Publikacija za starše

1

IME MI JE

NARIŠI SE

2

SPOŠTOVANI STARŠI, LEPO POZDRAVLJENI IN DOBRODOŠLI
V NAŠEM VRTCU!
Vsi zaposleni v Vrtcu Nova Gorica, ki nas je več kot 100, se trudi za nasmehe in zadovoljstvo vaših otrok, za razigrane, ustvarjalne in varne dni v naših 8 enotah vrtca.
V novo šolsko leto vstopamo z navdušenjem in veselim pričakovanjem, čeprav nekoliko previdneje kot običajno, saj si želimo, da bi življenje in delo v vrtcu teklo po
ustaljenih smernicah in da nas ne bi presenetile napovedi v zvezi širjenjem okužbe
s koronavirusom (SARS-CoV-2). Vsi skupaj se bomo potrudili, da bomo odgovorno
poskrbeli za preprečevanje možnosti okužbe. S soodgovornostjo vseh nas, bomo
vsi zaposleni v vrtcu ves čas strmeli k izvajanju pedagoškega procesa preko nacionalnega programa Kurikulum za vrtce, bogatili prakso in delo z vašimi otroki preko
različnih vodenih in spontanih iger, kjer bodo otroci spoznavali svet, razvijali svoje
sposobnosti, spretnosti ter svoje potenciale.
Naše osnovno poslanstvo je s
svojo srčno kulturo omogočanje spodbudnega učnega okolja
in izvajanje kvalitetnih programov, ki omogočajo celostni razvoj otroka, kjer so otroci sproščeni, nasmejani, radovedni in
ustvarjalni, predvsem pa varni
ter zadovoljni. Spodbujamo jih
k samostojnosti, nudimo jim
oporo in izzive, v skladu s potrebami ter razvojno stopnjo
otrok. Otrokom omogočamo kakovostno preživljanje časa v varnem in ljubečem
okolju, kjer je vsak otrok dobro sprejet s prijazno besedo. Bistveno pri našem delu
je, da je vzgoja in izobraževanje otrok podprta z veliko ljubezni, igre, optimizma in
predvsem strokovnosti. Z našim strokovnim znanjem želimo biti v pomoč vam, staršem. Naš pedagoški proces je usmerjen tako, da ga bomo, v kolikor bo najbolj možno izvajali v zunanjem učnem okolju. Prepričana sem, da se nam boste lahko kdaj pri
našem delu pridružili tudi starši in da bomo naše oblike dobrega sodelovanja lahko
samo še nadgrajevali. V naš vsakdan vnašamo toplino, vedrino in prijaznost, zaupanje vase in v druge, prijaznost do vseh, ki živimo v vrtcu, odprtost družini in okolju.
Poudarjamo cilj vzgoje preko človekove rasti in kulturnega sobivanja, zato je za naše
uspešno delovanje nujno tesno sodelovanje vrtca, staršev in ostalih članov naše
skupnosti. Med vsemi vključenimi vlada sodelovanje, razumevanje, spoštovanje,
odprt dialog in zaupanje, kar je pogoj za uspešno vzgojo vaših otrok.
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Naša vizija temelji na vzgajanju in pridobivanju znanja za skupne vrednote, s katerimi otroci postajajo samozavestni, vedoželjni, spoštljivi ter odgovorni člani naše
družbe. Otroci odhajajo iz vrtca z lepimi spomini ter se s pozitivno izkušnjo o sebi in
drugih, razvijajo v zdrave, ustvarjalne in odgovorne osebe.
Vrtec Nova Gorica je vzgojno-izobraževalna ustanova, dom veselja in igre.
V tem šolskem letu vsem želimo veliko zdravja, optimizma in zaupanja drug v drugega. Želimo si prijetno šolsko leto, z veliko sodelovanja, dobre volje in zadovoljstva.
Skupaj bomo uspešnejši!
Prijetno bivanje v našem vrtcu vam želi kolektiv Vrtca Nova Gorica.
Aja TRUDN, ravnateljica

TEMELJNA NALOGA VRTCA
Temeljne cilje in naloge predšolske vzgoje določa Zakon o vrtcih (UL, št. 12/1996).
Naloga vrtca je pomagati staršem pri celoviti skrbi za otroke, skrbeti za izboljšanje
kakovosti življenja družin in otrok ter soustvarjati pogoje za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
Glavni dokument, ki nas spremlja pri določanju ciljev in oblikovanju programov, je
nacionalni dokument za področje predšolske vzgoje Kurikulum za vrtce (1999), ki sta
ga izdala Ministrstvo za šport in Urad RS za šolstvo. Kurikulum zajema celotno življenje otrok in odraslih v vrtcu. V središče postavlja otroka, njegove razvojne in individualne zmožnosti in posebnosti, upošteva njegov celostni in uravnotežen razvoj s
pestro ponudbo vsebin, oblik in metod dela. Poudarja otrokove pravice, dejavnejšo
vlogo otroka v procesu vzgoje in učenja. Posebej poudarja partnersko sodelovanje
s starši, saj prav sodelovanje med vrtcem in starši veliko prispeva k medsebojnemu
dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.

“Vsi otroci na svet so rojeni za srečo in dober prid, vsak je
podoben tebi in meni in vsak je sonce in vsak je svit.”
(Tone Pavček)
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PODATKI O VRTCU
Vrtec od 26.11.1996 izvaja programe predšolske vzgoje v osmih (8) enotah vrtca.
Vrtec Nova Gorica je z odločbo Ministrstva za šolstvo in šport, št. 601-287/98 z dne
8.9.1998 vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

PODATKI O VRTCU in ORGANIZIRANOST
VRTEC NOVA GORICA, KIDRIČEVA 34 C, 5000 NOVA GORICA
tel: 05 335 89 00
e-naslov: vrtec-nova.gorica@guest.arnes.si
spletna stran vrtca: www.vrtecng.si
URADNE URE uprave in računovodstva:
Ponedeljek: 9.00 - 12.00
Sreda:
9.00 - 12.00 in 14.00 - 15.00
Petek:
9.00 - 12.00
VODSTVO VRTCA

