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VRTEC JE HIŠA Z OTROKI
Vrtec je hiša z otroki.
O, z mnogo, mnogo otrok!
Zato je še kuhinja v njem!
In veliko prijaznih sob
s stolčki za majcene ritke,
ki nemirno sedijo,
kadar prstki živahni
barve na slike lovijo.
V vrtcu doma so igrače
za crkljanje in igre.
V vrtcu lahko se skače,
boža namišljene tigre.
V vrtec grejo prav majhni otroci še z dudico in v plenički.
A zrastejo in odletijo iz vrtca.
V šolo. Kot ptički…
Barbara Gregorčič Gorenc
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Spoštovani,
Pred vami je publikacija, v kateri boste našli osnovne informacije o delovanju našega
vrtca, Vrtca Ciciban Novo mesto. Več informacij lahko najdete na naši spletni strani, še
največ pa vam bodo o našem vrtcu in življenju v njem povedali otroci.
Vrtec Ciciban deluje na osmih lokacijah in nekatere enote so namenjene izključno
najmlajšim otrokom do tretjega leta starosti. Triletniki se nato pridružijo starejšim otrokom v drugih enotah. Smo edini vrtec v Novem mestu, ki omogoča bivanje v vrtcu
v tedensko izmenskem in popoldanskem oddelku. Naša vzgojiteljica pa je dnevno
prisotna tudi v bolnišnici Novo mesto, kjer imamo na otroškem oddelku urejeno igralnico za male bolnike.
Ob izvajanju dejavnosti javno veljavnega programa Kurikuluma za vrtce si prizadevamo dnevno ustvarjati spodbudno učno okolje ter slediti otrokovim potrebam, sposobnostim in interesom. Zavedamo se velikega pomena vloge odraslih pri otrokovem
razvoju in napredku. Odrasli v vrtcu, starši in ostali, smo otrokom zgled, ki je največji
vzgojitelj. S kakovostnim sodelovanjem veliko prispevamo k ustreznemu dopolnjevanju družinske vzgoje in vam pomagamo pri skrbi za vzgojo, varstvo in izobraževanje
vašega otroka. Želimo si, da zrastejo v samostojne, ustvarjalne in zadovoljne ljudi.
Trudimo se čim več časa preživeti v zunanjih prostorih vrtca in v naravi. Prav zunanje
okolje je naravna, nepogrešljiva učilnica za naše malčke in narava nam vrača vse kar
ji damo. Želimo biti vrtec, ki deluje po načelih ekologije in vrednotah spoštovanja,
sprejemanja, poštenja in odgovornosti. Verjamem, da se nam boste pri vsem tem z
veseljem pridružili.
Skupaj s sodelavci smo odličen tim, ki se trudi dnevno kar najbolje poskrbeti za
najdražje kar nam zaupate – vaše otroke.
DOBRODOŠLI PRI NAS!
Ravnateljica Jožica Zec

1. Predstavitev vrtca
in organiziranost
Vrtec Ciciban Novo mesto je javni zavod,
katerega ustanovitelj je MO Novo mesto.
Osnova dela v Vrtcu Ciciban Novo mesto
je Kurikulum za vrtce, ki vsebuje načela
in cilje predšolske vzgoje. Kurikulum za
vrtce je nacionalni dokument in ga je
sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Področja kurikula
so: jezik, narava, družba, gibanje, umetnost in matematika, ki se med seboj prepletajo in povezujejo. V skladu z našo
vizijo vključujemo v delo tudi obogatitvene in nadstandardne dejavnosti ter
različne druge projekte.

POSLANSTVO
Naše temeljno poslanstvo je ustvarjanje
pogojev za celovit razvoj otrokovih telesnih in duševnih funkcij v skladu z javnoveljavnimi programi ter pomoč staršem
pri celoviti skrbi za otroka. Skupaj z vsemi, ki vstopajo v vrtec, ustvarjamo spodbudno učno okolje in s pomočjo vrednot
spoštovanja, sprejemanja, poštenja,
odgovornosti ter pedagoškim optimizmom vzgajamo otroka v samostojnega,
ustvarjalnega in zadovoljnega človeka. Z
ozaveščanjem svoje vloge in zagotavljanjem strokovnosti spremljamo in razvijamo otrokove zmožnosti, s poudarkom na
socializaciji, igri in učenju.

