ANGELIN VRTEC

»Moja roka v tvoji roki, skupaj močna sva.«
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PODATKI VRTCA

USTANOVITELJ

Ustanovitelj vrtca je Slovenska provinca uršulink Rimske unije Reda svete Uršule.
Angelin vrtec je organizacijska enota Uršulinskega zavoda za vzgojo, izobraževanje, verske
dejavnosti in kulturo.

Sedež vrtca: Ulica Josipine Turnograjske 8, 1000 Ljubljana.

KONTAKTI

SKUPINE

Vodstvo vrtca:
s. Marjeta Pija Cevc,
direktorica Uršulinskega zavoda
Telefon: 01 2513119
E-pošta: direktorica@prours.si

JASLI:

Tina Opeka, ravnateljica
Telefon: 041 514 540
E-pošta: ravnateljica@angelinvrtec.si
Svetovalna služba:
Ana Beličič, pedagoginja
E-pošta: svetovalna.sluzba@angelinvrtec.si
Uradne ure: od 13.00 do 14.30
oz. po predhodnem dogovoru.
Računovodstvo:
CERTERA Računovodska družba d.o.o;
Litostrojska cesta 44d, Ljubljana
Telefon: 01 620 42 91, 041 739 072
E-pošta: racunovodstvo.urs.zavod@certera.si
Spletna stran vrtca:
www.angelinvrtec.si

Telefon: 031 816 596
∗ ORANŽNA SOBA:
oranzna.soba@angelinvrtec.si
∗ RDEČA SOBA:
rdeca.soba@angelinvrtec.si

VRTEC:
Telefon: 041 984 985
∗ RUMENA SOBA:
rumena.soba@angelinvrtec.si
∗ ZELENA SOBA:
zelena.soba@angelinvrtec.si

Spoštovani starši, dragi otroci in ostali obiskovalci našega vrtca,
že 20 let vrtec ustvarjamo vsi mi, ki vsak dan skrbimo, da se vi, ki nas vsak dan obiščete,
počutite dobrodošli, in vsi vi, ki nam prav vsak dan pokažete, da cenite naše delo.
V času od odprtja vrtca, smo morali preskočiti marsikatero oviro, a v novem vrtčevskem
letu s polno mero optimizma načrtujemo pestre dejavnosti.
Trudili se bomo zagotavljati spodbudno okolje in prijetno vzdušje, v katerem se bodo
otroci preko igre in vsakodnevnih dejavnosti učili novih veščin. S tem bodo razvijali svoje
spretnosti in sposobnosti ter tako postajali odgovorni in samostojni člani skupnosti.
V naslednjih letih bomo stremeli k temu, da bo vrtec deloval v prvi vrsti kot podpora
družini in kot dopolnitev družinske vzgoje, ji nudil oporo in pomoč. Prav to povezovanje
in sodelovanje smo povzeli z geslom ob obletnici vrtca, ki se glasi »Moja roka v tvoji roki,
skupaj močna sva.« Želimo si, da to geslo zaživi in ni le zgolj nekaj trenutnega.
Pomembno nam je medsebojno sodelovanje staršev in vrtca, saj imamo vsi skupen cilj:
delovati v dobro otroka.
Ker si želimo, da boste naša vrata odpirali z zaupanjem, vam v publikaciji predstavljamo
osnovne podatke in delovanje vrtca v šolskem letu, ki je pred nami.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in vam hkrati obljubljamo, da bodo otroci od
nas še naprej odhajali z lepimi spomini.

Tina Opeka
(ravnateljica vrtca)
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VIZIJA VRTCA
Po zgledu sv. Angele vzgajamo otroke v odgovorne in samostojne člane
skupnosti, da bodo prispevali svoj delež k miru v svetu.

ZGLED SV. ANGELE
Za duhovnost sv. Angele je
značilno globoko spoštovanje
dostojanstva vsakega človeka v
njegovi svobodi in osebna ter
prisrčna povezanost z Bogom.

SAMOSTOJNOST
Če otroku že od majhnega omogočamo
samostojnost, bo pridobil zaupanje vase
ter se bo samozavestno soočal z novimi
izzivi. Otrok bo samostojen, če bo
opremljen s spretnostmi, veščinami in
besednim zakladom. Vse to pa mu bo
omogočalo, da bo ohranjal vedoželjnost in
ji uspešno sledil.

ODGOVORNOST
Otroka spodbujamo, da
je odgovoren do sebe,
drugih in okolja.

