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Publikacija Vrtca Plavček pri OŠ Tišina

Otroci so naša edina sreča;
tista prava, ki ni opoteča.

Rastejo hitro iz dneva v dan.
Odrastejo in odhitijo stran.
Cilj starša je takrat dosežen
in otroci lahko naprej delijo

L JUBEZEN

(Leon Rožman)

4
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Vrtec Plavček pri Osnovni šoli Tišina deluje v okviru javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda OŠ Tišina na naslovu:

Vrtec Plavček pri OŠ Tišina
Tišina 4b

9251 Tišina

TELEFON
Prvo starostno obdobje:
Oddelek 1. starostnega obdobja - BibeOddelek 1. starostnega obdobja - Bibe: 051 371 100
Rdeča igralnica: 031 608 212.

Drugo starostno obdobje: 
Zelena igralnica: 031 608 312,
Modra igralnica: 031 608 204,
Rumena igralnica: 041 647 592,
Mavrična igralnica: 051 645 137.

Vrtec se nahaja na dveh lokacijah:
• dvoriščna stran šole,
• v stavbi za šolo.

KONTAKTI:
• Ravnatelj vrtca Plavček pri OŠ Tišina – Janko Durič, tel.: 02 539 16 12;
• pomočnica ravnatelja vrtca Plavček pri OŠ Tišina – Martina Žemljič,                                      

tel.: 051 645 137;
• tajništvo – Suzana Lainšček, tel.: 02 539 16 10;
• svetovalna služba – Tadeja Recek, tel.: 02 539 16 13;
• spletni naslov: www.os-tisina.si.

O VRTCU
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Vrtec Plavček je odet v belobelo, rdečo, zeleno, modro, rumeno in v mavrično barvo …

ODDELEK 1. STAROSTNEGA OBDOBJA - BIBEODDELEK 1. STAROSTNEGA OBDOBJA - BIBE je odet v belo barvo, ki simbolizira 
mladost, nedolžnost ter začetek. Povezujejo jo tudi z nevtralnostjo, nežnostjo in 
lahkotnostjo.

RDEČA igralnica je odeta v RDEČO barvo, ki je signalna barva, barva vitalnosti in 
prodornosti. Spodbuja intelektualni razvoj in aktivnosti.
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ZELENA igralnica je odeta v ZELENO barvo, ki simbolizira življenje, mladost in 
neizkušenost. Je barva vegetacije, povezane z naravo.

MODRA igralnica je odeta v MODRO barvo, ki deluje sproščujoče. V njej najdemo mir 
in harmonijo. Je barva zrelosti, razuma, natančnosti in visokih vrednot.
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RUMENA igralnica je odeta v RUMENO barvo, ki je barva sonca, svetlobe, optimizma. 
Spodbuja koncentracijo in motoriko. Ohranja budnost, osvobaja pred strahovi ter 
simbolizira ustvarjalnost.

V MAVRIČNI igralnici se združi paleta večih barv, ki ponazarjajo združitev, podvig, rast 
in nadaljnji razvoj.

Kot vsaka barva igralnice odraža svoje lastnosti, je vsak otrok s svojimi posebnostmi 
enkraten in neponovljiv. Takšnega ga imamo preprosto radi.
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Živimo in delamo v času nenehnih družbenih sprememb. Otrokom omogočamo učenje 
spretnosti in sposobnosti, ki jim bodo v pomoč vse življenje. 
Podpiramo jih pri prepoznavanju, zavedanju njihovih močnih področij in področij 
rasti. Nudimo jim podporo pri oblikovanju pozitivne samopodobe, samostojnosti, 
odgovornosti, kritičnega mišljenja ter sposobnosti sodelovanja v skupini. 
Življenje in delo v vrtcu je zasnovano na medsebojni odgovornosti, sodelovanju in 
razvijanju kulture dialoga z ožjo in širšo okolico. Upoštevamo otrokove individualne 
razlike v razvoju in učenju. Strokovno podpiramo in spremljamo otrokovo učenje in 
razvoj ter skrbimo za otrokovo dobro počutje.

