»TISTO, KAR SE NAJBOLJ SPLAČA ZAPRAVITI
ZA OTROKA,
JE VAŠ ČAS.«
LOUISE HART
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Otroci imajo kratke noge,
a delajo največje korake
do Sonca,
do Sreče,
čez Svet, ...
(T. Pavček)
Spoštovani starši!
Kot bi trenil, so na vrata ponovno potrkali septembrski dnevi. Začetek
novega šolskega leta naznanja novo zgodbo, ki jo vsako leto tako uspešno
spišemo skupaj z vami. Vrtec ni le zgradba, kamor vsako jutro vstopajo
vrtčevski otroci. To je kraj, kjer v objemu pisanih igralnic domuje velika
družina, njeni člani pa so edinstveni; vsak od njih namreč kakor grozdek na
trsu dozori ob svojem času.
Vsako leto znova strmimo k razvijanju pomembnih vrednot pri naših
najmlajših. Skupaj z vami se zmeraj veselimo prvih otroških korakov, besed
in drugih razvojnih mejnikov. Tudi v prihodnje se bomo po najboljših
močeh trudili skozi igro razvijati čudovite vrednote in medsebojne odnose,
ki bodo otrokom lepa poslanica za prihodnost. Zavedamo se, kako
pomembno je otrokovo ustvarjalno in kreativno mišljenje, zato se v naših
igralnicah velikokrat vihtijo čopiči, prelivajo barve in pojejo čudovite
pesmi. Drug drugemu se trudimo medsebojno pomagati in sprejemati
drugačnost. Naš zaveznik je zagotovo čudovita narava, ki nas obdaja v
zavetju haloških gričev in vedno znova vabi v svoj objem, kjer otroci
neizmerno uživajo. Ves čas strmimo k temu, da je vrtec kraj, kamor otroci
radi zahajajo, kjer se počutijo kot doma in se s pomočjo vzgojiteljev
celostno razvijajo v radovedne nadobudneže. V želji, da preživimo še eno
krasno leto, vas vabim, da se s skupnimi močmi podamo v jesenske dni in
skupaj prijazno poiščemo najlepše "vrtčevske poti."

Vaša ravnateljica Suzana Petek
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Vsi zaposleni v obeh naših vrtcih se zavedamo, da vrtec obstaja zaradi
otrok in za otroke. Svoje delo želimo opravljati kakovostno, tako strokovno
kot človeško, z vsem spoštovanjem do otrok. Skupaj s starši in vsemi
tistimi, ki jim je pomembno otrokovo dobro, želimo poskrbeti, da bo vrtec
kraj prijetnih doživetij in pozitivnih izkušenj za otroka.
Naša vizija je razvoj ustanove v smeri strokovnega, kvalitetnega,
ustvarjalnega in uspešnega vrtca. V vrtcu je nenehna težnja po
kakovostnem vzgojno izobraževalnem delu. Svoje poslanstvo
uresničujemo s celovito vzgojo predšolskih otrok in prijetnim bivanjem v
spodbudnem in inovativnem učnem okolju. Vrednote so sooblikovalke
našega življenja s katerimi skrbimo za dobrobit vseh pomembnih skupin:
zaposlenih, otrok, staršev, ustanoviteljev in drugih sodelujočih. Na osnovi
življenja vrednot lahko spremljamo in prepoznavamo kakovostno delo in
življenje.
V publikaciji vrtca, Vam želimo predstaviti vzgojno delo, kjer vsi strokovni
delavci vrtca skupaj s starši, načrtno in sistematično pripravljamo program,
ki je za predšolskega otroka najbolj primeren.
Z vizijo »DOBRO POČUTJE OTROK IN ODRASLIH, KI S PRIJAZNOSTJO,
DOBRO VOLJO IN ODGOVORNOSTJO DAJEJO SMISEL ŽIVLJENJU V
VRTCU.« bomo v šolskem letu uresničevali in nadgrajevali sodoben vrtec,
z
upoštevanjem
kurikuluma
za
vrtce.
»Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument in obenem osnova za načrtovanje dela v vrtcu.
Strokovni delavci vrtca preko kurikuluma, ki vsebuje načela in cilje predšolske vzgoje,
izvajajo vsakodnevne dejavnosti ob zavedanju, da upoštevajo razvojno stopnjo, interes ter
pobude otrok in staršev.«

