PUBLIKACIJA VRTCA LEDINA

ŠOLSKO LETO 2021/2022

Spoštovani!
V Vrtcu Ledina že vrsto let izvajamo vzgojno-izobraževalno delo na področju predšolske
vzgoje. Ustanovitelj vrtca je Mestna občina Ljubljana. Vrtec Ledina je javni zavod, s strokovno
podlago javno veljavnega programa, Kurikuluma za vrtce. Naša temeljna naloga je pomoč
staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin ter ustvarjanje pogojev
za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. V našem vrtcu se veliko igramo in učimo,
se medsebojno spoštujemo ter skušamo prepoznati potrebe slehernega posameznika.
Poudarjamo in spodbujamo ustvarjalnost ter sprejemamo različnost.
V naših življenjih se pojavljajo tudi spremembe, prijetne in včasih tudi manj prijetne. Že drugo
leto nam dodatno tveganje v življenju predstavlja pojav novega koronavirusa, ki prinaša potrebo
po spremembi naših ravnanj, navad ter spoštovanju novih prilagoditev. V vrtcih je, zaradi
manjših sposobnosti majhnih otrok za razumevanje situacije in ustrezno obnašanje, izvajanje
nekaterih ukrepov oteženo ali onemogočeno. Popolne varnosti ni možno zagotoviti, kljub temu,
da ukrepe izvajamo v največjem možnem obsegu. Ob tem vas prosim za sodelovanje in
upoštevanje splošnih higienskih ukrepov in navodil, saj nam bo le to omogočilo varnejše
sobivanje približno 400 otrok in še toliko staršev, ki se dnevno srečujemo v prostorih našega
vrtca. Načrtovane aktivnosti oddelkov bomo, glede na zmožnosti zagotavljanja varnosti, sproti
prilagajali.
Prepričana sem, da bomo s skupnim sodelovanjem in razumevanjem ter upoštevanjem
protokola ravnanj za zaposlene, starše in vse obiskovalce, otrokom omogočili varno, toplo in
stabilno okolje v našem vrtcu.

Dobrodošli med nami!
Lučka Postružin, ravnateljica vrtca

1. PODATKI O VRTCU LEDINA
Vrtec Ledina je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Ljubljana.
Nahaja se v mestnem središču, ob Resljevi cesti in Čufarjevi ulici, nedaleč stran od Zmajskega
mostu, v bližini glavne železniške in avtobusne postaje. Vse igralnice v vrtcu imajo sončne
terase, s pogledom na igrišče.
NASLOV VRTCA:
Vrtec Ledina
Čufarjeva ulica 14
1001 Ljubljana
Spletni naslov: http://www.vrtec-ledina.si/
Elektronska pošta vrtca: Tajnistvo@vrtec-ledina.si
KONTAKTI:
Ravnateljica:
Lučka Postružin
Telefon: 01 230 82 40
Pomočnica ravnateljice:
Andreja Kuder
Telefon: 01 230 82 45
Tajništvo:
Amra Škrgić
Telefon: 01 230 82 40
Faks: 01 230 82 53
Računovodstvo:
Marjana Poglajen, knjigovodja
Telefon: 01 230 82 48
Svetovalna služba:
Natalija Kučiš Nikolič, pedagoginja
Telefon: 01 230 82 47
Blanka Šiško, izvajalka dodatne strokovne
pomoči, nadomešča jo Veronika Štrumbelj
Telefon: 01 620 47 34
Organizatorka prehrane in ZHR:
Tatjana Jerič
Telefon: 01 230 82 46

