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Mojca Žnidaršič, Margareta Ludvik
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Nataša Kamenšek
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E-mail:
Spletna stran:

o-kosana.po@guest.arnes.si
http://o-kosana.po.edus.si

TRR pri UJP:
Davčna številka:

01291-6030674965
11274824

VRTEC KOŠANA je javni vzgojno izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila
Občina Pivka in je sestavni del Osnovne šole Košana (Odlok o dopolnitvi
Odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Osnovna šola Košana,
UL RS 70/2006).
Vrtec deluje v sklopu osnovne šole, zato je najvišji organ vrtca Svet šole.
Svet šole sestavljajo predstavniki ustanovitelja, šole in staršev. Predstavniki
staršev vrtca delujejo v Svetu staršev osnovne šole.
V vrtcu Košana so vzgoje in varstva deležni predšolski otroci, ki večinoma
prihajajo iz: Dolnje in Gornje Košane, Čepnega, Nove in Stare Sušice, Male

Pristave, Nadanjega Sela, Narina ,Volč, Buj, Šmihela, Suhorja, Dolnje Bitnje,
Neverk in Kala.
Po potrebi nudi Vrtec Košana vzgojo in varstvo tudi otrokom iz drugih
področij Občine Pivka in iz drugih občin, denimo iz Postojne, Ilirske Bistrice.

To sem jaz.

Vrtec je otrokov prvi 'veliki zunanji svet'. Prizadevamo si, da je otrokovo
spoznavanje le-tega prijetno, spodbudno, veselo in ustvarjalno.

DELOVANJE VRTCA

POSLOVALNI ČAS VRTCA
00

Vrtec Košana je odprt vsak delavnik, od ponedeljka do petka, od 6
00
16 . Poslovalni čas vrtca traja 10 ur.

do

Delo z otroki bo potekalo v štirih in pol oddelkih. V času prihajanja otrok v
00
30
30
00
vrtec (okvirno med 6 in 7 ) in v času odhajanja iz vrtca (med 14 in 16 ),
so otroci vseh oddelkov lahko združeni v manjše število skupin.

ZAPOSLENI V VRTCU
Z začetkom šolskega leta 2016/2017 vzgojno dejavnost v oddelkih opravlja
pet vzgojiteljic in štiri pomočnice vzgojiteljic.
Vzgojiteljice:
▪ Sara Milavec
▪ Margareta Ludvik
▪ Jožica Trajkov
▪ Lara Kovač Trbižan
▪ Eva Tomšič

Pomočnice vzgojiteljic so:
▪ Petra Valenčič Likar
▪ Tanja Fidelj
▪ Vanja Kontelj
▪ Špela Boštjančič

Ostali kader:
▪ ravnateljica – Neva Brce
▪ pomočnik ravnatelja vrtca – Mojca Žnidaršič, Margareta Ludvik
▪ psihologinja – Lina Faletič
▪ računovodkinja in poslovna sekretarka – Nataša Kamenšek
▪ knjižničarka – Katja Čekada
▪ organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima–
Antonija Tomšič
▪ hišnik – Martin Urbančič, Klavdijo Ronzullo
▪ kuharica – Bernarda Morel, Grozda Drljić
▪ čistilka - Mejak Suzana, Sonja Požar
▪ perica in čistilka – Klavdija Kovačič