Vrtec Zavrč in vrtec Cirkulane delujeta pod okriljem vzgojno –
izobraževalnega zavoda OŠ Cirkulane – Zavrč. Osnovna šola Cirkulane Zavrč je enovit zavod sestavljen iz dveh enakovrednih delov. Del zavoda
deluje na lokaciji Zavrč, drugi del, kjer je tudi sedež šole, na lokaciji
Cirkulane.
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Ravnateljica:

Suzana Petek

Pomočnica ravnateljice za šolo:

Terezija Štumberger

Pomočnica ravnateljice za vrtca:

Dušanka Kokot

Spletna stran osnovne šole: http://www.cirkulane-zavrc.si
Elektronski naslov OŠ Cirkulane - Zavrč: osnovna.sola@cirkulane-zavrc.si

KONTAKTNE INFORMACIJE- velja za oba vrtca:
Ravnateljica:

Suzana Petek

02 795 23 90 (pisarna Cirkulane)
02 795 22 81(pisarna Zavrč)
02 795 22 83 fax
suzana.petek@cirkulane-zavrc.si

Pomočnica
ravnateljice za
vrtec:

Dušanka Kokot

02 795 23 80
02 795 23 83
dusanka.kokot@cirkulane-zavrc.si

Tajništvo:

Simon Simonič

02 761 00 41
02 795 33 41

Računovodstvo: Irena Semenič

02 795 23 93

Svetovalna
služba:

02 795 23 92 (pisarna Cirkulane)
02 795 22 84 (pisarna Zavrč)
ana.belsak@cirkulane-zavrc.si

Ana Belšak

e-mail vrtca
(velja za oba vrtca)

vrtec.cirkulane@cirkulane-zavrc.si

4

VRTEC CIRKULANE-BELINI:
S 1.9.2020 je vrtec Cirkulane dobil novo ime »VRTEC CIRKULANE- BELINI«.
Vrtec Cirkulane-Belini je ime, ki ga bomo uporabljali v neuradnih
dokumentih. Odločitev za ime »Belini«, delno sovpada v kraj Belanov.
Italijansko poimenovanje metulja »Belini« se navezuje na imensko
preoblikovanjem oddelkov v vrtcu Cirkulane, saj so skupine (od najmlajših
do najstarejših) poimenovane po razvoju metulja.
IGRALNICE:
Lupinice (1-3 let)

02 795 23 84

Gosenice (2-4 let)

02 795 23 82

Bube (3-5 let)

02 795 23 83

Metulji (4-6 let)

02 795 23 80

Kontaktne informacije:

Vrtec Cirkulane, Cirkulane 69, 2282 Cirkulane

Kadrovska razporeditev:
Skupina

Vzgojiteljica

LUPINICE (1-3 let)
10+2

TATJANA JURGEC

Vzg. predš. otrok pomočnik/ica
vzgojiteljice
MOJCA DREVENŠEK

GOSENICE (2-4 let)
17

LIDIJA TEMENT

NADA ARBEITER

BUBE (3-5 leta)
19
METULJI (4-6 let)
19+2

URŠKA HORVAT

SIMONA MILOŠIČ (½)
MATIJA BRMEŽ ( ½)
DARINKA KOLEDNIK

SIMONA MILOŠIČ ½
DUŠANKA KOKOT ½
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VRTEC ZAVRČ:
Kontaktne informacije:

Vrtec Zavrč, Zavrč 14, 2283 Zavrč

IGRALNICE:
Medvedki (1-6 let)

02 795 22 87

Ježki (1-6 let)

