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OSNOVNI PODATKI
Naslov: Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
Vrtec Renče
Trg 31, 5292 Renče
Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
Vrtec Bukovica
Bukovica 44, 5293 Volčja Draga
Tel. št.
OŠ Renče

05 39 858 00

fax

05 39 858 19

TRR

01401-6000000018
Tel. št.

e-mail
oslbbr@os-rence.si
UJP, OE Postojna
e-mail

Vrtec Renče

05 39 858 04

vrtec-rence@os-rence.si

Vrtec Bukovica

05 39 551 04

vrtec-bukovica@osrence.si

Tel. št.

e-mail

Ravnatelj

05 39 858 03

bogomir.furlan@guest.arn
es.si

Pomočnica ravnatelja

05 39 858 15

pomocnik-rav@os-rence.si

Pomočnica ravnatelja za
vrtec in svetovalna delavka

05 39 858 05

pedagog@os-rence.si

Glavna pisarna

05 39 858 01

oslbbr@os-rence.si

Računovodstvo

05 39 858 02

racunovodstvo@os-rence.si

Administrator in
knjigovodja

05 39 858 218

knjigovodja@os-rence

Psihologinja

05 39 858 08

psiholog@os-rence.si

Vodja kuhinje

05 39 858 11

kuhinja@os-rence.si

Organizator prehrane in
zdravstveno - higienskega
režima

ozhr@os-rence.si
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Vizija našega vrtca:
Te slišim,
te vidim,
te čutim,
te spoštujem,
ti dovolim biti ti
in sem jaz lahko ob tebi jaz.

Strokovne delavke Vrtca Renče in Vrtca Bukovica
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PREDSTAVITEV VRTCA
Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče je zavod s sedežem v
Renčah, Trg 31.
V sestavo zavoda sodita tudi:
- Vrtec pri OŠ Renče, enota Renče (VRTEC RENČE)
- Vrtec pri OŠ Renče, enota Bukovica (VRTEC BUKOVICA).
V vrtca Renče in Bukovica so vključeni otroci iz KS Renče, Bukovica-Volčja
Draga in KS Gradišče. Vrtec je odprt za vse otroke, ki želijo vzgojo in
varstvo; nekaj otrok je iz drugih občin.

PROSTORI VRTCA
V Vrtcu Renče so štiri igralnice, ena ima lastne sanitarije, ostale pa skupne.
V dveh igralnicah je tudi previjalnica. Garderoba je skupna. Razen igralnice,
ki je bila prvotno avla vrtca, imajo vse igralnice dostop na atrij.
Peta igralnica se nahaja v prostorih učilnice na šoli. Na hodniku pred
igralnico so sanitarije in garderoba za to skupino otrok.
Prostori vrtca so ločeni od prostorov šole s pregrado in z vrati na šolskem
hodniku.
V Vrtcu Bukovica sta dve igralnici, ena pa se nahaja v učilnici v šoli. Igralnici
v prostorih vrtca imata sanitarije in previjalnico ter skupno garderobo,
otroci v igralnici v šoli pa uporabljajo sanitarije v šoli. Pred to igralnico je na
šolskem hodniku garderoba, namenjena otrokom vrtca.
Vse igralnice v vrtcih so klimatizirane.
Ob obeh vrtcih je večje zunanje igrišče. Za izvajanje športnih uric se poleg
igrišč uporabljata telovadnici v šolah.
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ORGANIZACIJA VRTCA
Uprava vrtca je na OŠ Renče.
Ravnatelj: Bogomir Furlan
Pomočnica ravnatelja: Nataša Prinčič
Pomočnica ravnatelja za vrtec: Dorina Vončina Kodelja
Tajnica VIZ: Jelica Turel
Računovodja: Magdalena Vasiljević
Administrator in knjigovodja: Maja Turel
Vzgojiteljice:
Irena Jerovšek
Ivana Remec
Nina Furlan Balič
Mateja Komac
Katja Ukmar
Mojca Črnologar Merljak
Sara Marušič
Tanja Rejc
Pomočnice vzgojiteljic:
Ariana Oven
Maja Bavdaž
Mojca Kobal
Mojca Klemše
Mojca Pisk
Nika Baša
Neža Mozetič
Sandra Ambrožič
Vesna Špacapan
Tanja Medeot
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Preko celega šolskega leta se v izvajanje programa v obeh enotah vrtca
vključuje Samo Nanut, učitelj športa, vodi športne urice v vseh skupinah
otrok v vrtcu.
Vodja prehrane in organizator zdravstveno higienskega režima: Ivana
Škerjanec Maraž.

SVETOVALNA SLUŽBA
Temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu je optimalen razvoj otroka ne glede
na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter
telesno in duševno konstitucijo.
Da bi vzpostavila optimalne pogoje za razvoj in učenje vseh otrok v vrtcu,
sodeluje s strokovnimi delavkami vrtca, z vodstvom zavoda, z zunanjimi
institucijami in s starši.
Starši imajo možnost, da se s strokovnimi delavkami pogovorijo o vprašanjih
glede razvoja, učenja, vzgoje otrok, glede vstopa otrok v vrtec in prehoda v
osnovno šolo ter o drugih vprašanjih, ki se porajajo tekom samega življenja
njihovih otrok v vrtcu.
Staršem nudi pomoč pri razreševanju raznih stisk, vključuje se v obravnavo
otrok s posebnimi potrebami, sodeluje z vzgojiteljicami in s pomočnicami
vzgojiteljic pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojnoizobraževalnega
dela ter z vodstvom zavoda pri organizaciji dela v vrtcu.

