Vrtec Antona Medveda Kamnik
Novi trg 26b, Kamnik
splet: www.vrtec-kamnik.si
e-pošta: info@vrtec-kamnik.si
telefon: 01 830 33 30
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Obstaja vrtec, kamor se vi in vaši otroci radi vračate.
Obstaja vrtec, kjer bi si želeli ostati, saj iz njega odmeva radoživ otroški smeh, pesem, veselje.
Obstaja vrtec, kjer je otrokom dana varnost, toplina, ljubezen, zaupanje.
Obstaja vrtec, kjer se otroci učijo deliti, negovati prijateljstvo, kjer vedo, da skupaj zmorejo več.
Obstaja vrtec, kjer otroci vedo, kaj je to drugačnost, se jo naučijo sprejemati in spoštovati.
Obstaja vrtec, ki otroke že od malega vzgaja k zdravemu načinu življenja in k povezanosti z naravo.
Obstaja vrtec, kjer otroke učijo, da so ponosni na svoje mesto, svoje korenine in spodbujajo medgeneracijsko povezovanje.
Obstaja vrtec, ki pomaga staršem pri vzgoji otrok in poskuša biti njihov enakovreden partner.
Obstaja vrtec, kjer odrasli vedo, da se veliko in kar največ lahko naučijo od otrok.
Obstaja vrtec, kjer se odrasli zavedajo, da jih otroci ves čas opazujejo in se učijo od njih z zgledom.

S pomočjo publikacije, ki je pred vami, pokukajmo v vrtec.
Skupaj bomo odkrili, kaj vse se skriva v malih igralnicah, kjer
živijo »veliki« ljudje in morda boste na koncu lahko rekli:

Da, Vrtec Antona Medveda Kamnik
je takšen vrtec.
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«Igra je otrokovo delo. Otroci se učijo iz vsega, kar počnejo«.
Carolyn Hooper-Zelo pogosto se sprašujemo: »Ali bo naš otrok imel srečno otroštvo, še posebej predšolsko
dobo?«
Predšolsko obdobje za otroka ne pomeni pripravljalnega obdobja za odraslost ampak samostojno, pomembno,
kvalitetno etapo našega življenja, ki je ne moremo in ne smemo zanemariti. Predšolska doba je doba aktivnega spoznavanja sveta, tudi spoznavanja čustvenega sveta. Otrok odkriva zapleten svet človeških odnosov
preko sporazumevanja s svojimi starši in sovrstniki, kar počne preko medsebojnih interakcij s svojim primarnim okoljem. Predšolska doba je zelo pomembna doba v odraščanju človeka. V njej je zelo pomembna vloga
odraslega, ki spremlja otroka na njegovi življenjski poti. Otrok lahko uči odraslega najmanj v treh pomembnih veščinah: veseliti se brez kakršnegakoli vzroka, biti vedno zaposlen in vztrajati pri svojem. Čim manjši je
otrok, toliko večja je njegova potreba, da sproti preverja svoje zamisli in čustva. To pomeni, da mu moramo
biti odrasli fizično čim več na razpolago. Starši pozabljajo, da današnje otroke hiter in potrošni- ški način
življenja izčrpava, ker jim ruši duševno zdravje in veselje za življenje.
Zelo pomembno je, da se bo otrok počutil varno, saj je potreba po varnosti ena od njegovih osnovnih potreb.
Otrok se čuti varnega takrat, ko je njegovo življenje ritmično organizirano in ko se dejavnosti ponavljajo brez
velikih sprememb. Tukaj velja enostavno pravilo – bolj, ko se otrok počuti varnega, bolj se razvija.
V Vrtcu Antona Medveda Kamnik omogočamo varno in spodbudno okolje za predšolske otroke.
Maksimalen razvoj otroka je možen samo s strokovno pomočjo odraslih – staršev in vzgojiteljev. Delo z otroki
mora biti grajeno na jasnem razumevanju zakonitosti njihovega psihičnega razvoja, na poznavanju značilno- sti naslednje razvojne stopnje in na poznavanju sprememb, ki pogojujejo in napovedujejo njen prihod.
Pravijo, da se iz drobnega popka razvije cvet in iz majhnega semena zraste drevo. Verjamem, da boste v Vrtcu
Antona Medveda Kamnik našli varno, čustveno ter spodbudno okolje za razvoj vaših otrok.
ravnateljica vrtca
mag. Liana Cerar
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O VRTCU IN ZAPOSLENIH
Uprava Vrtca Antona Medveda Kamnik se nahaja na Novem trgu 26 b v Kamniku,
v neposredni bližini zdravstvenega doma Kamnik.
••
••
••
••
••
••

ime vrtca: Vrtec Antona Medveda Kamnik, Kamnik
telefon: 01 830 33 30
faks: 01 839 13 27
e-naslov: info@vrtec-kamnik.si
spletna stran: www.vrtec-kamnik.si
uradne ure:
ponedeljek:
7.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sreda: 		
7.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
petek: 		
7.00 - 12.00
•• poslovni čas: 5.30 do 17.00

Vrtec Antona Medveda Kamni

Vrtec posluje vse leto, pet dni v tednu, od ponedeljka do petka. V poletnih mesecih in v času praznikov se zaradi manjše
prisotnosti otrok in dopusta javnih uslužbencev, zaradi racionalizacije dela posamezni oddelki in enote združujejo tako,
da zagotovimo nemoten vzgojno-izobraževalni proces. V vrtcu skozi vse leto izvajamo dnevni program, v enoti Tinkara
pa tudi poldnevni program vrtca. Poslovni čas vrtca je določen v letnem delovnem načrtu vrtca in ga lahko v dogovoru
z ustanoviteljem med letom spremenimo.

Kako se je vse skupaj začelo in
kako delujemo?
Leta 1953 je Občina Kamnik za potrebe vzgoje in varstva
predšolskih otrok ustanovila VVZ Antona Medveda. Otroški
vrtec je dobil svoje prostore v župnišču na Šutni. Danes je
Vrtec Antona Medveda Kamnik javni vrtec, njegova ustanoviteljica je Občina Kamnik. V šolsko leto 2020/2021 Vrtec
Antona Medveda Kamnik vstopa kot eden večjih vrtcev v
Sloveniji, saj ima kar 56 oddelkov na štirinajstih različnih lokacijah. Zato, da se bodo otroci pri nas res dobro počutili,
bomo skrbeli vsi zaposleni.
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Vizija našega vrtca, ki so jo oblikovali in ji sledijo vsi zaposleni je: »Krepimo iskreno in spoštljivo komunikacijo z zgledom
varnega, ljubečega, sodelovalnega in odgovornega odnosa do
človeka in narave.«

Strokovne delavce vrtca predstavljajo:
••
••
••
••

vzgojiteljice predšolskih otrok,
vzgojiteljici v razvojnem oddelku,
vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev,
svetovalni delavki
• Janja Hudej in Helena Hribar
• s sedežem v enoti Rožle • tel. 01 830 33 38, 031 371 078 • janja.hudej@vrtec-kamnik.si
in helena.hribar@vrtec-kamnik.si
•• vzgojiteljica za izvajanje dodatne strokovne pomoči
• Tina Černič • s sedežem v enoti Sneguljčica • tel. 01 620 48 71 • tina.cernic@vrtec-kamnik.si.

