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Nagovor ravnateljice 
 

  

 

  

Ko se v dolino prikradejo jutranje meglice in se dan začne povešati, se tudi za škratov vrtec 

in njegove »male stanovalce« prične novo obdobje. Prazne igralnice napolnijo razigrani 

glasovi, smeh in novi obrazki z iskrivimi očkami. Takrat je čas, da se mali škratki počasi 

privadijo na vrtčevsko vzdušje, spoznajo svoje sovrstnike in male prijateljčke, predvsem pa 

nove vzgojiteljice.  

Takrat na okna udarijo tudi prve jesenske dežne kaplje, a   in sporočajo:  

»Pridite in se nam pridružite, vstopite v sončne in svetle, čiste, prenovljene prostore našega 

lepega in prijaznega vrtca, kjer bomo iskali prijateljstva, lovili žarke zgodnjega otroštva, tkali 

nove spomine. Skupaj se bomo smejali, veselili, si pomagali, ko bomo žalostni, skupaj 

premagovali ovire, se bodrili, zmagovali … se čim večkrat imeli lepo! Sonček vas bom spomnil 

na poletje, na proste, brezčasne dni, ko smo neomejeno in svobodno uživali, lenarili in se 

družili, klepetali, veselili... Mavrica bom pripeljala sonček za dežjem, veselje za žalostjo, 

svetlobo za temo, znanje po nevednosti.... Škrat sem navihan in obetam nagajive, zabavne 

dogodivščine. Pridite mali škratki, skupaj se smejmo in najdimo novih prijateljev, novih zgodb, 

novih spominov. Skupaj se veselimo in se odpeljimo na živobarvnih mavričnih krilih s 

sončkom v srčkih novim izzivom naproti…« 

 
Dragi otroci in spoštovani starši, prav vsi, ki smo z mavričnim sončkom in škratom dobri 

prijatelji, si želimo še enega uspešnega, veselja in novih dogodivščin polnega, vrtčevskega leta. 

Želimo si, da bo to čas novih razigranih doživetij v ljubečem, spodbudnem in prijaznem okolju, 

obogatenim z veselimi, prijaznimi in ljubečimi ljudmi. Želimo si, da skupaj vstopimo v novo 

vrtčevsko leto z zavedanjem, da je vrtec naš drugi dom, kjer se razumemo le, če se spoštujemo, 

podpiramo, če upoštevamo pravila in če vemo, da smo na nek način enaki, ker si vsi želimo 

varnosti in znanj, pa vendar vsak po svoje svojstveni in raznoliki… in ravno zaradi tega tako 

zanimivi in enkratni. SRČNO UPAMO, da si vse to želite tudi vi! Pridružite se nam, podajte roko 

Sončku in Škratu na mavričnih krilih ter skupaj poletimo novim uspehom, spominom 

nasproti. 

  
Dobrodošli prav vsi!  
 
           Ravnateljica 
           mag. Bernardka Sopčič 
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Osnovne informacije 
 

  

 

OOSSNNOOVVNNAA  ŠŠOOLLAA  PPOOLLZZEELLAA,,  EENNOOTTAA  VVRRTTEECC  
Šolska ulica 3 in Glavni trg 1 

3313 Polzela,  

Ravnateljica: 
Bernardka 
Sopčič 

     (03) 703-31-10 

Pomočnica ravnateljice:      Sabina Posedel      (03) 572-20-18 

 
Tajništvo: 
 
 
Računovodstvo: 
 
 
 

 
Alenka 
STRAŠEK 
Andreja 
TRBEŽNIK 
 
Anica 
PAŠČINSKI 
Mateja 
BOROVNIK 
 
 

(03) 703-31-00 
(03) 703-31-12 
(03) 703-31-15 

 
(03) 703-31-22 
(03) 703-31-21 

 

Faks: 
 

 
(03) 572-01-35 

 
 
Spletna stran: 
 

 
http://www.os-polzela.net/ 

http://www.vrtec-polzela.si/  
 
Elektronski naslov: 
 

 
tajnistvo-os.polzela1@siol.net 

 
 

Transakcijski račun: 
 

 
01373-6030675312 

 
ID. ŠT. ZA DDV: 

 
SI33941688 

 
ENOTE VRTCA: 
 
Polzela    Glavni trg 1, 3313 Polzela 

tel: (03) 572-20-18 
 
Podružnica Andraž  Andraž nad Polzelo 64, 3313 Polzela 
                                                            tel: (03) 703-31-01

http://www.os-polzela.net/
http://www.vrtec-polzela.si/
mailto:tajnistvo-os.polzela1@siol.net
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Vizija, poslanstvo in cilji vrtca 
 

  

  

VVIIZZIIJJAA  IINN  PPOOSSLLAANNSSTTVVOO  VVRRTTCCAA  
 

 Želimo dobro počutje vseh otrok, zato si prizadevamo za vsakega posebej, da vrtec 
spozna, se nanj postopno navadi in da v tem času tudi mi spoznamo otroka in starše, 
kar je pogoj za uspešno sodelovanje. 

