Vrtec Plavček pri Osnovni šoli Jožeta
Gorjupa Kostanjevica na Krki

PUBLIKACIJA VRTCA ZA
ŠOLSKO LETO 2020/21
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Na podlagi 11. člena Zakona o vrtcih (UL RS,
št. 25/2008) in na podlagi Pravilnika o
publikaciji vrtca (UL RS, št. 64/96)

izdaja
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA
KOSTANJEVICA NA KRKI

PUBLIKACIJO
o delu in organizaciji

VRTCA PLAVČEK PRI OŠ JOŽETA GORJUPA
KOSTANJEVICA NA KRKI
za šolsko leto 2020/21
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Plavček je otrokov
drugi dom, v katerem
mu želimo skozi igro
in z dobrimi
medsebojnimi odnosi
zagotoviti spodbudno
in varno okolje ter ga
popeljati na pot
samostojnosti in
odgovornosti.
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Pri svojem delu skrbimo, da otrokom
omogočamo varno in spodbudno
okolje za razvoj njihovih ustvarjalnih
potencialov. Upoštevamo individualne
razlike in razvojne značilnosti vsakega
posameznika. Podpiramo jih pri
oblikovanju zdrave samopodobe,
razvoju kritičnega in ustvarjalnega
mišljenja ter vključitvi v skupino. O
učenju, razvoju in dejavnostih
dosledno in korektno obveščamo
starše. Skrbimo za lastni strokovni in
profesionalni razvoj, delamo timsko,
ozaveščamo svojo vlogo in naše delo
evalviramo.
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VODILA VRTCA
Z vključitvijo v vrtec si otrok širi fizično,
spoznavno in socialno okolje. Vrtec
pozitivno vpliva na otrokov spoznavni,
govorni in socialni razvoj. Temeljne naloge
našega vrtca so pomoč staršem pri celoviti
skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja
družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za
razvoj otrokovih telesnih in duševnih
sposobnosti.

. Zavzemamo se za vrtec, ki sledi
sodobnim konceptom vzgojnega
dela z otroki, ki zadovoljuje
otrokove potrebe, upošteva
individualnost in spodbuja
razvijanje otrokovih sposobnosti, ki
spodbuja strokovno rast
zaposlenih, omogoča sodelovanje
staršev pri načrtovanju življenja in
dela vrtca ter razvija navade
zdravega načina življenja.
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Vrtec Plavček je enota javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na
Krki.

Naša ustanoviteljica
je Občina Kostanjevica na Krki.
Vrtec izvaja predšolsko dejavnost
v skladu z določili Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja ter Zakona o
vrtcih.

6

UPRAVA VRTCA

Ravnateljica: Melita Skušek,
prof., svetnica

• e-mail: o-kostanjevica.nm@guest.arnes.si
melita.skusek@guest.arnes.si

tel.: 07 48 10 012

Pom. ravnateljice vrtca,
svetovalna služba:

•e-mail: ana.pecar@guest.arnes.si

Ana Pečar, prof. def.

Obračun oskrbnin:

•tel: 07 48 10 026 (v šoli)
• 07 48 10 029 (v vrtcu)

•e-mail: o-kostanjevica.nm@guest.arnes.si
•tel. 07 48 10 013

Darja Colarič, poslovna sekretarka

Poslovni čas vrtca: 5.30 -16.00
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PROGRAM VRTCA GLEDE NA TRAJANJE IN STAROST OTROK

Program je namenjen
otrokom od 11 mesecev
starosti do vstopa v
šolo. Zajema vzgojo,
varstvo in prehrano
otrok.

V vrtcu izvajamo dnevni
program, ki traja od 6 do 9
ur. Otroci, vključeni v ta
program, so lahko v vrtcu
prisotni do 9 ur, znotraj
poslovnega časa vrtca.
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Glede na starost otrok ločimo program za:
- I. starostno obdobje (otroci stari do 3 let),
- II. starostno obdobje (otroci od 3 let do vstopa v šolo),
- kombinirane skupine I. in II. starostnega obdobja.

Glede na starost otrok smo v šolskem letu 2020/21
oblikovali:
- starostno homogene skupine (enako stari otroci v
razponu 1 leta),
- kombinirano skupino I. in II. starostnega obdobja.
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SKUPINE V ŠOLSKEM LETU 2020/21
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PROGRAMI GLEDE NA VSEBINO IN OBLIKO
REDNI PROGRAM
Vrtec izvaja javno veljavni vzgojni program za predšolske
otroke. Izvajajo ga vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic,
ki so za vzgojno delo usposobljene, z otroki s posebnimi
potrebami pa delajo tudi drugi zunanji strokovni delavci
(logoped, specialni pedagog).

