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SPOŠTOVANI STARŠI!
Zasebni vrtec Mini vrtec je majhen vrtec, a z velikimi idejami. Stremimo k ustvarjanju dinamičnega urnika za otroka, ki ima na
voljo zanimive individualne in skupinske dejavnosti, ki prinašajo nove izkušnje in znanje. Temelji za izvajanje programa so
področja, ki zajemajo krepitev gibalnih in miselnih sposobnosti, učenje jezika, spodbujanje otroške ustvarjalnosti, spoznavanje
narave in družbe, kulture ter osnovnih pravil komuniciranja in vedenja.
Mini vrtec nudi dnevni program, ki poteka od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro. Predvsem bomo veliko časa programa
posvetili bivanju in gibanju v naravi, kar nam omogoča razgiban vrt in domača okolica s travniki in igrišči, kamor se lahko z
otroki odpravimo na potep in igro. Poleg pestrega dnevnega programa, ponujamo tudi zanimive obogatitvene dejavnosti.
Delo vrtca posebej bogatijo številni projekti, ki jih skrbno načrtujemo in izvajamo. Veliko pozornosti posvečamo projektu
spoznavanje narave, ki poteka celo leto, saj želimo pri otrocih zasejati pozitiven odnos do življenja, narave in hrane.
Dejavnosti za otroke se ne končajo ob koncu delovnega časa vrtca, saj bodo celo leto na voljo zanimive dodatne dejavnosti; tako
vam otroka ni potrebno voziti na več koncev, saj najdete vse na enem mestu pri nas. Dodatne dejavnosti niso omejene zgolj na
otroke, ki obiskujejo naš vrtec temveč so namenjene vsem otrokom, ki bi radi svoj prosti čas preživljali aktivno in ustvarjalno.
Vodilo našega dela je ustvariti takšno okolje, v katerem se bo otrok počutil varnega in kjer bo lahko izražal svoje želje in gradil
zanimanje ter si skozi lastno aktivnost pridobival izkušnje. Pri tem spodbujamo odprto komunikacijo, sodelovanje in zaupanje
med strokovnimi delavci, otroki in starši.

V Mini Vrtcu stremimo k ustvarjanju spodbudnega okolja, kjer upoštevamo
potrebe in želje vsakega otroka in mu pomagamo pri doseganju svojih
potencialov.
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Program Mini vrtca je izoblikovan tako, da otroku nudi spodbudno okolje s pestro ponudbo različnih
področij dejavnosti, ki ga spodbujajo pri razvoju. Strokovno podlago za delo v vrtcu predstavlja
Kurikulum za vrtce, ki poudarja aktivno vlogo otroka v procesu učenja.

Program dela načrtujeta vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, ki skladno s starostjo in željami otrok ustvarjata pogoje za
različne individualne in skupinske dejavnosti. V primeru ustreznega vremena dejavnosti potekajo na svežem zraku, saj ima
vrtec velik vrt z razgibano ureditvijo, ki otrokom nudi prostor za radovednost in raziskovanje.
Skozi druženje, igro in aktivno učenje otrokom omogočamo zabavno pridobivanje izkušenj, spoznanj in znanja. Pri tem se
trudimo k vsakemu otroku pristopiti individualno, upoštevamo otrokove želje in ustvarjamo pogoje za napredek vsakega
otroka.

Dnevni program obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Otroci so razdeljeni v oddelka:
MRAVLJICE: skupina otrok od 1. do 3. leta (10 otrok)
ČEBELICE: skupina otrok od 3. do 6. let (13 otrok)
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Vstop otroka v vrtec je pomemben dogodek tako za otroka kot starše. Otrok se ob
vstopu v vrtec srečuje z novimi osebami, novimi dogodki in občutki, predvsem pa manj časa preživi s starši in ob tem izgublja
občutek varnosti, zato je potrebno obdobje uvajanja otroka v vrtec. Čas uvajanja da otroku priložnost, da sprejme novo okolje
in osebe, ki mu bodo v času odsotnosti staršev nudile občutek varnosti.
V času uvajanja je pomembno sodelovanje vrtca in staršev, zato priporočamo, da si vzamete čas za postopno uvajanje vašega
otroka v vrtec. Imamo dovolj prostora, da ste starši prve dni lahko prisotni v vrtcu skupaj z otrokom, ki bo tako lahko počasi
spoznaval novo okolje.
Morda bodo prvi dnevi težki, tako za otroka kot za starše, vendar bodo otroci postopoma sprejeli vrtec in ga radi obiskovali.
Smo majhen vrtec, kar nam omogoča, da vzgojiteljice več časa posvetijo posameznemu otroku in ga vodijo skozi obdobje
spoznavanja življenja v vrtcu.

