
VEČSTOPENJSKA ŠOLA PRI SV.JAKOBU

DRŽAVNI OTROŠKI VRTEC
S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM 

š.l. 2016/17

Ul. Frausin, 12-14
Tel. 040-3481599

RAVNATELJ: dr. Marijan KRAVOS

vzgojiteljice

v oddelku MEDVEDKI: Daria Raseni in Sara Burolo 
v oddelku MUCE: Bruna Franco



 KAJ SE PRI NAS VSAK DAN 
DOGAJA?

Od 7.30 do 8.45 – sprejemanje otrok in zaposlitve 
po želji;
Ob 9.00 – malica;
 Od 9.30 dalje – vodene dejavnosti  ali bivanje na 
prostem;
Ob 11.30 – priprava za kosilo
Ob 12.00 – kosilo;
Ob 13.00 – higienska opravila;
Od 13.30 dalje  umirjene zaposlitve in dejavnosti.
Ob 15.00 – popoldanska malica;
Od 15.30 do 15.50 odhod.

PRIHODI IN ODHODI OTROK

PRIHOD: od 7.30 do 8.45
PREDČASNI ODHOD: od 13.00 do 13.30
ODHOD: od 15.30 do 15.50
Otroci, ki obiskujejo vrtec, morajo imeti na poti
do vrtca in domov  spremstvo odraslega.
Vzgojiteljice  ne  izročijo  otrok  mladoletnim  ali
nepooblaščenim osebam. 
Družine  ali  skrbniki   morajo  napisati  pisno
pooblastilo s podatki pooblaščenih oseb, ki ga bo
imel vrtec v evidenci za vsakega otroka posebej.

VZGOJNO DIDAKTIČNE DEJAVNOSTI

 Skupni ravnateljski načrt;
 Učno  vzgojna  kontinuiteta  z  otroškimi

jasli in z OŠ J.Ribičiča;
 Projekti na ravnateljski ravni;
 Sodelovanje  z  otroškimi  vrtci

ravnateljstva;
 Bralna značka;
 Abonma Zlata ribica

SPOROČILA

Za  otrokovo  dobro  počutje  in  sproščenost  v
novem  okolju  je  zaželjena  sprotna  izmenjava
sporočil  med  starši   in  vrtcem.  Priložnostna
sporočila  »  pri  vratih  ob  prihodu  /odhodu«  so
ustrezna le za kratke informacije. Vzgojiteljice so
vam  na  razpolago  za  oseben  razgovor   ob
govorilnih urah,  po predhodnem dogovoru.
Najpomembnejša  vrtčevska  sporočila  so
izpostavljena na oglasni deski.
Prosimo,  da  v  primeru  kasnejšega  prihoda  ali
odhoda otrok pravočasno obvestite tajništvo.

SODELOVANJE S STARŠI

Sodelovanje   vrtca  s  starši  je  nujen  pogoj  za
dopolnjevanje družinske in institucionalne vzgoje.
Ob govorilnih urah in občasnih sestankih se starši
in  vzgojiteljice  sestajajo  tudi  v
MEDODDELČNEM  SVETU  VRTCA,  ki  ga
sestavljajo  izvoljeni  predstavniki  staršev
posameznega  oddelka  ter  vzgojiteljice  obeh
oddelkov.
ŠOLSKI  SVET,  ki  je  najvišji  šolski  organ,
sestavljajo  ravnatelj,  izvoljeni  predstavniki
učnega  in  neučnega  osebja  in  izvoljeni
predstavniki staršev.

ŠOLSKI KOLEDAR

Pouk se začne 12.9.2016 in se zaključi 30.6.2017.

POUKA PROSTI DNEVI

 1.november po deželnem koledarju;

 3. november – Sv.Just  po sklepu šolskega
sveta; 

 Božične  počitnice:  od  23.12.2016  do
8.1.2017;

 27.2.2017  –   1.3.2017  po  deželnem
koledarju;

 Velikonočne  počitnice:  od  14.4.2017  do
18.4.2017

 24.4.2017 po deželnem koledarju
 3.6.2017 po deželnem koledarju

Opomba:
Družine bomo sproti seznanjali v primeru, 
da bi nastale spremembe na račun prostih 
dnevov. 
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