NAŠA VIZIJA
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Strokovni delavci smo v letu 2008
oblikovali vizijo vrtca, ki se glasi:
»NAŠ VRTEC JE HIŠA, KI PRIJAZNO ZA
OTROKE, STARŠE IN ZAPOSLENE DIHA.«

UPRAVA VRTCA
VRTEC CICIBAN NOVO MESTO
Ragovska ulica 18
8000 Novo mesto
T: 07 371 83 11
F: 07 371 83 27
E: vrtec-ciciban.nm@guest.arnes.si
Spletna stran: www.ciciban-nm.si
Delovni čas uprave:
od 6.30 do 15.00 ure
Čas malice:
12.00 do 12.30

RAVNATELJICA
Jožefa Zec
07 371 83 12
jozica.zec@guest.arnes.si
POMOČNICA RAVNATELJICE
Marjanca Trošt
07 371 83 20
marjanca.trost@guest.arnes.si
POSLOVNA SEKRETARKA
Mateja Plankar
07 371 83 11
mateja.plankar@guest.arnes.si

ORGANIZATORKA PREHRANE IN
ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA
Olga Žagar Tratar
07 371 83 19
olga.zagar-tratar@guest.arnes.si
VZDRŽEVALNA SLUŽBA
Bogdan Kralj
031 685 238
bogdan.kralj@guest.arnes.si
RAČUNOVODSTVO
Sanja Rus
07 371 83 15
sanja.rus@guest.arnes.si

SVETOVALNA SLUŽBA
Irena Čampa
07 371 83 13
irena.campa@guest.arnes.si
Mojca Pavelšek
07 371 83 14
mojca.pavelsek@guest.arnes.si
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2. Dan v vrtcu

Vzgojno delo poteka skozi ves dan, ko se predvsem spontana igra otrok prepleta
s strokovno pripravljenimi individualnimi in skupinskimi dejavnostmi, med katerimi
lahko otrok izbira. Strokovni delavci dejavno vključujejo otroke v načrtovanje
in evalvacijo vzgojnega dela. Vzgojitelja poskrbita za stimulativno organizacijo
prostora, pripravo različnih materialov in sredstev ter raznovrstnih dejavnosti,
ki otroku omogočajo igro in učenje v skladu z njegovimi razvojnimi potrebami.

Okvirne ure obrokov:
8.00
10.00
12.00
12.15
14.30

zajtrk
malica
kosilo v oddelkih 1-3 let
kosilo v oddelkih 3-6 let
malica

Okvirne ure obrokov v popoldanski
izmeni:
13.00
15.30
18.00
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kosilo
malica
večerja

3. Organizacijske
enote vrtca Ciciban
Novo mesto
Vrtec CICIBAN
Ragovska ulica 18, Novo mesto
T: 07 371 83 30, 07 371 83 18
M: 041 725 376
Poslovni čas: 5.30-16.00
Število oddelkov: 12
Starost otrok: 1-6 let
Vodja enote: Diana Serini,
diana.serini@guest.arnes.si

Vrtec Ciciban je velika enota z dvanajstimi oddelki na Ragovski ulici. Nahaja se sredi
blokovskega naselja, vendar stran od glavnih cest, v bližini vrtov in gozda. Vsaka
igralnica ima izhod na pokrito teraso, ki vodi na igrišče vrtca. Le-to je prostorno,
z razgibanim terenom in raznovrstnimi igrali.
Smo polni dobre volje in optimizma, zato se priložnostno družimo med skupinami,
pripravljamo predstave (odrasli otrokom, otroci otrokom), odpravljamo se na skupne
izlete, organiziramo igre brez meja, orientacijske pohode …
Med prazniki in počitnicami v svoje prostore radi sprejmemo tudi otroke iz drugih
enot vrtca.
Ob naši enoti je uprava vrtca.
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Vrtec LABOD
Seidlova cesta 33, Novo mesto
T: 07 371 83 44 (ali 42, 45, 46)
M: 041 725 242
Poslovni čas: 5.20-16.30 (20.30)
Število oddelkov: 12
Starost otrok: 1-6 let
Vodja enote: Martina Praznik,
martina.praznik@guest.arnes.si

Vrtec je grajen v nadstropjih, v spodnjih prostorih vrtca je centralna kuhinja, kjer
pripravljamo hrano za večino enot vrtca Ciciban. V dveh nadstropjih vrtca se nahaja 12
igralnic, v medetaži pa telovadnica, ki jo uporabljamo v različne namene. Na velikem
otroškem igrišču imamo poleg razgibanega terena in raznovrstnih igral tudi svoje
jablane in novejše nasade različnega drevja. Na zelenjavnem vrtu otroci spoznavajo
delo in sodelujejo pri pridelavi različne zelenjave, s katero si obogatimo naše obroke.
Okolica nam omogoča zanimive sprehode v naravo. V lastnem studiu Radio vrtec z
otroki pripravljamo mini radijska poročila o dogajanju v našem vrtcu.
Pri nas imamo organizirane tudi izmenske in popoldanski oddelek. V popoldanski
izmeni so oddelki odprti od 11.30 do 20.30 ure, le pred prazniki (24.12. in 31.12.) so
odprti samo do 18. ure. Med počitnicami in v medprazničnih dneh pri nas gostujejo
otroci in strokovni delavci iz drugih enot vrtca.
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Vrtec BIBE
Seidlova cesta 40, Novo mesto
T: 07 371 83 60
M: 041 725 232
Poslovni čas: 5.30-16.30
Število oddelkov: 5
Starost otrok: 1-3
Vodja enote: Vanja Kastelic,
vkastelic28@gmail.com

