O
!

VRT

MI

EC

E
T
Š
OS
R
A
M
J

Publikacija za starše
2016/2017

ŠKRATEK BINE IN PRIJATELJ TINE
Škratek Bine in naš Tine,
dva prijatelja vsak dan,
se lovita in podita,
dokler Tine ni zaspan.

Tiho, tiho se smeji, hi hi…
Tineta za nos drži.
Tine gleda, se ozira,
misli, da le muha je.
Z roko mahne in zaploska,
da ujela bi se le.

Skratek Bine se je skril,
Si v potoku dolgo bradico umil.
Zdaj v vrtec koraka in glej,
Tam sreca si podobnega junaka,
Mu Tine je ime
In o Vrtcu Jarse prav vse ve.

In Tine se smeje,
Da vsem srcek ogreje,
Saj sta prijatelja vsak dan
in ta naveza ni zaman.
Diana Šumenjak, 2013

Pade nočka,
luna vzide in ves svet je zdaj zaspan.
potlej Bine,
le za kratek čas odide,
a spet pride razigran.

A ta škratek, majhen lumpek,
zdaj šele veselje je dobil.
Požgečka ga in pocuka,
na ves glas se mu smeji, hi hi ..
pa le vidi, da ni muha,
da se škratek Bine
le igrati z njim želi.

Saj tudi Tine se vsak dan umije
In skratek Bine na obisk k njemu pride
takrat pa je cas za nove vragolije.
ce kaksno uspici in igraco unici,
Mu skratek pomaga , prijazno razlaga

Spoštovani starši,
lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem vrtcu!
V publikaciji, ki je pred vami, so osnovne informacije o našem vrtcu. O
tem, kako bo potekalo življenje in delo v skupini vašega otroka, se boste
dogovorili na prvem roditeljskem sestanku skupaj z vzgojitelji, ki vam
bodo predstavili izvedbeni kurikulum oddelka, v katerega je vključen vaš
otrok. Vabimo vas, da s svojimi predlogi in s sodelovanjem pomagate
oblikovati dejavnosti za življenje in delo v vrtcu.
Ker se v našem vrtcu zavedamo pomena kritičnih razvojnih mejnikov v
razvoju otroka, se bomo še bolj trudili, da razvoj posameznih področij
še dodatno spodbudimo, za ta namen bomo že obstoječe obogatitvene
dejavnosti podkrepili še z vsebinami, ki nam jih ponuja pester nabor
naših projektov ter tako še dodatno spodbujali celosten razvoj naših
otrok. Z različnimi oblikami in metodami vzgojno-izobraževalnega dela
bomo spodbujali ustvarjalnost, inovativnost, razvoj socialnih veščin,
poglabljali pozitivne vrednote, se družbeno udejstvovali in učili vseh
tistih veščin, ki so za predšolsko obdobje kritičnega pomena.
Spoštovani starši in skrbniki, želim vam, da bi se vaši otroci in vi v našem
vrtcu dobro počutili, nam zaupali, se učili medsebojnega razumevanja,
spoštovanja ter strpnosti.
Želim vam prijeten začetek novega šolskega leta.

Diana Šumenjak, spec., ravnateljica
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VIZIJA VRTCA JARŠE
Strokovno in profesionalno ustvarjamo pogoje in skrbimo za optimalen otrokov razvoj.
K ciljem stremimo pošteno in pravično, z željo po doseganju spoštovanja
in sodelovanja med vsemi.
Z znanjem in modrostjo gradimo zaupanje, pripadnost ter solidarnost,
v zadovoljstvo otrok, zaposlenih in staršev.
TO SMO MI!

5

V vrtcu prebivajo in delajo
UPRAVA VRTCA

VRTEC JARŠE
Rožičeva ulica 10
1000 Ljubljana
Tel. št: 01/58 62 140
e-naslov: tajnistvo@vrtec-jarse.si
vrtec.jarse@guest.arnes.si
spletna stran: www.vrtec-jarse.si
Uradne ure: vsak dan od 7.00 do 15.00 ure.

Tajništvo
Nataša Černe
		

Tel. št. 01/58-62-140
E-naslov: tajnistvo@vrtec-jarse.si

Ravnateljica
Diana Šumenjak
		
		

Tel. št.: 01/58-62-141
GSM: 041/774-394
E-naslov: ravnateljica@vrtec-jarse.si

Pomočnica ravnateljice
Vida Teh
pisarna je v enoti Mojca		
Clevelandska ulica 13		

Tel. št.: 01/58-62-158
GSM: 051/646-670
E-naslov: pomocnica.ravnateljice@vrtec-jarse.si

Svetovalna delavka
Ajda Bivic
GSM: 031/579-492
pisarna je v enoti Kekec		
E-naslov: svetovalna.sluzba@vrtec-jarse.si
Ulica Hermana Potočnika 15			
Računovodstvo - oskrbnine

Katja Kecelj
Zdenka Žagar

Mobilna specialna pedagoginja
Lilijana Gomboc
pisarna je v enoti Mojca		
Clevelandska ulica 13 		

Tel. št.: 01/58-62-143 (plačilo vrtca)			
E-naslov: oskrbnine@vrtec-jarse.si
Tel. št.: 01/58-62-158
GSM: 051/646-205
E-naslov: lilijana.gomboc@vrtec-jarse.si

Organizatorka prehrane
in zdravstveno higienskega režima
Špela Žagar Indihar
Tel. št.: 01/58-62-152
pisarna je v enoti Kekec		
E-naslov: spela.zagar-indihar@vrtec-jarse.si
Ulica Hermana Potočnika 15			
pzhr@vrtec-jarse.si
			
spela.zagar3@guest.arnes.si
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Vrtec Jarše ima tri enote na štirih lokacijah
ENOTA ROŽLE

ENOTA ROŽLE

Pokopališka ulica 30, 1000 Ljubljana

Rožičeva ulica 10, 1000 Ljubljana

Dva oddelka I. starostnega obdobja

Dva oddelka II. starostnega obdobja in en kombinirani oddelek
(izmenično popoldanski oddelek od 11.00 do 20.30 ure)

Organizacijska vodja enote:
Suzana Černe
Tel. št.: 01/58-62-142

Organizacijska vodja enote:
Suzana Černe
Tel. št.: 01/58-62-142

Poslovalni čas: 6.30 - 17.00
1. nadstropje - tel.št.: 01/58-62-151
Pritličje - tel.št.: 01/58-62-149
GSM: 031/832-300

Poslovalni čas: 6.30 - 17.00
Tel. št. - oddelki: 01/58-62-144

ENOTA KEKEC

ENOTA MOJCA

Ul. Hermana Potočnika 15, 1000 Ljubljana

CLEVELANDSKA ULICA 13, 1000 LJUBLJANA

Štirje oddelki I. starostnega obdobja in
šest oddelkov II. starostnega obdobja

Šest oddelkov I. starostnega obdobja in osem oddelkov II.
starostnega obdobja

Organizacijska vodja enote:
Tanja Hršak
tel. št.: 01/58-62-156

Organizacijska vodja enote: Petra Koritnik
tel. št.: 01/58-62-163

Poslovalni čas: 6.00 - 17.00
Rdeči trakt - tel.št.: 01/58-62-153, GSM: 051/646-134
Zeleni trakt - tel.št.: 01/58-62-156
Modri trakt - tel. št.: 01/58-62-154
Rumeni trakt - tel. št.: 01/58-62-155
Oranžni trakt - tel. št.: 01/58-62-165

