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Publikacija
Vrtec pri Osnovni šoli Predoslje Kranj

Osnovna šola Predoslje Kranj

Nagovor ravnateljice
Spoštovani starši, lepo pozdravljeni v novem šolskem letu.
1. september 2022 je tukaj in naš vrtec je znova zažarel v vseh mavričnih barvah. Otroški smeh, igrivost, veselje in
mladostniški duh so preplavili naše prostore in nas navdahnili za nov začetek v novem šolskem letu.
Z veseljem se bomo torej podali na pot novih znanj in izkušenj, ki jih bomo gradili ob sodelovanju in medsebojnemu
zaupanju. Sledili bomo viziji našega vrtca in šole. Posebno skrb bomo namenjali varnemu in spodbudnemu okolju,
inovativnim ter aktivnim oblikam dela.
V tem živopisanem svetu veljajo določena pravila, obveznosti, pa tudi prijetnosti, igrivost in posebni trenutki, ki
potujejo z nami vse življenje.
Predstavljamo se s Publikacijo, v kateri boste našli potrebne informacije o organizaciji življenja in dela v našem vrtcu.
Vsi zaposleni v Vrtcu Predoslje Kranj se bomo trudili, da bo vrtčevsko okolje varno in spodbudno, da bo to okolje, v
katerem se bo otrok počutil sprejetega in mu bo nudil optimalne možnosti za razvoj.
Vsem našim otrokom, njihovim staršem, vzgojiteljicam in ostalim delavcem šole želim zabavno in ustvarjalno šolsko
leto.
Vaša ravnateljica,
Janja Sršen
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Pomočnica
ravnateljice

Tajništvo
Valentina Plevnik
(04) 281 04 00

Alenka Butara
(04) 281 04 07

Ravnateljica
Janja Sršen
(04) 281 04 12
(030) 333 723

Osnovni podatki
os-predoslje@guest.arnes.si
www.os-predoslje.si
Vrtec pri Osnovni šoli Predoslje Kranj, Predoslje 17a, 4000 KRANJ
Transakcijski račun
SI56 0125 2603 0658 058
Davčna številka
53580664
Matična številka
5083222000
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Razporeditev oddelkov
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starost
otrok

starost
otrok

starost
otrok
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4–5 let

5–6 let

skupina

skupina

skupina

število otrok: 19

število otrok: 24

število otrok: 24

vzgojiteljica:
Alenka Butara
Eva Pilar

vzgojiteljica:
Sabina Markelj

vzgojiteljica:
Katja Jerič

pomočnica vzgojiteljice:
Klavdija Lavrič

pomočnica vzgojiteljice:
Romana Boncelj

pomočnica vzgojiteljice:
Nuša Virant

A

B

C

Vrtec pri Osnovni šoli Predoslje Kranj je javni vrtec, ki vključuje otroke od 3. leta starosti do vstopa v šolo.
Program traja od 6 do 10,5 ur dnevno in obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok.
Uradni delovni čas vrtca bo s 1. septembrom od 6. 00 do 16. 15. Glede na Sklep Mestne občine Kranj
skladno s potrebami staršev vsako leto delovni čas prilagodimo in na 1. seji Sveta zavoda sprejmemo nov
delovni čas. Sklep najdete na sledečem linku www.kranj.si/files/01_kranj_moje_mesto/vrtci/poslovni_
cas_vrtca_-_sklep.pdf
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Kako poteka dan v vrtcu?

3

6.00–8.00

Igre po želji v majhnih skupinah in ustvarjalne dejavnosti po kotičkih.

8.00–8.30

Zajtrk in higienska opravila.

8.30–11.15

Vzgojne dejavnosti s področja gibanja, jezika, družbe, umetnosti, narave in matematike.
Igre po kotičkih, igre na prostem in sprehodi v naravo.

11.30–12.30

Kosilo.

12.30–14.00

Počitek, umirjene dejavnosti v igralnici ali na igrišču.

14.00–16.15

Malica, igra po želji otrok, odhod domov.

5

Poslanstvo
javnega zavoda

4

Otrokom je v javnem vrtcu zagotovljena možnost optimalnega razvoja ne glede na socialno in kulturno poreklo
družine, veroizpoved in narodno pripadnost, ne glede na spol in telesno ter duševno konstitucijo. Gre za zahtevo
po enakih možnostih z upoštevanjem otrokovih pravic, tudi pravice do izbire in drugačnosti. Pri otrocih je to
povezano predvsem z zahtevo po vzgoji za medsebojno razumevanje, strpno sožitje, odgovornostjo zase in za
drugega. Javni vrtci so svetovno nazorsko odprti vsem otrokom, vsakega enako sprejemamo in spoštujemo.