CILJI IN NALOGE PREDŠOLSKE VZGOJE:

• razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih;
• razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v 

skupinah;
• razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanja čustvenega doživljanja 

in izražanja;
• negovanje radovednosti, raziskovalnega dela, domišljije, 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 iz različnih področij znanosti in vsakodnevnega življenja;
• spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja;
• razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in skrbi za zdravje.

VIZIJA IN
POSLANSTVO
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• Ne delamo razlik med otroki glede na raso, barvo, spol, jezik, vero, politično ali 
drugo prepričanje, narodno, etično ali družbeno poreklo, premoženje, rojstvo ali 
kakršenkoli drugi položaj otroka, njegovih staršev ali zakonitega skrbnika.

• Vsem otrokom zagotavljamo enake možnosti pri dejavnostih, ki potekajo v okviru 
standardnega programa vrtca.

• Spoštujemo osebno dostojanstvo in integriteto otroka.
• Upoštevamo otrokov pogled na svet, njegovo razumevanje stvari, dogodkov in 

položajev ter čustveno odzivanje nanje.
• Upoštevamo tako individualne in skupinske razlike med otroki in oblikujemo 

pogoje za izražanje le-teh kot tudi pravico do izbire in drugačnosti.
• Vzgojno delo z otroki snujemo na znanju in razumevanju otrokovega razvoja v 

določenem starostnem obdobju ter na podlagi značilnosti posameznega otroka.
• Otroka varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih. 

Ob sumu zanemarjanja in zlorabe otroka obvestimo odgovorno osebo ali ustrezno 
institucijo.

• Zagotavljamo varno, razumevajoče in spodbudno okolje za otrokov telesni, duševni 
in socialni razvoj ter na osnovi pozitivnih čustev in spoznavnih in socialnih izkušenj 
njegovo popolno zaupanje vase.

ZAGOTAVLJANJE
OTROKOVIH PRAVIC
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POSLOVNI ČAS

Vrtec je odprt od ponedeljka do petka. Dnevni program izvajamo v dopoldanskem času 
od 6.00 do 16.00 ure in je prilagodljiv glede na potrebe staršev.

STAROSTNA OBDOBJA

Programi so namenjeni otrokom od prvega do šestega leta starosti:
• prvo starostno obdobje – za otroke od prvega do tretjega leta starosti;
• drugo starostno obdobje – za otroke od tretjega do šestega leta starosti.

Otroci so razporejeni glede na starostni vpis v naslednje vrste oddelkov:
• starostno homogene oddelke (otroci enake starosti);
• starostno heterogene oddelke (otroci različne starosti od prvega do tretjega ali od 

tretjega do šestega leta);
• kombinirani oddelek (otroci prvega in drugega starostnega obdobja).

OKVIRNI DNEVNI PROGRAM
• prihod otrok, individualna igra in igra v manjših skupinah;
• zajtrk;
• jutranji krog;
• dejavnosti in igra otrok z različnimi materiali;
• sprehodi otrok in obiski različnih kulturnih ustanov;
• kosilo;
• sproščanje in počitek;
• malica;
• različne dejavnosti in igra v manjših skupinah ter odhod domov.

ORGANIZIRANOST 
PROGRAMOV
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SPECIFIČNOST POSAMEZNIH PROGRAMOV

Poznavanje otrokovega razvoja predstavlja ključen faktor pri oblikovanju posameznih 
programov, ki temeljijo na izkustvenem učenju, individualizaciji, možnosti izbire, 
sposobnosti odločanja, spodbujanju samostojnosti, oblikovanju samopodobe in na 
poglobljenem sodelovanju z družinami.

Vsakodnevno se trudimo ubirati inovativne, otrokom zanimive materiale in tehnike, 
preko katerih otrok spontano razvija vsebine kurikularnih področij, in sicer vse to 
poteka že pri najmlajših. Nato pa postopno in strokovno dodajamo zahtevnejše naloge, 
ki so potrebne za rast in razvoj. Učenje je pri nas igra svojevrstnih doživetij.

