PUBLIKACIJA
2019/2020

VRTEC PALČEK
BRESTANICA

Na osnovi 32. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 70/05 in
102/07) in 11. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 12/96, 44/00,
78/03, 72/05 100/05, 25/08 in 36/10) ter Zakona za uravnoteženje
javnih financ (Ur.list. RS, št. 40/2012) izdaja javni vzgojnoizobraževalni zavod
OSNOVNA ŠOLA ADAMA BOHORIČA - ENOTA VRTEC,
ŠOLSKA CESTA 29, 8280 BRESTANICA,

PUBLIKACIJO O DELU IN
ORGANIZACIJI VRTCA
Občina Krško, s sedežem Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, je
ustanovila šolo, v katero sestavo sodi tudi enota Vrtec, z namenom,
da bo s svojo vzgojno-izobraževalno dejavnostjo uresničevala in
zagotavljala potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in
varstvu predšolskih otrok na območju, za katerega je bila
ustanovljena.
Vrtec posluje vse leto od ponedeljka do petka. Ob sobotah, nedeljah
in državnih praznikih vrtec ne posluje.
Poslovni čas je določen v soglasju z ustanoviteljico Občino Krško ter z
Letnim delovnim načrtom vrtca za vsako šolsko leto posebej in je
prilagojen potrebam staršev.
Poslovni čas vrtca je od 5.30 do 16. ure.
V novozgrajenem vrtcu imamo zagotovljene ustrezne prostorske
pogoje za izvajanje predšolske vzgoje in predvsem kvalitetnejše
pogoje za vsakodnevno bivanje otrok in kakovostno delo vzgojiteljev
s predšolsko populacijo.

TEMELJNE NALOGE VRTCA so opredeljene v Zakonu o vrtcih:
- pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke,
- izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok,
- ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih
sposobnosti.

CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCIH:
- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in
drugih,
- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti
in sodelovanje v skupinah,
- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje
čustvenega doživljanja in izražanja,
- negovanje radovednosti raziskovalnega duha, domišljije in
intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno
uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
- spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega
izražanja,
- posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz
vsakodnevnega življenja,
- spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in
- razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za
zdravje.

METODE IN OBLIKE DELA,

ki jih izbiramo pri načrtovanju in
izvajanju dejavnosti, so odvisne od načrtovanih ciljev, lastnosti otrok,
njihovih sposobnosti, interesov …

PREDSTAVITEV PROGRAMOV
V vrtcu Brestanica izvajamo DNEVNI PROGRAM, ki traja 6–9 ur in je
namenjen otrokom od 11. meseca starosti, če starši ne uveljavljajo
več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z
dela, do otrokovega vstopa v šolo.
Otroci, vključeni v ta program, so lahko v vrtcu prisotni do 9 ur,
znotraj poslovnega časa vrtca. Program obsega vzgojo, varstvo in
prehrano otrok.
OSNOVNI PROGRAM
se izvaja v skladu s cilji in načeli Kurikuluma za vrtce. Vsebina
programa zajema naslednja področja dejavnosti:
-

gibanje,
jezik,
umetnost,
družba,
narava,
matematika.

Izvedba posameznih aktivnosti ni strogo ločena, ampak dejavnosti
postopoma prehajajo ena v drugo in zajemajo osrednji del bivanja v
vrtcu (med 8. in 12. uro).
V oddelkih do 3 let se izvaja nega otrok.
Čas med 5.30 in 8. uro je namenjen sprejemanju otrok, individualnim
dejavnostim in igri. Med 8. in 8.30 je zajtrk, ob 9.30 sadna malica, od
11.–12. kosilo in med 14. in 14.30 popoldanska malica.
Med 12. in 16. uro je čas za počitek ali umirjene dejavnosti, igre po
željah in odhod domov.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
-

prireditve s sodelovanjem staršev in za starše
Teden otroka
Čarobni december
sodelovanje z babicami in dedki otrok
medgeneracijsko druženje
sodelovanje z Valvasorjevo knjižnico Krško
Malček Bralček, Palček Bralček
Mali sonček (vsi otroci od 2 let dalje)
Cici vesela šola
obisk gledaliških, lutkovnih in glasbenih predstav
obisk kmetije, pošte, policijske postaje, trgovine ...

PROJEKTI
-

-

Gibanje za zdravje (ter projekta Zdravje v vrtcu in Simbioza giba)
Razvijanje programov vključevanja učencev posebnega
programa v lokalno okolje (v partnerstvu z OŠ dr. Mihajla
Rostoharja Krško)
Turizem in vrtec
Zeleni nahrbtnik
Osebna mapa otroka
oddelki se lahko vključujejo tudi v projekte razpisane med
šolskim letom

