
VKLJUČEVANJE STARŠEV V DELO SKUPINE 
»RAČK« 

 
- roditeljski sestanki, 
- pogovorne urice ( 1x mesečno, po 
predhodnem obvestilu na oglasni deski), 
- pisne informacije (obvestila, vabila, vzorci 
otrokovih del in likovnih izdelkov, sporočila 
na oglasni deski, spletni strani vrtca…), 
- zbiranje materiala 
- dnevnik »Račk« v garderobi (strokovni 
članki, zapisniki roditeljskih sestankov, 
fotografije dejavnosti otrok…), 
- izpolnjevanje anket in vprašalnikov, 
- pomoč pri organizaciji srečanj, 
popoldanska srečanja in druženja. 

 
 

MOŽNOST REZERVACIJE 
 
Poletne rezervacije je možno uveljaviti 
med 1.7. in 31.8. pod pogojem: 
- da je otrok najmanj 30 koledarskih dni 
neprekinjeno odsoten iz vrtca, 
- da starši vnaprej javijo poletno 
rezervacijo.  
 
Rezervacija je možna v primeru daljše 
bolezni pod pogojem: 
- da imate zdr.potrdilo 
-    da je otrok odsoten iz vrtca najmanj 30 
koledarskih dni. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(INTERNO GRADIVO ZA STARŠE OTROK  

SKUPINE RAČK, šolsko leto 2020/2021) 

 

VZGOJITELJICA: 
Nina Perićak 

 
VZGOJITELJICA - POMOČNICA 

VZGOJITELJICE: 
Simona Mihelič 

 
VZGOJITELJ - POMOČNIK VZGOJITELJICE – 

POMOČ V SKUPINI: Zoran Šutej 
 

TELEFONSKA ŠTEVILKA VRTCA: 
Tajništvo: 07/3647100 

 
Vrtec: 07/3647114  

 
DELOVNI ČAS: 

od 5.20 do 16.00 
 

 
SPLETNA STRAN 

          http://vrtecvinica.splet.arnes.si/ 
 

 
»Pri otrocih ni majhnih korakov. 

Vse, kar storijo in naredijo, so 
velike stvari. Predvsem srca 
imajo večja kot mi – odrasli. 

Vanja spravijo vse, kar vidijo in 
vse, česar se zavedajo – tudi 
majhen kamenček, ki so ga 

opazili na cesti, listek z drevesa, 
poljubček kar tako, mravljico ali 
črička, predvsem pa vse ljudi, ki 

so okoli njih…«  
(Pearl S. Buck) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vrtecvinica.splet.arnes.si/


 
ZDRUŽEVANJE  

 
Zjutraj do 7. ure in po 14. uri, se otroci 
skupin združujejo. Otroci se združujejo tudi 
med počitnicami (prazniki), ko je otrok 
malo. 
 

ODJAVA OTROK 
 
Odsotnost otroka lahko sporočite na 
telefonsko številko vrtca, strokovni delavki 
v skupini. Če gre za prenosljivo/ nalezljivo 
bolezen, sporočite čim prej. 
 

SPREMEMBA PODATKOV 
 

Spremembo telefonskih številk, naslovov… 
je potrebno sporočiti čimprej. 

 

OBLAČILA V VRTCU 
 

- Otrok naj bo oblečen v udobnih oblačilih 
in tako, da se bo lahko uredil sam (ne 
priporočamo ozkih hlač, pasov, gumbov…). 
- Otrok potrebuje primerna oblačila in 
obutev za gibanje na prostem, glede na 
vreme in letni čas.  
- Špangic, ogrlic, zapestnic, prstanov, 
uhanov… naj otrok ne prinaša v vrtec.  
- Rezervna oblačila – otrok naj ima v 
nahrbtniku vedno dovolj rezervnih oblačil 
(stvari naj bodo podpisane). 
- negovalni material (plenice, suhi in mokri 
robčki), je vrtčevski. Po želji lahko 
prinesete kremo za ritko. 
 

 

NE POZABITE: 
 

- sporočiti vzgojiteljicam, v kolikor bo vaš 
otrok imel kakšno nalezljivo bolezen, 
- da bolan otrok sodi v domačo oskrbo, 
- pogledati na oglasno desko, preverjati e-
pošto, če vam želimo kaj sporočiti, 
- sporočiti strokovni delavki, če bo po 
otroka prišla katera druga oseba, 
- poslovite se v garderobi in ne na vratih, 
saj je predolgo zadrževanje na vratih lahko 
moteče za ostale otroke in navsezadnje 
težko za vašega otroka. 
 
 

RAZNO 
 

- V primeru zamazanih, mokrih oblačil, ki 
jih bo imel otrok, poskušajte razumeti, da 
je to proces dela v vrtcu.  
- Če boste imeli kakšna vprašanja, 
probleme, težave… se najprej pogovorite z 
nama in skupaj bomo poskušali najti 
rešitev.  
- Želiva si graditi na partnerskem odnosu, 
vzajemnem sodelovanju, spoštovanju in 
zaupanju.  
- Trudile se bomo za dober pretok 
informacij o dogodkih, ki se bodo zgodili 
tekom dneva, a kljub temu vas prosimo za 
razumevanje, če se zgodi, da potrebne 
informacije ne boste prejeli v primernem 
času in na primeren način. 
 
 
 
 
 

PRIHOD IN ODHOD OTROK IZ VRTCA 
 
- Starši ste dolžni zagotoviti varen prihod 
otroka v vrtec in odhod domov.  
- Otrok gre lahko iz vrtca v spremstvu 
druge osebe stare od 12 do 18 let samo v 
primeru, da to osebo pismeno pooblastite.  
- Zaželeno je, da so otroci zjutraj v igralnici 
najkasneje do 8.00 ure, saj tako ne motite 
dnevne rutine, ki je za otroke tako zelo 
pomembna. 
- Otrok je v vrtcu lahko najkasneje do 
16.00, vendar dnevno bivanje ne sme 
presegati obsega 9 ur. 
- Prosimo, da se držite delovnega časa 
vrtca. 
 

KAKO POTEKA DAN V VRTCU 
 

Zajtrk ob 8.00, 
 

jutranji »krog« 
poteka na blazini. V jutranjem krogu se 
pogovarjamo, beremo, pojemo, se igramo 
socialne, sprostitvene, gibalne igre, prstne 
igre… (z jutranjim krogom začnemo, ko so 
otroci že uvedeni v vrtec). 
 

Dopoldanska malica ob 9.30, 
 

čas za igro, izvajanje dejavnosti, bivanje 
na prostem, 

 
kosilo ob 11.00 in čas počitka,  

 
 popoldanska malica, igra in odhod 

domov. 