SPECIALNA PEDAGOŠKA POMOČ

Pomoč je namenjena otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke. 
Znotraj oddelka ga izvaja mobilna specialna služba v sodelovanju s Strokovnim centrom 
Pomurja.

PLAVČKOVA ZGODBA 
JE POSEBNA 
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DODATNI PROGRAMI

Lutkovni abonma

Lutkovni abonma zajema pester izbor lutkovnih in igranih predstav za otroke in je 
namenjen otrokom od 3. leta dalje. Pri predstavah sodelujejo kakovostni ustvarjalci, 
pisci besedil, glasbeniki in igralci. Ogled predstave je za otroke pravo doživetje: vožnja 
z avtobusom, gledališka dvorana, skratka in še en način, kako usvajamo pisan svet 
besede in domišljije. Kot pika na i celotnemu abonmaju pa daje obisk kina, ki je pri 
otrocih res priljubljen. 

Plavalni tečaj

Plavalni tečaj izvajajo strokovno usposobljeni vaditelji v sodelovanju z vzgojnim timom 
najstarejše igralnice. Vzgojni tim je tako velika opora in pomoč pri tečaju, saj vsakega 
otroka dobro pozna. Opažamo, da zanimanje za plavalni tečaj iz leta v leto raste. 
Otroci usvajajo ali nadgrajujejo plavalno znanje v več skupinah, kjer se lahko zagotovi 
individualna obravnava. 

Letovanje otrok

Dejavnost izvajamo izven kraja bivanja otrok, za 5 – 6 letne otroke, kjer imajo možnost 
vključitve v življenje v naravi. Delo načrtujemo tako, da upoštevamo optimalni razvoj 
vsakega otroka, kot tudi njegove individualne značilnosti.

Vsi dodatni programi v vrtcu so plačljivi.
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OBOGATITVENI PROGRAMI

PRAVLJIČNO-GLASBENE URICE

Izvajamo jih skupaj s starši ob zgodbi ali pravljici, ki je na svojstven način primerna in 
zanimiva za razvoj domišljije, jezikovni razvoj, opismenjevanje. 
Zgodbam prisluhnemo ob spremljavi glasbe. Vključujemo instrumentalno glasbo z 
igranjem na razna melodična in ritmična glasbila ter klasično glasbo s pomočjo avdio 
naprav. Otroci se seznanjajo tudi z glasbenimi igrami. S tem spodbujamo otrokov 
interes in veselje do glasbe.

MINUTE SPOZNAVANJA S TUJIM JEZIKOM

Med izvajanjem vsebinskega programa se seznanjajamo tudi s tujim jezikom. 
Tako imajo otroci možnosti  za izoblikovanje  določenih predstav, pridobijo si temelje, 
zanimanje in veselje za tuje jezike.

ZAČETKI ZELIŠČARSTVA

Pri  tej obogatitveni dejavnosti poteka delo z zelišči v zeliščnem vrtu. Otroci se spoznavajo 
s povečevalnimi stekli, mikroskopi, s katerimi opazujejo in raziskujejo.  Preko dejavnosti 
spodbujamo različne pristope k spoznavanju narave, hkrati pa razvijamo naklonjen, 
spoštljiv in odgovoren odnos do narave.

15
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KUHAJMO SKUPAJ

Obogatitvena dejavnost poteka skupaj s starši in vzgojiteljicami,  pripravljamo 
jedi, katerih priprava je prilagojena njihovim zmožnostim in interesom. Otroci se 
tako seznanjajo z zdravim načinom prehranjevanja, hkrati pa si ob lastni aktivnosti 
izoblikujejo pozitiven odnos do hrane.

PEVSKI ZBOR

V obogatitveno dejavnost so vključeni otroci iz najstarejših skupin.  Dejavnost poteka 
od drugega tedna v oktobru do konca meseca maja. Rdeča nit pevske dejavnosti je 
usvajanje različnih otroških pesmi in ritmično spremljanje petja z lastnim telesom 
(dlani, stopala) ter z ritmičnimi instrumenti. Otrokom želimo približati petje na njim 
zanimiv, igriv način. 

