Oblike komuniciranja med vrtcem in starši
Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne

Pravice staršev
Starši imajo pravico do :



obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,



do vpogleda v programe,

staršev. Vse oblike so natančneje določene v Letnem delov-



zaščite osebnosti in varstva osebnih podatkov,

nem načrtu vrtca.



sodelovanja pri načrtovanju ter organizaciji življenja v

vzgoje. Ker si želimo obojestranskega zaupanja in spoštovanja, pri snovanju programov prisluhnemo mnenju in stališčem

Utečene oblike sodelovanja s starši v Vrtcu Dobrna:



oddelku in v vrtcu,



formalne oblike sodelovanja: individualni pogovori o

je preko oglasne deske, spletne strani, svet staršev,
predavanja za starše, prireditve za starše;



postopnega uvajanja otroka v varstvo in s tem olajšanje
prehoda v vrtec.

otroku (enkrat mesečno ob dogovorjeni uri), roditeljski sestanki (vsaj dva letno), pisna gradiva, informiran-

Obveznosti staršev
Plačilo staršev za programe vrtca se določi na podlagi obrazca
»Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev«, s katerim si
zagotovite znižano plačilo vrtca. Oddate jo na krajevno pristoj-

neformalne oblike sodelovanja: komunikacija s starši

nem centru za socialno delo, torej na CSD Celje. Višina plačila

ob prihodu in odhodu otrok, nenačrtovani pogovori,

vrtca se ugotavlja na podlagi povprečnega mesečnega

pikniki, izleti, delavnice za starše, udeležba drugih

dohodka na osebo.

KONTAKTI:

dejavno vključevanje staršev v vzgojni proces: sodelovanje staršev pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji



kurikula, reševanje problemov.

ravnatelstvo.osdobrna@guest.arnes.si

Pravice staršev in otrok
Pravice otrok



Otrokom, vključenim v vrtec,

Vrtec Dobrna
Vrtec

Dobrna

je

del

Javnega

vzgojno-izobraževalnega

zavoda (JVIZ) Osnovna šola Dobrna in izvaja javno veljavni
program za predšolske otroke v sedmih oddelkih prvega in
drugega starostnega obdobja. Predšolski program se izvaja v
prostorih Vrtca Dobrna (5 skupin) in v prostorih OŠ Dobrna (2
skupini).

Organiziranost Vrtca Dobrna
JVIZ OŠ in Vrtec Dobrna vodi ravnatelj gospod Marko Šteger.

družinskih članov pri dejavnostih vrtca;



Publikacija Vrtca Dobrna
2020/2021

Ravnatelj: Marko Šteger, prof.

Pomočnica ravnatelja ga. Ksenija Ulaga opravlja naloge
vodenja vrtca.

Poslovni čas Vrtca Dobrna
Poslovni čas je prilagojen časovnim potrebam staršev po

tel: 03 780 11 53

vključitvi otroka v vrtec. Vrtec Dobrna je v šolskem letu 2020/21

Pomočnica ravnatelja: Ksenija Ulaga, mag.

odprt od ponedeljka do petka

vodja@vrtec-dobrna.si

od 5.30 do 16.00 ure. Med

počitnicami in v času praznikov, ko je prijavljeno manjše število

država zagotavlja:

tel: 051 260 100

otrok, je delo organizirano v skladu s številom vpisanih otrok



tel: 03 8283170

(prilagojen odpiralni čas in združevanje otrok iz različnih skupin).

optimalen razvoj, ne
glede na spol, socialno



svetovalka.osdobrna@guest.arnes.si

in kulturno poreklo,

tel: 03 780 11 55

veroizpoved, narodno
pripadnost, telesno in
duševno konstitucijo.
Življenje in delo v vrtcu morata otrokom omogočiti:



zahtevo po enakih možnostih z upoštevanjem razlik in
pravice do programov in drugačnosti,



vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost.



Javni vrtci so svetovno - nazorsko nevtralni.

Svetovalna delavka: mag. Alenka Ž. Pešak, prof. ped.



Tajništvo JVIZ: Klavdija Dovečer
tajnistvo.osdobrna@guest.arnes.si
tel: 03 780 11 50

Spletna stran Vrtca Dobrna:
http://dobrnavrtec.splet.arnes.si/
Publikacijo pripravila: Ksenija Ulaga, pomočnica ravnatelja

Vizija vrtca Dobrna

V spodbudnem učnem okolju
zmorem, zmoreš, zmoremo z
majhnimi koraki v svet velikih.

Organiziranost Vrtca Dobrna

Obogatitvene dejavnosti

Dnevi odprtih vrat

Namenjene so vsem otrokom. Izvajajo se na podlagi starosti,

Program je namenjen otrokom, ki še ne obiskujejo vrtca. Izpel-

interesa, želja in sposobnosti otrok. Načrtujejo in izvajajo jih stro-

jan bo v pomladanskem času (mesecu marcu, pred vpisom

kovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveze vzgojitel-

otrok v vrtec). Cilj programa je seznanitev otrok in staršev z

jev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladni s cilji in načeli Kurikula

Vrtcem Dobrna, organiziranostjo, prostori, življenjem v skupini

UPRAVNI KADER

STROKOVNI SODELAVCI

UPRAVNA SLUŽBA

Svetovalna delavka:

za vrtce.

in skupaj. Program je brezplačen, izvajajo ga strokovni delav-

Pisarniški referent:

Alenka Ž. Pešak

To so: Bansi, Mali raziskovalček, Glasbene urice, Gozdni dan,

ci Vrtca Dobrna. Točni datumi izpeljave programa bodo

Klavdija Dovečer

Lonec kuhaj, Enci benci, Pravljice z naravoslovjem, Ciciban pla-

objavljeni na uradni spletni strani Vrtca Dobrna.

