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Himna Vrtca Ribnica
Sten Vilar

ZAVRTIMO VETRNICO
Travnik rožice razdaja
potok sveže žubori,
vsa narava nam podarja,
gozd v bližini zadiši.

ZAVRTIMO VETRNICO,
NAJ VRTI SE Z NAMI SVET,
VETER NAŠE JE VESELJE
SONCE ZLATO NAŠ NASMEH.

Le vrtimo, le vrtimo,
otroške igre si želimo,
z dobro mislijo v naš krog,
radovedno zdaj na pot.

Veter boža, sonce greje,
gozd zavetju širi veje,
travnik igre je zelenje,
voda vir za vse življenje.
Le vrtimo, le vrtimo,
otroške igre si želimo,
z dobro mislijo v naš krog,
radovedno zdaj na pot.
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PUBLIKACIJA

Spoštovani otroci in starši!
Pred vami je publikacija, ki vas seznanja z življenjem in delom v našem vrtcu in
s pomočjo katere boste našli odgovore na najpomembnejša vprašanja, ki si jih
morda zastavljate ob začetku šolskega leta.
Kot institucija si bomo prizadevali zasledovati dolgoročne cilje razvoja, kot so
razvoj kakovostne predšolske vzgoje, izboljšanje ključnih kompetenc otrok,
učenje tujih jezikov in stalen profesionalni razvoj strokovnih delavcev. Da bi
se lažje soočili z novimi izzivi, mora tudi naš vrtec postati okolje, ki podpira in
ustvarja nove prilagojene učne poti v skladu s potrebami in cilji otrok.
Globalizacijo lahko razumemo tudi kot izziv sodobnega časa, vendar imamo
na srečo v kompleksnem svetu izjemno veliko možnosti za dostop do znanj in
izkušenj drugih. Prav ta znanja in izkušnje si želimo pridobiti ter s tem prečiti
lastne okvire znanega. Vrtec se bo, v danih zmožnostih, odpiral navzven in se
trudil biti v okolju prepoznaven in z njim tesno sodeloval, hkrati pa bo spodbujal
prenos znanja med otroki in zaposlenimi.
Dragi otroci, želim vam uspešen začetek šolskega leta, ki bo prineslo veliko
novih spoznanj in napredovanj v skladu z vašimi zmožnostmi. Želim vam veliko
ustvarjalnosti, uspehov in lepih trenutkov. Staršem želim, da bi sodelovanje z
vrtcem temeljilo na medsebojnem zaupanju in v sodelovalnem duhu.
ravnatelj
Andraž Caserman
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Dobro počutje otrok in odraslih,
ki s prijaznostjo, dobro voljo in odgovornostjo
dajejo smisel življenju v vrtcu.
Naša vizija je razvoj ustanove v smeri strokovnega, kakovostnega, ustvarjalnega in
uspešnega vrtca. Svoje poslanstvo uresničujemo s celovito vzgojo predšolskih otrok
in prijetnim bivanjem v spodbudnem in inovativnem učnem okolju. Vrednote so
sooblikovalke našega življenja s katerimi skrbimo za dobrobit vseh pomembnih skupin:
zaposlenih, otrok, staršev, ustanovitelja in drugih sodelujočih. Na osnovi življenja
vrednot lahko spremljamo in prepoznavamo kakovostno delo in življenje.

PREDNOSTNE NALOGE v šolskem letu 2021/22
• Gibanje (za oddelke od 1 do 3 let)
		 Spodbujanje razvijanja naravnih oblik gibanja – cilj
• Gozdna pedagogika (za oddelke od 3 do 6 let)
		 Uvajanje in nadgrajevanje elementov gozdne pedagogike – cilj
Prednostne naloge na ravni vrtca so razdeljene na prvo in drugo starostno obdobje.
Oddelki v starosti 1–3 let bodo spodbujali in razvijali naravne oblike gibanja, oddelki
v starosti 3–6 let pa bodo uvajali in nadgrajevali elemente gozdne pedagogike. Hkrati
bomo tako v prvem, kot tudi v drugem starostnem obdobju spodbujali izvajanje
aktivnosti na prostem. Zagotavljali in oblikovali bomo okolja, ki otrokom omogočajo
ustrezne izzive. Večji poudarek bo na pestrosti dejavnosti, ustrezni izbiri metod in
oblik dela pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti. Strokovni delavec bo skupaj z otroki
aktiven v dejavnostih, z njimi bo sodeloval, jih opogumljal, jim pomagal in jih spodbujal.
Prednostno področje bo načrtoval in povezoval tudi z ostalimi področji kurikula.
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Predstavitev vrtca

