rtec od at

Na fotografijah, ki smo jih izbrali za to publikacijo, lahko vidite
naša praznovanja praznikov po ljudskem izročilu Slovencev in
praznovanja praznikov v povezavi z ekološkimi vsebinami.
Naslovna fotografija publikacije nosi naslov Oda starševstvu
in je delo akademskega slikarja Saša Vrabiča ter otrok iz vrtca
Vodmat. Nastala je leta 2015 v projektu Made in China, ki smo
ga povezali s projektom Bibarije Mire Voglar. Omenjeno delo je
refleksija vsebin ukvarjanja z enostavnimi glasbenimi igricami
in pesmicami (bibarijami), ki omogočajo odraslemu vzpostaviti
bližnji stik z otrokom in kasneje med otroki samimi. Preko
njih smo spodbujali otroke k različnim načinom empatičnega
odzivanja in sodelovanja, medsebojnega spoznavanja ter
spodbujanja občutka varnosti. Otroci so skupaj z umetnikom
poustvarjali ritem bib in ga prelili na papir. Umetnik je delo
dokončal s svojo interpretacijo videnja vrtca.
Izdal in založil: Vrtec Vodmat, Ljubljana
Vsebinska zasnova: Marta Korošec in Darja Štirn
Jezikovni pregled: Maja Tomšič
Fotografija na naslovnici: Tadej Bernik
Fotografije: arhiv Vrtca Vodmat
Koncept in oblikovanje: Jure Praper - fotobeležNica
Tisk: Mkopija, Marjetica Cerjak s.p.
Naklada: 300 izvodov
Maj 2019

V publikaciji boste našli tudi fotografije, ki kažejo proces
ukvarjanja z vsebino in nastajanja slike.
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Publikacija je namenjena vsem tistim staršem,
ki že imate otroke v našem vrtcu, kot vsem
tistim, ki iščete najboljši vrtec za svoje otroke,
in seveda vsem drugim, ki jih zanima naša
ustanova.
Vodmat je vrtec, pri katerem že ob vstopu v
njegove prostore veš, da tukaj bivajo otroci,
ki se ukvarjajo z zanimivimi in včasih tudi
nenavadnimi temami.
Ob smehu in razposajenem vrišču otrok vsak
dan oživijo štiri stavbe vrtca, ki se nahajajo
na območju Starega Vodmata v centru
Ljubljane in v stavbi v bližini Kliničnega centra.
S prilagojenim programom kratkočasimo
in razveseljujemo tudi otroke s posebnimi
potrebami in male bolnike v bolnišničnih
oddelkih.
Vsi, ki smo zaposleni v Vrtcu Vodmat, si
prizadevamo za ustvarjanje spodbudnega
in prijetnega vzgojnega okolja, v katerem
se otroci počutijo varno in sprejeto ter se
vanj vsakodnevno radi vračajo. Kadar otrok
iz objema staršev z veseljem steče k svoji
vzgojiteljici oziroma k vzgojitelju, vemo,
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da delamo dobro. Pri spremljanju razvoja in počutja otrok moramo biti vzgojitelji zelo rahločutni in
izrabiti vse tiste možnosti, ki nam pomagajo razumeti njihove potrebe, želje, stiske, opaziti njihove
posebne darove, se iskreno veseliti njihovega napredka, medsebojnega sodelovanja ter pomoči. Pri
nas otroci veliko raziskujejo, obiskujejo naravno in urbano okolico, prakticirajo raznovrstne umetnosti,
se preizkušajo v reševanju ekoloških problemov in s podporo odraslih pogumno vstopajo v različne
odnose s samim seboj, z drugimi in okoljem.
V vrtcu želimo našim otrokom na čim bolj aktiven in neposreden način približati okolico znotraj in
zunaj vrtca. Spodbujamo njihovo radovednost in jih navajamo na samostojnost pri reševanju miselnih,
bivanjskih in drugih težav.
Ljubezen do otrok je osnovno vodilo delovanja našega vrtca, to pa je seveda zaokroženo s strokovnim
znanjem, z razumevanjem njihovih razvojnih potreb in s spoštovanjem otrokovih pravic. S celovitim
vzgojno-izobraževalnim delom dopolnjujemo primarno družinsko vzgojo in v sodelovanju s starši
podpiramo razvoj ustvarjalnih, veselih, samozavestnih in uspešnih mladih oseb.
Spoznajte nas!
Marta Korošec, ravnateljica
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...ZGODOVINA VRTCA...