Kadrovska razporeditev:
Skupina

Vzgojiteljica

MEDVEDKI ( 1 – 6 let)
17 otrok

ALENKA RIŽNAR

Vzgojiteljica predš.
otrok-pomočnica
vzgojiteljice
MARTINA TEŽAK

JEŽKI ( 1 – 6 let)
17 otrok

SLAVICA VINDIŠ

BERNARDKA ROPIČ

ORGANIZACIJA DELA
Med 5.30 in 7.30 uro poteka sprejemanje in združevanje otrok v dežurni
igralnici. Dežurna igralnica je matična igralnica vzgojitelja/ice, ki v
posameznem tednu v mesecu zjutraj prva/i odpre vrtec. Združevanje otrok
poteka vse do prihoda druge/ga vzgojiteljice/vzgojitelja po urniku.
Najkasneje do 7.50 ure se otroci razvrstijo v matično skupino skupaj s
svojimi vzgojitelji, kjer se pripravijo na zajtrk in druge aktivnosti.
V času šolskih počitnic, kjer število otrok največkrat upade, se otroci in
vzgojno delo vrtca organizira v enem oddelku (vrtec Zavrč) ali dveh/treh
oddelkih (vrtec Cirkulane-Belini). Strokovni delavci vrtca se predhodno
pozanimamo o številu prijavljenih otrok v času počitnic (na posebej
pripravljenih obrazcih, ki jih starši podpisane in izpolnjene vrnete nazaj
vzgojiteljem vašega otroka) ter na podlagi prijav organiziramo delo v
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posameznih oddelkih. Starši ste o združitvah otrok v času počitnic
obveščeni preko obvestil na oglasnih deskah posamezne igralnice, prav
tako ste starši preko obvestil na oglasnih deskah obveščeni o izvajanju
pedagoške prakse dijakov/študentov/pripravnikov in/ali morebitnih
nadomeščanj v oddelkih.

POSLOVNI ČAS VRTCA
VRTEC

OD - DO

VRTEC CIRKULANE- BELINI

5.30 – 16.00

VRTEC ZAVRČ

5.30 - 16.30

PROGRAM VRTCA
Vrtca izvajata dnevni program, ki traja od 6 - 9 ur. Namenjen je otrokom
od 11 mesecev starosti do vstopa v šolo in obsega vzgojo, varstvo in
prehrano otrok. Programa vključujeta zajtrk, kosilo in popoldansko malico.
Cilji in naloge so načrtovane iz Kurikuluma za vrtce in so v skladu z
zakonodajo na področju vrtcev. Temeljna načela in cilji vrtca so
opredeljeni v Zakonu o vrtcih.

ODDELKI
Otroci so lahko razporejeni v starostno homogene, heterogene ali
kombinirane oddelke. V vrtcu Zavrč imamo dva kombinirana oddelka, v
vrtcu Cirkulane pa tri heterogene oddelke ter en kombiniran oddelek.

VPIS IN SPREJEM OTROK (po 20. členu)
Vrtca vpisujeta in sprejemata otroke v svoje programe na podlagi prijav
čez vse leto. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, o
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sprejemu otrok v vrtec odloča komisija, ki jo sestavljajo trije člani, in sicer :
- en predstavnik občine ustanoviteljice, ki ga imenuje župan/županja,
- en predstavnik vrtca OŠ Cirkulane-Zavrč, ki ga imenuje ravnateljica,
- en predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev.

LETNI DELOVNI NAČRT (po 21. členu)
Je javni dokument, ki je objavljen na spletni strani šole in vrtca. Oblikujejo
in izvajajo ga vsi zaposleni obeh vrtcev ter ga ob koncu šolskega leta tudi
evalvirajo. V letnem delovnem načrtu so podrobneje predstavljene vse
vsebine, projekti, cilji in naloge, ki jih strokovni delavci izvajajo skozi
celotno šolsko leto.
DEJAVNOSTI RAZVRŠČAMO NA PODROČJA:
- Gibanje,
jezik,
- umetnost,
- družba,
- narava,
- matematika.
Največji poudarek v letošnjem šolskem letu bomo namenili vsebinam, ki
zajemajo spoznavanje jezika, gibanja in družbe.

