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Spoštovani starši!
Veseli smo, da ste se odločili
svojega otroka vključiti v naš vrtec.
Zaupali ste nam ga v vzgojo in varstvo,
za kar se vam najlepše zahvaljujemo.
Potrudili se bomo, da bodo dnevi,
ki jih bo otrok preživljal v našem vrtcu,
pestri, zanimivi,
predvsem pa otroško razigrani.
Kolektiv
VRTCA FRAM

VIZIJA VRTCA FRAM
Vrtec je otrokom prijazen,
nudi varnost in občutek le-te tudi staršem otrok.
Medsebojna komunikacija vseh vpletenih
v to ustanovo in delo v njej je iskrena,
kritična in dobronamerna.
Morebitne nejasnosti
se rešujejo sproti in v dobrobit otrok.
Vrtec nudi odlično osnovo
za nadaljnje učenje in za življenje.

O VRTCU IN ZAPOSLENIH
Vrtec Fram je organizacijska enota Osnovne šole Fram
in je javni vzgojno-izobraževalni zavod,
ki izvaja javno veljavne programe za predšolske otroke,
ki jih določi Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.
Strokovna podlaga za delo in cilji predšolske vzgoje
so zapisani v nacionalnem dokumentu,
Kurikulumu za vrtce, ki je bil potrjen marca 1999 na
Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.
Zavod izvaja javno veljavne programe za predšolske otroke
od 11 mesecev do vstopa v šolo.

UPRAVA VRTCA
VRTEC PRI OŠ FRAM
MLINSKA ULICA 8
2313 FRAM

elektronski naslov: vrtec.fram1@gmail.com
spletna stran: www.vrtec.osfram.si

v.d.ravnateljica:
Vesna Lešnik
telefon: 02/6300-162
(na šoli)

Pomočnica ravnateljice
(vodja vrtca):
Mihelca Ekart
telefon: 02/6300-342

Tajništvo, računovodstvo:
Nataša Maček
telefon: 02/6300-160
(na šoli)
Svetovalna delavka:
Andreja Štavbe
telefon: 02/6300-165
elektronski naslov: vrtec.fram1@gmail.com
Organizator prehrane:
Daniel Veselič
elektronski naslov: daniel.veselic@gmail.com

Vrtec – kuhinja
telefon: 02/6300-341
Javljanje odsotnosti otrok:
telefon: 02/6300-342
mobitel: 031/704-202
e - asistent za vrtce

POSLOVALNI ČAS
Vrtec je odprt od ponedeljka do petka vsak delovni dan.
Odpiralni čas vrtca je od 6.00 do 16.30 ure.
Poslovalni čas vrtca je določen v letnem delovnem načrtu
vrtca in ga lahko med letom spremenimo.
Spremembe potrdi Svet zavoda.

PREDSTAVITEV PROGRAMOV
IN DEJAVNOSTI V VRTCU
Glede na trajanje izvajamo dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur dnevno.
V dnevnem programu otrokom v skladu s
Kurikulumom za vrtce zagotavljamo
strokovno vzgojo, varstvo, različne dejavnosti, bivanje
in aktivnosti na prostem,
kvalitetno prehrano, nego in počitek.

Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka v
dveh starostnih obdobjih:
 PRVO STAROSTNO OBDOBJE :
otroci stari od enajst mesecev do treh let
 DRUGO STAROSTNO OBDOBJE:
otroci stari od treh let do vstopa v šolo

KAKO PREŽIVIMO DAN …

Vse dejavnosti, spontane, načrtovane, organizirane
po želji otrok, se med seboj prepletajo,
tako v času prihoda otrok kot v času odhajanja otrok.
 ZAJTRK ob 8.00 uri
 NAČRTOVANE DEJAVNOSTI
 MALICA (sadno-zelenjavni obrok)
 AKTIVNOSTI NA PROSTEM
 KOSILO:
11.30 - prvo starostno obdobje
12.00 – drugo starostno obdobje
 POČITEK
 MALICA (med 14.30 in 15.30)

PREDSTAVITEV SKUPIN
ROZA IGRALNICA
Homogena skupina – prvo starostno obdobje.

