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VRTEC JURČEK d. o. o., Vzgoja in varstvo otrok
Mala vas pri Grosupljem 1B,
1290 Grosuplje

Telefon/Fax: 01 786 39 92
Mobitel: 041 308 544
TRR: SI56 0202 2025 9437 421
Davčna številka: 56787375
e-pošta: info@vrtec-jurcek.si
Spletna stran: www.vrtec-jurcek.si
Facebook: www.facebook.com/jurcekvrtec/

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK
Ko razmišljam in mi misli uhajajo na prehojeno pot delovanja našega vrtca, začutim hvaležnost
za obdobje štirih let, za pogum, vero in upanje, da se je naša pot usmerila prav sem. Ko
pogledam nazaj, v meni zaživi paleta različnih doživetij, padcev, uspehov, bojev in odločitev
za nov korak, ki so se sproti zarisovali v moje življenje. Zdi se mi, da je vsaka stopinja na
svojem mestu in vse lepše oblikuje lepoto celotne ustanove.
Prepričana sem, da obstoj vrtca ni le naključje, je veliko več. Človeštvo vse bolj doživlja, kako
naša prihodnost ne deluje privlačno in nas ne navdušuje. Kar nekaj let se nam je neomejeni
tehnološki napredek kazal kot rešitelj človeštva, sedaj pa se je izkazal kot neuresničljiv.
Človeštvo se poglablja v vrtincu različnih kriz iz katerega pa ne najde izhoda.
V marsikaterem pogledu je človek že zasužnjen, iztrgan iz naravnega okolja, trpi zaradi
različnih krivic in socialnih razlik. Kako naj v teh negotovih razmerah ugledamo svetlobo
na koncu tunela? Kako naj pripravimo naše bodoče generacije, da se bodo znašle v svoji
prihodnosti in jo gradile na trdnejših, lepših temeljih? Kakšna naj bo torej vzgoja naših novih
generacij?
Že več kot dve desetletji v svetu živi ideja o trajnostnem razvoju. Temu pa bi dodala, da je
vendarle najpomembnejša ideja o trajnostnem razvoju skupnosti. Medsebojni odnosi so edini,
ki lahko oblikujejo skupnost. Samo ljubezen ima v sebi moč, da spodbuja posameznika, da se
daruje in uresničuje v medsebojnosti.
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Tu se začenja čudovita igra, kjer se vsi udeleženi medsebojno vzgajajo in nosijo odgovornost
za medsebojni odnos. Pot medsebojnosti, vzajemnosti, oziroma pot skupnosti je tista, kjer
lahko skupaj gradimo lepši svet in dajemo možnost za boljšo prihodnost.
V našem vrtcu se skozi pedagogiko učimo živeti odnose z bližnjimi na temelju zlatega pravila
življenja: »Ne stori drugemu, kar ne želiš, da bi drugi storili tebi.« Naše ravnanje naj ne
ogrozi življenja prihodnjih rodov.
Pred vami je brošura, ki predstavlja le splošne podatke o našem vrtcu, vzgojnem osebju in
različnih interesnih ter obogatitvenih dejavnostih.
Iskreno dobrodošli v našem vrtcu!
Katarina Mohar
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VZGOJNA VIZIJA IN PROGRAM VRTCA
Vrtec Jurček je zasebni vrtec, ki je vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov pri
Ministrstvu za šolstvo RS in izvaja javno veljavni program Kurikulum.
Vzgojno-izobraževalno delo se izvaja po načelih Kurikuluma, ki je nacionalni dokument za
vrtce, v katerem so prepoznavna temeljna načela in cilji predšolske vzgoje. Poskušali bomo
razvijati vse otrokove sposobnosti in ustvarjati zdrave temelje za razvoj intelektualnih in
psihosocialnih sposobnosti, ki so pomembne za predšolsko obdobje.
Vzgojno prakso gradimo na izkušnjah iz preteklosti, vendar trdno zasidrani v sedanjosti in
s »pedagoško utopijo« zazrti v prihodnost.
V tem kontekstu Vrtec Jurček
skuša
osvetliti pot novim generacijam in v središče
