VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI HORJUL

Na gozdni jasi
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SKUPINE NAŠEGA VRTCA

VIZIJA
Naša vizija je, da skupaj s starši poskrbimo za zdrav razvoj otrok
in ustvarimo spodbudno sedanjost
za varno prihodnost.
Želimo bi< vrtec, ki nudi otrokom varno, prijazno in spodbudno okolje, kjer
rastejo zdravi, zadovoljni, srečni ter ustvarjalni otroci.
S starši razvijamo partnerski odnos in profesionalno
pristopamo k delu.
Ponujamo različne, bogate, pestre programe z različnimi metodami dela z
otroki v vrtcu.
Vsekakor pa je osnova našega dela razvijanje zaupanja, razumevanja, strpnos<, prijateljstva ter spoštovanje naravne in kulturne tradicije našega okolja.

V PARKU, Ažbe Marolt, Zoja Miklavčič, 6 let
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NAGOVOR RAVNATELJA
Svojega vstopa v malo šolo se žal ne spomnim, zelo lepe spomine pa imam na
dan, ko sem prvič prestopil prag vrtca pri Osnovni šoli Horjul, ko sem začu<l otroško toplino, videl njihove žareče oči in lička polna nasmehov. To je bil zame res
poseben dan.
Spoznal sem, kako pomembno je dobro delo z najmlajšimi generacijami, ki so na
začetku svoje izkustvene po< in za katere danes še ne vemo, v kakšnem času in
družbi bodo živeli čez nekaj let.
Zavedal sem se, da jih lahko pravih vrednot navadimo le odrasli, za katere so ta
načela pomembna v današnjem času, polnem sprememb in hkra< prepoznal, da
zaposleni v vrtcu to s svojo zagnanostjo in predanostjo izvrstno počnejo.
V našem vrtcu se trudimo otrokom nudi< spodbudno okolje, v katerem usvojijo

Dedek električar na obisku
Na Debelem r<ču

znanja in socialne veščine, ki boga<jo posameznika in družbo, v kateri živimo.
Ponujamo bogate in raznolike dejavnos<, s katerimi spodbujamo sodelovanje,
prijateljstvo in medsebojno pomoč, saj si želimo, da otrok samozavestno stopa v
svet samostojnos<. Zavzemamo se za napredek vsakega posameznika in skupine
ter omogočamo uspešnost v skladu z zmožnostmi.
K soustvarjanju prijetnega vzdušja vabimo tudi starše in se veselimo dobrega sodelovanja, saj lahko le tako pripeljemo do uresničitve zastavljenih ciljev.

Zahvaljujemo se za zaupanje, ki nam ga izkazujete.

Aleksander Gube
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NAGOVOR ŽUPANA

PODATKI O VVE
Osnovni podatki

Dragi starši,

Ustanoviteljica zavoda je: Občina Horjul, Občinski trg 1,

vstop v vrtec in v osnovno šolo je tako za otroka kot tudi za celo druži-

1354 Horjul

no pomemben korak in velika sprememba, zato želimo pripomoči k

Ime šole: Osnovna šola Horjul

temu, da bo čim bolj prijetna izkušnja, ki jo boste za vse življenje ohra-

Naslov: Šolska ulica 44, 1354 Horjul

nili v lepem spominu.

V sklopu zavoda Osnovna šola Horjul potekajo dejavnos< v:

Prepričani smo, da nam bo skupaj z vami, spoštovani starši, to tudi

 Osnovni šoli Horjul, na Šolski ulici 44 v Horjulu in

uspelo, da bo šolsko leto steklo brez težav.

 Vzgojno-varstveni eno< pri Osnovni šoli Horjul na Ljubljanski ces< 6 v Horjulu.

Potrudili se bomo, da zagotovimo čim boljše pogoje za naše otroke.

Na podlagi Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni

Verjamem, da imamo dober kader, ki obvlada vse pogoje, da vašim

list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,

otrokom zagotovijo zdravo, varno in prijetno okolje.

65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 –
popr. in 25/17 – ZVaj), 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Horjul

Župan Janko Prebil

(Uradni list RS, št. 12/11, 98/15) ter 6. in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni
list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 13.
seji dne 19. 11. 2020 sprejel ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Horjul. V sklopu zavoda sta Osnovna šola Horjul in
Vzgojno-varstvena enota pri Osnovni šoli Horjul.
Ustanoviteljske pravice in dolžnos< izvršuje Občinski svet občine Horjul.
Poslovni čas

GREMO NA KORENO,
Zoja Miklavčič,
5 let

Vrtec je odprt vse delovne dni od ponedeljka do petka od 5.45 do 16.30.
Okoliš
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po predšolski vzgoji na področju
naselij: Horjul, Zaklanec, Vrzdenec, Podolnica, Lesno Brdo, Samotorica, Koreno,
Ljubgojna, Žažar.