Poslovalni čas: 6.00 - 17.00
Trakt A - tel. št.: 01/58-62-163
Trakt B - tel. št.: 01/58-62-162
Trakt C - tel. št.: 01/58-62-161
Trakt D- tel. št.: 01/58-62-160
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HIMNA VRTCA JARŠE: TO SMO MI!
(besedilo: Fani Kranjc,
glasba: Miha Guštin – Gušti)
Dela se nov dan,
dišimo kot žafran,
slinčke slinimo,
v rokave brišemo.
Pesmi pojemo,
si pomagamo,
skupaj se smejimo,
zehamo, zaspimo.
To smo mi, ja, to smo mi.
Metulji in Cvetlice, Medvedki in Lisice,
Zajčki, Zmajčki, Želvice,
ja, to smo mi.
V peskovnik se skače,
od mivke imamo hlače,
packamo in gradimo,
potičke naredimo.
Pobarvamo vse slike,
kažemo jezike,
se valjamo po tleh
in je pesek v zobeh!
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ZAKAJ JE OTROKOM V VRTCU LEPO?
Vrtec s ponudbo različnih metod učenja, ki potekajo skozi igro, omogoča različne načine učenja, kot so
izkustveno učenje, učenje ob pomoči reševanja problemov in podobno. Med drugim izkoriščamo tudi
bogato učno – fizično okolje, razne dejavnosti, kot so šport, kultura, ročne spretnosti in podobno. Zavedamo
se, da je vsak otrok posameznik in zato zahteva posebno obravnavo.

»Dajte mi to, kar potrebujem, ne tega kar si želim!
(Antoine de Saint-Exupery)
9

V primeru manjše prisotnosti otrok med prazniki in šolskimi počitnicami, združujemo oddelke in enote
v eni od večjih enot.
Poslovalni čas se lahko med šolskim letom spremeni v primeru, da se bistveno spremenijo potrebe
staršev.
Sprejemanje daril:
Zakon o javnih uslužbencih določa, da javni uslužbenec, ki opravlja javne naloge, ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem
službe, razen protokolarnih in priložnostnih daril manjše vrednosti. Darila manjše vrednosti so darila, katerih vrednost ne
presega 62,59 EUR. Darila zanemarljive vrednosti pa so tista, ki ne presegajo 20,86 EUR.
Dejavnosti v vrtcu so načrtovane na podlagi nacionalnega dokumenta Kurikuluma za vrtce, ki je bil sprejet leta 1999 na
strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje. Dokument je strokovna podlaga za načrtovanje ciljev in dejavnosti, ki jih v vrtcu
izvajamo.
Na podlagi Kurikuluma za vrtce ima oddelek oblikovan Letni delovni načrt, v katerem so opredeljeni konkretni cilji, dejavnosti
in možnosti obogatitvenih in nadstandardnih programov. Letni delovni načrt pripravi strokovno osebje vrtca in ga staršem
predstavi na prvem roditeljskem sestanku v septembru.
Za doseganje ciljev in kakovostno izvajanje predšolske vzgoje predlagamo in omogočamo razne obogatitvene in nadstandardne
programe.
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PREDSTAVITEV PROGRAMOV
V Vrtcu Jarše izvajamo dnevni program, ki traja od šest do devet ur dnevno. V enem oddelku izvajamo svoje storitve tudi
izmenično dopoldne in popoldne, največ do 20.30 ure.
Program je namenjen otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok.
Bivanje otrok nad devet ur v enem dnevu pomeni storitev izven javne službe, zato je treba tovrstno prisotnost, daljšo od devetih
ur, po 14. členu Zakona o vrtcih, doplačati.
Po sklepu Sveta zavoda z dne 10. 3. 2013, se vsaka začeta ura nad polnim delovnim časom, to je devet ur, plača v višini 6,67 EUR.
Izvzeti so le starši, ki zaradi narave svojega dela ne morejo priti po otroka prej kot v devetih urah. Da bi bili oproščeni tovrstnega
plačila, morajo ravnateljici vrtca dostaviti prošnjo in potrebna dokazila.
Starši doplačajo 6,67 EUR tudi v primeru, da prevzamejo otroke po uradnem času Vrtca Jarše, kar je razvidno iz sklepa Sveta
zavoda, z dne 15. 10. 2014.

PROJEKTI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etika in vrednote, vodja Mija Kurtovič
Medgeneracijsko sodelovanje, vodja Jasmina Bogičevič
Eko vrtiček, vodja Mojca Uršič Simončič
Zelena prestolnica Evrope, vodja Mojca Bavdek
Porajajoča se pismenost, vodja Ajda Bivic
Zdrav vrtec, vodja Marjetka Biserka Adamlje
Mali sonček, vodja Marijana Magdič
Kulturna in filmska vzgoja, vodja Mojca Bavdek
Humanitarna dejavnost, vodja Teja Škulj
Zavetišče za živali, vodja Bony Koritnik
Korak k sončku, vodja Marjetka Biserka Adamlje
Z vrtcem v hribe, vodja Ana Bandelj
Pasavček, vodja Polona Pintarič Janša
Playness pedagogika, strokovni delavci vrtca Jarše
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PROGRAMI, KI NAS
BOGATIJO IN UČIJO
ZA OTROKE, STARE OD 5 DO 6 LET:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sredin vrtiljak obogatitvenih dejavnosti,
športni program Mali sonček,
predšolska bralna značka,
CICIUHEC (v sodelovanju z MKL)
udeležba na sofinanciranih programih MOL: Etno delavnice, smučarska gimnastika,
SK Olimpija,
zdrava prehrana, ravnanje z vodo in skrb za vodo (Zelena prestolnica),
filmska vzgoja »Kino balon«,
festival »Bobri«,
lutkovna predstava v vrtcu,
športni dan v Vrtcu Jarše, v okviru TEDNA ŠPORTA, 5. – 10. 9. 2016,
kros Vrtca Jarše - jesenski in spomladanski, na igrišču enote Kekec,
predstavitev telovadbe ŠD Narodni dom,
predstavitev ritmične gimnastike z Mitjo Petkovškom,
teden požarne varnosti, oktobra 2016,
tradicionalni slovenski zajtrk, 18. 11. 2016,
zimovanje, Pokljuka 20 – 24. 2. 2017,
tečaj prilagajanja na led in učenje drsanja: 7.3-14.3.2017,
»Pot ob žici«, maja 2017,
prireditev »Praznik Vrtca Jarše«, 27. 5. ali 3. 6. 2017,
letovanje , Špadići pri Poreču, 19. – 24. 6. 2017,
EKO zeliščni vrtiček in Zeliščni kotiček,
Playness pedagogika
obogatitveni program zgodnjega uvajanja angleškega jezika v predšolskem
obdobja, ki ga bo izvajala dipl. anglistka Tanja Dolinšek, zaposlena v Vrtcu
Jarše,
evropski teden mobilnosti, september 2016,
modra sovica se predstavi.
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ZA OTROKE, STARE OD 4 DO 5 LET:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sredin vrtiljak obogatitvenih dejavnosti,
športni program Mali sonček,
predšolska bralna značka, program CICIUHEC v sodelovanju z MKL,
udeležba na sofinanciranih programih: Etno delavnice,
smučarska gimnastika, SK Olimpija,
zdrava prehrana (samooskrba), ravnanje z odpadki, ravnanje in skrb za vodo
(Zdrava prestolnica),
EKO zeliščni vrtiček in Zeliščni vrtiček,
lutkovna predstava v vrtcu (strokovni delavci vrtca),
športni dan v Vrtcu Jarše,
tradicionalni slovenski zajtrk, 18. 11. 2016
plesne urice (strokovni delavci vrtca),
kros Vrtca Jarše - jesenski in spomladanski, na igrišču enote Kekec,
Tečaj prilagajanja na vodo in učenje plavanja v OŠ Savsko naselje, 22 – 26. 5 ter
17. – 19. 5. 2017
vrtec v naravi – bivanje na turistični kmetiji Mulej, Sela pri Bledu, 3 dni, 15. – 17. 5.
2017 ter 17. 5. – 19. 5. 2017,
»Pot ob žici«, maj 2017,
prireditev »Praznik Vrtca Jarše«, 27. 5. ali 3. 6. 2017,
Playness pedagogika.
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ZA OTROKE, STARE OD 3 DO 4 LETA:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sredin vrtiljak obogatitvenih dejavnosti,
smučarska gimnastika, SK Olimpija
športni program Mali sonček,
prireditev »Praznik Vrtca Jarše«, 27. 5. ali 3. 6. 2017,
športni dan v Vrtcu Jarše,
EKO zeliščni vrtiček in Zeliščni vrtiček,
Plesne urice, ki jih izvajajo strokovne delavke vrtca,
lutkovne predstave v vrtcu (strokovni delavci vrtca),
kros Vrtca Jarše - jesenski in spomladanski, na igrišču enote Kekec,
»Pot ob žici«, maj 2017,
čofotanje v Atlantisu, 5. – 9. 6. 2017.
Playness pedagogika.