2. PREDSTAVITEV PROGRAMOV VRTCA; TRAJANJE IN STAROSTNA
OBDOBJA
Poslovalni čas
Program v vrtcu poteka v 25 oddelkih. V enem oddelku se izvaja izmenični program, v treh
popoldanski program in v enem prilagojen program za predšolske otroke. Vrtec je odprt od
ponedeljka do petka. Celodnevni program izvajamo v dopoldanskem, popoldanskem in
izmeničnem času in traja do 9 ur. Poslovalni čas: od 5.30 do 17.00, ob sredah do 17.30,
popoldanski od 11.30 do 21.00.
V času aktiviranja modelov izvajanja programa za vrtce, ki ga določi vlada RS z namenom
preprečevanjem širjenja okužb v času koronavirusa, bodo oddelki poslovali v skladu s
kadrovskimi možnostmi vrtca in glede na potrebe staršev otrok vključenih v oddelke vrtca.
V septembru 2021 delo pričenjamo po modelu B. Ohranjamo delo po mehurčkih, vsak oddelek
bo posloval od 7.00 do 16.15 za dopoldanski program in od 11.30 do 20.00 za popoldanski
program. Jutranje in popoldansko dežurstvo za starše, ki nujno potrebujejo varstvo bo za
dopoldanski programa za I. in II. starostno obdobje potekalo ločeno, v času od 5.30 do 7.00 in
od 16.15 do 17.00 oz. ob sredah do 17.30. Za popoldanski program pa predvidevamo dežurstvo
v času od 11.30 do 12.00 (Ptiček in Petelinček) in od 20.00 do 21.00.
Starostna obdobja
Programi so namenjeni otrokom od prvega do tretjega leta starosti in od tretjega do šestega leta
oziroma do vstopa v šolo. Otroci so tako razporejeni v oddelke prve ali druge starostne stopnje
ter kombinirane oddelke, kjer sobivajo otroci prve in druge starostne stopnje.
Okviren program
•
Prihod otrok, individualna igra in igra v manjših skupinah.
•
Zajtrk.
•
Načrtovane dejavnosti po področjih dejavnosti kurikuluma, ki se odvijajo v vrtcu,
kulturno umetniških ustanovah in društvih ter drugje.
•
Malica in igra.
•
Kosilo ter sproščanje in počitek oziroma spanje, glede na individualne potrebe otrok.
•
Načrtovane dejavnosti, ki potekajo individualno ali v večjih oz. manjših skupinah.
•
Popoldanska malica in odhod iz vrtca.
Program popoldanskih oddelkov je prilagojen poslovalnemu času. Ob 12.45 imajo otroci
kosilo, temu sledi počitek ali načrtovane dejavnosti, odvisno od starosti, individualnih potreb
otrok in letnega časa.

Telefonske številke oddelkov Vrtca Ledina

IME SKUPINE
TELEFONSKA ŠTEVILKA
Sonček
01/23 08 259
Zvezdica
01/32 07 602
Žoga
01/23 08 249
Balon
01/32 07 603
Polž
01/23 08 391
Jež
01/32 07 604
Ribica
01/23 08 392
Račka
01/32 07 605
Medvedek
01/32 07 609
Lisička
01/23 08 393
Jabolko
01/32 07 608
Hruška
01/23 08 390
Trobentica
01/23 08 250
Zvonček
01/32 07 607
Mravljica
01/23 07 606
Pikapolonica
01/32 08 257
Miška
01/23 08 395
Muca
01/32 07 612
Zajec
01/23 08 394
Krtek
01/23 08 242
Murenček
01/32 07 614
IZMENIČNI IN POPOLDANSKI PROGRAM
Čebela, izmenični program
01/32 07 610
Ptiček, pop. program
01/23 08 251
Petelinček, pop. program
01/32 07 611
Metulj, pop. program
01/23 08 258
PRILAGOJEN PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE
Veverica
01/32 07 613