...LOGOTIP VRTCA...

V šestdesetih letih je bilo v Ljubljani veliko
pomanjkanje organiziranega varstva predšolskih
otrok, zato so krajani na področju Starega
Vodmata uredili varstvo predšolskih otrok kar
v bližnjih stanovanjskih blokih. Prva namensko
zgrajena stavba za vrtec je svoja vrata odprla leta
1968 in dobila ime Vrtec Vodmat. Leta 1984 je Vrtec
Vodmat postal enota Vrtca Ljubljana Center, kjer
so bili združeni vsi vrtci v nekdanji občini Ljubljana
Center. V devetdesetih letih se je vrtcu priključil
tudi Vrtec Klinični center, zgrajen v letu 1974 za
potrebe delavcev Kliničnega centra in je do takrat
deloval v okviru bolnišnic. Vrtec Ljubljana Center
se je po dvajsetih letih razdružil v štiri samostojne
vrtce in enota Vodmat in enota Klinični center sta
leta 2004 postali enoti Vrtca Vodmat. V letu 2018
je Vrtec Vodmat praznoval 50-letnico delovanja, ki
jo je obeleževal skozi celo leto. Praznovanje se je
začelo s podpisom etičnega kodeksa strokovnih
delavcev in se nadaljevalo s slavnostno akademijo.
Otroci so na njej predstavili svoje raziskovanje
zgradb Ljubljane, ki jih je načrtoval arhitekt Jože
Plečnik.

Leta 1979 je nastal logotip Vrtca Vodmat, deček
in deklica v rdečih in rumenih oblačilih, ki ga
je oblikovala mama varovanca vrtca, ga. Zala
Dobnikar. Logotip je Vrtec Vodmat ponesel s
seboj v združitev vrtcev nekdanje občine Ljubljana
Center. Danes sta deček in deklica zopet logotip
Vrtca Vodmat, ki združuje še enoto Klinični center
in bolnišnične oddelke v Univerzitetnem kliničnem
centru Ljubljana.
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...VRTEC DANES...

PODATKI ZA STIK

Vrtec Vodmat danes združuje dve
enoti: VODMAT in KLINIČNI CENTER,
organiziran program predšolske vzgoje
pa se izvaja tudi v BOLNIŠNIČNIH
ODDELKIH. Prostori enote Vodmat so
v treh stavbah na območju Starega
Vodmata v centru Ljubljane (Korytkova
24, Korytkova 26, Bolgarska 20),
enota Klinični center pa se nahaja v
neposredni bližini bolnišnic (Bohoričeva
36). Vsi objekti vrtca so energetsko
obnovljeni. V okviru enote delujejo
tudi bolnišnični oddelki na pediatričnih
oddelkih Univerzitetnega kliničnega
centra Ljubljana in Univerzitetnega
rehabilitacijskega inštituta Republike
Slovenije – Soča.

• Uprava vrtca, Korytkova 24
		T: 01 5207 100, F: 01 5207 110, E: vrtec-vodmat@guest.arnes.si
• Enota Vodmat, Korytkova 24
		T: 01 5207 100, E: vrtec-vodmat@guest.arnes.si
• Enota Klinični center, Bohoričeva 36
		T: 01 2308 260, E: vrtec-klinicni-center@guest.arnes.si
• Bolnišnični oddelki, Bohoričeva 36
		T: 01 2308 262, E: jadranka.kovacic@guest.arnes.si
• Tajništvo vrtca: Suzana Šeme
		T: 01 5207 100, E: tajnistvo-vvzljvod@guest.arnes.si
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• Ravnateljica vrtca: Marta Korošec
		T: 01 5207 102, E: marta.korosec@guest.arnes.si
• Pomočnica ravnateljice: Franja Mojca Škof
		T: 01 2308 260, E: franja-mojca.skof@guest.arnes.si
• Pomočnica ravnateljice za bolnišnične oddelke: Jadranka Kovačič
		T: 01 2308 262, E: jadranka.kovacic@guest.arnes.si
• Svetovalna služba: Darja Štirn
		T: 01 5207 113, E: darja.stirn@guest.arnes.si
• Specialno-pedagoška služba: Maruša Meglič
		M: 030 422 320, E: marusa.meglic@guest.arnes.si
• Vodja prehrane in ZHR: Stanka Zorec
		T: 01 5207 104, E: stanka.zorec@guest.arnes.si
• Računovodja: Eva Frece
		T: 01 5207 106, E: rac-vvzljvod@guest.arnes.si
• Knjigovodja (plačilo vrtca): Lili Pipp
		T: 01 5207 115, E: oskrb-vvzljvod@guest.arnes.si
10