ODDELKI VRTCA
V šolskem letu 2016/2017 bo program v Vrtcu Košana potekal v štirih
skupinah in pol. Dejavnosti potekajo v sodobno opremljenih igralnicah ter
eni učilnici. Otrokom pa je namenjeno tudi zunanje igrišče, ki omogoča
sprostitev ter različne možnosti gibanja. Vrtec po potrebi uporablja tudi
prostore šole: večnamenski prostor, knjižnico, računalniško učilnico,
telovadnico in igrišče.
Vrtec Košana vpisuje otroke prvega starostnega obdobja (od 1. do 3. leta)
in otroke drugega starostnega obdobja (od 3. do 6. leta).
Določanje števila otrok in razporeditev v oddelke poteka na osnovi
normativov in standardov, ki upoštevajo pedagoška in zdravstvena načela
ter prostorske možnosti okolja. Prilagaja se tudi glede na vpis otrok v vrtec.
V Vrtcu Košana so v šolskem letu 2016/2017 glede na število vpisanih otrok
oblikovani naslednji 4 oddelki in pol:
Dva heterogena oddelka prvega starostnega obdobja
V heterogeni oddelek prvega starostnega obdobja so lahko
vključeni otroci od dopolnjenega 11. meseca do tretjega leta
starosti.
Skupini vključujeta otroke, rojene v letih 2014 in 2015.
Polovični homogeni oddelek drugega starostnega obdobja
V homogeni oddelek drugega starostnega obdobja so lahko
vključeni otroci od dopolnjenega tretjega leta starosti do vstopa v
šolo, vendar starostna razlika med najmlajšim in najstarejšim ne
sme presegati 12 mesecev..
Skupina vključuje otroke, rojene v letu 2013.
Dva heterogena oddelka otrok drugega starostnega obdobja
Heterogeni oddelek drugega starostnega obdobja lahko vključuje
otroke stare tri do šest let.
Skupini vključujeta otroke, rojene v letih od 2011 do 2013.

V oddelek sta lahko vključena največ dva otroka s posebnimi potrebami. Če
so v oddelek vrtca usmerjeni otroci s posebnimi potrebami, se število otrok
v oddelku lahko zniža.

Mi se imamo radi.

PROGRAM VRTCA
Vizija vrtca je misel italijanskega pedagoga in psihologa, Lorisa Malaguzzija,
ki pravi: »Naša naloga je otrokom pomagati povzpeti se na lastno goro, in
to čim više, kot je mogoče. Nihče ne more narediti več od tega.«
Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke,
izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za
razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
Naša prizadevanja gredo v smeri, da prihajajo otroci v vrtec z veselim
pričakovanjem, z mislijo na igro, druženje, raziskovanje, osvajanje novih
veščin in znanj. Želimo si, da tu preživljajo trenutke, ki bogatijo njihovo
otroštvo, jim širijo obzorja in krepijo celostni razvoj.
Osnova za pedagoško delo je Kurikulum za vrtce.
Vrtec glede na trajanje izvaja dnevni program (v trajanju 6-9 ur),
Program obsega vzgojno-izobraževalni program, varstvo in prehrano otrok.
CILJI VZGOJE V VRTCU
Splošni cilj vzgoje v vrtcu je spodbujanje različnih področij razvoja v skladu
z zakonitostmi posameznega razvojnega obdobja in z značilnostmi vsakega
otroka. Strokovni delavci vrtca težimo k vzpostavljanju takih pogojev, ki
bodo slehernemu otroku omogočali razvijanje lastnih danosti, sposobnosti
in spretnosti.
Cilji predšolske vzgoje v Vrtcu Košana so:
▪ Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
▪ razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in
sodelovanje v skupinah,
▪ razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje
čustvenega doživljanja in izražanja,
▪ negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije
ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
▪ spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno
uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,

▪
▪
▪
▪

spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja,
posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz
vsakodnevnega življenja,
razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za
zdravje.

Obogatitveni programi
Obogatitveni programi so namenjeni dopolnjevanju potreb in interesov
otrok in staršev ter pestrejši izbiri vsebine. Obogatijo življenje in delo v
oddelku ter pomagajo vzgojiteljici in njeni pomočnici pri odkrivanju in
spodbujanju nagnjenj otrok.
V Vrtcu Košana potekajo:







knjižna torba,
spoznavanje računalniškega sveta,
Angleške minutke
Razgibajmo se!
Prepevamo

Nosilci obogatitvenih dejavnosti so vzgojitelji, ki obogatitvene dejavnosti
načrtujejo in izvajajo v času predpisane delovne obveznosti in v skladu s
cilji in načeli kurikula za vrtce. Občasno lahko kot strokovno pomoč pri
vodenju dejavnosti vzgojitelj vključi v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo
tudi zunanje strokovnjake.
Otroci v vrtcu imajo možnost prijave tudi na gledališki abonma in
Zmajčkovo telovadbo, ki se izvajata po zaključku izvajanja programa vrtca
in za katere krijejo stroške starši.