Termine obogatitvenih programov si lahko ogledate na spletni strani Vrtca
Jarše, v rubriki »Koledar«.
V letnih delovnih načrtih skupin so tudi izleti, vožnja z vlakom, obiski muzejev,
galerij, gledališč, Hiše eksperimentov in nekaterih prireditev v Ljubljani.

ZA OTROKE, STARE OD 1 DO 3 LETA:

•
•
•
•
•
•

Sredin vrtiljak obogatitvenih dejavnosti,
lutkovne predstave v vrtcu (strokovni delavci vrtca),
športni program Mali sonček,
»Pot ob žici«, maj 2017,
prireditev »Praznik Vrtca Jarše«, 27. 5. ali 3. 6. 2017,
Playness pedagogika
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NADSTANDARDNI PROGRAMI

•
•
•
•
•

angleščina, jezikovna šola MODRA SOVICA (otroci, stari od 4 do 6 let),
plesne urice – strokovni delavci vrtca (otroci, stari od 4 do 6 let),
ritmična gimnastika KRG Tim (otroci, stari od 4 do 6 let),
Judo vadba (Judo klub Sokol, otroci stari od 4 do 6 let),
telovadba ŠD Narodni Dom (otroci, stari od 4 do 6 let)

Programi se izvajajo v prostorih vrtca in niso vključeni v ceno programa vrtca.
Program izvajajo zunanji izvajalci in strokovni delavci vrtca. Sredstva iz naslova
najemnin gredo v Sklad Vrtca Jarše. Izkupiček iz naslova nadstandardne dejavnosti
plesnih uric, ki jih izvajajo naše strokovne delavke, gre v Sklad Vrtca Jarše.
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V VRTCU PROSLAVLJAMO
IN PRAZNUJEMO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teden otroka – oktober 2016
Teden požarne varnosti – oktober 2016
23. prireditev Praznik Vrtca Jarše – na igrišču enote Kekec, 27. 5. ali 3. 6. 2017
Tradicionalni slovenski zajtrk, 18. 11. 2016
Sejem novoletnih voščilnic in daril v vseh enotah, na začetku decembra 2016
Veseli december – december 2016
Pustni ringaraja – februar 2017
Gregorjevo – marec 2017
Polžje igre moščanskih vrtcev – april 2017
otroška praznovanja: prvi jesenski dan, obisk Dedka Mraza, osebna praznovanja otrok, zaključek šolskega leta
Dan državnosti
Kulturni dan
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POMOČ OTROKOM
S POSEBNIMI POTREBAMI
»DRUGAČNOST NAS BOGATI!«
V vrtcu pomagamo otrokom s posebnimi potrebami – OPP. Pomoč je
namenjena otrokom, ki imajo motnje v razvoju in so na podlagi Zakona o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ZUOPP-1, z Odločbo, ki jo izda
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, usmerjeni v program za predšolske
otroke s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo.
Dodatna strokovna pomoč je tem otrokom omogočena skladno z
odločbo. Po prejemu odločbe, vrtec skladno z zakonodajo pripravi
individualizirani program za posameznika. V individualiziranem
programu določimo cilje, oblike dela, potrebne prilagoditve, urnik
dodatne strokovne pomoči - DSP - in določimo naloge posameznih
izvajalcev. Starši lahko aktivno sodelujejo pri pripravi, spremljanju in
vrednotenju individualiziranega programa.
Strokovno pomoč pri premagovanju ovir oziroma motenj v našem vrtcu
izvaja specialna pedagoginja Lilijana Gomboc.
Da bi otrokom s posebnimi potrebami omogočili čim prijetnejše bivanje
v vrtcu in jih skozi igro uvajali v čim lepšo bodočnost, se strokovni
delavci vrtca povezujemo in posvetujemo tudi z zunanjimi službami.
Zavedamo se, da takšni otroci poleg razumevanja in topline, ki ju dobijo
od vzgojiteljic, potrebujejo tudi primerno strokovno pomoč zunanjih
ustanov, usposobljenih za tovrstno delo.
Če vas zanima karkoli s tega področja, ste vabljeni, da nas pokličete. Z
veseljem se bomo odzvali, se dogovorili za srečanje in vam svetovali.
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SVETOVALNA SLUŽBA
Otroci potrebujejo ljubezen, še posebno takrat, ko si je ne zaslužijo.
(Harold S. Hulber)
Svetovalno delo, ki ga v vrtcu opravlja Ajda Bivic, je zelo raznoliko in namenjeno predvsem otrokom, ki obiskujejo naš vrtec.
Svetovanje in poslovanje s svetovalno delavko v vrtcu temelji na prostovoljnosti, skupnem dogovoru ter zaupnosti podatkov
in je usmerjeno k dobrobiti otroka. Pri svojem delu svetovalna delavka sodeluje z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic, z
vodstvom vrtca, s starši in z zunanjimi ustanovami pri ustvarjanju boljših pogojev za dobro počutje in optimalni razvoj otroka.
Svetovalna delavka si prizadeva, da bi odrasli bolje razumeli otroke in bi se primerno odzivali na njihove potrebe.
Delo, ki ga opravlja svetovalna delavka, je zelo dinamično in poteka na vseh štirih lokacijah vrtca, zato prosimo, da se za osebni
sprejem v pisarni predhodno dogovorite po telefonu ali elektronski pošti.
Najpogostejše teme, o katerih se starši posvetujete s svetovalnimi delavci, so:
posvetovanje ob vključitvi in uvajanju otroka v vrtec,
posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju,
posvetovanje o otrokovi vzgoji, razvoju in različnih težavah v otrokovem razvoju,
posvetovanje ob stiskah in kritičnih situacijah v družini (rojstvo, razveza ali ločitev, selitev, smrt, odvisnost in druge stiske, s
katerimi se srečujete starši),
svetovanje ob pojavu otrokove razvojne, čustvene in vedenjske težave oziroma stiske,
svetovanje o možni pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju ter nadarjenemu otroku,
svetovanje ob vstopu otroka v šolo.
Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite:
osebno v pisarni v enoti Kekec, Hermana Potočnika 15, Ljubljana (po predhodnem telefonskem dogovoru),
po telefonu: 031/579-492,
po elektronski pošti: svetovalna.sluzba@vrtec-jarse.si,
s strokovnimi delavci v enoti.