9

10

KDO SKRBI ZA OTROKE V VRTCU?

Območje vrtca
Vrtec deluje v novi stavbi, zgrajeni junija 2006. V njej je otrokom za njihovo

OBDOBJE

dejavnost namenjenih devet igralnic s pripadajočimi sanitarijami in garderobami. Za dejavnos< zunaj so otrokom namenjene terase in veliko zuna-

I.

nje igrišče.
Zavod prevzema odgovornost za otroke iz vrtca v prostorih zgradbe vrtca,
na zunanjih ograjenih površinah igrišča vrtca v času dejavnos< v vrtcu in
drugih dejavnos< po Letnem delovnem načrtu.

KOMBINIRANI
ODDELEK

Skupine vrtca
V šolskem letu 2021/22 je v vzgojno-varstveni eno< 9 oddelkov, vanje je
vključenih 163 otrok, v skupine prvega starostnega obdobja 42 otrok, v

II.

SKUPINA

VZGOJITELJICA

POMOČNICA
VZGOJITELJICE

ČMRLJI

Barbara Rožmanec

Zelda Simič

GOSENICE

Barbara Popit

Urška Šuštar

ŽABICE

Irena Kušar

Lara Gabrovšek

MRAVLJE

Meta Oblak

Alenka Kovačič

KRESNICE

Barbara Čepon

Tomaž Kužnik

PIKAPOLONICE

Urška Lotrič

Nina Kužnik

MURNI

Vanja Šubic

Andreja Jereb

ČEBELE

Tjaša Janša
Škrjanec

Renata Tominec

METULJI

Ana Sečnik

Polona Zdešar

SKUPAJ

163

skupine drugega starostnega obdobja 121 otrok. Skupina, v kateri so vključeni otroci obeh starostnih obdobij, pa sprejme 14 otrok.
OBDOBJE

I.

KOMBINIRANI
ODDELEK

II.

SKUPINA

STAROST

ŠTEVILO OTROK
V ODDELKU

ČMRLJI

1—2 LETI

14

GOSENICE

1—2 LETI

14

ŽABICE

2—3 LETA

14

MRAVLJE

2—4 LETA

14

KRESNICE

2—5 LET

19

PIKAPOLONICE

3—4 LETA

19

MURNI

4—5 LET

24

ČEBELE

4—6 LET

21

METULJI

5—6 LET

24

SKUPAJ

163
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Ravnatelj: Aleksander Gube, telefon 01 75 00 221
Pomočnica ravnatelja:
ravnatelja Andreja Naglič Kumer, telefon 01 75 00 228 ali 051
308 471
Svetovalna služba: Marjeta Požru Krs<ć, telefon 01 75 00 227
Vzgojiteljice in pomočnice/pomočnice/-k vzgojiteljic: telefon 051 323 279
RačunovodskoRačunovodsko-administra<vni delavec: Jan Knez,, telefon 01 75 00 222
Kuharji in kuharski pomočniki: Francka Jereb, Mojca Krašovic, Bernarda
Verbič, Agata Trobec
Perica, čis<lke: Katja Trobec, Agata Trobec, Reﬁka Nuhić
Hišnik: Matej Bokavšek
spletna stran: hp://www.oshorjul.si/vrtec/
e-mail:
mail o-horjul.lj@guest.arnes.si
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SVETOVALNO DELO

CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE

Temeljna naloga svetovalne službe je omogoči< in vzpodbuja< op<ma-

Temeljni cilji in naloge predšolske vzgoje v vrtcih so opredeljeni v Zakonu o

len razvoj vsakega otroka.

vrtcih:

Svetovalna delavka:

 razvijanje sposobnos< razumevanja in sprejemanja sebe ter drugih,

 pri svojem delu ravna po načelih skupnega dogovora in zaupnos<

 razvijanje sposobnos< za dogovarjanje, upoštevanje različnos< in sode-

podatkov,

lovanje v skupinah,

 nudi staršem pomoč in svetovanje, ko jih zanima in skrbi vključitev

otroka v vrtec, nudi otrokom podporo in vzpodbudo za njihov najboljši možen razvoj,

 razvijanje sposobnos< prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvene-

ga doživljanja in izražanja,
 negovanje radovednos<, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter

 svetuje in pomaga staršem, ki imajo kakršnekoli težave z otrokom,
 svetuje in pomaga staršem, ki opazijo, da se je vedenje otroka spre-

menilo in jih to skrbi,

razvijanje neodvisnega mišljenja,
 spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo

govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,

 svetuje in pomaga staršem, ki imajo pomisleke glede všolanja otrok,

 spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja,

 svetuje, pomaga staršem, ki želijo vzpostavi< s<k z logopedom, spe-

 spodbujanje gibalnih sposobnos< in spretnos<,

cialnim pedagogom ali drugim strokovnim delavcem.

 posredovanje znanja z različnih področij znanos< in vsakodnevnega

življenja,
Pokličite in se pogovorite. Ne dovolite, da majhen problemček postane
problem.

 razvijanje samostojnos< pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje,
 razvijanje spoštovanja do sebe, drugih in okolja.

Potep po Horjulu
AVTOPORTRET,
Iris Simič, 3 leta
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PREDSTAVITEV PROGRAMOV
Delo v teh oddelkih temelji na pripravljenem okolju, s katerim želimo odgoProgram v vrtcu poteka od ponedeljka do petka od 5.45 do 16.30. Izvajamo
dnevni program, ki ga otroci lahko obiskujejo največ do 9 ur dnevno. Otroke

vori< na razvojno stopnjo in občutljiva obdobja vsakega posameznega otroka, ter na svobodni izbiri dela in spodbujanju samostojnos< otrok. Igralnica

vključujemo v oddelke prvega (od 1 do 3 let) in oddelke drugega starostnega

je razdeljena na področja (jezik, zaznavanje, umetnost ...), na nizkih policah

obdobja (od 3 let do vstopa v šolo) ter v starostno kombiniran oddelek

so razporejeni didak<čni materiali, ki otrokom pomagajo pri razvijanju

(otroci prvega in drugega starostnega obdobja).

spretnos< na različnih področjih njihovega razvoja. Otroci lahko sami izbira-

Delo poteka v oddelkih, ki so starostno homogeni (otroci enake staros<; raz-

jo materiale, delajo z njimi sami ali v spontano oblikovanih skupinah in jih

pon enega leta), v oddelkih, ki so starostno heterogeni (otroci so različne

po končanem delu pospravijo nazaj na določeno mesto, da so tam priprav-

staros<; od prvega do tretjega leta in od tretjega do šestega leta) ter v kom-

ljeni za druge otroke. Zelo je cenjena občutljivost za skupnost ter spoštova-

biniranem oddelku (otroci iz obeh starostnih obdobij).

nje drugih in okolja. Otrokom je dana možnost izvajanja dejavnos< v miru in

Z oblikovanjem spodbudnega in pestrega okolja v vrtcu otrokom preko cele-

toliko časa, kot si sami želijo.

ga dneva ponujamo program, v katerem potekajo različne dejavnos< za razvijanje njihovih sposobnos< in interesov.
Dejavnos< v skupinah načrtujejo vzgojitelji in vzgojitelji — pomočniki
vzgojiteljev glede na razvojno stopnjo otrok in njihove interese ter glede na
pobude otrok in staršev. Vzgojno-izobraževalno delo poteka na osnovi javno
veljavnega nacionalnega programa za predšolske otroke - Kurikuluma za
vrtce, ki ga je marca 1999 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.
Kurikulum za vrtce je ﬂeksibilen in odprt za različne pristope.
Že v šolskem letu 2006/07 smo v izobraževalni program pričeli uvaja< elemente pedagogike montessori, s čimer bomo v dveh oddelkih nadaljevali
tudi v šolskem letu 2021/22.
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PRILAGOJENO IZVAJANJE PREDŠOLSKIH PROGRAMOV Z
DODATNO STROKOVNO POMOČJO
Ta program je namenjen otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca in potrebujejo za svoj razvoj več spodbud. Zanje pripravljamo
individualne programe. Pri izvajanju teh programov sodelujejo poleg vzgojitelja
in vzgojitelj — pomočnika vzgojitelja tudi za to posebej usposobljeni strokovni
delavci. V redno skupino sta lahko vključena največ dva otroka s posebnimi potrebami.