Predstavitev programov
Dejavnosti načrtujemo na podlagi kurikuluma za vrtce, po področjih dejavnosti (umetnost,
jezik, gibanje, matematika, narava, družba). Dejavnosti se med seboj prepletajo in dopolnjujejo.
Prednostna naloga Vrtca Ledina v šolskem letu 2021/2022 je gibanje. V ta namen smo za vas
starši pripravili posebno zgibanko, o bivanju na prostem, ki jo boste prejeli v mesecu septembru.
Gibanje je otrokova primarna potreba in eno
najpomembnejših področij v otrokovem
razvoju, saj z gibalnimi dejavnostmi
vplivamo na celostni razvoj otrok. V vrtcu
otroke spodbujamo k gibanju ter skušamo
doseči, da ob tem doživljajo ugodje. Preko
gibalnih aktivnosti se otroci pričnejo
zavedati lastnega telesa, spoznavajo svoje
gibalne sposobnosti, postajajo vse bolj
spretni in dobijo zaupanje vase in v svoje
telo. V vrtcu preživijo večino dneva, zato je
pomembno, da jim nudimo zadostno
količino tovrstnih izkušenj, tako v notranjih
prostorih kot na prostem. Strokovni delavci
menimo, da je že otroštvu potrebno
postaviti temelje za pozitiven odnos do
gibanja na svežem zraku, tako da otrokom
ponudimo čim več raziskovalne igre,
prijetnih izkušenj, ob tem pa jim vzbujamo
tudi radovednost in interes za igro na
prostem.
Naš cilj je povezovati vsa kurikularna področja in dosegati cilje v povezavi z gibanjem.
Pravljica enako dobro zveni tudi pod krošnjami, saj zvoki narave otroke sproščajo. Ob tem
želimo otrokom zagotoviti večjo medsebojno povezanost, pomoč, večjo umirjenost in
nenazadnje privzgojiti spoštljiv odnos do narave. Otroci v starosti 2–6 let bodo izvajali tudi
aktivnosti v okviru projekta »Lahkih nog naokrog« s ciljem bivanja na prostem v vseh letnih
časih in vremenskih razmerah. Dejavnosti bodo potekale v štirih tematskih sklopih: »Jesenski
potep« (september, oktober in november), »Zimske radosti« (december, januar in februar),
»Pomladno raziskovanje« (marec, april in maj) in »Poletna doživetja« (junij, julij in avgust).
Dejavnosti za otroke za otroke v starosti 1–3 let si bodo sledile: Ringarajamo, v vrtec mi
prihajamo (september), Rjavi so listki jeseni (oktober), Ježek teka, teka (november), Ringaraja,
dedek Mraz prihaja (december), Kaj delajo živali pozimi? (januar), Tralala, hopsasa, pustne
smo šeme in Ti, moja sreča, (februar marec), Mali zvonček se je zbudil (april), Sij, sončece, sij,
(maj), Miška in mačke držijo se za tačke (junij in julij) in Kaj vse žabica zna (avgust).
Dejavnosti v vrtcu bomo nadgradili z aktivnostmi v okviru različnih projektov, obogatitvenih
dejavnosti sofinanciranih s sredstvi sklada vrtca in drugih projektov. Vrtec je vključen v
nacionalni projekt Ekošola kot način življenja.

Naš eko načrt vsebuje konkretne cilje in
vsebine, ki jih vključujemo v
vsakodnevne dejavnosti vzgojnoizobraževalnega programa.
V vzgojno izobraževalne dejavnosti
vključujemo tudi elemente Gozdne
pedagogike, tako da aktivnosti z otroki
prenašamo
v
naravo,
katere
povezujemo z element programa NTC
učenja, z namenom spodbujanja
otrokovih učnih potencialov in učenja
skozi igro.
Predstavitev dejavnosti vrtca okolju
Svoja znanja, pridobljena na raznovrstnih izpopolnjevanjih in svoje delo, ter dosežke strokovni
delavci predstavljamo tudi ožji in širši okolici v okviru sodelovanja na konferencah, posvetih,
razstavah in drugih dogodkih.