Ostali delavci, ki skrbijo
za nemoten potek dela:

Ravnateljica:
mag. Liana Cerar • tel. 01 830 33 30 in 030 468 096
Pomočnici ravnateljice:
Milena Lampret • tel. 01 831 40 19 in 051 653 958
• milena.lampret@vrtec-kamnik.si – s sedežem v
enotah Tinkara, Pestrna in Rožle
Brigita Urbanija • tel. 01 831 14 02 in 051 653 969
• brigita.urbanija@vrtec-kamnik.si – s sedežem v
enotah Kamenček in Sneguljčica
Organizatorka prehrane:
Aida Čekić • tel. 01 831 06 72
• aida.cekic@vrtec-kamnik.si- s sedežem v enoti
Sneguljčica
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Organizatorka zdravstveno higienskega režima:
Petra Topličanec • tel. 01 831 06 72
• ZHR@vrtec-kamnik.si- s sedežem v enoti
Sneguljčica
Računovodja:
Vesna Jeglič Mandeljc • tel. 01 830 33 37
• vesna.jeglic-mandeljc@vrtec-kamnik.si
Poslovna sekretarka:
Anita Babić • tel. 01 830 33 30
• anita.babic@vrtec-kamnik.si
Knjigovodja:
Fani Ves • tel. 01 830 33 33
• fani.ves@vrtec-kamnik.si

Knjigovodja:
Eva Sušnik • tel. 01 830 33 35
• eva.susnik@vrtec-kamnik.si
Knjigovodja:
Katja Kecelj • tel. 01 830 33 36
• oskrbnine@vrtec-kamnik.si
in delavci zaposleni v kuhinjah,
pralnici ter vzdrževalci vrtca.
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ABOUT THE KINDERGARDEN AND OUR EMPLOYEES
Administration offices of the kindergarden are located at Novi trg 26b in Kamnik, next to Kamnik health centre.
••
••
••
••
••
••

kindergarden name: Vrtec Antona Medveda Kamnik, Kamnik
phone: 01 830 33 30
fax: 01 839 13 27
e-mail: info@vrtec-kamnik.si
website: www.vrtec-kamnik.si
office hours:
monday:
7.00 - 12.00 and 13.00 - 15.00
wednesday:
7.00 - 12.00 and 13.00 - 17.00
friday: 		
7.00 - 12.00
•• business hours: 5.30 - 17.00

The kindergarden is open all year round, five days a week, from Monday to Friday. In the summer months and on national holidays, different groups are united, in order to rationalize the working process, allow vacation for all employees
and ensure continuation of the educational process. We offer a daily programme throughout the whole year and a
half-day programme. Business hours are specified in the annual working plan and can be modified during the year
upon agreement with the founder.

How did it all start and how we operate?
In 1953, the Municipality of Kamnik founded the educational institute Antona Medveda for preschool children. The
kindergarden was situated in the Šutna parish. Today, the kindergarden is a public institution, founded by the Municipality of Kamnik. We are entering the school year 2020/2021 as one of the biggest kindergardens in Slovenia, with 56
groups on 14 different locations.

The vision of our kindergarden, which was created by our employees is: »Strengthen honest and respectful communication
by having a safe, loving, cooperative and responsible attitude
towards all human beings and nature.«
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Professionals employed
in our kindergarden:
••
••
••
••

preschool children educators,
educators in the developmental group,
educator assistants,
counsellors
• Janja Hudej and Helena Hribar
• based and Rožle unit
• tel. 01 830 33 38, 031 371 078
• janja.hudej@vrtec-kamnik.si
and helena.hribar@vrtec-kamnik.si,
•• special needs children educator
• Tina Černič • based in Sneguljčica unit
• tel. 01 620 48 71 • tina.cernic@vrtec-kamnik.si.

Other employees:
Headmistress:
mag. Liana Cerar • tel. 01 830 33 30 and 030 468 096
Headmistress assistants:
Milena Lampret • tel. 01 831 40 19 and 051 653 958
• milena.lampret@vrtec-kamnik.si – based in Tinkara, Pestrna and Rožle units
Brigita Urbanija • tel. 01 831 14 02 and 051 653 969
• brigita.urbanija@vrtec-kamnik.si – based in Kamenček
and Sneguljčica units
Department of food and beverage:
Aida Čekić • tel 01 831 06 72
• aida.cekic@vrtec-kamnik.si – based in Sneguljčica unit
Department of health and hygene:
Petra Topličanec • tel 01 831 06 72
• ZHR@vrtec-kamnik.si – based in Sneguljčica unit
Accountant:
Vesna Jeglič Mandeljc • tel. 01 830 33 37
• vesna.jeglic-mandeljc@vrtec-kamnik.si

Secretary:
Anita Babić • tel. 01 830 33 30
• anita.babic@vrtec-kamnik.si
Bookkeeper:
Fani Ves • tel. 01 830 33 33
• fani.ves@vrtec-kamnik.si
Bookkeeper:
Eva Sušnik • tel. 01 830 33 35
• eva.susnik@vrtec-kamnik.si
Bookkeeper:
Katja Kecelj • tel. 01 830 33 36
• oskrbnine@vrtec-kamnik.si
and kitchen, laundry and maintenance staff.
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ZAKAJ VRTCU REČI - DA?
Zgodnje predšolsko obdobje je optimalno obdobje za podpiranje senzornega, kognitivnega, socialnega in
jezikovnega razvoja. Otroku v vrtcu omogočamo:
•• možnost izbire (izziv, raznolikost vsebin in strategij, s katerimi omogočamo različnim otrokom različne načine
učenja),
•• kompleksne aktivnosti: reševanje problemov, dogovarjanje o možnih rešitvah, izvajanje dejavnosti z drugimi,
•• dejavnosti, ki omogočajo komunikacijo (branje, pisanje, poslušanje, govorjenje, raznovrstne motorične dejavnosti, umetniške dejavnosti),
•• bogato naravno okolje,
•• raznolikost dejavnosti ter raznolikost otrok in odraslih, s katerimi otrok vstopa v interakcijo (po spolu, starosti,
interesih, kulturi),
•• prepoznavanje in upoštevanje otrokovih potreb po varnosti, ljubezni, razumevanju, kompetentnosti, odgovornosti, uspehu, ipd.
Vsa novejša spoznanja o pomembnosti zgodnjega vključevanja v vrtec pravijo, da je vstop otroka v vrtec pomemben
za njegov nadaljnji razvoj.
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Cilji predšolske vzgoje (Zakon o vrtcih Ur. l. RS, št. 25/2008) v vrtcih so:
•• razvijanje sposobnosti razumevanja sebe in drugih,
•• razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
•• razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
•• negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
•• spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in
pisanja,
•• spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
•• posredovanje znanj z različnih področij znanosti in z vidika vsakdanjega življenja,
•• spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja,
•• razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

Povezanost z naravo je eden izmed ciljev, ki mu v vrtcu posvečamo posebno pozornost.
Vrtec Antona Medveda Kamnik se je že v šolskem letu 2008/2009 vključil v projekt
EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA in aktivno sodeluje v projektu EKOVRT. Je tudi
prvi vrtec v Sloveniji, ki je prejel znak Šolski eko vrt. Z aktivnostmi v projektih bomo
nadaljevali tudi v šolskem letu 2020/2021. Gre za program, ki uvaja načrtno in celostno
okoljsko vzgojo. Tekom šolskega leta v vseh oddelkih potekajo dejavnosti, ki otroke
spodbujajo k spoznavanju sožitja z naravo. Pridobili smo tudi zeleno zastavo in podpisali
EKOLISTINO, katere načela skušamo živeti tako otroci kot odrasli.
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Strokovni delavci v Vrtcu Antona Medveda Kamnik svoje delo načrtujemo po KURIKULUMU ZA VRTCE, ki temelji na upoštevanju otrokovih individualnih razlik v
razvoju in učenju, na upoštevanju celostnega in uravnoteženega razvoja otrok, zagotavljanju pestre ponudbe vsebin, metod in oblik dela z otroki. Prav tako zagotavlja večjo avtonomnost in strokovno odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih
delavcev.

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki sta ga izdala
Ministrstvo za šolstvo in šport in Urad RS za šolstvo leta
1999. Pomembno je, da postavlja otroka v središče, hkrati pa
vzgojitelju omogoča upoštevanje drugačnosti, individualnosti,
spoštovanje otrokove zasebnosti in intimnosti.