POSLOVALNI ČAS
Vrtec je odprt vse dni v delovnem tednu od 1. 9. do 31. 8. Celodnevni programi
trajajo od 6 do 9 ur v dopoldanskem času (večinoma od 7.00 do 16.00), v enoti
Klinični center v izmeničnem oddelku pa tudi v popoldanskem času (od 12.15 do
21.00). Pred programom in po njem se otroci zbirajo v »dežurnih« oddelkih, zato
je poslovalni čas daljši kot 9 ur, in sicer:
• enota Vodmat: od 6.30 do 17.00;
• enota Klinični center: od 5.45 do 16.30 oziroma od 12.15 do 21.00.
Otrok je v okviru poslovalnega časa lahko v vrtcu največ do 9 ur.
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...vizija, vrednote, poslanstvo...
Otroci so tisto bistvo, vrednota, zaradi katerih vrtec deluje. Zato so kot najvišje zastopane VREDNOTE v
Vrtcu Vodmat odgovornost in pravičnost do otrok, staršev in nas samih. Naša ravnanja podpirajo tudi
vrednote, kot so strokovnost, profesionalnost, spoštovanje in sodelovanje.

prazniki in
EKO dnevi

Naše POSLANSTVO opredeljujemo z naslednjimi besedami: »Tu smo zaradi otrok, ki jim omogočamo
varno in spodbudno okolje za razvoj njihovih potencialov. Upoštevamo individualne razlike in razvojne
značilnosti vsakega posameznika. Podpiramo ga pri oblikovanju njegove zdrave samopodobe, razvoju
kritičnega in ustvarjalnega mišljenja ter vključitvi v skupino ter okolje. Trudimo se za dosledno in
korektno obveščanje staršev o učenju in razvoju njihovega otroka, katerega razvoj skrbno spremljamo.
Skrbimo za lastni strokovni in profesionalni razvoj, združujemo se v strokovne aktive, vključujemo v
projekte, prebiramo in spremljamo strokovno literaturo, nenehno ozaveščamo svojo vlogo in naše delo
sproti reflektiramo.«

praznicno leto
Slovencev

VIZIJA našega vrtca je usmerjena v vzgojo preko umetniške izkušnje in ekopedagogiko, obe razvijamo po
induktivni poti. Otrokom omogočamo različne odnose in izkušnje ter jih preko tega učimo spoštljivosti
do sebe, drugega, narave in kulturne dediščine.
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...PROGRAMI VRTCA...
Temeljne naloge vrtca so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin
ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

ORGANIZIRANOST PROGRAMOV
V obeh enotah izvajamo dnevne programe, ki trajajo od 6 do 9 ur, in sicer:
• programi za otroke od 1. do 3. leta starosti;
• programi za otroke od 3. do 6. leta starosti.
Vzgojno delo poteka v oddelkih, otroci so razporejeni v starostno homogene (otroci enake starosti),
heterogene (otroci različne starosti od 1 do 3 let ali od 3 do 6 let) in kombinirane oddelke (otroci različne
starosti od 1 do 6 let). V redne oddelke vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami, v vrtcu pa deluje
tudi razvojni oddelek za otroke s posebnimi potrebami.

RITEM ŽIVLJENJA V VRTCU
Okviren celodnevni program v jasličnih skupinah (od 1. do 3. leta):
• prihod otrok in prosta igra;
• zajtrk;
• načrtovane in spontane dejavnosti, igra otrok z različnimi materiali (glede na vremenske
razmere tudi na terasi, igrišču ali v drugih prostorih), krajši sprehodi;
14