SKUPNOST
Otroke pripravljamo na
sobivanje z drugimi, z
življenjem v starostno
mešanih skupinah, deli
vsakdanjega življenja in
spodbujanjem vljudnosti in
spoštovanja.

MIR
Vsak pozitiven doprinos prispeva k miru.
Če bomo otroka spodbujali k temu, bo imel
veselje do življenja ter bo vseživljenjsko
ustvarjalen. Imel bo globalno vizijo pogleda
na svet ter razvit državljanski čut. Le
srečen in notranje izpolnjen otrok v sebi
oblikuje konstruktivne drže do sebe,
drugega in sveta.

PROGRAM
Vrtec izvaja program montessori, h kateremu je Strokovni svet RS za splošno
izobraževanje dne 17. 6. 2004 dal pozitivno mnenje.
Dnevni program otrokom omogoča bivanje v vrtcu do največ 9 ur.
Program montessori je namenjen otrokom od enajstih mesecev starosti do vstopa v šolo.
Del programa je tudi Kateheza Dobrega pastirja, ki omogoča otrokom razvoj verskega čuta.
Program montessori s katoliško vzgojo vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja
področja: groba in finamotorika, zaznavanje, jezik, vsakdanje življenje, umetnost,
matematika, znanost.

ORGANIZIRANOST
Otroci so razporejeni v dva heterogena
oddelka prvega starostnega obdobja
(jasli, starost otrok 1–3 let: oranžna in
rdeča soba) in dva heterogena oddelka
drugega starostnega obdobja (vrtec,
starost otrok 3–6 let: rumena in zelena
soba). Število otrok v prvem
starostnem obdobju je 24, v drugem
42, skupaj 66.
V vrtcu je zaposlenih 10 strokovnih
delavcev: vzgojitelji, pomočniki
vzgojiteljev ter ravnateljica vrtca.

POČITEK
Usklajujemo ga z življenjskim ritmom in
potrebami posameznikov.
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OKVIRNA DNEVNA RUTINA
Okvirni dnevni razpored dejavnosti:
ČAS

DEJAVNOSTI

1.star.obdobje

2.star.obdobje

7.00 – 9.00
8.00 – 8.45
8.45 – 10.15

7.00 – 9.00
8.00 – 8.45
8.45 –11.00

10.15 –11.30
11.30 –12.15
12.15 –14.15
14.15 –15.00
15.00 –16.30

11.00 –12.00
12.00 –12.45
12.45 –14.15
14.15 –14.45
14.45 –16.30

16.30

16.30

prihod v vrtec
zajtrk
dopoldansko delo:
* delo z materiali
(individualno ali v majhnih skupinah),
* delo zunaj ali v sobi,
* malica,
* priprava kosila: miz in prostora,
* skupni čas: praznovanje, ples
delo in gibanje na prostem, sprehod
kosilo
počitek, spanje; umirjene aktivnosti
popoldanska malica
* delo z materiali,
* igre in delo na prostem (ali v telovadnici)
vrtec se zapre

ORGANIZACIJA IN ZDRUŽEVANJE SKUPIN
Vrtec v začetku vrtčevskega leta oblikuje skupine in poskrbi za optimalno vključenost
vanje. V času praznikov in poletnih dopustov vrtec združuje otroke iz različnih skupin. V
poletnih mesecih in med prazniki strokovni delavci koristijo letni dopust, zato se skupine
združujejo.
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
So vsebinska popestritev programa montessori s katoliško vzgojo. Načrtujejo in izvajajo
jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in
pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji ter načeli programa montessori. Dejavnosti
lahko izvedejo tudi v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki, vendar pa mora biti nosilec
dejavnosti vzgojitelj in ne zunanji sodelavec.
Nekatere stroške teh dejavnosti, kot npr. prevoz, vstopnine itd., starši delno ali v celoti
plačajo.
Obogatitveni program:
• športna vzgoja;
• angleščina;
• izlet vrtca (2. starostna skupina);
• pustno rajanje;
• praznovanje kulturnih dni, državnih in
cerkvenih praznikov;
• popoldan/večer z očeti in mamami;
• medgeneracijsko druženje (srečanje s
starimi starši);
• sodelovanje z domom upokojencev
Trnovo;
• izlet šolarjev;
• kateheza Dobrega pastirja.