Program zajema področja dejavnosti:
. jezik,
umetnost,
družba,
narava,
gibanje,
matematika.

Vzgojiteljice ob sodelovanju pomočnic vzgojiteljic
v vrtcu otroke spodbujajo in podpirajo v razvoju
gibalnih, govornih, spoznavnih, umetniških in
socialnih sposobnosti ter spretnosti.
Pozornost posvečajo pridobivanju
kulturnih, higienskih ter prvih delovnih
navad otroka ter pomoči v procesu
postopnega osamosvajanja in graditvi
pozitivne samopodobe.
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OBOGATITVENI PROGRAM

TRAJNOSTNA
MOBILNOST
PORAJAJOČA SE
PISMENOST

TABOR

ZELENI
NAHRBTNIK

ZDRAV
ŽIVLJENJSKI SLOG
ZDRAVSTVENA
PREVENTIVA
MALI
SONČEK
PASAVČEK

ČASOVNA
KAPSULA

PALČEK
BRALČEK

ZOBOMIŠKA
VARNO S
SONCEM

EKOŠOLA

DEKD

PLAVALNA
ŠOLA

projekti, ki bodo vezani na
posamezno vzgojno skupino
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DODATNI PROGRAM
To so dejavnosti, ki se izvajajo izven rednega
programa. So nadstandardni program, dejavnosti
izvajajo zunanji izvajalci.

šola za starše

gimnastika

športna
abeceda

angleške
urice

plesna
šola

pohodništvo
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PREDNOSTNA NALOGA V ŠOLSKEM LETU 2020/21
Aktivno učenje otrok v času bivanja na prostem ter
trajnostna mobilnost
Bivanje na prostem je vsakodnevna sestavina dnevnega reda. V
tem času se otroci igrajo na igrišču ali drugih ustreznih
površinah, odhajajo na sprehode in izlete ter uresničujejo
naloge iz različnih vzgojnih področij. Kljub prepričanju, da se
otroci najuspešneje učijo, kadar raziskujejo in sami odkrivajo
zakonitosti in principe, se moramo zavedati, da otrok ne more
odkriti vsega sam in da potrebuje ustrezno podporo in odzive
odraslega.
CILJI:
- vzpodbujati peš hojo
- igrišče izkoristiti kot spodbudno učno okolje, ki otrokom
omogoča aktivno učenje skozi različna področja dejavnosti,
- ob lastni aktivnosti izboljšati ponudbo dejavnosti v času
bivanja na igrišču,
- prenos različnih načrtovanih dejavnosti iz igralnice na
prosto,
- vključenost strokovnih delavcev v igro otrok.
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POVEZOVANJE IN SODELOVANJE S STARŠI

Sodelovanje
s starši
Sodelovanje s
starši je nujen
pogoj za
kvaliteto in
profesionalnost
našega dela.

Starševski
sestanki
so namenjeni
skupni
obravnavi
vprašanj in bodo
potekali večkrat
letno.
Prvi roditeljski
sestanek bodo v
prvem tednu v
septembru.

Pogovorne ure
so namenjene
individualnim
razgovorom med
vzgojiteljico in
pomočnico
vzgojiteljice ter
posameznimi starši
in so priložnost
izmenjave mnenj in
informacij o otroku.
Potekale bodo enkrat
mesečno - vsak 3.
torek v mesecu.