IZRAŽANJE SKOZI PLES

Pri obogatitveni dejavnosti otroci razvijajo prirojeno veselje do gibanja ob glasbi. 
Plešemo na sestavljene koreografije, ki so prilagojene zmožnostim predšolskih otrok. 
Otroci ob plesu in glasbi razvijajo domišljijo, spoznavajo različne ritme, se gibljejo in se 
pri tem nadvse zabavajo.
Otroci se seznnjajo z različnimi zvrstmi plesa - od ljudskega izročila do sodobnega plesa.

DAN ODPRTIH IGRALNIC

V obogatitveno dejavnost so vključeni otroci iz celotnega vrtca in ta poteka enkrat 
mesečno. Otroci prosto prehajajo med raznolikimi dejavnostmi in si na tak način krepijo 
prijateljske vezi, samostojnost in raziskovalni duh. Kontinuirano izvajanje dejavnosti 
zagotavlja boljše medsebojno sodelovanje tako med otroci kot tudi med strokovnimi 
delavkami.
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USTVARJALNE URICE 

Pri tej obogatitveni dejavnosti otroci razvijajo ustvarjalnost, čut za estetiko in različne 
ročne spretnosti. Otroci se tako lahko izražajo z risanjem, slikanjem, imajo možnost 
oblikovanja z različnimi materiali kot so glina, plastelin in das masa, ter se preko likovnih 
dejavnosti izražajo na različne načine. Otroci ob teh dejavnostih zelo uživajo in se hkrati 
sprostijo.

ŠPORTNE IGRE 

Ker se v našem vrtcu dobro zavedamo pomena gibanja in zdravega življenja, želimo 
otrokom preko različnih športnih iger že od ranega otroštva spodbuditi veselje do 
gibalnih dejavnostih. Gibanje je namreč otrokova primarna potreba, hkrati pa se otrok 
preko gibanja celostno razvija.  Otroci se tako z veseljem vključujejo v spontane in 
vodene športne dejavnosti, katere jim pripravimo strokovne delavke našega vrtca.

SPOMLADANSKI IZLET

V spomladanskem času otrokom pričaramo v našem vrtcu nepozabno dogodivščino 
z izvedbo izleta, s prisotnostjo staršev ali pa tudi brez. Otrok tako uživa v druženju 
z ostalimi otroci, na izletu spoznava veliko novih in zanimiv stvari in kar je najbolj 
pomembno, da je izlet za otroka neprecenljiva izkušnja.

DRUŽINSKI BAZAR

Ta obogatitvena dejavnost našim družinam ponuja možnost za skupno in prijetno 
druženje, za obisk in ogled različnih stojnic, na katerih bodo razstavljeni in ponujeni 
izdelki, ki so ustvarjeni izpod pridnih rok naših malčkov in strokovnih delavcev našega 
vrtca, ter v katere je vloženega veliko truda, časa in predvsem srčnosti. Od vsega pa je 
najpomembnejše to, da bo izkupiček prodaje namenjen socialno šibkejšim družinam 
in otrokom, kateri si določenih dodatnih dejavnosti v vrtcu žal ne morejo privoščiti, če  
so le te plačljive.
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PRAZNIK DRUŽINE

V našem vrtcu dajemo velik poudarek pomenu družine ter praznikom, ki so s tem 
povezani. Prav zato vsako leto priredimo družinski dan, ki je namenjen sproščenemu, 
pristnemu in kvalitetnemu medsebojnemu druženju. Starše vidimo kot največje 
podpornike v razvoju otroka, zato si še posebej prizadevamo za dobre in pozitivne 
medsebojne odnose z njimi.