Naše prve risbice.
Vaši otroci niso vaši otroci.
Čeprav so z vami, niso vaša lastnina.
Lahko jim darujete vašo ljubezen, ne morete pa jim dati vaših misli,
kajti imajo svoje.
(Kahlil Gibran)

Okviren potek dneva v vrtcu Košana
Aktivnost
Prihodi otrok in igre izbiri
Zajtrk
Jutranje srečanje, usmerjene dejavnosti
Malica za otroke 1. starostnega obdobja
Bivanje na prostem
Kosilo, priprava na počitek
Čas počitka
Popoldanska malica
Igre in odhod domov

Čas aktivnosti
6.00 – 8.15
8.15 – 9.00
9.00 – 10.00
9.45 – 10.00
10.00 – 11.15
11.15 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 16.00

Dežurstva v vrtcu Košana
V času praznikov in šolskih počitnic je po naših vsakoletnih izkušnjah otrok
manj kot navadno. V primeru, da starši v tem času potrebujejo varstvo,
bodo teden dni prej izpolnili prijavnico za varstvo otroka, ki jo bodo dobili
pri vzgojiteljici otroka.
Vrtec Košana bo v šolskem letu 2016/2017 v primeru zadostnega števila
prijavljenih otrok (najmanj 10 otrok) organiziral dežurstvo za naslednje dni:







Od 2. 11. do 4. 11. 2016,
od 27. 12. do 30. 12. 2016,
od 27. 2. do 3. 3. 2017,
28. 4. 2017,
od 26. 6. do 1. 9. 2017.

Gradimo in sestavljamo.

SVETOVALNA SLUŽBA V VRTCU
Svetovalna delavka v vrtcu v sodelovanju s strokovnimi delavci vrtca, in
vodstvom prispeva k optimalnemu razvoju otroka. Pomaga in sodeluje v
vrtcu s ciljem, da bi vrtec in dom skupaj v čim večji meri ustvarjala pogoje
za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti v predšolski dobi.
Delo svetovalne službe v vrtcu temelji na:
▪
Posebni skrbi pri sprejemanju in uvajanju otroka v vrtec,
▪
upoštevanju splošnih značilnosti razvoja in učenja otroka v
predšolskem obdobju ter ugotavljanju in upoštevanju posebnosti
telesnega, osebnega in socialnega razvoja otrok, ki so vključeni v
vrtec,
▪
ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega
okolja, iz katerega prihajajo otroci, vključeni v vrtec,
▪
upoštevanju splošnih značilnosti vrtca kot ustanove in posebnosti
vrtca (velikost, programi, kadrovski in materialni pogoji),
▪
ugotavljanju in upoštevanju značilnosti vsakdanjega življenja in
dela oddelčne skupine,
▪
posebni skrbi pri prehodu otroka iz vrtca v šolo.
Za svetovalne pogovore je na voljo psihologinja, za termin je dosegljiva na
telefonu 05 721 83 98.
Delo logopedinje
V vrtcu sodelujemo z mobilno logopedinjo Tejo Srpan s Centra za korekcijo
sluha in govora Portorož, ki s soglasjem staršev izvaja logopedske preglede
ter obravnavo otrok z govorno-jezikovnimi težavami.

Jaz in moji prijatelji.

SODELOVANJE VRTCA S STARŠI
Starši so otrokov najpomembnejši člen pri razvoju, tako telesnem kot
duševnem in kot taki odigrajo v posameznikovem življenju ključno vlogo.
Programi predšolske vzgoje družinsko vzgojo dopolnjujejo in skrbijo za
skladen razvoj na vseh pomembnih področjih. Prav zato je ustrezno
sodelovanje med vrtcem in starši bistvenega pomena pri zagotavljanju
kakovosti predšolske vzgoje.
Pri odnosu med vrtcem in starši je pomembna delitev odgovornosti in
različnih pristojnosti. Vrtec naj staršem nudi storitve in ne posega v njihov
prostor zasebnosti, starši pa morajo upoštevati meje svojega soodločanja
in ne smejo neutemeljeno posegati v strokovnost vrtca.
Starši in Vrtec Košana sodelujejo:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

z vsakodnevnimi stiki in pogovori med starši in vzgojiteljicami ter
pomočnicami vzgojiteljic,
z udeležbo na popoldanskih govorilnih urah,
s prisotnostjo na roditeljskih sestankih,
z obveščanjem staršev z obvestili na oglasni deski pred igralnicama
in preko spletnih strani,
preko družabnih srečanj z otroki in starši,
s spremljanjem otrok na izlete,
s prisotnostjo na strokovnih predavanjih,
z dejavnim vključevanjem staršev v izvedbo kurikuluma (starši z
otroki izvedejo dejavnost, predstavijo svoj poklic, itd.).

