
PRVIČ V VRTEC

DOBRODOŠLI 

V VVZ SLOVENJ GRADEC

RAVNATELJICA MAG. MOJCA VERHOVNIK

SVETOVALNA DELAVKA URŠKA REPNIK

POMOČNICA RAVNATELJICE MILENA KEBER



VVZ SLOVENJ GRADEC

• 2 občini

• 7 enot

• 12 lokacij

• Kapaciteta 880 – 900 otrok 



ENOTE IN ODDELKI

1. Enota Maistrova - Škratica Mica (17 oddelkov Ma + 1 oddelek Sele + 1
oddelek Prva OŠ + bolnišnični oddelek – Škratek Prehladek )

2. Enota Celjska – Mali Škrat (2 oddelka)

3. Enota Legen – Gozdni Škrat (4 oddelki)

4. Enota Šmartno – Leseni Škrat (8 oddelkov)

5. Enota Podgorje – Škrat Bučko (4 oddelki)

6. Enota Pameče – Škrat Radovednež (2 oddelka)

7. Enota Mislinja – Sončni Škrat (6 oddelkov + 2 oddelka Knjižnica Mislinja + 
2 oddelka POŠ Dolič)



PREDSTAVITEV DELOVANJA

• Poslovni čas enote.

• Delovni čas zaposlenih.

• Program.

• Dnevna rutina.

• Delo med prazniki in počitnicami.



POSLOVNI ČASI ENOT

• Potrebe staršev / racionalizacija.

• 9 ur. ENOTA POSLOVNI ČAS

Maistrova – Škratica Mica 5.15 do 16.00

Škratica Mica, oddelek Sele 6.00 do 16.00

Škratica Mica, oddelek Prva OŠ ?

Legen – Gozdni škrat 6.00 do 15.30

Pameče – Škrat Radovednež 6.00 do 15.30

Podgorje – Škrat Bučko 5.30 do 15.30

Šmartno – Leseni škrat 5.30 do 16.00

Celjska – Mali škrat 6.30 do 15.30

Mislinja – Sončni škrat 5.15 do 16.00

Mislinja – Sončni škrat, oddelek v knjižnici 7.00 do 14.30

Mislinja – Sončni škrat, oddelek Dolič 6.00 do 16.00

Bolnišnični oddelek – Škratek Prehladek 7.00  do 14.00



DELOVNI ČAS STROKOVNIH DELAVCEV

NEPOSREDNO DELO Z OTROKI - V 
ODDELKU

• Vzgojitelj 6 ur 

• Pomočnik vzgojitelja 7 ur

OSTALO DELO

Srečanja  s starši.

Priprave, urejanje dokumentacije.

Strokovna srečanja.

SOČASNOST vzgojitelja in pomočnika 
vzgojitelja

1.st.obd 6 ur

Drug strokovni delavec



PROGRAM VRTCA

DNEVNI PROGRAM predšolske vzgoje (časovni razpon od šest do devet ur).

KURIKULUM ZA VRTEC (6 področij: gibanje, jezik, družba, narava, umetnost, 
matematika).

• Dejavnosti so načrtovane in sledijo ciljem kurikuluma.

• Uravnoteženost področij.

• Raznolikost in pestrost vsebin.

• OBOGATITVENE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI.

• POVEZOVANJE Z OKOLJEM.



DNEVNA RUTINA

 do 8.00 zbiranje (zbirne igralnice)

 8.00 zajtrk

 8.30 jutranji krog

9.00 do 11.00 dejavnosti v kotičkih / bivanje na prostem (odvisno od letnega časa)

11.00 sadna malica

11.30 – 13.30 počitek (1.st.obd.) / dejavnosti v kotičkih ali bivanje na prostem 
(2.st.obd.)

13.00 / 13.30 kosilo (samopostrežba)

14.00 do 14.30 dejavnosti v kotičkih / bivanje na prostem 

 14.30 združevanje skupin



POČITNICE IN PRAZNIKI

Spremenjena organizacija dela v vrtcu (racionalizacija):

- skupine združujemo (upoštevamo normative za oblikovanje oddelka, epidemiološke 

ukrepe), 

- nekatere enote priključimo drugim enotam:

CE (MA), PA (LE), SE (MA), DO (MI), MIK (MI)



SODELOVANJE S STARŠI

• Individualne uvajalne urice;

• Pogovorne ure, roditeljski sestanki, popoldanska srečanja;

• Strokovna predavanja;

• Dobro sodelovanje s starši je temelj za dobro počutje otrok;

• Odkritost (sporočanje dilem, strahov, pohval…); 

• Strpnost;

• Spoštovanje pravil;

• Zaupanje v strokovnost;

• Neposredna komunikacija med odraslimi; 

• FB in druge oblike socialnih omrežij niso ustrezen kanal za komunikacijo med vrtcem in starši.