NOČITEV V VRTCU

Nočitev v vrtcu spodbuja otrokovo psihološko in družbeno neodvisnost. Otroci 
premagujejo razvojne strahove; predvsem strah pred zapustitvijo in strah pred 
temo. Osamosvajanje otroka je ena glavnih nalog staršev in vrtca. Vsi želimo imeti 
samozavestne, samostojne, odločne otroke. Vendar pa v svoji praksi prevečkrat 
opažamo, da so starši v precepu; po eni strani si želijo, da bi otrok čim prej dosegel 
samostojnost, po drugi strani pa ga podzavestno držijo na nižji razvojni stopnji. Zato se 
zavedamo, da je pomoč vrtca pri procesu otrokovega osamosvajanja zelo pomembna. 
Nočitev v vrtcu je aktivnost, ki se je poslužujemo z najstarejšo skupino otrok, starih od 
5-6 let. Na izbran dan otroci skupaj z vzgojitelji prenočijo v vrtcu ob spremljajočih se 
zanimivih aktivnostih, ki to nočitev popestrijo.

PRAZNOVANJE PRIHODA LETNIH ČASOV

Ob mejnikih, ki datumsko označujejo prihod določenega letnega časa skupaj z otroci 
pripravimo praznovanje preko raznolikih aktivnosti, s katerim obeležimo prihod zime, 
pomladi, poletja in jeseni. 

DOBRODELNA »NOTA« NAŠEGA VRTCA

Preko vključevanja  v raznolike projekte ter sodelovanja z raznimi inštitucijami se 
trudimo otrokom že od malih odraščajočih se let privzgajati humanost, čut za sočloveka 
in dobrodelnost. Otroci so aktivni udeleženci v raznolikih aktivnosti projektov preko 
katerih pomagamo sovrstnikom, živalim, naravi in podobno.
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CELOLETNI PROJEKTI
ŠPORTNI PROGRAM MALI SONČEK

V projekt so vključene vse skupine otrok v starosti od dveh let naprej.
Namen projekta je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi 
gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena 
otroku. Ker se posamezne stopnje programa med seboj dopolnjujejo, povezujejo in 
nadgrajujejo, otroci predelajo vse štiri stopnje oziroma celoten program. 

Mali sonček otroka nagradi z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo 
programa pa s priznanjem (diploma)

(Vir: http://www.sportmladih.net/programi_som/mali_soncek).

BRALNA ZNAČKA

Namen bralne značke v predšolskem obdobju je spodbuditi starše, da otrokom že v 
zgodnjem odraščanju berejo knjige in jim predstavijo le-te kot pomemben vir informacij.
Otroci si s pomočjo poslušanja ter branja razvijajo besedni zaklad in domišljijo, hkrati 
pa le to kasneje vpliva tudi na njihovo pismenost.
Bralna značka za predšolske otroke je namenjena predvsem družinskemu branju in 
ustvarjanju spodbudnega okolja za otrokov stik s knjigo 
(Vir: http://www.bralnaznacka.si/index.php?Stran=45). 

EKO VRTEC

V okviru celoletnega projekta »Eko vrtec« otroci v posameznih skupinah spoznavajo 
lastnosti eko vrtca.
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Pomen le-tega je otrokom omogočiti  bogata doživljanja narave in jih spodbujati k 
opazovanju, raziskovanju, eksperimentiranju, sintetiziranju in sklepanju ter omogočiti 
pridobivanje temeljnih izkustev in znanj o naravi. 
Otroci naj doživijo praktične primere skrbi za naravno okolje.

VARNO S SONCEM

Program Varno s soncem je usmerjen k seznanjanju predšolskih otrok in šolarjev o 
škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih, s katerimi lahko nastanek 
teh posledic učinkovito preprečimo oz. zmanjšamo (Vir: http://www.nijz.si/sites/www.
nijz.si/files/uploaded/2015_opis_vrtci_varno_s_soncem.pdf).

PROJEKT ZDRAVJE V VRTCU 

Projekt je podprt s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, cilj projekta pa je 
preko različnih dejavnosti krepiti in ohranjati naše in otrokovo zdravje, ter otroke in 
odrasle spodbujati k gibanju,  pravilni higieni, k zdravi prehrani in k razvijanju zdravih 
medosebnih odnosov.  V projekt so vključene vse starostne skupine, izvajamo pa ga 
skozi celotno leto preko različnih dejavnosti.

