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OSNOVNA ŠOLA
IVANA BABIČA-JAGRA MAREZIGE
VRTEC
Marezige 33a, 6273 Marezige

Pomočnica ravnatelja vrtca in svetovalna delavka:
JASMINA ŠKVARČ, pedagoginja
Uradne ure: Sreda, 7.30 – 14.00
Vsak drugi torek v mesecu, 17.00 – 18.30

V.d. ravnatelja:
Matej Kos

Telefon. št. 041 784 608

Vzgojiteljici skupin : Nataša Žele
in Romina Radoš

: 05 663 72 52

Poslovna sekretarka in računovodja:
TANJA MIKLAVEC

Pomočnice vzgojiteljic: Romeja Sedmak,Maja Mihalič
in Irena Gržinić
Vodja prehrane: Tatjana Dominić - Radivojević

: O5 663 72 50
URADNE URE V TAJNIŠTVU:
ponedeljek-petek: 12.00 – 14.00

: 05 663 72 56

: 05 663 72 51
Št. TR: 01250-6030656604
Davčna številka: SI-34559477
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•

Če se te dotakne z ustnicami – poljubi ga!

•

Če ti hoče nekaj reči – poslušaj ga!

•

Če se počuti nebogljeno – pomagaj mu!

V vrtcu se bomo potrudili, da bodo otroci dobili zaupanje in radi
prihajali v vrtec. Najuspešnejši bomo takrat, ko se bodo pričakovanja
staršev in vrtca čim bolj približala.

•

Če se počuti osamljen – spremljaj ga!

•

Če je žalosten potolaži ga!

Ne smemo pa pozabiti tudi na otroke, ki so že vključeni v naš vrtec,
tudi pri njih so možne spremembe. Otrokom bomo s pozitivnim vzorom
in razumevanjem pomagali, da se bodo veselili druženja s prijatelji in
pridobivali zanimive nove izkušnje.

•

Če se nahaja v težavah –svetuj mu!

•

Če izgubi upanje – opogumi ga!

SPOŠTOVANI STARŠI,
pred Vami je publikacija vrtca pri osnovni šoli Ivana Babiča-Jagra,
Marezige, v kateri vam predstavljamo življenje in delo v našem vrtcu.

Naj bo šolsko leto, uspešno, prijazno, zanimivo in tudi malo iskrivo.
Želimo, da bi bilo bivanje otrokom v našem vrtcu kar se da prijetno,
ustvarjalno in tudi malo iskrivo.

ČE SEJEŠ DOBRE MISLI, ŽANJEŠ DOBRE NAVADE,
ČE SEJEŠ DOBRE NAVADE, ŽANJEŠ DOBER ZNAČAJ,
ČE SEJEŠ DOBER ZNAČAJ, ŽANJEŠ DOBRO USODO.

Pedagoško osebje vrtca

Kitajska modrost

Otrokova duša je kakor zvon:
kakor boste peli vanjo, tako bo odpevala.

B. Magajna

NEKAJ POZITIVNIH MISLI IN NASVETOV
•

Če te tvoj otrok poišče s pogledom – poglej ga!

•

Če se te dotakne z rokami – objemi ga!

STARŠI IN VRTEC
Vaš otrok je z vstopom v vrtec postal član še ene, recimo ji kar velike
družine, s katero bo v prihodnjih dneh - letih nabral nove izkušnje. Kot v
vsaki družini pa je tudi v tej potrebno najti čas za iskrene pogovore in
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medsebojno spoznavanje. Prav temu so namenjeni t.i. roditeljski
sestanki, govorilne ure, srečanja s starši in individualni pogovori.

RAZPORED DNEVNIH DEJAVNOSTI V VRTCU
Dnevni red dejavnosti v vrtcu:

Tudi od vas je odvisno, ali bo to le še en suhoparen sestanek – ali
srečanje več. Vsaka vaša pobuda je zelo dobrodošla, saj brez vaše
aktivne udeležbe takšna srečanja ne bi imela pravega smisla. Prav
zaradi tega izbor predstavnika staršev ni le formalnost, ampak hkrati
tudi želja po "posredovanju" starševskih pobud in želja svetu staršev.

ob 6.30
6.30 -8.30
8.30
9.00-10.00
10.00-10.30
10.30-12.00
11.30-13.00
13.00-15.00
14.30-15.00
15.00-16.30
ob 16.30