Poldnevni program poteka v enoti Tinkara, in sicer od 8.00 do 14.00. Otroci imajo na voljo zajtrk, malico in kosilo.
Strokovne delavke in delavci v enoti Kamenček načrtujejo svoje delo po kurikulumu za vrtce s tem, da vključujejo v
načrtovanje elemente MONTESSORI PEDAGOGIKE. Na prvi pogled je prepoznavnost te pedagogike v umirjenosti, samostojnosti otrok in individualnem pristopu. Materiali in aktivnosti so oblikovani tako, da spodbujajo otrokovo samostojno raziskovanje, hkrati pa so skrbno izbrani glede na otrokove sposobnosti in spretnosti. Otroci se učijo in osvajajo
znanje spontano s samostojnim delom z različnimi materiali. Cenjena je občutljivost za skupnost in spoštovanje potreb
drugih. Glavno vodilo pri vzgojiteljevem delu je: »Pomagaj mi, da naredim sam.«
Programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami - vključevanje
otrok s posebnimi potrebami med druge vrstnike, omogoča razvoj njihovih zmožnosti ter sprejemanje in priznavanje
drugačnosti in motenj, ki jih spremljajo vse življenje. Obenem daje tako otrokom s posebnimi potrebami kot tudi drugim otrokom in odraslim možnost razumevanja in spoštovanja vsakega človeka kot enkratnega in vrednega posameznika (opredeljeno v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS, Ljubljana, 1995, str. 58, 59). V šolskem letu 2013/2014 smo
v vrtcu odprli razvojni oddelek vrtca, ki domuje v enoti Kamenček in v šolskem letu 2017/2018 razvojni oddelek v enoti
Sneguljčica, kjer so zagotovljeni pogoji za celostni razvoj otrok s posebnostmi v razvoju.
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Načrtovanje vzgojnega dela poteka skrbno v obliki letnega delovnega načrta vrtca, letnega delovnega načrta posameznih enot in oddelkov. V načrtu vrtec podrobneje določi vsebino življenja in dela v vrtcu, delo in izobraževanje
strokovnega kadra itd. Letni delovni načrt vrtca potrdi Svet vrtca. V načrtovanje vzgojnega dela lahko vzgojitelj glede
na starost aktivno vključi otroke, zunanje sodelavce, prostovoljce in tudi starše.

Otrokom v vrtcu želimo ponuditi pestre dejavnosti ter ustvarjalno klimo, v kateri bodo
spoznavali in odkrivali svoje sposobnosti in interese, se jih naučili izražati, se učili
medsebojnih odnosov, spoštovanja sebe in drugih, sprejemati drugačnost in še marsikaj,
kar jim bo koristilo takrat, ko odrastejo.
Prednostne naloge našega vrtca s cilji, ki smo si jih zastavili:
•• Krepimo samozavestnega in avtonomnega vzgojitelja za uspešen vrtec;
Načrtovanje in izvajanje usmerjenih dejavnosti z vnašanjem možgansko stimulativnega gibanja, ki spodbuja
optimalno delovanje otrokovih možganov
Opolnomočenje strokovnih delavcev za delo z otroki s posebnostmi v razvoju
•• Uvajanje izboljšav za samoevalvacijo:
Razvijati socialne zmožnosti in spretnosti otrok
Razvijati telesno-gibalne zmožnosti in spretnosti otrok

Prednostnim nalogam sledimo z vključevanjem v različne projekte kot so Eko šola kot način življenja, Eko vrt, Mali sonček,
Veronikin zaklad, Otroci potrebujemo gozd... Starši so o delu
v oddelku obveščeni preko oglasnih desk oddelka in spletnih
strani vrtca.
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ENOTE VRTCA ANTONA MEDVEDA KAMNIK
Vrtec Antona Medveda Kamnik ima 14 enot, ki se razprostirajo od Šmarce do Motnika. Vsaka enota je skupnost zase, pa
vendar si vsi, ki v posameznih enotah delamo, prizadevamo, da se otroci in starši v njih dobro počutijo.

ENOTA ROŽLE
Novi trg 26 b
Tel.: 01 830 33 30, faks: 01 839 13 27
rozle@vrtec-kamnik.si
Poslovni čas: 5.30 do 17.00

Rožle
ENOTA TINKARA								
Klavčičeva 1			
Tel.: 01 831 40 19
tinkara@vrtec-kamnik.si
Poslovni čas: 5.30 do 17.00
Poldnevni program: 8.30 do 12.30

Tinkara
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ENOTA PESTRNA 				
Groharjeva 1
Tel.: 01 831 58 00
pestrna@vrtec-kamnik.si
Poslovni čas: 5.30 do 17.00

Pestrna
ENOTA KAMENČEK 				
Tomšičeva 9
Tel: 01 831 14 02
kamencek@vrtec-kamnik.si
Poslovni čas: 5.30 do 17.00

Kamenček

ENOTA SNEGULJČICA 				
Kovinarska 11
Tel: 01 831 06 72
sneguljcica@vrtec-kamnik.si
Poslovni čas: 5.30 do 17.00

Sneguljčica

ENOTA OBLAČEK 				
Trdinova 7a
Tel: 01 831 12 22
oblacek@vrtec-kamnik.si
Poslovni čas: 5.30 do 16.30

Oblaček
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ENOTA KEKEC 					
Zg. Stranje 22
Tel: 01 832 55 72
kekec@vrtec-kamnik.si
Poslovni čas: 5.30 do 16.30

Kekec
ENOTA PALČEK 					
Šmartno 13b
Tel.: 01 834 75 22
palcek@vrtec-kamnik.si
Poslovni čas: 5.30 do 16.30

Palček

ENOTA MOJCA 				
Matije Blejca 14
Tel.: 01 831 58 26
mojca@vrtec-kamnik.si
Poslovni čas: 5.30 do 16.30

Mojca

ENOTA CEPETAVČEK 				
Nevlje 16
Tel.: 01 839 15 73
cepetavcek@vrtec-kamnik.si
Poslovni čas: 5.30 do 16.30

Cepetavček
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ENOTA MARJETICA 			
Ljubljanska 3a
Tel.: 01 831 53 06
marjetica@vrtec-kamnik.si
Poslovni čas: 5.30 do 16.30

Marjetica
ENOTA SONČEK 				
Trg padlih borcev 2
Tel.: 01 831 32 14
soncek@vrtec-kamnik.si
Poslovni čas: 5.30 do 16.30

Sonček

ENOTA PEDENJPED				
Jakopičeva 27
Tel.: 01 831 51 10
pedenjped@vrtec-kamnik.si
Poslovni čas: 5.30 do 16.30

Pedenjped

ENOTA POLŽKI 				
Motnik 8
Tel.: 01 620 48 83
polzki@vrtec-kamnik.si
Poslovni čas: 5.30 do 16.30

Polžki

18

OBLIKOVANJE ODDELKOV ZA PREDŠOLSKE OTROKE
…ali po kakšnem ključu so oblikovane skupine v vrtcu?
Vrsto in število oddelkov določi vrtec v soglasju z lokalno skupnostjo, ustanoviteljico vrtca.

a) ODDELKI PO STAROSTNIH OBDOBJIH
•• Otroci prvega starostnega obdobja so razporejeni v oddelke prvega starostnega obdobja, to so otroci od
1. do 3. leta starosti.
•• Otroci drugega starostnega obdobja so razporejeni v oddelke drugega starostnega obdobja, to so otroci
od 3. leta do vstopa v šolo.
V zakonu o vrtcih (Ur. l. RS, št. 25/2008) je zapisano, da vzgojno delo poteka v oddelkih, v katerih so otroci lahko razporejeni v:
•• starostno homogene oddelke - starostni razpon enega leta,
•• starostno heterogene oddelke - otroci prvega ali drugega starostnega obdobja,
•• kombinirane oddelke - otroci v starostnem razponu od 1 - 6 let, v kombinirani oddelek so vključeni otroci
prvega in drugega starostnega obdobja.

b) ODDELKI PO TRAJANJU
•• DNEVNI PROGRAM
Dnevni program lahko traja šest do devet ur in se lahko izvaja dopoldne, popoldne, celodnevno ali izmenično. Dnevni
programi so namenjeni otrokom od 1. leta do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Večina oddelkov v našem zavodu je celodnevnih.
•• POLDNEVNI PROGRAM
e program namenjen otrokom od 1. leta do vstopa v šolo. Program poteka od 8.00 do 14.00. Otroci imajo v tem času
na voljo tudi zajtrk, malice in kosilo.
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KU-KU, POGLED V NAŠE IGRALNICE….

od 5.30 do 8.00 ure
Sprejem otrok ob prihodu v vrtec, prosta igra, po želji
otrok (igralni kotički, družabne igre, kocke…)

ob 8.00 uri
Zajtrk, navajanje na samostojnost in oblikovanje kulturno-higienskih navad, navajanje na samopostrežni zajtrk.
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od 9.00 do 10.00 ure

Po zajtrku se prepletajo različne načrtovane dejavnosti, kjer
so otroci vključeni v proces
ustvarjanja, raziskovanja, iskanja različnih strategij reševanja
problemov, gibalne aktivnosti v
različnih prostorih vrtca (telovadnica, hodniki, stopnišča) oz. zunaj vrtca (igrišče, sprehodi, izleti,
obisk kulturnih ustanov, gledališča). Vzgojno delo v vrtcu poteka
cel dan.