UPORABA PREDPISOV O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
Vrtca posedujeta osebne podatke, vsebovane v evidencah, v skladu s
predpisi o varstvu osebnih podatkov. Vrtca vodita evidenco vpisanih in
vključenih otrok. Evidenco plačil staršev vodi šola - računovodstvo.

ROK HRAMBE
Evidence vpisanih in vključenih otrok se izbrišejo eno leto po izstopu
otroka iz vrtca.
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PRAVICE STARŠEV
Ob vstopu otroka v vrtec staršem omogočamo postopno uvajanje tako, da
so prve dni skupaj z njim in ga postopoma puščajo samega. Starši imate
pravico do vpogled v program za otroke, da ste obveščeni o življenju in
delu v vrtcu, do zaščite osebnih podatkov, da sodelujete pri načrtovanju in
organiziranju dela v vrtcu in skupini – pri tem pa seveda upoštevate meje
svojega soodločanja in ne smete posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI – PROJEKTI (izvajalci so vzgojitelji):
So dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni Kurikulum vrtca in jih vrtec izvaja
občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od projekta, interesa otrok in želja
staršev. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca - izvajajo se v
okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu v obliki delavnic v
prostorih vrtca in/ali izven stavbe in/ali igrišča vrtca.
VRTEC CIRKULANEBELINI

Starost
otrok

Izvajalec/ka

Lutkovni krožek

4-6 let

Lidija Tement

Domače branje

2-6 let

Dušanka Kokot, Simona Milošič,
Lidija Tement, Urška Horvat

Pasavček

2-6 let

VSI

Mali sonček

2-6 let

VSI

Računalništvo

5-6 let

Robi Železnik

Zdravi zobki

1-6 let

VSI

Plesna zabava

4-6 let

Dušanka Kokot

Trajnostna
mobilnost

3-6 let

VSI
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VRTEC ZAVRČ

Starost
otrok

Izvajalka

Pasavček

3-6 let

Otroška folklora

4-6 let

Alenka Rižnar

Mali sonček

2-6 let

Alenka Rižnar, Slavica Vindiš

Zdravi zobki

1-6 let

VSI

Domače branje

3-6 let

Trajnostna
mobilnost

3-6 let

Alenka Rižnar, Slavica Vindiš

Alenka Rižnar, Slavica Vindiš
VSI

NADSTANDARDNI PROGRAM (zunanji izvajalci-plačljive dejavnosti)
Nadstandardni program se izvaja v primeru dovolj prijavljenih otrok, v
posameznem vrtcu. Ponudniki prijave pošljejo, zberejo in oblikujejo do
konca meseca septembra/začetek oktobra. Ko imajo zbrane ponudbe se z
vodstvom dogovorijo o terminu izvajanja ter posredujejo sezname otrok,
ki so vključeni v posamezni program.
-

Plavalni tečaj - Terme Ptuj (7.6.-11.6. 2021),
šola v naravi - dom Ajda nad Libeličami (3.5.2021-5.5.2021),
plesna šola,
športna šola Športko,
gledališki abonma.

10

DNEVNI RED VRTCA:

ČAS (OD – DO)

530 – 730
750-800

DEJAVNOST
SPREJEM OTROK (združene
skupine),
IGRA PO ŽELJI OTROK
PRIPRAVA NA ZAJTRK

800 – 840

ZAJTRK

900 – 1000

VODENE DEJAVNOSTI

1000 – 1115

IGRA OTROK
(v igralnici, na prostem, na igrišču,
sprehodi, itd.)

1115 -1130

PRIPRAVA NA KOSILO

1130 – 1215

KOSILO

1215 -1400

POČITEK

1400 – 1430

MALICA

1430 – 1600 (vrtec Cirkulane)
1430 – 1630 (vrtec Zavrč)

IGRA OTROK , ODHODI DOMOV
NADSTANDARDNI PROGRAM
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SODELOVANJE S STARŠI
VSEBINA