Aja Trudn, ravnateljica
telefon: 05 335 89 07, e-naslov: ravnatelj.vng@guest.arnes.si
Polonca Cijan, pomočnica ravnateljice
telefon: 05 335 89 02, e-naslov: polonca.cijan@guest.arnes.si
Leonora Drgan, pomočnica ravnateljice
telefon: 05 335 89 04, e-naslov: pom.ravnatelj.vng@guest.arnes.si
Andreja Semenič, svetovalna delavka
T: 05 335 89 01, e-naslov: svetovalna.vng@guest.arnes.si
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Martina Kumar, organizatorica prehrane in zdravstveno higienskega režima
T: 05 335 89 03, e-naslov: martina.kumar@guest.arnes.si
Veronika Kete Paunovski, tajnica
T: 05 335 89 00, e-naslov: vrtec-nova.gorica@guest.arnes.si
Sonja Čuk, računovodja
telefon: 05 335 89 05, e-naslov: sonja.cuk@guest.arnes.si
Slavica Stuhne, knjigovodja – obračun plač
telefon: 05 335 89 06, e-naslov: slavica.stuhne@guest.arnes.si
Polona Klobučar, knjigovodja – obračun oskrbnin
T: 05 335 89 06, e-naslov: oskrbnine-vng@guest.arnes.si
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ENOTE VRTCA NOVA GORICA
MOJCA
Trubarjeva 5a, Nova Gorica
Tel. 05 30 26 919
Delovni čas enote: 6.30 – 16.30
E: mojca-vng@guest.arnes.si

CENTRALNI VRTEC
Trubarjeva 5, Nova Gorica
Tel. 05 30 21 465
Delovni čas enote: 6.30 – 20.00
E:centralni-vng@guest.arnes.si

NAJDIHOJCA
Gregorčičeva 17, Nova Gorica
Tel. 05 30 28 138
Delovni čas enote: 6.30 – 16.30
E:najdihojca-vng@guest.arnes.si

CICIBAN
Cankarjeva 1, Nova Gorica
Tel. 05 302 5055
Delovni čas enote: 6.30 – 16.30
E:ciciban-vng@guest.arnes.si
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KURIRČEK
Cankarjeva 32, Nova Gorica
Tel. 05 30 23 103
Delovni čas enote: 6.30 – 16.30
E:kurircek-vng@guest.arnes.si

KEKEC
Cankarjeva ulica 66, Nova Gorica
Tel. 05 30 25 050
Delovni čas enote: 6.30 – 16.30
E:kekec-vng@guest.arnes.si

JULKA PAVLETIČ SOLKAN
Slokarjeva 8, Solkan
tel. 05 620 97 63 (igralnica pritličje)
tel. 05 620 97 62 (igralnica 1. nadstropje)
Delovni čas enote: 6.30 – 16.30
E:jps-vng@guest.arnes.si

ČRIČEK
Vinka Vodopivca 23, Nova Gorica
tel. 05 30 28 140
Delovni čas enote: 6.30 – 16.30
E:cricek-vng@guest.arnes.si
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POSLOVNI ČAS VRTCA
Vrtec posluje vse leto, pet dni v tednu, od ponedeljka do petka. Delovni čas je prilagojen potrebam staršev in ga lahko v dogovoru z Mestno občino Nova Gorica spremenimo.
Zaradi racionalizacije poslovanja in upoštevanja Zakona o delovnih razmerjih si vrtec zaradi manjše prisotnosti otrok, dopusta javnih uslužbencev in organizacije dela
pridržuje pravico združevanja oddelkov v enoti in združevanja enot med letom ter v
času šolskih počitnic tako, da zagotovimo nemoten vzgojno – izobraževalni proces:
ob praznikih in med šolskimi počitnicami: v času jesenskih počitnic, novoletnih praznikih, zimskih počitnicah, prvomajskih praznikih ter poletnih počitnicah (julij- avgust).Organizacijo poslovanja pripravimo glede na število odjavljenih otrok.

PROGRAMI V VRTCU
PROGRAMI VZGOJNEGA DELA
Uresničujemo javno veljavni program za predšolske otroke Kurikulum za vrtce, ki
vključuje dejavnosti iz področja gibanja, jezika, umetnosti, družbe, narave in matematike. V našem vrtcu poteka vzgojno-izobraževalno delo v slovenskem jeziku.

PROGRAMI GLEDE NA TRAJANJE
V vrtcu ponujamo različne programe, glede na trajanje.
Dnevni program traja od 6 do 9 ur in poteka v vseh enotah v dopoldanskem času.
Namenjen je otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano s tremi obroki – zajtrk, kosilo in popoldansko malico. Otrok je lahko v vrtcu največ 9 ur na dan.
Poldnevni program traja od 4 do 6 ur in poteka dopoldne. Starši lahko zaprosijo za
poldnevni program brez kosila, strošek kosila se pri ceni odbije. Sprememba programa med šolskim letom je možna samo po predhodnem dogovoru. Posebne primere
na podlagi vloge obravnava in odobri ravnateljica.

PROGRAM GLEDE NA STAROSTNA OBDOBJA
Dnevni program izvajamo na dveh starostnih obdobjih:
Prvo starostno obdobje zajema otroke v starosti od prvega do tretjega leta.
Drugo starostno obdobje zajema otroke v starosti od tretjega do šestega leta.
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Po Zakonu o vrtcih (UL RS, št. 25/2008) vzgojno delo poteka v oddelkih:
• homogeni oddelek – starostni razpon enega leta,
• heterogeni oddelek – otroci prvega ali drugega starostnega obdobja,
• kombinirani oddelek – otroci prvega in drugega starostnega obdobja,
• oddelek 3–4 – otroci med tretjim in četrtim letom starosti.

