PUBLIKACIJA

Vrtca pri OŠ Kungota
ŠOLSKO LETO: 2019/2020

Pri otrocih ni majhnih korakov. Vse, kar storijo in naredijo, so velike stvari. Predvsem
srca imajo večja kot mi ─ odrasli. Vanje spravijo vse, kar vidijo in vse, česar se
zavedajo ─ tudi majhen kamenček, ki so ga opazili na cesti, listek z drevesa, poljubček
kar tako, mravljico ali črička, predvsem pa vse ljudi, ki so okoli njih ...
Pearl S. Buck

Spoštovani starši, dragi otroci!
Pred vami je nova publikacija Vrtca pri Osnovni šoli Kungota za šolsko leto 2019/20, v kateri boste
našli osnovne podatke o življenju in delu v našem vrtcu.
Spoštovani starši, veseli smo, da ste se odločili svojega otroka vključiti v naš vrtec. Osnovni pogoj za
uspešen razvoj otrok je njihovo dobro počutje v vrtcu in doma, zato želimo vsakemu otroku nuditi
varno, spodbudno učno okolje za njegov vsestranski razvoj. Potrudili se bomo, da bodo dnevi, ki jih
bo vaš otrok preživljal v vrtcu, bogati, pestri, zanimivi, predvsem pa otroško razigrani. Spodbujali
bomo raznovrstno učenje, otroško kreativnost, samostojnost. Razvijali bomo sposobnosti, spretnosti
in področja, ki so pomembna za nadaljnje življenje. Krepili bomo spoštljivo in pristno komunikacijo z
zgledom varnega, ljubečega, odgovornega in sodelovalnega odnosa do ljudi in narave.

Zaposleni v Vrtcu pri OŠ Kungota se zavedamo, da nam starši zaupate svoje otroke. Pri svojem delu
čutimo odgovornosti in obveznosti do otrok, staršev, skrbnikov in družbe nasploh. Dobrobit otrok
nam predstavlja najvišjo vrednoto, na kateri temeljijo tudi druge vrednote, kot so odgovornost,
spoštovanje, pristna komunikacija, dobri medsebojni odnosi, ničelna tolerance do nasilja,
vseživljenjsko učenje, povezanost z naravo.

IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS JAVNEGA ZAVODA

Vrtec pri OŠ Kungota je bil ustanovljen z odlokom Občine Kungota o organiziranju javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov na območju Občine Kungota (odlok občinskega sveta Kungote, 21. 12. 1995,
z veljavnostjo 1. 1. 1996). Vrtec pri OŠ Kungota posluje v okviru javnega zavoda Osnovne šole Kungota
(v nadaljevanju OŠ Kungota).

Sedež zavoda: Zgornja Kungota, Plintovec 10 c, 2201 Zgornja Kungota
Davčna številka: 58552561
Matična številka: 5085152000
Proračunski uporabnik: 65951
TRR: 0125 5603 0659 560, odprt pri UJP Slovenska Bistrica

ORGANIZIRANOST

Ravnateljica: Lidija Pulko, prof.
Telefon: 02 655 06 02
e-naslov: ravnatelj@os-kungota.si

Pomočnica ravnateljice za vrtec: Tina Polajžer, prof.
Telefon: 02 655 06 15
e-naslov: vrtec-oskungota@guest.arnes.si

Tajnica: Sonja Emeršič
Telefon: 02 655 06 00
e-mail: tajnistvo@os-kungota.si

Računovodkinja: Hedvika Lorber
Telefon: 02 655 06 04
e-mail: hedvika.lorber@guest.arnes.si

V okviru Zavoda OŠ Kungota delujejo naslednje enote vrtca:


enota vrtca Zgornja Kungota, Plintovec 11 b, 2201 Zgornja Kungota;



enota vrtca Spodnja Kungota, Gradiška 219, 2211 Pesnica pri Mariboru;



enota vrtca Svečina, Plač 7, 2201 Zgornja Kungota.

Oddelki vrtca pri OŠ Kungota izvajajo vzgojnovarstveno delo za predšolske otroke od 11. meseca
starosti do vstopa v šolo v enoti vrtca Zgornja
Kungota, od 2. leta starosti do vstopa v šolo pa tudi v
enotah vrtca Spodnja Kungota in Svečina.