ODDELKI V VRTCU
Oblikovanje oddelkov
Predšolska vzgoja v vrtcu poteka v dveh starostnih obdobjih:


v prvo starostno obdobje so vključeni otroci v starosti od enega leta
do treh let,



v drugo starostno obdobje so vključeni otroci v starosti od treh let
do vstopa v šolo.
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Vrtec lahko oblikuje: homogene oddelke, heterogene oddelke, kombinirane
oddelke.
V homogene oddelke so vključeni otroci v starostnem razponu enega leta, v
heterogene oddelke so vključeni otroci prvega ali drugega starostnega
obdobja, v kombinirane oddelke pa so vključeni otroci prvega in drugega
starostnega obdobja.
Skupine otrok v vrtcu Renče:
VRTEC RENČE
VzgojiteljicaSKUPINA

starost otrok

Vzgojiteljica

pomočnica
vzgojiteljice

OBLAČKI

HOMOGENA
SKUPINA
2. starostno obdobje
5-6 letni

Nina Furlan Balič

Mojca Kobal

MAVRICE

HOMOGENA
SKUPINA
4-5 letni
2. starostno obdobje

Mateja Komac

Ariana Oven

ZVEZDICE

HOMOGENA
SKUPINA
3-4
letni
2. starostno obdobje

Sara Marušič

Nika Baša

SONČKI

HOMOGENA
SKUPINA
2-3 letni
1. starostno obdobje

Katja Ukmar

Sandra
Ambrožič

LUNICE

HOMOGENA
SKUPINA
1-2 letni
1. starostno obdobje

Ivana Remec
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Maja Bavdaž

VRTEC BUKOVICA
Starostno
obdobje

ČEBELE

METULJI

PIKAPOLONICE

skupina

Vzgojiteljica

Vzgojiteljicapomočnica
vzgojiteljice

HETEROGENA
SKUPINA
4-6 letni
2. starostno
obdobje

Mojca Črnologar
Merljak

KOMBINIRANA
SKUPINA
1. in 2. starostno
obdobje
2-4 letni

Irena Jerovšek

Vesna
Špacapan

Tanja Rejc

Neža Mozetič

HOMOGENA
SKUPINA
1. starostno
obdobje

Mojca Pisk
Taja Klančič
(OPP)

Število vseh otrok na dan 31.8.2021: Vrtec Renče 80 otrok, Vrtec
Bukovica 44 otrok, skupaj 124 otrok
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POSLOVNI ČAS
Vrtec Renče in Vrtec Bukovica poslujeta od 6.30 do 16.00, skupaj devet
ur in pol, zaradi potreb staršev. Otrok je lahko v okviru poslovnega časa
vrtca v vrtcu največ 9 ur dnevno.
Staršem, ki potrebujejo občasno varstvo otrok po 16.00 uri, nudimo v vrtcu
- v času podaljšanega obratovalnega časa - možnost individualnega varstva
otrok do 16.30. Starši uro individualnega varstva za vsakega otroka plačajo.
Zaradi ustrezne organizacije dela morajo starši napovedati potrebo po
varstvu otroka 3 dni prej na obrazcu, ki ga dobijo na spletni strani vrtca, v
kotičku z obvestili za starše v vrtcu ali v glavni pisarni OŠ Renče.
Obe enoti vrtca sta odprti čez celo leto. Zaprti sta ob sobotah, nedeljah in
državnih praznikih.
V predprazničnih dneh in v času šolskih počitnic se število otrok zmanjša,
zato organiziramo vzgojno-izobraževalno dejavnost v eni enoti, predvidoma
v enoti Renče in za te dni zbiramo prijave staršev o potrebi po varstvu
otrok.
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Šolski koledar
ponedeljek

-

ponedeljek

25. 10. – 1. 11. JESENSKE POČITNICE

nedelja

31. 10.

DAN REFORMACIJE

ponedeljek

1. 11.

DAN SPOMINA NA MRTVE

sobota

25. 12.

BOŽIČ

26. 12.

nedelja

DAN SAMOSTOJNOSTI IN
ENOTNOSTI

sobota - nedelja

25. 12. – 2. 1.

NOVOLETNE POČITNICE

sobota - nedelja

1. 1. – 2. 1.

NOVO LETO

torek

8. 2.

ponedeljek -petek

21. 2. -25. 2.

ZIMSKE POČITNICE

ponedeljek

18. 4.

VELIKONOČNI PONEDELJEK

sreda

27. 4.

DAN UPORA PROTI OKUPATORJU

sreda - ponedeljek

27. 4. – 2. 5.

PRVOMAJSKE POČITNICE

1. 5. – 2. 5.

PRAZNIK DELA

sobota

25. 6.

DAN DRŽAVNOSTI

sobota - sreda

28. 6. – 31. 8.

POLETNE POČITNICE

nedelja
ponedeljek

-

PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI
KULTURNI PRAZNIK

V mesecu juliju in avgustu poslujeta enoti vrtca izmenično zaradi manjšega
števila otrok in rednih vzdrževalnih del. Starše preko eAsistenta ali preko
obvestil na oglasnih deskah vrtca obveščamo o tem, katera enota vrtca je
odprta v času počitnic.

OKVIRNI DNEVNI RAZPORED DELA
Od 6.30 do 8.30

Sprejem otrok, dejavnosti po želji otroka, igra po
kotičkih

Od 8.30 do 9.00

Priprava na malico, malica

Od 9.00 do 11.30

Dejavnosti s področja kurikuluma v igralnici, na
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prostem, v telovadnici
Od 11.30 do 12.30

Priprava na kosilo, kosilo

Od 12.30 do 13.00

Priprava na počitek, poslušanje pravljic

Od 13.00 do 14.00

Počitek ali umirjene dejavnosti

Od 14.00 do 16.00

Nadaljevanje dejavnosti po programu, malica,
odhajanje otrok domov

Otroci se zjutraj ob prihodu v vrtec zberejo v eni od igralnic vrtca in se po
prihodu ostalih strokovnih delavk razdelijo v skupine.
V popoldanskem času, med 15.00 in 15.30 dalje, ko se zmanjša število otrok,
se skupine združijo.
V šolskem letu 2021/2022, ko se še vedno spopadamo z epidemijo Covid 19,
starši v vrtec ne vstopajo. Otroke prevzame ena od strokovnih delavk na
vratih vrtca in jih ob odhodu otrok domov odda staršem.
V primeru manjšega števila otrok v vrtcu (zaradi bolezni otrok in v času
počitnic) vrtec otroke združuje v začasne skupine v skladu s Pravilnikom o
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje. Do združevanja otrok različnih skupin prihaja tudi v času, ko vrtec
ne more zagotoviti nadomeščanja odsotnih strokovnih delavk.