Roditeljskih srečanj bo v šolskem letu toliko, kot se vam bo zdelo
potrebno in zaželeno. Lahko so različnih oblik, od debatnih
popoldnevov, razgovorov, vabil k igri do piknikov. O vsem se boste
odločali sami, publikacija vam ponuja le nekaj nasvetov za spodbudo.
V sklopu osnovne šole Ivana Babiča - Jagra v Marezigah deluje vrtec,
ki je bil ustanovljen leta 1975. Vrtec in šolo povezujejo skupne naloge,
ki so upravne, organizacijske in pedagoške narave.
Skupini oziroma oddelka se
Republike Slovenije za šolstvo
družbene dejavnosti Mestne
Krajevno skupnostjo Marezige,
vrtci v Mestni občni Koper.

povezujeta preko šole z Zavodom
- območno enoto Koper, Uradom za
občine Koper, Socialnim varstvom,
Krajevno skupnostjo Boršt in ostalimi

odpiranje vrtca
zbiranje otrok in igre po želji otrok
malica
usmerjene dejavnosti
sadna malica
igre na prostem
kosilo
priprava na počitek, počitek
popoldanska malica
igre po želji in odhajanje otrok
zapiranje vrtca

STROKOVNI SODELAVCI V VRTCU
Svetovalna delavka: Jasmina Škvarč, pedagoginja
Pri delu v oddelku vrtca se po potrebi vključujejo še zunanje strokovne
delavke:
-

logopedinja iz Centra za komunikacijo sluh in govor Portorož:
-

-

defektologinja iz Centra za komunikacijo sluh in govor Portorož:
-

-

Delovni čas
Vrtec je odprt vsak delovnik od 6.30 do 16.30.

Vesna Frančič
Ivana Pavlović

psihologinja iz Svetovalnega centra Koper: Magdalena Rožanc-D.

Pravice staršev in otrok določenih v
mednarodnih dokumentih, ustavi in
zakonih
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Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih
otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice
starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki (v nadaljnjem besedilu:
starši).
Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za
optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo,
veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo ipd.;
optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na
določenem področju.
Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče 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 sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju
življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno
omogočiti.

POGOJI ZA VPIS
Pred vstopom otroka v vrtec (najkasneje do 28. 2. v tekočem letu
za novo šolsko leto), morajo starši izpolniti obrazec za vpis v vrtec,
ki ga dobijo v pisarni pomočnice ravnateljice vrtca (v pritličju šole) ali
in zajema splošne podatke družine in otroka. Vzgojitelj v dogovoru s
starši lahko prvi teden omogoči postopno uvajanje otroka v vrtec
(krajše bivanje otroka v vrtcu, le nekaj ur dnevno).

OBVEZNOSTI STARŠEV
DO VRTCA
Starši so dolžni upoštevati in plačevati izbran program za svojega otroka,
pri tem upoštevati sprejete dogovore in naš poslovni čas.
Starši, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca plačajo polno ceno
prispevka za izbran program.
Starši, ki želijo spremembo vzgojnega programa, morajo zaradi
pravilnega obračuna prispevka, o tem do konca meseca pisno
obvestiti tajništvo vrtca. Sprememba programa velja s prvim
dnem v naslednjem mesecu.
Starši lahko koristijo enkratno neprekinjeno enomesečno
odsotnost otroka v koledarskem letu ter prispevajo k ceni programa
delež, ki znaša 50% določenega plačila po Pravilniku o plačilih staršev za
programe v vrtcih. Največkrat se starši poslužujejo te možnosti v
poletnem času, ko je čas koriščenja letnih dopustov.
Vse spremembe osebnih podatkov morajo starši v pisni obliki posredovati
v tajništvo šole.

Pred vstopom v vrtec mora otrok opraviti zdravniški pregled in prinesti
v vrtec potrdilo o zdravstvenem stanju otroka.
Pred vstopom otroka v vrtec, morajo izpolniti vlogo za znižano plačilo
vrtca najkasneje do 31. 8. in jo oddati (ali poslati po pošti) na Center
za socialno delo Koper (Cankarjeva ulica).