PROJEKT JAZ PA BEREM

Gre za projekt bralne značke Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, ki ga 
vodi bibliotekarka in pravljičarka Ana Sušec. Projekt nagovarja k družinskemu branju. 
V bralni znački lahko sodelujejo člani knjižnice, stari med 4 in 10 let. Za uspešno 
opravljeno bralno značko je potreba prebrati pet knjig iz pripravljenega seznama.
(Vir:https://www.pomurec.com/vsebina/65591/Projekt_Jaz_pa_berem__ 
nagovarja_k_druzinskemu_branju).
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PROJEKT PASAVČEK

Osnovni namen projekt je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih                      
sedežev in pripetost otrok med vožnjo. Slogan projekta je Red je vedno pas prijet. V 
okviru  projekta se bodo izvajale različne aktivnosti.

PROJEKT ANGLEŠČINA V VRTCU-MUNERA 3 

Program je osredotočen na usvajanje tujega jezika (angleščina) preko projektnega dela, 
kjer se jezik obravnava kot sredstvo komunikacije za namen celostnega otrokovega 
razvoja. Cilj projekta je, da otrok v vsakdanji komunikaciji posluša materni in tuji jezik 
(angleščina) ter v vsakdanji komunikaciji razvija sposobnost ločevanja med maternim 
in tujim jezikom.

SIMBIOZA SKUPNOST

Simbioza Skupnost je skupno ime za sodelovanje v različnih projektih, ki podpirajo 
temeljne vrednote zavoda: medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo in 
vseživljenjsko učenje.
(Vir: https://simbioza.eu/projekti/simbioza-skupnost).

PROJEKT MEDGENERACIJSKEGA BRANJA 

Projekt organizira Društvo Bralna značka Slovenije v sodelovanju z Javno agencijo 
za knjigo z namenom, da poveže mlade in odrasle bralce ter promovira slovensko 
mladinsko literaturo. Tako bomo v ta projekt vključili tudi starše, stare starše, ter otroke 
iz osnovne šole, katerim bodo otroci z veseljem prisluhnili pri branju različnih zgodb.
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PROJEKT CICI VESELA ŠOLA

Cici Vesela šola je vseslovenski preizkus znanja, ki ne spodbuja tekmovalnosti, temveč 
raziskovanje in sodelovanje. Vsak otrok, ki sodeluje na Cici veselo šolskem dnevu dobi 
pohvalo. Glavni cilj projekta je razvijanje predbralnih sposobnosti.

PROJEKT Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV

Z igro do prvih turističnih korakov je turistični projekt, katerega organizira Turistična 
zveza Slovenije in v okviru katerega najmlajši odkrivajo znamenitosti svojega kraja preko 
različnih aktivnosti in dejavnosti. Otroci v tem projektu aktivno sodelujejo, raziskujejo 
in spoznavajo veliko novih in zanimivih stvari o svojem domačem kraju.
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VPIS OTROKA V VRTEC

Redni vpis otrok za novo šolsko leto poteka v mesecu marcu, od 11. meseca starosti 
naprej. Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav vse leto 
glede na prosta mesta. Vse potrebno v zvezi z vpisom uredijo v pisarni svetovalne 
delavke.
Ob vpisu otroka v vrtec se izpolnita vloga za sprejem otroka v vrtec in pogodba. Pred 
prihodom v vrtec mora otrok opraviti zdravniški pregled.

INFORMACIJA O PLAČILU VRTCA

Plačilo staršev za programe vrtca določi občina na podlagi lestvice, ki starše razvršča 
v razrede, upoštevaje bruto mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s 
povprečno bruto plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje premoženja 
družine.
V posameznem plačilnem razredu starši plačajo določen odstotek cene programa.
Za uveljavljanje znižanega plačila vrtca starši izpolnijo obrazec »Vloga za znižano plačilo 
vrtca«, ki ga oddajo na Centru za socialno delo Murska Sobota.
Vsako spremembo v družini (sprememba stalnega prebivališča, nov družinski član, 
pridobitev ali izguba zaposlitve, razveza, poroka …) je potrebno sporočiti na Občini 
Tišina.