Sredi visokih blokov Plave Lagune stoji majhen vrtec Bibe s petimi oddelki. Vrtec ima
igrišče z veliko naravne sence, na katerem si otroci razvijajo svoje gibalne sposobnosti.
Imamo urejeno pokrito teraso, ki omogočajo bivanje na prostem v vsakem vremenu
in svojo lastno kuhinjo. Zaradi svoje odmaknjenosti od glavne ceste imamo številne
možnosti za opazovanje narave in mirne sprehode. Vrtec je namenjen otrokom prvega
starostnega obdobja, kar pomeni, da vrtec obiskujejo otroci do treh let, potem pa
odidejo v druge vrtce. V času počitnic in v predprazničnih dneh gostujemo v bližnjem
vrtcu Labod.
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Vrtec KEKEC
Smrečnikova ulica 16, Novo mesto
T: 07 371 83 70
M: 041/ 725 253
Poslovni čas: 5.30-16.00
Število oddelkov: 3
Starost otrok: 3-6
Vodja enote: Kristja Robek,
kristja.robek@guest.arnes.si

Vrtec Kekec deluje v naši najstarejši stavbi, kar pa vrtcu daje še poseben čar.
V njem delujejo trije oddelki otrok. Nahaja se v bližini osnovne šole Grm, z igrišča pa
je čudovit razgled na staro mestno jedro in Kapitelj. Pred vrtcem imamo asfaltirano
dvorišče, ki ga s pridom uporabimo za različne dejavnosti. Igrišče z igrali je razgibano,
z veliko naravne sence. Lega vrtca nam omogoča sprehod v večino delov Novega
mesta in njegovih znamenitosti.
Med prazniki in v poletnih mesecih je vrtec zaprt. Dežurni vrtec za naše otroke je v
enotah Labod in Ciciban, kjer z otroki gostujemo tudi zaposleni.
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Vrtec NAJDIHOJCA
Mali Slatnik 7, Novo mesto
T: 07 371 83 80
M : 041/ 725 204
Poslovni čas: 5.30-16.00
Število oddelkov: 2
Starost otrok: 2-6 let
Vodja enote: Miranda Ostić,
miranda.ostic@guest.arnes.si

Naš vrtec se nahaja v predmestju Novega mesta, v podružnični šoli Mali Slatnik.
Za vrtcem se nahaja igrišče, opremljeno z igrali in peskovnikom, na voljo pa nam
je tudi velika šolska telovadnica in šolsko igrišče. Ker je naša enota majhna in se
med seboj vsi dobro poznamo, je pri nas čutiti toplo, sproščeno in domače vzdušje,
ki pripomore k prijetnemu počutju otrok.
Med prazniki in počitnicami bodo otroci iz vrtca Najdihojca preživljali dneve v eni od
večjih enot, z njimi pa tudi ena od njihovih vzgojiteljic.
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Vrtec MARJETICA
Lešnica 15, Otočec
T: 07 39 41 120
M: 041 725 352
Poslovni čas: 5.30-16.00
Število oddelkov: 2
Starost otrok: 3-6
Vodja enote: Branko Ambrožič,
branko.ambrozic@guest.arnes.si

Vrtec Marjetica se nahaja v idiličnem okolju na Lešnici. Pod vrtcem nas vsako jutro
pozdravi reka Krka, ki nam daje svežino tudi v najbolj vročih dneh. Z juga nas gleda
dolenjski očak Trdinov vrh, ne tako oddaljena pa je Trška gora, na katero gremo večkrat
sami, včasih pa tudi s starši. Stari grad s svojo gozdno učno potjo nas neprestano
vabi v gozdno učno okolje. Tik pod vrtcem je potok Lešnica, ki je naravno drstišče
podustov, kjer vsako leto znova opazujemo čudež narave - rojstvo.
Odmaknjeni smo od prometnega hrupa in škodljivih izpušnih plinov in ravno dovolj
parkirišč imamo, da se na njih lahko zvrstimo vsi, starši naših otrok in zaposleni v vrtcu.
Med prazniki in počitnicami bodo otroci iz vrtca Marjetica preživljali dneve v eni od
večjih enot, z njimi pa tudi ena od njihovih vzgojiteljic.
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Vrtec MEHURČKI
Ragovska ulica 30, Novo mesto
T: 05 90 18 980
M: 041 381 791
Poslovni čas: 6.00-16.00
Število oddelkov: 2
Starost otrok: 1-3 leta
Vodja enote: Nina Ferenček Mrhar,
enota.mehurcki@gmail.com

