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PUBLIKACIJA
Šolsko leto 2021/2022

SPOŠTOVANI STARŠI!
V Vrtcu Murska Sobota nudimo otrokom vzpodbudno vzgojno učno
okolje, ki jim omogoča pridobivanje novih znanj, izkušenj, spretnosti in navad.
Hkrati pa si prizadevamo zagotavljati tako okolje, v katerem se bodo počutili
otroci in odrasli varno, sprejeto in spoštovano.
V Vrtcu Murska Sobota vzgajamo v duhu razumevanja, strpnosti, miru in
prijateljstva. Želimo ohranjati in poglabljati trdne vezi med vrtcem in družinami v skupno dobro, da bo Vrtec Murska Sobota kraj prijetnih doživetij
in pozitivnih izkušenj.
»VAŠE ZAUPANJE JE NAŠA POT!«
		
		

Ravnatelj:
Borut ANŽELJ, dipl. vzg.

VIZIJA VRTCA MURSKA SOBOTA:
Vrtec je prostor, kjer rastejo otroci, rastejo znanja za življenje,
sodelovanja in dobri odnosi.
V Vrtcu Murska Sobota si želimo korak za korakom, z roko v roki stremeti k
uresničevanju naše vizije. Skupaj bomo gradili, rasli, živeli in se tudi marsikaj
naučili.
Vsi zaposleni v vrtcu se zavedamo, da vrtec obstaja zaradi otrok in za otroke,
zato se trudimo svoje delo opravljati strokovno in kakovostno. Ker cenimo in
omogočamo individualnost ter nudimo možnosti izbire v nasprotju s skupinsko
rutino, se bomo potrudili postati odprt vrtec. V ta namen se bomo zavzemali
za sodelovanje, sprejemanje novih idej, strokovnih izzivov, predvsem pa za
fleksibilen izvedbeni kurikulum, ki ga bomo bogatili s projektnim delom in
sodelovanjem s starši in širšo družbeno okolico. V vsakodnevno prakso bomo
vnašali spoznanja in sodobna dognanja pedagoške stroke. Svoje delo bomo
kritično preverjali s pomočjo (samo)evalvacij.
Otrokom bomo omogočali učenje v spodbudnem okolju, kjer v aktivnostih in
interakciji z ljudmi gradijo lastno razumevanje in kvaliteten odnos. Trudili se
bomo spodbujati ustvarjalnost, omogočati družabnost ter sprostitev. Vzgajali
bomo v duhu pomembnih življenjskih vrednot, v duhu odgovornosti, kritičnega
razmišljanja, strpnosti, enakosti, varnosti, miru, solidarnosti, zdravja in znanja.

PREDSTAVITEV VRTCA
Vrtec Murska Sobota je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki deluje na osmih
lokacijah.
Sedež vrtca je na Talanyijevi ulici 6 v Murski Soboti.
Telefon: (02) 530 12 34
Faks: (02) 530 12 35
Elektronski naslov: info@vrtec-ms.si
Spletna stran: www.vrtec-ms.si
Ravnatelj: Borut Anželj
Telefon: (02) 530 12 34
Pomočnica ravnatelja: Barbara Stančević
Telefon: (02) 530 12 22
Poslovna sekretarka: Suzana Šantavec
Telefon: (02) 530 12 34
Računovodstvo:
Štefan Klement, vodja finančno računovodske službe
Telefon: (02) 530 12 37
Peter Žižek, finančni knjigovodja
Telefon: (02) 530 12 38
Mitja Horvat, obračun oskrbnin
Telefon: (02) 530 12 39

Svetovalna služba:
Mateja Kolmanko, svetovalna delavka
Telefon: (02) 530 12 25
Mihela Ketiš, svetovalna delavka
Telefon: (02) 530 12 36
Organizator prehrane in zdravstveno higienskega režima:
Stanislav Jančar, OP ZHR
Telefon: (02) 521 15 23
Špela Maligec, OP ZHR
Telefon: (02) 528 18 10
ENOTE VRTCA:
MIŠKE
Talanyijeva ulica 6
9000 MURSKA SOBOTA
Telefon: (02) 530 12 17
Št. oddelkov: 10
Poslovni čas: od 5.30 do 16.30
GOZDIČEK
Štefana Kovača 19/b
9000 MURSKA SOBOTA
Telefon: (02) 528 18 51
Št. oddelkov: 12
Poslovni čas: od 5.45 do 16.00