V okoliš Vrtca pri OŠ Kungota spadajo naslednje vaške skupnosti:


Vrtec Zgornja Kungota obsegajo vaške skupnosti v občini Kungota z naselji: Plintovec, Zgornja
Kungota, Jurij ob Pesnici, Kozjak nad Pesnico (del), Spodnje Vrtiče, Jedlovnik, Grušena, Jurski Vrh,
Pesnica in Vršnik.



Vrtec Spodnja Kungota obsega vaško skupnost Spodnja Kungota z naselji: Kozjak nad Pesnico (del),
Rošpoh (del), Gradiška.



Vrtec Svečina obsega vaško skupnost Svečina z naselji: Plač, Svečina, Slatinski Dol, Slatina, Podigrac,
Špičnik, Ciringa, Zgornje Vrtiče.

CELODNEVNI PROGRAM
V skladu z občinskim sklepom o določitvi cen vzgojno varstvenih programov vrtca na območju Občine
Kungota, sprejetega 21. 12. 2016, v vseh enotah Vrtca pri OŠ Kungota izvajamo le celodnevni
program.

VPIS V VRTEC
Otrok lahko začne obiskovati vrtec, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev oziroma, ko starši ne
uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Vpis otrok v Vrtec
pri OŠ Kungota poteka vse leto, in sicer na podlagi prijave in prostih mest za naslednje šolsko leto.
Razpis o vpisu otrok v Vrtec pri OŠ Kungota bo objavljen na oglasnih deskah v vseh enotah Vrtca pri
OŠ Kungota ter na spletni strani vrtca in bo potekal od 10. do 14. februarja 2020 v enoti vrtca Zgornja
Kungota. Otroke sprejemamo na podlagi Vloge za vpis. V kolikor je prijav več kot prostih mest, vloge
o vpisu obravnava komisija za sprejem otrok v vrtec.
Vrtec pri OŠ Kungota s starši sprejetih otrok v vrtec podpiše Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic
in obveznosti staršev in vrtca ter izda Sklep o sprejetju otroka v Vrtec pri OŠ Kungota. Če starši ne
podpišejo pogodbe z Vrtcem pri OŠ Kungota v roku, ki jim ga določi vrtec, se šteje, da so umaknili
vlogo za vpis otroka v Vrtec pri OŠ Kungota. V tem primeru se izda Sklep o
ustavitvi postopka vpisa otroka v Vrtec pri OŠ Kungota. O vključitvi otroka v Vrtec pri OŠ Kungota
starše pisno obvestimo.
4. 6. 2020 bo potekal sestanek za starše novo sprejetih otrok. Otroci pričnejo obiskovati vrtec z
datumom sprejema, ki se določi ob vpisu.
Starši lahko najavijo vpis otroka, ki bo začel obiskovati vrtec med tekočim letom in v tem primeru
plačajo od začetka šolskega leta pa vse do dejanske vključitve mesečno rezervacijo v višini 10 %
ekonomske cene programa, v katerega bo otrok vključen.

POSTOPNO UVAJANJE OTROKA V VRTEC

Otrok ima pravico in potrebo po postopnem uvajanju v vrtec ─ pri tem staršem pomagamo z nasveti.

Staršem priporočamo en teden postopnega uvajanja, kar pomeni, da otrok ostaja prve dni uro, dve
ali več v skupini. Tudi uvajanje je za vsakega otroka različno in je odvisno od tega, kako se odziva v
novem okolju, kako sprejema vrstnike in nove odrasle ljudi.

Priporočila o postopnem uvajanju otroka v vrtec:


Posvetujte se z vzgojiteljico vašega otroka in si uvajalni čas oblikujte glede na posebnosti in potrebe
otroka.



Svetujemo vam, da otroka pripravite na misel, da mu bo v vrtcu lepo.



Otrok bo nekaj časa občutljivejši, zato bo potreboval več pozornosti, potrpežljivosti in nežnosti od
vseh odraslih oseb.