 Posebno pozornost namenjamo otrokom s posebnimi potrebami. 
 Razvijamo zdrav življenjski slog z veliko gibanja, plesa, bivanja na prostem, 

uravnoteženo zdravo prehrano z veliko tekočine, sadja in zelenjave.  
 Skrbimo za živahen in dinamičen utrip, kjer se vedno kaj zanimivega dogaja in lahko 

otroci razvijajo in uresničujejo svoje interese, nagnjenja, potrebe na mnogo različnih 
načinov. 

 Vsakemu otroku omogočimo, da se izrazi na svoj – izviren način. 
 Smo vrtec, ki je pozitivno naravnan za timsko delo, odprto komunikacijo, spremembe 

sprejemamo kritično in postopno, imamo velik interes za izobraževanje, iskanje novih 
uspešnih poti, ki ugotavljajo in zagotavljajo kakovost življenja otrok v vrtcu.  

 Spodbujamo pozitivno energijo in vedro razpoloženje med vsemi zaposlenimi. 
 

ZZ  VVIIZZIIJJOO  VV  MMIISSLLIIHH  BBOOMMOO  ……  
 

V začetku novega vrtčevskega leta nastopi tudi čas, da si vrtec, skladno z načeli ter v želji 
dobrega načrtovanja in izvajanja svojega poslanstva, zastavi prednostne naloge. Te bodo tudi 
v tem letu narekovale dejavnosti, ki bodo bivanje malčkov v vrtcu naredile prijetno, 
USTVARJALNO IN POUČNO. Tako bomo še vedno spodbujali najrazličnejše oblike in metode 
za POVEČANJE JEZIKOVNE ZMOŽNOSTI, učinkovite in ustvarjalne rabe govora. Vse 
dejavnosti za omenjeno kompetenco se bodo seveda medpredmetno realizirale preko 
ustvarjanja – tudi PRVIH NARAVOSLOVNIH KORAKOV V EKOVRTIČKU in njegovih gredicah 
ter hkrati z osvajanjem vrednot ekovrtca. Da bi se malčki v vrtcu dobro počutili, bo prav 
gotovo pripomoglo STALNO KOMUNICIRANJE z Vami, spoštovani starši, preko stalnih 
srečanj, izobraževanj, obiskovanja spletne strani vrtca, z listanjem e–publikacije, letos tudi 
preko spletne aplikacije … V veliko pomoč dobremu počutju otrok pa bo tudi védenje 
zaposlenih o NOTRANJI DIFERENCIACIJI IN OBČUTLJIVOSTI ZA INDIVIDUALNE RAZLIKE 
med otroki ter temu primeren individualni pristop. Zavedamo se, da je individualni pristop 
potreben tudi pri otrocih s posebnimi potrebami, ki jim bosta v veliki meri pomagali socialna 
in specialna pedagoginja s svojim strokovnim delom. Napredek otrok bomo še naprej 
spremljali z vso natančnostjo in doslednostjo. Ker dobro počutje pomenijo tudi DOBRI 
MEDSEBOJNI ODNOSI, jih bomo tudi v tem vrtčevskem letu krepili z MEDIACIJSKIMI 
POGOVORI. Ti bodo spodbujali izražanje in PREPOZNAVANJE ČUSTEV pri otrocih. Pri 
reševanju morebitnih nesoglasij in konfliktov si bomo pomagali s pomočjo pogovorov in 
socialnih iger ter, kot že vrsto let, z medvedkom Zdravkom. Posebna pozornost bo namenjena 
odkrivanju in reševanju težav z nasiljem, tako v vrtcu kot tudi v domačem okolju malih 
nadobudnežev, ter jim na takšen način omogočiti varno in prijazno okolje, v katerem 
odraščajo. Zgodnje otroštvo aktivno ustvarja pomembna znanja in privzgaja življenjske 
veščine, pomembne za vse življenje. Prav zato bomo še vedno spodbujali privzgajanje 
potrebnih življenjskih vrednot. Preko FIT DEJAVNOSTI bomo poskrbeli za razgibanost otrok 
in RAZVOJ GIBALNIH SPOSOBNOSTI naših najmlajših. Vse dejavnosti so dobro sprejete, 
kadar so otroci raziskovalno radovedni in motivirani za RAZISKOVANJE, še zlasti GOZDA,  
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Vizija, poslanstvo in cilji vrtca 
 