PRILAGOJEN PROGRAM - RAZVOJNI ODDELEK
Predšolski oddelek s prilagojenim programom, je program namenjen otrokom, ki
imajo zmerne ali težje težave na enem ali več področjih. V skupino je vključenih največ 6 otrok. Dan poteka po zanesljivem ritmu, ki otrokom omogoča, da se počutijo
varno in sproščeno. Ključno izhodišče pri našem delu je zavedanje, da so tudi otroci
s posebnimi potrebami v prvi vrsti otroci. Pri vzgojnem delu upoštevamo splošne
potrebe otrok, kot so gibanje, druženje z vrstniki, igra, stik z naravo. Poudarek je na
prijetnem vzdušju, kjer se otroci počutijo sproščeno ter čustveno pozitivno naravnano. Otrokom nudimo priložnosti za medsebojno povezovanje in povezovanje z otroki vrstniki, iz drugih oddelkov. Pomemben del vsakdana so gibalne in senzorne igre
ter vsakodnevno bivanje na prostem. Učne situacije so kar se da naravne in imajo
obliko običajnih življenskih situacij, znotraj katerih se pojavi mnogo razvojnih priložnosti za vsakega otroka. Vzgojno izobraževalni program je obogaten z logopedskimi
obravnavami, ki ga izvaja specialna pedagoginja, in je dodana vrednost programa.

PREHAJANJE MED PROGRAMI
Pri načrtovanju dela za otroke s posebnimi potrebami sledimo načelu inkluzije, da
mora imeti vsak otrok s posebnimi potrebami možnost učenja, napredovanja, potrjevanja, doživljanja uspehov in osebne rasti ter možnost druženja z drugimi otroki, zato
v sklopu prehajanja načrtujemo vključevanje teh otrok v dejavnosti drugih oddelkov
v enoti. Otroci iz razvojnega oddelka se tedensko združujejo z otroki iz oddelkov v
enoti/drugih enotah vrtca, kjer sodelujejo v dejavnostih, ki jih načrtujejo skupaj.

PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM in DODATNO STROKOVNO
POMOČ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
V redne oddelke vrtca, so vključeni tudi otroci, ki jim je dodeljena dodatna strokovna pomoč. Strokovna skupina, ki jo sestavljajo starši, vzgojitelj/ica in pomočnik/
ica vzgojitelja/jice, izvajalec dodatne strokovne pomoči ter svetovalna delavka vrtca, pripravi individualiziran program. V program so opredeljena otrokova močna
in šibka področja prilagoditve, cilji, ki so v skladu z otrokovim tempom razvoja in
napredkom ter vrsta in obseg in način izvajanja pomoči. Vsi zaposleni v vrtcu smo
naklonjeni zagotavljanju ustreznih pogojev za vključevanje teh otrok. Naš skupni cilj
je dobro počutje otrok ter zagotavljanje optimalnega razvoja vsakega posameznika.
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DEJAVNOSTI
Otrok se najbolje uči skozi igro, ki mu omogoča raznolike dejavnosti. V našem vrtcu
kot metoda dela prevladuje metoda igre ter ostale dejavne metode, ki omogočajo
razvojno procesni pristop. Značilnost le tega je aktivno vključen otrok, ki raziskuje,
opazuje, sodeluje, primerja…s tem spodbujamo razmišljanje in razvijanje veščin in
kompetenc, preko različnih oblik dela in sicer od individualnih dejavnosti s posameznim otrokom, delo v paru, delo v manjših skupinah, do dejavnosti s celo skupino.
Cilje in načela predšolske vzgoje uresničujemo v prepletu različnih področjih dejavnosti (jezik, narava, gibanje, umetnost, matematika, družba), v povezavi z dnevno
rutino. Pri izvedbi programa si prizadevamo, da je življenje otrok v vrtcu vsebinsko
pestro, mikavno in bogato. Pri tem se prilagajamo razvojnim potrebam otrok, njihovim interesom in potrebam, posebnostim okolja ter različnim aktualnim dogodkom.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Dejavnosti obogatitvenega programa vključujejo izvedbo programov in vsebin, ki
nas bogatijo. Potekajo v dopoldanskem času in se izvajajo občasno, daljši ali krajši
čas, odvisno od izvedbenega kurikuluma, interesa otrok in želja staršev. Izvajajo se v
prostorih vrtca, na igrišču vrtca ali zunaj stavbe v obliki predstav, prireditev, delavnic
obiskov ustanov (knjižnic, muzejev…), pevski zbori enot, glasbeno plesne aktivnosti in lutkovne predstave ipd. Obogatitvene dejavnoosti, ki jih financira in načrtuje
vrtec, so zapisane v letnem delovnem načrtu vrtca. V času šolskih počitnic obogatitvenih dejavnosti ne izvajamo.
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Obogatitveni program:
• gibalni/športni program Mali sonček (vključuje tečaj plavanja za šoloobvezne otroke),
• otroški pevski zborček Velikani (enota Centralni vrtec), pevski zborček Kurirček
(enota Kurirček),
• program kulturno - umetnostne vzgoje (obiski predstav, prireditev, knjižnice),
• program Teden otroka,
• Evropski teden mobilnosti,
• vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk,
• program z eko vsebinami,
• projekt Turizem in vrtec,
• delavnice in druženja ob prazničnih dneh (jesensko veselje, veseli december,
barvito pustovanje)
• srečanja, predstave, športna, umetniška in kulturna srečanja v okviru posameznih enot,
• obeleževanje svetovnih dni,
• projekt OBJEM – spodbujanje bralne pismenosti in slovenščine,
• projekt SKUM – razvoj sporazumevalnih zmožnosti preko kulturno umetnostne
vzgoje,
• projekt SIMS – izzivi medkulturnega sobivanja,
• medgeneracijska druženja…idr.
Nekatere obogatitvene dejavnosti (izleti, predstave, obiski muzejev ipd.) so organizirani tudi na ravni posamezne skupine in so za starše dodatno plačljive. Izvajalci
te dejavnosti so tudi zunanje ustanove in večinoma potekajo zunaj prostorov vrtca.
Vrtec takrat zagotovi organizacijo, spremstvo ter poskrbi za varnost otrok. O teh
dejavnostih s predvidenimi stroški izpeljave seznanijo starše strokovni delavci posameznega oddelka, ki načrtujejo dejavnost za svoj oddelek.
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DODATNE DEJAVNOSTI
Izvajanje dodatnih dejavnosti štejemo med storitveno dejavnost in se ne izvajajo v
sklopu Kurikuluma za vrtec.
Dodatna dejavnost ne sme posegati v program vrtca in ne sme motiti izvajanje kurikuluma. Praviloma jih izvajajo in organizirajo zunanji izvajalci. Stroške za izvedbo dodatnih dejavnosti krijejo starši sami. Izvajalci zaračunavajo stroške direktno staršem.
Dodatne dejavnosti v vrtcu potekajo izključno po poslovnem času vrtca.
Starši v skladu z okrožnico Ministrstva za šolstvo in šport (Okrožnica št. 602-5/2007
z dne 29. 6. 2007) podpišejo izjavo, da po zaključku dodatnega programa pridejo
po otroka, ki se ne vrača več v oddelek, vrtec po njegovem odhodu iz oddelka ne
prevzema več odgovornosti zanj. Odgovornost prevzamejo starši, za čas izvajanja
dodatne dejavnosti pa njeni izvajalci. O tem, da se otrok pred vašim prihodom iz
službe vključi v dodatno dejavnost, starši podpišete izjavo vzgojiteljici oddelka, v katerega je otrok vključen. Le-ta oziroma pomočnica vzgojiteljice poskrbi, da se otrok
udeleži dodatne dejavnosti.
Predvidene dejavnosti:
• športne gibalne urice,
• tuji jezik,
• pravljična joga ipd.