Prednostne naloge vrtca
•

Uvajalno obdobje omogoča vzpostavitev ustaljenega reda, ki ga otroci potrebujejo v življenju, v vrtcu in 		
doma. S temelji, ki jih strokovni delavci v oddelku v tem obdobju postavijo, so ustvarjeni pogoji za realizacijo
predvidenih vsebin in dejavnosti.

•

Prostori igralnic, garderobe, igrišča in bližnjega okolja bodo tisti dejavniki, v katerih bodo strokovni delavci 		
izvajali načrtovan program po meri otroka.

•

Medsebojna komunikacija v vrtcu mora biti odprta, spoštljiva, pozitivno naravnana, potrebna je tudi 		
medsebojna pomoč.

•

Sodelovanje in medsebojna komunikacija med zaposlenimi mora potekati dnevno, prav tako povezovanje
s starši, družinami, strokovnimi delavkami, vodstvom in tehničnimi delavci.

•

Velikega pomena za nas je proces izmenjave med otrokom in odraslim. Najpomembnejša je čustvena vez,
ki v sebi skriva težnjo po povezanosti in po osebni rasti.

•

Poti in načinov za uresničevanje Kurikuluma je veliko, pomembno pa je, da pri njihovem uresničevanju 		
upoštevamo stopnjo otrokovega socialnega, čustvenega in intelektualnega razvoja. Iskali bomo poti
in načine ujemanja med Kurikulumom, otrokovimi značilnostmi in osebnostjo vzgojitelja.

•

Ozaveščanje otrok, da smo povezani z naravo, da smo del družbe, da smo od njiju odvisni
in zanju tudi odgovorni.

•

Ozaveščanje zaposlenih in staršev, da z lastnim zgledom in odgovornim ravnanjem prispevajo
k vzgoji za odgovorno ravnanje otrok.

Vizija vrtca
V prijetnem in ustvarjalnem vzdušju, povezani s starši in okoljem, bomo vzgajali odgovorne, spoštljive, strpne
otroke, s polno mero kvalitetnega znanja, samozavesti in moči za nadaljevanje njihove lastne poti. Trudimo se za
dobre medsebojne odnose v vrtcu: odrasli – otrok, otrok – otrok, odrasli – odrasli; za prožno timsko delo v paru in
timsko delo na nivoju vrtca. Upoštevamo spoznanja, da se vsak otrok uči skozi igro, raziskuje in aktivno sodeluje z
drugimi otroki in odraslimi v različnih okoljih.
Otroke bomo vzgajali k zdravemu načinu življenja, omogočali jim bomo veliko športnih aktivnosti ter bivanja v
naravi. Želimo, da naravo vzljubijo in varujejo. Vrtec naj bo del srečnega otroštva naših otrok!
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Programi v vrtcu
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Kurikulum za vrtce je naravnan tako, da omogoča otrokom varno, zdravo, čustveno toplo okolje, ter vrsto miselnih,
socialnih, gibalnih, jezikovnih in drugih izzivov za njihov razvoj in učenje. Preko dneva se prepletajo strokovno
načrtovane dejavnosti za otroke in spontane igre. Oboje otrokom omogoča pridobivanje izkušenj, ustvarjanje,
raziskovanje, zadovoljevanje razvojnih potreb in interesov. Sledi ciljem predšolske vzgoje, ki jih določa Kurikulum
za vrtce.
V začetku meseca septembra strokovni delavki oddelka pripravita Letni delovni načrt skupine. Načrti vseh skupin
so skladni z Letnim delovnim načrtom vrtca. Z Letnim delovnim načrtom vrtca se seznani Svet staršev vrtca,
potrdi pa ga Svet zavoda.
Letni delovni načrt zajema celotno organizacijo življenja in dela v vrtcu. Trudimo se, da otrokom omogočamo
čim bolj pestre dejavnosti, ter pogoje dela in življenja v vrtcu, kjer bo vsak posameznik spoznal in razvil svoje
sposobnosti in interese. Osnovna otrokova dejavnost je igra, vloga odraslih pa je, da preko igre otrokom
omogočimo dejavnosti in izkušnje s pomočjo katerih se bo učil in razvijal.

Obogatitvene dejavnosti
Izvajamo jih za vse otroke. Z njimi želimo popestriti vsakodnevno življenje najmlajših v vrtcu. Tako poleg
rednega programa izvajamo še:
• športne aktivnosti,
• zdravo gibanje (plavanje, rolanje),
• likovne delavnice,
• pravljične urice v knjižnici šole.