Dopoldanska malica, otroci imajo ves
čas na voljo zadostno količino pijače
in prigrizke. Otroke
spodbujamo, da se
aktivno vključujejo
v pripravo malice.

od 9.30 do 10.00 ure

Bivanje zunaj vsak
dan,
ob vsakem
vremenu. Spodbujamo učenje v naravnem učnem okolju,
na travniku, gozdu,
obrežju rek itd.

od 10.00 do 12.00 ure
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od 12.00 do 13.00 ure

od 13.00 do 14.00 ure

Kosilo – ob posameznih
elementih dnevne rutine otroke spodbujamo k
samostojnosti, skrbi za
lastno urejenost, sodelovanju pri procesu ureditve
prostora ter jih navajamo
na prehranjevalno kulturo
in zdrave prehranjevalne
navade.

Počitek je še posebej pomemben
element dnevne rutine, saj je močno vezan na čustven odnos otroka
do doma in njegov občutek varnosti v drugem okolju.
To je čas poslušanja in prebiranja pravljic, tihih iger, poslušanju
glasbe in družabnih iger. Večina
otrok v tem času zaspi, ostalim
otrokom pa omogočamo različne
dejavnosti v ali izven igralnice.

Popoldanska malica,
ki jo lahko otrok, če
želi, odnese domov.
Popoldanske dejavnosti, igre po želje
otrok.
Odhod otrok domov.

od 14.00 do 17.00 ure
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DODATNE IN OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V VRTCU
1. DODATNE DEJAVNOSTI
Izvajanje dodatnih dejavnosti sodi med storitveno dejavnost in v nobenem primeru ne sodijo v kurikulum vrtca, ne
glede na to ali so njene vsebine in cilji skladni z vsebinami in cilji Kurikuluma za vrtce. V vrtcu se dodatne dejavnosti izvajajo predvsem na željo staršev. Vrtec lahko k izvedbi dejavnosti povabi strokovne delavce vrtca ali zunanje izvajalce.
Dodatna dejavnost ne sme posegati v program vrtca in ne sme motiti izvajanja kurikuluma.
Stroške za izvedbo dodatnih dejavnosti krijejo starši sami. V našem vrtcu smo se na pobudo staršev odzvali tako, da
vsako leto v mesecu septembru ponudimo zloženko Dodatne dejavnosti, kjer so navedene različne možnosti, med katerimi lahko starši sami izberejo tisto, ki jo želijo. Naj naštejemo le nekatere: igralne urice, plesne urice, tečaji plavanja,
angleščina, igre z žogo itd.

Plavalni tečaj

Vse dodatne dejavnosti bomo tudi letos predstavili z zloženko, na kateri bodo vse potrebne informacije o vpisu
in vsebini dejavnosti. Zloženko boste v prvi polovici septembra dobili v vseh enotah našega vrtca in na internetni strani vrtca www.vrtec-kamnik.si. Prijavnico boste oddali na UPRAVI na Novem trgu 26b, 1241 Kamnik.
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2. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in
jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od izved- benega kurikuluma vrtca, interesa otrok in želja staršev.
Načrtujemo in izvajamo jih strokovni delavci vrtca v času
predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in vzgojiteljev pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikuluma za vrtce. Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru
posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu v obliki delavnic v prostorih vrtca in izven stavbe in igrišča vrtca v obliki
obiskov predstav, knjižnic, muzejev, prireditev. Obogatitveno dejavnost načrtujeta strokovni delavki v svojem letnem
delovnem načrtu, ki ga predstavita vsem staršem na roditeljskem sestanku in od staršev prejemeta tudi soglasje, da se z
določeno obogatitveno dejavnostjo strinjajo. V tem primeru
so starši tudi plačniki le-te.
Obogatitvene dejavnosti, ki jih financira in načrtuje vrtec,
so podrobneje zapisane v letnem načrtu vrtca (angleščina,
plavalni tečaj, pevski zbor, gledališke predstave za otroke…)
. Podrobnejše informacije o teh dejavnostih starši izvedo na
prvih roditeljskih sestan- kih oddelkov.
Vrtec Antona Medveda Kamnik je prepoznaven po kar
treh prireditvah za otroke – Novoletnem bazarju, Veronikinem festivalu in Zaključni prireditvi, ki je namenjena otrokom, ki se bodo šolali.

Veronikin festival

Novoletni bazar

3. BIVANJE V NARAVI
To je dejavnost, ki jo vrtec izvaja izven kraja bivanja otrok in
poteka več dni. Podlaga za izvajanje omenjene dejavnosti je
program za predšolske otroke oziroma Kurikulum za vrtce. V
Vrtcu Antona Medveda Kamnik organiziramo za otroke dva
različna tabora. Prvi je Zimski doživljajski tabor, ki ga izvajamo
v Logarski dolini v penzionu Na razpotju. Tabora se udeležijo
otroci pred vstopom v šolo.
Drugi je Eko tabor, ki ga izvajamo na Debelem Rtiču. V tabor
so povabljeni otroci rojeni v letu 2016. Poudarek je na učenju
v naravnem učnem okolju oziroma na doživljajski pedagogiki.

Bivanje v naravi, eko tabor
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MOJ TREBUŠČEK SE SMEHLJA,
ZDRAVO HRANO RAD IMA
Za to, da so želodčki polni, obrazi pa nasmejano zdravi, v vrtcu skrbi kar nekaj ljudi – kuharice, ki že zgodaj zjutraj pripravljajo tople obroke, perice, ki poskrbijo, da si otroci okoli vratu zavežejo čiste slinčke, šofer, ki nekaterim skupinam
hrano pripelje iz večjih kuhinj in navsezadnje organizatorka prehrane, ki sestavi zdrav jedilnik.
Skrbimo za zdravo prehranjevanje z načrtovanjem ustreznih jedilnikov, izborom kvalitetnih, zdravju prijaznih, varovanih živil, zdravo in skrbno pripravo hrane ter kulturno ponudbo le-te.

V vrtcu upoštevamo sistem HACCP (Hazard Analitical Critical
Control Point), ki je sistemska metoda za ugotavljanje in ocenjevanje dejavnikov tveganja pri posameznih postopkih proizvodnje in prometa z živili. Sistem določa načine nadzora in
prepoznava kritične kontrolne točke ter nam vsem zagotavlja
večjo varnost na celotni prehranski verigi - od njive do mize.

