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Dragi otroci, spoštovani starši!
Pred vami je nova publikacija Vrtca pri Osnovni šoli Kungota za vrtčevsko leto 2022/23, v kateri
boste našli osnovne podatke o življenju in delu v našem vrtcu.

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. Naša vizija je, da
krepimo 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.
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Vrtec se predstavi
Vrtec pri OŠ Kungota je javni vzgojno-izobraževalni zavod. Ustanovljen je bil z odlokom Občine
Kungota o organiziranju javnih vzgojno-izobraževalnih 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). Uprava
vrtca je v Zg. Kungoti, Plintovec 11 b, 2201 Zg. Kungota.

Organiziranost
Ravnateljica:

Zdenka Keuc, 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@os-kungota.si

Svetovalna delavka:

Martina Ščernjavič, mag. soc. in ped.

Telefon:

02 655 06 12

e-naslov:

martina.scernjavic@os-kungota.si

Organizatorka prehrane in ZHR:

Maša Puc Mačukat, prof.

Telefon:

02 655 06 10

e-naslov:

masa.puc@os-kungota.si

Računovodkinja:

Hedvika Lorber, dipl. ekon.

Telefon:

02 655 06 04

e-mail:

hedvika.lorber@os-kungota.si

Knjigovodkinja:

Milena Roškarič, ekon. teh.

Telefon:

02 655 06 00
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e-mail:

knjigovodstvo@os-kungota.si

Enote Vrtca pri OŠ Kungota
V okviru Zavoda OŠ Kungota delujejo tri enote vrtca: enota vrtca Zg. Kungota, enota vrtca Sp.
Kungota in enota vrtca Svečina. Oddelki Vrtca pri OŠ Kungota izvajajo vzgojnovarstveno delo
za predšolske otroke od 11. meseca starosti do vstopa v šolo v enoti vrtca Zg. Kungota, od 2.
leta starosti do vstopa v šolo pa tudi v enotah vrtca Sp. Kungota in Svečina.

 ENOTA VRTCA ZG. KUNGOTA, Plintovec 11 b, 2201 Zg. Kungota
Telefon:

02/ 655 06 12, 02/ 655 06 15

Poslovalni čas: od 6.00 do 16.30 ure

Enoto Zg. Kungota obiskujejo otroci prvega in drugega starostnega obdobja. Strokovne
delavke si prizadevamo, da se imajo otroci med seboj radi in da se sprejemajo takšne, kot so.
Otroci v enoti vrtca Zg. Kungota rastejo v urejenem in prijaznem okolju. Živijo z naravo, ki jo
doživljajo v različnih letnih časih, s pomočjo vseh čutil. Ne jezijo se na vreme, ven gredo tudi,
če potrebujejo dežnike. Zavedajo se pomembnosti gibanja za zdravje in zadovoljstvo otrok,
zato preko gibanja in gibalnih dejavnosti krepijo svoje zdravje. Otroci so pogosti obiskovalci
vrtčevske telovadnice ali atletskega stadiona ob OŠ Kungota. Radi obiščejo tudi knjižnico v šoli,
saj vedo, da je branje najlepše potovanje …

Na dan 1. 9. 2022 je v enoto Zg. Kungota vključenih 109 otrok.

Ime skupine:
Starostno obdobje:
Št. otrok ob začetku vrtčevskega leta:

Ime skupine:
Starostno obdobje:
Št. otrok ob začetku vrtčevskega leta:
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Zvezdice
I. starostno obdobje –
homogeni oddelek
14

Lunice
I. starostno obdobje –
homogeni oddelek
14

Ime skupine:
Starostno obdobje:
Št. otrok ob začetku vrtčevskega leta:
Ime skupine:
Starostno obdobje:
Št. otrok ob začetku vrtčevskega leta:

Ime skupine:
Starostno obdobje:
Št. otrok ob začetku vrtčevskega leta:
Ime skupine:
Starostno obdobje:
Št. otrok ob začetku vrtčevskega leta:

Oblački
I. starostno obdobje –
homogeni oddelek
14
Kapljice
II. starostno obdobje
– homogeni oddelek
19

Mavrice
II. starostno obdobje
– homogeni oddelek
24
Sončki
II. starostno obdobje
– homogeni oddelek
24

 ENOTA VRTCA SP. KUNGOTA, Gradiška 219, 2211 Pesnica pri Mariboru
Telefon:

02/ 655 30 40

Poslovalni čas:

od 6.00 do 16.30 ure

Otroci enote Sp. Kungota gredo najraje v gozd, kjer odkrivajo gozdne skrivnosti, tam preživljajo
zanimive, vesele trenutke in se učijo spoštovati in varovati naravo. Zelo radi se igrajo socialne
igre, pojejo, plešejo, poslušajo zgodbice, s pomočjo katerih odkrivajo čudoviti svet domišljije.
Opazujejo spreminjanje in menjavo stalnega ritma v naravi. Spomladi odkrivajo rast in življenje
na gredicah okoliških hiš, poleti se zatečejo v bogato senco dreves ali pa se sprostijo v igrah z
vodo. Jeseni so barve na njihovem igrišču spodbuda za slikarsko ustvarjanje, pozimi pa, če je
le mogoče, uživajo v igrah na snegu in opazovanju ptic, ki obiskujejo ptičjo krmilnico na igrišču
vrtca.