Priporočamo vam, da prinesete s seboj v vrtec ljubkovalno igračo ali predmet, s katerim se otrok
tolaži.



Otroka spodbujajte, da pripoveduje o vrtcu ali izrazi morebitne stiske.



Otrok naj ima stalen ritem prihodov in odhodov ob določeni uri. Ob tem razvije občutek varnosti in
zaupanja.



Otrok naj doživi, da se starši sproščeno in naklonjeno pogovarjajo z vzgojiteljico in z vzgojiteljico
predšolskih otrok ─ pomočnico vzgojiteljice.



Priporočamo vam tudi, da vse druge spremembe, ki bi lahko otroka dodatno obremenile, načrtujete
šele takrat, ko se bo že privadil na vrtec.

OBRATOVALNI ČAS
Vrtec posluje vse leto od ponedeljka do petka. Poslovni čas enot vrtca je prilagojen potrebam staršev
in se lahko tudi spreminja. V času počitnic posluje enota Vrtca Zgornja Kungota, Plintovec 11 b, 2201
Zgornja Kungota. Zaradi racionalizacije poslovanja si vrtec pridržuje pravico združevanja oddelkov
med letom in v času počitnic. V času počitnic je enota Vrtca Zgornja Kungota odprta po dogovoru s
starši. Enota vrtca Svečina je v času poletnih počitnic zaprta. Enota vrtca Spodnja Kungota bo v
mesecu juliju 2020 odprta le v primeru zadostnega števila prijavljenih otrok, v mesecu avgustu 2020
pa bo zaprta.

Šolske počitnice za šolsko leto 2019/2020:


jesenske počitnice: od 28. 10. 2019 do 1. 11. 2019;



novoletne počitnice: 25. 12. 2019 do 2. 1. 2020;



zimske počitnice: od 24. 2. 2020 do 28. 2. 2020;



prvomajske počitnice: 27. 4. 2020 do 2. 5. 2020;



poletne počitnice: julij, avgust 2020.

V okviru Vrtca pri OŠ Kungota delujejo naslednje enote vrtca:

Enota Vrtca Zgornja Kungota, Plintovec 11 b, 2201 Zgornja Kungota


Telefon: 02/655–06–12 in 02/655–06–15



Poslovni čas: od 6.00 do 16.30. Poslovni čas se lahko spreminja glede na potrebo staršev. V času
počitnic je enota vrtca odprta po dogovoru s starši.

Enota Vrtca Spodnja Kungota, Gradiška 219, 2211 Pesnica pri Mariboru


Telefon: 02/655–30–40



Poslovni čas: od 6.00 do 16.30. V času počitnic je odprta enota vrtca Zgornja Kungota.

Enota Vrtca Svečina, Plač 7, 2201 Zgornja Kungota


Telefon: 02/656–03–91



Poslovni čas: od 6.00 do 16.00. V času počitnic je odprta enota vrtca Zgornja Kungota.

V vrtec pri OŠ Kungota je v šolskem letu 2018/2019 vključenih 150 otrok, od tega 101 v enoti vrtca
Zgornja Kungota, 39 v enoti vrtca Spodnja Kungota in 10 v enoti vrtca Svečina. V nadaljevanju je
podan seznam skupin po posameznih enotah vrtca.

ENOTA VRTCA ZGORNJA KUNGOTA

Ime skupine:
Starostno obdobje:
Št. otrok ob začetku šolskega leta:
Vzgojiteljica:
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice:
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice:
Ime skupine:
Starostno obdobje:
Št. otrok ob začetku šolskega leta:
Vzgojiteljica:
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice:
Ime skupine:
Starostno obdobje:
Št. otrok ob začetku šolskega leta:
Vzgojiteljica:
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice:

Ime skupine:
Starostno obdobje:
Št. otrok ob začetku šolskega leta:
Vzgojiteljica:
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice:
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice:
Ime skupine:
Starostno obdobje:
Št. otrok ob začetku šolskega leta:
Vzgojiteljica:
Vzgojiteljica:

Zvezdice
I. starostno obdobje –
homogeni oddelek
13
Dušica Gutman
Albina Hrast
Saša Robič Miško (2)
Lunice
I. starostno obdobje –
homogeni oddelek
13
Vesna Haložan
Mateja Kocbek
Oblački
I. starostno obdobje –
homogeni oddelek
11
Barbara Marhold
Marjeta Grifič

Kapljice
II. starostno obdobje
– homogeni oddelek
19
Vida Grušovnik
Tjaša Toplak (4)
Teja Flakus (4)
Dežniki
II. starostno obdobje
– homogeni oddelek
22
Sabina Kukovec
Zdravka Požar (4)

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice:

Zvonka Potočnik
Dominko

Ime skupine:
Starostno obdobje:

Mavrica
II. starostno obdobje
– homogeni oddelek
23
Tina Polajžer (4)
Tjaša Toplak (4)
Nataša Markuš Pivec

Št. otrok ob začetku šolskega leta:
Vzgojiteljica:
Vzgojiteljica:
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice:

ENOTA VRTCA SPODNJA KUNGOTA
Ime skupine:
Starostno obdobje:
Št. otrok ob začetku šolskega leta:
Vzgojiteljica:
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice:

Zmajčki
Kombinirani oddelek
19
Dragica Teršavec
Ksenija Šnofl

Ime skupine:
Starostno obdobje:

Mehurčki
2. starostno obdobje
– heterogeni oddelek
20
Anita Punčuh
Karmen Matjašič

Št. otrok ob začetku šolskega leta:
Vzgojiteljica:
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice:

ENOTA VRTCA SVEČINA
Ime skupine:
Starostno obdobje:
Št. otrok ob začetku šolskega leta:
Vzgojiteljica:
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice:
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice:

Čebelice
Kombinirani oddelek
10
Andreja Jančič
Melita Krebs
Saša Robič Miško (2)

TEMELJNE NALOGE IN CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE

Temeljne naloge vrtca so:


pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke,



izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter



ustvarjanje možnosti za otrokov celostni razvoj.

V vrtcu smo zavezani k ciljem, ki jih določata Zakon o vrtcih in
Kurikulum za vrtce (nacionalni dokument). Pri izvajanju svojega dela se trudimo, da z dobrimi pogoji,
medsebojnimi odnosi in kvalitetnimi programi omogočamo doseganje ciljev predšolske vzgoje (Zakon
o vrtcih, Ur. 1. RS št. 25/2008):


razvijanje sposobnosti razumevanja 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 branja in
pisanja,



spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,



posredovanje znanj z različnih področij znanosti in z vidika vsakdanjega



življenja,



spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja,



razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje,



povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu,



izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.

PREHRANA

Otrokov razvoj je neločljivo povezan s prehrano. Otrok si v obdobju rasti ustvarja temelje zdravja za
celo življenje. Pomembno je, da spozna zdrave prehrambene navade, jih usvoji in spoznava pestrost
okusov. Vrtec je institucija, ki soustvarja otrokov razvoj in pri nas se zavedamo pomembnosti
zdravega načina prehranjevanja in s tem življenja. Hranjenje v vrtcu poteka umirjeno in brez hitenja.

Glavni obroki so zajtrk, kosilo in popoldanska malica ter sadje in napitki. Hrana je pestra, raznolika.
Trudimo se slediti smernicam zdravega prehranjevanja.

KAKO POTEKA DAN V VRTCU

Dan v vrtcu poteka po programu Kurikuluma za vrtce.
Oddelki 1─3 let:
6.00–08.30:

prihod otrok, igra, individualne dejavnosti, nega, zajtrk

8.30–16.30:

usmerjene in neusmerjene, skupinske in individualne dejavnosti različnih področij, v
igralnici in na prostem, nega

10.00:

malica

11.00–11.30: kosilo
11.30–14.00: počitek
14.00–14.30: malica
Oddelki 3─6 let:
6.00–08.30:

prihod otrok, igra, individualne dejavnosti, nega, zajtrk

08.30–16.30: usmerjene in neusmerjene, skupinske in individualne dejavnosti različnih področij,
v igralnici in na prostem
10.00:

malica

11.30–12.00: kosilo
12.00–14.00: počitek, umirjene dejavnosti nespečih otrok
14.00–14.30: malice