Kako postanete del 
Plavčkove zgodbe? 
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UVAJANJE OTROKA V VRTEC

Vstop v vrtec je pomemben dogodek v življenju otroka in staršev. Da bi pomagali 
tako enim kot drugim še pred vstopom v vrtec, predvidoma v mesecu maju in juniju 
organiziramo srečanje s starši na temo, Prvič v vrtec.

• Ob uvajanju otroka v vrtec sledimo naslednjih priporočilom:
• oseba, ki uvaja otroka, naj si vzame dovolj časa za le-to;
• na uvajanje že predhodno pripravite sebe in otroka;
• otroku predstavite pozitivne in realne vidike vrtca, vendar sprejmite otrokova 

negativna čustva;
• otrok lahko s seboj v vrtec prinese svojo najljubšo igračo ali kak drug predmet, ki 

ga bo spominjal na dom;
• pred vstopom v vrtec opravite individualni razgovor z vzgojiteljico;
• z vzgojitelji v vrtcu poskusite zgraditi iskren, zaupen in spoštljiv odnos.

Prvi dnevi pri nas 
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Zavedamo se, da je sodelovanje med vrtcem in starši pomembna plat predšolske 
vzgoje, zato:

• spoštujemo in upoštevamo starše kot primarne vzgojitelje in jim dajemo možnost 
soodločanja o vseh pomembnih vprašanjih v zvezi z njihovim otrokom; 

• starše obveščamo o programu vrtca in vabimo k sodelovanju pri načrtovanju in 
izvajanju vzgojnih dejavnosti; 

• s starši gojimo odprt dialog in jih sproti obveščamo o otrokovem razvoju, počutju, 
izvajanju dejavnosti v skupini;

• z informacijami o otroku in družini, ki nam jih zaupajo starši in otroci, ravnamo 
odgovorno in zaupno;

• v skladu s spoznanji stroke starše seznanjamo o pomenu ustreznega vzgojnega 
ravnanja s predšolskim otrokom.

Skupinske oblike:

• roditeljski sestanek pred vstopom otroka v vrtec;
• oddelčni roditeljski sestanek;
• skupne prireditve, praznovanja, delavnice;
• strokovna predavanja in razgovori s strokovnjaki.

Individualne oblike:

• individualni pogovori s strokovnimi delavci pred vstopom v vrtec;
• izmenjava kratkih informacij ob vsakodnevnih stikih s strokovnimi delavci;
• mesečne pogovorne ure za daljše in poglobljene razgovore o otroku.

S starši sodelujemo ves čas
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Svet staršev

• predstavlja obliko uresničevanja interesov staršev;
• v njem sodeluje en predstavnik staršev iz vsakega oddelka; 
• predlaga nadstandardne programe; 
• daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu;
• voli predstavnika v svet zavoda;
• obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnim delom ter opravlja druge naloge v 

skladu z zakonom in predpisi.

Obveznosti staršev do vrtca:

• od staršev pričakujemo sodelovanje in zanimanje za otrokovo vzgojo in razvoj ter 
vključevanje v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem;

• starši uredijo vse formalnosti v zvezi s postopkom za sprejem otroka v vrtec in 
jamčijo za resničnost podatkov;