Na dan 1. 9. 2022 je v enoto Sp. Kungota vključenih 39 otrok.
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Ime skupine:
Starostno obdobje:

Rakete
Kombinirani oddelek

Št. otrok ob začetku vrtčevskega leta:

18

Ime skupine:
Starostno obdobje:

Astronavti
2. starostno obdobje
– heterogeni oddelek
21

Št. otrok ob začetku vrtčevskega leta:

 ENOTA VRTCA SVEČINA, Plač 2, 2201 Zg. Kungota
Telefon:

02/ 656 32 10

Poslovalni čas:

od 6.00 do 16.30 ure

Igrišče enote Svečina ponuja otrokom možnosti za gibanje in igro na travnati površini, hkrati
pa ima tudi asfaltne poti za vožnjo s skiroji, poganjalci. Igrišče je polepšano z mogočnimi
drevesi in igrali, ki omogočajo otrokom različne oblike gibanja. Enota vrtca je v istih prostorih
kot podružnična osnovna šola, zato je življenje vrtčevskih otrok in šolarjev tam še bogatejše.
Učiteljice in vzgojiteljice spodbujamo pozitivne odnose med otroki ter otroki in odraslimi.
Enota vrtca se nahaja v neposredni bližini gozda, zato strokovne delavke vrtca otroke
spodbujamo k opazovanju gozda in nasploh narave z vsemi čuti.

Na dan 1. 9. 2022 je v enoto Svečina vključenih 15 otrok.

Ime skupine:
Starostno obdobje:

Utrinki
Kombinirani oddelek

Št. otrok ob začetku vrtčevskega leta:

15

Poslovalni čas vrtca
Vrtec posluje vse leto od ponedeljka do petka. Poslovalni čas enot vrtca je prilagojen
potrebam staršev in se lahko tudi spreminja. V času počitnic posluje enota vrtca Zg.
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Kungota, Plintovec 11 b, 2201 Zg. Kungota. Zaradi racionalizacije poslovanja si vrtec
pridržuje pravico združevanja oddelkov med letom in v času počitnic.

Počitnice za vrtčevsko leto 2022/2023:


jesenske počitnice: 31. 10. 2022 do 4. 11. 2022



novoletne počitnice: 26. 12. 2022 do 2. 1. 2023



zimske počitnice: 30. 1. 2023 do 3. 2. 2023



prvomajske počitnice: 27. 4. 2023 do 2. 5. 2023



poletne počitnice: julij, avgust 2023.

Predstavitev programa
Strokovna podlaga za delovanje vrtca je Kurikulum za vrtce, nacionalni dokument, sprejet
marca 1999.
Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih:
 prvo starostno obdobje – otroci, stari od enega do treh let,
 drugo starostno obdobje – otroci, stari od treh let do vstopa v prvi razred osnovne šole.
Razporejeni so v različne vrste oddelkov:
 homogeni oddelki – otroci prvega ali drugega starostnega obdobja, starostni razpon enega
leta,
 heterogeni oddelki – otroci prvega ali drugega starostnega obdobja, starostni razpon več
kot leto,
 kombinirani oddelki – otroci prvega in drugega starostnega obdobja, starostni razpon od
dveh do šestih let starosti.
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Dnevni 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.

Projekti, v katere je vrtec pri OŠ Kungota vključen
 Mali sonček
Namenjen je otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen
je iz štirih stopenj. Njegov namen je obogatiti program na področju
gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek
daje igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otroku. Z gibanjem otrok
zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje
in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje
otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. Vsebine programa so zelo
pestre in temeljijo na elementarnosti in ne na tekmovalnosti. Zaključek projekta bo mini
olimpijada, ki bo potekala v juniju 2021 za vse skupine otrok kot zaključna prireditev skupin
ob koncu vrtčevskega leta.