• med igro imajo otroci ves čas možnost počitka, nesladkanih napitkov in dopoldansko
sadno-zelenjavno malico;
• kosilo;
• počitek;
• malica;
• igra in odhod domov.
Okviren celodnevni program v predšolskih skupinah (od 3. do 6. leta):
• prihod otrok in prosta igra;
• zajtrk;
• načrtovane in spontane dejavnosti, igra otrok z različnimi materiali (glede na vremenske
razmere tudi na igrišču ali v drugih prostorih), sprehodi, obiski zunanjih ustanov,
bližnje okolice, parkov …;
• med igro imajo otroci ves čas na voljo nesladkan napitek in sadno-zelenjavno malico;
• kosilo;
• sproščanje, možnost počitka na ležalnikih ali blazinah, umirjene dejavnosti v manjših skupinah;
• malica;
• načrtovane in spontane dejavnosti ter igra v igralnici in na igrišču, odhod domov.
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ZNAČILNOSTI PROGRAMOV

prazniki in
EKO dnevi

Predšolska vzgoja je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja. Predšolske programe izvajamo na
osnovi javno veljavnega nacionalnega programa za predšolske otroke – Kurikula za vrtce, ki ga je marca
leta 1999 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. V njem so opredeljena načela in cilji, ki jim
pri načrtovanju, vrednotenju in izvajanju vzgojnega dela sledimo, ter področja dejavnosti (jezik, družba,
narava, matematika, umetnost, gibanje), ki se v aktivni vlogi otrok med seboj prepletajo in povezujejo.
Načrtovanje vzgojnega dela pomeni načrtovanje celotnega življenja v vrtcu. Osnova za načrtovanje,
izvajanje in ovrednotenje vzgojnega dela je spoznanje, da otrok dojema in razume svet celostno, da
je socialno občutljivo bitje, ki se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem,
da v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost in se srečuje z
drugačno socialno konstrukcijo sveta.

SPECIFIČNI PROGRAMI
Prilagojen program – razvojni oddelek za otroke s posebnimi potrebami (v enoti Vodmat).

praznicno leto
Slovencev

Prilagojeno izvajanje programov za otroke s posebnimi potrebami (v obeh enotah vrtca): Otroci s
posebnimi potrebami so integrirani v redne oddelke, imajo individualno strokovno pomoč in prilagojeno
izvajanje programa.
Vrtec v bolnišnici (bolnišnični oddelki): Naši vzgojitelji in vzgojiteljice opravljajo vzgojno delo na
pediatričnih oddelkih za vse predšolske otroke, ki se zdravijo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
in Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča. S pogovorom in pozornostjo
otrokom in njihovim staršem pomagajo premagovati strah in domotožje, jih tolažijo in spodbujajo. S
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pestro izbiro dejavnosti z vseh kurikularnih področij bogatijo otrokov dan v bolnišnici, sodelujejo s
starši in bolnišničnim osebjem. Bolnišnične dneve popestrijo tudi s številnimi praznovanji, lutkovnimi in
gledališkimi predstavami in z vabljenimi zunanjimi gosti.

Preko projektov Zdravje v vrtcu, Varno pred sončnimi žarki in Otroci sonca realiziramo dejavnosti, ki
pomembno vplivajo na življenjske navade otrok in odraslih ter na celovito skrb za organiziranje zdravega
načina življenja v vrtcu (zdrava prehrana, vsakodnevno gibanje, higiena ...).

INTEGRIRANI, DODATNI, OBOGATITVENI PROGRAMI

Dodatne programe, kot sta angleščina in plesne urice, ponuja vrtec v izvedbi zunanjih izvajalcev in
potekajo ob koncu poslovalnega časa vrtca.

Obogatitvene programe vnašamo v izvedbeni kurikulum v povezavi z našo vizijo in prednostnimi
nalogami vrtca. Posebno pozornost posvečamo praznikom in starim ljudskim običajem, sodobni
umetnosti ter eko dnevom in naravoslovju.
V izvedbeni kurikulum integriramo vsebine projektov, kot so na primer Animiramo, Pripovedovanje
zgodb, Naš vrt, Grafične zgodbe, Land art, Street art …, ki jih izvajamo v sodelovanju z umetniki in
kulturnimi institucijami, ter tako omogočamo otrokom, da preko različnih jezikov in medijev umetnosti
vstopajo v odnose s svetom, vsebinami in sporočajo o doživetem, videnem, na novo konstruiranem. Pri
izvedbi ekoloških vsebin sledimo načelom ekopedagogike in ekopismenosti, preko katerih razvijamo
okoljsko identiteto in spoštljiv odnos do narave.
V vrtcu izvajamo bralno značko, nacionalne projekte in projekte trajnostnega razvoja, prometne varnosti
ter družbene inkluzije. Vsako leto izvajamo samoevalvacijo, preko katere izpeljemo prednostno nalogo,
katere namen je spodbujanje določenih kompetenc (npr. razvoj matematičnega mišljenja, govora …).

