SODELOVANJE S STARŠI
o Informativni sestanek za novince (avgust)
o Oddelčni roditeljski sestanki (september,
januar, maj)
o Individualne pogovorne ure o otroku:
2. četrtek v mesecu
o Dnevni informativni stiki (ob prihodu,
odhodu)
o Vključevanje staršev v dejavnosti oddelka:
- v rednem vzgojnem procesu
- izven rednega vzgojnega procesa (popoldan)
o Pisna obvestila za starše − kotiček za starše,
spletna stran
o Pomoč staršev pri izvedbi programa (izleti,
prireditve, ogledi institucij, obisk na
delovnem mestu, obiski v vrtcu …)
o Predavanja za starše, delavnice …
o Svet staršev, svet zavoda

PRAVICE OTROK IN STARŠEV
Otroci imajo pravico do:

o optimalnega razvoja ne glede na spol,
socialno in kulturno poreklo, veroizpoved,
narodno pripadnost ter telesno in duševno
konstitucijo;
o varnega in razumevajočega okolja;
o izbire in drugačnosti;
o enakih možnosti, upoštevaje različnosti;
o vzgoje za strpnost, solidarnost in
odgovornost.
Starši imate pravico:

o spoznati program javnega vrtca;
o sodelovati pri oblikovanju in izvajanju
programa;
o do spoštovanja zasebnosti družine;
o do postopnega uvajanja otroka v vrtec;
o do strokovne pomoči pri vzgoji otroka.
Starši imate dolžnost, da:

Zavedamo se, da vrtec predstavljamo ljudje –
odrasli, ki s svojim strokovnim znanjem, z
normami, vrednotami in s kulturo bivanja
omogočamo kvaliteto življenja vsem otrokom
ter hkrati ohranjamo in razvijamo
identiteto vsakega posameznika.

o sodelujete z delavci vrtca v dobrobit svojih
otrok; spoštujete sprejete dogovore in naš
poslovni čas;
o sprejemate strokovne usmeritve javnega
vrtca; upoštevate meje vašega soodločanja in
ne posegate v strokovno avtonomnost vrtca;
o pravočasno poravnavate finančne obveznosti
za opravljene storitve.

Ravnateljica:
Matejka Kobal, dipl. vzg.

Da bo vaš otrok varen in se bo dobro počutil,
potrebuje vašo pomoč in zaupanje.

Oblikovanje:
Majda Krpan, dipl. vzg.,
pomočnica ravnateljice
Zloženko izdal Vrtec Zarja
Celje, avgust 2016

o Poslušajte ga, morda vam želi povedati kaj
pomembnega.
o Večkrat se pogovorite z otrokov-o/-im
vzgojitelj-ico/-em o njegovem počutju.
o Na poti v vrtec in iz njega ga spremljajte.
o Redno berite informacije v garderobi svojega
otroka – tako boste bolje obveščeni o
dogajanju v vrtcu.

Smo javni vzgojno-izobraževalni zavod
za predšolsko vzgojo,
ki ga je ustanovila MO Celje.

Uprava in enota ŽIV ŽAV, Zagajškova ulica 8
e-pošta: vrtec.ce-zarja@guest.arnes.si
spletna stran: www.vrtec-zarja.si; faks ...
42 66 412
 ravnateljica …..……….………….....
42 66 410
 pom. ravnateljice ……………..…....
42 66 400
 tajništvo ….………..…………….…
42 66 413
 računovodstvo ...……………….…..
42 66 402
 obračun oskrbnin ...…...……………….
42 66 404
 kuhinja …...……………….………..
42 66 406
 I. vhod ...…………………….……...
42 66 414
 II. vhod .…...………………….……
42 66 416
 III. vhod (malčki) ...…….……….…
42 66 418
Enota ISKRICA, Pucova ulica 3
 I. vhod .……………………………..
42 66 443
 II. vhod ……………………………..
42 66 444
 III. vhod (malčki) ..…………………
42 66 445
 pom. ravnateljice ……………..…....
42 66 440
 kuhinja .…………………………….
42 66 442
Enota MEHURČEK, Cesta v Lokrovec 30
 OZHRIP…..……………..………….
42 66 420
 malčki (1. in 2. igralnica) ………….
42 66 422
 malčki (3. in 4. igralnica) ….………
42 66 423
 predšolski (1.,2. in osrednja igr.) …..
42 66 424
 predšolski (3. in 4. igralnica) ………
42 66 425
 kuhinja .…………………………….
42 66 427
Enota RINGA RAJA, Nušičeva ulica 2c
 svetovalna delavka .………..……….
42 66 450
 malčki ……………………………...
42 66 452
 predšolski ………………………….
42 66 453
Enota ČIRA ČARA, Škapinova ulica 6a
 malčki in predšolski ……………......
42 66 430
Naše poslanstvo je
vzgoja in učenje predšolskih otrok
ter nudenje pomoči družini pri tej nalogi.