•
•
•
•
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SKRB ZA PRAZNE
ŽELODČKE
Za prazne želodčke naših malih jedcev skrbijo organizatorka prehrane in
zdravstveno higienskega režima, Špela Žagar Indihar, ter izvrstne kuharice.
Predšolsko obdobje ima pri oblikovanju zdravih prehranskih navad poseben
pomen. V prvih petih letih življenja si otrok pridobi lastne prehranske navade in si
ustvari seznam priljubljenih živil. Napačne navade, ki jih pridobi v otroštvu, v odrasli
dobi le stežka opusti.
V vrtcu načrtujemo prehrano po smernicah zdravega prehranjevanja, kot je predvideno za vzgojnoizobraževalne ustanove, Sledimo Praktikumu zdravega prehranjevanja ter priročniku z merili kakovosti za javno naročanje živil
v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Smernice priporočajo, naj bodo pripravljeni obroki sestavljeni iz preizkušenih kombinacij
različnih živil iz vseh skupin živil, saj je le tako zagotovljen zadostni vnos hranil, ki jih otroški organizem potrebuje za rast, razvoj
in delovanje.
Dnevno zagotovimo otrokom 4 obroke in sicer: zajtrk, sadno dopoldansko malico, kosilo ter popoldansko malico, v izmenično
popoldanskem oddelku pa dopoldansko malico, kosilo, popoldansko malico in večerjo. Med obroki je zaradi narave dela 2 do
3-urni časovni interval. Jedilniki so objavljeni na oglasnih deskah ter na spletni strani vrtca.
Hrano za otroke 1. starostnega obdobja pripravljamo v naših kuhinjah, za otroke 2. starostnega obdobja zajtrke in malice
pripravimo SAMI, kosila pa kupujemo v Vrtcu Zelena jama (izjema so trije oddelki v enoti Kekec in oddelek IPO v enoti Rožle,
Rožičeva, za katere kuhamo sami).
Vrtec je dolžan zagotoviti varno hrano, zato ob praznovanju rojstnih dni preverjamo, kakšno hrano so starši namenili za rojstni
dan svojega otroka. Za pogostitev lahko starši v vrtec prinesejo samo sadje, industrijsko embalirane sadne sokove ter suho
pecivo. V vrtec ne smete prinašati kremnih slaščic, kot so torte, pite, rolade ter druga živila, ki zahtevajo shranjevanje na
hladnem (sladoled).
Za otroke, ki zaradi alergij ali iz drugih razlogov potrebujejo specifično prehrano, poskrbimo tako, kot je priporočeno v
zdravniškem potrdilu. Zdravniška potrdila se morajo letno obnavljati, zato se zamenjava živil izvaja samo za otroke, ki imajo
veljavna zdravniška potrdila.
V Vrtcu Jarše nismo dolžni zagotavljati prehrane iz verskih razlogov.
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ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM
Za zdravje otrok je zelo pomembno okolje, v katerem živijo. V vrtcu se trudimo zagotoviti čim bolj čisto, varno in zdravo okolje.
V kuhinjah imamo vzpostavljen sistem HACCP. Dodatno imamo izdelan tudi zdravstveno-higienski načrt in natančna navodila,
kako ravnati na različnih področjih, da bi zagotovili primerno varnost in higienske pogoje v vseh bivalnih prostorih. Osebje vrtca
je natančno seznanjeno s pravili, ki jih določajo različni načrti in smernice, kot so: načrt čiščenja igralnic, načrt čiščenja vrtca,
merjenje T vode za preprečevanje razvoja legionele in podobno.
Za čiščenje prostorov vrtca skrbi pogodbeni čistilni servis.

POJAV NALEZLJIVIH BOLEZNI V VRTCU

V vrtcu imamo najobčutljivejšo populacijo, ki je na žalost zelo dovzetna za različne nalezljive bolezni. Ob pojavu nalezljive
bolezni je najpomembneje takoj preprečiti njeno širjenje znotraj kolektiva. Ob takšnem pojavu nemudoma zaostrimo higienski
režim in o bolezni takoj obvestimo starše skupine, v kateri je prišlo do izbruha bolezni.

V skladu z Zakonom o vrtcih, Ur. l. RS, št. 12/96, smejo vrtec obiskovati samo zdravi otroci.

Bolan otrok se bo bolje počutil in se hitreje pozdravil v domači oskrbi. S tem bo preprečen tudi prenos nalezljive bolezni na
druge otroke.
Zakon o nalezljivih boleznih, Ur. l. RS, št. 69/95, v 10. členu določa in zavezuje vrtce, da morajo v primeru nalezljivih bolezni takoj
storiti vse, da bi preprečili njihovo širjenje. Sprejeti morajo takojšnje ukrepe za obvladovanje širjenja in za določitev diagnoze.
Kadar starši pri otrocih posumijo na nalezljivo bolezen, so dolžni takoj obvestiti vrtec o sumu, da se je pojavila nalezljiva bolezen.
Prav tako so starši oziroma skrbniki v primeru, da nalezljivo bolezen opazijo v vrtcu, dolžni obolelega otroka takoj prevzeti v svoje
varstvo. Posredno omenjeni problem ureja Zakon o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 69/95) v 4. členu. Ta navaja, da ima vsakdo
pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami ter dolžnost varovati svoje zdravje pred tovrstnimi
boleznimi.
V primeru bolezni naj otrok ostane doma, dokler mu osebni zdravnik ne dovoli vrnitve v vrtec.
Sedemnajsti člen Pravilnika o zagotavljanju varnosti otrok v vrtcu določa, da je strokovna delavka dolžna zavrniti otroka ob
prihodu v vrtec, če pri njem posumi na nalezljivo bolezen.
V vrtcu po pravilu ne dajemo nobenih zdravil, razen v primeru življenjske ogroženosti (vročinski krči, epileptični napadi in
alergijske reakcije).
O vrnitvi otroka v skupino po preboleli nalezljivi bolezni presodi otrokov izbrani zdravnik.
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ZAČASNA IZKLJUČITEV OTROKA JE POTREBNA:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pri pojavu vročine,
pri pojavu driske (vodeno blato več kot 2× dnevno),
če otrok bruha več kot dvakrat v 24 urah in se ob tem pojavijo tudi drugi
znaki bolezni,
če ima otrok izpuščaje z vročino in druge spremembe v vedenju,
če ima otrok impetigo,
če otrok težko diha,
če ima otrok razjede v ustih, razen kadar je izključen infekcijski vzrok bolezni,
če ima otrok uši,
če ima otrok več kot dve uri bolečine v trebuhu in se ob tem slabo počuti,
če ga bolezen ovira pri aktivnostih in potrebuje nego druge osebe oz. obstaja tveganje za širjenje bolezni na druge otroke
in osebje.