Dodatne dejavnosti
Organiziramo jih kot interesne delavnice in krožke, ki omogočajo druženje in sodelovanje otrok s sorodnimi
interesi. Z njimi razvijamo otrokove specifične sposobnosti. Dejavnosti organiziramo, če je prijavljenih dovolj
otrok. Stroške v celoti krijejo starši.
Sem sodijo:
• tabor v naravi za starejšo skupino otrok - CŠOD Medved od 5.–7. 4. 2023,
• zaključni izlet vseh treh skupin.
Ponudbe izvajalcev so staršem predstavljene na prvem roditeljskem sestanku.
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Pravice staršev
in otrok določene v
mednarodnih dokumentih

6

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo
otrokove pravice starši oz. njihovi zakoniti zastopniki (v nadaljnjem besedilu starši).
Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in
kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo. Optimalen razvoj vključuje
tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju.
Uresničitev zahteve po enakih možnostih ni mogoča brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki
jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost
in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.
Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.
Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu
v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.
Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini. Pri tem
morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.
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Načini povezovanja
in sodelovanja s starši

Sodelovanje bo potekalo na načine kot so:
• dostopno pisno in ustno obvestilo o različnih dejavnostih in programih v vrtcu,
• obveščanje staršev preko elektronske pošte,
• sodelovanje pri načrtovanju življenja v vrtcu in skupini (roditeljski sestanki),
• sprotna izmenjava informacij in poglobljenega razgovora o otroku z vzgojiteljico - termine pogovornih uric
določimo na prvem informativnem sestanku (priložnostni pogovori, vsakodnevni stiki ob prihodu in odhodu
iz vrtca),
• aktivno sodelovanje pri vzgojnem delu v dogovoru z vzgojiteljico,
• sodelovanje staršev z otroki v različnih srečanjih v popoldanskem času, na izletih, delavnicah in prireditvah
sodelovanje staršev v Svetu staršev vrtca (sestavljajo ga starši izvoljeni na roditeljskih sestankih),
• organizacija strokovnih predavanj za starše.
Delitev odgovornosti in različnost pristojnosti:
• vrtec nudi družini storitve in ne posega v sfero zasebnosti oz. v pravice staršev,
• vrtec spoštuje kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, stališča, navade in običaje 		
otrokovih staršev,
• starši upoštevajo meje svojega soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost vrtca,
• vrtec ščiti otrokove pravice tako, da ob kršenju s strani staršev ali drugih odraslih opozori na to socialno 		
delavko na šoli oz. ustrezno institucijo.
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Vpis v vrtec
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Vrtec vpiše in sprejme v dnevni program število otrok v skladu z normativi, veljavnimi na področju predšolske
vzgoje otrok. Redni vpis otrok v dnevni program poteka v mesecu marcu za naslednje šolsko leto. Vrtec objavi
obvestilo o vpisu otrok v dnevni program na spletni strani vrtca, v sredstvih javnega obveščanja ter na oglasnih
deskah vrtcev.
Otroci se sprejemajo v dnevni program v vrtec na podlagi Vloge za vpis, ki jo starši dobijo v vrtcu ali na internetni
strani vrtca. Vlogo za sprejem otroka v vrtec starši oz. skrbniki oddajo svetovalni delavki šole.
V primeru, da je prijav za sprejem otrok v vrtec več, kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem
otrok v dnevno varstvo na podlagi Pravilnika za sprejem otrok v vrtec. Komisija za sprejem otrok se mora sestati v
roku 15-ih dni po izteku roka za prijavo vpisa otrok. Sklep komisije o sprejemu otroka v vrtec oz. o zavrnitvi prijave
otroka v vrtec se pošlje v pisni obliki.
Zoper sklep komisije lahko starši oz. skrbniki otroka vložijo v roku 15-ih dni od dneva prejema pismenega odpravka
sklepa, ugovor na svet šole.
Starši lahko otroka kadarkoli trajno izpišejo iz vrtca. Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec.
Izjavo o izpisu otroka iz vrtca morajo starši izpolniti v roku 14-ih dni pred želenim datumom izpisa.
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Plačilo in uveljavljanje
znižanja plačila programa

