
 
 
 
 
 

    VRTEC PIKAPOLONICA 

PRVIČ V VRTEC 

INFORMACIJE ZA STARŠE NOVINCEV 
 

 
1. PREDSTAVITEV VRTCA 

 Vrtec Pikapolonica je enota pri OŠ BISTRICA OB SOTLI.  Imamo  4.oddelke otrok, ki so 

razdeljeni po starosti. Prostori vrtca so v centralni stavbi šole, v obnovljeni stari šoli in pri 

zdravstveni postaji. Več informacij o vrtcu najdete v publikaciji vrtca: 

http://v-osbios.splet.arnes.si/files/2020/09/Publikacija-vrtec-2020-2021.pdf 

 

 Hrana se pripravlja v šolski kuhinji.  

 Vzgojno izobraževalno delo temelji na 

Kurikulumu za vrtce in poteka preko 

igre s strokovno pripravljenimi 

dejavnostmi;  

 Izvajamo obogatitvene in dodatne 

dejavnosti ter različne projekte. 

 Sodelujemo s šolo, okoljem – društvi v 

kraju, zdravstveno službo,  knjižnico, 

organiziramo obiske in oglede.  

 V vrtcu se zavedamo, da je predšolska 

vzgoja le dopolnitev družinske vzgoje, zato želimo prispevati h kakovosti življenja ob 

tesnem sodelovanju z vami. 

 

2. POSLOVNI ČAS VRTCA  

je od 6.00 do 15.45, oziroma po dogovoru s starši (izpolnjena Vloga za podaljšano 

bivanje v vrtcu) ob 5.30 do 15.45. 

 

3. VPIS  

 
 Enota Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe vse leto, če so v vrtcu še prosta 

mesta in na podlagi prijav v marcu za naslednje šolsko leto. Če je v vrtec vpisanih več 

otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu Komisija za sprejem otrok.  

 Otroka sprejmemo, če je prostor v skupini ustrezne starosti. Če prostora ni, ga vpišemo na 

čakalno listo. V vrtec lahko sprejmemo otroka, ki ob vstopu dopolni najmanj 11 

mesecev.  

 Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem 

stanju otroka in dokazilo o cepljenju po programu. Potrdilo naj ne bo starejše od 

enega meseca. Če se otrok prestavi iz drugega vrtca brez prekinitve, lahko potrdilo 

prenesete. Prednost pri sprejemu ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo centra 

za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine in otrok s posebnimi 

potrebami. 

 Vpis se opravi tako, da starši oz. zakoniti zastopniki otroka izpolnijo Vlogo za vpis otroka 

v izbrani program in podpišejo Pogodbo med starši in vrtcem. S podpisom pogodbe 

med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec. 

http://v-osbios.splet.arnes.si/files/2020/09/Publikacija-vrtec-2020-2021.pdf
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 Če želite uveljavljati pravico do znižanega plačila vrtca, morate starši en mesec pred 

vključitvijo otroka na Center za socialno delo oddati Vlogo za znižano plačilo vrtca. 

 Pri oblikovanju oddelkov upoštevamo obstoječo zakonodajo in normative. 

 Ob vpisu otroka v vrtec ste starši dolžni vzgojiteljici posredovati nujno potrebne informacije 

o otrokovih zdravstvenih posebnostih. 

 Zaradi naraščanja različnih alergij pri otrocih kuhamo tudi dietno hrano, ki pa jo lahko 

starši naročijo le na podlagi zdravniškega potrdila. 

 Medicinsko indicirano dieto za otroka predpiše specialist pediater, usmerjen v področje na 

sekundarni ali terciarni ravni, v skladu z veljavno medicinsko doktrino. 

 Izbrani zdravnik na podlagi anamneze in klinične slike izda začasno potrdilo o dieti, ki 

velja največ 6 mesecev oz. do pregleda pri specialistu pediatru z dodatnimi znanji iz 

ustreznega področja na sekundarni ali terciarni ravni.  

 

4. UVAJANJE NOVINCEV 

 
 Ob prvem prihodu otroka novinca v oddelek je potrebno vzgojiteljici – vodji oddelka 

predložiti potrdilo pediatra, KI MORA VSEBOVATI DOKAZILO O CEPLJENJU PO 

PROGRAMU in ne sme biti starejše od 30 dni. 

 Otrok ob prihodu v vrtec običajno prvič zapusti družinsko zavetje in pride v novo okolje. Da 

bi bil prehod čim lažji, priporočamo, da uvajanje novinca poteka postopno, ob 

prisotnosti staršev. 

