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Spoštovani starši! 

 

Pred vami je Publikacija, ki smo jo izdali v skladu z Zakonom o vrtcih in 

Pravilnikom O publikaciji vrtca. Želimo vam predstaviti organizacijo vrtca, 

programe in cilje,  ki smo si jih zadali. Vrtec je namenjen vzgoji predšolskih otrok 

in naša izhodišča so zapisana v nacionalnem dokumentu Kurikulum za vrtce. 

Želimo, da bi se otroci v našem vrtcu dobro počutili, mi pa se bomo potrudili, da 

bomo z našimi programi zagotovili vse potrebe in želje za optimalni razvoj 

vsakega otroka. Dragi starši, vrata vrtca so Vam vedno odprta. Pridite, vprašajte, 

sodelujte z nami. Zahvaljujemo se vam za zaupanje in želimo, da bodo vaši otroci 

srečni, zdravi In zadovoljni. 

 

Ivanka Korez, ravnateljica 
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1. ORGANIZIRANOST VRTCA 

1.1. UPRAVA VRTCA 

OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE Z 
ENOTO VRTEC CIRKOVCE 
E-naslov: tajnistvo@os-cirkovce.si 
 
 
POSLOVNI ČAS: 
od 5.30 do 16.00 
 
Telefonske številke: 

Ravnateljica  Ivanka Korez 02 789 00 11 

Pom. ravnateljice Mateja Lampret 02 792 19 31 

Vrtec - zbornica  02 792 19 30 

Računovodkinja Mojca Čurin 02 789 00 10 

Psihologinja Tina Kajzer Hameršak 02 789 00 12 

Defektologinja Monika Borovič 02 792 19 31 

Vodja prehrane Mateja Lampret 02 792 19 31 

Vodja kuhinje Marjetka Auer 02 789 00 14 

Vzdrževanje Janez Kmetec 02 789 00 18 

 
1.2. ODDELKI VRTCA 

Oddelki Vzgojiteljica Pom. vzgojiteljice 

SPOMINČICE 
Starost 1-2 let 

Bernarda Pernat Maja Drosk, Mojca Hergan 

MARJETICE 
Starost 2-4 let 

Jerica Perkovič Marjanca Vindiš 

VIJOLICE 
Starost 4-5 let 

Katja Vodošek Suzana Širec 

TULIPANI 
Starost 5-6 let 

Vesna Simonič Darinka Kramer 

 

1.3. POSLOVNI ČAS  

Vrtec posluje od ponedeljka do petka. Poslovni čas je prilagojen potrebam staršev. V 
prazničnih dneh in med poletnimi počitnicami poslujemo glede na želje in interese staršev. 
Zaradi racionalizacije poslovanja v teh dneh združujemo oddelke. 
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2. PREDSTAVITEV PROGRAMOV 

Strokovna podlaga za vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu je Kurikulum za vrtce. To je nacionalni 
dokument, ki je bil sprejet marca 1999 na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje. V 
skladu s Kurikulumom za vrtce uresničujemo cilje in načela predšolske vzgoje, ki temeljijo na 
spoznanjih, da otrok dojema in razume svet celostno. V vrtcu skrbimo za pestro in raznovrstno 
ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje. Otrokom omogočamo, da 
pridobivajo različne izkušnje, znanja in spretnosti, da odkrivajo svoje sposobnosti in interese 
ter da izražajo svoje želje in potrebe. Predšolska vzgoja v vrtcu poteka v dveh starostnih 
obdobjih: 
- prvo obdobje: otroci v starosti od enega do treh let 
- drugo obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo 
 
Vzgojno delo poteka v oddelkih. Otroci so lahko razporejeni v naslednje vrste oddelkov: 
- homogeni oddelki: otroci enake starosti oz. v razponu enega leta 
- heterogeni oddelki: otroci različne starosti od 1 do 3 let ali od 3 do 6 let 
- kombinirani oddelki: otroci različne starosti od 1 do 6 let. 
 
2.1. DNEVNI PROGRAM 

Oddelki v Vrtcu Cirkovce izvajajo dnevni program. Program traja od 6 do 9 ur dnevno in je 
namenjen otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Izvaja se v dopoldanskem in 
popoldanskem času in obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok.  Izvaja se v skladu s cilji in 
načeli Kurikuluma za vrtce. 
 
2.2. OBOGATITVENI PROGRAM 

Te dejavnosti se izvajajo znotraj dnevnega programa ali celodnevno. Vanje so vključeni vsi 
otroci oddelka ali otroci eno leto pred vstopom v šolo. Obogatitvene dejavnosti so brezplačne 
in so del Kurikuluma za vrtce. V našem vrtcu izvajamo naslednje obogatitvene 
dejavnosti: 
 

 Mali sonček 
To je športni program, ki poteka od 2 let do 6 let starosti.  Namen programa je motivirati 
otroke za gibalno dejavnost  preko različnih športnih iger. Otroci opravljajo zabavne in igrive 
naloge ter svoje dosežke beležijo v knjižico Mali sonček.  
 