DAN ODPRTIH VRAT
V tednu vpisa otrok v vrtec, si lahko starši
pred vpisom v eni od skupin pobliže ogledajo življenje in delo v vrtcu.
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OKVIREN POTEK DNEVA V VRTCU
Prvo starostno obdobje (1 do 3 leta)
Ura
do 8 ure
prihod v vrtec, igra
8.30
zajtrk, nega
9 - 11
načrtovane in nenačrtovane dejavnosti – igra otrok z različnimi
sredstvi in materiali, bivanje na prostem, sprehodi, dopoldanska
malica
11
nega in priprava na kosilo
11.30
kosilo
12
počitek
13.30
popoldanska malica
od 14 dalje
popoldanske dejavnosti -igra v kotičkih in po želji otrok, bivanje na
prostem v zunanjem atriju ali na igrišču, odhod domov
Drugo starostno obdobje (3 do 6 let)
Ura
do 8 ure
prihod v vrtec, igra v manjših skupinah, jutranje razgibavanje…
8.30
skrb za osebno higieno, zajtrk
9 - 11
načrtovane in nenačrtovane dejavnosti – igra otrok z različnimi
sredstvi in materiali, aktivne delavnice, usmerjene dejavnosti, igre
v kotičkih, bivanje na prostem, sprehodi, izleti, pohodi, obiski
ustanov, predstav, razstav…dopoldanska malica
11
nega in priprava na kosilo
11.45/12.15 kosilo
12.30/13
počitek, spontane in načrtovane umirjene dejavnosti
14
popoldanska malica
od 14 dalje
popoldanske dejavnosti – organizirane dejavnosti, igra v kotičkih in
po želji otrok, bivanje na prostem v zunanjem atriju ali na igrišču,
odhod domov

13

PRVIČ V VRTEC
Otrok prvič zapusti družinsko zavetje, ko vstopi v vrtec. Da bodo prvi dnevi v vrtcu za
otroka in vas lažji priporočamo, da skupaj z otrokom pred prihodom obiščete vrtec
na individualnem pogovoru z vzgojiteljico in pomočnica vzgojiteljice. Posredujte vse
informacije, ki bi jim omogočile hitrejše zbližanje z otrokom (zdravje otroka, alergije,
navade pri prehranjevanju, kaj rad počne…).
Otrok se v vrtcu sreča z drugačnim okoljem, drugimi ljudmi in zahtevami. V teh trenutkih se zaposleni v vrtcu trudimo biti otroku v oporo, ga razumeti in mu ohranjati
občutek varnosti in sprejetosti.

VPIS V VRTEC
Vrtec vpisuje in sprejema otroke od prvega do šestega leta starosti in ko starši ne
uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta. Reden vpis otrok poteka v mesecu
aprilu z možnostjo vstopa v naslednjem šolskem letu.
Razpis je objavljen na oglasnih deskah ter na spletni strani vrtca in občine. V času
vpisa sprejemamo tudi vloge za premestitev otrok iz ene enote v drugo enoto vrtca
upoštevaje okoliš prebivališča staršev. Vloga za vpis v vrtec (obrazec) je na voljo na
upravi vrtca in na spletni strani vrtca v rubriki Dokumenti. Oddate ga na upravi Vrtca.
V kolikor starši ne pripeljejo otroka v vrtec na dogovorjeni datum in hkrati otrokove
odsotnosti pisno ne sporočijo vrtcu najkasneje 15 dni pred dogovorjeno vključitvijo skladno s pogodbo, vrtec staršem zaračuna stroške mesečnega programa brez živil (Sklep o
določitvi cen programov v javnih vrtcih v MONG, iz dne 21.3.2019, s št. 602-8/2018-31).
Vrtec je avtonomen pri oblikovanju oddelkov, upošteva pa veljavno zakonodajo.
Starostni pogoj za sprejem otroka v vrtec je 1 leto oziroma dopolnjenih najmanj
11 mesecev, otrokove starosti, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega
dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (20. člen Zakona o vrtcih, Ur.l.RS, št.25/08).
Sprejem otrok poteka v skladu s Pravilnikom o pogojih in kriterijih ter postopkom
sprejema otroka v vrtec (UL RS, št. 23/2011 in 11/2015 in DUL 20/2016).
V primeru, da je otrok sprejet v vrtec, starši prejmejo pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti. Starši morajo podpisano pogodbo vrniti najkasneje v
petnajstih dneh na upravo vrtca
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VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA
Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev, ki jo oddajo pri pristojnem Centru za socialno delo najkasneje en mesec
pred mesecem vstopa otroka v vrtec. Na podlagi vloge pristojni Center za socialno
delo izda odločbo o uvrstitvi v plačilni razred in o tem obvesti starše in vrtec.
Obrazec vloge je objavljen na spletni strani vrtca v rubriki O vrtcu – Povezave, lahko
pa ga kupite v knjigarni. Po izdaji odločbe pripada staršem pravica do znižanega
plačila vrtca za obdobje enega leta.

ZDRAVNIŠKO POTRDILO
Pred vključitvijo v vrtec mora otrok opraviti pregled pri pediatru. Zdravniško potrdilo je potrebno dostaviti 1 dan vključitve v vrtec (prvi uvajalni dan) v tajništvo vrtca
ali ga oddate svoji vzgojiteljici prvi dan uvajanja.