PRIPOROČAMO
Straši, ki imajo otroka že vključenega v vrtec, morajo oddati vlogo za
znižano plačilo na Center za socialno delo 1 mesec pred iztekom
odločbe.
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Za uvajanje vašega otroka v vrtec si vzemite vsaj nekaj dni dopusta.
Tako boste bolj mirni in se boste otroku lažje posvetili.
Ločitev od staršev, čeprav kratka, je za otroka velika sprememba in bo
za nekaj časa otrok občutljivejši. Doma bo potreboval več pozornosti,
potrpežljivosti in nežnosti.
V času uvajanja otroka v vrtec ne vnašajte dodatnih sprememb v
otrokovo življenje.
Ko pridete ponj v vrtec, mu omogočite, da izrazi in sprosti svoja
čustva in občutke. Otrok naj sproščeno in brez prekinjanja pripoveduje
o življenju in dogajanju v vrtcu.
Priporočamo Vam, da prvi mesec otrok redno obiskuje vrtec. Uvajanja
ne prekinjajte brez razloga.

Pri dnevnem prihajanju in odhajanju otrok morajo starši, oziroma od njih
pisno pooblaščene osebe, otroka osebno predati vzgojiteljici in ga osebno
prevzeti. Oseba, ki nima pisnega pooblastila za prevzem otroka, ne more
prevzeti otroka.
Starši so dolžni, ob prvem razgovoru z vzgojiteljico opozoriti na
posebnosti otrokovega zdravja in druge posebnosti, ki bi lahko vplivale na
njegovo zdravje in varnost ali varnost drugih otrok. Za posledice, ki bi
nastale ob prikritem dejanskem zdravstvenem stanju otroka, starši
prevzamejo polno odgovornost do svojega in drugih otrok.
Starši so dolžni posredovati aktualno številko telefona in druge podatke,
ki omogočajo, da jih v nujnih primerih vrtec obvesti.
V primeru nalezljivih otroških bolezni morajo starši vzrok odsotnosti takoj
sporočiti vzgojiteljici. Otroka lahko pripeljejo v vrtec šele takrat, ko s
svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe in drugih.
V primerih, ko se pokažejo znaki obolenja, ali če pride do poškodb,
vzgojiteljica obvesti starše.
Starši so dolžni skrbeti, da prihaja otrok v vrtec urejen, obut in oblečen
vremenu in napovedanim vzgojno-izobraževalnim dejavnostim primerno.
Rezervna oblačila so zaželena, saj se otroci v igri lahko zmočijo ali jim je
vroče. Obleka otroka naj bo igralna, da se bo otrok sproščeno gibal in tudi
»packal« brez večje škode, če se umaže.
Starši in otroci ne smejo v vrtec prinašati hrane, predmetov ali igrač, ki bi
lahko ogrozilo varnost otrok (npr.: ostri predmeti, vžigalice, nakit, lizike,
žvečilni gumiji,....).
Starši so dolžni spoštovati navodila strokovnega osebja glede varnosti
otroka in določila Zakona o varnosti cestnega prometa, ki določa, da
morajo imeti vsi otroci na poti v vrtec in domov spremstvo odrasle osebe.

VARNOST OTROK

NEZGODNO ZAVAROVANJE:
Starši sami sklenejo nezgodno zavarovanje za otroka, neposredno z
zavarovalnico po svoji izbiri.
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PROGRAM DELA
V letošnjem šolskem letu ima vrtec dve skupini:
o
Heterogen oddelek »PIKAPOLONICE« od 4 do 6 let:
za otroke bosta skrbeli vzgojiteljici NATAŠA ŽELE in pomočnici
vzgojiteljice MAJA MIHALIČ in ROMEJA SEDMAK.
o
Homogeni oddelek »METULJČKI« od 2 do 3 let:
za otroke bodo skrbele vzgojiteljica ROMINA RADOŠ in pomočnica
vzgojiteljice IRENA GRŽINIĆ.
Vrste programov
Glede na potrebe staršev izvaja vrtec:
•

dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur

NAČELA PREDŠOLSKE VZGOJE
Predšolsko vzgojo izvajamo kot sestavni del sistema vzgoje
izobraževanja, ki poteka po načelih Kurikuluma za vrtce, med drugim:

in

demokratičnosti in pluralizma,
avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,
enakih možnosti,
multikulturalizma,

upoštevanje

različnosti

med

otroki

in

omogočanje izbire in drugačnosti,
spoštovanja zasebnosti in intimnosti,
uravnoteženosti med različnimi vidiki otrokovega telesnega in
duševnega razvoja ter kurikulumom/posameznimi področji
dejavnosti,
sodelovanja s starši in z okoljem.