PREHRANA
Pravno osnovo organizirane prehrane za predšolsko vzgojo v vzgojnoizobraževalnih zavodih zagotavljajo Zakon o vrtcih, Zakon o šolski prehrani,
Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah od
prvega leta starosti naprej, Smernice za prehranjevanje v vzgojnoizobraževalnih zavodih ter Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v
vzgojno-izobraževalnih ustanovah.
V vrtcu želimo razvijati zdrav odnos do prehrane in prehranjevalnih navad
ter navajanje na zdravo in kulturno prehranjevanje.
V Vrtcu Bukovica in v Vrtcu Renče imajo otroci v oddelku prvega
starostnega obdobja in v kombinirani skupini poleg zajtrka, kosila in
popoldanske malice tudi dopoldansko malico med 10.00 in 10.30. Vse skupine
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imajo ves dan na razpolago sadje, ob zajtrku imajo vsak dan na voljo mleko,
pri kosilu pa več vrst zelenjavnih solat (razen v času šolskih počitnic).
Tedenski jedilni listi so objavljeni na oglasnih deskah vrtcev in na internetni
strani zavoda.
Starši morajo vrtec obvestiti o potrebah glede dietne prehrane za svojega
otroka. Na podlagi zdravniškega potrdila o dietni prehrani kuhinja obroke
ustrezno prilagodi otroku.
V letošnjem šolskem letu smo se dogovorili, da otroci hrane v vrtec ne
prinašajo. V primeru, da bi hrano v dogovoru z vzgojiteljicami prinesli,
morajo imeti vsa živila ustrezno deklaracijo proizvajalca.

ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM
Zdravstveno higienski režim v vrtcu obsega spremljanje in nadzor nad
izpolnjevanjem sanitarno tehničnih in higienskih zahtev. Zagotavljamo varno
hrano (HACCP sistem), skrbimo za čisto, zdravo in varno okolje, ki je
podlaga za uspešno pedagoško delo in zdrav razvoj otroka, spremljamo
zdravstveno stanje otrok in izvajamo preventivne ukrepe za preprečevanje
širjenja nalezljivih bolezni.
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VRSTE PROGRAMOV
V vrtcu izvajamo dnevni program v obsegu od 6 do 9 ur dnevno.
Program dela v oddelku poteka po Letnem delovnem programu skupine, ki ga
načrtujeta vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, ob upoštevanju razvojne
stopnje otrok, njihovih interesov ter pobud otrok in staršev.

Uvajanje otrok v vrtec
Uvajanje v vrtec je del programa vrtca. Staršem svetujemo in omogočamo
postopno uvajanja otrok v vrtec. V ta namen organiziramo po rednem vpisu
otrok v vrtec dan odprtih vrat za novince. Uvajanje se prične z dnem
vključitve otroka v vrtec in traja do 10 dni. Pred tem pa lahko starši, v
dogovoru z vzgojiteljico skupine, v katero bo otrok vključen, skupaj z
otrokom obiščejo vrtec ali se z vzgojiteljico dogovorijo za pogovor.
Zaradi preprečevanja širjenja okužbe s COVID poteka uvajanje otrok v
vrtec v skladu s priporočili NIJZ. Starši so s potekom in pravili uvajanja
otrok v vrtec seznanjeni pisno, preko sporočil eAsistenta, z obvestili na
vhodnih vratih vrtca, ustno na uvodnem roditeljskem sestanku za starše
otrok, ki bodo otroke prvič vključili v vrtec, na roditeljskih sestankih ter
individualnih razgovorih s strokovnimi delavkami vrtca.
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ZNAČILNOSTI PROGRAMOV


Program vrtca upošteva veljavni nacionalni dokument – Kurikulum za
vrtce.



Kurikulum za vrtce vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v
naslednja področja: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in
matematika.



Delo z otroki temelji na izkustvenem učenju z bogato ponudbo
materiala in igralnih sredstev v kotičkih.



Izhodišče dela je otrok, njegove razvojne potrebe, njegovi interesi in
sposobnosti.



Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice pomagata otroku uresničevati
njegove potrebe, interese, želje.



Delo v vrtcu je takšno, da otroku omogoča varno, zdravo, čustveno
toplo in srečno otroštvo z vplivanjem na razvoj otrokovih potencialov.



Vzgojno-izobraževalno delo, kjer se povsem spontano prepleta igra
otrok s strokovno pripravljenimi dejavnostmi. Dejavnosti potekajo v
vrtcu ali zunaj njega. Otroci uresničujejo in razvijajo svoja nagnjenja
in sposobnosti.



Prehranjevalni program zagotavlja dva ali tri obroke dnevno Otroke
navajamo na prehranjevalno kulturo in zdrave prehranjevalne navade.



Potrebe po počitku zagotavljamo v skladu z življenjskim ritmom in
željami posameznega otroka ter v dogovoru s starši.
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Cilji predšolske vzgoje v vrtcu so:


razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
razvijanje lastne identitete;



razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in
sodelovanje v skupini;



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 rabo
govora, kasneje pa tudi branja in pisanja;



spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti;



razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za
zdravje.