Javni vzgojno varstveni zavod Vrtec Ribnica je ustanovila Občina Ribnica s sklepom o
ustanovitvi dne 30. 12. 1976 in je dne 13. 7. 1977 vpisan pri Okrožnem gospodarskem
sodišču v Ljubljani.
Vrtec s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe v vzgoji in izobraževanju ter varstvu
predšolskih otrok, ki so v javnem interesu in v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec Ribnica (Ur. l. RS 57/96, 26/97, 49/07, 105/08, 61/10, 105/11 in 72/14).
Vrtec zagotavlja javno službo, katere temeljne naloge so pomoč staršem pri celoviti
skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za
razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti (Zakon o vrtcih - ZVrt).
Vrtec Ribnica je javni zavod s 25. oddelki ter z oddelkom v Dolenji vasi. Stavba v
Ribnici ima tri ločene vhode (vhod uprava, vhod starejši in vhod mlajši). Pred vhodi je
parkirišče s parkirnimi mesti in mesti za kratkotrajno parkiranje. Stavba vrtca se deli
na upravno gospodarski del in dva dela, ločena za prvo in drugo starostno obdobje. V
I. in II. kraku za drugo starostno obdobje je 12 igralnic, 2 osrednja prostora ter ostali
pripadajoči prostori. V III. in IV. kraku za prvo starostno obdobje je 13 igralnic ter drugi
pripadajoči prostori. Vsak krak ima 6 teras, ki služijo kot podaljšek igralnic. Ograjeno
igrišče vrtca je razdeljeno na igrišče za mlajše ter na igrišče za starejše otroke. V
Športnem centru Ribnica, ki je v bližini vrtca, uporabljamo telovadnico vrtca in bazen.
Vrtec ima oddelek v Dolenji vasi s pripadajočim igriščem. Dejavnost v šolskem letu
2021/2022 bo potekala v 26 oddelkih.
Šolsko leto 2021/2022
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Osnovni podatki o vrtcu
Ime in sedež ustanove:
VRTEC RIBNICA,
Majnikova ulica 3, 1310 Ribnica
 01/620 93 71
Telefaks: 01/620 93 88
Spletna stran: www.vrtecribnica.si
e-pošta: vrtec@vrtecribnica.si
Uradne ure:
Ponedeljek: od 8.00 do 12.30 in 13.30 do 14.30
Sreda: od 8.00 do 12.30 in 13.30 do 16.00
Petek: od 7.00 do 13.00
Poslovni čas
Vrtec je odprt 11 ur, vsak dan od 5.30 do 16.30 – pet dni v tednu. Ob upoštevanju
spremenjenih potreb staršev in skladno s pravili se lahko poslovalni čas vrtca
med letom spremeni.
Med prazniki in poletnimi počitnicami združujemo oddelke in delo organiziramo
glede na število predhodno prijavljenih otrok.

ODDELEK VRTCA RIBNICA DOLENJA VAS
Jelenčki
 01/835 04 25
Poslovalni čas v enoti Vrtca Ribnica Dolenja vas:
od 6.00 do 16.00
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Ravnatelj:
Andraž Caserman
e-pošta:
andraz.caserman@vrtecribnica.si
 01/620 93 73

Tajništvo:
Radojka Grabovac
e-pošta:
radojka.grabovac@vrtecribnica.si
 01/620 93 71

Pomočnica ravnatelja:
Lili Glavonjić
e-pošta:
pomocnica.ravnatelja@vrtecribnica.si
 01/620 93 85

Računovodstvo:
Danica Čop
e-pošta:
danica.cop@vrtecribnica.si
 01/620 93 72

Svetovalna delavka:
Bernarda Osojnik
e-pošta:
svetovalna.delavka@vrtecribnica.si
 01/620 93 75

Knjigovodstvo:
Maja Klavs, Mojca Pakiž
e-pošta:
knjigovodja@vrtecribnica.si
 01/620 93 87

Organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima:
Damjana Amon
e-pošta: opzhr@vrtecribnica.si
 01/620 93 86

Šolsko leto 2021/2022
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Organiziranost vrtca
VODSTVO
 ravnatelj
 pomočnik ravnatelja
STROKOVNI DELAVCI