 Otrok v vrtcu potrebuje copate, lonček za čaj, škornje in dežni plašč (palerino); Od 

doma se po potrebi prinašajo tudi plenice, vlažilni robčki, krema za nego, papirnati 

robčki; 

 Pomemben je pogovor z vzgojiteljico in pomočnico, spoznavanje otrokovih navad, 

usklajevanje ritma v vrtcu in doma. 

 Za uvajanje si vzemite čas. Tako boste bolj mirni in se boste otroku lažje posvetili. Uvajanje 

naj bi trajalo en teden, po potrebi tudi dlje. 

 Svetujemo, da otroka pripravite na misel, da mu bo v vrtcu lepo. 

 Otrok bo nekaj časa občutljivejši, zato bo potreboval več pozornosti, potrpežljivosti in 

nežnosti. 

 Priporočamo, da prinese s seboj v vrtec ljubkovalno igračo ali predmet, s katerim se bo po 

potrebi tolažil. 

 Spodbujajte ga, da pripoveduje o vrtcu ali izrazi morebitne stiske tudi s pomočjo igre in 

risbe. 

 Svetujemo stalen ritem prihodov (priporočamo najkasneje do 9.00 ure) in odhodov, saj to 

daje otroku občutek varnosti in zaupanja. 

 Priporočamo, da vse druge spremembe, ki bi lahko otroka dodatno obremenile, načrtujete 

za kasneje, ko se bo že privadil na vrtec. 

 Otrok naj doživi, da se starši sproščeno in naklonjeno pogovarjajo z vzgojiteljico in s 

pomočnico vzgojiteljice. S tem mu pomagamo, da se bo bolje počutil. 

 

5. SODELOVANJE S STARŠI 

 

Starši imate pravico: 

 do vpogleda v program za predšolske otroke (Kurikulum); 

 do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu; 

 do zaščite osebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov; 
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 do postopnega uvajanja otroka v vrtec; 

 do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku; 

 do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu ter oddelku, pri 

tem morate starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne posegati v strokovno 

avtonomijo vrtca. 

 

Skupne aktivnosti staršev, otrok in vzgojiteljev: 

 dva roditeljska sestanka, pogovorne ure, skupna druženja (3 – 5). 

 Obiski v skupini ali na domu. 

 Predavanje za starše (1-2). 

 Pomoč pri zbiranju odpadnih materialov, zamaškov, papirja, kartuš… 

 Obveščanje preko oglasne deske, sporočil na vratih, SMS sporočil in spletne strani:  

http://www.vrtecosbos.si/ 

 Sodelujete lahko v Svetu staršev, ki se sestane  2 - 3 x letno. V Svet staršev je vključen 

eden predstavnik staršev iz vsake skupine in je izvoljen v začetku šolskega leta. 

 

6. PRIPOROČILA IN OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA 

 Starši ob sprejetju otroka v vrtec prejmete v podpis Pogodbo o vključitvi otroka v vrtec.  
 Vsi otroci morajo biti pred sprejemom v vrtec zdravniško pregledani pri zdravniku 

pediatru. Potrdilo o pregledu oddate v vrtcu ob sprejemu. 
 Ob sprejemu otroka v vrtec ste starši dolžni vzgojiteljici posredovati nujno potrebne 

informacije o otrokovih zdravstvenih posebnostih. 
 Starši ste dolžni posredovati vrtcu številko telefona, preko katerega vas lahko obvestimo 

o nenadni obolelosti otroka ali drugih nepredvidenih dogodkih. 
 V primeru bolezni otroka zadržite doma in vzgojiteljici sporočite vzrok izostanka. V vrtcu 

otrokom ne dajemo zdravil, razen ob nujnih stanjih – ob poslabšanju kronične bolezni, 
vročinskem krču, epileptičnem napadu … 

 Če vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice ob prihodu otroka v vrtec ugotovi znake bolezni, 
je dolžna otroka odkloniti zaradi zagotavljanja zdravja ostalim varovancem. 

 Priporočamo, da otrok v vrtec ne nosi nakita, da ima rezervno oblačilo, vremenu 
primerna oblačila in obutev. 

 Otrok po dogovoru s strokovnima delavkama lahko v skupino prinaša svoje igrače, vendar 
vrtec ne more sprejeti odgovornosti za poškodovanje ali izgubo le-teh. 

 Otroka spremljate v vrtec osebno oz. ga spremlja od vas pooblaščena polnoletna 
oseba ali oseba starejša od 10 let, če to pisno dovolite otrokovi starši (Zakon o varnosti 
cestnega prometa, 91. člen).  

