RAVNATELJICA
PETRA KOČAR
peta.kocar@vrtec-jelka.si

POMOČNICA RAVNATELJICE
TJAŠA BRODNIK
tjasa.brodnik@vrtec-jelka.si

TAJNIŠTVO
ALEKSANDRA KOSTANJEVEC
vrtec.jelka@vrtec-jelka.si

ORGANIZATORKA PREHRANE IN ZHR
RENATA ROM MRCINA
renata.rom@vrtec-jelka.si

OSKRBNINE
ZDENKA MURŠIČ HAJŠEN
racunovodstvo@vrtec-jelka.si

SVETOVALNA DELAVKA
MARJANCA KAVČIČ PEČNIK
marjanca.kavcic@vrtec-jelka.si

DODATNA STROKOVNA POMOČ
SVETLANA VESIĆ
svetlana.vesic@vrtec-jelka.si
in

MAŠA OZMEC
masa.ozmec@vrtec-jelka.si

Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice morata
biti seznanjeni z zdravstvenimi posebnostmi
otroka. V primeru slabega zdravstvenega stanja
(vročine, driske…), poškodbe, nenadnih izpuščajev
idr. pokličemo starše, da čimprej prevzamete
otroka v domačo oskrbo.

JELKIN KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO
2019 -2020
Šolsko leto se prične 1.9.2019 in konča 31.8.2020.
DEŽURSTVO bo predvidoma organizirano:
 od 28.10. do 30.10.2019
 od 27.12.2019 do 3.1.2020
 od 28.4. do 30.4 2020
 26.6.2019
Zaradi lažje organizacije dela in nabave hrane vas
prosimo, da prisotnost otroka v času dežurstva
preko WebVrtca najavite odsotnost in potrebo po
varstvu. V primeru zmanjšanega števila otrok
bomo organizirali dežurstvo.

PREDNOSTNA NALOGA ODDELKA
MEDVRSTNIŠKA KOMUNIKACIJA
»Pogovarjaj se z mano – govorim, poslušam, čutim«
»Sproščanje z gibalno – plesnim izražanjem«
»Zgodbe z vsebino drugačnosti, strpnosti in medsebojni
pomoči« (gibalne dejavnosti »drug z drugim naprej«)
»Aktivno učenje otroka« - senzorni kotički

SODELOVANJE S STARŠI
JAVLJANJE ODSOTNOSTI OTROKA
Vsako odsotnost otroka in vzrok zanjo sporočite že
prvi dan odsotnosti vzgojitelju preko Web vrtca.
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. 46/2019, 19.7.2019).

RODITELJSKI SESTANKI 19.9. 2019, 13.6. 2020
INDIVIDUALNI POGOVORI o otroku bodo potekali enkrat
mesečno z najavo pri vzgojitelju.
Okvirni datumi: 14.11. 2019, 22.1. 2020, 13.2. 2020,
15.4.2020
IGRALNE URICE: 15.10.2019, 5.12.2019, 25.3.2020
19.2. 2020, 14.5.2020

MEDGENERCIJSKO SODELOVANJE S STARŠI IN STARIMI
STARŠI: pravljične urice, predstavitev hobijev,
spremstvo na izletih
V sodelovanju z družino: »POTOVALNA KNJIŽNICA« –
knjiga in lutka, ki jo otrok nese domov čez vikend
IZLETI: S pomočjo staršev in starih staršev na sv. Ano in
na Rašico (oktober 2019 in maj 2020)
Praznovanje vezano na letne čase: jesen, zima, pomlad
in poletje.
Vsa ostala praznovanja in pomembni dnevi, povezani s
kulturo in običaji.
Obeleževanje mednarodnih dni s strani Unesca (dan
miru, dan strpnosti, dan maternih jezikov) in svetovnih
dni s strani Unesca (dan filozofije, dan poezije, dan
voda, dan gledališča).

SKUPNE DEJAVNOSTI IN SODELOVANJE
September:

Uvajalno obdobje

Evropski teden mobilnosti (tema Gremo peš).
16.9. - 22.9.2019
Oktober:

Teden otroka (Tema Naše pravice, 7.10. - 13.10. 2019)

Interni jesenski kros, 1.10.2019

Jesenski izlet, 16.10.2019

Lutkovno gledališče LJ – Sovica Oka, 16.10.2019

SIMBIOZA GIBA, popoldanska igralna ura, 14.1021.10.2019 (15.10. igralna ura – medgeneracijsko)
November:

Tradicionalni slovenski zajtrk 15.11.2019

Zobna preventiva, 25.11.2019

Lutkovna predstava v izvedbi Modrega dela »Mala miška in
veliko rdeče jabolko«.

Mednarodni dan strpnosti 16.11. 2019

Izlet z vlakom v Kamnik (Škratki in Barvice)

Skupna izdelava okraskov (delavnica s starši v
popoldanskem času)
December:

Veseli december: dnevi odprtih vrat

Pravljični večer v vrtcu

Obisk Dedka Mraza 18.12.2019
Januar:

Zimske igre na snegu

Skrb za ptice
Februar:

Mesec kulture – lutka Sofija


Pustno rajanje, 25.2.2020
Marec:

Pozdrav pomladi(Dan odprtih vrat)

Družinski dan (plesna igra)

Gregorjevo (glasbeno plesna igra, pesmi, plesi)12.3.2020
April:

Zobna preventiva

Športno dopoldne ob Svetovnem dnevu zdravja, 7.4.2020

Mednarodni dan knjige za otroke – 2.4. 2020

Svetovni dan Zemlje - 22.4. 2020

Svetovni dan knjige - 23.4. 2020

Dan smeha (šaljivke: druženje ob radoživih pesmih,
glasbenih izmišljarijah, hudomušnih verzih)
Maj:

Dan vrtca Jelka

Spomladanski izlet

Čajanka iz domačih zelišč

Dan sonca maj 2020

Svetovni dan športa – maj 2020
Junij:

Zaključni piknik kosilo na igrišču vrtca, junij 2020.

Igre z vodo, zaključek skupine.

VIZIJA VRTCA

PROJEKTI IN OBOGATITVENE DEJAVNOSTI










EKO JELKA: zeliščni vrt
ZDRAV VRTEC
GIBALČEK (Mali sonček)
CICIUHEC – BEREMO Z MALČKI
OTROKOVA IGRA
PLESNE URICE v sodelovanju z Barvicami in
Prstki
Interni projekt: »Filozofija najmlajših –
modrost za odrasle«
Interni projekt »Moj kotiček je lahko
vrtiček« - zeliščni vrt
Unesco projekt »Moder stol – nekdo misli
nate«

PRAZNUJEMO SKUPAJ


Zdravo praznovanje rojstnih dni.
Izhajamo iz pobude slavljenca in dogovora s
starši – Unesco »Moder stol- nekdo misli nate«

VRTEC JELKA
Glavarjeva ulica18 a, 1113 Ljubljana
Telefon: 01/580 91 80
Faks: 01/ 534 33 86
E-naslov: vrtec.jelka@vrtec-jeka.si
Spletna stran: www.vrtec-jelka.si

VRTEC JE ODPRT od 6.20 do 17.00

ŠKRATKI
VZGOJITELJICA:
MARTINA HOČEVAR TRONTELJ
POMOČNIK VZGOJITELJICE:
DANILO VARGA
PREDSTAVNIK SVETA STARŠEV:
MIHA STELE

ŠOLSKO LETO 2019/2020