ADMINISTRATIVNO
FINANČNA SLUŽBA

 vzgojitelj
 pomočnik
vzgojitelja
 svetovalni delavec
 organizator ZHR in
prehrane

TEHNIČNA SLUŽBA

 računovodja

 spremljevalec gibalno
oviranih otrok

 tajnik VIZ

 kuhar

 knjigovodja

 kuhinjski pomočnik
 šivilja - perica
 čistilka
 hišnik
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ZELENI KRAK

MODRI KRAK

ZAJČKI

01/ 320-57-22

RAČKE

01/ 320-57-16

VEVERIČKE

01/ 320-57-21

ŽELVICE

01/ 320-57-15

JEŽKI

01/ 320-57-20

ŽABICE

01/ 320-57-14

LISIČKE

01/ 320-57-19

RAKCI

01/ 320-57-13

MEDVEDKI

01/ 320-57-18

RIBICE

01/ 320-57-12

SRNICE

01/ 320-57-17

BOBRČKI

01/ 320-57-11

ORANŽNI KRAK

RDEČI KRAK

PETELINČKI

01/ 320-57-23

ČEBELICE

01/ 320-57-29

OVČKE

01/ 320-57-24

KOBILICE

01/ 320-57-30

MUCE

01/ 320-57-25

MURENČKI

01/ 620-93-80

MIŠKE

01/ 320-57-26

METULJČKI

01/ 320-57-31

KUŽKI

01/ 320-57-27

MRAVLJICE

01/ 320-57-32

KONJIČKI

01/ 320-57-28

PIKAPOLONICE

01/ 320-57-33

POLŽKI

01/ 320-57-34

ENOTA VRTCA DOLENJA VAS
JELENČKI

Šolsko leto 2021/2022
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Programi vrtca
Dnevni program
Vrtec izvaja dnevni program, ki obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok v starosti od
11. mesecev do vstopa v šolo.
Letos bomo izvajali dejavnost v 26 oddelkih. Sprejem in uvajanje otrok v dnevni
program vrtca poteka skladno z Zakonom o vrtcih (Ur.l RS št.: 100/05, z dopolnitvami),
Pravilnikom o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Ribnica (Ur.l. RS št. 9/14) in Pogodbo
o medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih staršev in vrtca.
Strokovna podlaga za delo v vrtcu je Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet
RS za splošno izobraževanje (Ur.list RS št.: 33/99).
Program poteka od 5.30 do 16.30 ure. V času bivanja otrok v vrtcu se prepletajo igra
in dejavnosti s posameznih področij, ki jih vključujemo v dnevno rutino. Področja,
ki jih izvajamo v našem vzgojno izobraževalnem programu: gibanje, jezik, umetnost,
narava, družba in matematika.
Skozi dejavnosti že omenjenih področij se, v tem času še posebej, prepletajo dejavnosti
zdravstvene in prometne vzgoje v povezavi z drugimi elementi kurikula.
Korak za korakom
V nekaterih oddelkih poteka Izvedbeni kurikulum predšolske vzgoje po programu
Korak za korakom (v nadaljevanju KZK), ki temelji na skupni filozofiji, ciljih in teoretski
zasnovi metodologije KZK. Metodologija KZK je ena od možnosti izvedbe nacionalnega
Kurikula za vrtce, v kateri je pomembna individualizacija, ki temelji na otrokovih
potrebah, interesih in razvojni stopnji otroka. Pomemben element metodologije
je spodbudno učno okolje, socialna pravičnost, izkustveno učenje, vloga otroka in
vzgojitelja ter sodelovanje s starši in okoljem. Program temelji na skupni filozofiji,
ciljih in teoretski zasnovi metodologije KZK. Vključeni smo v Mrežo za spreminjanje
kakovosti Korak za korakom.
Prilagojeni program za predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo
Za otroke s posebnimi potrebami izvajamo program s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Otrokom zagotavljamo
pomoč v skladu z zapisnikom multidisciplinarnega tima. Prizadevamo si, da bi bila
njihova vključenost v življenje vrtca pozitivna izkušnja za vse otroke.
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Obogatitvene dejavnosti
Načrtujemo in izvajamo obogatitvene dejavnosti, ki so namenjene dopolnjevanju
interesov otrok, ter bogatenju življenja in dela v vrtcu in oddelkih, v času dnevnega
programa, s katerim v večji meri uresničujemo načela predšolske vzgoje, ter
uresničujemo kakovostno in pestro izvedbo kurikula.
Obogatitveni programi so vključeni v ceno programa vrtca in jih izvajajo strokovni
delavci. Nekatere obogatitvene dejavnosti zunanjih izvajalcev so plačljive ali doplačljive
(stroški prevoza, vstopnine,…) in so načrtovane v dogovoru s starši.
Načrti in vsebine zunanjih projektov in obogatitvenih vsebin so razvidni v Letnih
delovnih načrtih oddelkov, med katerimi so posamezni vezani na prednostno nalogo
vrtca in oddelka. Spremni listi načrtov in evalvacij obogatitvenih dejavnosti se za
posamezno šolsko leto vodijo v dokumentaciji posamezne obogatitvene dejavnosti.