07.00 – 08.00 → sprejem otrok v vrtec in igra v skupni igralnici
08.00 → razdelitev v skupine
08.00 – 08.30 → zajtrk
08.30 – 09.30 → vodene dejavnosti in igra
09.30 – 10.00 → dopoldanska malica
10.00 – 11.30 → vodene in spontane dejavnosti in igra
11.30 – 12.00 → kosilo
12.00 – 14.00 → spanje, počitek in umirjene dejavnosti v igralnicah
14.00 – 14.30 → popoldanska malica
14.30 – 17.00 → igra do odhoda domov
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Načrtovanje življenja v vrtcu vključuje organizacijo prostora, počitka, prehrane, različna področja dejavnosti in povezavo med
njimi. Osnova za izvajanje dejavnosti je igra, ki je za otroka najbolj naraven način spoznavanja sveta, poleg tega pa otroci
sodelujejo v delavnicah in projektih, ki jih izvajamo čez leto.

Gibanje je osnovna potreba za otroke zato v vrtcu ponujamo različne možnosti gibanja, kjer otroke
spodbujamo in jim pomagamo pri celostnem razvoju. Poudarek programa je na gibanju, kjer otrok
krepi svoje gibalne in miselne sposobnosti ter sprejema svoje zmožnosti, omejitve. Potekajo v
primerno urejeni igralnici in na igrišču ter omogočajo gibanje, sprostitev in aktivno druženje ob
zvrhanem košu zabave.

Obdobje vrtca je za otroka najpomembnejše obdobje razvoja
govora. Otroci se učijo jezika ob poslušanju in igri zato veliko beremo knjige in pravljice, ki
otroke popeljejo v svet domišljije in ustvarjalnosti.
Zanimive zgodbe spodbujajo jezikovni razvoj in bogatijo besedni zaklad otroka. Čas pa
namenjamo tudi učenju angleškega jezika. Zelo pomembno je, da je prvi stik s tujim jezikom
zabavna izkušnja, kjer bodo otroci znanje vsrkali z zanimanjem zato učenje poteka skozi igro,
poslušanje pravljic in pesmi ter gibanje.
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Otrok je na vseh področjih dejavnosti ustvarjalen in to je potrebno spodbujati. V vrtcu zato
veliko ustvarjamo, kjer otroci skozi risanje, slikanje, sestavljanje, lepljenje in drugo
ustvarjanje razvijajo domišljijo in ustvarjalnost, kot tudi motoriko.

Otroci so del družbenega okolja, v katerem se morajo naučiti delovati. Delo v vrtcu
zato temelji na spoznavanju lastne kot tudi tuje kulture ter spoznavanju osnovnih
pravil vedenja in komuniciranja, ki temeljijo na enakopravnosti in spoštovanju.

Naš odnos do narave in okolja je ključen za ekološko ozaveščenost bodočih generacij zato je del
programa namenjen spoznavanju narave. Poudarek je na pridobivanju izkušenj z naravo,
naravnimi pojavi, spomladi in poleti pa pozornost namenjamo tudi spoznavanje vrta. Na velikem
vrtu bomo sadili in gojili rože, zelišča, sadje in zelenjavo.

Otroci v vrtcu matematiko dnevno spoznavajo skozi spontano igro, skozi igro z kockami,
sestavljanjem stolpov, metanjem kock in celo pospravljanjem igrač.
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Vse leto v vrtcu potekajo tudi številne dejavnosti, ki bogatijo program vrtca. Potekajo v času poslovanja vrtca, znotraj ali zunaj
prostorov vrtca in so vključena v ceno programa, z izjemo prevoza in vstopnin. Nekaj utrinkov iz ponudbe:
-

Program prilagojen različnim letnim časom
Praznovanje praznikov
Praznovanje rojstnih dni
Izleti v bližnjo in daljno okolico
Priprava nastopov otrok
Projekti vrtca
Srečanja s starši

O vrsti in urniku teh dejavnosti sproti obveščamo starše.

Program se v vrtcu nadaljuje tudi v popoldanskih urah in je odprt tudi za otroke, ki ne
obiskujejo Mini vrtca. Program se izvaja po 17.00 uri, v prostorih vrtca ali na igrišču.
Dodatne dejavnosti potekajo v sodelovanju s podjetjem Maminamaza, ki se ponaša z
tradicijo dela z otroki in v naš vrtec prinaša veliko izkušenj.
V Mini vrtcu za otroke organiziramo tudi zanimive rojstnodnevne zabave. Poskrbljeno je za animacijo otrok, ki se bodo
zabavali skozi različne športne igre, ustvarjanje, ples in petje, iskanje zaklada, odvisno od želja vašega otroka. Poskrbljeno bo
tudi za hrano in pijačo.
Cene teh dejavnosti niso vključene v ceno programa vrtca; starši se zavežejo za plačilo s prijavo otroka v dejavnost.
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Prehrana je izredno pomembna pri razvoju otrok. Trudimo se, da otrokom
predstavimo zdrave prehranjevalne navade, zato je prehrana raznolika in
dnevno sveže pripravljena. Pri hranjenju ne hitimo in se trudimo, da poteka
umirjeno.
Otrokom zagotavljamo:
•
•
•
•

zajtrk,
dopoldansko malico
kosilo in
popoldansko malico.