9

Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo vrtca z vlogo, ki jo oddajo
na centru za socialno delo.
S 1. 9. 2021 se uveljavi novela Zakona o vrtcih (Ur.l.RS, št. 18/21), ki ponovno vpeljuje pravico do brezplačnega vrtca
za drugega otroka iz iste družine, ki je vključen v vrtec hkrati s starejšim sorojencem. Pravice do brezplačnega vrtca
pa bodo deležni tudi vsi starši, ki imajo v vrtcu tretjega ali nadaljnjega otroka, ne glede na to, ali so starejši
sorojenci še v vrtcu.
Ker gre za pravico, ki jo določa zakon, morajo starši še vedno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni
CSD, da jim o tem izda odločbo. Niti vrtci niti ministrstvo, ki namesto staršev krije plačilo za vrtec, ne razpolagajo s
podatkom, koliko otrok je v družini oziroma kateri je tretji in nadaljnji otrok, ki ima pravico do brezplačnega vrtca.
Odločbo o pravici do znižanega plačila vrtca, ki določa višino plačilo staršev glede na dohodkovni razred, trajanje
pravice, občino zavezanko za plačilo razlike med ceno programa, v katerega je vključen otrok in plačilom staršev,
bo izdal CSD ter podatek posredoval preko distribucijskega modula v aplikacijo CEUVIZ.
V primeru dvomesečne zamude plačila dolga zneska, vas najprej opozorimo z opominom, nato pa vložimo
izvršilni predlog na sodišče.
Vsako odsotnost morajo starši oz. skrbniki vzgojiteljici javiti preko elektronske pošte ali preko
telefona prvi dan odsotnosti najkasneje do 7.30.
Za pravočasno odjavljene odsotne dni se od oskrbnine odšteje znesek surovih živil v sorazmernem deležu z
višino plačila staršev.
Pri bolniški odsotnosti, ki traja neprekinjeno nad 15 delovnih dni, se oskrbnina zniža za 50 %. Predložiti je
potrebno zdravniško potrdilo.
Pri daljši odsotnosti (v času poletnih počitnic), ki traja najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni, starši lahko ob
pravočasni odjavi uveljavijo rezervacijo mesta otroka v vrtcu. Pri tem plačajo 40 % določene višine plačila oskrbnine
(velja za otroke z prebivališčem v Mestni občini Kranj).
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo in začasen izpis otroka
zaradi zdravstvenih razlogov le za otroka, za katerega se ne sofinancira oziroma financira plačilo staršev za otroka
iz državnega proračuna.
Informacije o plačilu oskrbnine lahko dobite v računovodstvu na telefon (04) 281 04 19 pri ga. Maji Plevel.
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Nujna sporočila
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Za vrtec so zelo pomembni podatki o tem, kdo od staršev je dosegljiv v nujnem primeru. Naslov, telefonska številka v službi ali doma, elektronski naslov.. Prosimo vas, da nam dosledno sporočite vsako spremembo.

Vzgojiteljice vas bomo poklicale:
če bo otrokova temperatura 37 ºC ali več,
• če se bo otrok izrazito slabo počutil, bo močno bruhal, imel bolečine, hudo drisko ipd.,
• če bo vedenje otroka nenavadno - zmedenost, krči, nezavest ipd.,
• v vseh primerih nujnega zdravniškega posega.
•

Svetovalna služba
Šolska svetovalna delavka je Saša Pesrl.
Šolska svetovalna delavka se z otroki iz vrtca in njihovimi starši sreča pri vpisu v vrtec in šolo. Obišče jih že v vrtcu
pri njihovih aktivnostih, zbira podatke o otrokovi šolski zrelosti in oblikuje oddelke 1. razreda. Spremlja njihovo
vključevanje v oddelčno skupnost in njihov napredek pri šolskem delu.
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Svet staršev vrtca

Vsak oddelek vrtca ima v Svetu staršev vrtca pri Osnovni šoli Predoslje Kranj predstavnika, ki je izbran na oddelčnem
roditeljskem sestanku. V Svetu staršev starši razpravljajo o programih in izražajo skupne interese.
Mandat članov Sveta staršev je vezan na status njihovega otroka v vrtcu. Mandat preneha z dnem, ko otrok izgubi
status, ne glede na to koliko časa je trajal in ne glede na to ali ima član Sveta staršev v zavodu drugega otroka, če
v tem oddelku ni bil izvoljen v Svet staršev.

pr
“Štorkljica umita

i veterinarju.“
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Nasveti staršem
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V vrtec naj otroci prihajajo zdravi!
V vrtec pripeljite zdravega otroka, saj se bolan otrok v vrtcu počuti še slabše in ogroža tudi zdravje drugih otrok. V
primeru bolezni vzgojiteljico seznanite o vrsti otrokove bolezni, še posebej, če gre za nalezljivo bolezen. Če otroka
ne bo v vrtec, nas pokličite do 7.30 zjutraj.
Otrok naj prihaja v vrtec oblečen tako, da bo pri igralnih dejavnostih sproščen, varen in se bo dobro počutil.
V vrtec ni dovoljeno nositi predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje otrok. Otrok lahko po dogovoru v
skupino prinaša svoje igrače, vendar vrtec ne more sprejeti odgovornosti za poškodovanje le-teh. Dragoceni
predmeti oz. nakit na otroku iz varnostnih razlogov v vrtcu niso zaželeni.
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“Starša še vedno vztrajata.”

Izdajatelj: Osnovna šola Predoslje Kranj, Vrtec pri Osnovni šoli Predoslje Kranj
Pripravili:

Janja Sršen in Alenka Butara

Oblikovala in uredila: Maja Kocjančič
Fotografije: arhiv šole
S spremembo Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 87/2011) predstavitev
šole v obliki tiskane publikacije ni več obvezna. Odločili smo se, da sredstva,
namenjena tisku, namenimo Šolskemu skladu.
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