• opozarjajo na posebnosti otroka, ki so pomembne za njegovo varnost in zdravje;
• vzgojiteljico sproti obveščajo o spremembi podatkov ter o svoji dosegljivosti v času 

bivanja otroka v vrtcu;
• zagotavljajo spremstvo ob prihodu in odhodu iz vrtca;
• otroka lahko iz vrtca odpeljejo le starši, druge polnoletne osebe pa le v izjemnih 

primerih s pisnim pooblastilom staršev;
• skrbijo za zdravje otrok in v vrtec ne pripeljejo bolnega otroka, ki z zdravstvenim 

stanjem ogroža sebe in druge;
• odgovorne osebe v vrtcu seznanjajo o nalezljivih otroških boleznih;
• redno izpolnjujejo finančne obveznosti do vrtca;
• upoštevajo poslovalni čas vrtca;
• spremljajo in upoštevajo navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah.
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Zavedamo se, da je zdrava, uravnotežena, pestra in varovalna prehrana v otroštvu eden 
izmed najpomembnejših dejavnikov zdravja, ki v obdobju rasti še posebno vpliva na 
otrokov telesni in duševni razvoj ter oblikovanje imunskega sistema.

Pri izvajanju zdravstveno – higienskega režima posebno pozornost namenjamo temu, 
da otrok pokrije hranilne in energijske potrebe ter spoznava pestrost okusov, vonjev, 
barv in tekstur, ki jo nudijo raznovrstna živila. 
Zdrave prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na 
izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju in so dobra 
popotnica za kakovosten življenjski slog tudi v odrasli dobi. Nasprotno pa nepravilna, 
enolična prehrana lahko pomeni dejavnik tveganja za zdravje. Otrok sam ne ve, kaj je 
zdravo in kaj ne, zato je naša dolžnost in odgovornost, da ga to naučimo.

Z režimom obrokov v vrtcu pokrivamo večinski del energijskih in bioloških potreb 
otrok. Za čas uvajanja najmlajšim nudimo možnost izbire, predvsem pri zajtrku, saj 
se na nove okuse in različne konsistence hrane postopoma privajajo. Pri načrtovanju 
prehrane upoštevamo tudi druge vidike, kot so ekologija, ostanki hrane, lokalno okolje, 
spoznavanje slovenskih tradicionalnih jedi in še mnogo drugih dejavnikov, ki zagotavljajo 
kakovostno prehrano in spoštljiv odnos do hrane, okolja in kulturne dediščine.

 ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG Z 
URAVNOTEŽENO PREHRANO V VRTCU
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Jedi pripravljamo iz kakovostnih osnovnih živil, izdelke pa glede na njihovo sestavo 
skrbno izbiramo. Izbiramo živila z veliko hranilno vrednostjo in se izogibamo energijsko 
gosti hrani, ki vsebuje veliko nekakovostnih maščob in sladkorja in je revna s hranili. 
Otrokom vsakodnevno ponujamo veliko zelenjave in sadja. Občasne sladice vedno 
pripravljamo v naših kuhinjah, z manj sladkorja. Pozorni smo na vnos soli, sladkorja, 
izbiramo kakovostne maščobe in dajemo prednost zdravju prijaznejšim tehnološkim 
postopkom priprave živil. Otroke spodbujamo k zaužitju zadostne količine tekočine; 
nesladkanega čaja, predvsem pa jih dnevno navajamo na pitje neustekleničene vode.

V vrtcu seveda dajemo velik poudarek tudi kulturi prehranjevanja in odnosu do hrane. 
S HACCP sistemom zagotavljamo varno, zdravstveno neoporečno hrano in smo pod 
stalnim nadzorom Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ter rednim 
inšpekcijskim nadzorom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prinašanje hrane v vrtec

Dolgoletna praksa v vrtcu je, da ob praznovanju rojstnih dni otroci v vrtec prinašajo 
zdravo hrano, predvsem sadje. 
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Pozdravljeni, 
 sem Plavček in imam to čast, 
  da se ravno vaš vrtec 
   imenuje po meni.

       Sem tudi najmanjša 
prava žaba v Sloveniji.

Najdeš me tudi v občini Tišina.
   Ne verjameš? Spomladi se 
    sprehodi ob mrtvicah reke Mure.

Pozor! Potrebujem mir, 
 da se lahko razmnožujem.

V paritvenem obdobju 
  za 2 do 3 dni dobim modro kožo,    
   sicer pa sem rjave barve.
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