VPIS MED ŠOLSKIM LETOM
V vrtec sprejemamo otroke tudi med letom, vendar le v oddelke, kjer so še prosta
mesta, v skladu z zakonsko določenimi normativi. Vloge rešujemo en mesec pred
vključitvijo otroka v vrtec. V primeru zasedenosti vodimo evidenco čakajočih na
vstop, glede na datum rojstva otroka in čas vpisa.
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ODSOTNOST
Če otrok v vrtcu ni prisoten, morate to sporočiti njegovi vzgojiteljici oz. v enoto po
telefonu, do 8.00 ure zjutraj, zaradi organizacije dela in prehrane ali označiti odsotnost preko računalniškega sistema easistent. V primeru otrokove odsotnosti se
cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.

ODSOTNOST ZARADI BOLEZNI
Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna
kriti del cene programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, lahko
dodatno uveljavljajo naslednjo olajšavo: če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca,
so starši oproščeni plačila vrtca za vsak obračunski dan, ki presega 10 zaporednih
obračunskih dni odsotnosti otroka.
Mestna občina Nova Gorica sofinancira plačilo staršev za največ 60 zaporednih obračunskih dni v koledarskem letu in sicer pod naslednjimi pogoji: po koriščenju sofinanciranja 30 obračunskih dni, se sofinanciranje lahko izjemoma odobri še za največ
dodatnih 30 obračunskih dni v koledarskem letu, po predhodnem soglasju uprave
vrtca in sicer pod pogojem, da za izbrano obdobje in izbrano enoto vrtca ni izražen
interes po vključitvi drugih otrok, kar je razvidno iz prejetih vlog za vpis v vrtec.
Vlogo za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom starši oddajo pristojni upravi vrtca najkasneje v roku 5 delovnih dni od zaključka odsotnosti. Vlogo za
oprostitev plačila, s priloženim zdravniškim potrdilom, starši oddajo v RAČUNOVODSTVU Vrtca Nova Gorica, Kidričeva 34c, Nova Gorica, najkasneje v roku 5 delovnih
dni od zaključka odsotnosti. Navedene dodatne olajšava plačil staršev veljajo le za
prvega otroka, če je istočasno več otrok v družini vključenih v vrtec.
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POSTOPNO UVAJANJE OTROKA V VRTEC
Otrok se počuti najbolj varno, ko je v znanem okolju, v bližini svojih staršev in ko
življenje teče po ustaljenem redu. Zato ga na spremembe pripravimo s postopnim
uvajanjem le-teh. Ker je otrok čustveno navezan na starše, jih želi imeti v svoji bližini, še posebej v novem okolju. Vendar začetne težave ob uvajanju otroka običajno
kmalu minejo.
V Vrtcu Nova Gorica se še kako zavedamo, da je vstop v vrtec pomemben dogodek
v življenju tako za otroke kot tudi za njihove starše. To je morda prva daljša ločitev
otroka, zato je še pomembnejše, da uvajanje otroka v vrtec poteka postopno. Preden otrok začne obiskovati vrtec so starši vabljeni na pogovor z obema strokovnima
delavkama iz oddelka, kamor bo otrok vključen. Otrok ima pravico po postopnem
uvajanju v vrtec, pri tem staršem pomagamo z nasveti.
Staršem priporočamo:
• da otroka ne pustite prvi dan ves čas v vrtcu;
• da si za uvajanje vzamete nekaj dni dopusta in ste po potrebi nekaj dni prisotni v vrtcu skupaj z otrokom, se vključite v dejavnosti, ki jih izvaja in organizira
vzgojiteljica, se z otrokom igrate in ste mu v oporo pri navezovanju prvih stikov;
uvajanje naj bi trajalo en teden;
• da v času uvajanja v otrokovo življenje ne vnašate še dodatnih sprememb in jih
načrtujete kasneje, ko se otrok že privadi vrtca;
• da je otroku v vrtec dovoljeno prinesti najljubšo igračo/ninico, ki ga bo spominjala na dom;
• da otrok vrtec obiskuje čimbolj redno; in mu sporočate vsak dan, da mu bo v
vrtcu lepo;
• da se držite obljub, ki mu jih obljubite;
• da vzgojiteljico vprašate o počutju otroka v času postopnega uvajanja in ji sporočite vse, ka se vam zdi pomembno in bi lahko pomagalo pri lažjem uvajanju;
• da si vzamete čas in ste potrpežljivi in razumevajoči do otroka;
• da otrok namenite več pozornosti, potrpežljivosti in nežnosti, če bo nekaj časa
občutljivejši;
• da mu omogočite in ga spodbujate, da pripoveduje o vrtcu ali izrazi morebitne
stiske tudi s pomočjo igre in risbe;
• da prvi mesec imate stalen ritem prihoda v vrtec (priporočamo najkasneje prihod do 8 ure) in odhoda domov, saj to daje otroku občutek varnosti in zaupanja;
• da otrok doživi, da se starši sproščeno in naklonjeno pogovarjate z vzgojiteljico
in s pomočnico vzgojiteljice; s tem pomagamo otroku, da se bolje počuti.
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Pomembno je, da se tudi vi starši dobro počuti e, ko svojega otroka zaupate novim ljudem, saj se vaše zaupanje v vrtec prenaša tudi na otroka. Otrok se v vrtcu sreča z drugačnim okoljem, drugimi ljudmi in zahtevami. V teh trenutkih se zaposleni v vrtcu trudimo biti otroku v oporo, ga razumeti in mu ohranjati občutek varnosti in sprejetosti

ZAMUDNE URE
V primeru zamude pri odhodu otroka domov (izven poslovnega časa vrtca) starši
plačajo zamudno uro, ki znaša 8 €.

