Spoštovani starši, dragi otroci!
V našem vrtcu se zavzemamo za prijazno in urejeno okolje,
kjer se vsi počutimo kot doma.
Dobro počutje pogojuje odprto komunikacijo in ustvarjalnost
nas vseh, ki smo v njem.

Razumevanje, strpnost in prijateljstvo so osnova našega
vzgojnega dela.
Spoštovanje narave in kulturne tradicije našega okolja sta
smernici življenja in dela v vrtcu.
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Izhodišče vseh dejavnosti je OTROK s svojimi potrebami,
načinom doživljanja in spoznavanja sveta ter izkustvenega
učenja.
To so vrednote našega vrtca, ki so vodilo nas vseh pri delu z
VAMI in naših medsebojnih odnosov.

Tako uresničujemo naše poslanstvo: RAZVOJ IN DOBRO
POČUTJE VSAKEGA OTROKA, STARŠA TER ZAPOSLENEGA in
vizijo Vrtca Šentjur: VRTEC JE KOT DOM…

DRAGI OTROCI, naš vrtec vas vabi medse.
Vaš dan bomo izpolnili z IGRO IN UČENJEM.
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Razvijali bomo:
•
•
•

samostojnost,
ustvarjalnost
odgovornost.

Negovali bomo vašo:
•
•
•
•

radovednost,
domišljijo,
vaš raziskovalni duh in
vaše neodvisno mišljenje.

Vzpodbujali bomo vaš:
•
•
•
•
•
•

čustveno-socialni,
kognitivni,
govorni,
telesni in gibalni razvoj ter
doživljanje umetniških del
in umetniško izražanje.

Na igriv, a izkustven način vam bomo posredovali znanja iz
različnih področij znanosti in vsakdanjega življenja, ki jih
utemeljuje Kurikulum za vrtce v svojih področjih učenja, kot
so: gibanje, jezik, narava, družba, matematika in umetnost.
Skrbeli bomo za zdravo prehrano in kulturo prehranjevanja.
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V NAŠEM VRTCU SKRBIMO ZA URESNIČEVNJE
TEMELJNIH PRAVIC OTROK IN STARŠEV.
Spoštujemo vašo:
•
•
•

identiteto,
enkratnost,
neponovljivost.

Prizadevamo si, da naša vzgoja temelji na:
•
•
•
•

strpnosti,
razumevanju,
prijateljstvu in
miru do vseh bližnjih.

Dragi otroci, pravico imate do varnega in ljubečega otroštva.
Spoštovani starši, pravico imate do:
•
•
•
•
•
•

seznanjanja s Kurikulumom za vrtce
vpogleda v vzgojne programe svojih otrok
obveščenosti o življenju in delu v vrtcu
zaščite zasebnosti
sodelovanja pri načrtovanju, organizaciji
življenja in dela v vrtcu in skupini ter
postopnega uvajanja otrok v vrtec skupaj z
vami
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KDO SMO IN KJE DOMUJEMO?
Predstavimo se:
VRTEC ŠENTJUR – UPRAVA VRTCA
Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur
Telefon: 03/ 746 21 60, fax: 03/ 746 21 61
TAJNIŠTVO:
Vesna Drame
Telefon: 03/ 746 21 60
E-pošta: vesna.drame@guest.arnes.si
Ravnateljica:
Elizabeta jelen
E-pošta: elizabeta.jelen@vrtec-sentjur.si
Pomočnica ravnateljice:
Vesna Tofant
Telefon: 03 / 620 06 04
E-pošta: vesna.tofant@vrtec-sentjur.si
Pomočnica ravnateljice:
Monika Kolarič
Telefon: 03 / 620 06 05
E-pošta: monika.kolaric@vrtec-sentjur.si
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Svetovalna delavka:
Nevenka Užmah
Telefon: 03 / 620 06 02
E-pošta: nevenka.uzmah@vrtec-sentjur.si
Mobilna defektologinja:
Vanja Knez
Telefon: 03/ 746 21 68
vanja.knez@vrtec-sentjur.si
Mobilna defektologinja:
Mateja Ozvaldič
Telefon:03/748 22 70
mateja.ozvaldic@vrtec-sentjur.si
Knjigovodstvo (plačila staršev):
Beba Koprivc; Nadja Klančnik
Telefon: 03/746 21 63
Računovodstvo:
Barbara Kolar
Telefon: 03 / 746 21 62
E-pošta: barbara.kolar1@guest.arnes.si
Organizatorki prehrane in zdravstveno higienskega režima:
Barbara Kuhar
Telefon: 031 371 412
E-posta: barbara.kuhar@vrtec-sentjur.si
Nina Konatar
Telefon: 051 400 274
E-posta: jasmina.planko@vrtec-sentjur.si
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VRTEC ŠENTJUR ZDRUŽUJE ENAJST ENOT:
HRUŠEVEC