  

 
 
zato bomo intenzivno spodbujali tudi to. Številna znanja, usvojena v vrtcu, so temelj za dobro 
nadgradnjo in dopolnitev teh v šoli. Da bo vstop v šolo v naslednji jeseni čim lažji, bomo 
najstarejšim otrokom v vrtcu omogočili aktivno vključitev v šolske dejavnosti (prireditve, 
obisk šolske knjižnice in računalniške učilnice), v delo skupin omenjenih otrok pa se bodo 
vključevali učenci z najrazličnejšimi predstavitvami, tudi v lokalnem okolju. Še dodatno bomo 
obe inštituciji povezali  s skupnimi projekti, ki jih načrtujemo tudi v tem šolskem letu. 
Nadstandard, tudi v duhu možnosti napredovanja posameznika, bodo omogočale dejavnosti 
OBOGATITVENEGA, tudi popoldanskega programa (bralna značka, angleščina, računalništvo, 
ples, joga, …). Vse dejavnosti pričajo o veliki skrbi za kakovost, ki v vrtcu ne pomeni zgolj 
urejeno igralnico, temveč tudi kompetentno, ustvarjalno in odgovorno vzgojiteljico, zato bomo 
tudi v tem šolskem letu namenili veliko časa izobraževanju. 
Ponosni in razigrani smo tudi zaradi funkcionalnosti in estetskega okolja igralnic predvsem 
novega dela našega vrtca, ki močno dvigujejo raven kvalitetnega bivanja in prostorskih 
pogojev. S sodobno in novo opremo razveseljujejo vse svoje male prebivalce ter jim nudijo 
varno, zdravo in prijetno okolje. Igrišče za vrtcem z urejenimi igrali ter čudovitimi gredicami 
vrtčevskega vrta, pa nudi prave užitke za aktivno preživljanje ter nudi številne možnosti 
raziskovanja in sobivanja z naravo. 
Številne aktivnosti, ki jih lahko podrobneje spoznate preko te publikacije ali celotne spletne 
strani, obetajo privlačno in ustvarjalno vrtčevsko leto, predvsem pa želim, da bo to prežeto s 
prijetnimi, sončnimi in spominov polnimi dnevi, ki jih boste lahko mali škratki z veseljem 
zaklenili v tiste najbolj skrite kotičke svojih majhnih src. 
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Prednostne naloge in projekti vrtca 
 

  

  

CCIILLJJII  VVRRTTCCAA  
  

V skladu z zakonom o vrtcih, našimi cilji, vizijo ter poslanstvom lahko zapišemo 
naslednje cilje vrtca:  
 
 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; 

 razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. 
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Prednostne naloge in projekti vrtca 
 

  

 

VVRREEDDNNOOTTEE  NNAAŠŠEEGGAA  VVRRTTCCAA  

  

VVooddiillnnaa  vvrreeddnnoottaa  ssoo  pprriissttnnii  mmeeddsseebboojjnnii  ooddnnoossii,,  kkii  oommooggooččaajjoo  ssooddeelloovvaallnnoosstt  iinn  kkrreeppiitteevv  
vvssaakkeeggaa  ppoossaammeezznniikkaa  kkoott  cceelloovviittee  oosseebbnnoossttii..  

  
11..  DDrruužžiinnaa  

Spoštujemo in cenimo družino, njeno poreklo in svetovni nazor. Vrtec noče in ne more 
prevzeti vloge družine, lahko je le pomoč staršem pri varstvu in vzgoji njihovih otrok. Cilje 
lahko dosegamo le s simetričnim sodelovanjem vzgojiteljev in staršev. 
  

2. RRaazzvviijjaannjjee  ooddnnoossaa  ddoo  sseebbee  iinn  ddrruuggiihh   
V vrtcu, v družbi vrstnikov, želimo pri otroku razviti doslednost, strpnost, spoštovanje in 
sprejemanje drugačnosti. Zaposleni se trudimo zadovoljiti otrokove temeljne potrebe po 
varnosti, sprejetosti, po igri. Ob vsem tem pa otroci pridobivajo dragocene življenjske 
izkušnje in pozitivno samopodobo. 

 

33..  NNaarraavvaa,,  zzddrraavvjjee,,  ggiibbaannjjee  ((EEKKOO,,  ZZDDRRAAVV,,  FFIITT  vvrrtteecc))  
Naša prednost in posebnost je življenje v naravi, z naravo in za naravo. Otrokom 
omogočamo veliko bivanja v naravi, saj nam to omogoča naše geografsko poreklo. Otroci se 
učijo naravo spoštovati, čutiti in ohranjati. Ob neposrednem stiku z naravo si privzgojijo 
pozitivne življenjske navade, omogočeno jim je gibanje v naravnem okolju, spoznavajo 
odvisnost in povezanost vsega v naravi.  