Otrok sme ponovno v vrtec, ko je zdrav in vsaj 2 dni nima vročine, vsaj 1 dan ne bruha in vsaj 1 dan nima več driske.

DOLŽNOSTI STARŠEV V PRIMERU BOLEZNI OTROKA:

•
•

Pridejo po otroka, ki v vrtcu zboli, v najkrajšem možnem času.
Sporočijo v vrtec, če ima otrok nalezljivo bolezen.

Želja staršev, otrok in nas, ki z otroki delamo, je, da bi bili otroci zdravi in da bi se v našem vrtcu dobro
počutili!
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DOBRO JE VEDETI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otroka primemo oblecite in obujte za sproščeno igro.
V vrtec pripeljite le zdravega otroka. Če otrok zboli med bivanjem v vrtcu, vas bo vzgojiteljica o tem obvestila, vi pa ste dolžni
čim prej priti po otroka.
Odsotnost in vzrok odsotnosti ažurno sporočajte strokovnim delavcem.
Ob prihodu v vrtec otroka osebno predajte strokovni delavki/strokovnemu delavcu.
Starše prosimo, da upoštevate odpiralni čas vrtca. V primeru, da zaradi nepredvidenih okoliščin ne boste mogli prevzeti
otroka do 17. ure, prosimo, da to čimprej sporočite dežurni vzgojiteljici enote Rožle, Rožičeva ul. - 01/58-62-144, enote
Rožle, Pokopališka ul. - 01/58-62-149, enote Kekec - 01/58-62-153 in enote Mojca - 01/58-62-162.
Če starši do 17. ure ne bodo prišli po otroka, če se ne bodo javili na telefonski klic in se ne bodo izjasnili o svoji zamudi, bomo
klicali za to pristojne službe.
Zaradi boljšega in predvsem nemotenega sodelovanja prosimo, da nam takoj sporočite spremembe svojih telefonskih
številk. V primeru spremenjenega naslova bivališča prosimo, da o tem obvestite računovodstvo zaradi pošiljanja položnic.
Otroka izpišete iz vrtca pisno, najmanj 15 dni pred izstopom. Obrazec je na spletni strani Vrtca Jarše.
Za prvega otroka, ki je vključen v vrtec, imate možnost uveljavljanja počitniške in zdravstvene rezervacije. Več o tem preberite
na spletni strani Vrtca Jarše ali na spletni strani MOL.
Redno plačujte mesečno oskrbnino.
Spoštujte hišni red vrtca Jarše
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SODELOVANJE S
STARŠI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E-asistent
roditeljski sestanki na oddelku
priprava otrok na šolo v sodelovanju s svetovalno delavko, mag. Jeleno
Vidmar (OŠ Nove Jarše)
govorilne ure
obveščanje o poteku dejavnosti na oddelku na oglasnih deskah
dnevno izmenjavanje informacij s strokovnimi delavci ob prihodu in odhodu otroka
srečevanje otrok in staršev: nastopi, delavnice, prireditve in neformalne oblike srečanj (izleti,
pikniki...)
roditeljski sestanki pred vstopom otrok v vrtec
prisotnost starša v oddelku pri uvajanju otroka v vrtec
svetovalno delo in sodelovanje z mobilno specialno pedagoško službo (po potrebi).
dan odprtih vrat
delavnice za starše

V primeru pritožbe glede organizacije dela, izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti ali odnosa do otrok, vas prosim, da
pripombo ali pritožbo najprej naslovite na dotične strokovne delavke. V primeru, da se težave ne odpravijo, svojo pripombo ali
pritožbo naslovite na ravnateljico vrtca, Rožičeva 10, Ljubljana. Pritožba mora temeljiti na dejstvih in biti pomembna z vidika otroka,
interesov družine in programa vrtca. Vašo pritožbo bomo preučili in z vso odgovornostjo pristopili k reševanju posameznega primera.
O rezultatih in nadaljnjih ukrepih vas bomo obvestili. Svet Vrtca Jarše je drugostopenjski organ, na katerega se lahko obrnete
pisno, če ocenite, da vaša pritožba ni bila ustrezno obravnavana. Zaradi jasnosti in nedvoumnosti bomo obravnavali samo
pritožbe, ki bodo upoštevale navedeni protokol. Prav tako bomo veseli, če boste zadovoljni z našimi storitvami in boste pohvalili
delo vzgojiteljic ter drugih članov osebja.
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UKREPI PRI DNEVNEM
PRIHAJANJU IN ODHAJANJU OTROK
(15. člen Pravilnika o zagotavljanju varnosti otrok v Vrtcu Jarše)

Vzgojitelji morajo otroke osebno sprejeti od staršev ali pooblaščenih oseb in jih njim tudi predati.
Predaja otrok se lahko opravi tudi drugače, če je tako dogovorjeno:
če starši ob začetku šolskega leta strokovni delavki oddelka predložijo izjavo s seznamom oseb, ki poleg staršev lahko
odpeljejo otroka iz vrtca (izjava »Odhod otroka iz vrtca«),
če starši pisno pooblastijo osebo, ki ni navedena v izjavi, za občasni prevzem otroka. V nujnih primerih starši lahko tudi
telefonsko sporočijo, da pride po njihovega otroka oseba, ki sicer ni pooblaščena za prevzem otroka, pri čemer morajo
navesti osebne podatke te osebe. Takšno sporočilo lahko sprejme samo vzgojitelj tega otroka. O telefonskem sporočilu
starša za prevzem otroka s strani tretje osebe vzgojitelj naredi pisni zaznamek, otroka pa lahko preda tretji osebi šele, ko
preveri njeno istovetnost (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje ipd.).

•
•

V skladu z 91. členom Zakona o varnosti cestnega prometa, lahko spremlja otroka na poti v vrtec in iz njega tudi oseba, starejša
od 10 let, če to dovolijo njegovi starši (rejniki, skrbniki). Starši o dovoljenju s podpisom seznanijo strokovno delavko (izjava
»Otroka v vrtec pripelje/odpelje mladoletna oseba«).
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ŠOLA ZA STARŠE
Na srečanjih strokovnjakov in staršev lahko dobite vpogled v sodobne vzgojne pristope in reševanje vzgojnih problemov.
Namenjena so vsem staršem, ki želijo preveriti in izboljšati svoje vzgojne potenciale, da bi otroke naučili odgovornega ravnanja
in izboljšali kakovost vsakdanjega življenja.
V letošnjem koledarskem letu organiziramo številna brezplačna predavanja za starše. V septembru, oktobru in novembru boste
na oglasni deski in spletni strani obveščeni o vsebini in času izvedbe. Predavanja se pričnejo ob 17. uri, potekajo pa v telovadnici
enote Kekec, na ulici Hermana Potočnika 15.
Datumi in vsebina predavanj:
05. 10. 2016 – Popravljanje vzgojnih napak
23. 11. 2016 – Na kaj lahko kot starši vplivamo?