Obiskali smo
čebelarja

PTICA POZIMI,
Maša Kozjek, 2 le<

Na igrišču

NAŠA HIŠA,
Ma<c Ambrožič, 6 let

Vlečenje vrvi
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RITEM ŽIVLJENJA V VRTCU

PROJEKTI

Življenje otrok v vrtcu poteka po ustaljenem vrstnem redu:

V vrtcu izvajamo projekte z namenom izboljšanja kakovos< dela z otro-

 sprejem otrok, igre po želji otrok,

ki. Tekom celega šolskega leta izvajamo v različnih skupinah naslednje

 nega (1. starostno obdobje),

projekte:

 zajtrk,
 vodene dejavnos< in igra otrok z različnimi materiali v prostorih vrtca,

Uvajanje elementov pedagogike

 Najljubša pravljica,

montessori v izvedbeni Kurikul,

 Ciciuhec,



Zdravje v vrtcu,

 Cici vesela šola,



sodelovanje z Domom starejših

 Mali Sonček,

občanov,

 Naša mala knjižnica,



Punčka iz cunj,

 Sprehod v naravo,



Varno s soncem,

 Rasla je jelka,



Samo eno življenja imaš,

 Telovadimo z modrim



na terasi ali igrišču, dopoldanska malica,
 sprehodi, izle<,
 nega (1. starostno obdobje),
 kosilo,
 počitek, umirjene individualne dejavnos<, dejavnos< v manjših skupi-

nah,
 nega (1. starostno obdobje),

medvedkom,

 malica,

 Pasavček.

 nadaljevanje usmerjenih dejavnos< in igre v manjših skupinah,
 odhodi domov.

Dopuščamo, da lahko starši pripeljejo otroka v vrtec kasneje od običajnega

Na planinskem
izletu

ritma prihoda otrok v vrtec, vendar vedno v dogovoru z vzgojiteljem ali
vzgojiteljem — pomočnikom vzgojitelja v oddelku.

Rajamo
Obisk letališča
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DODATNE DEJAVNOSTI

VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC

Starši vpišejo otroke v izbrano dejavnost v začetku šolskega leta oziroma

V vrtec vpisujemo otroke na podlagi razpisa za vpis novincev, ki je objavljen v

pred pričetkom izvajanja dejavnos<. Trenutno zaradi epidemiološke slike

lokalnem časopisu v mesecu marcu za naslednje šolsko leto.

dodatnih dejavnos< ne izvajamo. Z LDN pa sta načrtovani naslednji:

Vlogo za sprejem otroka v vrtec je potrebno odda< v tajništvu šole, vrtca ali

DEJAVNOST

IZVAJALEC

TERMIN

Smučarski tečaj

Smučarski klub
Šentjošt

4-dnevni tečaj na smučišču v Šentjoštu
(za otroke letnik 2016, 2017)

Plavalni tečaj

Gregor Prezelj

5-dnevni tečaj na bazenu v Logatcu
(za otroke letnik 2016, 2017)

na občinski upravi. Če je prošenj več kot pros<h mest, jih obravnava Komisija
za sprejem otrok v vrtec. Pri postavitvi prednostnega vrstnega reda upošteva
Pravilnik o sprejemu otrok v VVE pri OŠ Horjul objavljen v Uradnem listu RS
št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011. Če so v vrtcu prosta mesta, sprejemamo otroke skozi vse leto, večino pa 1. septembra.

Stroške za izvajanje dejavnos< v celo< krijejo starši <s<h otrok, ki se udeležijo posameznega programa.
Igramo se s snegom

Po dogovoru s starši in Občino Horjul se bodo v popoldanskem času izvajale
tudi druge dejavnos<, ki jih bodo vodili starši ali zunanji sodelavci.

Otroci, za katere se starši odločijo, da obiskujejo popoldanske dodatne dejavnos<, se ne morejo vrača< v oddelek, ampak jih starši odpeljejo domov po
končani dodatni dejavnos< (Okrožnica MŠŠ 28. 6. 2007).

