SPOROČILA STARŠEM
Posredujemo vam nekaj pomembnih
sporočil ob vključitvi otroka v naš vrtec.
Družina je prvi in najpomembnejši
vzgojitelj. Ob vključitvi otroka v vrtec
želimo ustvariti partnerski odnos, ki bo
temeljil na spoštovanju in sodelovanju.
Osnovo dobrega odnosa sestavljajo
pogovor, spoštljivost, sprejemanje razlik in
tistega, kar je za otroka najboljše.
Kakovosten medsebojni odnos pomeni
večjo korist za otroka.
OBVEZNOSTI STARŠEV PRED PRIHODOM
otroka v vrtec


Otrok mora biti pred vključitvijo v vrtec
pregledan pri pediatru. Zdravniško
potrdilo prinesete na upravo vrtca do
vključitve.



Starši, ki želijo uveljavljati znižano
plačilo vrtca oddajo vlogo pred
vključitvijo na pristojni CSD, ki jim bo
izdal odločbo z veljavnostjo enega leta
in ne več za koledarsko leto.



Po prejemu obvestila o sprejemu
otroka v vrtec, boste prejeli v podpis
Pogodbo o medsebojnih pravicah in
obveznostih.

OB SPREJEMU













Predvidite si proste dni v času uvajanja
v vrtec. Priporočamo, da ste z otrokom
prve dni v vrtcu le uro ali dve, nato pa
postopoma podaljšujte čas uvajanja in
otroka puščajte samega v oddelku.
Otrok naj prinese s seboj ljubkovalno
igračo, ki jo ima najraje; v prvem
starostnem obdobju pa še stekleničko
in dudo.
Otrok mora imeti copate, svoj lonček,
rezervna oblačila in plenice (v kolikor
ni čist).
V primeru slabega vremena naj bo
otrok primerno obut in oblečen, saj je
tudi takrat predvideno gibanje na
prostem.
Spanje ni obvezno, priporočamo pa
počitek v tišini po jedi, da se otroci
umirijo in spočijejo.
V igralnico ne vstopajte obuti!

ODPRTA VRATA V ČASU VPISA
Z otrokom nas obiščite v naših enotah v
času vpisa v vrtec:
od 23. 3. 2016 do 1. 4. 2016
med 9.30−11.00 uro

Za obisk igralnic imejte s seboj copate!
Namen odprtih vrat je, da se starši in otroci
seznanite z življenjem in potekom dela v
našem vrtcu.
Vse potrebne informacije dobite ob vpisu.
31. 3. 2016 ob 17.00 uri ste vabljeni na
predstavo MUCA COPATARICA, ki bo
potekala v večnamenskem prostoru na
sedežu vrtca (Gledališka ul. 6).
30. 3. 2016 ob 17.00 uri pa vas vabimo na
literarno-plesni večer.
V kolikor se boste odločili za vključitev
otroka v naš vrtec, se bomo potrudili, da si
pridobimo vaše zaupanje in zaupanje
vašega otroka.
Pričakujemo vas!
Ravnateljica
Renata Šerbinek

SESTANEK ZA STARŠE IN PRVO SREČANJE
OTROK, STARŠEV IN VZGOJITELJICE TER
POM. VZGOJITELJICE VAŠEGA OTROKA

VPISUJETE LAHKO V NAŠE ENOTE

1. ENOTA GLEDALIŠKA
Gledališka ulica 6
za otroke od 1. do 6. leta
Za otroke sprejete v vrtec v šolskem letu
2016/2017 bo informativni sestanek s
predavanjem v torek, 21. 6. 2016 ob 17.00
uri, v enoti Gledališka (na sedežu vrtca),
Gledališka ulica 6 (v pritličju – v športni
igralnici).
Najprej bo predavanje o pripravi otroka na
vstop v vrtec, sledile bodo informacije o
vpisu (enota, oddelek), nato vam bomo
podali pomembne informacije pred
vključitvijo otroka v vrtec oziroma pred
začetkom šolskega leta.
V četrtek, 31. 8. 2016, bo popoldan od
16.30–17.30, spoznavno srečanje otrok in
staršev z vzgojiteljico in pom. vzgojiteljice
v oddelku, v katerega bo vključen vaš
otrok.

PRVIČ V VRTEC

2. ENOTA PRISTAN,
Usnjarska ulica 11 (Lent)
za otroke od 1. do 6. leta
3. ENOTA GREGORČIČEVA - KREKOVA
enota posluje na dveh lokacijah
Gregorčičeva ulica 32a
za otroke od 3. leta
Krekova ulica 27
za otroke od 1. do 6. leta
(izmenski in popoldanski oddelek)
4. ENOTA SMETANOVA
Smetanova ulica 34a
enota posluje v dveh stavbah
vrtec − za otroke od 3. leta in
jasli − za otroke od 1. do 3. leta
5. ENOTA RIBIŠKA
Ribiška ulica 11
za otroke od 1. do 6. leta
6. ENOTA KOSARJEVA
Kosarjeva ulica 41
za otroke od 3. leta dalje
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