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI TER GODOVNIH ZAVETNIKOV
Navado imamo, da ob otrokovem rojstnem dnevu pripravimo praznovanje za celo
skupino. Ob tej priložnosti pripravite nekaj (4–7) fotografij iz otrokovega življenja (od
rojstva do danes), ki pokažejo njegove pomembne dogodke. Vzgojitelji jih bodo pri
skupnem praznovanju pokazali otrokom in vam jih nato vrnili.
Če želite ob tej priliki otroke pogostiti, pripravite kaj preprostega (sveže ali suho sadje,
slano pecivo, sok ipd.), izogibajte se sladkim jedem.
Na ta dan otrok skupini lahko podari praktično darilo. O tem, kaj bi bilo primerno in
tudi v veselje otrok, se dogovorite z vzgojitelji.
Na darilo zapišite, kdo in ob kakšni priložnosti ga je podaril (če je to mogoče). Darilo
zavijte, otrok ga bo nato pred celotno skupino odprl.
Praznujemo tudi godove. Otrokom v skupini predstavimo življenje svetnika, po
katerem se vaš otrok imenuje. Starši pripravite zgodbo oziroma življenjepis s slikami
otrokovega zavetnika.
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Datumi se lahko spremenijo glede na trenutno situacijo v skupini.
Angelin vrtec je zaprt na vse državne praznike, 24. decembra (Sveti
večer) in na Veliki petek ter med božično-novoletnimi počitnicami,
kot je določeno v letnem delovnem načrtu. Upoštevamo tudi šolski
koledar za dneve pred državnimi prazniki.

KOLEDAR DOGODKOV 2021/22
DOGODEK

DATUM IN SKUPINA

ZAČETEK VRTČEVSKEGA LETA 2021/2022
1. roditeljski sestanek
Izlet vrtca

1. september 2021
September 2021
Oktober 2021

VSI: jesenske pogovorne ure z vzgojitelji

Miklavžev sejem v vrtcu
Miklavževa peka (dopoldan/popoldan)
Obisk sv. Miklavža
Sveti večer – VRTEC ZAPRT
Božično - novoletne POČITNICE – VRTEC ZAPRT
20. rojstni dan vrtca (praznovanje z otroki)
Praznik sv. Angele: sv. maša ob 20. letnici vrtca
Večer z mamami
VRTEC ZAPRT
PUSTNI TOREK (pustno rajanje)

Dnevi pred Miklavžem
Starši/stari starši: 1. december 2021
6. december 2021
24. december 2021
27. – 31. december 2021
3. januar 2022
27. januar 2022
ZELENA: torek, 1. 2. 2022
RUMENA: četrtek, 3. 2. 2022
7. februar 2022
1. marec 2022

VSI: spomladanske pogovorne ure z vzgojitelji

Veliki petek - VRTEC ZAPRT
Srečanje z babicami in dedki
ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA / praznovanje 20. letnice vrtca
Informativno srečanje za starše novo vpisanih otrok

RDEČA: sreda, 16. 3. 2022
ORANŽNA: četrtek, 17. 3. 2022
ORANŽNA: sreda, 23. 3. 2022
RDEČA: četrtek, 24. 3. 2022
RUMENA: torek, 29. 3. 2022
ZELENA: četrtek, 31. 3. 2022
15. april 2022
20. maj 2022
4. junij 2022
25. avgust 2022 (po potrebi)

ZAČETEK VRTČEVSKEGA LETA 2021/22

1.september 2022

Popoldan z očeti
Popoldan z mamami
Večer z očeti
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SPOROČANJE ODSOTNOSTI IN DRUGA SPOROČILA
VZGOJITELJEM
ODSOTNOSTI OTROK
Če otrok zboli ali bo odsoten iz drugih razlogov (npr. počitnice), ga odjavite preko
aplikacije Web vrtec, najkasneje do 8.00 (za otroke z dieto do 7.00 zaradi
priprave zajtrka). Pri odjavi navedite razlog odjave.

SPOROČILO VZGOJITELJEM
Otroci, ki so v vrtcu, potrebujejo vzgojitelja. V času neposrednega dela z
otroki se vzgojitelji ne morejo pogovarjati z vami (niti pred sobo niti na
igrišču) – prosimo za razumevanje. Krajša obvestila, vprašanja, pojasnila,
spremembe, predčasen odhod otroka iz vrtca ali prošnje za pogovor z
vzgojiteljem nam posredujte vedno v pisni obliki (sporočilo na telefon,
preko elektronske pošte ali listka, ki ga date otroku).
Redno pregledujte oglasno desko in polico za starše. Vsa važnejša
obvestila boste prejeli po e-pošti ali našli na spletni strani.