15

PROJEKTI
V letošnjem šolskem letu bomo v sklopu rednega programa izvajali naslednje
projekte.
NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje,
Tehnologija in Interaktivnost) Projekt se izvaja v Vrtcu Renče v vseh
skupinah in v Vrtcu Bukovica v skupini Metulji.
V projektu Naravoslovna in matematična pismenost - spodbujanje kritičnega
mišljenja in reševanja problemov bomo v načrtovanih aktivnostih sledili
glavnemu cilju: razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz.
prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij
pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju
naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne,
medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.
Projekt poteka pod vodstvom Zavoda RS za šolstvo že peto leto zapored in
se zaključuje v tem šolskem letu, 30. 6. 2022.
ZDRAVJE V VRTCU – KREPIM (OBLIKUJEM ) SEBE IN SVOJO
SKUPNOST, v Vrtcu Renče v skupinah Oblački, Mavrice, Zvezdice in v
Vrtcu Bukovica v skupini Metulji
Program Zdravje v vrtcu vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje. S
programom želijo razviti in okrepiti zmožnosti vrtcev za oblikovaje okolij, ki
postavljajo dobro počutje in zdravje kot pomembno vrednoto. Prizadevajo si
ustvariti pogoje za dobro počutje in zdravje posameznika.
Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost je rdeča nit projekta Zdravje v
vrtcu in nadgradnja lanske teme Počutim se dobro.
TURIZEM IN VRTEC – Z igro do prvih turističnih korakov – VODA IN
VODNI TURIZEM, v Vrtcu Renče, v skupinah Oblački in Mavrice
Vrtec že več let sodeluje v vseslovenskem gibanju Turizem in vrtec.
Letošnja rdeča nit Voda in vodni turizem je odgovor na epidemijo Covid-19,
osredotoča pa se predvsem na krepitev psihičnega in duševnega zdravja
posameznika.
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MREŽA GOZDNIH VRTCEV, v Vrtcu Renče v skupinah Mavrice in Oblački,
v Vrtcu Bukovica v skupini Čebele in v skupini Metulji
V letošnjem šolskem letu smo se odločili pridružiti Mreži gozdnih vrtcev in
se postopoma seznanjati z gozdno pedagogiko. Otrokom bomo preko celega
leta nudili varno in sproščeno raziskovanje narave in to v najbogatejšem
učnem okolju, gozdu.
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, 19. 11. 2021, v Vrtcu Renče
in Vrtcu Bukovica
Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednji dogodek dneva slovenske
hrane, ki so ga v vrtcih in osnovnih šolah v sedanji obliki in na nacionalni
ravni oz. vseslovenskem obsegu prvič izvedli leta 2011. Že prej pa so ga na
pobudo Čebelarske zveze Slovenije izvajali v mnogih vzgojno-izobraževalnih
zavodih. Projekt je z leti prerasel v vseslovenski dogodek, ki zaživi vsak
tretji petek v novembru.
VARNO S SONCEM, v Vrtcu Renče in v vrtcu Bukovica
Varno s soncem je projekt NIJZ. V okviru projekta nudijo izobraževanja za
strokovne delavce in promocijski material za vrtce in šole, preko katerih
ozaveščajo o škodljivih vplivih sončni žarkov.
ČUTNA POT, v Vrtcu Renče
Projekt Čutna pot se v vrtcu Renče izvaja, razvija že peto leto zapored.
Vanj so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja. Strokovne
delavke vrtca skozi celo leto uporabljajo pripomočke, ki so jih izdelale
tekom trajanja projekta. Izdelane so bile steklenice za opazovanje,
posodice za vonjanje, slušni valji, senzorne steklenice tin čutni okvirji. V
lanskem letu je bil obnovljen izbor senzornih steklenic, kar se je odrazilo v
pozitivnem odzivu otrok.
VARNO V VRTEC IN ŠOLO, v Vrtcu Renče v skupinah Mavrice, Zvezdice
in Sončki, v Vrtcu Bukovica v skupinah Čebele in Pikapolonice
Društvo za trajnostni razvoj Sobivanje organizira projekt in kreativni
natečaj Varno v vrtec in šolo, kjer je glavni cilj preventivno ozavestiti
najbolj ranljivo skupino v prometu.
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ŽIVIM ZDRAVO, v skupini Sončki
To je projekt v sklopu programa »Šola sobivanja« s ciljem ozaveščati
otroke in starše o tem, kaj pomeni zdrav način življenja. Otroci bodo
spoznavali, da uživanje različne zdrave hrane, telesne vaje in počitek
pomagajo ohranjati zdravje.
SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO v Vrtcu Renče v skupinah Mavrice,
Zvezdice, Lunice
Projekt razpisuje društvo Sobivanje.
V sklopu projekta ima otrok priložnost razvijati sposobnosti in načine za
vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več
otroki (kar vključuje reševanje problemov, pogajanje in dogovarjanje,
razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in občutij drugih, menjavanje
vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.).
SLOVENIJA KOT JO VIDIMO OTROCI, v skupini Oblački
Projekt razpisuje društvo Sobivanje.
Otroci bodo raziskovali kraj Renče in spoznavali njegove lepote in skrivne
kotičke.
TI MENI DANES, JAZ TEBI JUTRI, v skupini Oblački
Projekt razpisuje društvo Sobivanje. Cilj projekta je razvijati spoštljiv
odnos do starejših.
ZELENJAVNI VRT, v Vrtcu Renče, skupina Oblački
Otroci bodo spoznavali vrt v različnih letnih časih, spoznavali bodo delo na
vrtu, vrtno orodje. Čez celo leto bodo za vrt skrbeli (zalivanje, puljenje
plevela, sajenje zelenjave …).
ZELIŠČNI VRT, v vrtcu Renče, skupina Mavrice
Otroci bodo spoznavali, kako pripravimo visoko gredo, spoznavali bodo
semena in zelišča, uporabnost zelišč.
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CVETLIČNI VRT, v Vrtcu Bukovica, skupina Čebele
Otroci bodo sodelovali pri načrtovanju, ureditvi in skrbi za cvetlični vrt,
spoznava rast rastlin od semena do cveta.
RAZIGRAN UŽIVAM NA IGRIŠČU DAN, v Vrtcu Bukovica
Ideja za projekt vrtca Bukovica je nastala na sestanku strokovnih delavk,
saj imamo na igrišču skoraj vsakodnevno težave s smetmi in škodo na
šolskem inventarju, ki jo povzročajo popoldanski obiskovalci. V sklopu
projekta želimo doseči, da bo igrišče čisto, urejeno in varno, tudi z
ozaveščanje krajanov o pomenu varnega šolskega igrišča.
ZELIŠČNI VRT, v Vrtcu Bukovica, skupina Čebele
 Otroci bodo skrbeli za vrtiček ob atriju skupine Metulji.
 Spoznavali bodo čebulice, sadike in grmovnice ter začimbe, ki jih
bomo v različnih letnih časih sadili ali očistili v vrtičku.