RINGA RAJA
Gregorčičeva ulica 23
9000 MURSKA SOBOTA
Telefon: (02) 528 18 07
Št. oddelkov: 8
Poslovni čas: od 6.00 do 16.30
URŠKA
Prešernova ulica 10
9000 MURSKA SOBOTA
Telefon: (02) 528 18 74
Št. oddelkov: 4
Poslovni čas: od 6.30 do 16.00
VEVERIČKA
Lendavska ulica 8, RAKIČAN
9000 MURSKA SOBOTA
Telefon: (02) 522 19 36
Št. oddelkov: 2
Poslovni čas: od 6.30 do 15.30
BOLNIŠNIČNI ODDELEK
Bolnišnica Rakičan U. Dr. Vrbnjaka 6
9000 MURSKA SOBOTA
Telefon: (02) 530 12 34
Št. oddelkov: 1
Poslovni čas: od 8.00 do 14.00

SRNICA
Trubarjeva ulica 77, KROG
9000 MURSKA SOBOTA
Telefon: (02) 528 18 31
Št. oddelkov: 2
Poslovni čas: od 6.00 do 15.30
ROMANO
Glavna ulica 2, PUŠČA
9000 MURSKA SOBOTA
Telefon: (02) 528 14 25
Št. oddelkov: 2
Poslovni čas: od 7.00 do 15.00
KRTEK
Vrtna ulica 1, BAKOVCI
9000 MURSKA SOBOTA
Telefon: (02) 528 18 41
Št. oddelkov: 3
Poslovni čas: od 6.00 do 15.30
Vrtec je odprt celo leto, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih. Glede na
potrebe staršev je možna tudi sprememba odpiralnega oziroma zapiralnega
časa enote med šolskim letom. Pobudo za spremembo morajo podati starši
najmanj petih otrok v posamezni enoti.
24. in 31. decembra 2021 bo vrtec v vseh enotah posloval le do 15.30.

PROGRAMI IN DEJAVNOSTI
Delo in življenje v vrtcu temelji na javno veljavnem programu za predšolsko
vzgojo – Kurikulumu za vrtce. Ta vsebuje temeljna načela, cilje in dejavnosti,
ki omogočajo strokovno načrtovanje.
Kurikul zajema šest osnovnih področij: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava
in matematika. Dejavnosti posameznih področij se med seboj prepletajo in
spodbudno vplivajo na otrokov celostni razvoj.
CILJI NAŠEGA DELA SO:
- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje upoštevanja različnosti in
sodelovanja v skupinah,
- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega
doživljanja in izražanja,
- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter
razvijanje mišljenja,
- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora,
kasneje pa tudi branja in pisanja,
- spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
- posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
- spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja,
- razvijanje otrokove samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi
za zdravje.

Predšolska vzgoja je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja, ki poteka
po načelih:
- odprtosti kurikula, strokovne avtonomnosti in odgovornosti vseh zaposlenih
v vrtcu,
- enakih možnostih za vse otroke in starše, upoštevanje različnosti med otroki;
- pravice do izbire drugačnosti;
- ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in
duševnega razvoja;
- spoštovanja zasebnosti in intimnosti;
- horizontalne in vertikalne povezanosti oziroma kontinuitete;
- aktivnega učenja v vrtcu in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih
načinov izražanja; timskega načrtovanja kritičnega vrednotenja in
vzgojno-procesnega pristopa;
- sodelovanja s starši in z okoljem.
V skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah skrbimo za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic:
- ne delamo razlik med otroki glede na raso, barvo, spol, jezik, vero,
politično ali drugo prepričanje, narodni, etični ali družbeni izvor,
premoženje, rojstvo ali kakršenkoli drug položaj otroka, njegovih
staršev ali zakonitega zastopnika;
- otrokom zagotavljamo enake možnosti pri dejavnostih, ki potekajo
v okviru programa vrtca;
- spoštujemo dostojanstvo in integriteto otroka;
- spoštujemo in upoštevamo otrokov pogled na svet, njegovo
razumevanje stvari, dogodkov in položajev ter čustveno odzivanje nanje;

- upoštevamo individualne in skupinske razlike med otroki in oblikujemo
pogoje za izražanje teh razlik, pravico do izbire in drugačnosti;
- otroka varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok ali
odraslih; ob sumu zanemarjanja ali zlorabe otroka obvestimo odgovorno
osebo oziroma institucijo;
- zagotavljamo varno, razumevajoče in spodbudno okolje za otrokov
telesni, duševni in socialni razvoj.
PROGRAMI GLEDE NA TRAJANJE IN STAROSTNA OBDOBJA
Dnevni program traja od 6 do 9 ur.
Otroci so razporejeni v oddelke prvega in drugega starostnega obdobja. Prvo
starostno obdobje vključuje otroke v starosti od enajst mesecev do treh let,
drugo starostno obdobje pa otroke od tretjega leta do vstopa v šolo.
Otroci so razporejeni v:
- homogene oddelke (otroci v starostnem razponu enega leta),
- heterogene oddelke (prvo ali drugo starostno obdobje),
- kombinirane oddelke (prvo in drugo starostno obdobje).
Vrtec izvaja tudi program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo ter prilagojeni program za predšolske otroke.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI (za otroke od 5. do 6. leta) izvajajo strokovni
delavci vrtca v sklopu izvedbenega kurikula. Izvajalci obogatitvenih dejavnosti so strokovni delavci Vrtca Murska Sobota, dejavnosti pa so podrobneje
predstavljene v letnem delovnem načrtu vrtca.