Čas prehranjevanja je prilagojen otrokom v posameznih oddelkih in ritmu življenja v vrtcu. Dopoldan
življenje v vrtcu poteka v vsaki skupini po zastavljenem programu. Otroci so vključeni v dejavnosti po
želji, vodene dejavnosti in spontane dejavnosti. Otroci raziskujejo, eksperimentirajo, se dogovarjajo
in vzpostavljajo medsebojne odnose z vrstniki in odraslimi. S tem si pridobivajo izkušnje na vseh
področjih otrokovega razvoja: gibanja, jezika, družbe, umetnosti, narave in matematike. Čas počitka
v vrtcu poteka različno in je prilagojen otrokom v posameznih oddelkih ter vsakemu posamezniku in
njegovim potrebam. Otrok počiva na ležalniku, lahko pa ima »aktiven počitek«, in se ukvarja s kakšno

mirno aktivnostjo. Dan v vrtcu se zaključi s spontano igro v igralnici ali na prostem in seveda z novimi
pričakovanji za naslednji dan.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Obogatitvene dejavnosti so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtec izvaja
občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od programa in interesa otrok. Izvajajo jih strokovne delavke
vrtca in se odvijajo v času, ko je otrok v vrtcu. Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru
posameznega dne v vrtcu v obliki delavnic v prostorih vrtca, obiskov predstav, knjižnic, kmetij ...
Staršem za te dejavnosti ni potrebno dodatno plačati. V času počitnic obogatitvenih dejavnosti ne
izvajamo.
Seznam obogatitvenih dejavnosti je zapisan v Letnem delovnem načrtu Vrtca pri OŠ Kungota.

DODATNE DEJAVNOSTI

Dodatne dejavnosti niso del izvedbenega kurikuluma vrtca in sodijo med storitvene dejavnosti, ki se
v vrtcu izvajajo predvsem na željo staršev. Dodatne dejavnosti ne posegajo v program vrtca in se
lahko izvajajo šele takrat, ko se spraznijo posamezni prostori vrtca. Starši v skladu z okrožnico
Ministrstva za šolstvo in šport (Okrožnica št. 602-5/2007 z dne 29. 6. 2007) podpišete izjavo, da po
zaključku dodatne dejavnosti pridete po otroka, ki se ne vrača več v oddelek. Ko gre otrok na določen
dan k dodatni dejavnosti, vrtec po njegovem odhodu iz oddelka ne prevzema več odgovornosti zanj.
Odgovornost prevzamete starši, za čas, ko se izvaja dodatna dejavnost, pa izvajalci. O tem, da se otrok
pred vašim prihodom iz službe vključi v dodatno dejavnost, starši podpišete izjavo vzgojiteljici
oddelka, v katerega je otrok vključen. Izvajalec dodatnega programa prevzame otroke v oddelkih in
jih odpelje v igralnico oziroma v prostor, ki je za to določen. Pogoj za izvedbo dodatnega programa je
dodatno plačilo s strani staršev. Izvajalci zaračunavajo stroške neposredno staršem. Vrtec obvešča
starše o ponudbi dodatnih dejavnosti preko plakatov, obvestil in spletne strani vrtca. Seznam
dodatnih dejavnosti je zapisan v Letnem delovnem načrtu Vrtca pri OŠ Kungota.

UVELJAVLJANJE ZNIŽANEGA PLAČILA

Subvencije za znižano plačilo vrtca lahko uveljavljate starši za otroke, ki so vključeni v javne vrtce,
zasebne vrtce s koncesijo ali zasebne vrtce, ki se financirajo iz občinskega proračuna.

Vloge za podaljševanje pravice do subvencije vrtca se od 1. 12.2018 dalje ne vlagajo več, saj bodo
centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice. Če za
omenjeno pravico zaprošate prvič, je vlogo še vedno potrebno vložiti.

Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev odda eden izmed staršev:


osebno ali po pošti na pristojnem centru za socialno delo;



z elektronsko vlogo.