2.1. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Strokovni delavci vrtca v tem letu načrtujemo vrsto obogatitvenih dejavnosti v sodelovanju s
kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami, zavodi in društvi. Dejavnosti bomo izvedli v skladu
z epidemiološkimi razmerami. Poleg krajših in daljših sprehodov po bližnji in daljni okolici
vrtca, v starejših starostnih skupinah načrtujemo še izvedbe izletov.
Knjižna vzgoja
Program knjižne vzgoje predstavlja eno izmed aktivnosti za spodbujanje pred bralnih
spretnosti. Strokovni delavci bomo omogočili, da bo otrok ob knjigi doživljal ugodje, veselje
in zabavo, povezoval estetsko in fizično ugodje ter pridobival pozitiven odnos do jezika. Otroci
starejših skupin bodo sodelovali v Eko bralni znački, s knjigami z ekološko vsebino. Starši in
pedagoški delavci vrtca bodo otrokom brali, pripovedovali pravljice, zgodbice, uganke,
pesmice. Otroci bodo svoje zgodbe pripovedovali drugim otrokom, ter se ob tem učili spretnosti
pripovedovanja in nastopanja. V oddelkih bodo organizirani knjižni kotički.
Z Mestno knjižnico Ljubljana bodo vsi oddelki vrtca sodelovali tudi preko projekta beremo z
malčki. Otroci bodo s strokovnimi delavci obiskali pravljične ure v knjižnici, si izposojali
otroško literaturo, prinašali svoje slikanice, knjige.
Starše bomo povabili, da sodelujejo pri dejavnostih knjižnega nahrbtnika. Opremljen bo s
knjigo, ki bo potovala z otrokom domov.
Praznovanja in prireditve
Praznovanja rojstnih dni, raznovrstne prireditve in dogodki, bodo skrbno načrtovani in
prepleteni z dejavnostmi oddelka in vrtca. Spodbujamo način praznovanja, ki spodbuja
prijateljstvo in prijetno druženje otroka ob njegovem prazniku.

Dejavnosti v okviru Malega sončka
Namen dejavnosti je nadgraditi program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnošportnimi vsebinami preko programa Malega sončka za predšolsko stopnjo. Poudarek je na igri
in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otroku. Program izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom
za šolstvo in šport. Stopnje programa se med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo in
tako otroci osvojijo vse štiri stopnje oziroma celoten program Malega sončka za predšolsko
stopnjo. V program bodo vključeni otroci od 2. leta starosti in bo brezplačen.

2. 2. PROJEKTI V KATERIH SODELUJE VRTEC LEDINA
Vrtec Ledina je do septembra 2023 partner v programu
Erasmus+, Happy children's build self confidence through
games and stories, ključna aktivnost 229. Vrtec bo povezan z
izobraževalnimi organizacijami iz Romunije, Italije, Španije,
Portugalske in Turčije. V sklopu projekta bodo vzgojiteljice z
različnimi aktivnostmi nadgrajevale in bogatile vsakdanje delo. Skupaj z otroki bodo
spoznavali različne igre in pravljice ter preko njih krepili in razvijali pozitivno samozavest
otrok. V projekt bodo vključene štiri skupine vrtca. Zaradi omejitev, ki jih je prinesel
koronavirus v naše življenje, se bodo projektne aktivnosti mobilnosti izvajale le, ko bo to
mogoče in varno. Medtem pa bomo iskali poti za povezovanje in izmenjavo primerov praks ter
druženja tudi virtualno.
EKO vrtec
Vrtec bo tako kot prejšnja šolska leta tudi to šolsko leto vključen v nacionalni program Ekošola.
Gre za mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen
spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi
vzgojno-izobraževalni program, ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Na
podlagi vključenosti v program ima vrtec izdelan eko načrt z opredeljenimi konkretnimi cilji in
dejavnostmi, ki jih vključujemo v vsakodnevno delo in življenje vrtca. Eko načrt vsako leto v
vrtcu pripravimo v okviru Eko aktiva.
Tedni vseživljenjskega učenja 2021
Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in
učenja v Sloveniji. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije ter ga prireja v sodelovanju s
stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi, pa tudi onkraj naših meja. Vrtec je
točka, kjer se srečuje več generacij. Tako vsako leto pripravimo različne dejavnosti, kjer sta v
ospredju prenos znanja ter medgeneracijsko povezovanje.
NTC- učenje
Nadaljevali bomo z delom v okviru programoma NTC učenje, spodbujanje otrokovih
potencialov, ki temelji na novejših spoznanjih o možganih. Program vsebuje veliko gibalnih
dejavnosti, ki so pogoj razvoja mišljenja in spodbujajo otrokovo učenje skozi igro ter