Otroci se lahko v okviru vrtca udeležijo abonmaja v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Najmlajši otroci
se lahko lutkovno-gledališkega abonmaja udeležijo v vrtcu, v izvedbi različnih gostujočih gledaliških
skupin. Tudi strokovni delavci vrtca letno pripravijo več predstav za otroke.

SKLAD VRTCA
Da bi čim bolj obogatili življenje vseh otrok v vrtcu, deluje v vrtcu sklad, ki je namenjen pridobivanju
sredstev za izvajanje nadstandardnih, neobveznih programov za socialno šibke otroke (npr. vrtec v
naravi, zimovanja, letovanja, obogatitveni programi) ter za nakup sodobnih didaktičnih sredstev in
pripomočkov, igrač in igral za vse enote vrtca. Zbiranje denarja poteka preko dobrodelnih prireditev, ki
jih organizira vrtec, prodaje voščilnic, božičnega in pomladnega bazarja, igrice, ki jo strokovni delavci
vrtca pripravijo za starše …

Izvajamo tudi programe v naravi, kot so izleti, zimovanja, vrtec na vasi in letovanja (namenjeni so
starejšim predšolskim otrokom in so povezani z dodatnimi stroški). Izvajamo tečaj drsanja in druge
gibalne aktivnosti v okviru programa Mali sonček. Vsako leto za starše pripravimo tematske razstave,
koncert otroških pevskih zborov in folklorne skupine vrtca. Pripravljamo tudi dobrodelne prireditve.
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...SODELOVANJE S STArsi...
V Vrtcu Vodmat se zavedamo, da ste starši primarni vzgojitelji vašega otroka ter da je zaupanje med
odraslimi pogoj za uspešen vstop in počutje otroka v vrtcu, zato vam ponujamo naslednje oblike
sodelovanja.

prazniki in
EKO dnevi

Individualne oblike:
• pogovori s strokovnimi delavci oddelka pred vstopom otroka v vrtec;
• izmenjava informacij ob vsakodnevnih kratkih stikih s strokovnimi delavci ob prihodu
in odhodu otrok;
• mesečne pogovorne ure za daljše in poglobljene pogovore o otroku;
• vključevanje staršev v različne aktivnosti vzgojnega programa v skupini;
• prisotnost staršev ob otroku v oddelku pri uvajanju otroka v vrtec v dogovoru z vzgojiteljico;
• pisne informacije o tekočem delu in življenju v skupini v kotičkih za starše in preko spleta.

praznicno leto
Slovencev

Skupne oblike:
• roditeljski sestanek pred vstopom otroka v vrtec;
• oddelčni roditeljski sestanki;
• skupne prireditve, razstave, praznovanja in ustvarjalne delavnice otrok, staršev in pedagoških
delavcev skupine in vrtca;
• dnevi odprtih vrat;
• predavanja za starše.
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Svet staršev; v njem sodelujejo izvoljeni predstavniki staršev, iz vsakega oddelka po eden.
Pristojnosti sveta staršev:
• predlaga nadstandardne programe;
• daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
• daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu;
• razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojni problematiki;
• obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnim delom;
• voli predstavnike v svet vrtca;
• opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

...PRAVICE OTRo IN STArsEV...
Pravice otrok ter načini njihovega zagotavljanja:
• Ne delamo razlik med otroki glede na raso, barvo, spol, jezik, vero, politično ali drugo 		
prepričanje, narodni, etnični ali družbeni izvor, premoženje, rojstvo ali kakršenkoli drug 		
položaj otroka, njegovih staršev ali zakonitega skrbnika.
• Vsem otrokom zagotavljamo enake možnosti pri dejavnostih, ki potekajo v okviru 		
standardnega programa vrtca.
• Spoštujemo osebno dostojanstvo in osebno integriteto otroka.
• Spoštujemo in upoštevamo otrokov pogled na svet, njegovo razumevanje stvari, dogodkov
22