 

44..  PPrriijjaatteelljjssttvvoo,,  zzaauuppaannjjee,,  iisskkrreennoosstt,,  ddeellaavvnnoosstt  
Vse to poskušamo živeti. Najboljši zgled je dober vzgojitelj. 

 

55..  KKoommppeetteennttnnoosstt,,  uussttvvaarrjjaallnnoosstt  
Ravnanje zaposlenih je preko ustreznega permanentnega in nenehnega izobraževanja 
usmerjeno v razvijanje ustreznih znanj in kompetenc za opravljanje vzgojne dejavnosti. 
Hkrati pa želimo z vzgojnim delom pri otrocih razviti starosti primerne kompetence ter pri 
pridobivanju teh ves čas skrbeti za razvijanje in ohranjanje ustvarjalnosti in radovednosti 
otrok. 

 

PPRREEDDNNOOSSTTNNEE  NNAALLOOGGEE  VVRRTTCCAA  ––  NNAALLOOGGEE  KKUURRIIKKUULLUUMMAA  
 

Celostni razvoj otroka v kompetentnega in ustvarjalnega otroka s celovito, ustvarjalno 
osebnostjo na osnovi: 
 diagnostičnega načrtovanja, spremljanja in vrednotenja razvoja s projektnim delom 

(načrtno vzgojno delo in spremljanje s portfoliom otroka); 
 medpodročnega in vertikalnega povezovanja strokovnih delavcev in izmenjave mnenj;  
 vzgojnega dela (privzgajanje vrednot, kultura prehranjevanja …); 
 eksperimentalnega in raziskovalnega dela otrok (dnevno delo preko radovednosti in 

eksperimentov, urejanje in opazovanje ekovrta v vseh letnih časih, razvijanje odnosa do narave, uporaba 

čutne poti …);  
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Prednostne naloge in projekti vrtca 
 

  

 govora in branja z razumevanjem (negovanje dialoga in pravilnega govora, spodbujanje besednega 
zaklada in domišljije preko zgodb, pravljic - simulacije, lutk, gledališke dejavnosti, bralne značke, obiska 
knjižnic …);  

 NTC-učenja; 
 razvijanja gibalnih spretnosti (FIT dejavnosti …); 
 razvijanja socializacijskih lastnosti otrok (mediacija in vzgajanje za nenasilje, socialne igre, tehnike 

sproščanja, medvedek Zdravko …); 
 razvijanja IKT–kompetenc; 
 stalne skrbi in spremljanja kakovosti dela. 

PPRROOJJEEKKTTII,,  NNAALLOOGGEE,,  OOBBOOGGAATTIITTVVEENNII  PPRROOGGRRAAMM  ZZAA  VVSSEE  OOTTRROOKKEE  
 

 EKOVRTEC skupaj z ekošolo - projekt kot način življenja od vrtca do konca osnovne šole 
(bioprehrana, ekovrt, ekopredelava, ekoosveščanje z odpadki); 

 ZDRAV VRTEC (zdrava prehrana, preventiva, varno s soncem); 

 FIT PROGRAM – projekt »Svet gibanja, svet veselja« (z gibanjem do zdravega telesnega 
razvoja); 

 IZ VRTCA V ŠOLO - v vrtcu in 1. triletju osnovne šole s spodbujanjem bralnega interesa in 
strategije za predhodno opismenjevanje na podlagi medsebojnih srečanj in obiskov, skupnih 
prireditev, medsebojnih nastopov in obiskov knjižnic; 

 OPOLNOMOČENJE UČENCEV Z IZBOLJŠANJEM BRALNE PISMENOSTI IN DOSTOPA DO 
ZNANJA; 

 VZGAJANJE ZA NENASILJE; 
 NA-MA POTI (razvoj naravoslovno matematične pismenosti, vodilna tema: 

Raziskovanje in Gozd) 

 POKAŽIMO, KAJ ZMOREMO; 
 MINUTE ZA ANGLEŠČINO; 
 KINDYROO vadba. 
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UUPPRRAAVVLLJJAANNJJEE  ŠŠOOLLEE  IINN  VVRRTTCCAA  
 
Šolo in vrtec upravljata ravnateljica in Svet zavoda OŠ Polzela, ki ga sestavljajo: trije 

predstavniki ustanovitelja, torej občine, pet predstavnikov zavoda in trije predstavniki 

staršev. Predstavnike staršev volita v Svet zavoda Sveta staršev šole in vrtca. V aktualnem 

šolskem letu bodo na prvih sklicih tako Sveta zavoda kot Svetov staršev izvoljeni novi člani in 

predsedniki vseh treh svetov.  

