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vrtec.jelka@vrtec-jelka.si
info@vrtec-jelka.si
www.vrtec-jelka.si
Tajništvo:
01/580-91-80
Fax: 01/ 534 33 86
Računovodstvo:
01/580-91-84
Služba za prehrano:
01/436-90-58

VRTEC JELKA
Glavarjeva ulica 18 a
Ljubljana

Ravnateljica:
Nada Verbič
01/580-91-81
Pomočnica ravnateljice:
Petra Kočar
01/580-91-82
Svetovalna služba: Marjanca Kavčič Pečnik
01/580-91-86
Dodatna strokovna pomoč: Svetlana Vesić
030/644-654

Otroci so enaki in
enakopravni.

JELKA
Glavarjeva ul. 18 a
01/580-91-80
GSM: 031/209-327
ZELENI DEL
Glavarjeva ul. 18 a
GSM: 030/661-226
PALČKI
Lavričeva ul. 5 a
01/436-90-58
Faks: 01/436-45-58
GSM: 041/531-915

VILA
Staničeva ul. 37 a
01/231-74-16
GSM: 041/238-846
STORŽEK
Matjaževa 4
GSM: 031 336 387

SNEGULJČICA
Vodovodna c. 3 a
01/436-93-68
GSM: 041/912-006

MOJ VRTEC

Dragi otroci!
Izhodišče vseh
naših dejavnosti ste vi
s svojimi potrebami, načinom
doživljanja in spoznavanja sveta
ter izkustvenega učenja.
Na igriv način vam bomo posredovali
znanja iz različnih področij učenja kot so:
gibanje, narava, družba, jezik,
matematika in umetnost.
Negovali bomo vašo radovednost, domišljijo,
mišljenje in raziskovalni duh ter spodbujali vaš
čustveni, socialni, govorni in gibalni razvoj, doživljanje
in umetniško izražanje.
Nada Verbič, ravnateljica vrtca

VIZIJA

Vrtec Jelka
je javni vzgojno-izobraževalni
zavod, ki skrbi za
uresničevanje temeljnih
otrokovih pravic. Ustanovljen
je bil z odlokom Mestne občine
Ljubljana.
V vrtcu Jelka zaposleni profesionalno in
kakovostno opravljamo svoje delo. Otrokom
omogočamo delovno in ustvarjalno klimo, okolje,
v katerem se bodo dobro počutili in kjer bodo lahko razvijali
svoje sposobnosti ter se učili drug od drugega. Dajemo jim
možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno
poreklo, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo. Skrbimo
za uresničevanje temeljnih pravic otrok in staršev. Naša vzgoja
temelji na razumevanju, strpnosti, prijateljstvu, iskrenosti in
občutkom do sočloveka. Vrtec Jelka je svetovno
nazorsko nevtralen.

Starši imate pravico do:
● vpogleda v program za
predšolske otroke (kurikulum),
● obveščenosti o življenju in delu
v vrtcu,
● zaščite zasebnosti s poudarkom na
varstvu osebnih podatkov,
● sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju
življenja in dela v vrtcu in skupini,
● sprotne izmenjave informacij in poglobljenega
razgovora o otroku.
Želimo, da upoštevate meje svojega soodločanja in ne posegate
v strokovno in organizacijsko avtonomnost vrtca.
Obveznosti staršev do vrtca so:
● spoštovati dogovore in naš poslovni čas,
● redno poravnavati finančne obveznosti,
● seznanjati s spremembami podatkov (telefon, naslov ...),
● prebirati sporočila na oglasnih deskah,
● prihajati po otroka pravočasno
(otrok naj bi bil v vrtcu največ 9 ur dnevno).

Vrtec
je odprt
od 6. do 17.
ure vsak delovni
dan. Prilagajamo se
željam staršev in
potrebam otrok. Vzgojno
izobraževalno dejavnost
izvajamo v štirih enotah, ki se
nahajajo na petih lokacijah.
ENOTA JELKA, Glavarjeva ul. 18 a
11 igralnic je namenjenih otrokom od 1. do 6. leta
starosti. V večnamenskem prostoru potekajo različne
skupne dejavnosti kot so gibalne igre, ples, ogledi predstav,
predstavitve, delo z interaktivno tablo. Na igrišču ob vrtcu imamo
zeliščne in vrtne gredice ter čutno pot kjer otroci aktivno sodelujejo
pri skrbi za naravo. Enota ima svojo kuhinjo in pralnico.
V lesenem prizidku sta 2 oddelka namenjena otrokom do 3. leta starosti.
Storžek je dislocirani del enote Jelka in se nahaja v OŠ Savsko naselje. Vse tri
skupine otrok od 1. do 6. leta starosti imajo velike igralnice, večnamenski prostor in
koristijo tudi telovadnico v OŠ. Izvajajo program Korak za Korakom.
ENOTA PALČKI, Lavričeva ul. 5 a
V 5 oddelkih se igrajo otroci od 1. do 6. leta starosti. Poleg igralnic uporabljajo likovni
in tehnični kabinet ter knjižnico in atelje. Športne aktivnosti izvajajo na igrišču ob
vrtcu, kjer obdelujejo tudi zelenjavni kotiček. Enota ima lastno kuhinjo
in pralnico. Vsi oddelki so vključeni v program
Korak za korakom.