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI ne spadajo v izvedbeni kurikul, zato
so plačljive.
V šolskem letu 2021/22 bomo izvajali:
- predstave
- nočitev v vrtcu
- enodnevni izlet
- plavalni tečaj.
Naštete dejavnosti se bodo izvajale le, če bodo v sklopu ukrepov za preprečevanje širjena okužbe COVID-19 izvedljive.

SODELOVANJE S STARŠI
Sodelovanje s starši je eden najpomembnejših vidikov kakovosti predšolske
vzgoje. Vzajemno povezovanje in sodelovanje prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.
Želimo in pričakujemo, da starši sledijo otrokovemu življenju v vrtcu in njegovemu celostnemu razvoju. Starše vabimo k sodelovanju pri načrtovanju,
izvedbi in evalvaciji programa vrtca.
OBLIKE SODELOVANJA
- kratke vsakodnevne sprotne informacije o otroku,
- individualne pogovorne ure z vzgojiteljico otroka,
- roditeljski in tematski sestanki,
- pogovori s svetovalno delavko,
- strokovna predavanja zunanjih strokovnjakov,
- srečanja in delavnice.
SVET STARŠEV VRTCA
Sestavljajo ga predstavniki staršev posameznih oddelkov, ki sooblikujejo način
življenja in dela v vrtcu in ob strokovni avtonomiji vrtca vplivajo na raven
kakovosti predšolske vzgoje v skladu s Kurikulumom za vrtce.
Posamezni predstavniki staršev ne zastopajo lastnih starševskih interesov,
temveč se povezujejo z vsemi starši v oddelku in v svet staršev prenašajo
skupne pobude, predloge in pohvale.

PRAVICE STARŠEV
- vpogled v programe za predšolske otroke (Kurikulum za vrtce);
- javno dostopno pisno in ustno obvestilo o različnih ponudbah
programov v vrtcu;
- postopno uvajanje otrok v vrtec;
- sprotne izmenjave informacij in poglobljen pogovor o otroku;
- spoštovanje zasebnosti družine in dosledno upoštevanje varstva
osebnih podatkov;
- sodelovanje pri načrtovanju in organizaciji življenja in dela v vrtcu
ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca.
OBVEZNOSTI STARŠEV
- zagotavljanje spremstva otroka na poti v in iz vrtca v skladu z
Zakonom o zagotavljanju varnosti v cestnem prometu,
- osebna predaja otroka vzgojiteljici ali vzgojiteljici predšolskih
otrok - pomočnici vzgojiteljice,
- pravočasno prihajanje po otroka v skladu z izbranim programom,
- vključevanje obeh ali enega od staršev v različne oblike sodelovanja,
- upoštevanje hišnega reda,
- obveščanje o spremembah v zvezi s podatki, ki vplivajo na varnost
otrok ali obračun oskrbnin,
- redno plačevanje cene programa, ki jo potrjuje Svet Mestne
občine Murska Sobota.

VPIS OTROKA V VRTEC
Javni vpis za novo šolsko leto poteka v mesecu marcu. Starši lahko vpišejo
otroka tudi med letom, če so na voljo prosta mesta.
Otroka se vpiše z izpolnitvijo Vloge za sprejem otroka v vrtec, ki se jo odda
v svetovalno službo vrtca.
V primeru večjega števila prijav kot je prostih mest, odloča o sprejemu Komisija
za sprejem otrok v vrtec. Za sprejete otroke starši in vrtec podpišejo Pogodbo
o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. Pogodba je
veljavna do izpisa otroka iz vrtca, ki se izvede z oddajo obrazca Izpis otroka
iz vrtca. Pri izpisu je potrebno upoštevati 15-dnevni izpisni rok.
PREMESTITEV OTROKA
Obrazec za premestitev otroka se odda v času javnega vpisa oz. pred oblikovanjem oddelkov za naslednje šolsko leto. Želje se bodo upoštevale v
naslednjem šolskem letu, če bo to mogoče.

ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM
Odnos do zdravja in skrb za zdravje otrokom nista prirojena, zato jim moramo
odgovornost do zdravja privzgojiti že v zgodnjem otroštvu. Za higieno in
zdravje v vrtcu smo odgovorni vsi zaposleni v vrtcu, starši otrok in vsi ostali,
ki občasno obiščejo vrtec.
V vrtcu se trudimo otrokom zagotoviti varno, zdravo in čisto okolje. Pri preprečevanju in obvladovanju širjenja nalezljivih bolezni in okužb v vrtcu imajo
ključno vlogo starši, ki lahko prvi prepoznajo bolezen pri otroku že doma.
Da bodo otroci v vrtcu manj bolni, lahko pripomoremo tudi s tem, da otroke
čim prej naučimo dobrih higienskih navad, predvsem pravilnega in doslednega umivanja rok ter pravilne higiene kašlja/kihanja.
Starše prosimo, da v vrtec pripeljejo le zdravega otroka. Bolan otrok se bo
bolje počutil in hitreje pozdravil v domačem okolju. Hkrati bomo preprečili
tudi prenos nalezljive bolezni na druge otroke v vrtcu.
V vrtec ne sodi otrok, ki:
- kaže simptome in znake okužbe s SARS-CoV-2
(povišana telesna temperatura, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, 		
kašelj, težko dihanje, izguba vonja ali okusa, driska);
- je imel v zadnjih 48 urah povišano telesno temperaturo, drisko
(mehko blato več kot 2 krat dnevno, primesi sluzi ali krvi) ali je bruhal;
- ima izpuščaje z ali brez vročine;
- ima v ustih razjede in se slini;

- ima uši ali garje (otrok sme ponovno v vrtec, ko je uspešno opravljeno
razuševanje ali uspešno izveden postopek zdravljenja garij);
- ma gnojen izcedek iz oči;
- močno kašlja.
Pri drugih nalezljivih boleznih upoštevamo navodila zdravnika.
Kadar ima otrok kateregakoli izmed zgoraj navedenih znakov, lahko osebje
vrtca zavrne sprejem otroka.
Kdaj se otrok lahko vrne v vrtec po preboleli okužbi, oceni pediater, ki otroka
zdravi. Otrok mora biti zdrav in ne sme biti kužen za okolico. Osebje v vrtcu
upošteva navodila za preprečevanje in omejitev širjenja nalezljivih bolezni, ki
jih izdela organizator prehrane in zdravstveno-higienskega režima v skladu
z veljavno zakonodajo, s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje
in pediatri.
Obolevanju otrok v vrtcu se ne moremo izogniti popolnoma, lahko pa skupaj
pripomoremo, da bodo otroci čim manj obolevali.

PREHRANA
Uravnotežena, zdrava, pestra in varna prehrana je ključna za kakovostno
življenje, normalno rast in razvoj ter zdravje. Prehranjevalne navade, ki jih
otroci pridobivajo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na način prehranjevanja in
izbor živil vse življenje.
Načrtovanje prehrane poteka skladno z veljavno zakonodajo, s HACCP sistemom, smernicami in priporočili. V skladu s tem ne nudimo veganske in
vegetarijanske prehrane.
V vrtcu so organizirani trije obroki dnevno: zajtrk, kosilo in popoldanska
malica. Otrokom so čez dan zagotovljeni: voda, nesladkan čaj ali naravna
limonada ter sveže sadje. Pri prehranjevanju se spodbuja kulturno vedenje,
samostojnost in pozitiven odnos do hrane. Jedilniki so objavljeni na spletni
strani vrtca in na oglasnih deskah v vseh enotah vrtca.
Dietna prehrana: Otrokom, ki potrebujejo dietno prehrano, pripravljamo
dietne obroke. Starši so v zvezi z alergijami in preobčutljivostmi otroka, ki
zahtevajo posebne prehranske zahteve, dolžni posredovati ob pojavu in
vsaki spremembi Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka, ki ga izda
pediater, bolnišnica, klinični center ali ustrezna zdravstvena o organizacija
v Republiki Sloveniji. Iz zdravniškega potrdila mora biti razvidno, na katera
živila je otrok alergičen.
Potrdil alternativnih ambulant ne moremo upoštevati. Julija 2018 so bila
izdana Priporočila za medicinsko indicirane diete. Priporočila določajo: kdo
predpiše dieto, vrsto diete, čas trajanja diete in obrazca Potrdilo o medicinsko
indicirani dieti ter Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete.

Publikacija je po Zakonu o vrtcih (Ur. l. RS, št. 113/2003) obvezna.
Oblikovanje je v skladu s Pravilnikom o publikaciji vrtca (Ur. l. RS, št. 64/96).