POSTOPNO 
UVAJANJE 
OTROKA V 
VRTEC

pravica vsakega 
otroka



POMEMBNOST POSTOPNEGA UVAJANJA

Vstop v vrtec – pomemben 
korak za celo družino

Otrok se prvič poslavlja od 
staršev

Ločitev od staršev -
sprememba za otroka

Neznano okolje

Postopno spoznavanje 
novega

PRAVILA, KOLIKO ČASA NAJ 
TRAJA UVAJANJE, NI!



KLJUČNO

Zavedati se moramo,
da otroci čutijo strah in dvome 

staršev. 
Otrok sprejme vrtec v tolikšni meri 
kot starš, zato je pomembno, da si 

vzamete čas in imate priložnost, da 
spoznate vrtčevsko rutino in se v 

njej sprostite. 

Ko bo vam dovolj varno, se boste 
sprostili in sprostil se bo tudi otrok.



CILJ
Otrok mora v vrtcu spoznati 

prostor, druge otroke in 
vzgojiteljice ter se naučiti, da se 

bo starš vedno vrnil ponj. 

Več kot ima otrok dokazov, da se 
starš vedno vrne ponj, prej se 

bo pomiril in šel raziskovat novi 
svet.



ODZIVI OTROK OB VSTOPU V VRTEC

SE HITRO 
PRILAGODIJO 

NOVIM 
OKOLIŠČINAM

IMAJO NORMALNE 
PRILAGODITVENE 

TEŽAVE

Ob ločitvi jokajo, se držijo 
staršev, so občutljivi, nemirni 
in utrujeni, težave s spanjem, 

slabše jedo, lahko zbolijo

NEKAJ OTROK SE 
ZELO TEŽKO 

PRILAGODI NOVIM 
RAZMERAM – obrnite 
se na vzgojiteljico ali 
svetovalno delavko



ZLATA PRAVILA UVAJANJA

• Pozitivno pogovarjanje o vrtcu.

• Skupaj z otrokom obiščite vrtec.

• Seznanite se z vzgojiteljico, 
udeležite se oblik spoznavanja.

• Vzemite si čas za uvajanje.

• Prve dni otroka ne pustite cel dan v 
vrtcu.

• Stalen ritem prihodov in odhodov.

• Pri vratih umirjeno in kratko slovo.

• Redno obiskujte vrtec.



ZLATA PRAVILA UVAJANJA

• V tem času ne uvajajte drugih 
velikih sprememb.

• Predmet, ki ga potolaži.

• Otroka naj uvaja drug starš ali 
stari starš.

• Doma več pozornosti.

• Težave lahko kasneje.

• Razvojno vedenje, ki ga je otrok že 
prerasel.

• Uvajanje otroka v vrtec: 
https://vvz-
sg.splet.arnes.si/svetovalna-
sluzba/uvajanje-otroka-v-vrtec/

https://vvz-sg.splet.arnes.si/svetovalna-sluzba/uvajanje-otroka-v-vrtec/




POTEK IN ORGANIZACIJA UVAJANJA

PRED PRVIM PRIHODOM 
OTROKA V VRTEC:

INFORMATIVNI SESTANEK ZA 
STARŠE (1. 6. 2022)

DAN ODPRTIH VRAT (3. 6. 2022)

V AVGUSTU:

RODITELJSKI SESTANEK ZA 
STARŠE (29. ali 30.8. 2022)

INDIVIDUALNE SPOZNAVNE 
URICE OB PRISOTNOSTI 
STARŠA (29. - 31. 8. 2022)

SKUPNE SPOZNAVNE URICE ZA 
STAREJŠE OTROKe (29. - 31. 8. 
2022)

1. 9. DALJE:

POSTOPNO UVAJANJE s 
staršem

POSTOPNO PODALJŠEVANJE 
ČASA, KO OTROK SAM BIVA V 
VRTCU



KAJ JE ŠE POTREBNO STORITI PRED 
1. SEPTEMBROM?

