PUBLIKACIJA

VRTEC MORJE LUCIJA
JAVNI VRTEC

SCUOLA DELL’ INFANZIA

SPOŠTOVANI STARŠI, DRAGI OTROCI!
Pred vami je publikacija Vrtca Morje Lucija, v kateri vas
seznanjamo z osnovnimi podatki, s programi, dejavnostmi in
projekti.
Vrtec soustvarjamo vsi, ki vsak dan poskrbimo, da se počutite
dobrodošli, in da vaši otroci z nami preživijo prijetne trenutke.
Otrokom si prizadevamo omogočati varno, igrivo otroštvo,
dobro počutje in jim postaviti dobre temelje za življenje. Skupaj
se igramo, ustvarjamo, učimo in smejimo.
Dobrodošli!

Ravnatelj: Uroš Savec
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NA KOGA SE V VRTCU LAHKO OBRNETE
Vrtec Morje Lucija
E: info@vrtecmorje.si

Tajnica:
ga. Milejdi PRINČIČ
E: milejdi.princic@vrtecmorje.si
Tel.: 05/ 671 28 30

Ravnatelj:
g. Uroš SAVEC
E: uros.savec@vrtecmorje.si
Tel.: 05/ 671 28 31

Računovodja:
ga. Olga LJUBEC
E: olga.ljubec@vrtecmorje.si
Tel.: 05/ 671 28 32

Pomočnica ravnatelja:
ga. Vera BUBNIČ
E: vera.bubnic@vrtecmorje.si

Knjigovodja:
ga. Alenka HVALA
E: alenka.hvala@vrtecmorje.si
Tel.: 05/ 671 28 39

Svetovalna delavka:
ga. Sara ŠTAJDOHAR
E: sara.stajdohar@vrtecmorje.si
Tel.: 05/ 671 28 40

Vodja kuhinje:
ga. Rita REJC
E: rita.rejc@vrtecmorje.si
Tel.: 05/ 671 28 38
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PODATKI O VRTCU
UPRAVA
Fazanska ulica 3
6320 Portorož
Tel.: 05/ 671 28 30
Faks: 05/ 671 28 39
Uradne ure: Od ponedeljka do petka od 8.00 do 9.30 in od 13.30
do 15.00. Na telefonu smo dosegljivi vsak dan od 8.00 do 15.00.
VRTEC IMA TRI ENOTE:
CENTRALNI VRTEC
Fazanska ulica 3
6320 Portorož
Centralni vrtec ima enajst svetlih igralnic, od tega pet igralnic za
otroke v starosti od 1. do 3. leta, večnamenski prostor, otroško
in strokovno knjižnico ter centralno kuhinjo. Centralni vrtec ima
poleg dveh manjših igrišč za naše najmlajše otroke še veliko
igrišče z raznovrstnimi igrali, eko vrtičkom in peskovnikom.
Igrišče otrokom nudi bivanje na prostem v vseh letnih časih.
ENOTA JEŽEK
Liminjanska 91
6320 Portorož
Tel.: 05/ 677 01 90
Ježek je naša enota v bloku s štirimi igralnicami za otroke od 1. do
6. leta starosti. Imamo atelje v katerem lahko otroci ustvarjajo.
Igrišče je res manjše, vendar prijetno, razgibano in predvsem
varno.
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ENOTA STRUNJAN
Strunjan 37
6320 Portorož
Tel.: 05/ 678 23 22
Naši otroci v Strunjanu bivajo v prijateljskem sožitju z otroki
italijanskega vrtca La Coccinella. Starostno mešan oddelek od
1. do 6. leta starosti pozitivno vpliva na socialni in čustveni razvoj
vseh otrok. Čudovita okolica vrtca nudi otrokom niz možnosti
za sprehode in bivanje na prostem.
ODPIRALNI ČAS VRTCA
Vrtec ODPIRAMO ob 6.00 uri.
Vrtec ZAPIRAMO ob 16.30.
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OSNOVNE INFORMACIJE OB VKLJUČITVI
OTROKA V VRTEC IN O PLAČILU OSKRBNIN
• V vrtec celo leto vpisujemo in sprejemamo otroke na podlagi
prijav. Obrazec za vpis otroka v vrtec je objavljen na spletni
strani vrtca, prevzamete pa ga lahko tudi v tajništvu.
• Če število vpisanih otrok presega število prostih mest, o
sprejemu otrok odloča Komisija za sprejem otrok v vrtec na
podlagi kriterijev (Odlok o sprejemu otrok v vrtec v Občini
Piran - uradne Objave št. 14/2011).
• Najmanj 15 dni pred vključitvijo otroka v vrtec morajo
starši pristojnemu Centru za socialno delo oddati Vlogo
za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za znižano plačilo
oskrbnine.
• Po Pravilniku o plačilih oskrbnin za programe v vrtcih
imajo starši možnost 50% plačila za enkratno neprekinjeno
odsotnost najstarejšega otroka za čas enega meseca v
koledarskem letu.
• Za neprekinjeno dvomesečno odsotnost otroka zaradi
bolezni plačajo starši 50% zneska določenega plačnega
razreda, če v treh dneh po zadnjem dnevu odsotnosti otroka
oddajo vrtcu zdravniško potrdilo.
• Mesečno plačilo oskrbnine se zniža za stroške prehrane od
prvega naslednjega dne, ko starši, do 9. ure zjutraj, sporočijo
odsotnost otroka.
• Spremembo programa lahko starši uveljavijo z izpolnjenim
obrazcem, ki ga 1. v mesecu oddajo vzgojiteljici.
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STARŠI LAHKO IZBIRAJO MED PROGRAMOMA
• Dnevni program, traja od 6 do 9 ur in obsega vzgojo, varstvo
in prehrano s tremi obroki.
• Poldnevni program, traja od 4 do 6 ur in obsega vzgojo,
varstvo in prehrano z dvema ali tremi obroki. Otrok je lahko v
vrtcu najkasneje do 14.30.