PREHOD OTROKA V ŠOLO
Vpis v osnovno šolo poteka v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši vpišejo v prvi razred osnovne šole otroka, ki bo v koledarskem letu, v katerem bo začel
obiskovati šolo, dopolnil šest let.
Večina šestletnih otrok odide v šolo. Za nekatere pa starši ugotavljajo, da še niso
pripravljeni na vstop. O svojih dvomih lahko spregovorite z otrokovim vzgojiteljem
na pogovornih urah ali pa se obrnete na svetovalno delavko v vrtcu. Za odložitev
šolanja za eno leto se starši pogovarjajo z svetovalno delavko vrtca in svetovalno
delavko šole na katero se vpisujejo.

IZPIS
Če otrok ne bo več obiskoval vrtca, ga je potrebno odjaviti 15 dni pred dnem izpisa,
s podpisom Izpisnega obrazca v tajništvu vrtca. Izpisni obrazec za otroke, ki se izpisujejo zaradi všolanja, je objavljen na spletni strani vrtca O vrtcu- Izpis otroka.
Sklep o izpisu, ki ga vrtec izda, je potrebno dostaviti pristojnemu Centru za socialno
delo.

ZAČASNI IZPIS (POLETNE POČITNICE)
Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna
kriti del cene programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, lahko
dodatno uveljavljajo Financiranje začasnega izpisa v poletnih mesecih, in sicer za
izbranih najmanj 10 in največ 44 zaporednih obračunskih dni v obdobju od 01. julija
do 31. avgusta, ki se lahko koristi v enem ali dveh sklopih. Med začasnim izpisom
plačajo starši 50% dohodkovnega razreda, določenega na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Starši so začasni izpis dolžni napovedati pristojni upravi vrtca v pisni obliki, najmanj
1 mesec pred prvim dnem odsotnosti otroka. Olajšave začasnega izpisa ne morejo
koristiti starši za šoloobvezne otroke, ki v nepretrganem trajanju v obdobju od 01.
julija do 31. avgusta oziroma v mesecu avgustu ne obiskujejo vrtca in se s septembrom všolajo. Navedene dodatne olajšava plačil staršev veljajo le za prvega otroka,
če je istočasno več otrok v družini vključenih v vrtec.
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SODELOVANJE Z OKOLJEM IN SREČANJA
Sodelovanje, katerega namen je narediti vrtec prijetnejši, kakovostnejši, bolj povezan in tudi bolj prepoznaven v okolju in med vrtci, vključuje:
• nastope otrok na prireditvah in razstave izdelkov otrok v vrtcu, različnih ustanovah v občini,
• izmenjavo prireditev z otroki in strokovnimi delavci drugih vrtcev, okoliških
osnovnih šol,
• izvedbo lutkovnih in dramskih predstav pedagoških delavcev vrtca za otroke vrtca in širšo javnost,
• sodelovanje pri izvedbi prireditev
• sodelovanje na ustvarjalnih delavnicah različnih ustanov v mestni občini: turistično društvo, društvo HUM, frančiškanska cerkec, z Društvom prijateljev mladine,
• prostovoljstvo v vrtcu (sodelovanje z centrum za socialno delo),
• sodelovanje z bližnjimi šolami, srednjimi šolami),
• medgeneracijsko sodelovanje z Društvom upokojencev,
• sodelovanje na lokalnih in nacionalnih natečajih in razpisih,
• obiske različnih ustvarjalcev v vrtcu itd.
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STROKOVNE SLUŽBE V VRTCU
SVETOVALNA SLUŽBA
Sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu, da bi bili skupaj čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega cilja vrtca – optimalnega razvoja otrok – ne glede na spol, socialno
in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Preko svetovalnega odnosa se vključuje v reševanje raznovrstnih vprašanj
vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu in rešuje pedagoška, psihološka in socialna
vprašanja. Svetovalna služba vam bo pomagala pri razrešitvi različnih vprašanj:
• priprava in vključitev otroka v vrtec,
• posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju,
• priprava in vstop otroka v šolo,
• svetovanje ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo sorojenca, razveza ali ločitev,
• selitev, smrt, odvisnost, ipd.),
• razumevanje in pomoč pri odpravljanju razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav
• ter stisk (težave hranjenja, spanja, močenje, blatenje, nemirnost, agresivno vedenje …),
• pomoč otrokom s težavami in motnjami v razvoju ter o vsem ostalem, kar lahko
pripomore k boljšemu razumevanju vašega otroka.
Zavedamo se, da je za optimalni razvoj otrok pomembno medsebojno sodelovanje vseh posameznikov, ki vstopajo v otrokovo življenje. Timsko sodelovanje, dobra
medsebojna komunikacija, odprtost, zaupanje so predpogoj za ustvarjanje pozitivnega vzdušja in kulture znotraj naših prostorov vrtca, ki se navzven odražajo z zadovoljnimi, srečnimi in nasmejanimi otroki.
Starši se lahko s svetovalno službo posvetujete, če vas skrbi otrokov razvoj. Za pogovor se lahko dogovorite preko vzgojiteljice vašega otroka, po telefonu 05 33 58 901
ali po e-pošti svetovalna.vng@guest.arnes.si.
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ORGANIZACIJA PREHRANE IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA
REŽIMA
PREHRANA OTROK V VRTCU
Pravilna prehrana je sestavni del zdravega načina življenja, ki je pogoj za ohranjanje
in krepitev zdravja. To pa lahko dosežemo z raznoliko, pestro, premišljeno izbrano,
primerno pripravljeno, svežo, čim manj predelano hrano – polnovredno hrano.
Jedilnik sestavljata organizatorka prehrane in vzgojiteljice (vodje enot).
Pri načrtovanju prehrane upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno
izobraževalnih ustanovah ter Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja.
Dnevno otroci v vrtcu dobijo dva glavna obroka (zajtrk in kosilo) ter dva premostitvena obroka (dopoldanska in popoldanska malica).
Za otroke s prehransko preobčutljivostjo ali drugimi presnovnimi boleznimi pripravljamo dietno hrano, na podlagi zdravniškega potrdila. Starši so dolžni vsako spremembo o izvajanju diete pisno javljati ter pravočasno sporočati odsotnost otroka.

