
Dobrodošli 
v vrtcu!

SPLOŠNE INFORMACIJE 
O VRTCU, UVAJANJU 

IN POTEKU DNEVA

Za obisk vrtca, mora biti otrok 
zdrav. V primeru, da vaš otrok 
v vrtcu zboli, vas bomo ob-

vestili po telefonu. Če ima vaš otrok 
nalezljivo bolezen, vas prosimo da 
to nemudoma sporočite vrtcu.

Vaš otrok bo čas preživel na pro-
stem, zato mu prosimo dajte primer-
na oblačila. 

Udobna oblačila, ki jih otrok lahko 
sam sleče ali obleče, imajo to pred-
nost, ker spodbujajo samostojnost 
vašega otroka. 

V vrtcu praznujemo praznike kot 
je npr. rojstni dan otroka. Nekate-

re praznike se praznujemo skupaj 
s starši v dopoldanskem ali popol-
danskem času. O tem vas bomo 
pravočasno obvestili.

Včasih gredo otroci tudi na izlet. Tudi 
o tem boste pravočasno obveščeni 
in povabljeni.

Če otroka ne boste prišli iskati oseb-
no, morate o tem pravočasno ob-
vestiti pedagoga ali pedagoginjo. 
Prepričani morajo biti, da je oseba 
„primerna“. Več informacij o tem 
boste dobili pri pedagoginji.

Organizacija „Kinderdreh-
scheibe“ vam nudi infor-
macije na www.kinderdreh-

scheibe.net v več jezikih o otroško 
izobraževalnih in varstvenih usta-
novah na Štajerskem, kakor tudi o 
varstvu med počitnicami in ponud-
bah za prosti čas. 

DOBRO JE VEDETI DODATNE INFORMACIJE
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Veselimo se 
skupnega časa 

z vašim otrokom 
in vašo družino.
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Dobrodošli v našem vrtcu. Na 
naslednjih straneh je opisano 
kako poteka dan v vrtcu, kako 

je zasnovano uvajanje in kako želimo 
sodelovati z vami in vašo družino.

Na Štajerskem lahko deklice in dečki 
obiskujejo vrtec od 3. leta do vpisa 
v šolo. Vrtec je varno mesto, kjer se 
vaš otrok lahko igra in se ob tem uči.

Pedagogi in pedagoginje, vzgojitel-
ji in vzgojiteljice spremljajo vašega 
otroka pri razvoju in ob tem postan-
ejo osebe, ki jim vaš otrok zaupa.

Osnova našega izobraževalne-
ga dela v vrtcu, je nacionalni izo-
braževalni načrt (Bundesländerüber-
greifende Bildungsrahmenplan); 
več o pedagoških in organizacijskih 
točkah lahko preberete v konceptu-
alni zasnovi naše ustanove.

Vrtci imajo nalogo, da podpirajo 
socialni, emocionalni, kognitivni in 

motorični razvoj vsakega otroka na 
individualni način. Njihove naloge 
so na področju integracije v zvezi z 
otroki s posebnimi vzgojnimi zahte-
vami ali da prevzemajo medkulturne 
vidike in prispevajo k osnovnem ver-
skem in etičnem izobraževanju. Pri 
tem pripravljajo vrtci deklice in dečke 
na celostni način na vstop v šolo.

Da lahko dobro spoznamo otroka, je 
sodelovanje s starši zelo pomebno. 
Obvestite pedagoge in pedagoginje, 
vzgojitelje in vzgojiteljice o vaših žel-
jah, strahovih ali negotovostih.

Razvoj posameznega otroka opazu-
je pedagog ali pedagoginja in ga do-
kumentira. Kako se vaš otrok počuti 
v ustanovi, kako se razvija in kaj ga 
zanima, boste izvedeli v pogovoru 
o razvoju, h kateremu boste pova-
bljeni med letom. Krajši pogovori o 
pomembnih dogodkih so možni ka-
darkoli. 

Tako vi, kot tudi vaš otrok po-
trebujete čas, da se navadite. 
Uvajanje je za vašega otroka 

lahko zelo razburljivo. Nove ljudi, 
prostore, igračke, poteke, pravi-
la, itn. boste spoznavali počasi in 
skupaj z otrokom. Pedagogi in pe-
dagoginje vas bodo obvestili, kako 
najbolje poteka uvajanje.

Vzemite si čas in spremljajte otro-
ka v prvih dnevih. Obisk vrtca bo v 
prvih dnevih še kratek. Po dogovo-
ru s pedagogi in pedagoginjami se 
bodo časi daljšali.

Ščasoma bodo pedagoški sode-
lavci postali zaupne osebe, ki bojo 
vašemu otroku dale varnost.

Ko se bo vaš otrok počutil dovolj 
varnega, se boste prvič poslovili. 
Počakali boste v drugem prostoru in 
se vrnili po nekaj minutah. Vaš otrok 
bo tako vedno dlje ostajal brez vas 
v skupini. V tem času se bodo pe-
dagogi in pedagoginje ter vzgojitelji 
in vzgojiteljice intenzivno posvetili 
otroku, da bi lahko vzpostavili dober 
odnos. Kmalu bo vaš otrok ostal v 
skupini brez vas. Če bo vaš otrok jo-
kal pri poslavljanju, vas prosimo, da 
se vrnete in ga potolažite.

Uvajanje lahko traja več tednov. 
Dobro sodelovanje staršem in pe-
dagoških sodelavcev je pri tem zelo 
popomebno. 

VRTEC – KRAJ IZOBRAŽEVANJA UVAJANJE POTEK DNEVA V VRTCU 
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Zjutraj pridete z otrokom v 
vrtec in z njim pozdravite pe-
dagoga oziroma pedagoginjo. 

S tem prevzame pedagog oziroma 
pedagoginja otroka. Od otroke se 
poslovite.

Čez dan se bo vaš otrok igral sam ali 
s prijatelji, preizkušal nove stvari in 
se pri tem veliko naučil. Nudimo ju-
tranji krog, skupno gibanje, muzici-
ranje, opazovanje slikanic. Vaš otrok 
se bo spoznaval z različnimi učili na 
različnih izobraževalnih področjih, 
npr. jezik in komunikacija. To se do-
gaja bodisi v hiši ali na vrtu.

Dopoldan otroci zajtrkujejo ali jedo 
malico. Nekateri otroci gredo do-

mov ob poldne, drugi jedo opoldne 
v vrtcu topel obrok po katerem lah-
ko grejo spat, se spočijejo, se igrajo 
na vrtu ali se udeležijo različnih ak-
tivnosti.