Kako skrbimo za naš vrt.

PRAVICE OTROK IN STARŠEV
Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za temeljne otrokove pravice.
Otrokom, vključenim v javni vrtec, zagotavlja država možnost za optimalen
razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno
pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Uresničevanje zahteve po
enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik ter 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 neodvisnega mišljenja, osebnih odločitev in
avtonomne presoje.
Starši imajo pravico:
1.

Izbrati programe predšolske vzgoje za svoje otroke.

2.

Sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku
ter po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem
delu, vendar ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca. Tako
se lahko ob prihodu v vrtec ali v dopoldanskem času zadržijo v
igralnici in se vključijo v različne dejavnosti v dogovoru z
vzgojiteljem.

3.

Postopnega uvajanja otroka v vrtec in možnost dogovora o
najbolj sprejemljivem načinu vključevanja svojega otroka v vrtec.

4.

Informacij in obveščanja o tem, katere dejavnosti potekajo, kako
se odvija življenje v oddelku. Staršem mora biti vedno na voljo
publikacija o vrtcu ter obvestila na oglasni deski pred igralnico.

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA
Starši ali zakoniti zastopniki otroka imajo do vrtca določene obveznosti.
1.

Starši so dolžni pred sprejemom otroka v vrtec predložiti
zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju otroka. V kolikor gre
za prestop otroka iz drugega vrtca, so dolžni predložiti zdravniško
potrdilo, ki ga je imel otrok v prejšnjem vrtcu.

2.

Starši so dolžni ob sprejemu otroka v vrtec vzgojitelja opozoriti na
posebnosti otrokovega zdravstvenega stanja. Prav tako so dolžni
vzgojitelja opozoriti in seznaniti z morebitnimi otrokovimi
posebnostmi, zlasti s tistimi, ki bi lahko ogrožale otrokovo varnost
ali varnost drugih otrok.

3.

Starši morajo posredovati številko telefona, na katero jih je
mogoče takoj obvestiti v primeru nepredvidenih dogodkov z
otrokom oziroma o dejstvih, za katera je nujno, da jih nemudoma
izvedo.

4.

Če se ob prihodu v vrtec ugotovijo znaki obolenja, je delavec, ki
otroka sprejme, dolžan otroka odkloniti. Če se znaki obolenja
ugotovijo med dnevom, je vzgojitelj dolžan nemudoma obvestiti
starše.

5.

Starši so dolžni priti po otroka nemudoma, ko se jih obvesti o
njegovem bolezenskem stanju in pri tem izrazi potrebo, da
obolelega otroka prevzamejo takoj.

6.

Delavec vrtca, ki sprejema otroka, mora ob sprejemu otroku
odvzeti vse predmete oziroma stvari, ki bi lahko ogrozile njegovo
varnost ali varnost drugih otrok.

7.

Starše otroka, ki mu je bil predmet ali stvar odvzeta, mora delavec
opozoriti na posledice nošenja takega predmeta in od njih
zahtevati, da otroku onemogočijo prinašanje ali posest takšnih
stvari.

8.

Otroci, ki obiskujejo vrtec, morajo na poti do vrtca in iz vrtca imeti
spremstvo polnoletne osebe. Otroka v vrtec lahko spremlja tudi
mlajša oseba, starejša od 10 let, vendar so v tem primeru starši
dolžni podpisati izjavo, s katero sprejmejo vso odgovornost za
varnost otroka v cestnem prometu.

Darila, katera smo dobili iz drugih držav-projekt Erazmus.

Počitek po gibalni urici.