Ta sistem nam omogoča in nas obvezuje, da zagotavljamo sledljivost vseh živil, ki se pojavijo v prehranski verigi otrok v
vrtcu, zaradi česar starše prosimo, da naj otroci ob različnih pogostitvah kot je npr. praznovanje rojstnega dne, s seboj
ne prinašajo živil, ki jim ni mogoče slediti.
V vrtcu upoštevamo specifične prilagoditve prehrane za posamezne otroke v primerih, ko gre za bolezni, povezane z
motnjami prebave in presnove. Za otroke, ki potrebujejo dietno prehrano, se vrtec prilagaja dieti, ki jo predpiše zdravnik specialist, kar pomeni, da morajo starši pridobiti potrdilo in usmeritve za dietno prehrano od zdravnika. Na organizatorko prehrane Aido Čekić se starši lahko obrnete v primeru potreb po dietni hrani za otroka.
V vrtcu praviloma zdravil ne dajemo, razen v izjemnih primerih, ko ima otrok zdravstvene težave, npr. epilepsija, vročinske krče ipd., in o katerih mora biti vrtec obveščen. V skladu z Načrtom ukrepanja v primeru nujnih stanj in nenadno
nastalih bolezenskih znakov, moramo imeti za dajanje zdravila v vrtcu predhodno pisno privolitev staršev, s soglasjem
zdravnika in z njegovimi natančnejšimi usmeritvami. V zvezi z zdravstvenimi posebnostmi otrok, se lahko obrnete na
organizatorko zdravstveno higienskega režima Petro Topličanec.
Vse naloge s področja prehrane in zdravstveno higienskega režima predstavljajo skupek prizadevanj vseh zaposlenih
za zdrav stil življenja in so stalnica v življenju in delu vrtca. Dnevno, tedensko, letno in na daljše roke s pozitivnim pristopom postavljamo temelje vrednotam za zdravo rast, razvoj otrok in zdrav način življenja v najširšem smislu.
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DA BO OTROKOM LEPO …
Da bi bilo za otroke kar najbolje poskrbljeno, v našem vrtcu poleg vzgojiteljic ter vzgojiteljev – pom. vzgojiteljev skrbita
še svetovalni delavki Janja Hudej in Helena Hribar, vzgojiteljici v razvojnem oddelku in vzgojiteljica, ki nudi dodatno
strokovno pomoč.

Vstop v vrtec je pomemben dogodek tako za otroka, družino kot tudi za vrtec, ki postane
nov košček v mozaiku družinskega življenja. Otroci so v obdobju najintenzivnejšega
razvoja zaupani v odgovornost vrtca, ki se zaveda, da igra pomembno vlogo v razvoju
njihove osebnosti. Ob vključitvi v vrtec pri vzgoji in razvoju otrok lahko naletimo na
težave in stiske. V vrtcu smo strokovni delavci, ki smo usposobljeni za to, da otrokom in
njihovim staršem najprej prisluhnemo, nato pomagamo.
Najpogostejše teme, o katerih se lahko pogovarjate s svetovalno delavko, so:
•• priprava in posvetovanje ob vključitvi otroka v vrtec,
•• posvetovanje ob vstopu otroka v šolo,
•• posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju,
•• posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, razveza ali ločitev, selitev, smrt, odvisnost, druge stiske,
s katerimi se srečujete kot starši),
•• razumevanje in pomoč pri odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave pri
hranjenju, spanju in bioritmu, močenje postelje, nezmožnost zadrževanja oziroma prekomerno zadrževanje
blata, nemirnost, nočne more, strah, samozadovoljevanje, agresivno vedenje in drugo),
•• svetovanje o možni pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju ter nadarjenemu otroku.

Dolžnost ukrepanja pri zaznavi suma nasilja nad otrokom
Starši so odgovorni za skrb in vzgojo svojih otrok. V kolikor te dolžnosti ne izvajajo, jo kršijo ali otroka zlorabljajo, je dolžna država otroka zaščititi.
Zakon o preprečevanju nasilja v družini in Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode opredeljujeta nasilje v družini in določata dolžnosti ukrepanja.
Odgovornost za poročanje je na strani vsakega od nas, v kolikor presodimo, da je otrok lahko žrtev nasilja, na kar kažejo
znaki/posledice nasilja, poškodbe, sporočila otroka, nenavadna/nova vedenja, oz. v kolikor izvemo o tem od tretje osebe.
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V takih primerih otrok potrebuje zaščito. Zavedati se moramo, da si otroci sami ne morejo pomagati, da so odvisni
od nas odraslih, ki delamo v njihovo dobro in jim zagotavljamo varno okolje. O naših opažanjih smo dolžni obvestiti
pristojni Center za socialno delo ali policijo. Le-ti so pristojni, da v nadaljevanju raziščejo okoliščine, opravijo razgovor s
starši in v nadaljevanju postopajo v skladu z zakonodajo.
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VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU
V Vrtcu Antona Medveda Kamnik imamo dva posebna oddelka.
Majhna. Čuteča. Ljubeča.
Razvojni oddelek obiskujejo otroci s posebnimi potrebami, ki so lahko otroci z zmerno,
težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci
z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni
otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci ter otroci z avtističnimi motnjami. Oddelek vodi vzgojitelj s
spe- cialno in rehabilitacijsko pedagoško izobrazbo v sodelovanju z vzgojiteljem - pomočnikom vzgojitelja. V razvojnem oddelku
se izvaja prilagojen program za predšolske
otroke, pri katerem se lahko prilagaja vsebina, organizacija in način izvajanja. Otroci, ki
so vključeni v razvojni oddelek, imajo vsak
svoj individualiziran program, v katerega se
vpiše otrokova ocena funkcioniranja in načrt
dela.
V razvojnem oddelku se zaposleni v sodelovanju z različnimi strokovnjaki (zdravniki,
psihologi, logopedi, fizioterapevti, delovnimi terapevti) vsakodnevno trudimo prepoznavati otrokove potrebe in otrokom nuditi
optimalno okolje za razvoj sposobnosti.
Trudimo se slišati starše in jim nuditi oporo.
Predvsem pa je naša naloga to, da pomagamo staršem biti starši, saj smo mi tisti, ki
otroku nudimo strokovno obravnavo, topel
in čuteč objem matere in ponosen pogled
očeta pa lahko nudita samo mati in oče.
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Kaj pa vzgojitelj, ki izvaja dodatno strokovno pomoč?
So otroci, ki potrebujejo drugačen pristop. So otroci, ki potrebujejo točno določene izkušnje in okolje, da zadostijo svojim razvojnim potrebam. In so otroci, katerim čas brez ustrezne pomoči, ne bo prinesel pomembnejšega razvojnega
napredka.
So starši, ki zaznavajo, da je potek razvoja njihovega otroka drugačen, specifičen. So starši, ki bi premikali gore, da bi
svojemu otroku pomagali na »ta prav način«.
In je čas, ki predstavlja ključen dejavnik pri otrokovem napredku. To je čas zgodnje obravnave.

Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami, v okviru specialno
pedagoške in logopedske službe v vrtcu, temelji na celostnem razvojnem
pristopu. To pomeni, da je potrebno natančno oceniti, na kateri stopnji
razvoja je otrok na vseh razvojnih področjih in kakšne naloge se mu postavljajo. Če otrok ne izpolni nalog in zahtev svojega razvojnega obdobja,
ne more stopiti v naslednjo razvojno fazo. Pri tem je ključnega pomena
multidisciplinarno sodelovanje staršev, strokovnega tima v vrtcu in
razširjenega tima strokovnjakov, ki otroka obravnavajo (zdravniki, psihologi, logopedi, specialni pedagogi, delovni terapevti, fizioterapevti).