Šolsko leto 2021/2022
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Obogatitvene dejavnosti
v šolskem letu 2020/21
Letos bogatimo vzgojno delo našega vrtca z naslednjimi dejavnostmi, programi
in projekti:


Bralna značka



Natečaji in tekmovanja



Cici vesela šola



Nemške urice v vrtcu



Fit program za področje telesne
dejavnosti in športa



Pevski zbor Pobarvanka



Program Neon



Fraktalna risba





Gledališka skupina zaposlenih
Vrtca Ribnica CICI MICI

Projekti in dejavnosti na nivoju
skupin



Rolanje



Gozdni vrtec



Šolski ekovrtovi



Jaz, Ti, Mi, Vsi



Trajnostna mobilnost



Mali sonček



Turizem v vrtcu



Najstarejši in najmlajši
prijateljujemo



Varno s soncem



Zdravje v vrtcu

Nadstandardne dejavnosti
Občina zagotavlja Vrtcu Ribnica, izven sredstev za vrtec, naslednje nadstandardne
programe: najem športne površine in bazena v ŠC Ribnica po vnaprej dogovorjenem
časovnem razporedu.

Dodatne dejavnosti
Izvajanje dodatnih dejavnosti sodi med storitveno dejavnost. Med te dejavnosti
sodijo različne dejavnosti, ki so lahko tudi s področij dejavnosti kurikula (ples,
tuj jezik, športne, glasbene dejavnosti, različne delavnice,…). Izvajajo jih zunanji
izvajalci na željo staršev. Pooblaščene odgovorne zunanje osebe za izvajanje
dodatne dejavnosti otroke prevzamejo v vrtcu. Otroci se po dodatnih dejavnostih
ne vračajo v vrtec.
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Cilji predšolske vzgoje

V vrtcu bomo sledili in uresničevali naslednje cilje:









otroci bodo razvijali sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
otroci bodo razvijali sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in
sodelovanje v skupini,
otroci bodo razvijali sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje
čustvenega doživljanja in izražanja,
otrokom bo omogočeno negovanje radovednosti, raziskovalnega duha,
domišljije in intuicije, ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
otrokom bo omogočeno spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in
ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
otroci bodo spodbujeni k doživljanju umetniških del in umetniškega izražanja,
otroci bodo spodbujeni z različnimi dejavnostmi k telesnemu in gibalnemu
razvoju,
otroci bodo razvijali samostojnost pri higienskih navadah in pri skrbi za
zdravje (Po ZVrt).

Šolsko leto 2021/2022
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Načela
Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in
poteka po načelih:







demokratičnosti,
pluralizma,
avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,
enakih možnosti za otroke in starše, upoštevanje različnosti med otroki,
pravice do izbire in drugačnosti in
ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega
razvoja (ZVrt).

Načrtovanje pedagoškega procesa bo temeljilo še na naslednjih načelih:
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Načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti;
Načelo uravnoteženosti med področji dejavnosti;
Načelo horizontalne in vertikalne povezanosti;
Načelo sodelovanja s starši;
Načelo sodelovanja z okoljem;
Načelo kritičnega vrednotenja;
Načelo razvojno procesnega pristopa;
Načelo timskega načrtovanja;
Načelo aktivnega učenja. (povzeto po
Kurikulumu za vrtce).

PUBLIKACIJA

Pravice otrok in staršev
Pravice otrok in staršev so določene v mednarodnih dokumentih in zakonih ter Ustavi RS.


Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic.
V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti
zastopniki (v nadaljevanju starši).



Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen
razvoj, ki vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju.
Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče uresničiti brez upoštevanja
razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja
in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in
odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in
avtonomne presoje. Javni vrtci so svetovno nazorsko nevtralni.



Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum),
do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s
poudarkom na varstvu osebnih podatkov.



Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja
in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem
morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno
avtonomnost vrtca.



Vrtec, ob vstopu otrok v vrtec, omogoči staršem postopno uvajanje.

Šolsko leto 2021/2022
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Obveznosti staršev do vrtca


Posredujejo natančne
podatke in obveščajo o
spremembah.



Ob sprejemu otroka v vrtec
predložijo vzgojiteljici ali
pomočnici vzgojiteljice
mnenje zdravnika o
zdravstvenem stanju
otroka.



Obvestijo o bolezni in
predvsem nalezljivi bolezni
otroka.



Otroku zagotovijo na
poti v vrtec in iz vrtca
spremstvo polnoletne
osebe. Otroka lahko z
dovoljenjem staršev spremljajo tudi otroci, starejši od 10 let in
mladoletniki. Otroka predajo neposredno strokovni delavki.



Upoštevajo poslovni čas vrtca in 9-urni čas bivanja otroka v vrtcu. Daljša
prisotnost preko poslovnega časa vrtca je storitev, ki jo doplačajo.



Ravnajo po navodilih Pravilnika o varnosti otrok.



V skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov podajo pisno
soglasje in dovoljenje.



S pisno izjavo soglašajo za prevoz otrok z javnimi prevoznimi sredstvi.



Se aktivno vključujejo v različne oblike sodelovanja z vrtcem.



Nastale konfliktne situacije rešujejo v vrtcu.



Redno in pravočasno plačujejo program.
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Pomembne informacije za starše
Vpis

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in
prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11
mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne
odsotnosti z dela.
Vpis otrok za novo šolsko leto je objavljen z javnim razpisom. Če je v vrtec vpisanih
več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.
Starše novo sprejetih otrok povabimo na roditeljski sestanek, kjer dobijo informacije
o čim manj stresnem prehodu otroka iz družine v vrtec.

Izpis

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15–dnevnim odpovednim rokom, ki
začne teči z dnem prejema pisne odpovedi na ustreznem obrazcu. V nasprotnem
primeru vrtec ob izpisu obračuna stroške za dodatnih 15 dni prisotnosti.

Rezervacija

Starši lahko enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta uveljavijo rezervacijo
za neprekinjeno odsotnost otroka iz vrtca najmanj mesec dni in največ dva meseca.
Rezervacijo so starši dolžni napovedati vrtcu pisno, najpozneje dva tedna pred prvim
dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor
enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka.

Šolsko leto 2021/2022
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Plačilo programa
Ceno programa predšolske vzgoje krijejo starši, občina stalnega bivališča otroka
in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Izračun cene programa, plačilo programa in oprostitev plačila programa
določajo Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, Zakon o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakon o vrtcih.
Starši, ki plačajo program, lahko uveljavijo znižano plačilo vrtca. Na pristojni Center
za socialno delo starši oddajo Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. CSD
na podlagi vloge izda odločbo o višini prispevka. Če vrtec še ni obveščen z odločbo
CSD glede višine plačila, se staršem obračuna plačilo po najvišjem dohodkovnem
razredu. Po prejemu odločbe vrtec naredi poračun.
Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v
Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda
po lestvici (77 %).