CILJI NAŠEGA
STROKOVNEGA DELA

OBOGATITVENI PROGRAMI

izhajajo iz nacionalnega Kurikula za vrtce (1999):

o otroku
omogočimo
izbiro
različnih
dejavnosti, pri katerih sam poizkuša,
raziskuje, ugotavlja, povezuje spoznanja, išče
rešitve;
o upoštevamo otrokovo individualnost;
o v prijetnem čustvenem ozračju zadovoljujemo
otrokove potrebe po varnosti, občutju
ljubezni, doživljanju priznanja in uspeha;
o spodbujamo oblikovanje otrokove pozitivne
samopodobe, samostojnosti, odgovornosti,
socializacije …

o

o
o
o

PROGRAMI
o
Programe oblikujemo za:
1. starostno obdobje - od 1. do 3. leta
2. starostno obdobje - od 3. leta do vstopa v
šolo
IZVAJAMO:

dnevni program, ki obsega od 6 do 9-urno
bivanje otrok v vrtcu skupaj s prehrano:
o v dopoldanskem času predvidoma med
5.30/6.00 in 16.15/16.30;
o tako imenovani evropski čas med 7.30 in
17.30 uro (če je vpisano dovolj otrok);
poldnevni program, ki obsega bivanje otrok v
vrtcu skupaj s prehrano med 8.00 in 13.00 (če je
vpisano dovolj otrok);
Naši programi temeljijo na strokovno
domišljenem vzgojnem procesu s pozitivno
naravnanostjo do vseh udeležencev in so
dostopni vsem otrokom, tudi otrokom s
posebnimi potrebami.

… za zdravje in sobivanje z naravo:
Fit »svet gibanja, svet veselja«, ki skozi
gibalno didaktične igre, osmišljene z radostjo,
sproščenostjo in veseljem optimalno vpliva
na celosten razvoj in zdravje otroka ter ga
vodi k cilju, da mu gibalna aktivnost postane
vrednota.
Mali sonček: gibalno/športna vzgoja za
otroke od 2. leta dalje v sodelovanju s starši
in športno zvezo Celje (tečaj plavanja).
Zarjini judoisti (v enoti Mehurček).
Zobomiška: zobna preventiva za otroke od 4.
leta dalje v sodelovanju s starši in
Mladinskim zobozdravstvom Celje.
Vrtnarimo: raziskovanje žive in nežive
narave z vsemi čutili; vrtnarjenje in
sodelovanje pri urejanju okolja.

… za kulturo in sožitje z družbenim okoljem:
o Zarjin Bralček: književna vzgoja »S
pravljico v svet« za otroke od 2. leta dalje v
sodelovanju s starši in Otroško knjižnico pri
Mišku Knjižku.
o Otroški pevski zborčki.
o Otroška folklorna skupina: odkrivanje in
ohranjanje ljudskega izročila.
o Plesne urice.
o Lutkovne predstave.
o Prazniki in praznovanja: priložnost za
družabnost, proslavljanje in praznovanje ter
učenje - sprejemati, deliti in dajati drobne
pozornosti in radosti.

VZGOJA ZA ZDRAVJE
Otroke vzgajamo v duhu ohranjanja in varovanja
zdravja tako, da skrbimo za:

o prijetno, varno in čisto okolje;
o osebno nego in skrb zase;
o uravnoteženo, zdravo prehrano in stalen
napitek;
o dietno prehrano (predpisano od pediatra);
o potreben počitek;
o bivanje v naravi z obilico gibanja;
o zaščito pred škodljivim vplivom sončnih
žarkov (projekt Varno s soncem);
o ohranjanje in varovanje našega planeta (skrb
za ločeno zbiranje odpadkov);
o uravnoteženost mirnih in živahnih dejavnosti;

DODATNE DEJAVNOSTI
Zadovoljujejo potrebe tistih staršev, ki želijo
nekaj več za svoje otroke tudi v popoldanskem
času. V celoti jih financirajo starši.
o
o
o
o
o

Dodatno izvajamo:
Zgodnje učenje angleškega jezika
Zarjin planinec
Gibalno ustvarjalne urice SELP
Žogarija – športna vadba
Judo vrtec

Temeljno vodilo v našem vrtcu je zavedanje,
da otroci v igri in skozi vsako doživljajsko
izkušnjo gradijo svoj odnos do sebe,
do drugih in življenja nasploh.