UVAJALNO OBDOBJE
Misel na vrtec je za mnoge starše stresne narave, saj pomeni, da bodo
morali svojega malčka za mnogo ur zaupati v druge roke. Starše ponavadi
skrbi, ali bodo vzgojiteljice znale upoštevati njegove posebnosti in navade,
ali bo dovolj jedel, bo znal pokazati, da je žejen, moker, zaspan in podobno.
V otrokovem doživljanju je sprejem v vrtec velika sprememba. Pravzaprav
je prvi korenitejši korak iz domačega objema v 'širni svet', v okolje z novimi
obrazi, zvoki, navadami.
Da bi bila ločitvena tesnoba, ki se v začetku pojavlja ob predaji v vrtec čim
manjša, je priporočljiva skrbna priprava otroka na nov okoliš.
Že nekaj časa pred prvim obiskom vrtca, pričnimo otroku kraj čimbolj
privlačno opisovati. Četudi gre za 11-mesečnega otroka, se ne
obremenjujte, ali vas bo vse razumel ali ne. Pripovedujte mu o tem, da je v
vrtcu veliko lepih igračk, s katerimi se igrajo dečki in deklice, ki so tako
veliki kot on. Vrtec si z otrokom tudi večkrat oglejte od zunaj, tako da bo v
mislih besedo 'vrtec' povezal z notranjo predstavo kraja.
Otroka se na bivanje v vrtcu uvaja postopoma, in sicer tako, da vrtčevsko
skupino obiskujemo skupaj z malčkom. Prvikrat preživimo v skupini urico
(lahko tudi manj), nato vsakič malo dlje, odvisno od otrokovega počutja.
Družabnejši otroci se bodo prej zamotili v igri in bodo starševo odsotnost
hitreje 'preboleli'. Bolj občutljive in močno navezane otroke uvajamo še
bolj taktno in počasi. Ogovarjamo tudi druge malčke in vzgojiteljici. S tem
otrok vidi, da smo si med seboj naklonjeni, domači in prijazni, vse to pa
zmanjšuje strah.
Za uvajalni čas si je najbolje prihraniti nekaj prostih dni oziroma dopust.
Na otroka ne deluje dobro, če začuti naš nemir, ker se nam po pol ure
skupne igre v igralnici mudi na delo.

Otroku pokažimo svoje navdušenje nad vrtcem (hvalimo igračke,
vzgojiteljico, otroke in igro – kaj vse se v vrtcu imajo). Zelo pomembno je,
da v vrtec in zlasti v osebje v njem, zares zaupamo, kajti naše zaupanje (kot
tudi nezaupanje in zaskrbljenost) se kot nevidni tesnobni valovi širijo na
malčka. Skrb staršev se zmanjša, če se imajo možnost z vzgojiteljico v miru
pogovoriti (brez prisotnosti otroka) in ji malčka opisati (na primer, kaj ga
veseli ali potolaži, če je razburjen, kakšen je njegov ritem spanja, česa
nikakor ne mara jesti in podobno).
Malček naj s seboj v vrtec prinaša svoje najljubše predmete. Ti ga
spominjajo na bližino in dom.
Vrtec zahteva prilagajanje. V tem času otroka ne obremenjujemo z
dodatnimi spremembami (npr. z odvajanje dude, stekleničke), pač pa s tem
malo počakamo.
Vsakič, ko otroka oddamo v vrtec (tudi ob uvajanju), mu povemo, da
moramo sedaj v službo. Ne poslavljamo se predolgo in pretirano čustveno,
saj si to lahko narobe razlaga in zapade v žalost, četudi sicer ne bi. Govor
oblikujemo glede na otrokovo starost. Trdno mu zagotovimo, da ga
pridemo iskat. Velja, da nek ustaljen ritem prihajanja in odhajanja iz vrtca
otrokom vliva varnost in zaupanje.
Ko pridemo po otroka, je njegovo vedenje lahko nenavadno, kar pokaže z
izbruhom jeze ali nenadne trme. Bodimo strpni, gre za sproščanje tesnobe,
ker je dan preživel ločen od družine. Doma se mu posvetimo z igro,
nežnostjo, šaljivostjo in še posebej z ljubečo pozornostjo.
Nekateri otroci – ne nujno le najmlajši, tudi 3-, 4- letniki … ob prihodu v
vrtec silovito jokajo, saj vedo, da bodo starši odšli. Kasneje se čisto dobro
vživijo v skupinsko dogajanje in solz ni več. Naj to zavedanje potolaži tudi
starše, ki jih taki prizori lahko spremljajo in vznemirjajo še ves dan na
delovnem mestu.
V primeru, ko ima vaš otrok izjemen odpor do vrtca, ki nikakor ne preneha,
pa se pogovorite s svetovalno delavko vrtca. Skupaj poiščite način, da bo
prilagoditev lažja.