•
•
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OPOMNIK ZA STARŠE
IZ USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

34. člen
(pravica do osebnega dostojanstva in varnosti)
Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti.
35. člen
(varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic)
Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.
54. člen
(pravice in dolžnosti staršev)
Starši imajo pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke. Ta pravica in dolžnost se staršem lahko odvzame
ali omeji samo iz razlogov, ki jih zaradi varovanja otrokovih koristi določa zakon. Otroci, rojeni zunaj zakonske zveze, imajo enake
pravice kakor otroci, rojeni v njej.
56. člen
(pravice otrok)
Otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Človekove pravice in temeljne svoboščine uživajo otroci v skladu s svojo starostjo in
zrelostjo. Otrokom se zagotavlja posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim ali drugim izkoriščanjem
in zlorabljanjem. Takšno varstvo ureja zakon. Otroci in mladoletniki, za katere starši ne skrbijo, ki nimajo staršev ali so brez
ustrezne družinske oskrbe, uživajo posebno varstvo države. Njihov položaj ureja zakon.

IZ POGODBE O DOLOČITVI MEDSEBOJNIH PRAVIC IN OBVEZNOSTI STARŠEV IN VRTCA

4. člen:
Vrtec v skladu s potrebami staršev in v skladu s potrjeno sistemizacijo delovnih mest združuje več oddelkov na začetku in na
koncu poslovnega časa ter ob pojavu izjemnih okoliščin. V času šolskih počitnic v dnevih pred in med prazniki lahko vrtec, zaradi
racionalne organizacije dela in vzdrževalnih del ter glede na število prisotnih otrok, za določeno obdobje zapre posamezne
enote ali oddelke, ob tem pa zagotovi vključitev otrok v druge enote in oddelke.
5. člen
Ob začetku šolskega leta ali izjemoma med šolskim letom vrtec, ob upoštevanju predpisanih normativov in zaradi potreb po
vključitvi novih otrok, organizacijsko preoblikuje oziroma spremeni sestavo oddelkov. O spremembi vrtec predhodno obvesti
starše. Staršem, ki do vrtca nimajo izpolnjenih vseh zapadlih obveznosti, vrtec ni več dolžan v novem šolskem letu zagotoviti
prostega mesta za otroka v isti enoti.
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6. člen:
Starši se zavezujejo, da bodo ob prihodu in odhodu otrok spoštovali veljavni hišni red, pravilnik o varnosti otrok in poslovni čas
vrtca. Starši so otroka ob prihodu v vrtec dolžni oddati strokovnemu delavcu, ki otroke sprejema. Otrok je lahko v vrtcu v okviru
poslovnega časa največ do 9 ur dnevno, kolikor traja dnevni program.(14.člen ZVRT, URL RS, št. 100/05-uradno prečiščeno
besedilo in 25/8).
Če bodo starši prišli po otroka po preteku poslovnega časa, jim je vrtec upravičen zaračunati dodatne stroške varstva.

IZ HIŠNEGA REDA VRTCA JARŠE

1.člen:
Delavci vrtca, starši, drugi obiskovalci so dolžni upoštevati hišni red in vsa splošna zakonska določila, še posebej določila s
področja vzgoje in izobraževanja. Zato so vsi deležniki dolžni prispevati k:
• Uresničevanju ciljev in programa vrtca,
• zagotavljanju varnosti udeležencev vzgojno izobraževalnega procesa
• urejenosti, čistoči, redu, disciplini in prijetnemu počutju v vrtcu,
• preprečevanju škode.
2. člen
Uporaba hišnega reda velja za zgradbe in površine, ki so opredeljene kot vrtčevski prostor. Hišni red je zasnovan tako, da
zagotavlja ravnanje in sodelovanje vseh udeležencev vrtca in v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju varnosti otrok v našem vrtcu
ter Etičnim kodeksom ravnanja v vrtcu.
Hišna pravila veljajo za vse tiste, ki prihajajo in delajo v Vrtcu Jarše. S spoštovanjem le-teh upoštevamo način življenja v njem
tako, da:
• Da je prihod otroka v vrtec zaželen najkasneje do zajtrka, zaradi nemotenega poteka dejavnosti oziroma programa vrtca.
• Da so v vrtcu samo zdravi otroci.
• Da so otroci ustrezno obuti in oblečeni, vključno z rezervnimi oblačili.
• Da se starši z otroci ne zadržujejo v garderobi in igrišču.
• Da se govori tiho (ne kričimo!).
• Da se gibljemo umirjeno (ne tekamo!).
• Da hodimo v čevljih samo v garderobi (za ostale prostore uporabljamo copate, ki si jih nataknemo na obutev).
• Da varujemo vrtčevsko opremo (ne dovolimo uničevanja vrtčevske lastnine v prisotnosti staršev).
• Da skrbimo za pravilno odlaganje odpadkov.
• Da za igro uporabljamo za to namenjene predmete in ne inventar in pohištvo vrtca.
• Da spoštujemo integriteto strokovnih in drugih delavcev vrtca, jih vikamo.
• Da smo vzgled najmlajšim in pozdravljamo in odzdravljamo.
• Da starši in skrbniki sprotno obveščate strokovne delavce v primeru odsotnosti.
• Da spoštujemo vrtčevske ankete, ki so namenjene lažji organizaciji dela v vrtcu in podajamo le resnične podatke.
• Da za uporabo WC-ja vprašamo delavce vrtca, saj so le ti namenjeni le za delavce vrtca.
• Da sprehajanje in tekanje po veznih hodnikih izven časa dežurstev ni dovoljeno.
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Iz 6. člena:
Vedno pozdravite , saj ste otroku prvi zgled .Poleg tega pa s tem pokažete, da zapuščate vrtec in igrišče.
Gibanje staršev, skrbnikov ali drugih spremljevalcev otrok ter najemnikov je v vrtcu omejeno le na prostore, ki so namenjeni
vzgojni dejavnosti .Gibanje v drugih prostorih vrtca (kuhinja, kabineti, igralnice, sanitarije, telovadnica…) je nezaposlenim
prepovedano.
Iz 9. člena:
Če opazite neetično in nekompetentno ravnanje zaposlenega v vrtcu, na to najprej opozorite delavca. V kolikor svojega ravnanja
ne spremeni, obvestite vodjo enote in vodstvo vrtca. Ocena neetičnega ravnanja mora temeljiti na dejstvih in biti pomemben z
vidika otroka, interesov družine in programa vrtca.
10. člen:
Obveznosti staršev do vrtca:
Starši ob sprejetju otroka v vrtec prejmejo Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. S podpisom
se obvežejo, da bodo spoštovali določila pogodbe.
Starši na 1. Roditeljskem sestanku potrdijo letni delovni načrt oddelka, katerega obiskuje njihov otrok in s tem sprejmejo
organizacijske, vsebinske in prehranske usmeritve, zato:
• Sodelujejo z zaposlenimi vrtca v korist otroka in kvalitetne izvedbe programa vrtca ter njegovih dejavnosti.
• Se zanimajo za otrokov razvoj.
• Spoštujejo avtonomnost in kompetentnost strokovnih delavcev.
• Spoštujejo integriteto strokovnih in drugih delavcev vrtca.
• Izpolnjujejo sprejete dogovore, povezane s poslovnim časom, finančnimi obveznostmi in izbranim programom ter LDN
oddelka, enote in vrtca.
• Dosledno upoštevajo Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.
• Upoštevajo Pravila vrtca in hišni red .
• Seznanijo strokovne delavce o posebnostih otroka.
• Obveščajo strokovne delavce o boleznih otroka, še posebej, ko gre za nalezljivo bolezen, drugih morebitnih odsotnostih
otroka in vzrokih zanjo. Vsako odsotnost otroka je potrebno sporočiti do 8. ure zjutraj.
• V vrtec pripeljejo le zdravega otroka, da z boleznijo ne ogroža sebe in drugih otrok.
• V vrtcu zdravil, kot so antibiotiki in zdravila za zniževanje povišane telesne temperature, ne dajemo. Izjeme so le, ko je
otrok življenjsko ogrožen in imamo navodila lečečega zdravnika. Izjeme so: možganski krči, vročinski krči, alergije.
• Otrok je lahko v vrtcu največ 9 ur dnevno in v okviru poslovnega časa (14. Člen zakona o vrtcih, Uradni list RS, št. 100/05
– uradno prečiščeno besedilo in 25/08). Vsako zamudo staršev/skrbnikov vrtec zaračuna dodatne stroške varstva!