(jutranja malica, kosilo, popoldanska malica)
•

poldnevni program, ki traja od 4 do 6 ur
(jutranja malica, kosilo)

Razlika je tudi v ceni programa, ki jo določa s sklepom Mestna občina
Koper. Glede na to imate starši možnost izbire vključitve otroka v
dnevni ali poldnevni program.
Oba programa obsegata varstvo, vzgojo in izobraževanje ter prehrano.
OPOMBA: Pri obračunu stroškov prehrane se odsotnost otroka
upošteva, če odsotnost sporočite en dan prej in sicer do 15.00 ure v
vrtec, ali do 8 ure zjutraj na dan, ko bo otrok odsoten.

CILJI
načrtovanje ter organizacija dela in življenja v vrtcu,
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ohranjanje ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in
duševnega razvoja,
posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakdanjega
življenja,
razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
razvijanje otrokove ekološke zavesti in ljubezni do narave,
načrtovanje materialnih in kadrovskih pogojev,
povezovanje in sodelovanje s starši,
omogočanje dejavnosti, ki nastajajo na osnovi pobud otrok,
vzgojiteljev, staršev ter življenjskega okolja,
vpogled v vsebino in obseg izobraževalnega dela ter ostalih
dejavnosti, ki so sestavni del vzgoje.

o Zdravstvena preventiva
Projekti heterogenega oddelka (4 – 6 let):

o športni program: Mali sonček
o Zeleni nahrbtnik
o Bralni projekt: "Knjiga na obisku" in »Bralni palček«
o

obiskovanje knjižnice ( dvakrat v mesecu) izdelava knjižice

o sprostitvene vaje na igrišču ali terasi
o dežurni otrok
o Dan družabnih iger
Projekti homogenega oddelka (2- 3 let):

o

Sprostitvene vaje na igrišču ali terasi

o

Obisk knjižnice (obisk knjižničarke, pripovedovanje zgodbe)

o

Zdravstvena vzgoja: higiena rok in prehrana

o

Mali sonček

DEJAVNOSTI V VRTCU
PROJEKTI
Projekti (SKUPNI ZA OBA ODDELKA)

o Ločeno zbiranje odpadkov

DODATNE DEJAVNOSTI
ogled gledaliških, lutkovnih in drugih predstav
sodelovanje s šolo :
• na obisku v 1.r,

o Zbiranje starega papirja
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po predhodnem dogovoru oz. vpisu v preglednico na oglasni deski.

SODELOVANJE VRTCA

za skupino METULJČKI vsak prvi ponedeljek v mesecu
po predhodnem dogovoru oz. vpisu v preglednico na oglasni deski.
od 15.30– 16.30

sodelovanje z Osnovno šolo Ivana Babiča-Jagra Marezige
preko različnih projektov

roditeljskih sestankov

sodelovanje z drugimi vrtci,

srečanj s starši

sodelovanje s KS Marezige,
sodelovanje s predšolsko in šolsko ambulanto Koper,
sodelovanje z zobozdravstveno šolsko ambulanto,
sodelovanje z Društvom prijateljev mladine Koper,
sodelovanje s policijsko postajo Koper
sodelovanje s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike
in starše

SVETOVALNA SLUŽBA
SODELOVANJE S STARŠI
Sodelovanje s starši poteka v obliki:
vsakodnevnih razgovorov,
pogovornih uric, ki bodo:

Se morda sprašujete kdaj je pravi čas za vašega otroka, da vstopi
v vrtec?
Se vam je že kdaj zgodilo, da sami niste kos otroški trmi in drugim
vzgojnim dilemam?

za skupino PIKAPOLONICE: vsak drugi torek v mesecu
Morda opažate, da vaš malček odstopa od sovrstnikov?
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Potrebujete pomočob kritičnih situacijah v družini (razveza,
smrt, odvisnost, selitev, rojstvo sorojenca ipd.)?
Želite odpraviti otrokove razvojne, čustvene ali vedenjske težave
ter stiske (težave pri hranjenju, spanju, močenju, blatenju,
nemirnosti, agresivnem vedenju itd.)?
Na vsa takšna in podobna vprašanja vam lahko pomaga
odgovoriti naša šolska svetovalna služba, ki jo vodi Jasmina
Škvarč (po strokovni izobrazbi - univ. dipl. pedagoginja).
Svetovalna služba vzpostavi prvi kontakt s starši ob vpisu v
vrtec in na prvem roditeljskem sestanku. Z otroki pa se prvič
sreča ob njihovem vstopu v vrtec in ob rednem mesečnem
spremljanju neposredno v skupini.
Tudi otroci s posebnimi potrebami spadajo pod okrilje
svetovalne službe. V okviru strokovne skupine in ob
sodelovanju s starši pripravijo ustrezne individualne programe.
Pri delu pomagajo zunanji strokovni sodelavci: logoped in
defektolog.