ODDELKI
• starostno homogeni oddelki
otroci enake starosti - razpon enega leta,
• starostno heterogeni oddelki
otroci različne starosti od 1 do 3 let ali od 3 do 6 let,
• starostno kombinirani oddelki
otroci različne starosti od 1 do 6 let.
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VARNOST OTROK
Pred vstopom otroka v vrtec morajo starši z njim opraviti
zdravniški pregled in prinesti zdravniško potrdilo o pregledu.
Vzgojiteljico morajo opozoriti na morebitne zdravstvene
posebnosti otroka.
Dolžni so posredovati aktualne telefonske številke in druge
podatke v primeru potrebe obveščanja.
V vrtec naj pripeljejo le zdravega otroka, saj se bolan otrok slabo
počuti, obenem pa ogroža zdravje drugih otrok. Vrtcu morajo
sporočiti morebitna bolezenska stanja otrok.
Pri dnevnem prihajanju in odhajanju otrok morajo starši oz.
pooblaščene oseba otroka osebno izročiti vzgojiteljici in ga
osebno prevzeti.
Če se pri otroku v vrtcu ugotovijo znaki obolenja, je vzgojno
osebje dolžno obvestiti starše, v posebnih primerih pa odkloniti
sprejem otroka v oddelek in starše napotiti k pediatru.
V vrtec ne sodijo predmeti, ki lahko ogrozijo varnost ali zdravje
otrok.
Starši naj poskrbijo za udobna in varna oblačila in obutev otrok.
Starši sami sklenejo nezgodno zavarovanje za otroka po lastni
izbiri.
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PO ČEM SMO PREPOZNAVNI
Naša najpomembnejša naloga je zagotavljati strokovno in
kvalitetno vzgojno delo, ki bo omogočalo optimalni razvoj
vsakega otroka, upoštevajoč interese, potrebe in individualne
posebnosti. Ustvarjali bomo pogoje, ki bodo razvijali in
spodbujali napredek vseh otrok.
Vsako leto določimo »rdečo nit«, ki povezuje celotno dogajanje
in programe v vrtcu.
PROJEKTI
Redni program bogatimo z dodatnimi programi, ki potekajo
celo leto in so del kurikuluma vrtca.
Veliko pozornosti posvečamo projektnemu delu. Vključeni smo
v projekte na državni in mednarodni ravni:
• Vsi oddelki vrtca so vključeni v projekt EKO VRTEC, ki ima
Eko listino in Eko zastavo. Kuhamo zdravo, imamo vrt in
izvajamo pestre učilnice v naravi.
• V oddelkih obeh starostnih obdobij izvajamo progam NTC
učenja (Network Teaching Children), ki razvija intelektualne
sposobnosti vseh otrok in stimulira razvoj nadarjenih. Vrtec
je pridobil certifikat Evropska točka za nadarjene (European
Talent Point).
• Projekt Fit Kobacaj je specializiran program za področje
telesne dejavnosti in športa za predšolsko obdobje, s
poudarkom na prvem starostnem obdobju. Didaktične
delavnice so namenjene prikazu izvedbe učnega procesa s Fit
strategijo poučevanja. Na posamezni učni enoti se uporablja
Fit didaktične gibalne igre in Fit didaktične pristope, ki jih
strokovni delavci spoznavajo v okviru Fit internih strokovnih
usposabljanj.
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• V sklopu projekta Jeziki štejejo prof. Anita Sila izvaja angleške
urice za otroke stare 5 - 6 let.
• V oddelkih od 2. do 6. leta izvajamo gibalno - športni
program Mali sonček, ki bogati gibalno/športne dejavnosti
z raznovrstnimi dejavnostmi: igre brez meja, naravne oblike
gibanja na prostem, vožnja s poganjalčkom, igre z žogo,
mini kros, vožnja s triciklom ali skirojem, mali planinec in
kolesarjenje.
• Otroci od 4. leta naprej so vključeni v projekt - Mednarodni
dan strpnosti - Dan za strpnost in prijateljstvo. Otroci v
projektu ozavestijo, kaj strpnost je in prepoznavajo, da je
obrekovanje tudi oblika nestrpnosti.
• Že vrsto let sodelujemo v projektu Preventiva in vzgoja v
cestnem prometu z naslednjimi akcijami: Teden požarne
varnosti in Dan brez avtomobila. Sodelovali bomo v akciji
Bodi viden, bodi previden, imeli bomo predstavo za otroke
Nika in promet ter sodelovali v programu Kolesarčki.
• Pri projektu Prostovoljstvo in krvodajalstvo otrokom in
staršem predstavimo pomen prostovoljstva in krvodajalstva.
Organiziramo krvodajalske akcije in humanitarne akcije
zbiranja otroških oblačil, obuval, igrač in drugih predmetov.
• V poletnih mesecih izvajamo projekt Varno s soncem. S
preventivnimi dejavnosti izobražujemo otroke, osveščamo
starše in otroke o nevarnosti sonca v poletnih mesecih in o
zaščiti pred sončnimi žarki.
Poleg navedenih projektov bodo v oddelkih potekali projekti na
pobudo vzgojiteljic in otrok.
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
• Lutkovna skupina Dobra volja je najbolja za naše otroke
pripravlja lutkovne in gledališke predstave in se uspešno
uveljavlja tudi izven vrtca.
• V vrtcu imamo Plesno pevske urice v katere so vključeni
otroci starejših skupin.
• Programe obogatimo s povabilom zunanjih gostov.
• Med letom organiziramo delavnice in prireditve za otroke in
starše.
• Ob koncu šolskega leta organiziramo skupna zaključna
druženja.
• Za otroke stare 5 do 6 let organiziramo in izvedemo 10 urni
tečaj plavanja.
• Preko igre, plesa, petja, izštevank, zgodb, dramatizacije in
likovnega ustvarjanja otroke v vseh skupinah seznanjamo
z italijanskim jezikom. Za otroke stare 5 do 6 let en krat
tedensko izvajamo urico italijanskega jezika.
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PREDSTAVLJANJE VRTCA
Zanimive dogodke otrok objavimo v lokalnih in strokovnih
revijah. Z likovnimi izdelki se otroci predstavijo na različnih
razstavah.
Na spletni strani vrtca redno objavljamo prispevke in fotografije
zanimivih dogodkov v vrtcu.