Upravičenci do znižanega plačila vrtca morajo centru za socialno delo v osmih dneh od dneva, ko
nastane kakršna kolisprememba, le-to nujno sporočiti, saj lahko nove okoliščine vplivajo na
upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja.

PLAČILO VRTCA
Plačevanje vrtca je socialna kategorija, ki jo ureja Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
(Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS). Uveljavljanje socialnih
transferjev je po novem urejeno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki se je
začel uporabljati s 1. 1. 2012. Vse pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo pri pristojnem centru za
socialno delo (CSD), ki starše razvrsti v dohodkovne in plačilne razrede. To opravi enkrat letno. Pri
razvrstitvi v razrede se upošteva neto mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s
povprečno neto plačo na zaposlenega v RS in premoženje družine. Na ta način se določi odstotek
cene programa za otroka. Lestvica ima 9 razredov. Starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč, so
plačila v celoti oproščeni in so uvrščeni v 1. plačilni razred, najvišje plačilo pa je v 9. plačilnem razredu,
za katerega morajo starši plačati 77% cene programa.
Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je otrok vključen, ceno pa na predlog vrtca
določi občina Kungota. Cene se potrdijo na Občinskem svetu. Lestvica je izobešena na oglasnih
deskah vseh treh enot vrtca tern a na spletni strani Vrtca pri OŠ Kungota.
Z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ pa starši, ki imajo v vrtcu hkrati dva ali več otrok,
plačajo za drugega otroka 30 % plačila, ki jim je določeno kot znižano plačilo vrtca, za vsakega
nadaljnjega otroka pa so plačila oproščeni. Sredstva v višini razlike do znižanega plačila vrtca se
vrtcem zagotavljajo iz državnega proračuna.
Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na
priznanje pravice.
Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v RS), vrtec izstavi
račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po veljavni lestvici (77%).
Za dneve odsotnosti otroka iz vrtca se prispevek staršev za prehrano sorazmerno zniža, in sicer v
odvisnosti od dnevnega stroška živil, v kolikor je vrtcu pravočasno javljena odsotnost. V kolikor starši
obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 7.30 ure, se cena programa, kot osnova za plačilo, zniža za
stroške neporabljenih živil istega dne.
Zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa oddelka vrtca ne pridejo po svojega otroka,
lahko vrtec staršem (za vsako začetno uro zamude), zaračuna znesek v višini, ki je določen v Sklepu o
določitvi cen vzgojno varstvenih-programov vrtca na območju občine Kungota.

IZPIS

Če otrok ne bo več obiskoval vrtca, je potrebno najaviti izpis vsaj 30 dni pred dnem
izpisa, in sicer s podpisom posebnega obrazca na upravi vrtca.

V primeru, da starši otroka med letom izpišejo iz vrtca (ne glede na razlog) in ga nato
ponovno vpišejo v vrtec, se obračunajo stroški začasnega izpisa v višini 30 % njim
določene višine plačila.

REZERVACIJA

Starši, ki želijo za svojega otroka, ki ima stalno prebivališče na območju občine Kungota, ob
enomesečni ali največ dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij, avgust) obdržati oziroma
rezervirati mesto v izbrani enoti oziroma oddelku Vrtca pri OŠ Kungota, plačajo za mesec, ko je otrok
v celoti odsoten, 30 % njim določenega zneska plačila. Za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno
prebivališče izven občine Kungota in njihovi otroci obiskujejo vrtec v občini Kungota, za obračun višine
obveze za čas poletne odsotnosti veljajo določila njihove matične občine, ki je plačnica razlike med
ceno programa in plačilom staršev.

Za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka (v trajanju najmanj mesec dni), ki ima stalno
prebivališče v občini Kungota, lahko vrtec, na osnovi individualne pisne vloge staršev in predložitve
zdravniškega potrdila ─ izvida zdravnika specialista in potrdila izbranega pediatra z obrazložitvijo
(vrsta in čas trajanja bolezni, poškodbe, hospitalizacije ipd., vključno z navedbo potrebnega časa
domače oskrbe), staršem zniža plačilo, in sicer tako, da znaša višina plačila 30 % siceršnje mesečne
obveze.