28

RAVNANJE OB ZAZNAVI
SUMA NASILJA V DRUŽINI
Pravilnik o sodelovanju organov ter delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi
nasilja v družini (Uradni list RS, št. 31/2009) in Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (Uradni
list RS, št. 104/2009), ki ju ureja Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/2008), zavezujeta vzgojnoizobraževalne ustanove kot izvajalce javnih služb k prijavi suma nasilja v družini. Tako mora tudi naš vrtec ob vsaki zaznavi nasilja
v družini obvestiti pristojne službe (Center za socialno delo) in ukrepati v korist otroka, za njegovo zaščito.
Vrtec ukrepa po postopku, ki je določen za obravnavo nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne ustanove:
Delavec vrtca, ki je zaznal nasilje nad otrokom ali se mu je otrok zaupal, obvesti svetovalnega delavca šole.
V primeru poškodbe ali hude duševne stiske otroka obvesti interventno službo CSD, da poskrbi za otrokovo varnost.
Vzgojitelj izdela zapis dogodka, vodstvo šole ali svetovalna služba pa isti ali najpozneje naslednji delovni dan obvesti CSD ali
policijo.
Delavec, ki je sestavil zapis, svetovalna delavka, vzgojitelj otroka, ki je žrtev nasilja in ravnatelj sestavljajo interni tim, ki po
potrebi izdela načrt pomoči otroku.

•
•
•
•

Oblike nasilja (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, 3. člen):
fizično: uporaba fizične sile, ki družinskemu članu povzroči bolečino, strah ali ponižanje, ne glede na to, ali so nastale
poškodbe ali ne,
spolno: ravnanja s spolno vsebino, ki jim družinski član nasprotuje, je vanje prisiljen ali zaradi svoje stopnje razvoja ne
razume njihovega pomena,
psihično: ravnanja, s katerimi povzročitelj nasilja pri družinskem članu povzroči strah, ponižanje, občutek manjvrednosti,
ogroženosti in druge duševne stiske,
ekonomsko: neupravičeno nadzorovanje ali omejevanje družinskega člana pri razpolaganju z dohodki ali premoženjem,
zanemarjanje: je oblika nasilja, pri kateri oseba opušča dolžno skrb za družinskega člana, ki jo potrebuje zaradi bolezni,
invalidnosti, starosti ali drugih osebnih okoliščin.

•
•
•
•
•
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RAVNANJE PRI PREVZEMANJU
OTROKA V LOČITVENIH POSTOPKIH
•
•
•
•
•

•
•
•

Starš, ki mu je otrok zaupan v varstvo in vzgojo, ne sme sam sprejemati odločitev, ki pomembno posegajo v otrokovo
življenje. Vedno potrebuje soglasje drugega starša.
Če želi starš s prepovedjo stikov ali približevanja odpeljati otroka iz vrtca, ga strokovni delavci opozorijo, da imajo dokument,
ki to prepoveduje. Če kljub temu vztraja in vzame otroka, mu povedo, kako bodo ukrepali (poklicali policijo, drugega starša).
Če ima starš prepoved stikov ali približevanja in želi informacije o otroku, ga strokovni delavci povabijo v vrtec na govorilno
uro v popoldanskem času, ko otroka ni več v vrtcu. Pisnih poročil za starše ne pišemo.
Vrtec se ne postavlja na nobeno stran. Do obeh staršev ima enake dolžnosti. Tudi starš, kateremu ob ločitvi otrok ni zaupan
v varstvo (torej ima z otrokom stike), ima pravico biti informiran o otroku.
Dogovor o stikih ni dogovor o prepovedi približevanja. Dogovor o stikih določa, da ima starš stike z otrokom na določeni dan,
ob določenih urah. Če takšen starš pride v vrtec zunaj določenega časa in želi videti/prevzeti otroka, ga strokovni delavec
vrtca opozori na sklep in mu pove, da mu otroka ne more predati. Starša napoti na CSD. Če je v sklepu/odločbi o stikih
določeno, da starš prevzame otroka v vrtcu na določene dni, sme ta starš za te dni določiti druge pooblaščene osebe, ki
prevzamejo otroka .
V primerih ločitve ali težav pri prevzemu otrok iz vrtca je treba formalno urediti prevzem otroka. Strokovni delavci starša
povabimo na pogovor, kjer sklenemo dogovor in določimo osebe, ki smejo prevzeti otroka iz vrtca. Oba starša morata s tem
soglašati.
Če kriminalist/policist pride v vrtec in se želi pogovoriti s strokovno delavko, da bi pridobil podatke o otroku, o tem obvestimo
ravnateljico. Ob dogovoru, da bo ravnateljica prisotna pri pogovoru, obvestimo kriminalista in počakamo na njen prihod.
Pogovor naj poteka v pisarni ali v zbornici, nikoli med vrati.
Strokovni delavci drugih ustanov lahko opazujejo otroke na oddelku le ob predhodnem dogovoru s strokovno delavko in ob
pisnem soglasju staršev, z natančno opredeljenim namenom opazovanja.
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SMERNICE UKREPANJA STROKOVNIH DELAVCEV V PRIMERU, DA STARŠI
PRIDEJO PO OTROKA POD VPLIVOM ALKOHOLA ALI DRUGIH SUBSTANC
Ko starš, ki je pod vplivom alkohola ali drugih substanc, želi prevzeti otroka iz vrtca, mora strokovni delavec izvesti naslednje
ukrepe:

•
•
•
•

Strokovni delavec najprej pokliče drugega starša. Če ta ni dosegljiv, pokliče zakonitega zastopnika. Če niti ta ni dosegljiv,
pokliče številke iz arhiva vrtca. Strokovni delavec mora o sumu alkoholiziranosti ali drugih znakov obvestiti klicano osebo.
Če se nihče ne oglasi na telefon, strokovni delavec pojasni staršu naše skrbi in mu pove, kaj moramo storiti po uradni
dolžnosti (poklicati policijo, ki je pristojna za preverjanje in ugotavljanje stanje neke osebe; samo policija sme presoditi, ali
je oseba sposobna poskrbeti za varnost otroka). Pove mu še, da mu otroka ne smemo izročiti.
Pokličemo policijo in CSD, če je še odprt.
Obvestimo ravnateljico in svetovalno službo, ki skliče interni tim. Interni tim pripravi pisno obvestilo za pristojni Center za
socialno delo, ki ga posreduje na CSD.