PRAZNOVANJA IN PRIREDITVE
Čas izvedbe
Prihod tetke Jeseni,
Pozdravljena jesen
Teden otroka
»Razigran uživaj dan!«

22. september 2021
4. do 10. oktober 2021

(Poudariti pomen igre in
Igranja)

Športno dopoldne Vrtec Bukovica

Torek, 14. september 2021

Športno dopoldne
Vrtec Renče
Tradicionalni slovenski zajtrk in mini razstava v
vrtcu
Dedek Mraz v vrtcu

Sreda, 15. september 2021
Petek, 19. november 2021
Petek, 17. december 2021

Tečaj smučanja/ za prijavljene šoloobvezne
otroke (4 dni)
Teden kulture
Pustno rajanje

Pozimi/glede na snežne
razmere in kadrovske
zmožnosti
Od 7. do 13. februarja
2022
Torek, 1. marec 2022
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Vpis v vrtec in
dan odprtih vrat
za novince

Torek, 15. in sreda, 16.
marec 2022

Svetovni dan voda

Torek, 22. marec 2022

Nastop otroških zborov

Marec 2022
Torek – petek,
19. do 22. april 2022

Tečaj plavanja za šoloobvezne otoke
Dan Zemlje

22. april 2021

Srečanje z dedki in babicami

Petek, 20. maj 2022

Razstava izdelkov otrok

Sreda, 11. maj 2022

Zaključna prireditev vrtcev

Četrtek, 26. maj 2022

Dan sonca

Petek, 27. maj 2022

Zaključek predšolske bralne značke

Četrtek, 26. maj 2022

V primeru objektivnih razlogov vrtec termine izvedbe dejavnosti lahko
spremeni ali dejavnosti ne izvede.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Obogatitvene dejavnosti izvajamo v okviru dnevnega programa. Nosilec
dejavnosti je vrtec, načrtujejo in izvajajo jih strokovne delavke vrtca,
pedagoški delavci šole in drugi strokovnjaki.
Dodatne stroške, ki so vezani na vstopnino, prevoz …, plačajo starši.
 Športne urice in športni program Mali sonček za vse otroke vrtca
TOREK

SREDA

PETEK

8.30 – 9.00

Oblački

8.30 – 9.00

Čebele

Lunice

9.20 – 9.50

Oblački

9.35 – 10.05

Metulji

9.20– 9.50

10.10 – 10. 40

Pikapolonice

10.00 – 10.30 Sončki

10.00 – 10.30

Mavrice

10.45 – 11.15

Čebele

10.45 – 11.15 Mavrice

10.45 – 11.15

Zvezdice
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 Gledališki abonma bo izveden, v kolikor bo dovoljeno predstave
izvesti, v prostorih vrtca in v soglasju s starši, da plačajo ceno ogleda
predstav.
Izvaja gledališče Teater za vse.
LAČNA GOSENICA

ponedeljek, 9. 5. 2022

MEDVEDKA NA POTEPU

četrtek, 26. 5. 2022

JELEN JARKO

ponedeljek, 6. 6. 2022

POMLADNA

četrtek, 16. 6 2022

 Palček Bralček, predšolska bralna značka, se bo izvajal v skupinah
otrok Oblački, Mavrice in Čebele.
 Pravljične urice v šolski knjižnici za skupini otrok Oblački, Mavrice
in Čebele izvajajo enkrat mesečno od oktobra do maja vzgojiteljice
skupin.
 Obiski šolske knjižnice in izposoja knjig na dom bo potekala za
skupini Oblački in Čebele, za skupino Čebele ob četrtkih pred malico.


Izposoja knjig bo potekala tudi na bibliobusu Goriške knjižnice
Franceta Bevka.

URNIK POTUJOČE
NJIŽNICE

termini do konca
leta 2021

skupine

ura

15. 9. 2021
Vrtec Renče
ob sredah

Oblački, Mavrice,
Zvezdice

13. 10. 2021
10. 11. 2021
8. 12. 2021
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od 8.45
do 10.10

URNIK POTUJOČE
NJIŽNICE

termini do konca
leta 2021

skupine

ura

17. 9. 2021
Vrtec Bukovica
ob petkih

Čebele, Metulji

22. 10. 2021

od 9.00
do 9.50

19. 11. 2021
17. 12. 2021

Termine izposoje za leto 2022 objavi Goriška knjižnica naknadno.
 Zobna preventiva v sodelovanju z Zdravstvenim domom Nova Gorica
za otroke drugega starostnega obdobja.
Je program, v okviru katerega otroke nekajkrat na leto obiščeta
zdravstveni delavki, ki otrokom predstavita pomen zdravega življenja za
zdrave zobe in pomen pravilnega čiščenja zob. Dejavnosti potekajo skozi
igro in pogovor. Letos pregleda čistoče zob ne bosta izvajali. Prav tako si v
skupini otroci v letošnjem šolskem letu ne bodo umivali zob.
 Zdravstveno vzgojne delavnice, ki jih izvajata diplomirani medicinski
sestri Zdravstvenega doma Nova Gorica.
Skupina

VSEBINA

DATUM

MAVRICE

»Dobra volja je najbolja«-ostanimo
zdravi

24. 9. 2021

OBLAČKI

Zakaj grem na sistematski pregled?

