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

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.

PREDNOSTNA NALOGA ODDELKA
Prednostna naloga se navezuje na prednostno
nalogo enote ˝Mi se imamo radi˝. Namen je
skupno povezovanje, spoznavanje, sprejemanje,
medsebojno sodelovanje in učenje ter veselje ob
druženju vseh otrok v skupini in v enoti.
SODELOVANJE S STARŠI
RODITELJSKI SESTANKI
Okvirni datumi: 27.9.2018 in 11.6.2019
INDIVIDUALNI POGOVORI o otroku bodo potekali enkrat
mesečno z najavo pri vzgojitelju.
Okvirni datumi: 15.10.2018, 13.11.2018, 15.1.2019,
19.2.2019, 16.4.2019.
IGRALNE URICE:
Druženje in ustvarjaje s starši…december 2018
Mami, zapleši z mano! Marec 2019
Gibalne igre s starši. Maj 2019
Zaključno srečanje v juniju 2019
IZLETI : Izlet s starši v mesecu maju.

SKUPNE DEJAVNOSTI IN SODELOVANJE
September:

Uvajalno obdobje - Ti si sonček!

Teden mobilnosti 16. 9. -22. 9. 2018
Oktober:

Teden otroka 1.10. -7. 10. 2018 tema Prosti čas

To sem jaz - socialne in sprostitvene ter zaznavne
dejavnosti v skupini
 Jesenski direndaj! Zbiranje sredstev za Igro brez
igrač.
 Zobna preventiva - predstavitev
November:

Tradicionalni slovenski zajtrk 16.11.2018

Jesenski direndaj! Otrokova igra.

Lutkovna igrica na temo Jesen (v enoti).

8.11.2018 Predstava ŽIV ŽAV, gledališče KuKuc

28.11.2018 Predstava Škratka Sladka, gledališče
KuKuc
December:
 Pravljični december s Sončkom – lutko skupine.
 Krasitev novoletne smrečice.
 Dan odprtih vrat – rajanje.
 Dedek Mraz 20.12.2018
Januar:
 Sonce potuje k tebi domov in interni projekt 4
sončki.
 Otrokova igra – igra brez igrač
 Zimske radosti – igre na snegu: druženje z otroki
enote
Februar:
 ˝Ta veseli dan kulture˝ - seznanjanje z kulturo.
 Dramatizacija strokovnih delavcev: Povodni mož
Marec:
 Ljudski običaji in navade na Slovenskem – pustni
čas. Pustno rajanje in druženje v enoti.
 Moje družinsko drevo
 Pozdrav pomladi – druženje v enoti
 Moj vrtiček je kotiček – semena
 Glasbena delavnica ˝Vrabček čaka mamico˝
April:
 Recikliranje odpadkov – delavnica v povezavi z
Otrokovo igro – igro brez igrač
 Moj vrtiček je kotiček – sejanje in saditev.
 Ekološka predstava: Smetarska zabava

Maj:

Mednarodni dan družin – predstavitev družinskih
dreves otrok v skupini.

Zaključek našega doživetja Sonce potuje k tebi
domov…

Delavnica s starši na temo » Vrtec in družina «

Dan vrtca Jelka v Tacnu

PROJEKTI IN OBOGATITVENE DEJAVNOSTI





Junij:
 Piknik enote
 Raziskujemo,
spoznavamo,
preizkušamo…
raziskovalna igra – Igra brez Igrač
 Dan za eksperimente – dan za poskuse na igrišču
enote.




VIZIJA VRTCA



EKO JELKA
GIBALČEK
CICIUHEC
OTROKOVA IGRA

PRAZNUJEMO SKUPAJ
Zdrava praznovanja rojstnih dni.
Praznovanje vezano na letne čase: jesen,
zima, pomlad in poletje.
Praznovanja in dnevi, povezani s kulturo
in običaji.

VRTEC JELKA
ENOTA SNEGULJČICA
Vodovodna cesta 3 a, 1113 Ljubljana
Telefon: 01/436 93 68
E-naslov: vrtec.jelka@vrtec-jeka.si
Spletna stran: www.vrtec-jelka.si

VRTEC JE ODPRT od 6.45 do 16.45

SONČKI
VZGOJITELJICA:

DUŠANKA KOPINŠEK
POMOČNICA VZGOJITELJICE:

MATEJA TAVČAR
PREDSTAVNIK SVETA STARŠEV:

MATEVŽ KUNAVER
ŠOLSKO LETO 2018/2019