PRIHODI IN ODHODI
Vstop v vrtec je mogoč s čipom. Zjutraj od 7.00
do 9.00 in popoldan od 12.00 do 16.30.
Po otroka pridete najkasneje do 16.30, ko se vrtec zapre. V spoštovanju do zaposlenih
vas prosimo, da ne zamujate. Če boste zaradi nepredvidenih razlogov zamudili, nas
vedno pokličite. V primeru zamude vam bomo zaračunali zamudnino, 1 € za 1 minuto.
Stalne zamudnike po treh zamudah povabimo na pogovor k ravnateljici, kjer skupaj
poiščemo rešitev, da se to ne bi več ponavljalo. Če se zamujanje nadaljuje tudi po
srečanju z ravnateljico, pa četrta zamuda (in vsaka nadaljnja) znaša 3 € na minuto (in ne
več 1 €/minuto).
Dostop do vrtca z avtom ni mogoč. Parkiranje pred vrati vrtca ni dovoljeno. Na
Erjavčevi cesti imamo tri parkirna mesta za kratkotrajno parkiranje s posebno
dovolilnico, ki jo prejmete v vrtcu. Za veljavnost dovolilnice je treba vsakokrat napisati
uro prihoda.
Trenutki otrokovega jutranjega prihoda v vrtec so pomembni za rast njegove
samostojnosti. Nepotrebna pomoč ovira otrokov razvoj. Prosimo vas, da ob prihodu vi in
vaš otok upoštevate način življenja v vrtcu: govorite tiho, gibajte se počasi. Prosimo vas
tudi, da pripravite otroka na ločitev od vas že doma.
Pomembno je tudi, da oddate otroka vzgojitelju in se prepričate, da je res šel v
sobo, posebej bodite na to pozorni v jutranjem času, ko je sočasno več
prihodov.
Ko pridete po otroka, dajte vzgojitelju diskreten znak, da ste prišli. Otrok se vam bo
pridružil, ko bo pospravil svoje delo. Skupaj nato odidete. Ko prevzamete otroka,
odgovarjate za njegovo varnost. V garderobi in pod arkadami se ne zadržujte, tako nam
omogočate zagotavljanje varnosti za vse druge otroke.
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OBLEKA IN OBUTEV
Otroku dajte s seboj dodatna oblačila – glede na vreme in poznavanje vašega otroka.
Nahrbtnik z rezervnimi oblačili redno pregledujte. Za mlajše otroke priporočamo vsaj 2
rezervna kompleta. Copati otrok naj bodo podpisani, prav tako tudi nahrbtniki. Copati
naj bodo enostavni in nedrseči, predvsem zaradi varnega gibanja v sobi in telovadnici. Za
gibanje zunaj potrebuje otrok obutev, v kateri je noga stabilna.
Otroci naj bodo oblečeni v oblačila, ki jim omogočajo samostojnost pri
oblačenju in slačenju ter se v njih lahko neovirano gibajo zunaj in znotraj.
Plenice, kreme in čistilne robčke za osebno higieno (previjanje) otroka prinašate v jasli po
potrebi in v dogovoru z vzgojitelji. Tudi to naj bo podpisano. Ko se dogovorimo za proces
odvajanja od plenic, bo otrok uspešen le, če bo potek odvajanja v jaslih in doma enoten.
Otroci v vrtcu potrebujejo za telovadbo telovadno opremo: majico s kratkimi
rokavi, spodnji del trenirke ali kratke hlačein nogavice. Vse to naj bo pripravljeno v
posebni vrečki, obešeni na obešalniku v garderobi na dan, ko ima otrok telovadbo.
Igrač in majhnih predmetov od doma ne prinašajte v vrtec.