RAVNATELJICA Martina Ivačič predstavlja, organizira, načrtuje in
vodi delo zavoda.
POMOČNICA RAVNATELJICE VRTCA je Helena Zupančič, ki
pedagoško vodi in koordinira delo v vrtcu ter skrbi za organizacijo
dela.
SVET ZAVODA opravlja naloge v skladu z 48. členom Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Svet zavoda
sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov
delavcev vrtca oziroma šole in trije predstavniki staršev vrtca in
šole. Predsednica Sveta zavoda je Suzana Robek.
SVET STARŠEV VRTCA ni samostojen organ, ampak deluje v okviru
sveta staršev šole.
Predstavniki v šolskem letu 2019/2020
Predsednica Sveta staršev

ga. Zinka Junkar

Homogeni oddelek 1–2 let,
igralnica Medvedki

ga. Sonja Blatnik

Homogeni oddelek 2–3 let
igralnica Sovice

g. Marko Abram

Homogeni oddelek 2–3 let
igralnica Metuljčki

ga. Janja Petek

Homogeni oddelek 3–4 let
igralnica Ježki

ga. Marina Sintič

Heterogeni oddelek 3–5 let
igralnica Mravljice

ga. Alja Pfeifer

Homogeni oddelek 5–6 let
igralnica Pikapolonice

ga. Ana Vodlan

OBVESTILA STARŠEM
VPIS V VRTEC
Šolsko leto se začne 1. 9. in ker je delo v vrtcu vezano na ta datum,
želimo, da se s tem dnem vključijo v vrtec tudi novo vpisani otroci.
Marca ustanoviteljica, Občina Krško, objavi skupni razpis za vse vrtce.
Na podlagi tega razpisa vrtec sprejema prijave za vpis otrok za
naslednje šolsko leto; vloge lahko oddajate tudi med letom. Če je v
vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, o sprejemu
odloča komisija za sprejem otrok v vrtec. Ob sprejemu otroka starši z
vrtcem sklenete pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in
obveznosti in poravnate vpisnino. Starši morate ob vključitvi,
najkasneje prvi dan, otroka v vrtec priložiti zdravniško potrdilo
pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
IZPIS IZ VRTCA
V primeru izpisa otroka iz vrtca med šolskim letom ste starši dolžni
izpis pisno napovedati vrtcu najmanj dva tedna pred predvidenim
izpisom (sicer se šteje, kot da je otrok vključen v vrtec), na podlagi
česar vrtec staršem izstavi račun v višini njihovega plačila. Obrazec za
izpis otroka iz vrtca dobite v vrtcu ali na spletni strani šole. Za
družino, ki ima v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, izpis
starejšega pomeni, da bo s prvim dnem naslednjega meseca CSD izdal
novo odločbo. Nastalo spremembo (izpis) ste starši dolžni sporočiti
Centru.
REZERVACIJA OTROKA
Starši lahko uveljavite rezervacijo otroka, ki je že vključen v vrtec, v
obdobju od 1. 6. do 30. 9. Rezervacijo lahko uveljavite za
neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca, in
ste jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje do 25. 5. Starši
plačate rezervacijo v višini 25 % od plačila, ki vam je določeno z
odločbo o višini plačila za program vrtca.

ZDRAVNIŠKO POTRDILO: V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi
bolezni, ki traja nepretrgoma tri tedne, se za dneve odsotnosti otroka
iz vrtca zaradi bolezni plačilo staršev obračuna od polovice dnevne
cene, znižane za znesek neporabljenih živil, v primeru, ko starši vrtcu
predložijo zdravniško potrdilo. V tem primeru se prvi dan odsotnosti
otroka računa od prvega delovnega dne odsotnosti otroka iz vrtca
zaradi bolezni, katero starši vrtcu javijo najkasneje do 8. ure in se
zaključi zadnji dan delovnega dne odsotnosti otroka iz vrtca zaradi
bolezni.
PLAČILO CENE PROGRAMA VRTCA
Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je otrok
vključen in vključuje stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka. Vrtec
lahko odšteje stroške prehrane, vendar le zaradi sporočene
odsotnosti otroka /do 8. ure/. Plačilo staršev je določeno na podlagi
lestvice, ki starše razvršča v razrede upoštevaje dohodek na
družinskega člana in premoženje družine. Plačilo staršev za vrtec se
določi v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev. V skladu s tem zakonom so za izdajanje odločb o znižanem
plačilu vrtca pristojni centri za socialno delo. Starši morate oddati
vlogo na krajevno pristojnem centru en mesec pred predvideno
vključitvijo otroka v vrtec. Letna pravica do znižanega plačila se
podaljšuje avtomatično. Starši pa ste dolžni Centru sporočati vse
spremembe (število družinskih članov, izguba dohodka ...).
Plačila staršev za programe v vrtcih za otroke Občine Krško, katerih
ustanoviteljica je Občina Krško, določenih na podlagi veljavnih
predpisov in Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov
predšolske vzgoje, se dodatno znižajo, in sicer: osnova za plačilo
starševje najnižja cena istovrstnega
programa
vrtca
Občine Krško, v katerega je otrok vključen. Plačilo staršev za
programe v vrtcih v Občini Krško je dodatno znižano za 30%.