ENOTA VILA
Staničeva ul. 37 a
V 4 oddeleke so vključeni otroci
od 2. do 6. leta starosti. Igrajo se v
večnamenskem prostoru ter kotičkih, ki
so razporejeni v igralnicah. Za športne
aktivnosti uporabljajo igrišče nasproti vrtca.
Enota Vila ima lep sadni in zelenjavni vrt ter zunanji
vodni kotiček.
Vsi oddelki so vključeni v program Korak za korakom.
ENOTA SNEGULJČICA, Vodovodna ul. 3 a
Je manjša enota v pritličju stolpnice v kateri se v štirih igralnicah igrajo
otroci od 1. do 6. leta. Na igrišču vrtca imajo urejen tudi za zelenjavni
in zeliščni vrt.

Izvajamo
dnevni
program, ki
obsega vzgojo, varstvo,
izobraževanje in prehrano
otrok in traja 6–9 ur.
Organiziramo predšolsko vzgojo
in izobraževanje za prvo (za otroke
do 3 let) in drugo starostno obdobje
(za otroke od 3 let do vstopa v šolo).
Otroci so razporejeni v starostno homogene,
heterogene ali kombinirane oddelke. Vzgojno delo je
prilagojeno starosti oz. razvoju otroka. V redne oddelke vrtca
vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami, za katere imamo
organizirano svetovalno službo in dodatno strokovno pomoč.
Naša temeljna naloga je kakovostno izvajanje vzgoje, varstva, izobraževanja,
nege in prehrane otrok do vstopa v šolo ter pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka.
Skrbimo za zadovoljevanje otrokovih potreb, razvijamo njihove posebne
potenciale in s tem pozitivno samovrednotenje. Zavedamo se
odgovornosti, ki jih imamo do otrok, staršev in družbe.

OBOGATITVENE
DEJAVNOSTI:
Predstavljajo vsebinsko
popestritev osnovnega programa in
jih izvajajo strokovni delavci vrtca:
Gibalček, glasbena dejavnost,
Bosopetci, spoznavanje angleškega
in francoskega jezika.
OTROCI, KI NE OBISKUJEJO VRTCA
se svojim vrstnikom lahko pridružijo na praznovanjih:
● teden mobilnosti,
● teden otroka,
● veseli december,
● pustovanje,
● dan vrtca Jelka,
● ob različnih drugih priložnostih.

S starši
se povezujemo
z namenom,
da bi uresničevali
vzgojne cilje:
vsakodnevni stiki,
individualni pogovori,
roditeljski sestanki, igralne ure,
pogovorna srečanja, popoldanske
dejavnosti, kotički za starše.
Starši so enakovredni partnerji v vzgojnem
procesu otrok in upravljalci vrtca v
SVETU VRTCA in SVETU STARŠEV.

ORGANIZIRAMO:
Zimovanja, letovanja, tabore in izlete v naravo.
Pripravljamo predstave, razstave, bazarje in prireditve,
obiskujemo domove za ostarele.
Praznujemo: veseli december, mesec kulture, pustovanje,
mesec posvečen družini, praznovaje letnih časov slovenska kulturna in
državne praznike kot tudi mednarodna obeležja.
Obeležujemo: dan zemlje, vode, zdravja, športa, starejših.
Posebno pozornost namenjamo zdravemu praznovanju rojstnih dni.

Vključeni
smo v
mednarodne projekte:
• ERASMUS+
• K2-Partnerstvo PROFINWBL,
K1-mentorski vrtec,
• Metodologija KZK
• UNESCO ASP NET
• Ekspertna skupina projekt IECE- Inkluzivna
predšolska vzgoja, Evropska agencija za izobraževanje
oseb s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje
• EKO VRTEC
Projekti in programi
• Gibalček in Ciciban planinec – program gibalno športne vzgoje: Mali sonček
• Otrokova igra – z nestrukturiranim materialom
• Šolski eko vrt
• Planetu prijazen vrtec
Inovaciski projekti:
• Otrok in igra v večjezičnem in medkulturnem okolju:
»Medkulturne jezikovne igrarije«
• Porajajoča se pismenost
• Terapevtski pes Šapa med otroki in matematika
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Naš logotip je JELKA.
Simbolizira zimzeleno življenje in nenehno rast.
Je preprosta, nagajiva, nasmejana
in raste iz globokih korenin visoko v nebo.
Takšni smo tudi mi.