in položajev ter čustveno odzivanje nanje in spodbujamo možnost dojemanja iste stvari ali
dogodka z različnih perspektiv.
• Upoštevamo individualne in skupinske razlike med otroki in oblikujemo pogoje za izražanje
teh razlik, pravico do izbire in drugačnosti.
• Vzgojno delo z otroki snujemo na znanju in razumevanju otrokovega razvoja v določenem
starostnem obdobju in na značilnostih posameznega otroka.
• Otroka varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih. Ob sumu
zanemarjanja ali zlorabe otroka obvestimo odgovorno osebo ali institucijo.
• Zagotavljamo varno, razumevajoče in spodbudno okolje za otrokov telesni, duševni in
socialni razvoj in mu na osnovi pozitivnih čustvenih, spoznavnih in socialnih izkušenj 		
omogočamo popolno zaupanje vase.
Pravice staršev in način zagotavljanja pravic:
• Spoštujemo in upoštevamo starše kot primarne vzgojitelje, ki nosijo glavno odgovornost za
otrokovo vzgojo in razvoj in jim dajemo možnost soodločanja o vseh pomembnih vprašanjih
v zvezi z njihovim otrokom.
• Starše obveščamo o programu vrtca in jih spodbujamo, da sodelujejo pri načrtovanju in
izvajanju vzgojnih dejavnosti.
• S starši gojimo odprt dialog in jih sproti obveščamo o otrokovem razvoju, aktivnostih v 		
skupini in v vrtcu.
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• Z informacijami o otrocih in družini, ki nam jih otroci in starši zaupajo, ravnamo odgovorno in
jih ohranjamo zaupne.

• Da najkasneje na dan vstopa otroka v vrtec vzgojiteljici izročijo potrdilo pediatra o 		
zdravstvenem stanju otroka.

• Seznanjamo starše s spoznanji stroke o predšolskem otroku in jih ozaveščamo o pomenu
ustreznega vzgojnega ravnanja.

• Da ob sprejemu otroka opozorijo na posebnosti otroka, ki so pomembne za njegovo varnost
in zdravje, oziroma priložijo navodilo zdravnika.

• Ob vstopu otroka v vrtec spodbujamo starše, da s svojo prisotnostjo v skupini pomagajo
otroku pri prilagajanju na vrtec.

• Da pisno najavijo izpis otroka iz vrtca, najkasneje 15 dni pred izpisom.

...OBVEZNOSTI STArsEV DO VRTCA...

• Da uredijo vse formalnosti v zvezi s postopkom za sprejem otroka v vrtec in jamčijo za 		
resničnost podatkov.
• Da upoštevajo navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah.
• Da so otroci obuti in oblečeni vremenu in napovedanim dejavnostim primerno.

• Da redno plačujejo stroške programa, v katerega je otrok vključen. V primeru dvomesečne
zamude plačila vrtec vloži izvršilni predlog za dolgovani znesek na sodišče.

• Da mlajše otroke postopno uvajajo v vrtec ob svoji prisotnosti in v dogovoru z vzgojiteljico.

• Da upoštevajo poslovalni čas vrtca, v primeru zamude pa plačajo zamudnino.

• Da sproti obveščajo vzgojiteljico in vrtec o spremembi podatkov o svoji dosegljivosti v času
bivanja otroka v vrtcu in o spremembi stalnega prebivališča.

• Da ima otrok ob prihodu in odhodu iz vrtca spremstvo staršev oz. pooblaščenih oseb.

• Da se zanimajo za otrokov razvoj in se vključujejo v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem.

• Da v primeru nalezljivih otroških bolezni to takoj sporočijo odgovorni osebi vrtca.
• Da v vrtec pripeljejo zdravega otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža
sebe in drugih.
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...VPIS OTRO A V VRTEC...