Navedena dodatna olajšava velja za čas od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020.
Dodatno znižanje je financirano iz sredstev, katera Občina Krško
pridobiva z nadomestilom zaradi omejene rabe prostora.
Starši, ki imate v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačate za
starejšega otroka plačilo v višini z odločbo določenega plačilnega
razreda, za mlajšega otroka pa 30% plačila, ki vam je določeno v
skladu z zakonom. Za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka ste plačila
oproščeni.
Otroci naj ne bi ostajali v vrtcu več kot 9 ur – za dalj trajajočo
prisotnost je dodatno plačilo (4,75 € za vsako začetno uro).
MOŽNOST PLAČILA S TRAJNIKOM
Starši imate možnost plačila s trajnikom (Sepa obrazec). Obrazec
dobite na spletni strani šole in pri vzgojiteljici. Izpolnjenega čim prej
oddajte vzgojiteljici oziroma v tajništvo osnovne šole.

SODELOVANJE S STARŠI
sodelovanje staršev: pri uvajanju otrok in pri dejavnostih vrtca
kotiček za starše: obvestila, priporočila, izdelki otrok, spletna stran
predavanje za starše: 7. 11. 2019, ob 16.30
druge oblike srečanj s starši: dogovor po oddelkih
starševski sestanki: 3. 9. 2019 in v maju, za starše novincev v juniju
pogovorne ure bodo v dogovorjenih terminih oziroma individualno
po dogovoru:
Homogeni oddelek 1–2 let,
skupina Medvedki

2. torek v mesecu:
15.–16.30

Homogeni oddelek 2–3 let
skupina Sovice

2. ponedeljek v mesecu:
14.30–15.30

Homogeni oddelek 2–3 let
skupina Metuljčki

1. ponedeljek v mesecu:
14.30–16.

Homogeni oddelek 3–4 let
skupina Ježki

2. četrtek v mesecu:
14.30–16.

Heterogeni oddelek 3–5 let
skupina Mravljice

1. četrtek v mesecu:
7.30–8. in 15.-16.

Homogeni oddelek 5–6 let
skupina Pikapolonice

2. torek v mesecu: 15.30–17. oz
po dogovoru

OBVEZNOSTI STARŠEV
Starši (ali druga odrasla oseba) ste dolžni, da osebno predate otroka
vzgojiteljici vrtca in ga brez njene vednosti ne odpeljete iz skupine.
Čas prihoda otroka v vrtec je zaželen do 8. ure zjutraj.
Redno sporočajte odsotnosti otrok (predvsem v primeru nalezljivih
bolezni in pred počitnicami, če načrtujete odsotnost otroka).
Pričakujemo, da vrtcu sporočate spremembe podatkov o bivališču in
daljše odsotnosti otroka ter morebitne spremembe telefonske
številke, na kateri ste dosegljivi v primeru nujnih sporočil.
V vrtec pripeljite zdravega otroka (otroka, ki ima ob prihodu v
vrtec bolezenske
znake,
lahko strokovna delavka odkloni).
Upoštevajte navodila in obvestila na oglasnih deskah za starše.
Da zagotavljate spremstvo otroka na poti v vrtec in iz vrtca (če otroka
spremlja druga oseba, ki mora biti stara najmanj 10 let, morate
podpisati izjavo).
IN ŠE:
-

da sprejmete strokovne usmeritve vrtca in stroke,
da spremljate delo našega vrtca,
da prebirate obvestila na oglasnih deskah,
da spoštujete sprejete dogovore in naš poslovni čas.

KORAK ZA KORAKOM GRADIMO
B O L J Š I J U T R I.

ODDELKI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020
Predšolska vzgoja poteka v dveh starostnih obdobjih:
- prvo starostno obdobje: otroci v starosti od 11. meseca do treh
let,
- drugo starostno obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa
v šolo.
Otroci so razporejeni v starostno:
- homogene oddelke (vključeni otroci v starostnem razponu
enega leta),
- heterogene oddelke(vključeni otroci v starostnem razponu dveh
ali več let),
Oddelke oblikujemo za vsako šolsko leto posebej in veljajo od 1. 9. do
31. 8. naslednje leto.
Homogeni oddelek 1–2 let, Alenka Avšič (vzgojiteljica),
Nina Kos (vzgojiteljica - pomočnica
pol., igralnica Medvedki
vzg.)
Homogeni oddelek 2–3 let Mojca Kolman (vzgojiteljica),
Katja Mlinarič (vzgojiteljica igralnica Sovice
pomočnica vzg.)
Homogeni oddelek 2–3 let Ksenija Bohorč (vzgojiteljica),
Marija Županc (vzgojiteljica igralnica Metuljčki
pomočnica vzg.)
Tatjana Kukovičič, nad. Barbara Mežič
Homogeni oddelek 3–4 let (vzgojiteljica),
Petra Bohorč (vzgojiteljica igralnica Ježki
pomočnica vzg.)
Heterogeni oddelek 3–5
Anja Kosovan (vzgojiteljica),
let
Bojana Arnejčič (vzgojiteljica pomočnica vzg.)
igralnica Mravljice
Homogeni oddelek 5–6 let
Igralnica Pikapolonice

Jasmina Revinšek (vzgojiteljica),
Vida Umek (vzgojiteljica - pomočnica
vzg.)

Brestanica, september 2019
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