Eden izmed ključnih vidikov zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami, ki se udejanja v času bivanja otroka v
vrtcu je ta, da poteka v otrokovem naravnem okolju in naravni socialni mreži.
V predšolskem obdobju se otroci z razvojnimi posebnostmi pogosto prepoznajo na podlagi govorno-jezikovnih težav,
motenj pozornosti s hiperaktivnostjo (ali brez hiperaktivnosti), gibalne oviranosti, motenj senzornega procesiranja,
razvojnega zaostanka, neharmoničnega razvoja ali zdravstvenih posebnosti.
Otrokov zdravnik ali strokovni delavci vrtca staršem lahko priporočijo obisk v centru za zgodnjo obravnavo (naročijo
se na podlagi napotnice). Tam se izvede prvi pregled otroka in starše se po potrebi usmeri k posameznim strokovnim
delavcem znotraj centra za zgodnjo obravnavo. Sestavi se lahko multidisciplinarni tim, ki oceni zmožnosti in potrebe
otroka ter pripravi in spremlja individualni načrt pomoči družini oziroma zapisnik timskega sestanka. Na podlagi individualnega načrta je otrok lahko upravičen do vključitve v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo. To pomeni, da je otrok v času svojega bivanja v vrtcu v svoji skupini upravičen do prilagoditev in strokovne pomoči specialnega in rehabilitacijskega pedagoga/socialnega pedagoga in/ali logopeda.
Tako otrok dobi možnost, da se ga razume, se prepozna njegove potrebe in prilagodi okolje njegovim zmožnostim in
potrebam. Tako starši dobijo možnost razumeti svojega otroka, dobijo strokovno podporo in usmeritve, da lahko otroku pomagajo v ključnih letih njegovega razvoja.
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MAMA, POJDI DANES V VRTEC SAMA –
uvajalno obdobje
Ko gre otrok prvič v vrtec, ali pa tudi po daljši odsotnosti, se mora spopasti z ločitvijo od matere, delitvijo prijateljev z
drugimi otroki, s sklepanjem novih socialnih stikov, se znajti v skupini, pridobiti pozornost, občutek sprejetosti, pripadnosti, podrediti svoje potrebe, tudi počakati in potrpeti, da pride na vrsto.

Otroci, ki se v vrtec vključijo zgodaj, imajo prednost na vseh področjih razvoja, vendar
imajo pogosteje težave, ker so v prvem letu starosti na primarnega skrbnika najbolj
čustveno navezani. Z leti otrok v svoj socialni svet sprejme širše skupine ljudi in se na
osebe iz širšega okolja lažje naveže.
Jok ob odhodu staršev je izraz čustev, ki jih otroci občutijo ob slovesu in je nekaj povsem normalnega. Strokovne delavke bodo vašega otroka potolažile in zanj lepo poskrbele.
Da bi proces adaptacije na nove okoliščine potekal čim bolj umirjeno, smo pripravili nekaj praktičnih nasvetov:
•• Otroku lahko pomagamo premostiti prevelike razlike med življenjem doma in življenjem v vrtcu tako, da ga
postopoma začnemo navajati na svojo odsotnost, npr. kakšno popoldne ali večer naj preživi sam z očetom ali
starimi starši, za uro ga pustite znani osebi, ipd..
•• Prav tako mu bomo uvajalne težave omilili, če ga bomo že doma navajali na samostojnost: npr. samostojnost
pri jedi, igranju, oblačenju, obuvanju, spanju, higieni, ipd…
•• Obiščite knjižnico in si izposodite slikanico, ki govori o vrtcu. Z otrokom se pogovarjajte o življenju v vrtcu,
predstavite mu dnevni red, tudi pozitivne in negativne stvari v vrtcu, vendar ga s temo vrtca ne obremenjujte
in ne pretiravajte.
•• Pred vstopom v vrtec naj otrok ne doživlja večjih sprememb kot npr. odvzem dude, spanje v svoji postelji,
ipd...
•• Prvi dan v vrtcu otroka ne pustite v vrtcu ves dan. Novinci so v vrtcu na začetku krajši čas, ki se postopoma
podaljšuje. Poslovite se lepo, a hitro in mu povejte, da ga boste prišli iskati.
•• Omogočite mu, da ima s seboj priljubljeno igračko, dudo, odejico, ipd., ki mu zagotavlja občutek varnosti.
•• Vzgojiteljici zaupajte posebnosti vašega otroka, povejte vse - kako ga umirite, ko joče, s čim ga uspavate,
katera je njegova najljubša igrača, navada, pa tudi razvada. Vi vašega otroka najbolje poznate – vzgojiteljici, s
tem pa tudi otroku, boste ogromno pomagali, če jo boste opremili s čim več informacijami.
•• Če je otrok zdrav, naj v vrtec hodi redno, saj se tako lažje privadi na dnevni ritem in pridobi občutek varnosti
in zaupanja. Pri tem ima pomembno vlogo tudi stalen ritem prihodov in odhodov iz vrtca.
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To je obdobje, ko vaš otrok potrebuje več telesnega kontakta, več
pozornosti in ljubkovanja – ne skrbite, ne boste ga razvadili, temveč
boste v njem zgradili temelj zaupanja vase in v svet okoli njega.
Odziv staršev ima pomemben
vpliv na to, kako bo otrok sprejel
nove razmere. Negotovost staršev
se namreč prenese tudi na otroka.
Če niste prepričani o vključitvi v
vrtec ali vam odhod otroka v vrtec
povzroča skrbi, o tem spregovorite o svojih pomislekih, strahovih
ali dilemah se posvetujte z vzgojiteljico ali svetovalno delavko v vrtcu. Tako boste pomagali vašemu
otroku, da se mu bo omogočilo
prijetno bivanje.
S postopnim uvajanjem se otrok
navadi na novo okolje, pridobi občutek varnosti in sprejetosti v skupini ter sprejme dejstvo, da zjutraj
v skupini ostane brez staršev, da pa
popoldne nekdo pride ponj. V vrtcu za lažji prehod družina – vrtec
izvajamo individualne razgovore
pred vstopom v vrtec, kjer starši
posebnosti svojega otroka predstavijo strokovnima delavkama
v oddelku. Prav tako so na nivoju
vrtca organizirani uvodni roditeljski sestanki za starše novincev, na
sestanek navadno povabimo tudi
strokovnjaka s področja predšolske vzgoje, ki staršem pomaga s
strokovnimi nasveti.
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VSAKA STVAR IMA SVOJO CENO
S 1. 1. 2012 je pričel veljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10 in naknadne spremembe;
krajše ZUPJS), ki v 24. členu objavlja lestvico, na podlagi katere center za socialno delo staršem določi višino plačila
vrtca.
Za lažje razumevanje določanja višine plačila staršem, smo v nadaljevanju zapisali nekaj osnovnih podatkov
na osnovi ZUPJS-A:
•• Vse pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo pri krajevno pristojnem centru za socialno delo.
•• Starši na enotni Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev lahko uveljavljajo različne pravice iz javnih sredstev, med njimi tudi pravico do subvencije za znižano plačilo vrtca.
•• Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, Vloga za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/
subvencije vrtca in Obrazec za sporočanje sprememb so dosegljivi na spletni strani vrtca, na spletnih straneh
centrov za socialno delo, na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter
v knjigarnah in papirnicah.
•• Starši oddajo vlogo osebno ali po pošti na center za socialno delo ali preko e-portala.
•• Plačilo staršev določi center za socialno delo z odločbo na podlagi lestvice, ki starše razvršča v dohodkovne
razrede, upoštevaje povprečni mesečni dohodek na osebo v primerjavi z neto povprečno plačo v Republiki
Sloveniji. V posameznem dohodkovnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa, v katerega
je otrok vključen. Razliko med plačilom staršev in ceno programa plača občina, kjer ima otrok in njegovi starši
stalno prebivališče.
•• Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge,
podeli pa se za obdobje enega leta ne glede na koledarsko leto ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Nove vloge po poteku stare ni potrebno oddati, ker CSD po uradni dolžnosti izdajo
novo odločbo, razen v primeru, da se pravica uveljavlja na novo (vstop otroka v vrtec). V tem primeru je novo
vlogo potrebno oddati.
•• Če starši zamudijo rok za oddajo vloge, se pravica do subvencije za znižano plačilo vrtca, delna oprostitev
plačila za mlajšega otroka in oprostitev plačila za tretjega otroka, uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca,
ko so oddali vlogo. To pomeni, da staršem za mesece, ko z odločbo centra za socialno delo nimajo dodeljene
pravice, vrtec izstavi račun v višini 77 % cene programa.
•• 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 %).
•• Če je v vrtec vključen več kot en otrok iz družine, po Zakonu za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS št.
40/12) in na podlagi izdane odločbe centra za socialno delo starši za mlajšega otroka plačajo 30 % dohodkovnega razreda, v katerega so z odločbo uvrščeni. Tretji in vsak naslednji otrok, vključen v vrtec pa je za starše
brezplačen. Pogoj za uveljavljanje sofinanciranja oziroma financiranja s strani ministrstva je oddaja vloge
za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za drugega oziroma vse nadaljnje otroke oziroma izdana veljavna
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••
••
••
••

odločba za znižano plačilo vrtca, ki jo izda centra za socialno delo.
Plačila so v celoti oproščeni rejenci. Vlogo mora oddati rejnik.
Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa (100 %), v katerega je otrok vključen.
Starši, katerih otroci se šolajo in v vrtcu ostajajo mlajši otroci, so dolžni v mesecu izpisa na center za socialno
delo javiti datum izpisa starejšega otroka iz vrtca z Obrazcem za sporočanje sprememb.
Starši morajo centru za socialno delo sporočiti vsa dejstva, okoliščine in vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost do znižanja plačila vrtca v osmih dneh od dneva, ko je nastala taka sprememba ali so zanjo izvedeli
(npr. sprememba občine stalnega bivališča, sprememba števila družinskih članov, itd).