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA


Starši ste dolžni upoštevati 9-urno bivanje otroka v vrtcu in spoštovati poslovni čas vrtca.



Izostanek otroka prijavite do 9.00 ure vzgojiteljici otrokove skupine. Dnevni strošek za prehrano, ki
se upošteva pri obračunu oskrbnin, znaša 1,24 € in se za čas, ko je otrok odsoten, cena zniža za število
dni odsotnosti v sorazmerni višini plačila staršev za program vrtca. V kolikor starši obvestite vrtec o
otrokovi odsotnosti do 9.00 ure, se dnevni strošek za prehrano otroka v vrtcu upošteva z naslednjim
dnem.



Bolnih otrok v vrtec ne smemo sprejeti. Starši ste dolžni priti po otroka, ki v vrtcu zboli, in sicer v
najkrajšem možnem času. Starši ste dolžni v vrtec sporočiti nalezljivo bolezen otroka in vse
posebnosti o otroku, ki jih strokovni delavci vrtca morajo poznati oziroma prepoznati.



Starši s svojim ravnanjem, vedenjem in delom prispevate h kvaliteti programa in ugleda našega vrtca.



Zanimajte se za otrokov razvoj, sodelujte s strokovnimi delavkami vrtca in se vključite v različne oblike
sodelovanja, ki vam jih čez leto ponujamo.



Otrok mora prihajati v vrtec in odhajati iz njega v spremstvu staršev oziroma z drugimi odraslimi
osebami, ki ste jih za to pooblastili.



Starši ste dolžni otroka osebno predati vzgojiteljici ali vzgojiteljici predšolskih otrok ─ pomočnici
vzgojiteljice, zaradi varnosti in osebnega stika, ki je v vrtcu izrednega pomena.



Upoštevati je potrebno navodila vodstva oziroma vzgojiteljice za zdrav otrokov razvoj.



Otroka primerno oblecite za igro in dejavnosti v vrtcu in izven njega (trenirka, udobne hlače, majica)

SODELOVANJE S STARŠI
Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to
sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Pri
odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih pristojnosti.
Sodelovanje s starši poteka na roditeljskih sestankih, pogovornih urah in strokovnih predavanjih.
Pogovorne ure so namenjene staršem, da se lahko v miru pogovorijo s strokovnimi delavkami o
svojem otroku. Staršem svetujemo, da se udeležujejo pogovornih ur. Pogovorne ure za starše so
enkrat v mesecu po dogovoru z vzgojiteljicami oddelkov.
RODITELJSKI SESTANKI

VSEBINA

DATUM

PROSTOR

Skupni roditeljski sestanek
Predstavitev LDN za vrtčevsko
leto 2019/2020
Oddelčni roditeljski sestanek
Aktualne zadeve, predstavitev
LDN

oddelka,

izvolitev

V prostorih enote vrtca:
16. 30 – enota Sp. Kungota

–

17.30 – enota Svečina

Sp. Kungota
–

18.30 – enota Zg. Kungota

–

Svečina
Zg. Kungota

predstavnika v Svet staršev
Skupni roditeljski sestanek
Predavanje za starše

23. 1. 2020 ob 16.30

V prostorih enote vrtca Zg.
Kungota

Skupni roditeljski sestanek
Posredovanje

informacij

staršem novincev za vrtčevsko
leto 2020/2021

4. 6. 2020 ob 16.30

V prostorih enote vrtca Zg.
Kungota

Oddelčni roditeljski sestanki bodo sklicani v skladu z Letnimi delovnimi načrti oddelkov.
Oglasne deske pred igralnico pa so namenjene stalnemu obveščanju staršev o pomembnih
informacijah.

SVET STARŠEV IN SVET VRTCA KUNGOTA
Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev vsake skupine vrtca, to je 9 staršev. Svet zavoda,
predstavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev.

KDAJ OTROK NE SME V VRTEC



Starši v vrtec pripeljite le zdravega otroka. S tem bomo preprečili širjenje nalezljive bolezni na
druge otroke v vrtcu. Bolan otrok se bo bolje počutil in hitreje pozdravil v domačem okolju.