PRAVICE STARŠEV IN OTROK
PRAVICE STARŠEV
• Spoštovanje in upoštevanje starševske vloge primarnih skrbnikov in nosilcev glavne
odgovornosti za otrokovo vzgojo in razvoj.
• Vpogled v program Angelinega vrtca – program montessori.
• Obveščenost o otrokovem življenju in delu v vrtcu.
• Zaščita zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.
• Postopno uvajanje otroka v vrtec.
Pri tem morajo starši upoštevati meje soodločanja in ne smejo posegati v strokovno
avtonomnost vrtca. Zaupanje staršev bo v otroku povečalo občutek varnosti, ki mu bo
omogočil, da bo v vrtcu sproščen in ustvarjalen.
PRAVICE OTROK
Otrokom je zagotovljeno upoštevanje pravic, ki so
določene v mednarodnih dokumentih, Ustavi RS
in zakonih ter drugih predpisih.
Vrtec je dostopen vsem otrokom. Otrokom je
zagotovljena možnost za optimalen razvoj glede
na program, ki ga izvajamo kot montessori
katoliški vrtec ne glede na:
• spol;
• socialno in kulturno poreklo;
• veroizpoved;
• narodno pripadnost;
• telesno in duševno konstitucijo.
Optimalen razvoj vključuje tudi možnost
poglobljenega razvoja na določenem področju.
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DOLŽNOSTI STARŠEV IN OTROK
Vašega otroka doživljamo kot našega otroka, zato se trudimo upravičiti strokovno
usposobljenost, predvsem pa mu nuditi ljubezen in spoštovanje, ki ga čutimo do njega.
Pri tem pa potrebujemo tudi vaše sodelovanje in razumevanje. Prosimo vas, da
upoštevate naslednja pravila:
• Starši upoštevate priporočila in pravila Pravilnika Angelinega vrtca, Pravilnika o varnosti
otrok v Angelinem vrtcu in Hišni red Angelinega vrtca, ki jih najdete na spletni strani
Angelinega vrtca, v skupini vašega otroka ali zanje vprašate vzgojiteljico vašega otroka.
• Starši ste seznanjeni s Programom Angelinega vrtca –montessori vrtca.
• Starši svojega otroka v vrtec pripeljete do dogovorjene ure (do 9.00), zaradi
nemotenega izvajanja dnevnega programa.
• Starši sprejemate usmeritve vrtca (vsebinske, organizacijske, prehranske).
• Starši seznanjate vzgojitelje o posebnostih otroka.
• Starši se ravnate in prilagodite navodilom strokovnih delavcev v skupini vašega otroka.
• Obveščate strokovne delavce oddelka o bolezni in odsotnosti otroka.
• Starši v vrtec pripeljete zdravega otroka in upoštevate priporočila zdravstvenohigienskega režima.
• Izpolnjujete sprejete dogovore v zvezi s poslovnim časom in finančnimi obveznostmi.
Redno poravnajte stroške programa, v katerega je vključen vaš otrok.
• Starši v začetku vrtčevskega leta izpolnite soglasje in izjave, ki jih želite uveljavljati v
tekočem letu.
• Starši se v primeru težav ali vprašanj obračajte na strokovni delavki v skupini vašega
otroka, svetovalno službo in vodstvo Angelinega vrtca.

Otroci smejo zapustiti vrtec le v prisotnosti vzgojiteljev ali staršev ter od staršev
pooblaščenih oz. določenih oseb.
V vrtcu otroci obvezno uporabljajo copate, v katere se preobujejo v garderobi.
Ob odhodu na igrišče ali na sprehod si otroci obujejo čevlje in se glede na letni čas
primerno oblečejo.
Otroci v odnosu do drugih otrok, vzgojiteljev in obiskovalcev upoštevajo pravila lepega
vedenja (pozdravljanje, spoštljivo govorjenje ipd.), skrbno ravnajo z materiali ter skrbijo
za urejenost okolja.
Svoje igrače in druge stvari, ki ovirajo varno in nemoteno delo v skupini, otroci pustijo
doma.
Če bomo sodelovali, negovali strpne medsebojne odnose, se o morebitnih problemih in
težavah pogovorili, bomo skupaj doživeli veliko lepih trenutkov in s tem omogočili
prijetno počutje otrok, staršev in delavcev vrtca.
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SODELOVANJE STARŠEV Z VRTCEM
Sodelovanje med starši in vrtcem temelji na skupnem cilju omogočiti optimalno vzgojo in
razvoj otroka ter srečno in zdravo otroštvo, zato je partnersko sodelovanje med starši in
vzgojitelji zelo pomembno.
O načinu sodelovanja se lahko pogovorite z vzgojiteljico otroka. Možnosti je veliko.
Predvsem pa vas spodbujamo, da:
• se udeležujete pogovornih ur (v jesenskem in spomladanskem času);
• se udeležujete roditeljskih sestankov, ki potekajo na začetku in ob koncu šolskega leta
ter po potrebi;
• spremljate dnevne informacije na oglasni deski;
• se aktivno vključujete v Svet staršev;
• prinašate sveže rože, ker otroci radi naredijo šopke in s tem okrasijo sobo;
• pomagate pri oblikovanju pripomočkov za izvajanje programa (npr. šivanje
neprepustnih vrečk za mokro perilo);
• doma operete vrtčevsko perilo, ki ga
otroci uporabljajo za izvajanje
dejavnosti (otroci se s tem učijo
postopka pranja in z vami razvrščajo
perilo);
• sodelujete pri oblikovanju in izdaji
revije Hiša otrok (interno glasilo);
• predstavite svoj poklic, hobi,
inštrument, žival, potovanje;
• se udeležite večera/popoldneva z
očeti in z mamami, skupnih svetih maš,
družinskega dne, romanja vrtca itd.
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VPIS OTROKA
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.