 Medgeneracijsko sodelovanje 
Vrtec sodeluje tudi z Osnovno šolo Cirkovce, Z Rdečim križem Cirkovce, Zobozdravstveno 
ordinacijo Cirkovce in lokalno skupnostjo Cirkovce. 

 Praznovanja 
Preko celega leta potekajo v vrtcu različna praznovanja. Poleg praznovanj rojstnih dni otrok 
pripravljamo praznovanja tudi ob drugih priložnostih, kot so pričetki letnih časov, teden 
otroka, božično-novoletno praznovanje, kulturni praznik, mesec družine, pust, mednarodni 
dan Zemlje, zaključek šolskega leta, občinski praznik. 
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2.3. NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI  

To so dejavnosti, v katere so otroci vključeni na željo staršev ali na lastno željo. Vanje so 
vključeni tudi vsi otroci oddelka ali otroci eno leto pred vstopom v šolo. Pri nadstandardnih 
dejavnostih starši plačajo nastale stroške.  
 
V našem vrtcu izvajamo naslednje nadstandardne dejavnosti: 

 Plavalno opismenjevanje 
Dejavnost je namenjena otrokom eno leto pred vstopom v šolo. Program izvajajo strokovne 
delavke vrtca, ki so opravile usposabljanje za vaditelja plavanja. Dejavnost poteka v bazenih 
Term Ptuj. 

 Smučarski tečaj  
Dejavnost je namenjena otrokom eno leto pred vstopom v šolo. Program izvajajo vaditelji 
smučanja na Mariborskem Pohorju. 
 
 
2.4. DODATNE DEJAVNOSTI 

Te dejavnosti so namenjene dopolnjevanju potreb in interesov otrok. Predstavljajo vsebinsko 
popestritev osnovnega programa, vendar niso del Kurikuluma za vrtce. Dejavnosti 
organiziramo na željo staršev v popoldanskem času. Stroške programov dodatnih dejavnosti v 
celoti krijejo starši. Ponudbo dodatnih dejavnosti pripravijo strokovne delavke vrtca ali zunanji 
sodelavci. Organizirajo se ob zadostnem številu prijav. 
 
2.5. PROJEKTI 

Vključujemo se v različne projekte, s katerimi popestrimo in obogatimo vsakodnevne 
dejavnosti. Vrtec sodeluje v projektu Unesco, Zdrava šola/vrtec, Porajajoča se bralna 
pismenost v vrtcih,  Eko vrtec, Pasavček, formativno spremljanje in Mali sonček. 
 

3. ZDRAVJE V VRTCU 

Ena izmed glavnih nalog vrtca je skrb za zdravje in dobro počutje otrok in zaposlenih. Na 
področju zdravja sodelujemo z zunanjimi ustanovami. Vključeni smo tudi v projekt Zdrava šola. 
Otroci so v vrtcu deležni treh obrokov hrane, zato je zelo pomembno, da zaužijejo predvsem 
kvalitetna in varna živila, ki so kakovostno in skrbno pripravljena. S premišljeno in strokovno 
načrtovanimi jedilniki si prizadevamo, da otrokom ponudimo čim več raznovrstne 
hrane. Pri tem se trudimo upoštevati letni čas in ponudbo sezonske hrane. 
Skrbimo tudi, da otroci zaužijejo dovolj tekočine. V času bivanja v vrtcu imajo na razpolago 
vodo ali čaj. Otroke že zgodaj navajamo na samostojnost pri prehranjevanju. Skrbimo tudi za 
osnovne higienske in kulturne navade. Za otroke s prehranskimi alergijami in drugimi 
zdravstvenimi posebnostmi pripravljamo dietno prehrano na podlagi zdravniškega potrdila ter 
seznama prepovedanih in dovoljenih živil. Vzdržujemo čisto, varno in zdravo bivalno okolje. 
Skrbimo za redno in ustrezno prezračevanje prostorov. Otrokom omogočamo dovolj gibanja 
in bivanja na prostem. Ob pojavu infekcijskih obolenj upoštevamo navodila strokovnjakov.   
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4. POVEZOVANJE IN SODELOVANJE S STARS I 

Starši imate pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu. Ob upoštevanju 
strokovne avtonomnosti vrtca in po dogovoru z vzgojiteljico lahko aktivno sodelujete pri 
vzgojnem delu. Starši imate pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec in možnost 
dogovora o najbolj sprejemljivem načinu vključevanja svojega otroka v vrtec. Razumevanje 
otroka je osnova za naše kakovostno delo ter prispeva k boljši povezanosti in pristnejšim 
stikom s starši. 
 