Uredili bomo vrt
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VKLJUČEVANJE OTROKA V VRTEC

Več informacij, več zaupanja

Postopno uvajanje

Starši zaupajo svojega otroka vrtcu za znaten del dneva, kar vsi zaposleni

Ob vstopu se otrok skupaj s starši, po dogovoru z vzgojiteljico, postopoma

sprejemamo z vso odgovornostjo. Da bi lahko čim prej pridobili otrokovo zau-

vključuje v vrtec. Vzemite si čas. Opažamo, da je za otroke bolje, če prve

panje in mu pomagali pri vključevanju v vrtec, so nam informacije staršev o

dni v vrtcu preživijo krajši čas, ne ves dan.

otrokovih posebnos<h (vročinski krči, alergije, navade in tudi razvade) v veliko
pomoč. Prosimo, da zanesljivo sporočate vse spremembe v povezavi z vašim

Zdravniški pregled

otrokom, ki bi nastale tekom šolskega leta.
Otrok mora bi< pred vključitvijo zdravstveno pregledan. Prvi dan prisotnos< v vrtcu oddajo starši v oddelku Potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju
otroka.
ŽABE,
Dunja Šunje, 3 leta

KOSTANJEVA JEŽICA,
Luka Tominc, 3 leta

KAPLJICE DEŽJA,
Nejc Pšeničnik, 2 le<

23

SNEŽAK,
Ma<c Zalaznik, 2 le<
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Otrokova varnost in dobro počutje

Bolezen ali poškodba otroka

Otrok sme prihaja< v vrtec in odhaja< iz vrtca v spremstvu odraslih, le izjemo-

Starši naj v vrtec pripeljejo le zdravega otroka, saj se bolan otrok v vrtcu sla-

ma je lahko spremljevalec brat ali sestra, vendar ne mlajši od 10 let. Iz vrtca

bo poču< in ogroža zdravje drugih otrok. V primeru bolezni starši seznanijo

ga smejo odpelja< le starši, druge osebe pa le s pisnim pooblas<lom staršev.

vrtec o vrs< otrokovega obolenja.

Prihod in odhod otroka morajo starši javi< vzgojnemu osebju.

Starši so dolžni posredova< otrokovi vzgojiteljici podatke o tem, kje so dose-

Obleka in obutev naj otroku omogoča varnost, sproščenost, udobje in dobro

gljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu (naslov, telefonska številka v službi ali

počutje.

doma), da jih lahko pokličemo.

V vrtec ni dovoljeno nosi< predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje

Poklicali vas bomo ob pojavu bolezni ali poškodbe otroka (če ima povišano

otrok. Dragoceni predme< oz. nakit na otroku iz varnostnih razlogov v vrtcu

telesno temperaturo, če so vidni bolezenski znaki, če bruha, ima bolečine,

niso zaželeni.

drisko, v primeru, ko je vedenje otroka nenavadno – npr. krči, nezavest in
drugo), ob vsakršnem potrebnem nujnem zdravniškem posegu.
Prehrana in zdravstveno higienski režim
V našem vrtcu se zavedamo, kako pomembno je zdravo prehranjevanje.
Otroci imajo v vrtcu zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico.
Na seji sveta staršev dne 29. 5. 2012 je bilo sklenjeno, da zaradi vse večjega
števila alergij, ki se pojavljajo med otroki, ob praznovanju rojstnih dni ni dovoljeno prinašanje hrane v vrtec. Starši se o načinu praznovanja rojstnih dni

ZLATA PTICA,
Vid Kozjek, Hana Resnik,
Žan Zdešar, Eva Tominc,
Jakob Mrzlikar,
5 do 6 let

dogovorijo z vzgojiteljicama posameznega oddelka
na prvem roditeljskem
sestanku.
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VRTEC IN DRUŽINA NAJ SE DOPOLNJUJETA
Želimo in upamo, da bodo starši sledili otrokovemu življenju v vrtcu, spremljali njegov razvoj, mu pripovedovali, ga spraševali, poslušali in sodelovali z nami.
Nekatere možnos< za sodelovanje staršev z vrtcem so:
 predstavniki staršev (iz vsakega oddelka po en), sodelujejo v svetu star-

šev,
 predstavniki staršev sodelujejo v svetu zavoda OŠ Horjul,
 starši spremljajo sporočila na oglasni deski pred igralnico,
 v oktobru 2020 bomo za lažjo komunikacijo uvedli sistem e-Asistent,

preko katerega bodo starši prejemali obves<la in sporočali odsotnost

MOJA DRUŽINA, Mia Kogovšek, 3 leta

otrok,
 starši se udeležujejo roditeljskih sestankov, pogovornih ur in neformal-

nih pogovorov,
 šola za starše, ki vključuje predavanja, delavnice in pogovore s strokov-

njaki o aktualnih temah, povezanih z vzgojo in razvojem predšolskih
otrok,
Starši lahko pomagajo tudi pri:
 izle<h in drugih športnih dejavnos<h, praznovanjih, prireditvah, ogledih

zanimivos<,
 obiskih v službah staršev oz. predstavitvi poklicev,
 zbiranju vzgojnih sredstev in uporabnega odpadnega materiala,
 akcijah za urejanje okolja in dejavnos<h oboga<tvenega programa.
TEKMA, Manca Čepon, 5 let
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Možnos< za sodelovanje je še veliko. Vabimo vas, da svoje predloge, pobu-