Vrtec Mehurčki se nahaja v umirjeni ulici, blizu matične enote Ciciban, v prijetni
stanovanjski hiši. V enoti sta dva oddelka otrok prvega starostnega obdobja. Pred
vrtcem imajo otroci možnost uporabe asfaltnega dvorišča in igrišča z igrali. Blizu vrtca
se nahaja gozd Ragov log, kar nam omogoča izvedbo različnih dejavnosti na prostem.
V vrtcu je čutiti prijetno družinsko vzdušje.
Dnevni red je prilagojen biološkim potrebam malčkov in je prav tak kot v ostalih
enotah vrtca Ciciban. Med prazniki in počitnicami bodo otroci iz vrtca Mehurčki
preživljali dneve v eni od večjih enot, z njimi pa tudi ena od njihovih vzgojiteljic.
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Vrtec PALČEK
Otroški oddelek v Splošni bolnišnici
Novo mesto
T: 07 391 63 09
M: 051 628 633
Poslovni čas: 6.30 – 13.00

Enota Palček deluje na Otroškem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto in je edini
bolnišnični oddelek vrtca na Dolenjskem. Vzgojiteljica se vsakodnevno srečuje z različno bolnimi otroki in njihovimi družinami. Nudi jim občutek sprejetosti in varnosti.
Zaradi različno organiziranih dejavnosti otrok lažje sprejema novo okolje in prenaša
manj prijetne zdravstvene posege.
V vsebinsko zanimivih aktivnostih otroci skupaj z vzgojiteljico preživijo veliko prijetnih
in spodbudnih trenutkov, s katerimi si bolni otroci bogatijo dan in odvračajo pozornost
od bolezni, hkrati pa navezujejo stike z vrstniki in odraslimi.
Otroci se v bolnišničnem vrtcu dobro počutijo, kar se kaže v tem, da radi prihajajo
v igralnico. Življenje z vrstniki jim je kljub bolezni prijetno in jim pomaga socialno
odraščati, njihove izkušnje in spodbujanje pozitivnih prijateljskih odnosov pa jim
pomagajo razvijati pozitivno samopodobo.
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4. Otroci s posebnimi
potrebami
Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v vrtcu poteka po programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo. V program so vključeni otroci,
ki imajo pridobljeno odločbo iz Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo.
Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je namenjen
zgodnji obravnavi otrok.
Program poteka tako, da otroka, ki je
vključen v običajno skupino, v vrtcu obiskuje izvajalka dodatne strokovne pomoči, ki je lahko specialna pedagoginja,
socialna pedagoginja, pedagoginja, tiflopedagoginja, logopedinja ali surdopedagoginja. S pestrimi dejavnostmi,
igrami in pripomočki, prilagojenimi otrokovim sposobnostim, spodbuja otrokova
močna področja in z njimi krepi razvoj na
tistih področjih, kjer ima težave.

V oblikovanje individualiziranega programa so vključeni člani strokovne skupine,
ki jih imenuje ravnatelj vrtca in tudi starši,
pri čemer upoštevajo lastne ugotovitve
ter mnenja in priporočila strokovnjakov, ki otroka obravnavajo v zdravstveni
oziroma svetovalni ustanovi. Program
predvideva oblike dela na posameznih
področjih kurikula, načine izvajanja dodatne strokovne pomoči (individualno ali
skupinsko v oddelku ali izven oddelka)
ter potrebne organizacijske prilagoditve
(manjše število otrok v skupini, stalni ali
občasni spremljevalec).
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5. Prednostne naloge

Iz dneva v dan nadgrajujemo svoje strokovno delo in dvigamo kakovost naših
storitev. Vedno znova si zastavljamo nove izzive. V prihajajočem obdobju sta to
nalogi:
•
Formativno spremljanje otrok: vloga vzgojitelja pri spremljanju in usmerjanju
procesov otrokovega učenja.
•
Igramo in učimo se na prostem: izvajanje dejavnosti ter oblikovanje igralnih
kotičkov na prostem.
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6. Obogatitvene
dejavnosti
MALI SONčEK je namenjen otrokom od drugega do šestega
leta starosti. Program je sestavljen iz štirih stopenj. Njegov namen je obogatiti
program na področju gibanja v vrtcu s
sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo
prijetna in prilagojena otroku.
Z gibanjem otrok zaznava in odkriva
svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore,
doživlja veselje in ponos ob razvijajočih
se sposobnostih in spretnostih ter gradi
zaupanje vase. Gibanje daje otroku
občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka
dobrega počutja. Vsebine programa
temeljijo na elementarnosti in ne na
tekmovalnosti.