vzgojnega delovanja postaviti otroka - osebo,
ki bo znala živeti z drugimi, za druge, živeti
kulturo dajanja in sprejemanja drugega
in drugačnega. Vizija pedagogike je torej
vzgoja človeka, ki se bo spoznal v »obličju
drugega« (Buber), ki mu drugi ne bo tujec,
temveč brat, kajti temelj človekove biti je
odnos, odnos ljubezni. V tem pogledu nam
elementi pedagogike nadgrajujejo vzgojno
prakso nacionalnega dokumenta.
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IME IN LOGOTIP VRTCA
Vrtec Jurček je svoje ime dobil po sosednji vasi Št.
Jurij, kjer je tudi župnijska cerkev svetega Jurija. Za
vzornika našega vrtca smo izbrali prav sv. Jurija, ki
goduje 23. aprila. Njegov god pomeni vrnitev pomladi,
srečo, veselje ter napredek.
Po legendi je sv. Jurij vitez, ki je premagal zmaja in
tako rešil deklico.
Na logotipu otrok upodobljen kot vitez predstavlja
vrednote, ki so veljale za viteštvo: pogum, pripadnost,
srčnost, pomoč bližnjemu, sočutje, pustolovščina,
radodarnost, vera, upanje, usmiljenje, poštenost,
zvestoba,
zaupanje,
hvaležnost,
pravičnost,
previdnost, vzdržnost in moč.
V ščitu, ki predstavlja varovanje in zaščito, je bel
križ, simbol čistosti, veselja in brezmejne ljubezni
do vsakega. Obdaja ga zelena barva, ki nas spominja
na pomlad in je simbol upanja, sreče, življenja, rojstva in preporoda. Na sredini ga prekriva
zelen hudomušen zmajček, ki v legendi predstavlja zlo in vse, kar je slabo.
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ORGANIZIRANOST VRTCA
Vrtec Jurček je zasebni vrtec s koncesijo
občine Grosuplje. S svojim delovanjem
je začel leta 2011.
V vrtcu se nahajajo tri skupine otrok,
ki jih obiskujejo otroci stari 1—6 let.
Delo poteka v homogenih in heterogenih
skupinah.
DNEVNI POSLOVNI ČAS VRTCA
Poslovni čas vrtca je 6.15—16.30.
V tem času se izvaja vzgojnoizobraževalni program po oddelkih ter
dežurstvo v jutranjem in popoldanskem
času (združevanje skupin). Poslovni čas
vrtca se lahko prilagaja glede na izražene
potrebe staršev. Dnevna prisotnost
otroka v vrtcu je 6—9 ur dnevno.
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LETNI POSLOVNI ČAS VRTCA
Vrtec ne obratuje ob državnih praznikih in v času kolektivnega dopusta, ki je predvidoma
zadnji teden v juliju in prvi teden v avgustu. V času božično-novoletnih in prvomajskih šolskih
počitnic bomo z anketo starše povprašali, kakšne so njihove potrebe po varstvu otrok v tem
času.
Glede na potrebe staršev bomo zaradi racionalizacije poslovanja združevali oddelke. V
primeru, da bo v vrtec vpisanih manj kot 5 otrok, bo vrtec zaprt.
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VKLJUČEVANJE V VRTEC
Vključevanju otrok v vrtec posvečamo posebno pozornost, saj se zavedamo, da je prehod
otroka iz družinskega varstva v vrtec pomemben dogodek. Zato v mesecu septembru
organiziramo poseben sestanek za starše, ki bodo v tekočem letu uvajali svoje otroke v vrtec.
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ORGANIZACIJA DNEVNIH AKTIVNOSTI V VRTCU
Pri uresničevanju dnevnega reda upoštevamo cilje in načela kurikuluma za vrtce.
1. starostno obdobje (1—3)
06.15—07.30: individualni sprejem otrok, druženje z drugimi otroki, igra po želji otrok
07.30—08.00: prehod otrok iz rdeče v rumeno skupino
08.00—08.30: jutranji krog
08.30—09.00: zajtrk
09.00—09.30: čas za osebno higieno
09.30—10.30: načrtovana dejavnost
10.30—10.45:

dopoldanska malica in nega

10.45—11.30:

bivanje na prostem

11.30—12.00:

čas za osebno higieno

12.00—12.30:

kosilo

12.30—14.15:

čas za počitek

14.15—14.30:

čas za osebno higieno

14.30—15.00:

popoldanska malica in nega

15.00—15.30:

združevanje v rdeči igralnici
(spontana igra in odhod domov).
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2. starostno obdobje (3—6)
06.15—08.00: pozdrav, individualni sprejem otrok, druženje z drugimi otroki, igra po želji
		
otrok, pridobivanje izkušenj socialnih interakcij
08.10—08.30: pospravljanje igrač in urejanje igralnice, navajanje na red in osebno higieno,
		
izvajanje nalog in zadolžitev mojstrov jurčkov
08.30—09.00: zajtrk
09.00—09.30: pospravljanje in osebna higiena
09.30—10.00: jutranji krog—otroci in vzgojitelji se zberejo v kotičku za komunikacijo, da
		
bi skupaj vzpostavili medsebojni prijateljski odnos in načrtovali nadaljnji 		
proces vzgojno-izobraževalnega projekta; pregledajo tedenski, letni,
		
mesečni koledar, prisotnost otrok, vreme, razpoloženje
10.00—11.00:
		

vzgojno-izobraževalni projekt; dejavnosti po urniku: športna abeceda, 		
glasbena doživetja, angleščina

11.00—12.00:

sprehodi, igre na dvorišču

12.00—12.30: skrb za osebno higieno, naloge mojstrov jurčkov, medtem ostali otroci 		
		
mirno čakajo ob pripovedovanjih in pogovorih
12.30—13.10:

kosilo;

13.10—14.00: pospravljanje, osebna higiena, počitek, sproščanje, masaža
14.00—15.00: dejavnosti: kotički, telovadnica, balet
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15.00—15.30: popoldanska malica
15.30—16.00: igre po želji otrok, otroci urejajo prostore, sredstva in materiale, ki so jih v
		