Gajstova pot 2, 3230 Šentjur
tel.: 03 620 02 22
e-naslov: hrusevec@vrtec-sentjur.si
• Enota vrtca združuje 6 oddelkov od 1. do 6. leta starosti.
• Centralna kuhinja.
PEŠNICA

Cesta Miloša Zidanška 11, 3230 Šentjur
tel.: 03 620 55 23
e-naslov: pesnica@vrtec-sentjur.si
• Enota vrtca združuje 5 oddelkov od 1. do 6. leta starosti.
• Centralna kuhinja in sedež OPZHR.
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ŠENTJUR

Ulica Dušana Kvedra 25, 3230 Šentjur
tel.: 03 746 21 66
e-naslov: center@vrtec-sentjur.si
• Enota vrtca združuje 10 oddelkov od 1. do 6. leta starosti.

BLAGOVNA

Proseniško 22, 3230 Šentjur
tel.: 03 579 90 67
e-naslov: blagovna@vrtec-sentjur.si
• Enota vrtca združuje 4 oddelke od 1. do 6. leta starosti.
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DRAMLJE

Dramlje 7 a, 3222 Dramlje
tel.: 03 579 80 48
e-naslov: dramlje@vrtec-sentjur.si
• Enota vrtca združuje 3 oddelke od 1. do 6. leta starosti.

PONIKVA

Ponikva 29, 3232 Ponikva
tel.: 03 748 22 70
e-naslov: ponikva@vrtec-sentjur.si
• Enota vrtca združuje 6 oddelkov od 1. do 6. leta starosti.

11

LOKA

Loka pri Žusmu 12, 3223 Loka pri Žusmu
tel.: 03 579 72 51
e-naslov: loka@vrtec-sentjur.si
• Enota vrtca združuje 2 oddelka od 1. do 6. leta starosti.

PLANINA

Planina pri Sevnici 80, 3225 Planina pri Sevnici
tel.: 03 579 11 55
e-naslov: planina@vrtec-sentjur.si
• Enota vrtca združuje 3 oddelke od 1. do 6. leta starosti.
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SLIVNICA

Gorica pri Slivnici 71, 3263 Gorica pri Slivnici
tel.: 031 730 612
e-naslov: slivnica@vrtec-sentjur.si
• Enota vrtca združuje 3 oddelke od 1. do 6. leta starosti.

PREVORJE

Lopaca 3, 3262 Loka pri Žusmu
tel.: 03 620 02 20
e-naslov: prevorje@vrtec-sentjur.si
• Enota vrtca združuje 1 oddelek od 1. do 6. leta starosti.
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KALOBJE

Kalobje 15, 3233 Kalobje
tel.: 03 620 55 24
e-naslov: kalobje@vrtec-sentjur.si
• Enota vrtca združuje 1 oddelek od 1. do 6. leta starosti.
Vse enote našega vrtca so vključene v projekte Z gibanjem do
novega, veselega in zdravega (Mali sonček, Varno s soncem,
Tradicionalni slovenski zajtrk, Vzgoja za zdravje otrok – Malček
gibalček ), Živimo zdravo z naravo – Okoljska vzgoja, Bogastvo naše
kulturne dediščine, S knjigo v svet (Bralni nahrbtnik ter S pravljico v
ustvarjalnost), Unicef – Punčka iz cunj, Karitas – Pokloni zvezek ter
Pasavček, Prometna varnost in v projekte po izbiri strokovnih
dekavk.
Otroci vseh enot se imajo možnost vključiti v ponujene dodatne
dejavnosti vrtca Šentjur upoštevajoč smernice in priporočila NIJZ :
- Ciciban Planinec, plesna delavnica, glasbena delavnica, angleške
urice, gibalne urice, likovna delavnica .
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DOGOVOR VRTEC – STARŠI
Vašim otrokom želimo omogočiti ob igri in prvem učenju čim
prijetnejše bivanje v vrtcu. Za njihovo dobro počutje in Vaše
ter naše zadovoljstvo je prav, da sprejmemo naslednje
dogovore:

VPIS
Vrtec vpisuje in sprejema otroke od dopolnjenega enajstega
meseca starosti v svoje programe na podlagi prijav in prostih
mest skozi vse leto, pri čemer enkrat letno objavi redni vpis –
javni razpis za vpis novincev za naslednje šolsko leto. Razpis
se objavi v sredstvih javnega obveščanja in v enotah vrtca.
Redni vpis poteka prva dva tedna v mesecu marcu.
Vpisnico dobite na upravi vrtca ali na naši spletni strani
www.vrtec-sentjur.si.
Ob prvem sprejemu otroka v vrtec morate predložiti
vzgojiteljici prvi dan ob sprejemu potrdilo pediatra o
zdravstvenem stanju otroka, vključno z opravljenim obveznim
cepljenjem.

STARŠI – VZGOJITELJICA
Da bi bilo naše sodelovanje z Vami čim boljše in bogatejše
imamo več srečanj v šolskem letu. Vsaka vzgojiteljica pripravi
enkrat oz. dvakrat mesečno pogovorno uro, po potrebi z
predhodnim dogovorom pa tudi med tem časom. Otroka
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pripeljete do vhoda v igralnico. V vrtcu otrokom ne dajemo
zdravil, razen s posebej izdanim zdravniškim potrdilom za
zdravila, ki so otroku nujno potrebna. Na osnovi zdravniških
potrdil pripravimo tudi dietno prehrano.

PLAČILO STARŠEV
Starši oddate vloge za znižano plačilo vrtca na pristojni CSD.
Lestvica plačilnih razredov (ZUPJS, 24.člen) določa devet
dohodkovnih razredov, pri čemer so starši oz. skrbniki, ki so
uvrščeni v 1. dohodkovni razred oproščeni plačila vrtca.
ZUPJS, 24. člen:
Z odločbo, s katero Center za socialno delo odloči o znižanem
plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za drugega
in vsakega naslednjega otroka, če pa se drugi ali vsak naslednji
otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, odloči o tem s posebno
odločbo.
Mesečno plačilo staršev se zniža za stroške prehrane, kadar
starši javijo odsotnost otroka do 8. ure zjutraj.
Vse podrobnejše informacije dobite pri gospe Bebi Koprivc
finančni knjigovodkinji, v času plačilnih dni na upravi vrtca,
oziroma na telefon 03 746 21 63.
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ODPRTA VRATA ZA STARŠE
Za vse dodatne informacije o delu vrtca se lahko oglasite pri
ravnateljici Elizabeti Jelen, vsak prvi ponedeljek v mesecu
med 13. in 16. uro, na upravi vrtca, Gajstova pot 2a, ali
pokličite na številko 03 746 21 70.

Podrobnejša pojasnila o vzgojnem delu in aktualni
problematiki glede vpisa otrok, razporejanja v oddelke in
druge informacije, ki se nanašajo na delo z otroki, lahko
dobite pri svetovalni delavki Nevenki Užmah, vsak delovni
dan na telefonski številki: 03 620 06 02 ali osebno po
predhodni najavi vsako sredo med 12. in 15. uro.
O posebnostih v vzgoji otrok pa se lahko vsak prvi ponedeljek
v mesecu, med 13. in 14. uro pogovorite z defektologinjo,
Vanjo Knez (telefonska številka: 03 746 21 68).
URADNE URE v tajništvu so vsak dan od 8. do 13. ure.

DOBRODOŠLI!
Ravnateljica: Elizabeta Jelen
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PRIČAKUJEMO VAS VSI IZ VRTCA ŠENTJUR.
Vrtec Šentjur
Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur
Telefon: 03/ 746 21 60, fax: 03/ 746 21 61
e-mail: vrtec.sentjur@guest.arnes.si
http: www.vrtec-sentjur.si
ENOTA

Poslovalni čas

TELEFONSKA
ŠT.