STARŠI IN VRTEC

de in pripombe spro< posredujete vaši vzgojiteljici ali pomočnici/-ku vzgojiVrtec je ustanova, ki skrbi za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic.

teljice.
Svoje želje in zamisli sporočajte tudi predstavniku staršev, ki se udeležuje

Otrokove pravice zastopajo starši oziroma njihovi zakoni< zastopniki.
Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za op<malen

sestankov sveta staršev ali sveta šole.

razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno
pripadnost ali telesno in duševno kons<tucijo. Op<malen razvoj vključuje tudi
možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Zagotavljanje enakih
možnos< ni uresničljivo brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnos<, ki jo mora omogoča< organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je
to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim
razvijanjem kri<čnega duha, sprejemanja odločitev in avtonomne presoje.
V delavnici
pri mizarju

Otroka varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih. Ob sumu zanemarjanja ali zlorabe otroka obves<mo odgovorno osebo
ali ins<tucijo.

Igre s starši

VZGOJITELJICE IZ NAŠEGA VRTCA,
Tinkara Čepon, 5 let
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Starši imajo pravico:

PLAČILA OSKRBNIN

 do vpogleda v programe za predšolske otroke,
 do obveščenos< o življenju in delu v vrtcu,

Za uveljavljanje znižanega plačila vrtca starši v mesecu pred vstopom otroka

 do zaščite zasebnos<, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,

v vrtec oddajo na pristojnem Centru za socialno delo Vlogo za uveljavljanje

 do postopnega uvajanja otroka v vrtec,

pravic iz javnih sredstev. Vlogo najdejo na spletnih straneh vrtca Horjul in

 do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku,

Občine Horjul.

 do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu

Starši plačujejo delež cene za redni program s položnico, ki jo prejmejo v
otrokovem oddelku. V primeru dvomesečne zamude plačila za dolgovani zne-

in skupini.
Pri tem morajo upošteva< meje svojega soodločanja in ne smejo posega< v

sek vrtec vloži izvršilni predlog na sodišče.

strokovno avtonomnost vrtca.

Stroške oboga<tvenih programov, ki jih izvajajo vzgojiteljice (stroške izletov,
gledaliških predstav, vstopnin, ogledov, določena vzgojna sredstva in material ipd.), plačajo starši z isto položnico.
Staršem se pri plačilu za vrtec, v primeru odsotnos< otroka, plačilo zniža za
stroške prehrane, če odsotnost sporočijo do 8. ure. Znižanje stroškov začne
velja< z dnevom odjave.
Pričakujemo redno in pravočasno poravnavo obveznos<.

ZAMUDNINA
Svet šole je na 7. seji dne 13. 3. 2014 sprejel sklep, da Vzgojnovarstvena enota pri OŠ Horjul lahko staršem, ki pridejo po svojega
otroka po uradnem poslovnem času vrtca, zaračuna zamudnino. Zamudnina znaša za vsakih 15 minut 3,27 EUR-a.

CVETOČI TRAVNIK,
Filip Plut, 3 leta

ROŽE, Lija Dolinar, 5 let
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IZPIS IZ VRTCA

UTRINKI IZ ŽIVLJENJA V VRTCU

Izpis otroka je mogoč tudi med letom. Upošteva< je treba 15-dnevni odpovedni rok. Izpisnico dobijo starši na spletnih straneh vrtca Horjul in občine
Horjul.

ORGANIZACIJA DELA MED POČITNICAMI
V času počitnic, pred in po prazničnih dneh število otrok upade, zato lahko
pričakujete združevanje skupin.
Zaradi organizacije dela nam natančno sporočajte odsotnost otroka.

SONCE,
Tian Salkić, 1 leto

NA TRAVNIKU,
Jure Kozjek, 2 le<
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Izdal: VVE pri OŠ Horjul
Pripravila in uredila: Andreja Naglič Kumer
Lektoriral: Aleksander Gube
Za spletno objavo
Horjul, september 2021
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