ZELENA IGRALNICA
Homogena skupina – prvo starostno obdobje.

VIJOLIČNA IGRALNICA
Homogena skupina – drugo starostno obdobje.

MODRA IGRALNICA
Kombinirana skupina – prvo in drugo starostno obdobje.

RUMENA IGRALNICA
Kombinirana skupina - prvo in drugo starostno obdobje.

ORANŽNA IGRALNICA
Homogena skupina - drugo starostno obdobje.

RDEČA IGRALNICA
Heterogena skupina – drugo starostno obdobje.

BELA IGRALNICA
Homogena skupina - drugo starostno obdobje.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
V OKVIRU VRTCA,
KI JIH IZVAJAJO
VZGOJITELJICE IN VZGOJITELJI

Izvajajo se ob upoštevanju starosti in interesa otrok:
 pevski zbor,
 mali turisti,
 plesna umetnost,
 program Mali sonček,
 pravljične urice,
 gledališka umetnost,
 priprava na šolo,
 šiviljski krožek,
 likovni krožek,
 gozdne delavnice,
 gibalne urice.

DODATNE DEJAVNOSTI
V vrtcu se na željo staršev odvijajo dodatne dejavnosti,
ki jih vodijo zunanji izvajalci.
Ceno dejavnosti starši plačajo izvajalcu.
Dejavnosti se izvajajo izven izvedbenega kurikula vrtca
v popoldanskem času.
Izvajajo se v mehurčki.
V vrtcu pomagamo pri izbiri zunanjih ponudnikov,
pripravimo urnik izvedbe
ter jim nudimo ustrezen prostor za izvajanje dejavnosti.
Te dejavnosti so:
 smučarski tečaj (SŠ Ilke Štuhec),
 plavalni tečaj za predšolske otroke
(financirano s strani Občine Rače - Fram),
 tečaj tujega jezika (angleščina - ″Jump in English″),
 mali pohodnik (PD Fram),
 tečaj rolanja,
 brihtne glavce (Modra delavnica),
 tečaj rolanja (Svizec),
 baletna pravljica
 naravoslovni abonma (Modra delavnica)
 lutkovni abonma (LGM)
 Slovensko narodno gledališče (otroške in mladinske predstave)
 poletni tabor (PD Fram)
Po izvedbi dejavnosti se otroci ne vračajo v vrtec.
izvajalec jih preda staršem.

PRAZNOVANJA IN PRIREDITVE, KI POTEKAJO
V OKVIRU VZGOJNEGA DELA MED ŠOLSKIM
LETOM

 Beri mi in se pogovarjaj z mano (Palček bralček),
 praznovanje jeseni (obisk Tetke Jeseni),
 Teden otroka (Tema: Razigran uživaj dan),
 tradicionalni slovenski zajtrk,
 veseli december,
 norčavi pust, pustovanje,
 pomladna srečanja,
 športni dopoldnevi in popoldnevi,
 zaključek šolskega leta.

PROJEKTI
Projekti, ki jih izvajamo, so vsebinsko zaokrožene
in časovno omejene dejavnosti,
ki nas privedejo do vnaprej zastavljenih ciljev.
Izvajamo jih v posameznih oddelkih in
potekajo v različnih časovnih intervalih skozi vse šolsko leto.
V letošnjem šolskem letu bomo izvajali:
SPODBUJAJMO PRIJATELJSTVO
ZDRAVJE V VRTCU
MREŽA GOZDNIH VRTCEV
TEDEN BREZ IGRAČE
MALI SONČEK – gibanje je naše zdravje
PALČEK BRALČEK
VARNO S SONCEM
MEDIMEDO
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
VARNO V VRTEC

PRAVICE STARŠEV IN OTROK
Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za
uresničevanje temeljnih otrokovih pravic.
Javni vrtci so svetovno nazorsko nevtralni.
Starši imajo pravico do vpogleda v programe za
predšolske otroke, 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 organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini,
kar jim mora vrtec formalno omogočiti.
Pri tem morajo starši upoštevati meje svojega soodločanja
in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

Ob vstopu otroka v vrtec imajo starši pravico in
dolžnost postopno uvajati otroka v vrtec.
Za način uvajanja se dogovorijo v vrtcu.