 Otroka vedno osebno predajte vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice. 
 V okviru poslovnega časa je otrok lahko v vrtcu prisoten do največ 9 ur dnevno. 
 Redno in pravočasno prijavite izostanek vašega otroka – do 8.00 zjutraj. 
 Prosimo, da upoštevate sprejete dogovore in naš poslovni čas. Upoštevajte meje 

vašega soodločanja in sprejmite strokovne usmeritve vrtca. 
 Priporočamo, da prebirate vam namenjena pisna obvestila na oglasnih deskah in 

spremljate objave na spletni strani vrtca. 
 Priporočamo vključevanje obeh ali enega od staršev v različne oblike sodelovanja z 

vrtcem.  
 S pisno izjavo/soglasjem staršev za obdelavo osebnih podatkov soglašate ali ne 

soglašate z navedenimi načini komuniciranja,  z organizacijo prevoza otrok z javnimi 
prevoznimi sredstvi, s fotografiranjem, snemanjem otrok, objavo v medijih, razstavo 
izdelkov otrok. 

http://www.vrtecosbos.si/
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7. PLAČILO VRTCA 

 

 Vrtec zaračunava oskrbnino po veljavnem ceniku v skladu s Pravilnikom o plačilih 

staršev za programe v vrtcih. Starši uveljavljajo znižano plačilo vrtca na podlagi Vloge 

za znižanje plačila, ki jo oddajo na Center za socialno delo.  

 Višino plačila v odstotku ekonomske cene določi pristojni center za socialno delo glede na 

višino dohodka družine. Starši, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca, plačajo polni 

prispevek, ki znaša 77 % cene programa, v katerega je vključen otrok. 

 Plačilo staršev za vrtec se določi v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih 

sredstev. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega 

otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega 

nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim 

sorojencem (določba začne veljati 1. 9. 2021). 

 Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno 

programa, v katerega je vključen otrok.  

 Starši so dolžni vrtcu sporočili odsotnost in vzrok odsotnosti iz vrtca. Zavezujejo se 

plačevati vrtec tudi za dneve, ko otroka dejansko ne bo v vrtcu. Staršem se v primeru 

odsotnosti otroka plačilo zniža za stroške prehrane, če je otrok odsoten več kot tri 

dni strnjeno in če starši javijo vrtcu odsotnost otroka do 8. ure zjutraj. Druge 

ugodnosti pri plačilu staršev, povezane z upravičeno odsotnostjo otroka iz vrtca, se 

staršem priznavajo v skladu z določili občine zavezanke (občina stalnega prebivališča 

vlagatelja vloge za znižano plačilo). 

 Ekonomska cena našega vrtca je 446,80 eura in je za vse skupine enaka. Dnevni 

odbitek za prehrano v primeru odsotnosti otroka (več kot 3 dni strnjeno) znaša 1,80 

eura. 

 V času poletnih mesecev (julij in avgust) se skladno s sklepom sveta vrtca oz. občine 

določa plačilo staršev za posamezne oblike prisotnosti ali odsotnosti otroka (izpis, 

rezervacija). 

 V primeru, da se okoliščine, ki so vplivale na določitev višine plačila, spremenijo, je plačnik 

dolžan to sporočiti v roku 15 dni od nastale spremembe. Če tega ne bo storil, je zavod 

upravičen plačniku obračunati razliko za nazaj od dneva, ko so se okoliščine spremenile. 

 

8. IZPIS OTROKA IZ VRTCA 

 

Če otrok ne bo več obiskoval vrtca, ga je potrebno odjaviti 15 dni pred dnem izpisa, in 

sicer s podpisom posebnega obrazca, ki ga lahko dobite v vrtcu ali na spletni strani vrtca. 

 

9. DNEVNI RED V VRTCU:  

 

- Sprejemanje otrok (v enoti pri šoli so skupine združene od 6.00 do 7.15 / 7.30) 

- Zajtrk med 8. in 9. uro 

- Umivanje, urejanje igralnice, previjanje… 

- Dopoldanske dejavnosti 

- Sadna malica, napitki 

- Bivanje na prostem 

- Kosilo, urejanje, umivanje zobkov (starejši otroci), (med 11.00 in 12.30)  

- Počitek 

- Popoldanska malica 

- Združevanje skupin, odhod domov (med 15.00 in 15.45) 
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10. SVETOVALNO DELO 

  

Svetovalna delavka, ga. Nataša Martini izvaja svetovanje ob razvojnih težavah, strokovno 

pomoč za otroke s posebnimi potrebami, vodi postopek za pridobitev DSP… 

 

Več: https://www.vrtecosbos.si/svetovalna-sluzba-v-vrtcu/ 

 

 

 

Pripravila: 

 

Sonja Zobec 

pomočnica ravnatelja za vrtec 

 

Nataša Martini 

svetovalna delavka 

 

 

Marec, 2021 

 

 

https://www.vrtecosbos.si/svetovalna-sluzba-v-vrtcu/