 
SVET STARŠEV VRTCA 
 
Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice in vzgojiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, ki 
so kot predstavniki oddelkov vsako leto izvoljeni na roditeljskih sestankih.  
 

UURRAADDNNEE  UURREE  VV  ŠŠOOLLII  IINN  VVRRTTCCUU  

  
ravnateljica vsak ponedeljek od 7.30 do 9.00 
vrtec 7.30-8.30 in 13.30-14.30 
tajništvo 7.30-8.30 in 13.00-14.00 
računovodstvo 7.30-8.30 in 13.00-15.00 
* Izven navedenega časa smo dosegljivi po e-pošti. 
 
 

EENNOOTTNNII  PPOOSSLLOOVVNNII  ČČAASS  

  
   POLZELA     od  5.15 d o  16.00 
 
 ANDRAŽ              od  6.15 d o  15.30    
 
Poslovni čas vrtca smo določili na osnovi potreb staršev, razvidnih iz 
prijavnice, ki velja za vsako šolsko leto posebej.   

POSLOVNI ČAS vrtca je od 7.00 do 16.00 ure.  
Otrokom izjemoma (ob stiski staršev) omogočimo, da so v vrtcu nad 9 ur in čez 16. uro, 
vendar morajo starši oddati vlogo z navedenim razlogom ter poravnati nastale stroške.  
 

  

 
 
 
 

 



10 

Program in struktura vrtca 
 

  

  

PPRROOGGRRAAMM  VVRRTTCCAA,,    

GGLLEEDDEE  NNAA  TTRRAAJJAANNJJEE  IINN  SSTTAARROOSSTTNNAA  OOBBDDOOBBJJAA  
 
DNEVNI PROGRAM (DP) 
 od 6 do 9 ur za otroke od 1 do 6 let s tremi obroki prehrane 

(Enota vrtec Polzela je odprta vsak dan od 5.15 do 16.00 – po potrebi 
tudi dlje, podružnica Andraž pa od 6.15 do 15.30.) 
 
 
 

ŠTEVILO OTROK IN ODDELKOV 
 
V šol. letu 2019/2020 deluje v centralni enoti vrtca na Polzeli 14 oddelkov. Na podružnici 
Andraž delujeta 2 oddelka. V celotnem vrtcu je vpisanih 274 otrok, od tega 241 na Polzeli in 
33 v Andražu. 
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Dnevni red 
 

  

  

OOKKVVIIRRNNII  DDNNEEVVNNII  RREEDD  
VRTEC POLZELA in oddelka v ANDRAŽU 

 
 

Kdaj? Kaj? 
5.15–7.30 Prihodi otrok v vrtec, zbiranje oz. razdruževanje, igralne dejavnosti, 

počitek za otroke, ki to želijo oz. potrebujejo. 
 

7.30–8.30 Priprava  na zajtrk, zajtrk, pospravljanje – urejanje igralnic. 
 
 

8.30–9.45  
8.30-10.30  
(za starejše 
otroke) 

Igralne dejavnosti, organizirane s sodelovanjem otrok, vzgojiteljic – v 
vseh primernih prostorih vrtca. 
 

9.45–10.45  
9.45-11.30  
(za starejše 
otroke) 

Bivanje na prostem: 
 na igrišču vrtca, šole, 
 sprehodi v naravo – v bližnjo okolico (glede na vremenske razmere) 

– poleti zgodaj zjutraj, pozimi kasneje. 
 

11.15–12.00 
11.45-12.30  
(za starejše 
otroke) 

Kosilo, urejanje prostorov za igro ali počitek. 

12.00–13.45 Počitek: spanje, ležanje, umirjene igralne dejavnosti, pri bedečih 
nadaljevanje dopoldanske dejavnosti. 
 

13.45–16.00 Vstajanje (otrok praviloma ne budimo), malica, igralne dejavnosti v 
prostorih vrtca ali na prostem, združevanje oddelkov, odhodi otrok 
domov. 
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OOBBOOGGAATTIITTVVEENNEE  DDEEJJAAVVNNOOSSTTII  
 

 Obogatijo življenje in  delo v vrtcu. 

 Namenjene so dopolnjevanju potreb in interesov otrok in staršev ter pestrejši izbiri 
vsebin. 

 Obogatitveni programi se bodo izvajali v dopoldanskem času. Vsebina programov je 
opredeljena v letnih načrtih posameznih oddelkov. 