• PODPIS POGODB poteka do ponedeljka, 6. 6. 2022.

• Pogodbo lahko na upravo prinesete osebno, lahko jo oddate v poštni nabiralnik pri vhodu
E ali jo pošljete po pošti na naslov: VVZ Slovenj Gradec, Maistrova ulica 2a, 2380 Slovenj
Gradec.

• Če sta na pogodbi navedena oba starša, morata biti na pogodbi tudi podpisa obeh staršev.
S podpisom pogodbe je otrok uradno vključen v vrtec.

• V primeru, da pogodbe ne prinesete ali pošljete, bomo vašo vlogo za vpis zavrgli. Po pošti
boste dobili sklep o ustavitvi postopka vpisa.

• Otroka ponovno vpišete v vrtec, če/ko ga boste potrebovali.



VLOGA ZA SUBVENCIONIORANO 
PLAČILO VRTCA

• VLOGO ZA SUBVENCIONIRANO PLAČILO VRTCA na obrazcu Vloga za uveljavljanje 
pravic iz javnih sredstev – oddate od 1. do 31. 8. 2022 na pristojni Center za socialno delo 
(obrazec lahko dobite na naši spletni strani www.vrtec-sg.si pod zavihkom Starši 
dokumenti, ne spletni strani centrov za socialno delo ali kupite v knjigarni).

• CENA VRTCA – podatke o ceni programa dobite na naši spletni strani pod zavihkom 
Starši  Dokumenti  Cenik plačila vrtca. 

• Starši ste oproščeni plačila vrtca za mlajšega otroka, če imate v vrtec hkrati vključena 
dva otroka ter za vsakega tretjega in nadaljnjega otroka (ne glede na to, ali je v vrtec 
vključen hkrati s svojim sorojencem). Kljub temu pa morate oddati Vlogo za znižano 
plačilo vrtca, ko otroka prvič vključite v vrtec. 



ZDRAVNIŠKO POTRDILO

• Brez zdravniškega potrdila otrok ne more biti vključen v vrtec. 

• Oddate ga vzgojiteljici otroka, ko z otrokom prvič pridete v vrtec (konec avgusta). 

• Za pregled otroka in izdajo potrdila se dogovorite z otrokovo osebno zdravnico tekom 
poletja. 

• Otroci, ki so že hodili v vrtec, lahko zdravniško potrdilo prenesejo iz prejšnjega vrtca oz. 
je shranjeno v našem vrtcu, če je otrok obiskoval vrtec pri nas. 

• Otrok, ki ni ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (OMR), pa za to ne obstajajo 
medicinski razlogi, ne more biti vključen v vrtec.



DAN ODPRTIH VRAT VRTCA

• DAN ODPRTIH VRAT VRTCA - PARADA OTROŠKIH IDEJ bo potekal pred vsemi enotami 
vrtcev, 

v petek, 3. junija 2022, od 9.00 do 11.00 ure. 

• Vse otroke, ki še ne obiskujejo vrtca, vabimo, da se nam pridružite na dnevu odprtih vrat.

• Pred vsako enoto vrtca bodo potekale ustvarjalne, gibalne, plesne in druge delavnice, 
katerim se lahko pridružite, hkrati pa otrok spozna stavbo vrtca in zaposlene, kamor se 
bo jeseni vključil.

• V primeru slabega vremena se dan odprtih vrat prestavi na petek, 10. 6. 2022.



SPOZNAVNE URICE, RODITELJSKI SESTANEK

• OBVESTILA O SKUPINI IN VZGOJITELJICI vašega otroka dobite po pošti v tednu od 22. 
do 26. avgusta 2022.

• RODITELJSKI SESTANKI z vzgojiteljico vašega otroka bodo potekali predvidoma 29. in 
30. avgusta 2022, v popoldanskih urah. O točnem datumu in uri boste obveščeni po pošti.

• INDIVIDUALNE SPOZNAVNE URICE – namenjene novincem prvega starostnega obdobja 
– po dogovoru z vzgojiteljico v dopoldanskem času v zadnjem tednu avgusta. En dan 
bodo potekale še skupinske spoznavne urice v popoldanskem času - po pošti boste 
obveščeni o točnem datumu in uri. 

• SKUPINSKE SPOZNAVNE URICE – za vse starejše otroke, bodo predvidoma potekale 30. 
in 31. avgusta 2022, v popoldanskih urah – po pošti boste obveščeni o točnem datumu in 
uri. 