Datumi in vsebina
31. 8. 2020 roditeljski sestanek po skupinah
22. 9. 2020 pogovorne ure
20.10. 2020 pogovorne ure
17. 11. 2020 pogovorne ure
15. 12. 2020 pogovorne ure
19. 1. 2021 pogovorne ure
23. 2. 2021 pogovorne ure
16. 3. 2021 pogovorne ure
20. 4. 2021 pogovorne ure
18. 5. 2021 pogovorne ure
Junij 2021 Zaključni roditeljski sestanki
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SKUPNE DEJAVNOSTI, DRUŽENJA, PREDAVANJA
se bodo izvajale, če bodo
epidemiološke razmere dopuščale.
OKTOBER 2020 Ob tednu otroka Plavčkov živ žav
DECEMBER 2020 Delavnica Praznovanje luči
FEBRUAR 2021 Pustna delavnica Šelma z etnološkim društvom Prforcenhaus
MAREC 2021 Proslava ob materinskem dnevu
APRIL 2021 Svetovni dan mladinske književnosti
APRIL 2021 Velikonočna delavnica
MAJ, JUNIJ 2021 Plavalna šola za otroke
MAJ 2021 Podelitev palčka bralčka z Valvasorjevo knjižnico
JUNIJ 2021 Športno – naravoslovni tabor
JUNIJ 2021 Zaključek šolskega leta
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V svet staršev OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na
Krki se vključujejo tudi starši vrtca, v svetu sodeluje
predstavnik vsake skupine. Na svojih sejah dajejo
pobude, predloge in pripombe o delu in drugi
problematiki vrtca.
Druge možnosti za sodelovanje:
• predavanja za starše,
• aktivno sodelovanje pri dejavnostih v skupini
(tematski dnevi),
• zbiranje
vzgojnih
sredstev,
odpadnega
uporabnega materiala,
• dan odprtih vrat,
• sodelovanje pri akcijah za urejanje okolja,
• obisk otrok na domu,...
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VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC
V spomladanskem času vrtec objavi razpis za vpis otrok za
naslednje šolsko leto (sprejem 1. september 2021). Starši
dobijo vlogo v vrtcu ali na spletni strani šole in jo izpolnjeno
pošljejo na šolo. V kolikor je vlog več kot prostih mest v vrtcu,
komisija za sprejem otrok v vrtec obravnava vloge. Po
potrditvi sistemizacije s strani občinskega sveta so vsi starši
pisno obveščeni o sprejemu otroka z ustrezno odločbo.

VKLJUČEVANJE OTROKA V VRTEC
S prvim dnem sprejema v vrtec se otrok ob pomoči staršev
postopoma navaja na vrtec, o trajanju in načinu uvajanja se
starši dogovorijo z vzgojiteljicami. Otrok mora biti pred
vključitvijo zdravniško pregledan, prvi dan prisotnosti
v vrtcu starši oddajo potrdilo vzgojiteljici.
Starši otrok, ki imajo zdravniško potrdilo o dietni prehrani, se
pred vstopom v vrtec dogovorijo o posebnosti prehrane z
vodjo vrtca in vodjo šolske prehrane.
Starši zaupate vrtcu svojega otroka,
kar zaposleni sprejemamo z veliko odgovornostjo. Da bi lahko
vzgojiteljice čim prej p0ridobile otrokovo
zaupanje, potrebujejo od staršev vse
pomembne informacije o
otrokovih posebnostih.
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PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV

Starši imajo pravico do:

19

Starši so obvezni, da:
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Starši se zavezujejo, da bodo redno
poravnavali mesečno izstavljen račun v
skladu z višino plačila, ki jim ga je
določil pristojni CSD z odločbo ter
veljavno ceno programa, v katerega je
otrok vključen..
Staršem se pri plačilu za
vrtec v primeru odsotnosti
otroka iz vrtca plačilo zniža
V primeru zamude
za stroške prehrane, če
plačila osnovna šola
odsotnost otroka sporočijo
staršem zaračuna tudi
do najkasneje do 8. ure
zakonite zamudne
zjutraj s prvim dnem
obresti.
odsotnosti otroka.

V primeru odsotnosti zaradi
bolezni nepretrgoma tri
tedne (16 delovnih dni) se za
dneve odsotnosti plačilo
obračuna od polovice dnevne
cene, znižane za znesek
neporabljenih živil, vendar le
takrat, kadar starši vrtcu
predložijo zdravniško
potrdilo. Obrazec pridobijo v
upravi vrtca.
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Skrivnost zašepetala mi je mama na uho:
"Sestrico dobila boš, kaj praviš, bo lepo?"
Takole premišljujem, da za mamo bo težko.
Saj mama ena sama je, a midve bova dve.
Naročje eno le ima in eno le srce.
Kako dovolj prostora bo v njem našla za obe?
A mama me objame in tiho govori:
Srce imam veliko, naj to te ne skrbi,
saj mamina ljubezen se ne razpolovi,
nikoli ne pomanjša, razredči in deli.
Ljubezen v mami raste in še naprej živi
in z vsakim novim detetom se stokrat pomnoži.
K. Š. Olmer

Zbrala in uredila: Ana Pečar, prof. def.
Kostanjevica na Krki, september 2020
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