VPIS OTROKA V VRTEC
Vpis v Vrtec Košana za naslednje šolsko leto poteka praviloma v mesecu
februarju oziroma marcu. Natančni čas vpisa je objavljen v lokalnih mediji
in na domači spletni strani OŠ Košana.
V vrtec vpisujemo in sprejemamo otroke na podlagi prijav tudi vse leto,
vendar le, če obstajajo prosta mesta.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o
sprejemu otrok Komisija za sprejem otrok.
Sestavo komisije iz prejšnjega odstavka ter kriterije za sprejem v vrtec
določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca. Prednost pri sprejemu
v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo centra za socialno
delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Prednost pri
sprejemu v vrtec ima tudi otrok s posebnimi potrebami (20. člen Zakona o
vrtcih, UL RS 100/2005).
Za vpis v vrtec je potrebno izpolniti obrazec 'Vpisni list otroka v vrtec'.
Obrazec starši dobijo na upravi vrtca ali na spletni strani OŠ Košana.
Otroci začnejo obiskovati vrtec na dan, ki je določen v pogodbi o
medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši (dogovor s starši
ob vpisu).
Zdravniško potrdilo
Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec priložiti potrdilo o zdravstvenem
stanju otroka, (17. člen Pravilnika o kriterijih in načinu sprejema
predšolskih otrok v vrtec v občini Pivka z dne, 14. 2. 2013).

Ples barv.

PREHAJANJA MED PROGRAMI
Starši lahko svojega otroka:


ZAČASNO IZPIŠEJO OTROKA IZ VRTCA



IZPIŠEJO OTROKA IZ VRTCA

– Starši lahko otroka med
koledarskim letom izpišejo iz vrtca za določen čas in sicer od 1.
julija do 31. avgusta za čas enega meseca (velja za otroke, ki imajo
stalno bivališče v občini Pivka, skupaj z enim od staršev). Izpis za
določen čas se lahko začne ob predhodni 15 dnevni napovedi v
upravi vrtca. Otrok se po preteku izpisa praviloma vrne v svojo
skupino. V času, ko je otrok začasno izpisan iz vrtca, plačajo starši
rezervacijo v višini 50 odstotkov prispevka iz plačilnega razreda, ki
jim je bil določen z Odločbo o določitvi višine plačila za program
vrtca, znižano za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil.
– izpolnjen obrazec je potrebno oddati 15
dni pred izpisom otroka iz vrtca, razen v obdobju od 1. 7. do 31. 8,
ko mora biti dokumentacija za dokončni izpis vložena najpozneje
do 15. junija tekočega leta.

Obrazce, ki jih starši potrebujejo za začasni izpis otroka iz vrtca in izpis
otroka iz vrtca, prejmejo v upravi vrtca, objavljeni pa so tudi na spletnih
straneh Osnovne šole Košana.

PRIHODI IN ODHODI OTROKA V/IZ VRTCA
Otroci morajo imeti na poti v vrtec ter domov spremstvo polnoletne osebe.
Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to
dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka (7. točka 87. člena Zakona o
pravilih cestnega prometa, UL RS 82/2013 – UPB2).
V primeru, da otroka na poti v/iz vrtca spremlja tudi mlajša oseba, so starši
vrtec dolžni obvestiti, kdo bo otrokov spremljevalec.

PLAČILO VRTCA
Osnova za plačilo vrtca je cena programa, v katerega je otrok vključen.
Cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu.
Cene programov na predlog vrtca določi ustanovitelj (občina) (30. in 31.
člen Zakona o vrtcih, UL RS 100/2005 in spremembe).
Ceno programov predšolske vzgoje krijejo starši oziroma zakoniti
zastopniki otroka in občina. Občina krije del cene programa za otroke,
katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče in za otroke, ki
imajo na njenem območju stalno prebivališče skupaj z enim od staršev (2.
člen Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, UL RS 129/2006).
Plačilo staršev določi pristojni center za socialno delo, ki starše razvršča v
razrede na podlagi njihovih dohodkov in premoženja. V posameznem
plačilnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa. Pristojni
center za socialno delo z odločbo odloči o znižanem plačilu vrtca za prvega,
drugega in vsakega nadaljnjega otroka v vrtcu. Po Zakonu o uravnoteženju
javnih financ (UL RS 40/2012), starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva
ali več otrok, plačajo za drugega otroka 30% plačila, ki jim je določeno v
skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega otroka
pa so plačila vrtca oproščeni. Sredstva v višini razlike do znižanega plačila
vrtca, se vrtcem zagotavljajo iz državnega proračuna.
Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne
naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega
koledarskega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na
priznanje pravice.
Starši uveljavljajo znižano plačilo vrtca z Vlogo za uveljavljanje pravic iz
javnih sredstev. Izpolnjen obrazec skupaj s prilogami oddajo na pristojnem
centru za socialno delo.
Za plačilo vrtca obstaja 9 dohodkovnih razredov, od česar je prvi
popolnoma oproščen plačila vrtca.