 Malček Bralček in Palček Bralček
Gre za predšolsko bralno značko. Otroci v predšolski dobi radi poslušajo
zgodbe, radi jih podoživljajo v pripovedi, risbi, igri in gibu. Pomembno je,
da se otrok sreča z literaturo že v prvih letih življenja. Vez, ki se vzpostavi
med otrokom in odraslim, ko ga vzame v naročje in mu bere ali
pripoveduje, ima velik čustven in vzgojni pomen. Otrok se čuti varnega in
njegove fizične potrebe so zadovoljene. Otroci skupaj s starši preberejo
tri slikanice, ki jih v krajši vsebinski obliki predstavijo v vrtcu, lahko tudi kaj narišejo in
pripovedujejo ob risbi. Na ta način predšolska bralna značka spodbuja tudi družinsko branje.
Ob koncu šolskega leta otroke za branje, pripovedovanje/ilustracije nagradimo s priznanjem.
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 Pasavček
Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v okviru Javne agencije RS za varnost
prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, ki v Sloveniji poteka že od leta 2005. Osnovni
namen projekta Pasavček je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih
sedežev in pripetost otrok med vožnjo. Slogan projekta je Red je vedno pas pripet.

 Zgodbožerčki
Projekt temelji na spoznavanju pisateljev iz domačega okolja, spodbuja bralno kulturo
najmlajših in jih usmerja v poustvarjanje zgodb skozi različna področja kulturnega
udejstvovanja. Po usvojeni vsebini zgodb otroci skupaj s svojimi vzgojiteljicami skozi vse leto
ustvarjajo na različnih kulturnih področjih. V mesecu
juniju se otroci skupaj s svojimi vzgojiteljicami udeležijo
zaključne

prireditve,

kjer

se

srečajo

s

pisateljico/pisateljem iz domačega okolja.

Obogatitvene in dodatne dejavnosti
Obogatitvene dejavnosti izvajamo strokovne delavke vrtca in potekajo v dololdanskem času.
Staršem zanje ni potrebno dodatno plačati. V času počitnic ne potekajo.

Na ravni vrtca smo vključeni v:

 Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije
Ker smo gozdni vrtec, otrokom ponujamo odmik od današnje standardizirane vzgoje in
poučevanja otrok. Pri doseganju ciljev, ki sledijo kurikulumu za vrtce, vzgojitelji upoštevamo
otrokove naravne značilnosti in potrebe odraščanja: gibanje, iskanje izzivov, ki so potrebni za
razvoj nevrološkega sistema, svobodo, prosto igro, gradnjo socialnih odnosov … To je
poučevanje, ki prinaša nove priložnosti, več avtonomije, vseživljenjsko učenje, raziskovanje,
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odkrivanje bogastva virov, samozavest, samozaupanje, ustvarjalnost in pozitivno učno klimo.
Vse našteto velja tako za pedagoške delavce kot otroke. V
gozdnem vrtcu otroci skupaj z vzgojiteljicami redno
obiskujemo bližnji gozd in naravna okolja, kjer se
ukvarjamo s predšolsko matematiko, jezikom, umetnostjo,
naravo, družbo. Gozdni vzgojitelji iščemo pot nazaj k
naravi, k večji svobodi gibanja in razmišljanja …

 Cici planinec
Je nova dejavnost, ki jo v letošnjem vrtčevskem letu ponujamo otrokom in njihovim staršem.
Organizirani bodo 4 planinski izleti (ob sobotah), na katerih bodo otroci pridobivali in usvajali
znanja s področja planinstva. Izleti bodo tudi priložnost za pogovor, igro ter medsebojno
spoznavanje in spletanje novih prijateljskih vezi. Otroci bodo v planinski dnevnik dobili žig za
svoje prehojene poti in dosežene vrhove. Za 4 opravljene izlete bodo ob koncu vrtčevskega
leta nagrajeni s priznanjem mladega planinca. Koordinatorica dejavnosti je Barbara Marhold.

 Pravljične urice
Otroci enote Zg. Kungota odhajajo na pravljično urico v šolsko knjižnico, otroke v enotah Sp.
Kungota in Svečina pa knjižničarka obišče v njihovi enoti. Otrokom prebere pravljico, ki se
nanaša na temo, ki jo imajo otroci v skupini ali izbere kaj aktualnega, kar je otrokom všeč. Po
poslušanju pravljice se pogovorijo o vsebini, kaj narišejo, pogovarjajo se o tem, kako rokujemo
s knjigami, kako jih listamo …
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 Zgodnje učenje nemščine
Predšolski otroci so enkrat tedensko vključeni v učenje nemščine skozi
igro. Vsebine, ki jih otroci spoznavajo, spodbujajo njihovo ustvarjalnost,
domišljijo, čustva, lastno aktivnost in jim omogočajo učenje nemščine
na zabaven in spontan način. Teme izhajajo iz vsakdanjega življenja, kot
so: družina, živali, prehrana, oblačila, pozdravi, števila, barve … Otroci
spoznavajo nemški jezik preko pravljic, pesmic, izštevank, rajalnih,
gibalnih in didaktičnih iger, likovnega in plesnega izražanja, tudi preko
simbolne igre. Učenje na zgodnji stopnji poteka čim bolj nazorno. V ta namen se uporabljajo
pri nemščini različne tehnike aktivnega učenja, lutke, veliko slikovnega in didaktičnega
materiala. Konec vrtčevskega leta otroci pripravijo za starše nastop, ki poteka v nemškem
jeziku.