SPLOŠNE
INFORMACIJE

Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi pisnih vlog za vpis, ki se
oddajajo vse leto. Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši oziroma skrbniki otroka na
sedežu zavoda. Obrazce za vpis otrok v vrtec dobijo starši na sedežu zavoda ali na
uradni spletni strani. V tekočem koledarskem letu se obravnava vloge, ki so prispele do
31. marca.
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe vse leto, če so v oddelkih med šolskim
letom prosta mesta.
Prednost pri sprejemu v vrtec imajo otroci, katerih bratje in sestre (v nadaljevanju:
»sorojenci«) so že vključeni v vrtec in le-ti niso otroci, ki bodo v tekočem koledarskem letu
odšli v šolo. Prednost pri sprejemu pa imajo tudi otroci delavcev zavoda. Če je teh več,
kot je prostih mest, imajo posebno prednost otroci delavcev zavoda in tretji otrok iz iste
družine, ostale sorojence pa se sprejema glede na to, koliko dni po rojstvu otroka je
vrtec prejel vlogo za vpis ter glede na starost in spol otrok tako, da so skupine
sestavljene po kriterijih pedagogike montessori.
Ostale otroke pa vrtec sprejema po vrstnem redu glede na datum oddaje vloge, in sicer
koliko dni po rojstvu otroka je vrtec prejel vlogo ter glede na starost in spol otroka tako,
da so skupine sestavljene po kriterijih pedagogike montessori.
Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem
stanju otroka.
Več o postopku sprejema si lahko preberete v Pravilniku o sprejemu otrok v Angelin
vrtec, ki ga najdete na spletni strani vrtca.
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UVAJANJE OTROK V VRTEC
Vloga staršev je v uvajalnem obdobju zelo pomembna, saj pomaga
otroku pri navezovanju na druge odrasle osebe.
Informacije o tem, kako bo uvajanje potekalo, dobijo starši ob sprejemu otroka v vrtec.
Podrobnejše pa se o tem pogovorijo na prvem srečanju z vzgojiteljico, ki običajno poteka
še pred vstopom otroka v skupino.
Na ta pogovor prinesete sledečo dokumentacijo, ki je povezana s spoznavanjem otroka
in drugim (predhodno dobite po e-pošti):
• obrazec za spoznavanje otroka;
• obrazec za dovoljenja;
• obrazec o prevzemu otrok;
• slika otroka (ok. 8×10 cm);
• zdravniško potrdilo;
• izjava o seznanjenosti z vsemi postopki in zbiranju
osebnih podatkov.

Pred vstopom v vrtec lahko vzgojiteljica obišče otroka na njegovem domu (obisk traja do
1 ure), kadar se starši v pogovoru z vzgojiteljico za to odločijo.
Otrok naj bi rutino dneva osvojil v roku enega tedna. Postopek konkretnega vstopa
otroka v skupino:
• Otrok prvič obišče vrtec skupaj s starši. Ta obisk naj bi bil dan ali nekaj dni pred rednim
vstopom otroka v vrtec, ko bo otrok v skupini že sam, brez navzočnosti staršev. Za ta
skupni obisk je primeren čas, ko v skupini ni drugih otrok (popoldan). Trajal naj bi od 20
do 30 minut.
• Vstop otroka v skupino (dopoldan) je brez prisotnosti staršev, in sicer za čas približno
ene ure. Starši so nekje v bližini, da jih lahko vzgojiteljice pokličejo, če bi bilo to potrebno,
vendar niso navzoči v otrokovi skupini. Svetujemo, da pride ta dan z otrokom v vrtec tisti
od staršev, od katerega predvidevate lažjo in pogumnejšo ločitev otroka ali starša.
• Čas prisotnosti otroka v skupini se v nadaljnjih dnevih podaljšuje (npr. naslednji dan je
otrok pri zajtrku in ostane do prehoda otrok na igrišče; potem ostane na kosilu; proti
koncu tedna že spi v vrtcu).
• V primeru večjih težav pri uvajanju se starši pogovorijo z vzgojiteljico in poskušajo najti
najprimernejšo rešitev.