sprejemanje novih znanj. Dejavnosti bomo povezali s prednostno nalogo, ki je v tem letu
Gibanje.
API vrtec
Na Oddelku za varstvo okolja, Odsek za razvoj podeželja, Mestne občine Ljubljana so leta 2015
zasnovali čebeljo pot. Program temelji na izkustvenem spoznavanju sveta, senzornih izkušnjah
in aktivnem ustvarjanju otrok. Poudarek je na metodi igre in razvijanju notranje motivacije
skozi raziskovanje in eksperiment. V prihajajočem šolskem letu bomo v našem vrtcu
nadaljevali z brezplačnim izvajanjem programa. V vrtcu si bomo z najmlajšimi ogledovali
knjige povezane z čebelami, peli pesmice, plesali in okušali med, starejši pa se bodo podali po
čebelji poti, spoznavali življenje in pomen čebel za človeka in njuno soodvisnost. Tako bomo
spodbujali pomen ekološkega ravnanja in trajnostno naravnano vlogo človeka.
Gozdna pedagogika
Nadaljevali bomo s projektom Gozdna
pedagogika, ki poteka v okviru Mreže gozdnih
vrtcev in šol. Otroci v naravi dobijo veliko
izkušenj, zato bomo čim več dejavnosti kurikuluma
izvajali v naravi. Le ta, otrokom omogoča, da
razvijajo motorične spretnosti, uživajo v gibanju,
naravo doživijo in spoznajo v vsej raznolikosti in
estetskosti, raziskujejo živali, rastline, naravne
materiale, razvijajo matematično mišljenje, se
učijo pesmi, prebirajo pravljice in skrbijo za čisto
naravo. Ob tem razvijajo odnos do zdravega načina
življenja ter skrb za okolje, ki nas obdaja. Izkušnje
v naravi bodo pridobivali tudi mlajši otroci. Na
raziskovanja se bodo odpravili z vozičkom,
materiale iz narave pa jim bomo prinašali tudi v
igralnico.
Z igro do prvih turističnih korakov
Moj kraj, moj »Chef« je rdeča nit projekta Z igro do prvih turističnih korakov, ki ga organizira
Turistična zveza Slovenije. Otroci bodo, v sodelovanju s priznanimi kuharskimi mojstri,
pripravljali tipično jed ali pijačo značilno za mesto Ljubljano. V projekt bodo vključeni oddelki
otrok starih 5–6 let.
Projekt trajnostna mobilnost
Projekt organizira Ministrstvo za infrastrukturo. Namen projekta je spremeniti potovalne
navade ter posledično pripevati k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev. Na ta
način želimo vplivati k zmanjševanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s
tem h krepitvi njihovega zdravja. Ob evropskem tednu mobilnosti bomo izvajali igro »Beli
zajček«, kjer bomo starše in otroke spodbujali, da pridejo v vrtec peš, s kolesom, skirojem,
poganjalčkom, vlakom ali mestnim avtobusom.

2. 3. SPECIFIČNOSTI POSAMEZNIH PROGRAMOV
Prilagojen program za predšolske otroke
V oddelek, ki izvaja prilagojen program za predšolske otroke, je lahko vključenih največ šest
otrok. Vodita ga vzgojiteljica - specialna pedagoginja in pomočnica vzgojiteljice. Vzgojnoizobraževalno delo bosta načrtovali na podlagi individualnih načrtov dela z otrokom, ki ga
oblikuje strokovna skupina na osnovi odločbe ZRSŠ o usmeritvi otroka v prilagojen program
ali na podlagi zapisnika multidisciplinarnega tima.
Strokovno skupino sestavljajo vzgojiteljica - specialna pedagoginja, pomočnica vzgojiteljice in
zunanji sodelavci (fizioterapevt). Vedno pa so k sodelovanju v strokovni skupini vabljeni tudi
starši otroka.
Dodatna strokovna pomoč
Otroku, ki izkazuje odstopanja v razvoju in učenju ter čustvovanju, na podlagi zapisnika
multidisciplinarnega tima v razvojni ambulanti oz. centra za zgodnjo obravnavo, v vrtcu
zagotavljamo dodatno strokovno pomoč, ki jo izvaja vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč ali
logoped/surdopedagog, v obsegu do treh ur tedensko oz. kot je opredeljeno v dokumentu o
opredelitvi pomoči otroku. Prilagoditve individualiziranega programa, ki ga pripravi strokovna
skupina, dnevno izvajata strokovna delavca oddelka.