STROKOVNI DELAVCI IN OTROCI
Dolžnost vsakega vzgojitelja je zagotavljati uresničevanje
otrokovih pravic.
Z vsakim otrokom vzpostavimo komunikacijo, ki bo otroku
omogočala izražati svoje potrebe, misli, prijetne trenutke pa
tudi neprijetna čustva. V svoji komunikaciji smo do otroka
pošteni, odkritosrčni in pristni. Opaziti in prepoznati moramo
posameznika ter upoštevati individualnost in odstopanja v
razvoju. Otroka moramo spoštovati v njegovi enkratnosti.
Razumemo otrokova verbalna in neverbalna sporočila. Opazimo
spremenjeno vedenje pri otroku in pokažemo razumevanje za
to. Občutljivi smo na otrokove težave in stiske. Zaupamo v otroka
in njegov napredek. Vsakemu otroku smo naklonjeni, nudimo
mu čustveno zavetje, občutek svobode pri igri in ustvarjanju.
Upoštevamo pobude otrok pri načrtovanju in uresničevanju
pedagoškega procesa.
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VRTEC IN STARŠI
Udeleženci v vzgojnem procesu so otroci, starši in vzgojitelji.
Starši in vzgojitelji stopajo z roko v roki v prid otroka, s skupnim
ciljem za otrokov napredek v razvoju.
Staršem želimo nuditi občutek zaupanja, da so njihovi otroci v
vrtcu varni in da imajo zadovoljene vse fiziološke in psihološke
potrebe, potrebe po učenju, ustvarjanju, spoštovanju in
upoštevanju. Upoštevamo želje in pobude staršev, ki so v
skladu s strokovnostjo. Spoštujemo družino in strogo varujemo
njeno zasebnost. Starši morajo spoštovati delo, organizacijo in
osebje vrtca. Omogočamo jim komunikacijo z drugimi starši
za negovanje prijateljstva med otroki. Vrtec nudi staršem
strokovne odgovore in pomoč pri vzgoji otrok in reševanju težav
v otrokovem razvoju.