Starši ste tisti, ki najprej prepoznate bolezen pri svojem otroku (vročina, bruhanje, driska, gnojen
izcedek iz nosu, vnete oči, uši, gliste …).



Starši imate pravico in dolžnost, da bolnega otroka negujete doma. Vsakdo ima pravico do varstva
pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami ter ima dolžnost varovati svoje zdravje in
zdravje drugih pred temi boleznimi (Zakon o nalezljivih boleznih Ur.l. RS, št. 33/06, 4. člen).



Ne pripeljite v vrtec otroka, ki je v zadnjih 24 urah bruhal, imel povišano telesno temperaturo,
drisko, če v primeru ušivosti ni bil opravljen prvi postopek razuševanja …



V primeru, kadar je otrok odsoten zaradi nalezljivih bolezni, o tem obvestite vrtec.



Otrok sme ponovno v vrtec, ko je zdrav.



Strokovni delavci vrtca lahko zavrnejo sprejem otroka v vrtec, kadar ima otrok ob sprejemu
katerega od naštetih znakov bolezni: vročina, driska, bruhanje (2 ali večkrat v 24 urah), razen
kadar to ni povezano z okužbami, izpuščaji z ali brez vročine (razen v primeru neinfekcijskih
izpuščajev ─ piki insektov, alergijski izpuščaji ...), gnojni izcedek iz nosu s kihanjem in kašljanjem,
vnete oči, impetigo, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen, uši do naslednjega dne po
zaključenem prvem zdravljenju.

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI OTROK V VRTCU

Vrtec je dolžan otrokom zagotoviti varno hrano. Da je hrana varna, mora biti ustrezno pripravljena,
transportirana in tudi postrežena. Nekatera živila predstavljajo večje tveganje, zato so pri izboru jedi,
ki jih prinašamo v vrtec, potrebne omejitve.
Otroci lahko v vrtec ob praznovanju rojstnega dne prinesejo:


sadje,



industrijsko embalirane sadne sokove,



industrijsko pakirano suho pecivo in slane prigrizke.
V vrtec ne prinašajte:



kremnih slaščic (tort, pit, kremnih rezin in drugih živil, ki zahtevajo shranjevanje na hladnem), ─ doma
pripravljenih jedi.

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v vrtcu poteka v skladu z Zakonom o celostni
zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, ki se je začel izvajati januarja 2019.
Spreminja sistem nudenja pomoči otrokom, ki imajo primanjkljaje, ovire oz. motnje ali pa otrokom,
pri katerih obstajajo rizični dejavniki za to. Z novim zakonom naj bi otroci prejeli pomoč čim prej. V
centru za zgodnjo obravnavo zdravnik specialist pediater pripravi zapisnik o potrebnih obravnavah in
pomoči otroku ali določi multidisciplinarni tim, ki oblikuje najustreznejše oblike pomoči za otroka.
Dokumenta sta podlaga za nudenje pomoči v vrtcu. V programu za predšolske otroke s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se nato otroku prilagodi organizacija in način izvajanja
programa ter zagotovi dodatna strokovna pomoč, ki jo izvaja strokovna delavka, Nataša Satler, mag.
prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike.
POŠKODBE OTROK V VRTCU

V primeru morebitnih poškodb otrok v vrtcu odgovorna vzgojiteljica nudi prvo pomoč in še isti dan
napiše zapisnik o nastali poškodbi in vzroku poškodbe.
Zapisnik se hrani v arhivu vrtca. Za zapisnike je odgovorna vzgojiteljica oddelka.

DELO STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV ZAPOSLENIH V VRTCU PRI
OŠ KUNGOTA

Število delavcev v celoti izpolnjuje veljavno Odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ul RS, št. 57/98, 40/99, 3/00, 29/02).

DAN VRTCA
Dan Vrtca pri OŠ Kungota bo 24. avgusta 2020. Ta dan bo vrtec zaprt. Za vse zaposlene Vrtca pri OŠ
Kungota bo organizirana strokovna ekskurzija z uvodno pedagoško konferenco.

Zg. Kungota, september 2019
Pripravila in zapisala:
Tina Polajžer, pom. ravnateljice za vrtec