Pešnica:

5.30 - 16.00

03 620 55 23

Hruševec:

5.30 - 16.30

03 620 02 22

Blagovna:

6.00 - 16.00

03 579 90 67

Ponikva:

5.30 - 16.00

Slivnica:

5.50 – 16.00

03 748 22
70/71
031 730 612

Planina:

5.45 - 16.00

03 579 11 55

Loka:

6.00 - 15.30

03 579 72 51

Prevorje:

6.00 – 15.30

03 620 02 20

Kalobje:

6.00 - 15.30

03 620 55 24

Šentjur:

5.30 - 16.30

03 746 21 66

Dramlje

5.30 - 16.00

03 579 80 48

Poslovalni čas je oblikovan glede na potrebe staršev in ga lahko
po potrebi tudi spremenimo
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Uredil: Elizabeta Jelen in Vesna Tofant
Oblikoval: Vilina Hauser, Karo studio d.o.o. in Zora Ketiš
Tisk: Prijatelj & prijatelj d.o.o.
Februar, 2022

KATERE

PROGRAME
SMO OBLIKOVALI ZA VAS?

IZBERETE LAHKO:
⦁

⦁

Dnevni
program
predšolske
vzgoje: 6 – 9 ur, vse enote Vrtca
Šentjur.
Dnevni program predšolske
vzgoje – popoldan: vsak drugi
teden od 11.00 do 20.00, samo v
enoti Šentjur (glede na potrebe)

POSEBNOSTI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA
DELA V NAŠEM VRTCU SO:
⦁ PROJEKTI:
OTROK IN IGRA V VEČJEZIČNEM
MEDKULTURNEM OKOLJU

IN

Katerim ciljem sledimo?
Otrok naj:
⦁ loči materin jezik od tujega jezika,
⦁ si pridobi »posluh za tuj jezik«, osvoji izgovorjavo
tujih glasov,
⦁ si razvija slušno razumevanje v dani situaciji,
⦁ se zna (pasivno) sporazumevati v dani situaciji v
tujem jeziku,

⦁

lepoto materinega in tujega jezika doživlja
primerjalno skozi otroško književnost in druga
področja dejavnosti.

PRIJATELJSKO DRUŽENJE MED VRTCI PREKO IKT in
E-TWINNING,
kjer je cilj sodelovanje, strpnost,
spoznavanje medkulturnih in drugih
razlik, seznanjanje z raznimi kulturami
in tradicijami, spoznavanje in učenje
varne uporabe računalnika, spoznavanje in odkrivanje
domačega okolja in širšega sveta in s tem oblikovanje pri
otrocih narodne in državljanske zavesti…

Z GIBANJEM DO NOVEGA VESELEGA IN
ZDRAVEGA, kjer so vsi otroci vključeni v projekt Mali
sonček in Varno s soncem.

S tema dvema projektoma želimo:
⦁ Predvsem obogatiti program na področju
gibanja v vrtcu.
⦁ Spodbujati in seznanjati otroke z različnimi
načini k varovanju in krepitvi zdravja.
⦁ Ozavestiti, da je zdravje vrednota.
⦁ Spodbujati različne pristope k spoznavanju
narave.
⦁ Seznanjati otroke kako se lahko varujejo pred
škodljivimi vplivi.
⦁ Oblikovati predstavo o planetu Zemlja.

Otrokov govorno – jezikovni razvoj spodbujamo preko
projekta

S KNJIGO V SVET in v okviru le tega je za starejše otroke
pripravljen projekt S PRAVLJICO V USTVARJALNOST, za vse
pa BRALNI NAHRBTNIK in BRANJU PRIJAZNA OBČINA.
⦁
⦁

Želimo otrokom omogočiti doživljanje otroške
literature in razvijati bralno kulturo.
Spodbujamo, preživljanje kvalitetnega časa otrok in
staršev s knjigo.

V našem vrtcu dajemo velik poudarek tudi projektu

BOGASTVO NAŠE KULTURNE DEDIŠČINE, kjer
želimo z otroki
⦁
⦁

poglobljeno spoznavati naše ožje okolje
ter spoznavati in ohranjati našo kulturno dediščino,
ki je izjemno bogata.

Zelo pomemben segment našega vrtca predstavlja projekt

ŽIVIMO ZDRAVO Z NARAVO, ki ga izvajamo v vseh
enotah našega vrtca.