PODROČJA SODELOVANJA
S starši sodelujemo na različnih področjih:
• strokovna srečanja: roditeljski sestanki, govorilne ure,
predavanja, šola za starše,
• prireditve in praznovanja; delavnice, odprta vrata,
priložnostna praznovanja, delovne akcije, izleti, obiski na
domu, pohodi, športni popoldnevi, sodelovanje pri projektih,
predstavitve poklicev, predstavitve držav priseljencev,
zaključne prireditve,
Soodločanje o delu in življenju vrtca:
• za organizirano uresničevanje interesov staršev v vrtcu
deluje Svet staršev. Sestavljajo ga predstavniki staršev 16-ih
oddelkov. Starši imajo svoje predstavnike tudi v Svetu zavoda.
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IZ PRAVILNIKA O PUBLIKACIJI VRTCA
Člen, točka 4 (Ur. L. RS št. 64/96)
Vrtec je inštitucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih
otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo pravice starši
oz. njihovi zakoniti zastopniki. Otrokom vključenim v javne vrtce,
zagotavlja država možnost za optimalen razvoj, ne glede na spol,
socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost,
telesno in duševno konstitucijo itn.; optimalen razvoj vključuje
tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju.
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
avtonomne presoje. Javni vrtci so svetovno nazorsko nevtralni.
Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske
otroke (kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in
pravice do zaščite osebnosti, s povdarkom na varstvu osebnih
podatkov. Starši imajo pravico sodelovnja pri načrtovanju ter
organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora
vrtec formalno omogočiti.
Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo
posegati v strokovno avtonomnost vrtca. Ob vstopu otroka
v vrtec lahko ta staršem omogoči postopno uvajanje otroka v
vrtec tako, da smejo biti z njim v skupini v obdobju, ki lahko traja
več tednov.
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Izdal:
Vrtec Morje Lucija
Fazanska ulica 3
6320 Portorož
Tel. 05/ 671 28 30
www.vrtecmorje.si
Uredila: Vera Bubnič
Likovni prispevki: otroci Vrtca Morje Lucija
Oblikovanje: Tedy Grbec
Naklada: 75 izvodov
Tisk: GT-design d.o.o.
Lucija, junij 2021

Ni nam vseeno za okolje, zato smo pri tisku brošure uporabili papir,
ki je bil pridobljen iz lesa gozda, ki je odgovorno upravljan.
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VRTEC MORJE LUCIJA
DOBRODOŠLI V NAŠEM VRTCU!
Otroci, želimo vam, da bi se počutili
varno, sproščeno, ustvarjalno...
da bi doživeli neskončno lepih
in vznemirljivih trenutkov
med nami!