DELAVNICE
O vključevanju otrok v delavnice se odločajo vzgojiteljice skupaj z otroki. Potekajo v vseh vrtcih skozi vse leto, pod vodstvom vzgojiteljic, pomočnic vzgojiteljic
in zunanjih sodelavcev. Sodelujejo otroci
različnih starosti. Glede na interes sodelujejo v različnih delavnicah znotraj posameznih enot: likovna, pravljična, glasbena, plesna, tehnična, kuharska, športna,
računalniška, vrtnarska….

CICIBAN PLANINEC
V to dejavnost so vključeni otroci na
svojo željo in željo staršev. Od jeseni do
poletja hodijo na izlete in pohode ter se
na ta način spoznavajo z vsebinami planinarjenja in pohodništva. V planinske
knjižice, ki jih plačajo starši, rišejo svoja
doživetja.
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PREDSTAVE V GLEDALIščU
Za otroke, ki so zadnje leto v vrtcu, organiziramo ogled gledaliških predstav
v pravem gledališču. Običajno je to Kulturni center Janeza Trdine ali Anton
Podbevšek Teater. Predšolski otroci si tako ogledajo predstavo v gledališču,
se seznanijo z dvorano in bontonom na kulturnih prireditvah.

OBISKI IN DELAVNICE V DOLENJSKEM
MUZEJU
Z muzejsko izkaznico se lahko vsi otroci, ki so v vrtcu zadnje leto pred vstopom v šolo,
udeležujejo delavnic in ogledov v muzeju in se tako seznanjajo tudi s tovrstno kulturo
v našem kraju.

TEčAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA
Poteka v oddelkih otrok, ki so v vrtcu zadnje leto pred šolo. Otroci se preko igre
seznanjajo z osnovami tujega jezika.

SKRB ZA OKOLJE
Vsakodnevno se trudimo, da proizvedemo čim manj odpadkov, ki pa jih ločeno
zbiramo že v oddelkih. Odpadne materiale uporabimo tudi za ustvarjanje. Večkrat
letno organiziramo zbiralne akcije odsluženega papirja, ves čas imamo na hodnikih
ločevalne koše za prazne tonerje in kartuše, iztrošene baterije, PVC zamaške… Skupaj
z otroki skrbimo za urejenost okolice naših vrtcev in v ta namen organiziramo tudi
čistilne akcije.
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NARAVOSLOVNI DAN
Z veseljem obiščemo zanimive in odlično izvedene naravoslovne delavnice, ki jih za
naše otroke pripravijo dijaki in njihovi mentorji na Srednji zdravstveni in kemijski šoli.
Vsebine so primerne za naše najstarejše varovance.
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7. Nadstandardne
dejavnosti
MALčEK BRALčEK
O vključevanju otrok v to dejavnost se
starši odločite skupaj z vzgojiteljicami. S
potekom boste podrobneje seznanjeni
na prvem roditeljskem sestanku. Dejavnost Malčka Bralčka poteka v vseh vrtcih,
skozi vse leto pod vodstvom vzgojiteljic
in njihovih pomočnic. Vključijo se lahko
vsi otroci.

GLEDALIŠKI
ABONMA
Otroci si v vrtcu ogledajo dve do pet
lutkovnih ali dramskih predstav, starši se
zanje odločite v dogovoru z vzgojiteljico
na prvem roditeljskem sestanku.

PLAVALNI TEčAJ
Dejavnost se za otroke pred vstopom v
šolo odvija v bazenu OŠ Grm. Tečaj je
za starše brezplačen. Pod vodstvom vaditeljev plavanja se otroci v petih dneh
prilagajajo na vodo, nekateri morda tudi
že splavajo.