 

 
Vrste dejavnosti: 
 
 Škratov pevski zbor – za otroke od 5 do 6 let, 

 Orffova instrumentalno-gibalna vzgoja, 

 Mediacija za najmlajše,  

 Škratova knjižnica,               

 Angleščina za predšolske otroke, 

 Škratova bralna značka – za otroke 2. starostnega obdobja, 

 Plavalni tečaj (financirano s strani staršev, sklada vrtca in občine) - za otroke od 5 do 6 let, 

 Zobozdravstvena vzgoja in preventiva - za otroke od 4 do 6 let, 

 Ekofrajer – mladi naravoslovec, 

 Gibalček, 

 Prometna vzgoja, 

 Joga za otroke, 

 Klekljanje za najmlajše, 

 Plesna abeceda.  
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Obogatitvene dejavnosti 
 

  

 

DDOODDAATTNNII    PPRROOGGRRAAMMII  
 
 

Izvajajo se izven dnevne vzgoje in varstva. Vanje  so  vključeni  otroci od 4. do 6. leta. 
 
 Ciciban planinec za otroke od 4 do 6 let 

 Spretni prstki za otroke od 4 do 6 let 
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 Pomembne informacije  

 

  

  
  
PPRRAAVVIICCEE  SSTTAARRŠŠEEVV  IINN  OOTTRROOKK so zapisane v mednarodnih dokumentih, ustavi 
in zakonih. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
PRAVICE OTROK 
 
 Možnost za optimalni razvoj, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, 

narodno pripadnost, telesno-duševno konstitucijo; 
 enakost možnosti z upoštevanjem razlik in pravice do izbire in drugačnosti; 
 vzgoja za strpnost; 
 solidarnost in odgovornost; 
 postopno razvijanje kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. 

 
PRAVICE STARŠEV 
 
 Spoznati programe javnega vrtca; 
 sodelovati pri dopolnitvah programa; 
 izbirati programe javnega vrtca; 
 postopno uvajati otroka v vrtec; 
 izkoristiti oblike sodelovanja (prisotnost v oddelku, pomoč pri realizaciji programov, 

udeležba srečanj, roditeljskih sestankov, prireditev, izletov, sveta staršev, sveta šole). 

SPOŠTOVANJE PRAVIC VSAKEGA JE ZAGOTOVLJENO 
TAKO, DA VSAK SPOŠTUJE PRAVICE DRUGEGA. 
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 Sodelovanje s starši  
 

  

  

SSOODDEELLOOVVAANNJJEE  SS  SSTTAARRŠŠII  

  

Povezovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti dela v vrtcu, saj prav to 
sodelovanje prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. 

CILJI sodelovanja s starši: 
 da se zanimajo za otrokov razvoj in se vključujejo v organizirane oblike sodelovanja z 

vrtcem; 
 da ob sprejemu otroka v vrtec opozorijo vzgojitelja/-ico na posebnosti otroka, ki so 

pomembne za njegovo varnost in zdravje; 
 da na dan vstopa v vrtec vzgojiteljici prinesejo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju 

otroka; 
 da upoštevajo navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah; 
 da redno obveščajo vzgojiteljico o spremembi podatkov (telefonske številke); 
 da v vrtec pripeljejo zdravega otroka, ki ne ogroža zdravja ostalih otrok; 
 v primeru nalezljive bolezni to takoj sporočijo odgovorni osebi v vrtcu; 
 upoštevajo poslovni čas vrtca; 
 ob prihodu in odhodu iz vrtca zagotovijo otroku spremstvo staršev ali pooblaščenih oseb; 
 da redno plačujejo stroške programa, v katerega je vključen otrok; 
 pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela upoštevamo opažanja.  

 
VRSTE SODELOVANJA 

 INDIVIDUALNI POGOVORI - pred vstopom otroka v vrtec in med letom, na pobudo 
staršev ali vrtca. 

 RODITELJSKI SESTANKI v šolskem letu: 

september  - uvodni za vse oddelke (vodstvo, strokovne delavke); 
 

marec               - srečanje s starši na predlagane teme oz. delavnice z  otroki in s 
                        starši; 

 
junij     - predstavitev opravljenega dela, prikaz dejavnosti, FIT, slovo od otrok, ki 

zapuščajo vrtec.                                                    
 

dodatno s povabilom na predavanja in delavnice. 

 

 GOVORILNE URE                                                                            
po dogovoru z vzgojiteljico (2 x letno za vsakega otroka oz. glede na potrebe otrok in 
staršev) – velja za vse oddelke.  
 