18

PUBLIKACIJA

Sodelovanje med vrtcem in starši
Starši ste naši pomembni partnerji. V vrtcu ponujamo različne oblike medsebojnega
sodelovanja. Od staršev si želimo, da upoštevajo meje soodločanja, ki ne smejo
posegati v strokovnost vrtca.
Svet staršev
Starši otrok iz vsake skupine imenujejo svojega predstavnika v Svet staršev.
Svet zavoda vrtca
V Svetu zavoda so starši zastopani s predstavniki, ki jih izvoli Svet staršev.
Roditeljski sestanki
So organizirani sestanki dvakrat ali trikrat letno. So informativne narave o delovanju
vrtca in omogočajo staršem sodelovanje pri oblikovanju Letnih delovnih načrtov
oddelkov.
Govorilne ure
Potekajo enkrat mesečno ali po potrebi v dogovoru s starši. Namenjene so
poglobljenemu razgovoru o otroku.
Predavanja za starše
Srečanja so organizirana v popoldanskem času v prostorih vrtca, namenjena so
staršem predšolskih otrok in delavcem vrtca. Vodijo jih zaposleni Vrtca Ribnica ali
zunanji izvajalci.
Skupna srečanja
Ob prireditvah, predavanjih, delavnicah in skupnih srečanjih vzgojiteljic, otrok
in staršev, tematskih okroglih mizah, dnevih odprtih vrat ter obiskih na domu
poglabljamo stike med otroki, starši in strokovnimi delavci.
Sodelovanje staršev neposredno v vzgojnem procesu
Predstavitev poklica in prostočasnih dejavnosti staršev, organiziranje in izvajanje
predstav in praznovanj, spremstvo na izletih, starši kot prostovoljci v vzgojnem
procesu.
Sodelovanje staršev posredno v vzgojnem procesu
Anketni vprašalniki, zbiranje naravnih in odpadnih materialov, gledališke predstave, ...
Pisna obvestila
Na oglasni deski se pred vsako igralnico in na obeh vhodih nahajajo obvestila in
aktualne informacije. Osnovne informacije so dostopne na spletni strani, staršem pa
jih posredujemo tudi preko elektronskih sporočil.
Šolsko leto 2021/2022
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Svetovalna služba
V svetovalni službi skrbimo
za optimalni razvoj vsakega
otroka v vrtcu. Osnovna
področja dela svetovalne
službe v vrtcu so svetovalno
delo z otroki, starši, vzgojitelji
in njihovimi pomočniki ter
sodelovanje z vodstvom vrtca
in zunanjimi ustanovami. Pri
delu jo vodijo osnovna načela
svetovanja:
prostovoljnost,
zaupnost podatkov in dobrobit
otroka.
Starši se lahko posvetujete o:


vključitvi in navajanju otroka na življenje v vrtcu,



vzgoji in o otrokovem razvoju,



reševanju težav, ki jih ima otrok ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, razveza
ali ločitev, selitev, smrt, odvisnost, druge stiske, s katerimi se srečujete starši),



odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk
(težave pri hranjenju, spanju in bioritmu, močenje postelje, blatenje oz.
prekomerno zadrževanje blata, nemirnost, agresivnost, nočne more, strah,
samozadovoljevanje, drugo,…),



pomoč otrokom s težavami in motnjami v razvoju,



spodbujanje nadarjenega otroka,



prehodu in pripravi na vstop v šolo.

Otrokom z odločbo o usmeritvi nudimo dodatno strokovno pomoč, ki jo izvajajo
različni strokovnjaki.
Za otroke, ki potrebujejo dodatne spodbude v razvoju, je zagotovljena individualna
pomoč, ki jo izvajata psihologinja vrtca in socialna pedagoginja iz OŠ dr. France
Prešeren Ribnica.
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Zdravje in prehrana
Zaposleni v vrtcu si vsakodnevno prizadevamo vzpostavljati pogoje za zdravo življenje. Ustvarjamo klimo, ki daje posamezniku občutek, da je varen, zaščiten in sprejet.
V vzgojno izobraževalno delo vnašamo vrednote in navade zdravega načina življenja.
Pri skrbi za zdravje in prehrano upoštevamo veljavne zakonske predpise, navodila in
priporočila strokovnih ustanov ter navodila, ki smo jih sprejeli v vrtcu. Pri načrtovanju
prehrane upoštevamo kakovostna merila in zdravstveno (zdravniško) priporočeno dietno prehrano. Otrokom omogočamo uživanje in spoznavanje slovenskih tradicionalnih jedi.

Poskrbimo za:


redno dnevno vzdrževanje higiene prostorov,



dovolj svežega zraka z rednim prezračevanjem,



primerno sobno temperaturo in osvetlitev prostorov,



preventivno zaščito pred nalezljivimi boleznimi,



program preventivnega zobozdravstvenega varstva,



zagotavljanje pogojev za osebno higieno otrok,



dnevno gibanje in igro otrok,



zdravo in varno prehrano.

Šolsko leto 2021/2022
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Sklad vrtca
Po 135. členu ZOFVI (Ur. l. RS št. 16/2007 s spremembami) deluje sklad vrtca,
katerega upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih
so najmanj trije predstavniki vrtca. Upravni odbor oblikuje program sklada Vrtca
Ribnica za tekoče leto.
Zbiranje sredstev za sklad vrtca je omogočeno na računu:
01304-6030641154, sklic 299001.

»Vse, kar moram vedeti o tem,
kako je treba živeti, kaj je treba početi in
kakšen moraš biti, sem se naučil že v vrtcu.
Modrost me ni čakala na vrhu šolanja,
ampak v peskovniku na otroškem igrišču.«
Fulghum
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Ustanoviteljica

Majnikova ulica 3, 1310 Ribnica
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