 Cici vesela šola

Cici Vesela šola je stalna vzgojno-izobraževalna rubrika revij
Ciciban in Cicido, ki vzgojiteljem in staršem omogoča pogovor o
različnih temah, s katerimi se srečujejo otroci v svojem življenju.
Obenem je Cici Vesela šola vseslovenski preizkus znanja, ki ne
spodbuja tekmovalnosti, temveč raziskovanje in sodelovanje.
Tudi v našem vrtcu se otroci preizkusijo v reševanju zanimivih raziskovalnih nalog.
Koordinatorica projekta je Andreja Jančič.

 udeležba na teku, ki ga organizira Atletska zveza Slovenije,
 raznovrstne delavnice, ustvarjalnice, eksperimenti, pohodi ob Tednu otroka,
 srečanje z gasilci in obisk gasilskega doma v Sp. oz. Zg. Kungoti,
 srečanje s policisti PP Šentilj in varen sprehod z njimi v vrtčevskem okolišu,
 kostanjev piknik,
 delavnice Zdravstvenega doma A. Drolca Maribor na temo zmanjševanja strahu pred
zdravstvenimi pregledi pri otrocih,
 delavnice zdravstveno-vzgojne in preventivne zobne dejavnosti,
 čarovniški ples,
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 tradicionalni slovenski zajtrk,
 gledališka predstava otrok za starše (vrtčevska gledališka skupina),
 praznična peka,
 obisk Miklavža,
 palčkovanje,
 obisk Božička,
 tržnica znanja ob slovenskem kulturnem prazniku (različne stojnice znanja v skladu s
področji kurikuluma na temo knjig, Franceta Prešerna, poezije, fig, poklica pesnik,
simbolna igra knjižnica …),
 pustovanje in obisk kurentov,
 pozdrav pomladi (delitev ročno izdelanih rožic otrok v občini Kungota mimoidočim
krajanom),
 gledališka igra za otroke in starše ob materinskem dnevu
 ekološke delavnice podjetja Snaga d.o.o.,
 dan planeta Zemlja (različne delavnice na temo našega planeta),
 obisk smetarske ekipe podjetja Snaga d.o.o. Maribor,
 sodelovanje na različnih razpisanih natečajih,
 sodelovanje s krajem in z različnimi društvi v kraju,
 praznovanje rojstnih dni otrok v vrtcu,
 sodelovanje s Hišo vseh generacij,
 mini maturanti in zaključek nemščine,
 zaključek projekta Mali sonček,
 Perlachova noč za predšolske otroke (dejavnosti, povezane z vesoljem, branje pod
zvezdami, spanje v vrtcu).

Tudi znotraj posameznih igralnic bodo potekale različne obogatitvene dejavnosti:
 Zvezdice (Moja lutka, Gozdni kotiček, Migi, Migi vsaki dan)
 Lunice (Biba giba in miga, Ciciuhec, Z lutko v svet pravljic, Gozdna igralnica, Knjižni
nahrbtnik)
 Oblački (Ljudsko izročilo)
 Kapljice (Z lutko na pot domišljije, Kdo bo z nami šel v gozdiček, Mali radovednež, Pod staro
jablano, Z raketo na Luno)
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 Mavrice (Korak k Soncu)
 Sončki (Razvoj predopismenjevanja v predšolski dobi, socialne in elementarne igre)
 Rakete (Igra z nestrukturiranim materialom, Učenje v naravi)
 Astronavti (Igra z nestrukturiranim materialom, Gladbena ropotarnica, Igralne urice z
babicami in dedki)
 Utrinki (Bibarije, Sadje in zelenjava v vrtcu)

Dodatne dejavnosti se v vrtcu izvajajo predvsem na željo staršev. Ne posegajo v program vrtca
in se lahko izvajajo šele, ko se izpraznijo posamezni prostori vrtca. Pogoj za vključitev otroka v
dodatne dejavnosti je dodatno plačilo staršev.

V letošnjem vrtčevskem letu bomo ponudili naslednje dodatne dejavnosti:

 4 dni plavanja za otroke predšolskih skupin v Plavalnem centru Ruše,
 plesni tečaj (Plesna šola Samba) za otroke od 3.–6. leta starosti. Izveden bo v primeru
zadostnega števila prijavljenih otrok,
 športna vadba (Športni junak) za otroke od 4.–6. leta starosti. Izvedena bo v primeru
zadostnega števila prijavljenih otrok,
 lutkovni abonma v Lutkovnem gledališču Maribor,
 abonma muzejskih delavnic Muzeja NOB,
 fotografiranje otrok (Foto Tatjana).