Svetovalni center Koper: psihologinja je del naše svetovalne
službe, katera je sicer stacionirana v Kopru – na sedežu ustanove
(Cankarjeva ul. 33). Na pobudo naše svetovalne delavke in ob
sodelovanju staršev po potrebi opravi psihološki pregled otroka.
Občasno obišče tudi vrtec in opazuje otroka v skupini.
Zdravstveni dom Koper – Center za zgodnjo obravnavo in razvojna
ambulanta
Center za socialno delo Koper
Društvo prijateljev mladine Koper
Pedopsihiatrični dispanzer Lucija, itd.
Če potrebujete nasvet, pomoč ali samo razgovor, se lahko oglasite
pri šolski svetovalni službi (tel.št.:041 784 608)
Uradne ure: SREDA, 7.30 do 14.00
Na voljo vam je tudi v popoldanskem času, vsak drugi torek v mesecu od
17.00 do 18.30.

Priskoči na pomoč družinam v socialni stiski preko svetovanja
za različne oblike socialne pomoči (npr. šolski sklad,…)
Naš nepogrešljivi sodelavec so zunanje inštitucije, s
katerimi redno sodelujemo:
CKSG Portorož: logopedinja redno pregleduje in po potrebi tudi
obravnava otroke z govorno-jezikovnimi težavami; izvaja
sistematski pregled 5-letnikov na govorno-jezikovnem
področju,

SVET STARŠEV
Svet staršev zavoda sestavljajo starši, ki so izvoljeni na prvem
roditeljskem sestanku v posameznem oddelku. Mandat predstavnika v
svetu staršev traja dve leti.
Naloge:
svet staršev je svetovalni organ ravnatelja,
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daje pobude in predloge za nadstandardni program na področju
vzgojno izobraževalnega dela šole in vrtca.

MOJA SKUPINA SE IMENUJE: _______________________

VSE, KAR MORAM VEDETI, SEM SE
NAUČIL V VRTCU
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 planine po dolgotrajnem vzponu šolanja, ampak v peskovniku na
otroškem igrišču. Tam sem se naučil tole:

MOJ ZNAK JE: ___________________________________
V VRTEC MORAM PRINESTI: ________________________
_______________________________________________
PREDSTAVNIK SVETA STARŠEV JE: __________________

VSE DELI Z DRUGIMI.
IGRAJ POŠTENO. NE TEPI LJUDI.

_______________________________________________

VSAKO STVAR VRNI TJA, KJER SI JO NAŠEL.
POSPRAVI ZA SEBOJ.

IMENA MOJIH PRIJATELJEV SO: _____________________

NE JEMLJI STVARI, KI NISO TVOJE.
OPRAVIČI SE, KADAR KOGA PRIZADANEŠ.

_______________________________________________

PREDEN ZAČNEŠ JESTI, SI UMIJ ROKE.
ŽIVI URAVNOTEŽENO ŽIVLJENJE - VSAK DAN SE MALO UČI, MALO
MISLI,
MALO RIŠI, MALO SLIKAJ, MALO POJ, MALO PLEŠI, MALO SE
IGRAJ IN MALO DELAJ.
VSAKO POPOLDNE MALCE ZADREMAJ.

IN ŠE TO: ______________________________________
_______________________________________________

KADAR GREŠ V SVET, PAZI NA PROMET, PRIMI SE KOGA ZA ROKO IN
DRŽITA SE SKUPAJ.
POZOREN BODI NA ČUDEŽNE DOGODKE. SPOMNI SE SEMEN V
LONČKU:
KORENINE POŽENEJO NAVZDOL, RASTLINA PA
NAVZGOR IN NIHČE
PRAVZAPRAV NE VE, KAKO IN ZAKAJ, VENDAR SMO VSI
TAKŠNI.

DA NE POZABIM
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