrb za zdravje otrok je v našem vrtcu v
ospredju tudi pri načrtovanju prehrane.
Večina otrok preživi v vrtcu dve tretjini
svojega časa, zato z vso odgovornostjo in
strokovnostjo pripravljamo prehranjevalni
program za posamezno starostno obdobje.
Z uravnoteženo prehrano, ki ustreza potrebam otrok, pripomoremo k pravilni rasti in
razvoju ter psihofizični kondiciji otrok.

PREHRANA V VRTCU ZA NAJMLAJŠO
STAROSTNO SKUPINO OTROK
Za najmlajšo starostno skupino otrok
(starosti 1–2) so jedilniki in sama priprava obrokov prilagojeni njihovi starosti in
sposobnosti prehranjevanja. Prve mesece

Pri načrtovanju prehrane dosledno upoštevamo prehranske normative in priporočila za zdravo prehrano otrok, ki smo jih

• ob vključitvi otroka v vrtec,
• glede postopnega uvajanja v vrtec,
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(do novega leta ali po potrebi tudi dlje) se
za najmlajše otroke pripravlja tudi mlečne
zajtrke, pripravo kosila prilagajamo glede
na sposobnosti prehranjevanja otrok te
starosti (manj začinjena, bolj pasirana in
sesekljana hrana, kuhane solate, izloča
se živila, neprimerna za dojenčke …). Prav
tako imajo najmlajši otroci ( starosti 1–2
leti) prilagojeno popoldansko malico (sadne kaše ipd.) v dogovoru z vzgojiteljicami
oziroma vzgojitelji.

NAČRTOVANJE PREHRANE OTROK V
VRTCU
V jedilnike bomo v večjem obsegu vključevali ekološko pridelana živila iz vseh skupin
živil (v obsegu min. 15 %) s poudarkom na
slovenskem poreklu, kadar bo možno, in
lokalno pridelano hrano (sadje, zelenjavo
in druga živila – uveljavitev načela kratkih
verig);
• omejevanje belega sladkorja, maščob in
soli, uporaba kakovostnih maščob (100-odstotno sončnično, repično in olivno olje);

Kasneje se v dogovoru z njimi prične
postopoma uvajati v prehrano najmlajših
vse jedi, tako da se do poletja postopoma
privadijo na mešano prehrano in različne
nove okuse.
DIETNI OBROKI
Dietna obravnava poteka individualno za
vsakega otroka posebej. V našem vrtcu pripravljamo dietno prehrano za vse otroke,
katerih starši prinesejo zdravniško potrdilo
otrokovega pediatra z navedbo dietne prehrane ali priporočila Dietne posvetovalnice
na Pediatrični kliniki KC. Za vsako šolsko
leto so starši dolžni prinesti novo zdravniško potrdilo. Ob pričetku šolskega leta se
izvede pregled diet po enotah in skupinah. Starši so dolžni vsako spremembo v
izvajanju diete pisno javljati ter pravočasno
sporočati odsotnost otroka.

• nadaljevanje z brezmesnimi obroki (vsaj
enkrat tedensko);

VARNOST IN
ZDRAVJE OTROK
V VRTCU

• v vsakodnevno prehrano vključujemo
mleko in mlečne izdelke, ki zadostijo potrebam po kalciju;
• pri pripravi obrokov ne uporabljamo
umetnih dodatkov za izboljšanje okusa
(goveja kocka, vegeta …), ampak samo
naravne začimbe in dišave;

Vsako leto ugotavljamo, da se še vedno
dogaja, da nekateri starši pripeljejo v vrtec
bolnega otroka. Tak otrok se v vrtcu slabo
počuti in ogroža tudi zdravje zdravih otrok.

• prinašanje živil v vrtec za praznovanje
rojstnih dni otrok (za praznovanje v vrtcu
lahko otroci prinesejo le sadje in originalno
pakirane sokove ali negazirane sadne pijače; prinašanje doma pripravljenega peciva
in slaščic ni dovoljeno);
• starejšim otrokom smo dali možnost,
da sami predlagajo in sestavijo jedilnik za
kosilo.

• poudarek dajemo vključevanju stročnic
(grah, fižol, leča, čičerika) in žit (pira, prosena kaša, ajdova kaša, kvinoja) v prehrano –
tudi kot biološko enakovredno nadomestilo
za meso;

poškodbam zaradi svoje duševne nezrelosti
in splošne neizkušenosti. Naloga vseh
zaposlenih je, da zmanjšamo možnosti za
nezgode in ob morebitnih nezgodah pravilno ukrepamo. Temeljno pravilo je, da otroci
nikoli ne smejo biti sami!

• pri pripravi jedi uporabljamo zdrave načine toplotne obdelave (dušenje, kuhanje,
peka v parni konvekcijski peči namesto
cvrtja);

• nadomeščanje bele moke in izdelkov iz
bele moke s polnozrnato moko in polnovrednimi izdelki (omejujemo uživanje belega
kruha in ga nadomeščamo z ajdovim, rženim, črnim ovsenim in polnozrnatim …);

• spodbujanje k pitju vode, otroci imajo na
razpolago ves dan napitke brez sladkorja;
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• peciva pripravljajo pretežno v domači
kuhinji;

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

Vrtec naj bi obiskovali samo zdravi otroci.
Za zdravje otrok je pomembno okolje, v
katerem živijo. V vrtcu se trudimo, skladno
z veljavno zakonodajo, otrokom zagotoviti
čisto, varno in zdravo bivalno okolje. Dobro
usposobljeno in izobraženo vzgojno osebje
lahko veliko prispeva k osvajanju načel
zdravega življenja. Zato je pomembno tudi
osebno stališče in zavzetost zaposlenih
do dejavnikov, ki imajo pozitivni in negativni vpliv na zdravje. Otroci so nagnjeni k
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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;

• Na dan vstopa otroka v vrtec vzgojiteljici
oziroma vzgojitelju prinesejo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
• Ob sprejemu otroka v vrtec opozorijo
vzgojiteljico oziroma vzgojitelja na posebnosti otroka, ki so pomembne za njegovo
varnost in zdravje.