Pravice staršev in otrok
 Do postopnega uvajanja otroka v vrtec in neposrednega spremljanja otroka v oddelku za
določen čas po dogovoru s strokovnima delavkama v oddelku,
 do izmenjave izkušenj s strokovnimi delavkami vrtca in do vsakodnevnega obveščanja o
otroku,
 do poglobljenega pogovora o otroku v času individualnih pogovornih ur,
 do varstva zasebnosti, predvsem z vidika varstva osebnih podatkov,
 do obveščenosti o delu in življenju v vrtcu,
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 do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu z upoštevanjem
strokovne avtonomnosti vrtca,
 do vpogleda v vsebine, načela, cilje in celoten program za predšolske otroke, ki temelji na
Kurikulumu za vrtce.

Obveznosti staršev
 Izostanek otroka je potrebno prijaviti do 8.00 ure vzgojiteljici
otrokove skupine. Dnevni strošek za prehrano, ki se upošteva
pri obračunu oskrbnin, znaša 1,76 € in se za čas, ko je otrok
odsoten, zniža za število dni odsotnosti v sorazmerni višini
plačila staršev za program vrtca. V kolikor starš obvesti vrtec
o otrokovi odsotnosti do 8.00 ure, se dnevni strošek za
prehrano otroka v vrtcu upošteva z naslednjim dnem,
 otroka je potrebno pripeljati v vrtec do dogovorjene ure
zaradi nemotenega izvajanja dnevnega programa,
 ob prihodu je nujno pospremiti otroka do oddelka oz. vhodnih vrat vrtca v času ukrepov
za zajezitev koronavirusa,
 otrok naj pride v vrtec udobno obut ter oblečen vremenskim razmeram primerno,
 upoštevati je potrebno poslovalni čas vrtca in priti po otroka ob dogovorjeni uri,
 vsako spremembo prihoda ali odhoda otroka je potrebno sporočiti otrokovi vzgojiteljici,
 otrok naj v vrtcu ne preživi več kot devet ur na dan,
 ob prvem vstopu otroka v vrtec je obvezno predložiti zdravniško potrdilo,
 v vrtec je dovoljeno pripeljati le zdravega otroka. Strokovni delavki oddelka je potrebno
seznaniti z morebitnimi zdravstvenimi posebnostmi otroka,
 zdravil otrokom v vrtcu strokovne delavke ne dajemo,
 če otrok v vrtcu zboli ali se poškoduje, je potrebno priti ponj v najkrajšem možnem času,
saj otrok starša takrat resnično potrebuje,
 v vrtec je potrebno sporočiti vsako nalezljivo bolezen otroka, pomembne podatke oseb, ki
so dosegljive v času otrokovega bivanja v vrtcu in morebitne spremembe,
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 po otroka lahko pride le polnoletna odrasla oseba, druge osebe izključno s pooblastilom
staršev,
 v začetku vrtčevskega leta je potrebno izpolniti obrazec, katere osebe lahko pripeljejo ali
odpeljejo otroka, o spremembah se morata oče in mati uskladiti,
 starši in strokovne delavke smo dolžni drug drugega redno seznanjati s pomembnimi
podatki o otroku,
 v vrtec otroci ne smejo prinašati stvari, ki lahko ogrožajo varnost otrok (ogrlice, viseči
uhani, žvečilni gumiji, bonboni, frnikole, plastični meči, noži …), čeprav jih otrok želi imeti,
 dragocenih osebnih predmetov in igrač naj otroci ne prinašajo v vrtec, saj ne odgovarjamo
za izginotje ali uničenje teh predmetov,
 otrok v vrtcu potrebuje dodatna sveža oblačila, da se lahko preobleče, če je potrebno,
 na oglasnih deskah pred oddelkom oz. na e-Asistentu za vrtce je potrebno redno preverjati
sporočila (npr. o izletih, obisku lutkovnega gledališča, različnih športnih dejavnostih ipd.),
 zaželjeno je udeleževanje pogovornih ur, roditeljskih sestankov, delavnic za starše in
otroke ter različnih drugih dejavnosti in prireditev, delavnic za starše …),
 redno je potrebno plačevati stroške programa in druge finančne obveznosti.

Obveze vrtca do staršev/skrbnikov
Z vpisom otroka v naš vrtec se zavezujemo, da bomo:
 skrbeli za otrokovo dobro počutje in njegovo varnost v vrtcu,
 upoštevali Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu,
 spoštovali otrokove pravice in njegovo individualnost,
 spoštovali pravice staršev in jim omogočali sodelovanje ter soodločanje o življenju in delu
v vrtcu,
 zagotavljali visoko raven strokovnega dela,
 omogočili postopno uvajanje otroka v skupino,
 skrbeli za kvalitetno, bogato in pestro prehrano otroka,
 podatke o otroku uporabljali samo za potrebe vrtca,
 strokovne delavke, ki dnevno spremljamo prihajanje in odhajanje otrok iz vrtca, otroka
osebno sprejele in ga ob odhodu predale staršem/skrbnikom,
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 varovali otroke pred telesnim nasiljem drugih otrok in odraslih,
 vzgojno delo načrtovali izhajajoč iz poznavanja in razumevanja otrokovega razvoja v
določenem starostnem obdobju,
 zagotavljali spodbudno, varno, razumevajoče in zdravo okolje za otrokov telesni, duševni
in socialni razvoj na osnovi prijetnih čustev,
 zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), nas obvezuje k dolžnosti ravnanja in v 6.
členu k dolžnosti prijave v primeru suma nasilja nad otrokom, in sicer: “Vsakdo, zlasti pa
strokovni delavci oziroma delavke v zdravstvu ter osebje vzgojno-varstvenih in vzgojnoizobraževalnih zavodov, mora ne glede na določbe o varovanju poklicne skrivnosti, takoj
obvestiti center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo, kadar sumi, da je otrok žrtev
nasilja. (2. alinea 6. člena).”