prazniki in
EKO dnevi

Vrtec sprejema predšolske otroke od prvega leta starosti (ob zaključku starševskega dopusta, vendar
ne mlajših od 11 mesecev) do vstopa v šolo. Vpis in sprejem otrok na podlagi prijav poteka vse leto. Za
javne vrtce Mestne občine Ljubljana velja centralni vpis otrok v vrtec (Odlok o sprejemu otrok v vrtec).
Javni vpis novincev objavi vrtec na spletni strani, občina pa v dnevnem časopisu in na svoji spletni
strani. Vlogo za vpis, ki jo starši dobijo na spletni strani vrtca, oddajo s priloženimi dokazili osebno na
sedežu vrtca ali po pošti na naslov vrtca, kamor želijo otroka vključiti. Če je v vrtec vpisanih več otrok,
kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok, in sicer na podlagi Odloka
o sprejemu otrok v vrtec. Po tem, ko se komisija sestane, izda vrtec staršem obvestilo o sprejemu oz.
odklonitvi otroka v vrtec. Odklonjeni otroci se uvrstijo v čakalni seznam vrtca do oblikovanja centralnega
čakalnega seznama (vsi čakajoči po vrstnem redu zbranih točk iz vseh javnih vrtcev Mestne občine
Ljubljana). Vsa nadaljnja prosta mesta v vrtcu se zapolnjujejo z otroki s centralnega čakalnega seznama,
ki velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je oblikovan, in je objavljen na oglasnih deskah in
spletni strani vrtca ter občine, razen otrok s posebnimi potrebami in otrok, ogroženih zaradi socialnega
položaja. Vrtec po končanem postopku sprejema otrok pozove starše k podpisu pogodbe.

praznicno leto
Slovencev

Pomembna dokumentacija od vpisa do vstopa otroka v vrtec:
• Vloga za sprejem otroka v vrtec (Dobite jo na na spletni strani vrtca: www.vrtecvodmat.si in
jo oddate osebno ali po pošti na naslov vrtca.);
• Pogodba med starši in vrtcem o medsebojnih obveznostih;
• Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka (Obrazec dobite na upravi vrtca ali pa ga izda pediater.).
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Prvič v vrtec – uvajanje otroka v vrtec

Plačilo programa

Da bi pomagali otroku in sebi, pregnali svoje
dvome in skrbi, se starši o vstopu v vrtec lahko
kadarkoli posvetujete s svetovalno službo vrtca,
z ravnateljico in pomočnico ravnateljice. Konec
avgusta organiziramo v vrtcu prvo srečanje s
starši in vzgojiteljico otroka na temo »Prvič v
vrtec«. Pogovorili se boste o svojem otroku in
se dogovorili, kako boste uvajali svojega otroka
v vrtec. Priporočamo vam, da se pred vstopom
otroka v vrtec odzovete na vabilo. Za uvajanje
si vzemite vsaj nekaj dni dopusta. Tako boste
mirnejši in se boste otroku lažje posvetili. Otroka
prvi teden ne pustite cel dan v vrtcu. Počutil
se bo zapuščenega in odhod v vrtec bo lahko
zaradi tega še nekaj časa težavnejši. Uvajanje
naj bo postopno in ob vaši aktivni prisotnosti
v skupini. Začetne težave ob uvajanju otroka v
vrtec pa bodo kmalu minile. Otrok se bo novega
okolja navadil. Rad bo hodil v vrtec, rad bo imel
svojo vzgojiteljico in vrstnike. Vstop v vrtec je
pomemben dogodek v življenju otroka in staršev.
Z medsebojnim sodelovanjem lahko ta dogodek
naredimo prijetnejši.

Starši imate po Zakonu o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev pravico uveljavljati znižano plačilo
vrtca za prvega otroka in vsakega naslednjega
otroka tako, da izpolnite Vlogo za uveljavljanje
pravic iz javnih sredstev in jo oddate na pristojnem
Centru za socialno delo. Če vloge ne oddate ali
je ne oddate pravočasno, plačate polno ceno
programa za starše – 77% ekonomske cene.

Mestne občine Ljubljana med letom. V koledarskem letu starši lahko koristite obe rezervaciji največ v
obsegu dveh mesecev. Več informacij o tem prejmete v računovodstvu vrtca.
Izpis
Izpis otroka iz vrtca uredite z izpolnitvijo obrazca za izpis, ki ga najdete na spletni strani ali v tajništvu
vrtca, najmanj 15 dni pred zadnjim dnem izstopa iz vrtca.

Ceno programa na podlagi predloga vrtca sprejme
Mestni svet Mestne občine Ljubljana.
Več informacij lahko dobite v računovodstvu vrtca.
Rezervacija
Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana
dolžna kriti del cene programa, lahko uveljavljate
počitniško in zdravstveno rezervacijo. Počitniško
rezervacijo lahko uveljavljate s pisno vnaprejšnjo
napovedjo v vrtcu za neprekinjeno enomesečno
ali dvomesečno odsotnost otroka kadarkoli
v obdobju od junija do konca septembra.
Zdravstveno rezervacijo z zdravniškim potrdilom
lahko uveljavljate na Oddelku za predšolsko vzgojo
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www.vrtecvodmat.si