S programom uresničujemo načrtno in celostno okoljsko
vzgojo, ki:
⦁
⦁
⦁
⦁

združuje vsa kurikularna področja: naravo, družbo,
matematiko, jezik, umetnost in gibanje,
bogati čustvene vezi otrok do narave in sočloveka,
uči otroke spoštovati drugačnost in naravne dobrine,
ter otroke uvaja v strpnost odnosov med ljudmi.

Za starejše predšolske otroke organiziramo upoštevajoč
smernice in priporočila NIJZ tudi

⦁

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V
NADSTANDARDNIH POGOJIH,





Gledališke in kulturne prireditve za otroke od 4. leta
dalje.
Zaključni izlet otrok pred vstopom v šolo v Ljubljano z
ogledom lutkovne predstave v LGL Ljubljana ter
obiskom živalskega vrta.
Izvajanje zobne preventive v sodelovanju z ZD Šentjur.

Vse majhne in velike bodo med letom upoštevajoč smernice
in priporočila NIJZ razveseljevale še


DRUGE DEJAVNOSTI, KI BOGATIJO
KURIKULUM V DOPOLDANSKEM ČASU IN
PRAZNOVANJA:
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

tradicionalni slovenski zajtrk
lutkovne in dramske predstave v izvedbi
strokovnih delavcev vrtca,
pevski zborček,
likovne delavnice – galerije v vrtcu,
teden otroka in vesela jesen,
veseli december,
norčavi pust,
družinski praznik v marcu,
obisk knjižnic, doma starejših…
ter zaključne prireditve.

Ker pa se zavedamo kvalitet in strokovne usposobljenosti
našega kadra na področju predšolske vzgoje, v
popoldanskem času organiziramo upoštevajoč smernice in
priporočila NIJZ :


DODATNE DEJAVNOSTI, kjer lahko otroci svoje
potrebe, želje in interese uresničujejo na različnih
področjih:
⦁
glasbena delavnica,
⦁
plesna delavnica,
⦁
gibalne urice za otroke stare 3-6 in 1-3,
⦁
ciciban planinec,
⦁
angleške urice,
⦁
ljudski plesi,
⦁
likovna delavnica,
⦁
gozdne igrarije.

PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN
DODATNO STROKOVNO POMOČJO
Program izvajamo v vseh enotah Vrtca Šentjur za otroke s
posebnimi potrebami, ki so vpisani oz. integrirani v oddelke od
2. do 6. leta starosti.
Dodatno strokovno pomoč izvaja profesorica defektologinja
Vanja Knez in Mateja Ozvaldič socialna pedagoginja ter po
potrebi še drugi strokovni delavci glede na:




odločbe o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami (ZRSŠ),
individualnega načrta pomoči družini,
zapisnika multidisciplinarnega tima, centra za zgodnjo
obravnavo ali



oceno strokovne skupine v vrtcu glede na zakon o
celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi
potrebami.

Kvaliteto dela omogoča neposredno sodelovanje z ZD Šentjur,
ZD Celje - Razvojno ambulanto Celje in Centrom za duševno
zdravje otrok in mladine Celje.

PREHRANA V VRTCU ŠENTJUR
V Vrtcu Šentjur jedilnike sestavljamo skladno s smernicami
zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah,
ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje.
V Vrtcu Šentjur smo prepričani, da je eden najkakovostnejših
korakov, ki jih storimo za dobro otroka, da mu pripravimo jedi
iz svežih, domačih in zdravih živil, zato v največji možni meri
sodelujemo z lokalnimi pridelovalci in predelovalci hrane, ki
nam dostavljajo kakovostne surovine za pripravo le-teh.

Za otroke, ki potrebujejo medicinsko predpisano dieto,
pripravljamo posebno prilagojeno prehrano.
Trudimo se, da otrokom nudimo zdravo prehranjevalno okolje,
kjer dobivajo redna sporočila o koristni prehrani, se o njej učijo
in poskušajo. Vsekakor pa z zgledom vseh zaposlenih v vrtcu,
ko sami zdravo jemo, sporočamo otrokom, kako je to
pomembno.
Barbara Kuhar, organizatorka prehrane

Dragi otroci , spoštovani starši,
obiščite nas in izberite enega izmed naših programov.
Pridružite se nam!
Hvala za zaupanje.
Ravnateljica Vrtca Šentjur:
Elizabeta Jelen