ČEBELE

Zakaj grem na sistematski pregled?

ZVEZDICE

»Dobra volja je najbolja«-ostanimo
zdravi
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začetek ob 9.30
24. 9. 2021
začetek ob 9.30
23. 9. 2021
začetek ob 9.30
23. 9. 2021
začetek ob 9.30

 Štiridnevni plavalni tečaj v bazenu v Ajdovščini, v tednu od 19. do
22. aprila 2022, za otroke skupin Oblački in Čebele, ki bodo
naslednje šolsko leto postali osnovnošolci.
 Štiridnevni tečaj smučanja na Črnem Vrhu bomo organizirali za
otroke, ki bodo naslednje šolsko leto postali osnovnošolci. Termin
bomo določili naknadno, glede na snežne razmere in kadrovske
zmožnosti vrtca.
 Druženja in skupna praznovanja otrok Vrtca Renče
Tema

Dejavnost

Jesen
prihaja

Obisk tetke Jeseni, sladkanje z jesenskimi sadeži,
dejavnosti po skupinah na temo jeseni, ugibanje
ugank.

Božično
novoletno Predstava strokovnih delavk in krasitev vrtca.
vzdušje
Pomlad
prihaja

Sprehod na travnik, poslušanje pravljice.

Poletju
naproti

Izvajanje različnih iger z vodo, igra z vodno progo in
na vodnem toboganu.

 Delavnice "IGRARIJE ZA MAJHNE IN VELIKE" v Vrtcu Bukovica
Otroci vseh treh skupin: Pikapolonice, Metulji in Čebele, se bodo
trikrat v letu družili in sodelovali v različnih interesnih kotičkih (pri tem
bomo upoštevali priporočila NIJZ), ki jih bomo vodile strokovne delavke
vrtca.


Praznovanja rojstnih dni otrok v skupini potekajo v dogovoru s
strokovnimi delavkami



Gostovanje glasbenih, igralskih, likovnih umetnikov in lutkovnih skupin



Predstave v izvedbi vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic



Sodelovanje na razpisanih natečajih
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 Prostovoljstvo in humanitarna dejavnost. Učenci osnovne šole bodo
otrokom vrtca, predvsem v času pred popoldanskim počitkom, brali,
pripovedovali pravljice.

DODATNE DEJAVNOSTI
Staršem omogočamo, da otroke vključijo v dodatne dejavnosti, kot so
plesna šola, jezikovna šola, kotalkarski tečaj (izvaja KK Renče), športna šola
(izvaja Športno društvo Partizan Renče) v popoldanskem času, v prostorih
vrtca, šole, šolskih telovadnic, športnih dvoran in igrišč društev.
Dodatne dejavnosti časovno ne smejo posegati v program vrtca. Izvajajo jih
zunanji sodelavci, starši pa jih v dogovoru z izvajalci financirajo sami.
Otroci, za katere so se starši odločili, da obiskujejo dodatno dejavnost, se
ne morejo vračati v oddelek, ampak jih starši pridejo iskat po končani
dodatni dejavnosti. Ko gre otrok na dodatno dejavnost, vrtec po njegovem
odhodu z oddelka ne prevzema več odgovornosti zanj. Odgovornost
prevzamejo starši, v času, ko se izvaja dodatna dejavnost, pa njeni izvajalci.
Starši dajo pisno izjavo o tem, da se njihov otrok vključi v dodatno
dejavnost, vzgojiteljici oddelka, v katerega je otrok vključen.
K dodatnim dejavnostim prijavljajo otroke njihovi starši.
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SODELOVANJE IN POVEZOVANJE S STARŠI
Zavedamo se, da so starši primarni vzgojitelji, ki nosijo glavno odgovornost
za otrokovo vzgojo in razvoj, zato je sodelovanje med starši in vrtcem zelo
pomembno, potrebno in zaželeno.
Vrtec sodeluje s starši na različne načine.


Vsakodnevna izmenjava informacij ob prihodu in odhodu otroka v vrtec.
To so kratke informacije, pomembne za otrokovo dnevno dobro počutje v
vrtcu.
V času, ko starši po priporočilih NIJZ pri oddaji in prevzemu otrok iz
vrtca ne vstopajo v vrtec, so vzgojiteljice dosegljive za krajše izmenjave
informacij na telefonsko število vrtca vsak delovni dan v tednu med
13.00 in 13.30.



Pogovorne ure potekajo enkrat mesečno, od meseca oktobra do maja,
prvi četrtek v mesecu od 16.00 do 17.00. Starši se na pogovorne ure
napovejo. Namenjene so poglobljenemu razgovoru o otroku. Na
pogovornih urah sta prisotni vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice.



Roditeljski sestanki za starše skupine otrok. Sklicani bodo trije
sestanki.
VRTEC RENČE
LUNICE

14. 9. 2021

24. 1. 2022

3. 6. 2022

SONČKI

8. 9. 2021

26. 1. 2022

1. 6. 2022

ZVEZDICE

6. 9. 2021

25. 1. 2022

2. 6. 2022

MAVRICE

9. 9. 2021

20. 1. 2022

30. 5. 2022

OBLAČKI

7. 9. 2021

27. 1. 2022

31. 5. 2022

VRTEC BUKOVICA



PIKAPOLONICE

8. 9. 2021

2. 2. 2022

8. 6. 2022

METULJI

7. 9. 2021

1. 2. 2022

2. 6. 2022

ČEBELE

9. 9. 2021

3. 2. 2022

9. 6. 2022

Uvodni roditeljski sestanek za starše otrok, ki bodo prvič vključeni v
vrtec, je namenjen predstavitvi organizacije dela v vrtcu in seznanitvi z

25

okvirnim letnim delovnim načrtom vrtca. Sestanek vodi pomočnica
ravnatelja za vrtec.