 ODPRTA VRATA:  
     igralne urice – ob vpisu in uvajanju novincev. 
 
 SREČANJA S STARŠI:  

jesenski izlet z okušanjem jesenskih dobrot, igralne delavnice za starše in otroke v marcu 
(priprava na prireditev). 
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 Sodelovanje s starši  
 

  

 

 REDNO IN SPROTNO OBVEŠČANJE:     
oglasne deske v enoti, v garderobah, glasilo, publikacija, spletna stran vrtca, javna občila. 

 

 SVET STARŠEV: 
oktobra – potrditev LDN, programa vrtca, sodelovanje; 
januarja - pregled realizacije, mnenja, pobude, pripombe staršev; 
junija – pregled realizacije zagotovljenega programa, mnenja, pobude, pripombe  
  staršev; 
dodatno na pobudo staršev, po dogovoru. 

  

VVSSII  BBOOMMOO  SSKKUUPPAAJJ  
 
 ETM (od 16. do 20. septembra), 
 s šolo na Šport špasu in projektom Vrtec teče do medalje (28. september)  
 pohod z lučkami (7. november), 
 s šolo na dobrodelnem koncertu (29. november), 
 v mesecu družine, ko bomo v vrtec povabili tudi svoje družine, praznovali v čast pomladi 

in družinam (26. marec), 
 najstarejši ob zaključku bralne značke (23. april), 
 na izletu/Škratovem pohodu na Gori Oljki (16. maj), 
 na zaključni prireditvi (4. junij - Slovo od vrtca, srečanja po oddelkih). 
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 Sodelovanje s starši  
 

  

  

PPOOMMEEMMBBNNEE  IINNFFOORRMMAACCIIJJEE  ZZAA  BBOOLLJJŠŠOO  KKOOMMUUNNIIKKAACCIIJJOO  MMEEDD  
VVRRTTCCEEMM  IINN  SSTTAARRŠŠII  

 

Vse koristne podatke, informacije iz Letnega delovnega načrta vrtca lahko starši in 
ostali udeleženci preberejo v tej Publikaciji, v Hišnem redu vrtca in njegovi prilogi, ki je 
dostopna na spletni strani vrtca.  
 
VPIS IN IZPIS IZ VRTCA 
 

Vrtec vsako leto vpisuje otroke novince za novo šolsko leto (predvidoma v marcu). Razpis 
objavi na vidnem mestu v vrtcu Polzela, v občinskem poročevalcu Polzelan in na spletni strani 
vrtca. Otroke sprejemamo na podlagi prijave, ki jo oddajo starši oz. zakoniti zastopniki. O 
sprejemu v vrtec odloča KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK po kriterijih, določenih v Pravilniku o 
sprejemu otrok v vrtec. Starši prejmejo pisno obvestilo o sprejemu otroka. V vrtec 
sprejemamo otroke tudi med šolskim letom, vendar le v oddelke, kjer so še prosta mesta. 
Ob vstopu otroka v vrtec starši prinesejo zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju otroka. V 
vrtcu otrokom ne dajemo nobenih zdravil! 
 

IZPIS  
 
Otroka se opravi skladno s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec (objavljen na spletni strani 
vrtca Polzela). Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca z izpisnico, ki jo dobijo v upravi oz. na 
spletni strani vrtca.  
Otroka se trajno izpiše iz vrtca v letu, v katerem bo otrok vključen v osnovno šolo. Starši lahko 
otroka trajno izpišejo iz vrtca skladno z naslednjimi odpovednimi roki:  
 zaradi izstopa iz zdravstvenih razlogov ob predložitvi zdravniškega spričevala (brez 

odpovednega roka),  
 zaradi prestopa v drug vrtec ( 14-dnevni odpovedni rok do 1. ali 15. dne v mesecu),  
 zaradi vstopa v šolo (30-dnevni odpovedni rok do 1. ali 15. dne v mesecu),  

 drugi razlogi (30-dnevni odpovedni rok do 1. ali 15. dne v mesecu).  
 

Izpisni obrazec se mora oddati pravočasno z upoštevanjem odpovednega roka. Pred izpisom 
je potrebno poravnati vse zapadle obveznosti. Vpis otroka velja za celo šolsko leto, rezervacija 
je možna v poletnih mesecih (junij, julij, avgust, september). Starši lahko rezervacijo 
uveljavljajo za največ dva meseca za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 koledarskih 
dni.   
 
 
Starši morajo: 
 upoštevati pravila, predstavljena na roditeljskih sestankih, 
 redno plačevati. 
 