Zajtrk, dopoldansko in popoldansko malico pripravljamo sami v vrtcu, kosilo pa je dnevno dostavljeno.
Vsi otroci imajo vedno na razpolago sadje in različne napitke, kot so voda in nesladkan čaj. V kolikor otrok potrebuje dietno
hrano, starši prinesejo zdravniško potrdilo.
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Starši imate v vzgojnem procesu najpomembnejšo vlogo, zato je naš cilj sodelovati s starši. Veseli bomo vašega sodelovanja pri
načrtovanju življenja in dela v vrtcu, hkrati pa bomo poskrbeli za vašo obveščenost in bomo redno pripravljali:
-

pogovorne ure
roditeljske sestanke
srečanja staršev in otrok
predavanje strokovnjakov za starše
pisne informacije o življenju in delu v vrtcu

Vrtec otrokom zagotavlja varno okolje, ki omogoča možnosti za razvoj.
Vsi otroci imajo enake pravice brez razlikovanja, zato vsem otrokom
zagotavljamo enake možnosti pri dejavnostih, ki potekajo v okviru
programa vrtca. Pri tem spoštujemo otroka kot individuuma, ki ima
pravico do izbire in drugačnosti, ki jo omogoča organizacija življenja in
dela v vrtcu.
Ob vstopu otroka v vrtec imajo starši pravico do vpogleda v program vrtca ter do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu. Starši
imajo pravico tudi do sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, a morajo upoštevati in spoštovati strokovno
avtonomnost vrtca.
Starši imajo pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.
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Obveznosti staršev so, da se seznanijo s programom vrtca in z organizacijo dela ter
spoštujejo sprejete dogovore.
Obveznosti staršev so, da spoštujejo delovni čas vrtca. Pravočasen prihod do 8. ure
zjutraj in odhod do 17. ure omogoča, da je otrok primerno vključen v vse dejavnosti.
Starši skrbijo, da je otrok v vrtcu največ 9 ur dnevno, kot to določa zakon.
Ob prihodu v vrtec, starši otroka osebno predajo vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice in ga tudi prevzamejo. V primeru, da po
otroka hodi kdo drug, naj starši oddajo pisno pooblastilo.
V vrtec naj starši pripeljejo zdravega otroka oziroma vrtec pravočasno obvestijo o bolezni in drugih vzrokih odsotnosti otroka.
V dobro otroka naj starši sodelujejo z vrtcem in nas seznanjajo s posebnostmi otroka.
Obveznosti staršev so, da dosledno upoštevajo pravila o varnosti otrok.
Za nemoteno delovanje vrtca je obveznost staršev redno poravnati finančne obveznosti do vrtca.
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Če so v vrtcu prosta mesta, otroke vključujemo vse leto. V vrtec vpisujemo otroke od 11. meseca dalje do vstopa v šolo.
Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da osebno ali po pošti na naslov vrtca oddate vlogo za vpis, ki je dosegljiva na spletni strani
vrtca v rubriki Obrazci. Vrtec nato starše obvesti o razpoložljivosti in roku za sklenitev Pogodbe o medsebojnih pravicah in
obveznostih ter o datumu vključitve otroka v vrtec. S podpisom pogodbe se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
Polna cena Mini vrtca za 1. starostno obdobje je 650 evrov/mesec in za 2. starostno
obdobje 515 evrov/mesec. V ceno so zajeti stroški dela, stroški materiala in storitev ter
stroški prehrane otrok.
Plačilo staršev za vrtec se določi v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, na podlagi katerega staršem
pripada sofinanciranje plačila vrtca iz strani lokalne skupnosti. Za lažjo predstavo smo pripravili informativni izračun za starše
otrok s stalnim prebivališčem v MOL, končno ceno pa dobite z odločbo pristojnega Centra za socialno delo.
Dohodkovni
razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

starostna skupina
160,40
209,36
258,32
307,28
331,76
370,93
419,89
483,54
537,39

2.

starostna skupina
159,70
195,23
230,76
266,29
284,06
312,48
348,10
394,20
433,28

Starši morajo pred vključitvijo otroka v vrtec prinesti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka in njegovih posebnostih,
katerih poznavanje je vzgojiteljici nujno potrebno za otrokovo varnost in delo z njim.
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