SMERNICE ZA UKREPANJE STROKOVNIH DELAVCEV V PRIMERU, DA
STARŠI NE PRIDEJO PO OTROKA
•
•
•
•
•

Strokovni delavec po uradnem zaprtju enote najprej skuša po telefonu poklicati oba starša, zakonitega zastopnika oz. ostale
dane številke.
Pokliče na domače telefone, kot tudi na službene.
Ob prihodu staršev damo v podpis obrazec, iz katerega je razvidno, kdaj so starši prišli po otroka in koga smo že klicali.
V primeru, da nihče od staršev, zakonitih zastopnikov in ostalih ni dosegljiv, strokovni delavec pokliče policijo, ki bo obvestila
interventno socialno službo.
Kadar starši večkrat ne pridejo po otroka, govorimo o zanemarjenosti. V tem primeru obvestimo ravnateljico in svetovalno
službo, ki skliče interni tim. Interni tim pripravi pisno obvestilo, ki ga ravnateljica/svetovalna delavka posreduje CSD (ravnamo
po Pravilniku o obravnavi nasilja v družini za VIZ).
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SKLAD VRTCA JARŠE
Sklad Vrtca Jarše smo ustanovili strokovni delavci in starši leta 1998 z namenom pridobivanja sredstev za zviševanje standarda
Vrtca in za pomoč otrokom iz socialno šibkih družin, s subvencioniranjem taborov, letovanja in zimovanja.
Sklad deluje na podlagi Akta o ustanovitvi in sklenjenih pravil o delovanju Sklada Vrtca Jarše. Sklad vodi Upravni odbor Sklada
Vrtca Jarše v sestavi sedmih članov. To so štirje predstavniki zaposlenih in trije predstavniki staršev.
Člani Upravnega odbora Sklada Vrtca Jarše v šolskem letu 2016/17: bodo imenovani na 1. sestanku upravnega odbora sklada
vrtca Jarše, 18. 10. 2016.
Način zbiranja sredstev:
z nakazilom na tekoči račun Vrtca Jarše, s pripisom ZA SKLAD: 01261-6030637247, sklic 990000
s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, donatorjev in sponzorjev
z vrtčevskimi prireditvami
z najemnino od oddajanja vrtčevskih prostorov zunanjim izvajalcem dodatnih in nadstandardnih dejavnosti v vrtcu
z akcijami zbiranja papirja
z akcijo predstavnikov staršev Sveta staršev »Prostovoljni prispevki staršev na roditeljskih sestankih«

•
•
•
•
•
•

Upravni odbor Sklada Vrtca Jarše obvešča o delovanju Sklada, zbranih in porabljenih sredstvih ter o naših akcijah, na spletni
strani Vrtca Jarše, na roditeljskih sestankih in na oglasnih mestih vrtca.
Ponosni smo, da je Sklad doslej omogočil udeležbo na taborih več kot 800 otrokom, ki se jih sicer ne bi mogli udeležiti zaradi
slabših socialnih razmer v družini. Ponosni smo, da smo s sredstvi Sklada omogočili nakup nadstandardne opreme vrtca
(avdio oprema, igrala, didaktične igrače...), ki omogoča bolj kakovostno bivanje vseh otrok v Vrtcu Jarše, kakršnega ne bi
bili deležni v tolikšnem obsegu zaradi omejenega proračuna Vrtca. To so vsekakor podatki, ki razveseljujejo in pomenijo, da
delamo dobro - za dobro naših otrok. Sklad vrtca Jarše pokriva stroške tečaja prilagajanja na vodo in učenja plavanja na OŠ
Savsko naselje, za otroke, stare 4 - 5 let.
Za vaše dosedanje in prihodnje finančne in materialne prispevke, sodelovanje in vašo nesebično pomoč se vam iskreno
zahvaljujemo, saj v Skladu Vrtca Jarše velja naše geslo:

»Vedno smo dali dovolj, saj smo dali, kolikor smo mogli.«

Želimo vam veliko prijetnih trenutkov in naj vas spremlja misel, da ste naredili nekaj dobrega tistim, ki so pomoči najbolj potrebni.
Misel pesnika: »KO OTROK JOKA ZARADI POMANJKANJA LJUBEZNI, TUDI VIOLINE OBMOLKNEJO!«
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SVET VRTCA JARŠE
Naloge Sveta Vrtca Jarše so:
imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca,
sprejema program razvoja vrtca, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
kot drugostopenjski organ odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo delavcev iz delovnega
razmerja,
obravnava zadeve, ki mu jih predložijo vzgojiteljski zbor, šolska
inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih ali svet staršev,
opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

•
•
•
•
•
•
•
•

Sveta Vrtca Jarše sestavljajo:
3 predstavniki ustanovitelja,
3 predstavniki staršev,
5 predstavnikov zaposlenih v Vrtcu Jarše.

•
•
•

Predsednik Sveta Vrtca Jarše je mag. Bojan Hajdinjak (do 28. 11. 2016).
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SVET STARŠEV
Za organizirano uresničevanje interesov staršev se v vrtcu oblikuje Svet staršev. Sestavljen je iz predstavnikov staršev vseh
oddelkov vrtca. Predstavnike staršev izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v septembru. Mandat predstavnika staršev
je vezan na tekoče šolsko leto. Svet staršev se sestaja praviloma trikrat letno, njegovo delovanje določa poslovnik.
Naloge:
predlaga nadstandardne programe,
izreka soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
izreka mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oz. šole in o letnem načrtu,
izreka mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
voli predstavnike v svet vrtca oz. šole,
opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

•
•
•
•
•
•
•
•

Predsednik Sveta staršev v šol. letu 2016/2017 bo izvoljen na prvi redni seji v novem šolskem letu.
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Pripravile: Diana Šumenjak, Vida Teh, Adela Curk, Lilijana
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Oblikovanje: Prijatelj&prijatelj d.o.o.
Tisk: Prijatelj&prijatelj d.o.o.
Ljubljana, septembra 2016
Vrtec Jarše je vzgojno-izobraževalni zavod, ustanovljen za izvajanje javne službe vzgoje in varstva predšolskih otrok.
Ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana.

UPRAVA VRTCA

VRTEC JARŠE
Rožičeva ulica 10
1000 Ljubljana
Tel. št: 01/58 62 140
e-naslov: tajnistvo@vrtec-jarse.si
vrtec.jarse@guest.arnes.si
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