CENE PROGRAMOV
Vrtec Antona Medveda Kamnik pripravi predlog cen dnevnih in poldnevnih programov na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/2003 in naknadne spremembe) in ga posreduje ustanoviteljici – Občini Kamnik.
Občinski svet Občine Kamnik je sprejel Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik (Ur. list
RS, št. 9/15). Cene programov se uporabljajo od 1. 2. 2015 dalje. Cena za razvojni oddelek vrtca pa je bila oblikovana 1.
6. 2018
Na podlagi odločbe centra za socialno delo in sprejetega Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v
Občini Kamnik, vrtec staršem mesečno izstavlja račune z rokom plačila dvajsetega v mesecu za pretekli mesec.

PRAVILA NA PODROČJU OSKRBNIN
Svet Vrtca je 27. 2. 2018 sprejel Pravilnik na področju oskrbnin. V pravilniku so zapisani postopki izdajanja računov staršem, zaračunavanja zamudnih obresti in pošiljanja opominov v
primeru neplačila ter postopki izterjave neporavnanih zapadlih terjatev.
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STARŠI IN MI ALI KAKO SE POVEZUJEMO IN SODELUJEMO
Starši so sestavni del življenja in dela v vrtcu. Zavedamo se, da je spoštljiva dvosmerna komunikacija pot, ki nas vse
skupaj vodi h kvalitetnim odnosom in s tem tudi k večji kvaliteti dela, prav tako je za kvalitetno delo pomembno sodelovanje staršev z vrtcem.
Naj naštejemo le nekatere oblike sodelovanja s starši, ki so že uveljavljene v našem vrtcu:
•• roditeljski sestanki za novo sprejete otroke pred vstopom v vrtec,
•• individualni razgovori s starši novo sprejetih otrok pred vstopom v vrtec,
•• roditeljski sestanki oddelkov - načrtujemo dva roditeljska sestanka letno,
•• dnevne informacije o otrokovem počutju - skupen dogovor staršev in strokovnih delavk na informativnem
roditeljskem sestanku oddelka,
•• pogovorne urice - 1x mesečno oziroma po potrebi,
•• nenačrtovani pogovori na pobudo vzgojitelja, svetovalne delavke, vzgojiteljice, ki nudi dodatno strokovno
pomoč,
•• skupna srečanja s starši v obliki delavnic, čajank, izletov - dogovor s starši na prvem roditeljskem sestanku,
•• informiranje staršev o delu v oddelku preko oglasnih desk, Dnevnikov skupin, zloženk,
•• informiranje staršev s strani vodstva o pomembnih informacijah preko oglasnih desk,
•• informiranje staršev preko internetne strani vrtca,
•• informiranje staršev preko SMS sporočil,
•• pridobivanje informacij s pomočjo anketnih vprašalnikov, posredovanje povratnih informacij,
•• okrepimo starševstvo - šola za starše, brezplačno,
•• zaključne prireditve na nivoju oddelkov,
•• zaključne prireditve na nivoju vrtca za vse družine– Novoletni bazar v mesecu decembru in Veronikin festival v mesecu maju, Zaključna prireditev za otroke, ki se všolajo,
•• svet staršev - starši na 1. roditeljskem sestanku oddelkov izvolijo enega predstavnika oddelka za
svet staršev in njegovega namestnika,
•• svet vrtca, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.
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V našem vrtcu imate starši pravice:
•• do pisnega in ustnega obvestila o različnih ponudbah o programih vrtca,
•• do vpogleda v programe za predšolske otroke (Kurikulum za vrtce),
•• do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku z vzgojiteljem, vzgojiteljem v razvojnem oddelku, vzgojiteljem - pomočnikom vzgojitelja in svetovalno službo, vzgojiteljico, ki nudi otrokom
dodatno strokovno pomoč,
•• pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varovanju osebnih podatkov,
•• pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in v oddelku, ter po dogovoru z vzgojiteljem, aktivnega sodelovanja pri vzgojnem delu, pri tem pa morajo starši upoštevati strokovno
avtonomnost vrtca,
•• do postopnega uvajanja otroka v različne programe vrtca,
•• do spoštovanja njihove zasebnosti družine, pri čemer pa je vrtec kot javna institucija dolžan pristojni center
za socialno delo obvestiti o morebitni zaznavi nasilja v družini.
…in dolžnosti:
•• spoštovati dogovore in naš poslovni čas,
•• redno poravnavati finančne obveznosti,
•• seznanjati vrtec s spremembami podatkov (telefon, naslov, ...),
•• prihajati po otroka pravočasno,
•• otroka predajte strokovnemu delavcu osebno,
•• otroka ob prihodu in odhodu spremljajte starši oz. pooblaščene osebe, starejše od 10 let,
•• zanimajte se za otrokov razvoj in se vključujte v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem,
•• v primeru nalezljivih bolezni obvestite odgovorno osebo v vrtcu,
•• upoštevajte in spremljajte navodila in obvestila na oglasnih deskah ter spletni strani vrtca,
•• o vseh problemih in težavah, ki bodo nastali z bivanjem vašega otroka v vrtcu, se najprej pogovorite s strokovnimi delavci, kajti zavedamo se, da se problemi najlažje rešujejo tam, kjer so nastali.
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KAJ JE ŠE DOBRO VEDETI
SPLETNA STRAN in FACEBOOK VRTCA
Vrtec na svoji spletni strani www.vrtec-kamnik.si objavlja aktualne informacije, za katere menimo, da si jih moramo
deliti. Na spletni strani pa najdete tudi dogajanja v posameznih enotah in oddelkih iz česar se da razbrati naše raznolike
in bogate dejavnosti. Na spletni strani boste našli tudi povezavo na našo facebook stran.

VPIS V VRTEC
Pred vključitvijo otroka v vrtec starši z vrtcem sklenejo pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev
in vrtca. Vrtec lahko sprejme otroka od dopolnjenega 11. meseca starosti, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta, v obliki polne odsotnosti z dela. Vrtec enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.
V času javnega vpisa morajo starši oddati Vlogo za sprejem otroka v vrtec, ki je na voljo na spletni strani vrtca, občine
Kamnik in v vseh enotah vrtca. Otroke sprejemamo v vrtec tudi med šolskim letom, če oddelki niso polno zasedeni. V
primeru, da se med letom sprosti prosto mesto, imajo prednost pri vpisu otroci iz centralnega čakalnega seznama. Centralni čakalni seznam predstavlja seznam otrok, ki so bili na komisiji za sprejem otrok za aktualno šolsko leto odklonjeni.
Prednost pri vključitvi v vrtec pred otroki iz centralnega čakalnega seznama ima otrok s posebnimi potrebami ali otrok
z mnenjem centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Vse o postopku vpisa in sprejemu otroka lahko preberete na spletni strani vrtca, kjer se nahaja tudi Pravilnik o sprejemu
otrok v vrtec.