Oblike sodelovanja s starši
Sodelovanje s starši poteka na roditeljskih sestankih, pogovornih urah, tematskih delavnicah,
strokovnih predavanjih, v svetu staršev, svetu zavoda, na različnih neformalnih srečanjih
(kostanjev piknik, jesenski pohod, palčkovanje, druženje v mesecu marcu, medgeneracijsko
sodelovanje, mini olimpijada ob zaključku projekta Mali sonček …).

Različne predloge, pohvale, kritike lahko starši zapišejo in odvržejo v nabiralnik v starševskem
kotičku, jih posredujejo v obliki sporočila po e-Asistentu za vrtce ali po telefonu (02 655 06 15)
pomočnici ravnateljice za vrtec – Tini Polajžer. Starše o dogodkih in novicah obveščamo na
spletni strani vrtca in Facebook profilu Vrtca pri OŠ Kungota.

Vpis otroka v vrtec
Otrok lahko začne obiskovati vrtec, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev. 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 6. 2. 2023 do 10. 2. 2023 v
enoti vrtca Zg. Kungota. Pred uradnim vpisom bo 26. 1. 2023 v vseh treh enotah vrtca, v
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popoldanskem času, potekal dan odprtih vrat vrtca za otroke in starše. Otroke sprejemamo na
podlagi Vloge za vpis. V kolikor je prijav več kot je 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 pogodba z Vrtcem pri OŠ Kungota s strani staršev ni podpisana v roku, ki ga določi vrtec, se
šteje, da je umaknjena. 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.
5. 6. 2023 bo potekal roditeljski sestanek za starše novo sprejetih otrok. Otroci pričnejo
obiskovati vrtec z datumom sprejema, ki se določi ob vpisu.
Starši lahko vpis otroka, ki bo začel obiskovati vrtec med tekočim letom, najavijo 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.

Uveljavljanje pravice do znižanega plačila vrtca
Vloge za podaljševanje pravice do subvencije vrtca se od 1. 12. 2018 dalje ne vlagajo več, saj
centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločijo o nadaljnji upravičenosti do pravice. Če za
omenjeno pravico starši zaprošajo 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 kakršnakoli sprememba, le-to nujno sporočiti, saj lahko nove okoliščine vplivajo na
upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja.
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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 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 je potrebno plačati 77 % cene programa.
Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je otrok vključen, ceno pa na predlog
vrtca določi občina Kungota, potrdijo jo na občinskem svetu. Lestvica je izobešena na oglasnih
deskah vseh treh enot vrtca ter na na spletni strani vrtca.
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 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 ste 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 starš obvesti vrtec o otrokovi odsotnosti do 8.00 ure, se cena programa, kot osnova za
plačilo, zniža za stroške neporabljenih živil istega dne.
Zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka,
vrtec staršem zaračuna. Za vsako začeto uro starši plačajo znesek v višini 8.00 eur, ki je določen
v Sklepu o določitvi cen vzgojno varstvenih-programov vrtca na območju občine Kungota.
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Rezervacije
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 oz.
rezervirati mesto v izbrani enoti oz. 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.

Uvajanje v vrtec
Za vso družino je vstop otroka v vrtec velik in pomemben dogodek. Lahko je tudi stresen, zato
je prav, da se nanj ustrezno pripravimo. Izjemnega pomena je, da starši vrtcu zaupajo. Otroci
namreč zaznavajo in čutijo odnos staršev do vrtca, vzgojiteljic ... Najmlajše otroke na
obiskovanje vrtca besedno težko pripravimo. V vrtcu se bodo dobro počutili, ko se bodo iz
izkušenj naučili, da se vsak dan znova po vrtcu vrnejo v domače okolje. Zato je postopno
uvajanje najmlajših še toliko pomembnejše. S starejšimi otroki se lahko že pred vpisom o vrtcu
pogovarjamo, jih seznanjamo z dnevno rutino, jim predstavimo prijatelje, ki vrtec že
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obiskujejo. Odzivi otrok so zelo različni in temu je potrebno prilagoditi hitrost uvajanja.
Ključnega pomena je pogovor s strokovnima delavkama pred vstopom otroka v vrtec. Takrat
je pomembno, da starš otroka predstavi, pove, kakšne navade ima pri spanju, hranjenju,
oblačenju, navajanju na samostojnost, kaj ga potolaži, kako se odziva na spremembe. Z
vzgojiteljicama se starši dogovorijo za način uvajanja, ki otroku in staršem najbolj ustreza.