2. 4. DODATNE DEJAVNOSTI
Dodatni programi, ki jih izvajajo zunanji izvajalci
Dodatne programe in bivanje v naravi bodo izvajali zunanji izvajalci. Potekali bodo po
končanem programu oddelka. Na podlagi okrožnice MŠŠ št. 602-5/2007, z dne 28. 6. 2007,
dodatna dejavnost časovno ne sme posegati v program vrtca in se lahko izvaja šele takrat, ko
se spraznijo posamezni prostori vrtca, v pristojnosti vodstva vrtca pa je, da določi, kdaj dodatna
dejavnost ne moti izvajanja kurikuluma. Strokovni delavci oddelka, na podlagi izjave staršev,
oddajo otroke izvajalcu, po končani dejavnosti pa jih prevzamejo starši. Dodatne dejavnosti so
namenjene starejšim otrokom in stroške dejavnosti starši poravnajo izvajalcu. Vsebino dodatnih
dejavnosti in izvajalce so izbrali starši na seji Sveta staršev. Zaradi omejitev, ki jih prinaša
koronavirus, bodo dejavnosti ponujene takrat, ko bodo razmere to dopuščale.
V šolskem letu 2021/2022 bodo ponujene dejavnosti:
• Seznanjanje s tujim jezikom in kulturo, urice spoznavanja angleškega jezika, bo ob
sredah izvajala jezikovna šola BIP.
• Kulturno umetniške dejavnosti, plesne urice bo izvajala plesna šola Plesna zvezda,
Katarina Venturini. Dejavnost se bo odvijala ob torkih v telovadnici vrtca.
• Gibalne dejavnosti bosta izvajali Aida Alič s.p. – Palček gibalček in Linda šport,
športne dejavnosti. Odvijale se bodo v telovadnici vrtca; Palček gibalček ob ponedeljkih
in Linda šport ob petkih.
• Bivanje v naravi, ob zadostnem številu prijav otrok v starosti 5–6 let, bomo organizirali
tridnevno bivanje v naravi in na morju.

3. SODELOVANJE S STARŠI
Različne oblike sodelovanja s starši izvajamo z namenom razvijanja optimalnih pogojev za
učenje in vzgojo otrok. Pred vključitvijo otroka v vrtec, v mesecu juniju, starše povabimo na
sestanek in jih seznanimo z organizacijo in vsebino dela vrtca ter načinom uvajanja otrok. Na
tak način otrokom omogočimo lažji prehod iz družinskega ali zasebnega varstva v vrtec. Pred
prvim vstopom v vrtec vzgojitelji opravijo spoznavni sestanek/individualni pogovor s starši
novo sprejetih otrok. Ta pogovor lahko poteka v živo, po telefonu ali preko spleta. Z namenom
seznanjanja staršev o razvoju in učenju otrok ter poteka dejavnosti v vrtcu, bomo mesečno
izvajali pogovorne minutke in govorilne ure. S starši se bomo najmanj dvakrat letno
srečevali na roditeljskih sestankih
ali delavnicah za starše in otroke.
Tako bodo starši dobili vpogled v
načrt dela vrtca in oddelka, se
seznanil s načinom izvajanja
dejavnosti ter sodelovali s predlogi
za delo. O programu in aktivnostih
skupine, lahko starši preberejo več
tudi na oglasni deski posamezne
skupine, o dejavnosti vrtca pa na
spletni strani vrtca.
Ob koncu šolskega leta, strokovni
delavci
starše
povabijo
k
izpolnjevanju
anketnega
vprašalnika, preko katerih vrtec
pridobi povratne informacije o
zadovoljstvu s ponujenim programom in aktivnostmi. V vsakem oddelku izberejo starši tudi
predstavnika skupine, ki se vključi v Svet staršev Vrtca Ledina.
V kolikor nam bodo razmere dopuščale in bomo lahko zagotovili varnost vseh prisotnih, bomo
v tem šolskem letu izvedli:
• Srečanja in delavnice za starše, ki jih bodo vodili zunanji izvajalci. Na tak način bomo
posredno prispevali k vzgoji in izobraževanju otrok, ki so nam zaupani.
• Novoletni bazar v mesecu decembru.
• Dan odprtih vrat v pomladnih mesecih in tako omogočili staršem vpogled v delo in
življenje našega vrtca (v času javnega vpisa otrok v vrtec, za novo šolsko leto,
predvidoma marca 2022).
• Dobrodelni sejem Odprimo srce (v pomladnih mesecih v letu 2022).
• Zaključna prireditev ŽIV-ŽAV, kjer bodo predstavljene dejavnosti vrtca in priložnost
za srečanje ter druženje strokovnih delavcev, otrok in staršev.