S
O
D
E

TERMIN

IZVAJALCI

Sprejem novincev,
razporeditev otrok v
skupine

september

VSI

Roditeljski sestanek,
oddelčni sestanki

September
/oktober

VSI

Predstavitev vzg. dela
(spletna stran vrtca, članki,
likovni izdelki)

skozi vse
šolsko leto

Vsi

Pogovorne ure (1xmesec)
Individualni pogovori

Po dogovoru,
vsakodnevno

Vzgojitelji
vsi

Medgeneracijsko srečanje

1x letno

Vsi

Pustna delavnica

Jan-febr. 2021

Vsi

Pustna povorka v
Cirkulanah

Februar 2021

Vsi

Pustna povorka v Zavrču

Februar 2021

Metulji,
vrtec Zavrč

April

Vsi

Šola v naravi (letniki 2015)

Maj 2021

Vzg.starejših
otrok

Plavalni tečaj (letniki 2015)

Junij 2021

Vzg.starejših
otrok

L
O
V
A
N
J
E

Dan odprtih vrat vrtca
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Barbarno v Cirkulanah

December

Vrtec Cirkulane

Novoletni bazar

December

VSI

Občinsko obdarovanje
otrok (Zavrč, Cirkulane)

December

VSI

Pohod prijateljstva – mini
pohod

April 2021

VSI

Praznik občine Cirkulane

Junij 2021

Metulji, Bube

Sprejem minimaturantov na
občinah

Junij 2021

Občina Zavrč,
občina Cirkulane,
vzgojitelji

Kostanjev piknik otrok

Sept.-okt.

Vsi

Lutkovne predstave

2-4x letno

Vsi

Okt.-nov. 2020

Vsi

Febr.2021

Metulji,
vrtec Zavrč

Marec-maj 2021

Vzg.starejših
otrok

Nadstandardni program

Okt.-junij

Zunanji izvajalci

Obogatitvene dejavnosti

Okt. - junij

Vzgojitelji vrtca

Projekti posameznega
oddelka

Sept- maj

Vzgojitelji,
zunanji izvajalci

Junij

Vse skupine

Pohod vrtca
D
R
U
G
O

Pustna povorka v občini
Zavrč
Spomladanski krosi

Zaključna zabava v vrtcu

13

SODELOVANJE Z OKOLJEM
DEJAVNIKI V
KRAJU

POLICISTI,
Projekt
PASAVČEK

SREČANJE Z
GASILCI

ZOBOZDRAVSTVEN
A AMBULANTA
PTUJ

LOVSKA
DRUŽINA

VSEBINA SODELOVANJA
 predstavitev dela,
poklica
 prikaz opreme, sirene,..
 ulice otrokom,
 sprehod po občini,
 spoznavanje prometnih
znakov,
 uporaba otroških
sedežev.
 predstavitev gašenja,
opreme, avtomobilov,
 evakuacijske vaje,
 ogled gasilskega doma.
 skrb za zdrave zobke
 umivanje zob ob
strokovni pomoči,
 zgodbice na temo zobki
 rokovanje z
medicinskimi
pripomočki
 obisk v vrtcu
 skrb za živali pozimi
 delo lovcev,
predstavitev
 polnjenje krmišč,
ogled lovskega doma,
preže
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TERMINI

IZVAJALCI

Oktober -

PP Gorišnica

April

vsi

1-2X letno

PGD
Cirkulane,
PGD Zavrč

4-5x letno
medicinska
sestra Mojca

November
–
April

LD Cirkulane,
LD Zavrč

ŠOLSKA
KNJIŽNICA,
BIBLIOBUS
POŠTA,
TRGOVINA,
KMETIJSKA
ZADRUGA,
FRIZERSKI
SALON






-

ogled in predstavitev
dela, poklicev



prireditve, pohod
Prijateljstva,
sodelovanje pri
izvajanju vzg.
programa,
občinsko obdarovanje
otrok,
sprejem Mini
maturantov,
ogled šole/učilnic,
sodelovanje z
vodstvom in drugimi
delavci šole,
sodelovanje na
prireditvah