 

4.1 . NAČINI POVEZOVANJA MED VRTCEM IN STARŠI  

 
 vsakodnevna izmenjava informacij s strokovnimi delavkami ob prihodu in odhodu 

otroka 
 govorilne ure, ki se izvajajo enkrat mesečno 
 oddelčni roditeljski sestanki 
 srečanja, prireditve, praznovanja in delavnice 
 vključevanje staršev v različne aktivnosti oddelka 
 individualni razgovori s strokovnimi delavkami pred vstopom otroka v vrtec 
 postopno uvajanje otroka v vrtec v dogovoru z vzgojiteljico 
 predavanja za starše 
 sestanki Sveta staršev in Sveta zavoda 

 
4.2. OBVEZNOSTI STARŠEV  

 Otroka pripeljite zjutraj v vrtec do dogovorjene ure, mu pomagajte pri preoblačenju in 
ga predajte vzgojiteljici oz. pomočnici vzgojiteljice. 

 Po otroka pridite ob dogovorjenem času. Če vas kaj zadrži, nas o tem obvestite.  
 Otroka lahko pripeljete v vrtec in odpeljete iz vrtca samo starši, druga odrasla oseba 

pa le z vašim dovoljenjem in seznanitvijo vzgojiteljice oz. pomočnice vzgojiteljice.  
 Otrok je lahko v vrtcu največ 9 ur. Če izjemoma potrebujete podaljšano varstvo, se 

dogovorite z vašo vzgojiteljico. 
 Otroka oblecite in obujte vremenu primerno, dodatna oblačila pa naj bodo ustrezno 

označena v otrokovi vrečki oz. nahrbtniku. Oblačila naj bodo udobna, trpežna in pralna, 
namenjena sproščeni igri otrok. 

 Starši morate vzgojiteljico vašega otroka seznaniti z morebitnimi zdravstvenimi 
posebnostmi otroka. 

 Upoštevajte, da bolan otrok potrebuje domačo oskrbo in toplino svojih bližnjih. 
Zdravila dajete svojemu otroku starši. 

 Če vas pokličemo zaradi nenadne obolelosti ali poškodbe otroka, poskusite priti ponj 
čim prej. Starši ste dolžni posredovati vrtcu podatke o tem, kje ste dosegljivi v času 
otrokovega bivanja v vrtcu. 

 V vrtec ni dovoljeno prinašati stvari, ki bi lahko ogrozile zdravje in varnost otrok 
(žvečilni gumi, majhni in ostri predmeti …). 
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 Dragocenih predmetov in igrač naj otrok ne nosi v vrtec, ker ne moremo odgovarjati 
zanje. 

 Redno izmenjujte informacije o otroku z vzgojiteljico ali pomočnico vzgojiteljice, 
udeležujte se govorilnih ur, kjer imate možnost za temeljitejši in poglobljen pogovor s 
strokovnimi delavkami. 

 Udeležujte se roditeljskih sestankov, srečanj in drugih aktivnosti vrtca. 
 Prebirajte naša obvestila in sporočila, ki jih dobite osebno, ter tista na oglasnih 

deskah ter internetni strani vrtca. 
 Redno izpolnjujte finančne obveznosti do vrtca. 

 
 
4.3. ODSOTNOST IN REZERVACIJA MESTA ZA OTROKA V VRTCU 

Če otroka v vrtec ne pripeljete zaradi bolezni ali drugih razlogov, nas o tem obvestite do 8. ure 
zjutraj – zaradi organizacije dela in prehrane. Za vsak dan odsotnosti otroka se odštevajo 
stroški živil v sorazmerni višini plačila za program vrtca. Rezervacijo mesta za otroka v vrtcu 
lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost najmanj 30 dni in največ 60 dni v letu in so 
jo dolžni vrtcu napovedati z izpolnjenim obrazcem (Vloga za rezervacijo mesta za otroka ob 
začasnem izpisu otroka iz vrtca) najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz 
vrtca. Starši lahko uveljavljajo rezervacijo tudi v primeru, ko gre za neprekinjeno odsotnost 
otroka nad 15 delovnih dni zaradi bolezni, vendar le na podlagi zdravniškega potrdila. 
 
4.4. IZPIS IZ VRTCA 

Ob izpisu otroka iz vrtca izpolnite obrazec Vloga za izpis otroka iz vrtca, ki ga dobite pri vodji 
vrtca, v tajništvu Osnovne šole ali na spletni strani vrtca. Datum izpisa se upošteva s 15- 
dnevnim zamikom glede na datum sprejema vloge izpisa. 
 
In še ena misel za konec: Biti z otroki je zdravilo za dušo (Fjodor Dostojevski) 
  
 
 
Izdajatelj: OŠ Cirkovce z enoto vrtec Cirkovce 
Ravnateljica: Ivanka Korez 
Pripravila: Mateja Lampret 
Tehnična izvedba: Ivan Kojc 
Risbica: otroci vrtca Cirkovce 
Datum izdaje: september, 2017 
 