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA

 Redno plačevanje stroškov programa, v katerega je otrok vključen;
 ob sprejemu otroka v vrtec morate starši
predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka in
opozoriti ter seznaniti vzgojiteljico z morebitnimi
otrokovimi zdravstvenimi posebnostmi;
 v vrtec vedno pripeljite otroka,
ki s svojim zdravstvenim stanjem ne bo ogrožal sebe in drugih;
 v vrtec pripeljete le zdravega otroka,
v primeru, ko otrok zboli v vrtcu, pridite čim prej ponj,
otrok vam bo za to zelo hvaležen;
 v primeru otroških nalezljivih bolezni
takoj obvestite odgovorno osebo v vrtcu;
 do 8. ure zjutraj sporočite v vrtec morebitno odsotnost otroka;
 upoštevajte sprejete dogovore in poslovni čas vrtca;
 v vrtcu ne smemo dajati otrokom zdravil;
 poskrbite, da bodo otroci obuti in oblečeni vremenskim pogojem
(in dejavnostim na prostem) primerno;
 starši poskrbite, da otroci ne prinašajo v vrtec
nevarnih in dragih predmetov ali igrač,
slaščic in druge vrste hrane;
 navajajte otroka na samostojnost pri osebni higieni;
 otrok v vrtcu ne sme biti prisoten več kot 9 ur.

NAČINI SODELOVANJA IN
POVEZOVANJA S STARŠI
Sodelovanje staršev in vrtca pripomore k boljšemu
vključevanju otrok v vrtec,
saj se bodo otroci v novem okolju počutili bolj varno.

S starši sodelujemo na več načinov:
 mesečne pogovorne ure,
 predavanja za starše,
 izobraževanja za starše,
 kostanjev piknik,
 nastopi za družine,
 zaključna druženja,
 roditeljski sestanki,
 delavnice za starše,
 pohodi – Mali sonček,
 igra v izvedbi staršev.

DRUGA OBVESTILA
Vpis v vrtec
Otroke je mogoče vpisovati v vrtec vse leto na podlagi
Vloge za sprejem v vrtec.
Vlogo dobijo starši v vrtcu, lahko pa jo poiščejo
tudi na naši spletni strani
www.vrtec.osfram.si v meniju Za starše - Dokumenti.
Počitniška rezervacija
v primeru daljše odsotnosti otroka
(najmanj mesec dni strnjeno in največ dva meseca v letu),
lahko starši vložijo obrazec za rezervacijo mesta v vrtcu.
Obrazec je na voljo na spletni strani vrtca.
Ceno rezervacije določi občina,
kjer ima otrok stalno prebivališče.
Rezervacijo je praviloma mogoče izkoristiti v mesecih
julij in avgust.
Organizacija dela med prazniki in v poletnih mesecih:
kadar so prazniki razporejeni tako,
da se predvideva večja
odsotnost otrok in v času poletnih počitnic,
se otroci združujejo v oddelke v okviru normativov.

Naš vrtec Fram
(Ines Mohorko Germ)
Naša hiša je velika,
na stenah belih velika slika
in na sliki cicibani
smo veseli razigrani.
Skozi vrata vstopite,
okna na stežaj odprite
in pozdravite nov dan,
tole naš je Vrtec Fram.
V našem vrtcu je lepo,
to že vrabci čivkajo,
moj najlepši je vsak dan,
ko obiščem Vrtec Fram.

Publikacijo za leto 2021/2022 je izdala
Osnovna šola Fram, Vrtec Fram, Turnerjeva ulica 120