PRIPOROČILO PRED VSTOPOM V VRTEC:

→ v skupino 1. starostnega obdobja:

Kakšen mesec preden se bo otrok uvajal v
vrtec, predlagamo, da otroka odvadite od
uporabe dude, stekleničke, dnevnega
dojenja itd.
v skupino 2. starostnega obdobja:
Otrok naj bo pred vstopom v vrtec odveden
od plenic.

→
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PLAČILO PROGRAMA
Uršulinski zavod je na korespondenčni seji 28. 2. 2019 sprejel sklep o določitvi cene
progama programa predšolske vzgoje in višino stroškov živil v Angelinem vrtcu.
Prispevek staršev določi pristojni Center za socialno delo na podlagi Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010) v deležu ekonomske
cene programa, v katerega je otrok vključen. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanja plačila
vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini
najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici.
Če ne morete poravnati računa v predvidenem roku, pošiljamo izpisek odprtih postavk in
kasneje opomine. Glede težav pri plačilu vrtca se lahko pogovorite z ravnateljico.
Obračun dejavnosti:
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške
neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo, ki ga plačajo starši, oziroma
za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost.
Stroške obogatitvenih programov, ki jih izvajajo
vzgojiteljice (stroške izletov, gledaliških
predstav, vstopnin, določena vzgojna sredstva,
materialov itd.) plačajo starši skupaj s
položnico za redni program.
Ob vpisu otroka v vrtec vam bomo zaračunali
strošek vpisnine v višini 25,00 EUR. To je
enkratni strošek.

IZPIS IZ VRTCA

REZERVACIJE

Otroka lahko starši izpišejo iz vrtca
na podlagi izpolnjene izpisnice, ki jo
morajo oddati najmanj 30 dni pred
dnem, ko otrok ne bo več vključen v
vrtec. Odpovedni rok začne teči z
dnem oddaje izpisnice.
Če otrok preneha obiskovati vrtec
pred potekom 30-dnevnega
izpisnega roka, so starši za dni
odsotnosti do konca izpisnega roka
dolžni plačati celoten račun vrtca,
zmanjšan za stroške prehrane.

Za otroka, ki v mesecu septembru tekočega
koledarskega leta še ne dopolni ustrezne
starosti za vstop v skupinoprvega
starostnega obdobja (11 mesecev), vendar
je v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v
Angelin vrtec v vrtec izbran in sprejet, lahko
starši zagotovijo mesto s plačilom
rezervacije. Rezervacijo lahko uveljavljajo za
obdobje do največ treh mesecev.
Rezervacija znaša 50 % od polne
ekonomske cene vrtca za 2. starostno
obdobje.
Za otroke, ki so že dopolnili 11 mesecev, pa
rezervacijo krije občina, ki je po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa
predšolske vzgoje. Rezervacijo lahko
uveljavljate glede na pravilnik vaše občine o
uveljavljanju rezervacije. Občine nudijo
poletno in zdravstveno rezervacijo.

IZKLJUČITEV
Starši ob vpisu otroka v vrtec podpišejo
pogodbo in izjavo, da so seznanjeni z
dokumenti in predpisi vrtca. Z izjavo se
zavežejo, da se jih bodo držali.
Če se starši podpisane izjave ne držijo,
jih ravnateljica pokliče na pogovor in jih
opozori na kršitev. Če se kršitev kljub
temu ponovi, je to razlog za izključitev
otroka iz vrtca. Na predlog ravnatelja
odloča o izključitvi komisija za sprejem
otrok v vrtec. Sklep o izključitvi je
dokončen in izvršljiv.