DNEVNE ODJAVE OTROK
Pravila o uveljavljanju odsotnosti otrok so zapisana v 3. členu Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo
v Občini Kamnik (Ur. list RS, št. 9/15), ki se uporablja od 1. 2. 2015 dalje. Starši lahko uveljavijo odsotnost otroka do 9.ure
zjutraj za naslednji delovni dan. Staršem se za pravočasno javljeno odsotnost odšteje stroške neporabljenih živil v višini
odstotka, določenega v odločbi centra za socialno delo o upravičenosti do znižanega plačila vrtca. Stroške ne porabljenih živil se sorazmerno odšteje tudi ostalim plačnikom.
Starši odjavo lahko sporočijo po telefonu, preko spletne strani vrtca ali strokovnim delavkam v oddelku. Starše prosimo,
da v času med 9. in 12. uro, če ni nujno potrebno, po telefonu ne kličejo strokovnih delavk v oddelkih, ker v tem času
potekajo različne vzgojne dejavnosti.
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POLETNE REZERVACIJE IN REZERVACIJE
ZA TEŽJA OBOLENJA IN POŠKODBE
Pravila o rezervacijah (poletne rezervacije ali rezervacije za težja obolenja in poškodbe) so zapisana v 5. členu
Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik (Ur. list RS, št. 9/15).
Za otroke iz drugih občin, ki so vključeni v vrtec v Občini Kamnik, se rezervacije priznajo le po predhodnem pisnem
soglasju občine, ki je tudi plačnica razlike med ceno programa in plačilom staršev. Pisno soglasje pridobi uprava vrtca.
Poletne rezervacije:
Staršem otrok, za katere je Občina Kamnik po veljavnih predpisih pristojna kriti del cene programa, se za čas koriščenja
rezervacij obračuna 75 % zneska plačila, ki je določen v odločbi centra za socialno delo o upravičenosti do znižanega
plačila vrtca. Pravočasno javljena odsotnost otroka znižuje ceno programa za stroške neporabljenih živil, koriščenje
rezervacije pa znesek oskrbnine, ki jo plačujejo starši, zniža za 25 %. Razliko krije Občina Kamnik z naslova rezervacij.
Poletne rezervacije je možno uveljaviti med 1. julijem in 31. avgustom v pod pogojema:
•• da je otrok najmanj 30 koledarskih dni neprekinjeno odsoten iz vrtca vključno s sobotami, nedeljami in prazniki,
•• da starši strokovnim delavkam o oddelkih vnaprej javijo poletno rezervacijo praviloma na pripravljenem
obrazcu za koriščenje poletnih rezervacij.
Rezervacije za težja obolenja in poškodbe:
Polovičen znesek plačila, ki je določen v odločbi centra za socialno delo o upravičenosti do znižanega plačila vrtca, se
staršem obračuna tudi v primeru odsotnosti otroka zaradi težjega obolenja ali poškodbe, ki terjajo daljše okrevanje,
pod pogojema:
•• da je otrok odsoten iz vrtca najmanj 30 koledarskih dni,
•• da starši v roku 8 dni od zaključka odsotnosti otroka na upravo vrtca predložijo ustrezna zdravniška potrdila.
•• Znižanje lahko starši uveljavljajo največ 60 koledarskih dni.
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PREJEMANJE RAČUNOV
Račun za plačilo storitev vrtca lahko prejemate:
1. V papirni obliki na vaš domači naslov
2. Na svoj elektronski naslov prejo UJP
3. Neposredno v vašo spletno banko preko UJP.
Ustrezni obrazci se nahajajo na naši spletni banki, katere izpolnjene dostavite v računovodstvo vrtca.

PLAČEVANJE RAČUNOV
1. NA TRAJNIK- DIREKTNA OBREMENITEV

Če bi za plačilo vrtca želeli urediti trajnik, na naši spletni strani najdete obrazec »Soglasje za SDD direktno obremenitev«, ki ga izpolnite in skupaj z veljavnim osebnim dokumentom in bančno kartico prinesete v računovodstvo vrtca.

2. ZBIRNI UPN NALOG

Če imate v vrtec hkrati vključenih
več otrok, si lahko uredite prejemanje zbirnega UPN naloga. Pošljete lahko e-sporočilo na naslov
oskrbnine@vrtec-kamnik.si, v katerem navedete otroke in zaprosite, da za omenjene otroke želite
prejemati zbirni UPN nalog.
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POSREDUJTE TOČNE NASLOVE IN TELEFONSKE ŠTEVILKE
V kolikor otrok zboli ali se poškoduje, mora strokovni delavec v vrtcu imeti na voljo telefonsko številko, na kateri ste
dosegljivi.

ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI
Seznanite organizatorko zdravstveno higienskega režima Petro Topličanec in strokovne delavce v oddelku o otrokovih
zdravstvenih posebnostih (vročinski krči, epileptični napadi, diete, prinesite zdravniško potrdilo).

ZDRAVNIŠKO POTRDILO
Pred vstopom v vrtec morajo vsi otroci prinesti zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, da je otrok sposoben za vrtec,
potrdilo ne sme biti starejše od meseca dni.

ZDRAVILA V VRTCU
V vrtcu otrokom, razen po navodilih zdravnika, ne dajemo nobenih zdravil. Želimo si, da so v vrtcu zdravi otroci, bolan
otrok sodi v domačo oskrbo.

OTROK IN DIETA
Otrok ima v vrtcu zagotovljeno uravnoteženo prehrano; če ima otrok dietno prehrano seznanite o tem strokovne delavce v oddelku in se posvetujte z organizatorko prehrane Aido Čekić.

IZPIS OTROKA
Starši lahko izpišete otroka iz vrtca kadarkoli s 30 - dnevnim odpovednim rokom, ki prične teči z dnem pisne oddaje
odpovedi na sedežu vrtca ali drugih enotah vrtca. Obrazec izpisa najdete na spletni strani vrtca in v vseh enotah vrtca.
Izpisanemu otroku in otroku, ki mu je bilo ponujeno prosto mesto v želeni enoti ali koncesijskih vrtcih in ga starši niso
sprejeli, ob morebitnem ponovnem vpisu v vrtec ne pripadajo točke po kriteriju, da je bil otrok v preteklem letu uvrščen na čakalno listo. V primeru prestopa iz enega vrtca v drugega znotraj občine Kamnik, se ne upošteva 30 - dnevni
odpovedni rok.

PREMESTITEV OTROKA V DRUGO ENOTO VRTCA
Starši, ki želijo premestiti že vpisanega otroka iz ene enote v drugo enoto Vrtca Antona Medveda Kamnik, so predvidoma v mesecu januarju, pozvani k oddaji Prošenj za premestitev otroka. Če se prošnja za premestitev odobri, otrok z
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novim šolskim letom začne obiskovati želeno enoto. Prošnje za premestitev so na voljo v vsaki enoti, lahko jo najdete
tudi na spletni strani vrtca.

PRIHODI IN ODHODI OTROK
Po zakonu o cestnem prometu otroci ne smejo samostojno sodelovati v prometu do starosti 7 let. Otroci morejo imeti
na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci,
starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši. V kolikor potrebujete obrazec, s katerim dovoljujete, da vašega
otroka iz vrtca odpelje mladoletna oseba, vam je na voljo pri strokovnih delavkah v oddelku vašega otroka in na naši
spletni strani.

OKREPIMO STARŠEVSTVO
Učimo se celo življenje. Predavanja Okrepimo starševstvo so namenjena staršem, skrbnikom in strokovnim delavcem
vrtca, ki njihovo vlogo - starševstvo - prav gotovo podkrepijo in obogatijo. Predavanja so brezplačna in so namenjena
vsem, ki si želijo odkritega pogovora s strokovnjaki s področij vzgoje. Vse, kar storite zase, storite tudi za ljudi, s katerimi
živite, torej tudi za svojega otroka. Spremljajte spletno stran vrtca, oglasne deske in pridružite našim srečanjem. Veseli
vas bomo.

Vrtec Antona Medveda Kamnik

Vrtec Antona Medveda Kamnik
Novi trg 26b, 1240 Kamnik
Novi trg 26b, Kamnik
splet: www.vrtec-kamnik.si
splet:
www.vrtec-kamnik.si
e: info@vrtec-kamnik.si
e-pošta: info@vrtec-kamnik.si
Tel.: 01 830 33 30
telefon: 01 830 33 30