času dnevnih dejavnosti uporabljali, končujejo svoje izdelke, odhod domov
16.00—16.30: dežurno varstvo otrok.
* Dnevne dejavnosti so zastavljene okvirno; zaradi objektivnih razlogov se lahko katera od
dejavnosti za krajši čas tudi prestavi.
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OBOGATITVENE VSEBINE
Obogatitvene vsebine se v oddelkih ali v posameznih skupinah otrok izvajajo v dopoldanskem
času. To so izleti, spoznavanje naravne in kulturne dediščine, ogledi predstav, delavnice,
obiski umetnikov in predstavitve poklicev v vrtcu, praznovanja, delo na vrtu, obiski ustanov,
kot so šola, knjižnica, lutkovno gledališče, muzej, galerija …
Enkrat tedensko bodo v drugem starostnem obdobju potekale pevske vaje, vsako sredo bomo
obiskali tudi telovadnico v OŠ Šentjurij, kjer bomo za otroke pripravili športno abecedo. Ob
petkih pa bodo imeli otroci starejših dveh skupin angleščino.
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SODELOVANJE S STARŠI
Sodelovanje med vrtcem in starši je zelo pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj
prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne
vzgoje. Življenje v vrtcu je zelo konkretno in brez skupnosti, ki ima za vodilo ljubezen bi bilo
težko. Tako pa nam izkušnja potrjuje, da lahko uspemo samo skupaj.
Pri vpisu otroka v vrtec je staršem predstavljen način vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu.
Starši se svobodno odločijo za vpis otroka v zasebni vrtec, ki razvija svoj lastni model.
Sodelovanje se prične s:
• prvim stikom z vrtcem – sestanek za
novo vpisane otroke,
• informacije o delu vrtca (Publikacija
vrtca),
• uvajalno obdobje: vsakodnevni
pogovori,
• delavnice za starše,
• skupne priprave na prireditve in
manifestacije v vrtcu in izven njega,
• organizacije izletov in
• še druge oblike dela s starši, starimi
starši ...
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Oblike dela in medsebojnega povezovanja s starši in starimi starši se vsako leto izpopolnjujejo,
nekatere oblike pa so že stalnica.
Starši se vključujejo v različne dejavnosti glede na njihove sposobnosti, zato naj bi redno
spremljali vzgojno-izobraževalni projekt, da bi lahko njihove ideje, interesi in želje soglašale
z delom vrtca.
V času, ko je otrok vključen v vrtec, imamo sledeče oblike sodelovanja s starši:
• vsakodnevne stike ob sprejemu in oddaji otroka,
• roditeljske sestanke,
• pogovorne urice,
• oglasno desko,
• pisna obvestila,
• preko telefona,
• preko spletne strani,
• publikacija vrtca,
• dan odprtih vrat,
• skupna srečanja s starši in otroki v vrtcu in izven
vrtca,
• pomoč pri zbiranju materialov,
• delavnice in predavanje za starše,
• skupni zaključek leta.
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PRAVICE STARŠEV IN OTROK
Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. Starši
imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum), do obveščenosti o
življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih
podatkov.
Starši imajo pravico do
sodelovanja pri načrtovanju
ter organizaciji življenja v
vrtcu in skupini, kar jim mora
vrtec formalno omogočiti.
Pri tem starši ne morejo
posegati
v
strokovno
avtonomnost vrtca.
Ob vstopu otroka v vrtec starše
spodbujamo k sodelovanju pri
postopnem uvajanju otroka v
vrtec.
Način uvajanja prilagodimo
vsakemu posamezniku.
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OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA
●Ob vstopu otroka v vrtec predložijo potrdilo o zdravstvenem stanju, ki ga poda zdravnik
pediater ali specialist.
● Starši so dolžni spremljati otrokov razvoj ter opozarjati na posebnosti.
● Starši jamčijo za resničnost podatkov.
● Starši vzgojiteljico sproti obveščajo o spremembi podatkov ter o svoji dosegljivosti v
času, ko je otrok v vrtcu.
● Starši upoštevajo poslovni čas vrtca.
● Otrok mora imeti ob prihodu in odhodu iz vrtca spremstvo staršev oziroma od njih
pooblaščenih oseb.
● V primeru nalezljivih otroških bolezni starši to takoj sporočijo vzgojiteljici.
● Starši v vrtec pripeljejo otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe
ali drugih. Če se ob sprejemu otroka opazijo morebitni prvi znaki obolenja (vročina,
izpuščaji, bruhanje, hujši kašelj …), je delavec dolžan otroka odkloniti.
● Če otrok v vrtcu zboli, naj starši pridejo ponj čim prej. Bolan otrok je bolj občutljiv in si
želi biti pri starših.
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● Starši spremljajo in upoštevajo navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah.
● Starši otroke obujejo in oblečejo vremenu in napovedanim dejavnostim primerno.
● Starši skrbijo, da otroci v vrtec ne prinašajo dragocenega nakita in predmetov, s
katerimi bi ogrožali sebe in druge. Za predmete, ki jih otroci prinašajo v vrtec, vrtec ne
odgovarja, vendar zanje ustrezno poskrbi.
● Starši redno plačujejo stroške programa, v katerega je otrok vključen.
● Starši otroke postopno uvajajo v vrtec v dogovoru z vzgojiteljico in vodstvom vrtca.
● Starši so dolžni oddati otroka odgovorni osebi v vrtcu.
● Starši so dolžni upoštevati hišni red vrtca.
● Starši sporočijo odsotnost otroka najkasneje do 7. 30. ure zjutraj na telefon: 041 308 544.
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PREHRANA PREDŠOLSKIH OTROK
Prehrana predstavlja v vseh starostnih obdobjih pomemben dejavnik zdravja, še posebej pa
je pomembna v otroštvu, ko otroci rastejo in se razvijajo. Zato pri načrtovanju prehrane v
Vrtcu Jurček dosledno upoštevamo prehranske normative in priporočila za zdravo prehrano
otrok. Le-ta so povzeta po evropskih priporočilih in se ravnajo po prehranskih smernicah
zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki jih je izdalo Ministrstvo za
zdravje v letu 2005.
Vrtčevski način prehrane želi razvijati ustrezne prehranjevalne navade otrok ter spodbuditi
aktiven odnos pedagoškega osebja in staršev do zdrave prehrane.
Veliko pozornost namenjamo pripravi in postrežbi jedi, tako da otrokom nudimo prijazno
prehranjevalno okolje in vzbujamo tek.
Otrokom skušamo ponuditi čim več raznovrstnih živil in jedi ter jih spodbujamo, da bi poskusili
tudi takšno, ki se jim ne zdi mikavna.
Običajno imajo otroci radi hrano, ki jim je domača, do nove pa so nezaupljivi. V družbi
vrstnikov in ob razumevajočih odraslih pa poskusijo tudi nove jedi. S takšnim ravnanjem
spoštujemo otrokovo pravico do lastnega okusa in teka.
V Vrtcu Jurček imamo lastno kuhinjo.
Časovna razporeditev obrokov v oddelkih poteka v 2- do 3-urnih razmikih.
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Otrokom na jedilniku ponujamo:
• Otrokom I. starostnega obdobja nudimo možnost mlečnega zajtrka celo šolsko leto.
• Vsaj enkrat tedensko nudimo Tradicionalne slovenske jedi in jim s tem približamo
slovensko zgodovino in kulturo.
• Ob sredah jim nudimo BIO živila znanih ekoloških proizvajalcev, ki to potrjujejo z
ustreznimi certifikati:

• Ob petkih meso nadomestimo z ribjimi ali drugimi jedmi.
• Otrokom nudimo tudi sveže mleko pridobljeno iz sonaravne reje.
• Občasno upoštevamo tudi otroške želje.
Dietna obravnava poteka individualno za vsakega otroka posebej. Dietno hrano dobijo vsi
otroci, za katere starši prinesejo zdravniško potrdilo otrokovega pediatra z navedbo dietne
prehrane ali priporočila Dietne posvetovalnice Pediatrične klinike KC.
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VARNOST IN ZDRAVJE OTROK V VRTCU
Za zdravje otrok je zelo pomembno okolje,
v katerem živimo. V Vrtcu Jurček se trudimo
skladno z veljavno zakonodajo zagotoviti
otrokom čisto, varno in zdravo bivalno okolje.
Pred vstopom otroka v Vrtec Jurček
morajo starši prinesti zdravniško potrdilo o
zdravstvenem stanju otroka in njegovi zmožnosti
za obiskovanje vrtca.
Ob poškodbah in nezgodah izvajamo prvo pomoč,
preprečimo poslabšanje stanja (npr. odstranimo
vzrok nezgode), poskrbimo za varne okoliščine
za druge otroke, če je potrebno, pokličemo
zdravniško pomoč ter obvestimo starše o
dogodku.
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BOLAN OTROK
Bolan otrok ne sodi v vrtec. V primeru viroznih obolenj se otrok v vrtec lahko ponovno vključi
šele, ko je od zadnjega bruhanja, driske ali povišane telesne temperature minilo vsaj 24 ur.
V vrtcu se pogosto srečujemo tudi z otroki, ko so zboleli med bivanjem v njem. V takem
primeru preko telefona obvestimo starše, ki otroka v najkrajšem možnem času prevzamejo
v domačo oskrbo.
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Publikacija Vrtca Jurček je izdana na podlagi Pravilnika o publikaciji vrtca.
(Pravilnik o publikaciji vrtca, Ur. L. RS, št. 64/96)
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