Izpis lahko nastopi tudi s strani vrtca, in sicer vrtec prekine pogodbo in otroka izpiše iz vrtca, 
v kolikor je otrok več kot dva meseca odsoten brez predhodne pisne utemeljitve staršev o 
vzroku daljše odsotnosti. 
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 Sodelovanje s starši  
 

  

  

IINNFFOORRMMAACCIIJJAA  OO  PPLLAAČČIILLUU  VVRRTTCCAA  
 
Oskrbnina/ekonomska cena posameznih programov v Vrtcu Polzela 

 
I. starostno obdobje II. starostno obdobje 

Ekonomska cena  462,27€ 395, 51€ 
 
Prispevek (oskrbnina) staršev k ceni programov 
Osnova za določitev plačila staršev je ODLOČBA o razvrstitvi v plačilni razred, ki jo izda 
Center za socialno delo stalnega bivališča vlagatelja na podlagi Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, Ur. l. RS, št 62/10, 40/11). Pristojni center izda ODLOČBO na 
osnovi enotne vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo je mogoče dobiti v 
knjigarnah, na spletni strani pristojnega ministrstva, na portalu e-uprava ali na spletnih 
straneh CSD). Starši vlogo za znižano plačilo vrtca oddate na pristojni Center za socialno delo 
v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec (primer: za otroka, ki začne vrtec obiskovati s 1.9. se 
vloga odda v mesecu avgustu). Pravica se prizna od prvega dne naslednjega meseca po 
vložitvi vloge in se podeli za obdobje enega leta. 

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v 
odstotku od cene programa za vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred.  

Višina plačila se z odločbo določi kot odstotek, ki ga plačate starši od cene programa, v 
katerega je otrok vključen. Starši z najnižjimi dohodki ste plačila oproščeni, starši z najvišjimi 
dohodki pa plačate 77 % cene programa.  

V primeru, da gre zgolj za podaljševanje pravice do znižanega plačila vrtca, ni potrebno 
oddajati posebnih vlog za podaljšanje pravice, saj centri za socialno delo po uradni dolžnosti 
odločajo o nadaljnji upravičenosti do pravice. 

Staršem, ki vloge za znižanje plačila ne oddajo, se zaračuna najvišje plačilo (77 % cene 
programa).  
 

Razliko med ceno programa in plačilom staršev za posamezni program krije občina stalnega 
bivališča.  

Mesečno se plačilo zniža za stroške prehrane, če odsotnost takoj, najkasneje do 8. ure 
zjutraj, sporočite v oddelek otroka ali v pisarno vrtca na tel. št. 035722018. 
Starši se zavezujejo plačevati prispevek k ceni programa tudi za dneve, ko otrok dejansko ne 
bo v vrtcu, pri čemer bo prispevek nižji za delež nabavljenih surovin, če bodo starši odsotnost 
otroka pravočasno sporočili preko aplikacije e-Asistent ali v oddelek, pisarno … (do 8. ure 
zjutraj). Prispevek staršev, znižan za delež nabavljenih surovih živil, bo vrtec obračunal za 
odsotnost otroka, daljšo od enega dneva. 
 

Za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka, daljše od 10 dni, lahko starši enkrat 
letno uveljavljajo znižanje plačila v višini 30% njim določenega plačila. Ugodnost velja le 
za prvega otroka in za otroke Občine Polzela. Vlogo za znižanje plačila, s priloženim 
zdravniškim potrdilom, starši oddajo upravi vrtca najkasneje v petih zaporednih delovnih 
(obračunskih) dneh od zaključka odsotnosti otroka. 
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NNEEKKAAJJ  DDOODDAATTNNIIHH  IINNFFOORRMMAACCIIJJ  

 
Zaradi gospodarnega in racionalnega poslovanja se ob zmanjšanju števila prisotnih otrok ali 
izvajanju vzdrževalnih del otroke iz različnih skupin združuje znotraj Enote vrtca Polzela. Do 
združevanja lahko prihaja pred prazniki in med šolskimi (jesenskimi, novoletnimi, zimskimi, 
prvomajskimi) počitnicami oz. v času nujnih vzdrževalnih del. 
Po sklepu Občine Polzela v navedenih terminih oddelka v Andražu poslujeta le, če je vpisanih 
več kot 8 otrok, sicer otroke razporedimo v oddelke na Polzeli. Julija oddelka poslujeta, če je 
vpisanih 10 otrok, avgusta sta oddelka v Andražu zaprta. 
Prijavljene otroke razporedimo v združene oddelke Enote vrtca Polzela. 
 

Naj bo naš vrtec 
topel dom,  
ki nudi otrokom  
varnost, sprejetost,  
ljubezen in obilo 
priložnosti za njihov 
vsestranski razvoj ... 
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