Skupna srečanja, kjer se družijo otroci, njihovi starši in stari starši
na prireditvah, praznovanjih, izletih, delavnicah, pohodih.



Obiski na domovih otrok na povabilo staršev (trgatev, ogled kmetije,
živali, objektov, dejavnosti ...)



Pisno obveščanje o vsakodnevnih dejavnostih v skupini. Strokovne
delavke s pisnimi obvestili vsakodnevno seznanjajo starše o dejavnostih v
skupini. Ta obvestila visijo na oglasni deski pred igralnico skupine.



Pisno obveščanje, povezano z dejavnostmi, dogodki v celotnem vrtcu,
poteka preko sporočil in obvestil za starše na skupni oglasni deski in/ali
preko spletne strani zavoda.



Utrinki iz dela in življenja otrok v skupini z razstavami izdelkov otrok,
fotografijami in opisi dogajanja v vrtcu so objavljeni v garderobi vrtca.



Dan odprtih vrat za novince ob vpisu otroka v vrtec. V mesecu marcu, po
vpisu otrok v vrtec, bodo starši povabljeni v obe enoti vrtca, da si skupaj
z otrokom ogledajo prostore vrtca in pridobijo nekaj osnovnih informacij
o delu vrtca.



Predavanja za starše.



Skrinjica pohval, pripomb in pritožb.



Anketa za starše v zvezi s preverjanjem kakovosti izvajanja vzgojnoizobraževalne dejavnosti.



Svet staršev.



Spletna stran vrtca je namenjena objavi podatkov o vrtcu, objavi
prispevkov strokovnih delavk o dejavnostih, dogodkih v skupini in v vrtcu
ter objavi različnih obrazcev in obvestil za starše.



Pridobivanje informacij s strani staršev o potrebah, predlogih in
pripombah poteka preko ustnih ali pisnih informacij posameznih staršev,
preko predstavnikov skupin v svetu staršev, preko anketnih vprašalnikov.



Svet staršev, Svet zavoda.



Šolski sklad in Komisija za sprejem otrok v vrtec.
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PRAVICE OTROK
Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih
pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma
njihovi zakoniti zastopnik. Otrokom, ki so vključeni v vrtec, zagotavlja
država možnost za optimalen razvoj, ne glede na spol, socialno in kulturno
poreklo, veroizpoved, telesno in duševno konstitucijo. Optimalen razvoj
vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju; pri
dejavnostih, ki potekajo v okviru programa vrtca. Uresničevanje zahteve po
enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in 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 kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomije
presoje. Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.

PRAVICE STARŠEV
Starši imajo pravico:


do vpogleda v programe za predšolske otroke;



do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu;



do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov;



do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v
vrtcu in v skupini. Pri tem morajo upoštevati meje soodločanja in ne
smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca;



do postopnega uvajanja otroka v vrtec, do sprotne izmenjave
informacij in poglobljenega razgovora o otroku.
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HIŠNI RED/pravila


Starši smejo pripeljati v vrtec le zdrave otroke.



Starši morajo zagotoviti primerno spremstvo otroka na poti v vrtec in iz
vrtca.



Otroke morajo starši osebno predati vzgojiteljici ali pomočnici
vzgojiteljice in jo po potrebi seznaniti z otrokovim počutjem. Če slabo
počutje nastopi med bivanjem v vrtcu, vrtec starše o tem obvesti, le-ti
pa so dolžni čim prej priti po otroka. Otroka iz vrtca odpeljejo le z
vednostjo vzgojiteljice ali pomočnice vzgojiteljice.



V primeru, da starši ne morejo priti pravočasno po otroka, to sporočijo.



Starši o otrokovi odsotnosti obvestijo vrtec do 8.00 ure.



Otroci naj bi prišli v vrtec do 8.30 ure. Dobro je, da starši poznejši
prihod otroka napovejo.



Za igrače, ki jih otroci prinašajo v vrtec po lastni želji, vrtec ne
odgovarja.
Starši upoštevajo nasvete strokovnih delavk vrtca glede primernosti
igrače, ki jo otroci prinesejo v vrtec. V vrtec ni dovoljeno nositi
predmetov, ki bi lahko ogrozili zdravje in varnost otrok.



Otrok naj ima v vrtcu rezervno obleko, prilagojeno letnemu času, in
copate, ki ne drsijo.



V vrtcu ne moremo prevzemati odgovornosti, da bi otroku dajali zdravila,
razen če zdravnik s potrdilom ne odloči drugače.



Priporočamo, da otroci v vrtec ne nosijo zlatnine, ker lahko poškoduje
otroka ali se izgubi.



V primeru, da otroci v vrtec prinesejo hrano, morajo imeti vsa živila
ustrezno deklaracijo proizvajalca.



Če se pri otroku pojavijo uši, starši obvestijo vzgojiteljico in poskrbijo,
da jih odpravijo.



Starši so dolžni v vrtec sporočiti, če otrok zboli za nalezljivo boleznijo.