3.1 PRAVICE OTROK IN STARŠEV
• Vsem otrokom zagotavljamo enake možnosti pri dejavnostih, ki potekajo v okviru
standardnega programa vrtca, ne glede na raso, barvo, spol, jezik, vero, politično ali
drugo prepričanje; narodno, etnično ali družbeno poreklo, premoženje, rojstvo ali
kakršenkoli drug položaj otroka, njegovih staršev ali zakonitega skrbnika.
• Spoštujemo osebno dostojanstvo in integriteto otroka.
• Upoštevamo otrokov pogled na svet, njegovo razumevanje stvari, dogodkov in ter
čustveno odzivanje nanje.
• Upoštevamo individualne
in skupinske razlike med
otroki in oblikujemo
pogoje za izražanje le teh,
ter pravico do izbire in
drugačnosti.
• Vzgojno delo z otroki
snujemo na znanju in
razumevanju otrokovega
razvoja v določenem
starostnem obdobju in na
podlagi
značilnosti
posameznega otroka.
•
•

Otroka varujemo pred nasiljem drugih otrok in odraslih. Ob sumu zanemarjanja in
zlorabe otroka obvestimo odgovorno osebo ali ustrezno institucijo.
Zagotavljamo varno, razumevajočo in spodbudno okolje za otrokov telesni, duševni in
socialni razvoj in sodelujemo pri oblikovanju otrokove pozitivne samopodobe.

3.2 OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA
• Starši v predpisanem ali dogovorjenem roku uredijo vse pisne formalnosti v zvezi s
postopkom za sprejem otroka v vrtec in jamčijo za resničnost podatkov.
• Ob vstopu v vrtec predložijo potrdilo o zdravstvenem stanju otroka iz katerega je
razvidno, da je otrok cepljen oz. se lahko vključi v vrtec. Starši opozorijo na
posebnosti o otrokovem razvoju, odzivanju, ki so pomembne za njegovo varnost,
zdravje in napredek.
• Vrtec sproti obveščajo o spremembi podatkov ter o svoji dosegljivosti v času bivanja
otroka v vrtcu.
• Zagotavljajo spremstvo otroku ob prihodu in odhodu iz vrtca. Ob prihodu otroka
pospremijo v oddelek. Otroka lahko iz vrtca odpeljejo le starši, druge osebe pa le s
pisnim pooblastilom staršev.
• Skrbijo za zdravje otrok in v vrtec pripeljejo zdravega otroka.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odgovorne osebe v vrtcu seznanjajo o nalezljivih otroških boleznih.
Starši otroka prevzamejo v čim krajšem možnem času, če so iz vrtca obveščeni o
bolezni/poškodbi otroka.
Upoštevajo poslovalni čas vrtca in največjo zakonsko dovoljeno devet urno
prisotnost otrok v vrtcu.
Spremljajo in upoštevajo navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah.
V vrtec ne prinašajo stvari, ki lahko ogrožajo varnost otrok (ogrlice, žvečilni gumi,
frnikole, plastični noži, meči…) in dragocenih osebnih predmetov.
V vrtec prinesejo dodatna sveža oblačila, da se otrok lahko preobleče, če je potrebno
in umazana dnevno odnašajo domov.
Zanimajo se za otrokovo vzgojo in razvoj ter se vključujejo v organizirane oblike
sodelovanja z vrtcem.
Redno izpolnjujejo finančne obveznosti do vrtca.
Izpis otroka iz vrtca opravijo v tajništvu vrtca. Izpisni rok (15 dni) prične teči ob
oddaji izpisnice v tajništvu vrtca.