SKRB ZA ZDRAVJE
Zagotavljanje zdravstveno-higienskega režima predstavlja sistem med seboj povezane skrbi za osebno higieno, higieno živil ter higieno okolja. Zaradi narave dela je
pojav in širjenje nalezljivih bolezni v vrtcu ob neučinkovitem ukrepanju lahko zelo
hitro in težko obvladljivo.
Upoštevanje strokovnih ukrepov ter medsebojna komunikacija strokovnih delavcev
in staršev sta ključna pri obvladovanju širjenja nalezljivih bolezni.
V vrtec naj starši NE pripeljejo otroka, če:
• je imel v zadnjih 48 urah povišano temperaturo, drisko ali je bruhal,
• ima izpuščaj,
• ima uši ali garje,
• je imel otrok v zadnjih 24 urah stik z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba
koronavirusne bolezni (SARS-CoV-2) v zadnjih 14 dneh,
• če so se pri otroku pojavili znaki/simptomi okužbe koronavirusne bolezni (povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod,
težko dihanje, driska).
Ob pojavu bolezni, o ukrepih za njihovo preprečevanje, starše in ostale zaposlene
obveščamo preko obvestil na oglasnih deskah pred posameznimi igralnicami.
V primeru, da otrok zboli v vrtcu, o tem takoj obvestimo starše, od katerih se pričakuje, da po obolelega otroka pridejo v čim krajšem času. Na ta način zavarujemo
zdravje ostalih otrok v vrtcu, bolnemu otroku pa omogočimo ustrezno oskrbo doma.
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Ob ponovni vključitvi v vrtec mora biti otrok zdrav, sposoben izvajati dejavnosti v
vrtcu in ne sme biti več kužen za okolico. Če ima otrok diagnosticirano kronično obolenje ali druge zdravstvene težave, morajo starši ob sprejemu v vrtec o tem obvestiti
strokovne delavce. Organizacija prehrane in zdravstveno-higienskega režima v vrtcu
močno vpliva na splošno zdravje in nadaljnji razvoj otrok.
Pomembno je, da se v ta namen trudimo vsi.

POVEZOVANJE IN SODELOVANJE VRTCA Z DRUŽINO
Starši so sestavni in pomembni del življenja in dela v vrtcu. Spoštljiva in odprta dvosmerna komunikacija nas skupaj vodi k pozitivnim odnosom in k večji kakovosti dela.
Oblike sodelovanja:
• individualno srečanje s starši in novosprejetimi otroki,
• roditeljski sestanki oddelkov (načrtujemo dva roditeljska sestanka letno),
• dnevna izmenjava informacij med pedagoškimi delavci in starši (čas prihoda in
odhoda),
• obvestilo o dejavnostih in dogodkih v oddelku na vratih posamičnega oddelka,
• pogovorne ure – enkrat mesečno oziroma po potrebi,
• skupna srečanja, predavanja, delavnice, izleti – dogovor na roditeljskem sestanku,
• druženja ob praznovanjih in prireditvah,
• informiranje staršev preko internetne strani vrtca, preko e-asistenta in preko
oglasnih desk ter v kotičkih za starše,
• predavanja strokovnjakov v okviru šole za starše,
• pridobivanje informacij s pomočjo anketnih vprašalnikov,
• prireditve na ravni oddelkov,
• druženje ob skupnih praznovanjih, na delavnicah, predstavah in v prazničnem
času,
• srečanja v Svetu staršev in Svetu vrtca.

FORMALNE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI
•
•
•
•
•
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Individualni pogovori o otroku
Roditeljski sestanki
Tematska predavanja za starše s področja preventive enota oddelek starost
Sestanki Sveta staršev
Sestanki Sveta zavoda.

NEFORMALNE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dnevni kontakti z otrokovima strokovnima delavkama
Predstavitve dela v obliki projektnih map, zgibank….
Informiranje preko kotičkov za starše, oglasnih desk, spletne strani in publikacije
Različna druženja otrok, staršev in zaposlenih
Skupni pohodi / izleti / strokovne ekskurzije po programu enot
Planinski izleti
Drugo po programu oddelkov
Medgeneracijsko sodelovanje (babice, dedki. . .)
Vključevanje staršev v dejavnosti oddelka:
Razstave
Delavnice itd.

PRAVICE STARŠEV IN OTROK TER NAČIN ZAGOTAVLJANJA
PRAVIC
Vrtec je ustanova, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. Zastopniki otrokovih pravic ste starši oziroma zakoniti zastopniki.

PRAVICE STARŠEV IN OTROK
Starši imate pravico do:
• vpogleda v program za predšolske otroke (letni delovni načrt vrtca, letni delovni
načrt oddelka, kurikulum),
• obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,
• zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,
• postopnega uvajanja otroka v vrtec, do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku,
• sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu ter oddelku,
pri tem morate starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne posegati v strokovno avtonomijo – samostojnost in neodvisnost vrtca.
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Konvencija o otrokovih pravicah je temeljni document, ki uravnava
naše delo z otroki:
• med otroki ne delamo razlik glede na raso, barvo, spol, vero, politično in drugo
prepričanje, narodno, etično ali družbeno poreklo, premoženje, rojstvo ali kakršen koli drug položaj otroka, njegovih staršev ali zakonitega skrbnika;
• vsem otrokom zagotavljamo enake možnosti pri dejavnostih, ki potekajo v okviru standardnega programa vrtca;
• upoštevamo individualne in skupinske razlike med otroki in oblikujemo pogoje
za izražanje teh, pravico do izbire in drugačnosti;
• vzgojno delo z otroki načrtujemo na podlagi znanja in razumevanja otrokovega
razvoja v določenem starost. obdobju in na podlagi značilnosti posameznega otroka;
• otroka varujemo pred telesnim in verbalnim nasiljem drugih otrok in odraslih;
• otrokom zagotavljamo varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za njegov telesni, duševni in socialni razvoj na osnovi pozitivnih čustev ter spoznavnih
in socialnih izkušenj za popolno zaupanje vase;
• optimalen razvoj vključuje spodbujanje razvoja na določenem področju pri dejavnostih, ki potekajo v okviru programa vrtca;
• vzgojno delo z otroki načrtujemo na poznavanju in razumevanju otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju in na značilnostih posameznega otroka;
• otroke varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih;
• uresničevanje zahteve po enakih možnostih je soodvisno z upoštevanjem razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo zagotavljamo z organizacijo 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.