Starši so dolžni vrtec obvestiti o zahtevah glede dietne prehrane za
svojega otroka.
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VPIS OTROK V VRTEC
Enkrat letno, predvidoma v mesecu marcu, vrtec razpiše vpis v vrtec. Razpis
je objavljen na oglasnih deskah vrtca, v kraju in na internetni strani vrtca
oz. zavoda.
Starši ali zakoniti zastopniki otroka, ki želijo otroka vpisati v vrtec,
izpolnijo obrazec Vloga za sprejem otroka v vrtec in jo oddajo v glavno
pisarno zavoda ali pomočnici ravnatelja za vrtec. Vloga je dostopna na
internetni strani vrtca.
Vpisani otroci praviloma vstopijo v vrtec 1. septembra, ko se oblikujejo
skupine, starši pa lahko vpisujete otroke v vrtec preko celega leta, če so v
vrtcu prosta mesta.
V primeru, da se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu prostih
mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem otrok na podlagi
kriterijev Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri osnovni šoli Renče.
Starostni pogoj za sprejem otroka v vrtec je starost otroka 1 leto oziroma
dopolnjenih najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Vrtec starše pisno obvesti o sprejemu otroka v vrtec.
Pred vključitvijo v vrtec mora otrok opraviti pregled pri zdravniku –
pediatru. Zdravniško potrdilo je obvezni dokument za sprejem otroka v
vrtec.
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IZPIS IZ VRTCA
Starši lahko kadarkoli med letom prekinejo pogodbo o določitvi medsebojnih
pravic in obveznosti staršev in vrtca in otroka izpišejo iz vrtca. Izpis otroka
iz vrtca sporočijo vsaj 15 dni pred nameravanim izpisom na obrazcu, ki ga
prejmejo v glavni pisarni zavoda ali ga natisnejo s spletne strani zavoda.
Če želijo starši izpisanega otroka ponovno vključiti v vrtec, morajo oddati
novo vlogo za vpis otroka v vrtec.

CENE PROGRAMOV IN PLAČILO VRTCA
Cene programov vrtca sprejme občinski svet s sklepom. V primeru
odsotnosti otroka se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, če
starši o otrokovi odsotnosti obvestijo vrtec najkasneje do 8. ure. V primeru
vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev zmanjša glede na
število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa.
Starši lahko uveljavljajo pravico do znižanega plačila vrtca na predpisanem
obrazcu Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo vložijo na
Center za socialno delo. Vlogo lahko kupijo v knjigarni, papirnici, dosegljiva
je tudi na internetni strani e-uprava. Pravica do znižanega plačila vrtca za
otroka jim pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge za
obdobje enega leta.
Za otroke, ki se bodo šele med letom vključili v vrtec, morajo starši oddati
vlogo v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec.
Starši plačajo največ 77% cene programa, v katerega je vključen otrok,
razliko krije občina, kjer ima otrok stalno prebivališče. Starši, ki imajo v
vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka
oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in
vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v
vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.
Starši se s podpisom pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti
staršev in vrtca zavezujejo, da bodo vrtcu redno poravnali mesečno
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izstavljeni račun v skladu z višino plačila, ki jim ga je določil Center za
socialno delo z odločbo, ter veljavno ceno programa, v katerega je otrok
vključen, ki jo potrdi občina – ustanoviteljica vrtca. V primeru zamude vrtec
zaračunava zakonite zamudne obresti.
Dodatne subvencije k plačilom programov vrtca lahko starši uveljavijo v
skladu s sklepom občine, pri kateri uveljavljajo znižano plačilo za vrtec.

VLOGA ZA OBRAČUN POČITNIŠKE REZERVACIJE
Vloga za obračun počitniške rezervacije se vlaga direktno Vrtcu pri OŠ
Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče. Odsotnost otroka mora trajati najmanj
15 in največ 20 zaporednih delovnih dni v času od 20. 6. do 31. 8. v
koledarskem letu. Otrokova odsotnost mora biti najavljena vrtcu najmanj
15 dni pred nastopom odsotnosti
Rezervacija velja samo za otroke s stalnim prebivališčem v Občini
Renče-Vogrsko, za katere se plačilo staršev ne financira oz. sofinancira iz
državnega proračuna.
Za čas počitniške odsotnosti iz vrtca se plačilo za program vrtca, ki ga
obiskuje otrok, obračuna v višini 50 %.

ODSOTNOSTI

OTROK

IZ

VRTCA

IZ

ZDRAVSTVENIH

RAZLOGOV
V občini Renče–Vogrsko se staršem otrok, ki so najmanj 15 zaporednih
obračunskih dni odsotni iz vrtca iz zdravstvenih razlogov, za čas
nepretrgane odsotnosti otroka iz vrtca plačilo za program vrtca, ki ga
obiskuje otrok, obračuna v višini 50% z odločbo določenega plačila. V tej
višini je strošek neporabljenih živil že vštet.
Za uveljavitev znižanega obračuna ste starši dolžni vrtcu, najkasneje v roku
treh dni od ponovne vključitve otroka v vrtec, vložiti Vlogo za obračun
bolniške rezervacije na predpisanem obrazcu, ki mu morate predložiti
originalno zdravniško potrdilo o dejanski odsotnosti otroka. Vloga je
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objavljena na internetni strani občine Renče-Vogrsko in na internetni strani
vrtca. Oddate jo v glavni pisarni zavoda.
Navedeno velja za otroke s stalnim prebivališčem v občini Renče-Vogrsko,
za katere se plačilo staršev ne financira oz. sofinancira iz državnega
proračuna, torej samo za najstarejšega otroka v vrtcu.

PLAČILO RAČUNOV PREKO TRAJNIH NALOGOV
Starši lahko poravnavate svoje obveznosti oz. račune preko trajnih nalogov.
Soglasje za direktno obremenitev vašega računa oddate na predpisanem
obrazcu v glavno pisarno zavoda.
Obrazec soglasje za SEPA direktno obremenitev dobite v kotičku za starše,
v glavni pisarni zavoda in na spletni strani OŠ Renče.

Likovne izdelke so ustvarili otroci Vrtca Renče pod mentorstvom Nine Furlan Balič.
Publikacijo je pripravila Dorina Vončina Kodelja.
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