OBČINA




ŠOLA

DRUŠTVO
GOSPODINJ

KMETIJE

poslušanje zgodbic
ogled knjižnice,
izposoja knjig
kulturni praznik

- razstave jedi




obisk kmetije
spoznavanje živali
krmljenje živali
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čez celo
leto

po
dogovoru

Celo leto

Celo leto

Knjižničarka,
vzgojitelji,
starši
Uslužbenci,
Vrtec
Cirkulane,
Vrtec Zavrč

Občina
Cirkulane,
Občina Zavrč,
VSI

Vsi zaposleni
OŠ Cirkulane –
Zavrč

Oktobernovember

VSI,

1xletno

VSI

FRIZERSKI
SALON

VSI

tradicionalni slovenski
zajtrk
obisk čebelarjev

november

VSI

ogled prostorov
pogovor z zdravnico,
zdravstvenim osebjem

1X letno

spoznavanje poklica
obisk pri frizerju/ki


ČEBELARJI

ZDRAVSTVENA
AMBULANTA

1Xletno







Uslužbenci,
VSI

ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM V VRTCU
Otrok ne more biti v skupini, če ga bolezen ovira pri aktivnosti.
Potrebuje dodatno nego druge osebe ter obstaja tveganje za širjenje
bolezni na druge otroke, zaposlene in obiskovalce vrtca.
V vrtcu se trudimo, skladno z veljavno zakonodajo, zagotoviti otrokom
čisto, varno in zdravo bivalno okolje. Opravljamo stalen nadzor nad
higiensko-tehničnimi pogoji objektov, prostorov in opreme, nadzor nad
ustreznim higienskim režimom ter nenehno spremljamo zdravstveno
stanje otrok, izvajamo preventivne ukrepe na področju preprečevanja in
širjenja nalezljivih bolezni.
Vzgojitelji imamo pravico zavrniti otroka z znaki nalezljive bolezni, kot so
vročina, driska, bruhanje, izpuščaji in podobno.
Zakonska osnova je Zakon o nalezljivih boleznih, ki pravi, da ima vsak
pravico do varstva pred nalezljivo boleznijo in da je vsak človek dolžan
skrbeti za svoje zdravje in zdravje drugih ter Zakon o vrtcih, ki pravi, da je
vrtec vzgojno izobraževalna ustanova in ne zdravstvena ustanova.
V vrtcu veliko damo na zdrav način življenja, ki je zelo pomemben tudi za
zaščito pred obolenji. Pri nas otroci uživajo zdravo prehrano, veliko
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svežega sadja, dnevno se gibajo na svežem zraku, igralnice pogosto
prezračujemo in vzdržujemo dober higienski režim.
Vzgojitelji v vrtcu niso dolžni in ne smejo otroku dajati nobenih zdravil,
razen življenjsko potrebnih, ki jo predpiše zdravnik in za to izda potrdilo
(na primer vročinski krči). Nikoli se ne ve, kdaj lahko pride do alergične
reakcije otroka na zdravilo, do šoka ali drugih nezaželenih učinkov.

VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC PO PREBOLELI NALEZLJIVI OKUŽBI
- kapljične nalezljive bolezni (gripa, oslovski kašelj ):
5 do 7 dni od začetka bolezni oz. po ozdravitvi,
- črevesne nalezljive bolezni (driska, bruhanje, glistavost):
po 48 urah od zadnjega simptoma,
- nalezljive bolezni z izpuščaji (ošpice, rdečke, mumps, škrlatinka,
angina, norice, peta bolezen, šesta bolezen, herpes):
po 5 dneh po pojavu značilnega izpuščaja,
- vnetje kože-gnojne rane: po 48 urah od začetka antibiotičnega
zdravljenja, če so gnojne rane prekrite,
- bolezen rok, nog, ust: ko ni več mehurčkov in se vsi posušijo,
- vnetje oči: ko ni več izcedka iz oči/ oz. 48ur od začetka antibiotičnega
zdravljenja,
- paraziti (naglavne uši): po
uspešnem razsuševanju.
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Otrok sme ponovno v vrtec, ko je zdrav in vsaj 2 dni nima vročine,
ne bruha in nima driske (priporočila Nacionalnega inštituta za
javno zdravja).

