VRTEC ČREŠNJEVEC - LESKOVEC

SPOŠTOVANI STARŠI!
Pred vami je publikacija, ki vam na kratko
predstavlja vrtec, kjer precej časa preživi tudi vaš otrok.
V njej boste našli osnovne informacije, ki vam bodo v pomoč pri organizaciji vašega
časa in skrbi za otroka.
Zavedamo se, da iz majhnega raste veliko. Trudili se bomo in skrbeli za zadovoljstvo,
srečo in smeh vaših otrok, pri čemer pa bomo dajali poudarek na odgovornosti,
medsebojnem spoštovanju, strpnosti in pripadnosti.
Skupaj z vami bomo iskali najboljše poti in individualne pristope za optimalni razvoj
vašega otroka. Veselimo se medsebojnega sodelovanja.

VIZIJA VRTCA JE:

SREČNI, VEDOŽELJNI, ZDRAVI OTROCI
TER ZADOVOLJNI STARŠI IN DELAVCI.
Zato želimo:
ustvariti pozitivno, sproščeno vzgojno-učno okolje,
ki bo vplivalo
na vsestranski osebnostni razvoj otrok,
na njihovo počutje,
na razvijanje strpnosti in
medsebojnega spoštovanja.

OSNOVNI PODATKI O VRTCU
Ustanoviteljica je Občina Slovenska Bistrica.
Najvišji organ zavoda je Svet zavoda, ki ga predstavlja 11 članov:
5 predstavnikov delavcev zavoda,
3 predstavniki staršev in
3 predstavniki občine kot ustanoviteljice.
Starši se združujejo v Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev oddelkov vrtca in
predstavniki staršev oddelkov šole.
Pedagoško delo vrtca usklajuje vzgojiteljski zbor.
Vrtec vodi ravnateljica Lidija Milošič.

Kontaktni podatki:
Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, Vrtec Črešnjevec – Leskovec,
Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica
Telefon: 02 80 55 150
Fax: 02 80 55 158
Davčna številka: 33029512
e-naslov: o-cresnjevec.mb@guest.arnes.si
spletna stran: www.cresnjevec.si
VRTEC DELUJE NA DVEH LOKACIJAH:

PROGRAM V VRTCU:

v enoti Črešnjevec in

dnevni

v enoti Leskovec

ORGANIZIRANOST VRTCA
Funkcija

Ime in priimek

Telefon

E - pošta

Ravnateljica
Tajništvo
Računovodstvo
Svetovalna služba

Lidija Milošič
Danica Planinc
Helena Petek
Maja Obreza
Suzana Ramšak

02/8055152
02/8055150
02/8055160
02/8055157

lidija.milosic@guest.arnes.si
tajnistvo.cresnjevec@gmail.com
o-cresnjevec.mb@guest.arnes.si
majao@cresnjevec.si
ramsak.suzana@gmail.com

Organizatorka prehrane in
zdravstveno higienskega
režima

Petra Orešič

02/8055150
02/8055156

petra.oresic@guest.arnes.si

Tehnični delavci
Kuharja
Jože Šetar
Marija Fifer

Vzdrževalec
Miha Hecl

VRTEC ČREŠNJEVEC - LESKOVEC

Čistilki
Mojca Krošel
Mojca Lopan

PREDSTAVITEV POSAMEZNIH ENOT

ČREŠNJEVEC
Vrtec svoja vrata odpira vsak delovnik ob 5.30 in jih zapira ob 16.uri.
V novih prostorih vrtca na Črešnjevcu delujejo trije oddelki. Z urejenostjo in veliko naravne svetlobe
nudijo vsestranske pogoje za dobro počutje in razvoj predšolskih otrok.
Ob stavbi je tudi ograjeno otroško igrišče, opremljeno z različnimi igrali. V dobrem sodelovanju s šolo
pa se lahko poslužujemo tudi prostorov za športno vadbo (šolsko igrišče, telovadnica).

ENOTA ČREŠNJEVEC
Črešnjevec 43
Slovenska Bistrica
Telefon: 02 8055159
Vodja enote: Darija Ovčar

ROBOTKI
oddelek prvega
starostnega obdobja
starost otrok: 1 – 3 leta

KOCKE
kombinirani
oddelek

BARVICE
oddelek drugega
starostnega obdobja

starost otrok: 2 – 4 leta

starost otrok: 4 – 6 let

vzgojiteljica: Anja Pivec Gačnik

vzgojiteljica: Nataša Helbl

vzgojiteljica: Darija Ovčar

vzgojiteljica predšolskih otrok -

vzgojiteljica predšolskih otrok -

vzgojitelj predšolskih otrok –

pomočnica vzgojiteljice:

pomočnica vzgojiteljice:

pomočnik vzgojiteljice:

Urška Jaklin Brbre

Mateja Šetar

Dejan Kalan

LESKOVEC
Vrtec svoja vrata odpira vsak delovnik ob 5.30 in jih zapira ob 16. uri.
Enota vrtca Leskovec se nahaja ob neposredni bližini gozda in daje občutek umirjenosti,
pravljičnosti in možnosti za raziskovanje.
V preteklih letih smo pridobili nove prostore in s tem možnost odprtja dodatnega oddelka, v
takrat obstoječi igralnici pa novo opremo in dodatno igralno površino – teraso. Novo pridobljen
je bil tudi večnamenski prostor, ki ga je možno vsestransko izkoristiti za potrebe otrok.
Pohvalimo se lahko še z novim vrtčevskim igriščem s kakovostnimi igrali ter ograjenim igriščem
v neposredni bližini, ki ga prav tako lahko koristimo za igro in športne dejavnosti.