PROJEKTI
Vsako leto se posamezni oddelki odločijo za sodelovanje v različnih projektih:
Zdravje v vrtcu, Varno s soncem, Pasavček, Turizem in vrtec so le nekateri izmed
njih.
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8. Sodelovanje s starši

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje,
saj prav to sodelovanje močno prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in
institucionalne vzgoje. Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev
odgovornosti in različnih pristojnosti. Institucija staršem nudi storitve, ne posega
pa v njihovo sfero zasebnosti. Tako vrtec spoštuje kulturo, identiteto, jezik, svetovni
nazor, vrednote, prepričanja, navade in običaje otrokovih staršev, starši pa morate
upoštevati meje svojega soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost institucije.
Starši imate pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku
ter po dogovoru z vzgojiteljico aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob
upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca. Tako se lahko ob prihodu v vrtec ali v
dopoldanskem oziroma ob popoldanskem času krajši ali daljši čas zadržite v igralnici
in se vključite v različne dejavnosti v dogovoru z vzgojiteljico.
Vedno vam je na voljo publikacija o vrtcu, ki vključuje vse informacije v skladu z
zakonom in ustreznimi pravilniki. Publikacija je na voljo tudi v e-obliki na spletni strani
vrtca, kjer so tudi številne druge informacije o vrtcu in dejavnostih v njem. Oglasne
deske pred igralnico so namenjene stalnemu obveščanju o tem, katere dejavnosti
potekajo in kako se odvija življenje v oddelku.
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OBLIKE POVEZOVANJA IN SODELOVANJA
S STARŠI
V našem vrtcu so poleg ustaljenih oblik sodelovanja še druge številne in vsebinsko
bogate oblike.
POGOVORI O OTROKU so individualni pogovori med vzgojiteljico, pomočnico
vzgojiteljice in starši. Potekajo mesečno, po medsebojnem dogovoru skozi vse leto.
RODITELJSKI SESTANEK je temeljna oblika skupnega druženja, namenjena staršem
določene skupine, sklicatelj je vzgojiteljica 2-3 krat letno.
KOTIČKI ZA STARŠE so namenjeni sprotnemu obveščanju staršev o življenju in delu
vrtca.
DRUGA SREČANJA, kot so skupni izleti, praznovanja, dekoracija vrtca, športni dnevi
in dnevi odprtih vrat planirajo vzgojiteljice v sodelovanju s starši, na pobudo ali željo
staršev oziroma otrok.
SVETOVALNI RAZGOVORI s svetovalno službo in drugimi strokovnimi ter
vodstvenimi delavci.
Starši imajo možnost sodelovanja v SVETU STARŠEV, SVETU ZAVODA, SKLADU
VRTCA in FUNDACIJI Vrtca Ciciban Novo mesto.
ŠOLO ZA STARŠE organizira in izvede svetovalna služba ter zunanji izvajalci.
SIMBIOZA GIBA je projekt, katerega glavno načelo se imenuje “Gibanje je življenje
in življenje je gibanje”. S tem projektom sodelujemo v vseslovenski akciji druženja
treh generacij.
CICIDAN je skupna prireditev Vrtca Ciciban Novo mesto, ki temelji na gibanju v
naravi.
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9. Obveznosti starŠev
pri zagotavljanju
zdravja in varnosti
otrok
Starši, v vrtec pripeljite le zdravega otroka. Bolan otrok ne sodi v vrtec. Obvestite nas
o vrsti nalezljive bolezni, za katero je zbolel vaš otrok.
Strokovni delavci imajo pravico in dolžnost, da pri sprejemu otroka zavrnejo, če pri
njem opazijo očitne znake slabega počutja oz. bolezenske znake kot so vročina,
driska, bruhanje, izpuščaji in podobno. S tem ukrepom zmanjšamo število nalezljivih
obolenj in preprečimo prenos nalezljive bolezni na ostale otroke v vrtcu.
Če slabo počutje oz. bolezenski znaki nastopijo med bivanjem v vrtcu, vas o tem
obvestimo, vi pa ste dolžni čim prej priti po otroka.
Starši lahko pomembno prispevate k zmanjšanju tveganja za širjenje okužb, če
dosledno upoštevate priporočila glede ponovne vključitve otroka po preboleli
bolezni oz. okužbi. S tem omogočite, da se otroci dobro pozdravijo preden se
ponovno vključijo v skupino in da bolezni ne širijo na sovrstnike. O vrnitvi otroka v
vrtec presodi otrokov izbrani zdravnik. Pri vključevanju otroka v vrtec po preboleli
bolezni, je potrebno upoštevati otrokovo splošno počutje, kondicijo, da se normalno
prehranjuje, spi ali igra.
Starši ste dolžni posredovati zavodu številko telefona in druge podatke o tem, kje
vas je mogoče takoj najti in obvestiti v primeru nepredvidenih dogodkov z otrokom
oziroma o dejstvih, za katera je nujno, da jih nemudoma izveste.
V vrtcu ne dajemo nobenih zdravil, če nimamo predhodne pisne privolitve staršev oz.
skrbnikov s soglasjem zdravnika ter navodil o dajanju zdravila, ki jih je dal zdravnik.
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Če otrok lahko obiskuje vrtec, vendar
potrebuje dolgotrajno dajanje zdravil,
starši prilagodite urnik dajanja zdravil
svojemu otroku tako, da se izognete
času, ko je otrok v vrtcu.
Še pred vstopom otroka v vrtec ste nas
dolžni opozoriti na prehranske posebnosti vašega otroka z zdravniškim potrdilom otrokovega pediatra ali dietne posvetovalnice. Za vsako novo šolsko leto
morate prinesti novo zdravniško potrdilo
ter pisno javljati spremembe v izvajanju
diete.
Prav tako morate biti dosledni pri sporočanju odsotnosti otroka.
Obleka in obutev naj otroku omogoča
varnost, sproščenost, udobje in dobro
počutje. Omogočajo naj varno gibanje
in sproščeno počutje (ob deževnem vremenu gumijasti škornji, ko je sneg zimski
kombinezon…). Vsak otrok naj ima s seboj dovolj rezervnih oblačil.
V vrtec ni dovoljeno nositi predmetov, ki
bi lahko ogrozili varnost in zdravje otrok
(trdi bomboni, žvečilni gumi, verižice,
uhani, drobne igračke, …).
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Za prehrano v vrtcu je zadolžen in odgovoren vrtec. V vrtec je prepovedano
prinašati živila, ki zahtevajo neprekinjeno
hladno verigo: doma pripravljene slaščice, kremne rezine in torte iz slaščičarne,
industrijske kremne slaščice (torte, pite,
kremne rezine, pudingi…).
Izjemoma smete starši prinesti v vrtec
naslednja živila: sveže sadje, suho sadje,
suho pecivo, ki mora biti v originalni
embalaži z ustrezno deklaracijo. Živila, ki
jih prinašate v vrtec morajo biti varna in
varovalna.