KUHINJA

ninec, plavalni tečaj, Planinski tabor na Razpotju.

Kuharice:
Klavdija Djuras
Monika Lipovec
TEHNIČNO VZDRŽEVALNA SLUŽBA

Organizator prehrane in
zdravstveno higienskega
režima:
Ksenija Ulaga

Uvajanje otrok novincev v Vrtec Dobrna

Dodatne dejavnosti

V Vrtcu Dobrna se zavedamo, da je vključitev otroka v vrtec

Z dodatnimi dejavnostmi želimo zadovoljiti potrebe tistih otrok, ki

velik korak za otroka in družino, zato predlagamo model eno-

si želijo več poglobljenih aktivnosti, znanj in tistih staršev, ki želijo

tedenskega postopnega uvajanja. S potekom starše seznani-

otroku omogočiti različne dejavnosti tudi v popoldanskem času.

mo na roditeljskem sestanku za starše otrok novincev, ki je

Hišnik:

V šolskem letu 2020/21 se lahko odločate med:

praviloma v mesecu juniju. Starše skupaj z otrokom povabimo

Primož Švent

 Plesna šola Igen,

na pogovorne ure konec avgusta, na katerih tudi dorečemo

Čistilke:

 Cici nogomet,

Viktorija Korenak

 Zgodnje učenje tujega jezika,
Izvajanje dodatnih dejavnosti je vezano na število udeležencev,
denarna sredstva, časovne, prostorske in druge pogoje, strokov-

Programi Vrtca Dobrna

ni kader in potekajo po 15.00 uri, zaradi varnosti otrok in odgo-

V Vrtcu Dobrna izvajamo v skladu z Zakonom o vrtcih dnev-

vornosti izvajalcev (razen plavalnega teča-

ni program za naslednja starostna obdobja:

ja).

vse podrobnosti. V prvem tednu uvajanja postopno podaljšujemo čas bivanja otroka novinca v vrtcu. Starše povabimo k
popolnem sodelovanju v oddelku v času njihove prisotnosti.
Izkušnje nam kažejo, da je prilagajanje otrok in staršev po
modelu zelo uspešno in zagotavlja kar se le da hiter in ne
stresen prehod otroka v novo okolje.

Oddelki v šolskem letu 2020/21

• prvo starostno obdobje: otroci v starosti od dopolnjenega
11. meseca do treh let in
• drugo starostno obdobje: otroci v starosti od treh let do
vstopa v šolo.
Program izvajata vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. Dnevni
program v oddelkih I. starostnega obdobja izvajata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice s sočasno prisotnostjo vsaj 6
ur dnevno, v kombiniranem oddelku vsaj 5 ur in v oddelkih II.
starostnega obdobja vsaj 4 ure.
Sočasna prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja se
zagotavlja z urnikom posameznega zaposlenega in se preko leta spreminja zaradi organizacijskih potreb.
Pri razporejanju otrok v oddelke upoštevamo zakonsko
osnovo in prostorske zmogljivosti.

Vpis otrok v Vrtec Dobrna
V vrtec vpisujemo otroke od dopolnjenega
enajstega meseca starosti. Na podlagi oddane Vloge za sprejem otroka v vrtec in razpoložljivih prostih mest sprejmemo otroka v vrtec skozi vse leto. Enkrat letno, v mesecu marcu objavimo
redni vpis otrok novincev za naslednje šolsko leto. Vlogo za sprejem dobite na naši spletni strani ali pri svetovalni delavki, ki vpis
tudi opravi.

Oddelek /
vrsta oddelka

Vzgojiteljica
Pomočnik/ca vzgojiteljice

RDEČA SKUPINA
HOMOGENI
I. starostnega obd.

Mihaela Podrzavnik

MODRA SKUPINA
HETEROGENI
I. starostnega obd.

Milena Korenak

ORANŽNA SKUPINA
HOMOGENI
I. starostnega obd.

Marjana Šet

ROZA SKUPINA
HETEROGENI
II. starostnega obd.

Mateja Kos/Janja Pesjak

ZELENA SKUPINA
HOMOGENI
II. starostnega obd.
BELA SKUPINA
HOMOGENI
II. starostnega obd.
RJAVA SKUPINA
HOMOGENI
II. starostnega obd.

Urška Mastnak

Jerneja Gal

Janja Pesjak/Tjaša Pungartnik
Tamara Cestnik
Tanja Marinšek/Laura
Šolaja
Katja Švent
Mojca Krajšek
Petra Narobe
Suzana Adamič
Domen Matelič

Število otrok

11
10
14
16
18
19
19