Iz izkušenj lahko rečemo, da je po navadi najbolje, da uvaja tisti od staršev, ki se od otroka
lažje loči. To je pogosto oče – še posebej, kadar mamica težko sprejme ločitev od otroka. Starši
oziroma eden od njiju je tisti, ki mora ločitev izpeljati. Pri tem priporočamo, da je starš ob
izročitvi otroka umirjen, sproščen, da je otroku v podporo in oporo, veder, pozitivno naravnan.

Za začetek uvajanja je dobro prihraniti nekaj dni dopusta, da je starš lahko z otrokom.
Predvsem prve dni ni priporočljivo otroka pustiti v vrtcu ves dan, zlasti ne med spanjem. Otroci
so različni, potrebujejo različen čas uvajanja. V povprečju potrebujejo tri tedne do enega
meseca, da se uvedejo.

Kako poteka dan v vrtcu

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
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11.00–12.00: kosilo
12.00–14.00: 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

11.15–12.00: kosilo
12.00–14.00: počitek oz. aktivni počitek za otroke, ki ne zaspijo
14.00–14.30: malica
Jutranji čas je namenjen mirnemu sprejemu otroka v skupino, pogovoru, poslušanju umirjene
glasbe, igri v različnih kotičkih, odkrivanju in raziskovanju ali pa jutranjemu počitku, spanju, če
ga otrok potrebuje ali želi.
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 vodene in spontane dejavnosti po želji. Takrat raziskujejo, eksperimentirajo, se
dogovarjajo in vzpostavljajo medsebojne odnose z vrstniki in odraslimi. S tem si pridobivajo
izkušnje na vseh področjih svojega 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«, kjer se ukvarja s kakšno mirno
aktivnostjo (grafomotorične vaje, dejavnosti za razvijanje
fine motorike, ogledovanje knjig) ali se udeleži vodene
dejavnosti v telovadnici, ki jo izvajajo različne strokovne
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delavke vrtca, v kolikor otrok za dejavnost sam izkaže interes. V času aktivnega počitka
predšolskim otrokom tako omogočamo socialne igre, folkloro, glasbeno-plesne minutke,
likovno ustvarjalnico, jogo za otroke, v Sp. Kungoti pa pravljično-likovno ustvarjalnico. Dan v
vrtcu se zaključi s spontano igro v igralnici ali na prostem.

Praznovanje rojstnega dne v vrtcu
Praznovanje rojstnega dne v vrtcu je za otroka izrednega pomena, saj je
zanj to edini individualni praznik. Je priložnost za spodbujanje razvoja,
pozitivnih čustev in socialnih odnosov. S praznovanjem posameznikovega
rojstnega dne otroke navajamo na družabnost, izkazovanje pozornosti v
medsebojnih odnosih in predvsem vrednotenje pomena obdarovanja.
Ideje, ki jih otroci črpajo iz sveta otroških junakov ter realnega sveta in
interesa slavljenca vpletamo v celodnevne aktivnosti in tako omogočamo prav vsakemu
otroku doživljanje ugodja, zadovoljstva, sreče ter zavedanje lastne vrednosti in individualnosti.
Pri tem ne potrebujemo nobenih materialnih dobrin, ki bi jih starši prinašali ob praznovanju.
Ponosni smo, da je vsak otrok deležen pozornosti in prijetnih doživetij, ki ga notranje
osrečujejo in krepijo njegovo samozavest.

Poškodbe otrok v vrtcu
V primeru morebitnih poškodb otrok v vrtcu odgovorna vzgojiteljica otroku nudi prvo pomoč
in še isti dan napiše zapisnik o nastali poškodbi in vzroku poškodbe. Zapisnik se hrani v arhivu
vrtca, zanj je odgovorna vzgojiteljica oddelka.
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Izpis iz vrtca
Če otrok ne bo več obiskoval vrtca, je potrebno izpis najaviti vsaj 30 dni prej. Izpolniti in
podpisati je potrebno obrazec Odjava otroka iz vrtca, ki je dostopna na spletni strani vrtca oz.
jo je mogoče dobiti na upravi vrtca v enoti Zg. Kungota.