10. Obveznosti starŠev
do vrtca
Starši ste dolžni upoštevati 9-urno bivanje otroka v vrtcu in spoštovati poslovni
čas.
Plačilo staršev se določa v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev. Če menite, da ste upravičeni
do znižanega plačila programa, izpolnite Enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz
javnih sredstev in jo oddajte pri pristojnem Centru za socialno delo v mesecu
pred prihodom otroka v vrtec, oz. en
mesec pred potekom trenutno veljavne
odločbe. Račun ste dolžni poravnati v
valutnem roku.
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11. SploŠne informacije

VPIS IN SPREJEM
Otroke sprejemamo na podlagi prijave, ki jo starši oddate na upravi vrtca pri svetovalni
delavki osebno ali po pošti. Vpis poteka skozi vse šolsko leto. Enkrat letno v mesecu
marcu pa vrtec pozove na vpis novince za novo šolsko leto.
V kolikor je prijav več kot prostih mest, obravnava vloge komisija za sprejem otrok
v vrtec. Starši prejmete pisno obvestilo o sprejemu v vrtec in nadaljnja navodila za
priprave na prihod v vrtec.

VKLJUčEVANJE OTROKA V VRTEC
V času vpisa ste starši lepo povabljeni na dneve odprtih vrat vseh naših vrtcev. V
maju poteka srečanje za starše novincev, zadnje dni v avgustu pa boste vabljeni
na roditeljski sestanek, ki je namenjen srečanju vsake skupine posebej. Do takrat
opravite starši zdravniški pregled s svojim otrokom in potrdilo oddate vzgojiteljici.
Prve septembrske dni se začne postopno uvajanje otroka v vrtec (nekaj ur dnevno).
Starši se boste na sestanku staršev novincev in roditeljskem sestanku seznanili
z življenjem otrok v vrtcu, o poteku uvajalnega obdobja, dogovorili se boste o
sodelovanju z vrtcem in o vseh pomembnih stvareh o otroku, ki jih morajo poznati
ljudje, ki bodo z otrokom delali v vrtcu.
Za lažji prehod od doma v vrtec naj imajo otroci s seboj svojo priljubljeno igračko,
ninico, dudo … Potrebujejo tudi rezervno perilo in pleničke. V igralnicah so otroci
obuti v copate. Čevlje in odvečno obleko odložite na njihovo mesto v garderobi.
Otroci počivajo v posteljicah ali na ležalnikih, označenih za vsakega otroka posebej.
Umivajo se v umivalnicah, kjer so na voljo tekoče milo in papirnate brisače, kasneje
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tudi zobne ščetke. Pleničke za svojega otroka prinesete v vrtec starši. Kasneje pa
uporabljajo kahlice ali njim prilagojene WC školjke. Za brisanje noskov prinesete v
vrtec papirnate robčke.
Otroci v času bivanja v vrtcu razvijajo koncentracijo, se navajajo na samostojnost in se
socializirajo. Razvijajo pozitiven odnos do knjige in se učijo pravilnega ravnanja s knjigo.
Preko načrtovanih dejavnosti napredujejo na vseh področjih: gibanje, jezik, družba,
narava, umetnost in matematika. Vse to in še veliko več doživljajo in spoznavajo ob
igri in v dobrem počutju. Vzgojiteljice načrtujejo delo po javno veljavnem programu
– Kurikulumu za vrtce, ki je dostopen tudi na naši spletni strani.
Zelo pomembno je, da si kratke informacije o otroku izmenjamo vsak dan, pri prihodu
in odhodu. Te informacije naj bodo res kratke, saj so za druge zelo moteče.
Daljši razgovori o otroku sodijo na govorilne ure, ki so organizirane vsak mesec glede
na to, kako se vzgojiteljica dogovori s starši.
Glede dela v skupini se bomo dogovarjali na roditeljskih sestankih. Možno je poklicati
tudi po telefonu, najbolje med 10. in 12. uro in med 13. in 14. uro. Informacije o
vsebini dela v oddelku posredujemo tudi preko oglasnih desk pri vratih posameznega
oddelka. Zaželeno je, da ta obvestila starši redno spremljate. Utrinke iz naših vrtcev,
razne informacije in zanimivosti, si lahko ogledate tudi na naši spletni strani: www.
ciciban-nm.si.
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ZDRUžEVANJE ODDELKOV
V času praznikov in počitnic bomo združevali otroke iz različnih oddelkov in enot v dva
večja vrtca. Združitve bodo odvisne od napovedanih potreb staršev.