DOLŽNOSTI STARŠEV
Prvi dan uvajanja prinesete zdravniško potrdilo, da je otrok zdrav in
cepljen po programu.
V vrtec vedno pripeljete ZDRAVEGA OTROKA.
Vzgojitelje opozorite na zdravstvene posebnosti otroka, dietno prehrano
(zdravniško potrdilo).
Zaradi nenadne bolezni, poškodbe in drugih nepredvidenih dogodkov,
vrtcu posredujete dosegljive telefonske številke (prav tako morebitne
dodatne spremembe, npr. tel. številka, naslov).
Odsotnost otroka v primeru nalezljivih bolezni, redno sporočate vrtcu.
Otroka osebno predate vzgojiteljem v skupino, nikakor ga ne puščate na
hodnikih ali brez spremstva odrasle osebe. V primeru, da hodi kdo drug po
otroka, morate obvestiti vzgojitelje.
Otrok mora priti in oditi iz vrtca v spremstvu ODRASLE osebe (v primeru,
da po otroka hodi mlajša oseba od 18 let, podpišete soglasje za mlajšo
osebo, kjer prevzamete vso odgovornost nase).
Otrok ne puščate v vrtcu več kot 9 ur.
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Spoštujete sprejete dogovore (starši – otrok - vzgojitelj).
Otroka primerno oblečete in obujete, prav tako morate poskrbeti, da ima
vaš otrok v garderobi vedno dovolj rezervnih oblačil (ob vsakem vremenu).
V vrtec ne prinašate nevarnih in dragih predmetov/igrač (sami presodite
kaj je dobra igrača, za uničeno lastnino ne odgovarjamo).
Redno plačujete svoj delež cene programa.
VSAKODNEVNO spremljate obvestila na oglasnih deskah.

OBRAČUNAVANJE PLAČILA V ČASU OTROKOVE ODSOTNOSTI
Če starši pravočasno (do 8.00 ure zjutraj za tekoči dan in naprej)
napovejo otrokovo odsotnost, se staršem od njihove cene programa
odbije v ceni dnevni strošek za živila. (velja za oba vrtca)
V primerih nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki zahtevajo
daljšo neprekinjeno odsotnost otroka (najmanj 30 dni in ne več kot
60 koledarskih dni), lahko starši uveljavljajo dodatno znižanje plačila
s pisno vlogo in predložitvijo ustreznih zdravniških potrdil. Tako se
zraven neporabljenih stroškov za živila zniža plačilo staršev tako, da
znaša plačilo staršev 50% njihovega prispevka za program vrtca.
(velja za vrtec Cirkulane-za otroke, ki imajo skupaj s starši stalno
prebivališče v občini Cirkulane)
Starši, ki želijo otroka v času poletnih počitnic začasno izpisati iz OE
vrtca Cirkulane, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške
odsotnosti otroka, enkrat letno v obdobju od 1.junija do 31.avgusta.
Rezervacija se lahko uveljavlja za neprekinjeno odsotnost otroka za
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največ en mesec. Za počitniško rezervacijo plačajo starši 50% njim
določenega plačila po odločbi za program. Počitniško odsotnost
starši pisno napovejo vrtcu vsaj deset (10) dni pred prvim dnem
odsotnosti. Rezervacijo lahko uveljavljajo samo starši, ki imajo
skupaj z otrokom stalno prebivališče v občini Cirkulane.
Starši otrok iz drugih občin, ki so vpisani v OE vrtec Cirkulane, za
katere Občina Cirkulane po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti razliko
do cene programa, lahko v OE vrtec Cirkulane uveljavljajo
rezervacijo, če občina, ki jim je po predpisih dolžna kriti razliko do
cene programa, rezervacijo omogoča, pod pogoji navedenih v
sklepih posameznih občin.
IZPIS OTROKA IZ VRTCA
Za izpis otroka iz vrtca je potrebno izpolniti poseben obrazec, ki ga
dobite v vrtcu ali na spletni strani vrtca in sicer 15 dni pred želenim
izstopom. Izpisan otrok nima prednosti pri ponovnem vpisu.
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