RAVNATELJICA:

JELKIN KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2018 -2019

NADA VERBIČ

Šolsko leto se prične 1.9.2018 in konča 31.8.2019.

POMOČNICA RAVNATELJICE:
PETRA KOČAR
SVETOVALNA DELAVKA:
MARJANCA KAVČIČ PEČNIK
DODATNA STROKOVNA POMOČ:
SVETLANA VESIĆ

DEŽURSTVO bo predvidoma organizirano:
 od 29.10. do 2.11.2018
 od 24.12. do 31.12.2018
 od 29.4. do 3.5. 2019
 24.6.2019
Zaradi lažje organizacije dela in nabave hrane vas
prosimo, da v času dežurstva preko WebVrtca
najavite odsotnost in potrebo po varstvu otroka. V
primeru zmanjšanega števila otrok bomo
organizirali dežurstvo.

ORGANIZATORKA PREHRANE IN ZHR:
RENATA ROM MRCINA

PREDNOSTNA NALOGA ODDELKA
»Skačem, ploskam se igram- v vrtcu se lepo imam«.

JAVLJANJE ODSOTNOSTI OTROKA
Vsako odsotnost otroka in vzrok zanjo sporočite že prvi
dan odsotnosti vzgojitelju preko Web vrtca.
Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice morata biti
seznanjeni z zdravstvenimi posebnostmi otroka.
Če o otrokovi odsotnosti starši obvestite vrtec do
devete ure zjutraj, znižamo ceno programa za stroške
neporabljenih živil z naslednjim dnem. (Ur.I. RS, št.
18/2008, 22.2.2008)
V primeru slabega zdravstvenega stanja (vročine,
driske…), poškodbe, nenadnih izpuščajev
idr.
pokličemo starše, da čimprej prevzamete otroka v
domačo oskrbo.

Ker se zavedava, da senzorični korteks v možganih
spodbujamo z gibanjem, sva se odločili da bova v
letošnjem
letu
spodbujali
gibalno
zaznavne
sposobnosti in spretnosti v povezavi z vsemi ostalimi
področji dejavnosti. Preko razvoja gibalno zaznavnih
sposobnosti bova otrokom omogočale pridobivanje
novih, za razvoj potrebnih informacij. Spodbujali
bova motoriko (od grobe do fine), gibalne dejavnosti
celega telesa (od preprostih prstnih iger do drugih
dejavnosti, ki bodo stimulirale tudi ostale dele
telesa)… Program bova bogatili z dejavnostmi, ki
bodo otrokom omogočale gibanje tudi posredno. V
dejavnosti bova vključevali več t.i. gibalnih odmorov
in nalog vodene vizualizacije z gibanjem.
Prav tako bova spodbujali ustvarjalnost, aktivnost,
vztrajnost, samostojnost ter sodelovanje vseh in
vsakega. Z najrazličnejšimi vsebinami in metodami
bova
pripomogli
h
kvalitetnemu
telesnemu,
gibalnemu, socialnemu in čustvenemu razvoju
posameznika. Najino glavno vodilo bo, da se bo vsak
otrok čutil zaželjenega in da bo vsak z veseljem
prišel v vrtec.

SODELOVANJE S STARŠI
RODITELJSKI SESTANKI
Okvirni datumi: 24. 9. 2018, 10. 6. 2019
INDIVIDUALNI POGOVORI o otroku bodo potekali enkrat
mesečno z najavo pri vzgojitelju.
Okvirni datumi: 11. 10., 19. 11., 14. 1., 18. 3., 13. 5.
IGRALNE URICE:
24. 10., 26. 11., 11. 12., 8. 4.
IZLETI :
april (Mengeška Koča), maj (Tivoli, PST)

SKUPNE DEJAVNOSTI IN SODELOVANJE
September:

Uvajalno obdobje

Teden mobilnosti (16. 9. -22. 9.)

Jesenska tržnica s kuharijo
Oktober:

Teden otroka (1.10. -7. 10.) tema Prosti čas

Zobna preventiva

Jesenski kros (interni)

Kostanjčkov piknik (24. 11.)
November:

Tradicionalni slovenski zajtrk (16.11.)

Glasbena delavnica

V pričakovanju veselega decembra- ustvarjalna
delavnica (26. 11.)
December:

Dedek Mraz (19.12.2018)

Slaščičarna Storžek (11. 12.)

Živali pri babici zimi, predstava (21. 12.)
Januar:

Zimske igre

Zgodbe od tu in tam

Dan za rdečo

Zvijva se v presto

Februar:

Mesec kulture- lutkovna predstava (starši)
Marec:

Pustno rajanje (5.3.2019)

Gregorčki v umetnosti in kulinariki (11.- 15. 3)
April:

Čistilna akcija

Dan po pravljici

Športno gibalno popoldne s starši (8. 4.)

PROJEKTI IN OBOGATITVENE DEJAVNOSTI








EKO JELKA
ZDRAV VRTEC
GIBALČEK
CICIUHEC
OTROKOVA IGRA
ZGODBE OD TU IN TAM
MALI SONČEK

Maj:

Dan vrtca Jelka (30. 5.)

Spomladanski kros

Babica in dedek na obisku (10. 5.)

Matjaževa 4, 1000 Ljubljana

Junij:

Zaključno srečanje skupine

Pozdrav poletju- igre z vodo

PRAZNUJEMO SKUPAJ




VIZIJA VRTCA

VRTEC JELKA
ENOTA STORŽEK

Zdrava praznovanja rojstnih dni.
Praznovanje vezano na letne čase: jesen,
zima, pomlad in poletje.
Vsa ostala praznovanja in pomembni
dnevi, povezani s kulturo in običaji.

Telefon: 031 33 63 87
E-naslov: vrtec.jelka@vrtec-jeka.si
Spletna stran: www.vrtec-jelka.si

VRTEC JE ODPRT od 6.45 do 17.00

DETELJA
VZGOJITELJICA:

TJAŠA BRODNIK
POMOČNICA VZGOJITELJICE:

DARJA GROS
PREDSTAVNIK SVETA STARŠEV:

PETRA KOVIČ
ŠOLSKO LETO 2018/2019