IzPIS Iz VRTCA
Starši otroka izpišete iz vrtca na posebnem obrazcu. Skladno z 11. členom Sklepa o
določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto je
izpis možen skozi vse leto - odjava mora biti oddana do 15. v mesecu in velja s prvim
dnem naslednjega meseca.

PREMESTITVE
Premestitve otrok med vrtci prav tako potekajo skozi vse šolsko leto, glede na potrebe
staršev in prosta mesta. Enkrat letno v mesecu marcu pa vrtec pozove k premestitvam
za naslednje šolsko leto. Premestitve imajo prednost pred sprejemom novincev.
Vse obrazce lahko starši dobite na upravi vrtca, v enotah vrtca pri vzgojiteljicah ali vodji
enote ter na spletnih straneh Vrtca Ciciban Novo mesto. Natančnejše informacije pa
so vam na voljo na upravi vrtca pri svetovalni delavki in v računovodstvu.

POčITNIŠKA REZERVACIJA
Na podlagi 8. člena Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih
Mestne občine Novo mesto lahko starši uveljavljate rezervacijo za čas počitniške
odsotnosti otroka enkrat letno in sicer v času od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo
lahko uveljavite za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca.
Prispevek za starše je nižji za 50% vam določenega plačilnega razreda.
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ZDRAVSTVENA REZERVACIJA
Starši, ki imate stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto, lahko ob neprekinjeni
odsotnosti otroka iz vrtca nad 30 dni zaradi bolezni (do največ 90 dni skupaj v
koledarskem letu), uveljavljate rezervacijo v višini 30% vam določenega plačilnega
razreda.

PRIJAVA ODSOTNOSTI OTROKA
Na spletni strani vrtca Ciciban Novo mesto je vzpostavljen odjavni spletni
portal za evidentiranje odsotnosti otroka, ki podpira tudi odjave preko kratkih
sporočil (SMS), uporabniki odjavnega spletnega portala pa lahko evidentirajo
odsotnost tudi preko Android in iOS aplikacije za mobilne telefone (mVrtec,
brezplačno dostopna v Google Play in App Store). Do portala dostopate
preko povezave z uporabniškim imenom in geslom. Uporabniška navodila za
uporabo sistema so na spletni strani.
Odjavni spletni portal evidentira tudi vašo najavo odsotnosti otroka,
sporočeno preko kratkega sporočila (SMS) na enotno telefonsko številko 041
303 603. Navodila za uporabo te storitve so vam prav tako na voljo na spletni
strani.
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12. Koristne povezave
do drugih institucij
Center za socialno delo
Resslova ulica 7b
8000 Novo mesto
T: 07 393 26 40

Posvetovalnica za učence in starše
Mušičeva ulica 2
8000 Novo mesto
T: 041 868 123

Zavod RS za šolstvo
Novi trg 5
8000 Novo mesto
T: 07 371 91 90

Svetovalnica za žrtve nasilja
T: 031 696 389

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela
Rozmanova ulica 30
8000 Novo mesto
T: 07 393 92 74
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www.ciciban-nm.si
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