ENOTA LESKOVEC
Leskovec 67
2331 Pragersko
Telefon: 02 8033490
Vodja enote: Petra Ozmec

POLŽKI

MRAVLJICE

Kombinirani oddelek

Kombinirani oddelek

starost otrok: 1 – 4 let
vzgojiteljica: Anja Dizdarević
vzgojiteljica predšolskih otrok –

starost otrok: 2 – 6 let

pomočnica vzgojiteljice:

pomočnica vzgojiteljice:

Mirka Repnik

Karmen Albreht Hudin

vzgojiteljica: Petra Ozmec
vzgojiteljica predšolskih otrok -

UTRINKI IZ VRTCA (pretekla leta)

PREDSTAVITEV PROGRAMOV
Na osnovi Kurikuluma za vrtce izvajamo programe, ki obsegajo vzgojo, izobraževanje, varstvo in
prehrano otrok. V dnevnem programu imajo otroci na voljo zajtrk, malico in kosilo.

DNEVNI PROGRAM (od 6 do 9 ur)
Vzgojno delo poteka v oddelkih:
-

HOMOGENI ODDELEK (vključeni otroci prvega ali drugega starostnega obdobja,
starost v razmiku 1 leta),

-

HETEROGENI ODDELEK (vključeni otroci prvega ali drugega starostnega obdobja),

-

KOMBINIRANI ODDELEK (vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja).

CILJI PROGRAMOV
Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanja v skupinah,
razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in
izražanja,
negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanja
neodvisnega mišljenja,
spodbujanje razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora,
spodbujanje razvoja bralne in zgodnje pismenosti,
spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja,
spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti,
razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

DAN V VRTCU
Dnevi v vrtcu potekajo po vnaprej določenem redu:
med 5.30 – 8. uro potekata jutranji sprejem otrok in igralne dejavnosti.
med 8.00 – 8.30 imajo otroci zajtrk.
med 8.30 – 15. uro potekajo naslednje dejavnosti: usmerjene in/ali spontane
dejavnosti,
učenje preko igre v igralnici in na prostem ter malica in počitek otrok (aktivni, pasivni).
med 12.15 – 13.15 imajo otroci kosilo.
med 15.00 – 16. uro pa potekajo dejavnosti na prostem ali v igralnici.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Izvajajo jih strokovne delavke vrtca in se dodatno ne plačujejo, saj se izvajajo v okviru kurikula.

ENOTA ČREŠNJEVEC

ENOTA LESKOVEC

S knjigo na poti

Otroške plesi in igre sveta
Kamišibaj gledališče

Mali umetniki
Svet raziskovanja

PROJEKTI
ENOTA ČREŠNJEVEC

ENOTA LESKOVEC

Predšolska bralna značka

Predšolska bralna značka

Mali sonček

Mali sonček

Zdravje v vrtcu

Zdravje v vrtcu

Varno s soncem

Varno s soncem

Unesco vrtec

Unesco vrtec

Sodelovanje v natečajih

Gozdni vrtec
Sodelovanje v natečajih

DODATNE DEJAVNOSTI
Izvajajo jih zunanji sodelavci in so plačljive.

ENOTA ČREŠNJEVEC IN LESKOVEC
CICIBAN PLANINEC

JUPI ŠPORT

SODELOVANJE S STARŠI
Starši se združujejo v Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev oddelkov vrtca
in starši oddelkov šole.

STROKOVNA SREČANJA S STARŠI:
roditeljski sestanki
pogovorne ure vsak prvi ponedeljek v mesecu
od 16. – 17. ure
predavanje za starše

NEFORMALNA SREČANJA S STARŠI:
izleti
praznovanja
športne igre
kostanjev piknik
ustvarjalne delavnice
odprta vrata vrtca
dan šole in vrtca
nastopi za starše

PRAVICE STARŠEV IN OTROK
Pravice staršev in otrok so določene v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih.
Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V
demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši, oziroma njihovi zakoniti zastopniki (v
nadaljevanju besedila starši).
Otrokom, ki so vključeni v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne
glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in
duševno konstitucijo itn.; optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na
določenem področju.
Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do
izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je
to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem
kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.
Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.
Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke, do obveščenosti o
življenju in delu v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo
upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.
Ob vstopu v vrtec le-ta omogoči staršem postopno uvajanje otroka v vrtec tako, da smejo biti
skupaj z njimi v skupini v obdobju, ki lahko traja več tednov.

OBVEZNOSTI STARŠEV
Starši morajo otroka osebno predati vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice.
Otroci naj pridejo v vrtec do 8.30 ure, ko pričenjamo z vodenimi dejavnostmi.
Starši so dolžni voditi v vrtec zdravega otroka.
Po Zakonu o varnosti v cestnem prometu morajo otroci na poti do vrtca in iz vrtca domov
imeti spremstvo osebe, starejše od 10 let ( 2. in 3. odstavek 80. člena).
Upoštevati morajo pravila vrtca in hišni red.
Točno prihajanje po otroka v vrtec (po končanem izbranem programu, v katerega je otrok
vpisan).
Sporočanje odsotnosti.
Pravočasno so dolžni poravnati mesečne stroške bivanja otroka v vrtcu (cene programov so
objavljene na spletni strani: www.cresnjevec.si) .

Naš vrtec naj bo hiša smeha, igre in veselja,
kamor bomo vsi radi zahajali.

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
VRTEC ČREŠNJEVEC – LESKOVEC
Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica
Tel.: 02 80 55 150, Fax: 02 80 55 158
e-pošta: o-cresnjevec.mb@guest.arnes.si; splet: www.cresnjevec.si

Publikacijo je pripravila in uredila Maja Obreza
Fotografije: arhiv vrtca
Slikovno gradivo: www.printthistoday.com

Jezikovni pregled: Nina Miklavc

Črešnjevec, september 2020