Plačilo staršev v odstotku od cene programa:
Dohodkovni
razred
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Povprečni mesečni dohodek na
osebo v % od neto povprečne
plače
do 18 %
nad 18 % do 30 %
nad 30 % do 36 %
nad 36 % do 42 %
nad 42 % do 53 %
nad 53 % do 64 %
nad 64 % do 82 %
nad 82 % do 99 %
nad 99 %

Plačilo staršev v
odstotku od cene
programa
/
10 %
20 %
30 %
35 %
43 %
53 %
66 %
77 %

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno
ceno programa, v katerega je vključen otrok.
Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za
dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega
dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).
Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je
vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo
za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.
Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo programa
vrtca ogrozilo socialno varnost oseb ali iz drugih pomembnih razlogov,
določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem morajo biti posebej opredeljeni razlogi
za neugoden socialni in materialni položaj osebe, na katere oseba ne more
vplivati.

Cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Košana se določajo s sklepom
Občine Pivka. Od 1. julija 2012 veljajo naslednje višine mesečnih zneskov
na otroka (1. člen Sklepa o oblikovanju cen predšolske vzgoje v Vrtcu
Košana in Vrtcu Pivka, z dne 21. 6. 2012):

Program

Dnevni program

Prvo
starostno
obdobje
(od 1 do 3 leta)
455,00 €

Drugo
starostno
obdobje
(od 3 let do 6 let)
331,64 €

Plačilo staršev se spremeni, če je prisotnost otroka v vrtcu manj dni, kot je
delovnih dni v mesecu. V tem primeru se plačilo zmanjša za stroške živil
drugi zaporedni dan otrokove odsotnosti in prejetega obvestila staršev,
da bo otrok odsoten (4. člen Sklepa o oblikovanju cen predšolske vzgoje v
Vrtcu Košana in Vrtcu Pivka, z dne 21.6.2012).
V primeru daljše odsotnosti (20 delovnih dni ali več skupaj) zaradi bolezni,
se plačilo zmanjša za stroške režije. Starši morajo upravi vrtca dostaviti
zdravniško potrdilo (5. člen Sklepa o oblikovanju cen predšolske vzgoje v
Vrtcu Košana in Vrtcu Pivka, z dne 21.6.2012).Velja za otroke , ki imajo
stalno prebivališče v občini Pivka.
Posledice neplačevanja staršev
Če so obveznosti plačila neporavnane več kot en mesec od zapadlosti, vrtec
pošlje staršem pisni opomin za plačilo, v katerem določi rok za poravnavo
zapadlih neporavnanih obveznosti z opozorilom, da se bo v primeru, če
obveznost ne bo poravnana v navedenem roku, pred pristojnim sodiščem
začel postopek za izterjavo neporavnanih obveznosti (32. b člen Zakona o
vrtcih, UL RS 100/2005 in spremembe).

Risanje ob pripovedovanju pravljice.

Moja prva umetnina.

Za konec …

Cilj resnične vzgoje ni le usmerjanje ljudi, da počnejo prave
stvari, ampak da uživajo v njih;
ne le da postanejo delavni, ampak da vzljubijo delo;
ne le, da postanejo učeni, ampak da vzljubijo znanje;
ne le, da postanejo čisti, ampak da vzljubijo čistost;
ne le, da postanejo pravični, ampak da zahrepenijo po pravici.
(John Ruskin)

Pripravila: OSNOVNA ŠOLA KOŠANA
Odgovorna oseba: Neva Brce, ravnateljica
Dolnja Košana, avgust 2016