3. POMEMBNE USMERITVE ZA STARŠE V ČASU KORONAVIRUSA
•
•

•
•
•

•

•

V vrtec prihajajo le zdravi otroci in
osebe, ki otroka spremljajo.
Z namenom preprečevanja in širjenja
okužbe z virusom SARS-Cov-2 je v
vrtcu obvezno nošenje mask,
razkuževanje
rok,
upoštevanje
medosebne razdalje 1,5 m in ostalih
higienskih ukrepov (higiena kašlja).
Pred vstopom v igralnico poskrbite, da
si otrok umije roke z vodo in milom.
V garderobi vrtca se zadržujte
najkrajši možni čas.
Pogoj PCT za vse odrasle je obvezen v primerih uvajanja otroka v vrtec, pri
pogovornih uricah, na roditeljskih sestankih in ostalih neformalnih srečanjih v
prostorih vrtca.
Za čas uvajanja novo sprejetih otrok se starši s strokovnimi delavci dogovorite o uri
in trajanju prisotnosti v skupini. Strokovni delavci o tem vodijo ustrezno evidenco.
Uvajanje poteka na način, da starši z otroki prihajate v različnem časovnem zaporedju
(največ trije starši hkrati), izvajate vse higienske ukrepe in v igralnicah uporabljate
zaščitno masko, zaščita za čevlje, copate. V času prisotnosti v oddelku starši poskrbite
le za svojega otroka. Pri tem upoštevajte higienska priporočila ter vzdržujte potrebno
medsebojno razdaljo.
Vozičke, skiroje, kolesa, poganjalce oz. druge pripomočke, po oddaji otroka, odpeljite
iz vrtca.

•
•
•

•

Otroci prinašajo v vrtec le dude, ninice in igrače, ki jih imajo za uspavanje.
V kolikor je možno, naj bo komunikacija z vzgojiteljem kratka, namenjena nujni
izmenjavi informacij o otroku.
Starši redno spremljate zdravstveno stanje otroka. V primeru simptomov slabega
počutja, povišane telesne temperature, kašlja, kihanja, bolečin v grlu, težkega dihanja,
glavobola, driske ali v primeru stika z obolelo osebo, pri kateri je bila potrjena okužba
SARS-CoV-2, se glede obiskovanja vrtca posvetujejo z otrokovim zdravnikom.
V primeru, da otrok ali odrasla oseba zboli za Covid-19 in mu je odrejena karantena,
ravnajte v skladu z navodili NIJZ.

Pripravila:
Natalija Kučiš Nikolič, svetovalna delavka

Ravnateljica: Lučka Postružin

HIMNA VRTCA LEDINA
V Ljubljani je en vrtec,
kjer otroci smo doma
in ta vrtec je Ledina,
ki vsak dan obiščem ga.
Jaz pa pojdem v moj vrtec,
kjer veliko se naučim,
kjer se smejem in prepevam,
se s prijatli veselim.
Vsako jutro v mojem vrtcu
se začne prijazen dan,
mami, oči ne skrbita,
jaz ostajam nasmejan.
Če pa včasih žalost pride,
jaz preženem jo takoj,
v eni roki vetrnica,
v drugi roki srček moj.
Meta Maksimovič