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

Strokovne službe vrtca
Organizacija prehrane in zdravstveno-higienskega režima
Organizatorka prehrane si prizadeva, da otrokom ponujamo čim več ekološko pridelanih in
predelanih živil. Odgovorna je tudi za zdravje otrok in zaposlenih, za zagotavljanje ustrezne
higiene prostorov, izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni v vrtcu …
Priprava hrane v vrtcu poteka po smernicah sistema HACCP (sistem zagotavljanja zdravstvene
ustreznosti po metodah spreminjanja in obvladovanja tveganj pri pripravi hrane). Posebno
pozornost posvečamo kulturi prehranjevanja in oblikovanju dobrih prehranjevalnih navad
(umirjeno prehranjevanje, sodelovanje otrok pri pripravi pogrinjkov, delitev pribora, hrane,
pospravljanje po končanem obroku). V vrtec prinašanje hrane ni dovoljeno.
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Svetovalna služba
Svetovalna služba je odprt prostor za sodelovanje, medsebojno podporo in pomoč staršem ter
vsem udeleženim pri vzpostavljanju in vzdrževanju razmer za optimalni razvoj vsakega otroka
v vrtcu.
Starši se na svetovalno delavko obrnejo ob porajanju vprašanj glede: vključitve in uvajanja
otroka v vrtec, prepisa otroka iz enega vrtca v drug vrtec, vzgoje, otrokovega razvoja,
otrokovih težav in stik, glede vaših težav in stisk, ki vplivajo na vašega otroka itd.
Svetovalna delavka je dosegljiva v enoti vrtca Zg. Kungota, in sicer po predhodnem dogovoru
preko e-pošte ali telefona .

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 je zasnovana tako, da se otrokom s težavami v razvoju omogoči
enakovredno vključevanje med vrstnike. Delo temelji na ugotavljanju in spodbujanju
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otrokovih močnih področij ter razvijanju šibkejših področij. Vse prilagoditve so natančno
opredeljene v individualiziranem načrtu dela. Konec šolskega leta strokovna skupina skupaj
pripravi evalvacijsko poročilo o delu z otrokom. Oboje, individualiziran načrt dela na začetku
šolskega leta in evalvacijsko poročilo na koncu šolskega leta, strokovna skupina predstavi
staršem.

Sodelovanje z okoljem
Vrtec pri OŠ Kungota bo v vrtčevskem letu 2022/2023 sodeloval:
 z Občino Kungota,
 s strokovnimi delavci OŠ Kungota,
 s knjižnico v OŠ Kungota,
 s Hišo vseh generacij,
 z gasilskim društvom Zg. Kungota in Sp. Kungota,
 s KUD Lipa iz Sp. Kungote,
 s Turističnim društvom Kungota,
 z Javnim skladom za kulturne dejavnosti, območna izpostava Pesnica,
 z lekarno in zdravstvenim domom,
 s policijsko postajo Šentilj,
 z vrtcem Ratsch,
 s podjetjem Snaga Maribor d.o.o.,
 s čebelarji,
 z lovci.

Dan vrtca
Dan vrtca pri OŠ Kungota bo 21. 8. 2023. Ta dan bo vrtec zaprt. Za vse zaposlene Vrtca pri OŠ
Kungota bo organizirana strokovna ekskurzija z uvodno pedagoško konferenco.
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Veselimo se sodelovanja z vami in vašimi otroki!

Prijazno vabljeni tudi na našo spletno stran: www.os-kungota.si in Facebook profil: Vrtec pri
OŠ Kungota.
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OTROCI SE NAUČIJO, KAR ŽIVIJO
»Če otroci doživljajo grajanje, se naučijo obsojati.
Če otroci doživljajo sovražnost, se naučijo nasilnosti.
Če otroci doživljajo strah, se naučijo biti zaskrbljeni.
Če otroci doživljajo pomilovanje, se naučijo smiliti sami sebi.
Če otroci doživljajo zasmehovanje, postanejo zaprti vase.
Če otroci doživljajo ljubosumje, se naučijo zavisti.
Če otroci doživljajo sramoto, se naučijo prevzemati krivdo.
Če otroci doživljajo spodbudo, se naučijo samozavesti.
Če otroci doživljajo strpnost, se naučijo potrpežljivosti.
Če otroci doživljajo pohvalo, se naučijo ceniti sebe in druge.
Če otroci doživljajo sprejemanje, se naučijo ljubiti.
Če otroci doživljajo odobravanje, se naučijo imeti radi sebe.
Če otroci doživljajo priznanje, se naučijo zastavljati cilje.
Če otroci živijo tako, da delijo z drugimi, se naučijo velikodušnosti.
Če otroci doživljajo iskrenost, se naučijo resnicoljubnosti.
Če otroci doživljajo poštenost, se naučijo biti pravični.
Če otroci doživljajo prijaznost in pozornost, se naučijo spoštovanja.
Če se otroci počutijo varne, se naučijo zaupati vase in v ljudi okrog sebe.
Če otroci doživljajo prijateljstvo, se naučijo, da je svet prijeten kraj za življenje.«
(Dorothy Law Nolte)
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