Več o rezervacijah v Smernicah za plačilo
rezervacij v Angelinem vrtcu, ki so objavljene
na spletni strani vrtca.
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ZDRAVJE V VRTCU
Za zdravo življenje v vrtcu skrbimo tako, da zagotavljamo gibanje na prostem, dnevno
telesno aktivnost, redno vzdrževanje higiene, zaščito pred nalezljivimi boleznimi ter
uravnoteženo prehrano. Skrbimo za dobro in pogosto umivanje rok tako odraslih kot
otrok, za zračenje prostorov in ne previsoke temperature prostorov, za dovolj pitja
tekočine, preoblačenje ležalnikov ter razkuževanje pohištva in materialov.
Če vaš otrok zboli za nevarnejšo, hitro prenosljivo bolezen(npr. rdečke, virusni klopni
meningitis, rotavirus, norice ipd.), ki bi ogrozila zdravje drugih otrok in družin, nam to
takoj sporočite.
Kadar ima otrok kateregakoli izmed spodaj navedenih znakov, ne sodi v vrtec. Osebje vrtca
lahko zavrne sprejem otroka, ko pride v vrtec, ali vas pokliče, da ga pridete čim prej iskat, če:
• ima povišano telesno temperaturo;
• je neobičajno utrujen;
• težko diha;
• je v zadnjih 24 urah več kot dvakrat bruhal doma ali v vrtcu;
• ima drisko – vodeno blato več kot dvakrat dnevno, lahko s primesjo sluzi ali krvi;
• ima v ustih razjede in se slini;
• ima izpuščaje z vročino ali brez nje;
• ima gnojen izcedek iz oči;
• ga boli žrelo in ima otekle bezgavke;
• močno kašlja;
• ima uši (dokler niso te odstranjene z ustreznim šamponom);
• potrebuje zdravila – v vrtcu otrokom ne dajemo zdravil, razen ko gre za primere življenjske
ogroženosti (npr. alergijska reakcija) in imamo na razpolago ustrezna zdravila, ki so jih
zagotovili starši z ustreznimi navodili ter podpisali dovoljenje.

Ob prebolevanju katerekoli okužbe potrebuje otrok počitek doma.
S tem mu omogočimo hitrejše in boljše okrevanje ter preprečimo
širjenje bolezni na druge otroke, zaposlene in ostale odrasle.

PREHRANA V VRTCU
V vrtcu skrbimo, da je hrana, ki jo ponudimo otroku, čim bolj uravnotežena, varna, zdrava
in sveža, prilagojena otrokovim potrebam. Otroku nudimo tri obroke dnevno ter sadno
malico in napitke (čaj, vodo) preko celotnega dneva. Glavni obrok (kosilo) za nas
pripravlja podjetje JANTAS, d.o.o. (Gorenjska cesta 13, Medvode).
Ostale obroke pripravljamo v kuhinji vrtca.
Jedilnike načrtujemo v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja otrok v vrtcih; ob
tem smo pozorni na letne čase in sezonsko hrano. Pripravljamo tudi slovenske narodne
jedi, s katerimi želimo otrokom dati ščepec kulturne dediščine in obuditi jedi, ki so v
hitrem tempu življenja staršev pozabljene.
Jedilnike bogatimo z veliko svežega sadja in zelenjave, z žiti in žitnimi izdelki, z mlekom in
mlečnimi izdelki ter svežim, pustim mesom. Kakovost in varnost živil zagotavljamo z
vzpostavljenim HACCP-sistemom.
Omogočamo pripravo dietnih obrokov, vendar izključno z zdravniškim potrdilom in s
seznamom živil, ki jih otrok ne sme uživati ali z navodili o pripravi živil, ki jih izda zdravnik
specialist (alergolog, dietetik ipd.).
Jedilniki so staršem na vpogled na spletni strani in na oglasnih deskah vrtca.
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SKLAD ANGELINEGA VRTCA
V okviru vrtca deluje sklad Izak, s pomočjo katerega pomagamo družinam iz našega
vrtca, ki se znajdejo v težjih finančnih stiskah. Pomagamo jim pri plačevanju stroškov
vrtca za prehodno obdobje.
Sklad za pomoč družinam je bil ustanovljen leta 2005. Od takrat je že pomagal nekaterim
v stiski.
Da bomo lahko pomagali tem družinam tudi v prihodnje, potrebujemo vašo pomoč. Z
vašimi prispevki bomo pomagali družini, da bo lahko njihov otrok še naprej ostal vključen
v naš vrtec.
Svoj prispevek lahko nakažete na:
Škofijska karitas Ljubljana, Poljanska cesta 2 , 1000 Ljubljana
TRR odprt pri NLB d.d.: SI56 0214 0008 9842 562
Sklic: 285586
Namen nakazila: Angelin vrtec

Kdor pa bi želel pomagati družinam pri rednem pokrivanju stroškov vrtca, lahko
postane tudi njihov boter. Svojo pripravljenost sporočite na elektronski naslov:
info@angelinvrtec.si.
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