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

• V vrtec pripeljejo zdravega otroka, ki ne
ogroža zdravja drugih otrok; v primeru, da
otrok zboli v vrtcu, pridejo ponj v najkrajšem možnem času.

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

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

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

• Upoštevajo poslovalni čas in 9-urno
bivanje otroka v vrtcu ter ne zamujajo.
• Ob prihodu in odhodu iz vrtca zagotavljajo otroku spremstvo odrasle osebe.

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

POSTOPKI IN FORMALNOSTI

PLAČILO STARŠEV ZA VRTEC

VPIS OTROK V VRTEC

Sistem določitve plačil staršev za programe
vrtca določata Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št.
100/2005) in Zakon o uveljavljanju pravic
iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/2010,
40/2011, 40/2012- ZUJF, 57/12-ZPCD-2D,
14/2013, 56/2014-ZŠtip-1, 99/2013 in nadaljni). Navedena predpisa določata način
in pogoje za subvencioniranje programov
predšolske vzgoje iz javnih sredstev. Do
te subvencije ste upravičeni starši otrok,
ki imate v Republiki Sloveniji prijavljeno
stalno prebivališče oziroma ima vsaj eden
od staršev začasno prebivališče in je hkrati
zavezanec za dohodnino. Subvencijo oz.
znižano plačilo vrtca lahko starši uveljavljate z oddajo Vloge za uveljavljanje pravic
iz javnih sredstev na krajevno pristojnem
Centru za socialno delo. Plačilo staršev določi Center za socialno delo na podlagi dohodkov in premoženja, s katerim razpolaga
vaša družina, kot odstotek cene programa,
v katerega je otrok vključen. Center za socialno delo o določitvi plačila staršem izda
odločbo. Vrtec, pa nato pridobi podatke iz
aplikacije preko CEVIZa (Centralna evidenca udeležencev v VIZ). Z odločbo, s katero
Center za socialno delo odloči o znižanem
plačilu vrtca, odloči tudi o znižanju plačila
vrtca za drugega otroka, v kolikor je tudi ta
otrok vključen v vrtec. Rejenci so v celoti
oproščeni plačila vrtca, ceno programa,
v katerega je vključen otrok, krije občina,
v kateri ima rejenec stalno prebivališče.
Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca
odda rejnik. Staršem, ki ne uveljavljajo
znižanega plačila vrtca (in so zavezanci
za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec

Vrtec vpisuje in sprejema otroke od enega
do šestega leta starosti. Reden vpis otrok
v vrtec poteka običajno v mesecu marcu za
naslednje šolsko leto. Razpis je objavljen v
sredstvih javnega obveščanja, na oglasnih
deskah ter spletni strani vrtca in občine.
V času vpisa sprejemamo tudi vloge za
premestitev otrok.
Vloge za vpis sprejema vrtec tudi po izteku
rednega roka vpisa. Vloga za vpis otroka v
vrtec (obrazec) je na voljo na upravi vrtca,
na spletni strani vrtca in občine. Izpolnjeno
in podpisano vlogo oddajo starši na upravi
vrtca pri svetovalni delavki.
Sprejem otrok v vrtec poteka v skladu
s Pravilnikom o pogojih in kriterijih ter
postopkom sprejema otrok v vrtec (Ur. l. RS
št. 23/2011 in 11/2015).

• Upoštevajo navodila in obvestila na
oglasnih deskah.

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

• Redno obveščajo vzgojiteljico oziroma
vzgojitelja o spremembi podatkov (telefonske številke, naslov itd.).
• Dolžni so seznaniti se s Pravili o hišnem
redu in Pravilnikom o varnosti otrok ter oba
dokumenta tudi upoštevati.
• Ob izpisu otroka izpolnijo obrazec in
upoštevajo izpisni rok.
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izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %). Starši, ki
niso zavezanci za dohodnino v Republiki
Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v
katerega je vključen otrok.

Kadar starši veste, da otroka ne bo v vrtec,
sporočite njegovo odsotnost najkasneje do
8. ure zjutraj (objavljeno v Ur.l. št. 62/2013).
To lahko uredite preko aplikacije na spletni
strani vrtca: https://www.pedenjpednm.
si/ z uporabo vašega e-mail naslova in
dodeljenega gesla ali s kratkim SMS sporočilom na tel.št.: 041 303 603. Za uporabo te
storitve sporočite vrtcu elektronski naslov
in eno telefonsko številko za vsakega starša, s katere boste javljali odsotnost otroka.
Podatke uredite ob podpisu pogodbe o
vključitvi otroka v vrtec, kjer dobite še
dodatna navodila za javljanje odjav prek
SMS sporočila.

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

Viri: Kurikulum za vrtce, Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo, 1999/Zakon o vrtcih, Ur .l. RS, št. 100/05,
25/08,58/09// Pravilnik o publikaciji vrtca, Ur. l. RS, št. 64/96// Konvencija o otrokovih pravicah, Ljubljana: Slovenski odbor za
Unicef, 1997// Interni pravilnik o varnosti otrok, Vrtec Pedenjped Novo mesto, 2013.
Izdajatelj: Vrtec Pedenjped Novo mesto, šolsko leto 2015/2016, zanj ravnateljica Meta Potočnik
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