SPLETNA STRAN VRTCA - http://www.vrtecng.si
Na spletni strani vas obveščamo o življenju in delu v enotah, dostopne so vse pomembne informacije ter pomembni obrazci, katere si lahko natisnete.
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OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA
• Starši ob sprejetju otroka v vrtec prejmejo v podpis Pogodbo o vključitvi otroka
v vrtec. S podpisom pogodbe se obvežejo, da bodo spoštovali dogovore v zvezi
s plačevanjem oskrbnine in druga pravila vrtca. Račune je potrebno redno plačevati, v primeru zamude vrtec obračuna zamudne obresti in stroške opomina.
Morebitne dolgove, ki nastanejo ob neplačevanju, bo vrtec izterjal po sodni poti.
• Na dan vstopa otroka v vrtec starši prinesete potrdilo pediatra o zdravstvenem
stanju otroka.
• Ob sprejemu otroka v vrtec, starši opozorite otrokove strokovne delavce o posebnostih otroka, ki so pomembne za njegovo varnost in zdravje ter ju seznanite
z morebitnimi zdravstvenimi posebnostmi otroka.
• V vrtec pripeljete zdravega otroka, ki ne ogroža zdravja drugih otrok in zaposlenih.
• Pridete po otroka v najkrajšem možnem času, če zboli.
• V primeru nalezljivih bolezni to takoj sporočite odgvoorni osebi v vrtcu.
• Upoštevate poslovni čas vrtca in največ devet urno bivanje otorka v vrtcu.
• Ne zamujate po otroka v vrtec (razen v primeru nepredvidljivih okoliščin).
• Upoštevate hišni red vrtca, navodila in obvestila na oglasnih deskah in easistentu.
• Redno obveščajte strokovni delavki v oddelku o sprmembi podatkov (spremembe telefonske številke, naslova ipd.).
• V vrtec ni dovoljeno prinašati predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje
otrok (žvečilni gumi, ogrlice…). Odsvetujemo tudi nakit.
• Otrok po dogovoru s strokovnimi delavci v oddelek lahko prinaša svoje igrače,
vendar vrtec ne sprejema odgovornosti za poškodovanje ali izgubo le-teh.
• Otroka spremljate v vrtec starši oziroma pooblaščena polnoletna oseba ali oseba
starejša od 10 let, če to dovolijo otrokovi starši (Zakon o varnosti cestnega prometa, 91. člen).
• Starši morate otroka v vrtcu pustiti ali prevzeti le v prisotnosti strokovnega delavca vrtca in ga ne smete puščati samega v garderobi ali celo pred vrtcem!
• V okviru poslovnega časa je otrok lahko v vrtcu prisoten največ devet ur dnevno.
• V kolikor pridejo starši po otroka po končanem poslovnem času vrtca oziroma
po preteku otrokovih devetih ur bivanja, se vsaka začetna ura zamude zaračuna
8 € (Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v MONG, iz dne 21.3.2019,
s št. 602-8/2018-31).
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SVET STARŠEV
V vrtcu deluje Svet staršev: starši izvolijo svojega predstavnika iz vsakega oddelka,
trije predstavniki Sveta staršev pa so voljeni v Svet zavoda Vrtca Nova Gorica.
Za organizirano uresničevanje interesov staršev v vrtcu oblikujemo svet staršev vrtca.
Svet staršev vrtca je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev
opravi ravnatelj.
Svet staršev:
• predlaga nadstandardne programe,
• daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
• daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu
vrtca,
• razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
• obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
• voli predstavnike staršev v Svet vrtca,
• opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
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PRIPOROČILA RAČUNOVODSTVA VRTCA
• Starši novo vpisanih otrok oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca na svoj krajevno
pristojni Center za socialno delo. Veljavnost odločbe lahko spremljajo na vsakem
računu.
• Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev (ZUPJS-H), se od decembra 2018 odločbe podaljšujejo avtomatično po uradni dolžnosti, starši pa morajo sporočiti le če nastanejo spremembe,
ki lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali
obdobje prejemanja.
• Priporočamo trajnike. Obrazec Soglasje za plačevanje vrtca preko trajnega naloga se nahaja na spletni strani vrtca, v rubriki O vrtcu - Dokumenti.
• Vrtec za neplačane terjatve vloži izvršbo. Za izvršbo je dovolj en neplačan opomin.
• Če se v družini pojavi finančna stiska, naj se starši oglasijo pri svetovalni delavki,
da bodo skupno poiskali rešitve, kot je npr. obročno odplačilo, pomoč drugih
institucij ipd.
• Priporočamo združene položnice – za vsakega otroka dobite svoj račun, položnica pa je ena – manjša provizije. Kdor se odloči za skupno položnico, naj to sporoči v računovodstvo vrtca.
• Na računu se prikazuje dolg ali preplačilo. Tako lahko starši sproti preverjajo ali
imajo poravnane vse obveznosti do vrtca. Preplačila se na računu odbijajo, dolg
pa se samo prikazuje.
• Če starši potrebujejo pojasnilo v vezi z računom, lahko brez zadržkov pokličejo ali
pošljejo vprašanje na e-naslov: oskrbnine-vng@guest.arnes.si.
Odgovorili bomo v najkrajšem možnem času.
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USTANOVITEV VRTCA
Vrtec Nova Gorica je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtca Nova Gorica, ki ga je leta 2008 ustanovil Mestni svet
občine Nova Gorica (Ur. l. št. 21/2008, 29.02.2008; spremembe in dopolnitve – U. r. l
št. 28/2010, 06.04.2010; spremembe in dopolnitve – U. r. l. št. 24/2012, 30.03.2012;
spremembe in dopolnitve – URL št. 107/2020, 31.07.2020). Vrtec od 26.11.1996
izvaja programe predšolske vzgoje v osmih (8) enotah vrtca.
Vseh osem objektov je bilo namensko zgrajenih za opravljanje predšolske dejavnosti.
Vrtec Nova Gorica je z odločbo Ministrstva za šolstvo in šport, št. 601-287/98 z dne
8.9.1998 vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja. Vpis v razvid smo posodobili 2.4.2012, odločba številka 6033-99/2012/2 (0208)
z vpisom vrtca Ciciban ter dopolnili dne 1.10.2020 z vpisom Razvojnega oddelka.
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