INFORMACIJE
ZA DOBRO
SODELOVANJE
1. Vpis in izpis otroka
● Otroka vpišete v vrtec tako, da
izpolnite ustrezen obrazec, ki ga dobite
na upravi vrtca ali na spletni strani vrtca.
● Uvajanje otroka v vrtec se prične z dnem
uradnega vpisa.
● Starši lahko izpišete otroka iz vrtca kadar koli s
15-dnevnim odpovednim rokom, ki prične teči
z dnem oddaje pisne odpovedi na upravi vrtca.
2. Izračun oskrbnine
• Starši plačate največ 77% cene programa, ki jo določi ustanovitelj.
• Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljate tako, da na pristojnem Centru za
socialno delo oddate Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
• Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila, vrtec izstavi račun v višini
najvišjega dohodkovnega razreda za vse otroke, vključene v vrtec.
• V skladu z 42. členom ZUPJS ste dolžni v osmih dneh sporočiti vse spremembe glede
števila oseb, kraja stalnega bivališča, izgube ali začetek prejemanja dohodka, spremembo
statusa na obrazcu za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.
• Vsako odsotnost otroka in vzrok zanjo sporočite že prvi dan odsotnosti vzgojitelju
preko e-asistenta ali v enoto po telefonu.
• 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.l. RS, št. 57/2012, 27.7.).

3. Obvestila
● Otrok mora prihajati
v vrtec in odhajati
iz njega v spremstvu staršev
ali osebe, starejše od 10 let
s pisnim dovoljenjem staršev.
● Otrok ne sme nositi v vrtec hrane ali
predmetov, ki bi lahko ogrozili njegovo
varnost ali varnost drugih otrok
(ostri predmeti, verižice, bonboni, žvečilni gumiji, …)
● Bolan otrok spada v domačo nego, zato ga ne
vključujemo v vrtec.
● Zdravil v vrtcu ne dajemo.
● Če se pokažejo znaki obolenja ali če pride do poškodb,
vzgojiteljica obvesti starše.
Če je zdravniška pomoč nujna, spremlja otroka k zdravniku vzgojiteljica.
● Za igro in dejavnost, ki poteka v vrtcu, otroka primerno oblecite in obujte.

V
vrtcu
imamo
organizirano:
● svetovalno službo,
● službo za prehrano in
zdravstveno higienski režim.
SVETOVALNA SLUŽBA vrtca nudi:
• Svetovanje vzgojiteljem in staršem
• Socialno pedagoško pomoč
• Specialno pedagoško pomoč
• Logopedsko in surdopedagoško pomoč
Cilj svetovalne službe je ustvariti pogoje za čim boljše
počutje in optimalni razvoj vsakega otroka, ki je vključen v naš
vrtec. Sodelovanje s starši poteka v obliki individualnih razgovorov,
telefonskih pogovorov in skupinskih srečanj.
• S svetovalno delavko se lahko preko svetovalnega odnosa posvetujete
in rešujete vprašanja, ki se vam porajajo na poti vzgoje vašega otroka.
• Vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč vodi strokovno
skupino pri pripravi in izpeljavi individualiziranega programa, ki ga je
deležen otrok v skladu z odločbo o usmeritvi otroka. Staršem nudi pomoč
in svetovanje s področja specialnih pristopov dela z otrokom.

ZDRAVJE IN PREHRANA
Vzgoja za zdravje je sestavni del
življenja in dela v vrtcu. Vsebine so
vpete v vzgojno in izobraževalno delo.
V vsakodnevnih dejavnostih spodbujamo
zdrav način življenja za otroke, zaposlene in starše.
Otrokom nudimo zdravo, kakovostno, uravnoteženo in
pestro prehrano. Pri tem upoštevamo veljavne zakonske
predpise, navodila-priporočila strokovnih inštitucij.

Dragi starši!
Na razpolago smo vam vsak dan
od 7.–15. ure na upravi vrtca.
Poskušali bomo odgovoriti na
vaša vprašanja, upoštevati konstruktivne
predloge in pripombe.
Veseli smo odločitve, da se bo
vaš otrok preko igre vzgajal in izobraževal v vrtcu Jelka.
Potrudili se bomo, da se bo pri nas dobro počutil. Nudili mu
bomo varno, ljubeče in ustvarjalno okolje ter ga vzgajali za življenje.
Vsi, ki delamo v vrtcu Jelka

Otrokova pravica
je, da ima dovolj možnosti
za počitek, igro in razvedrilo.
Dolžnost in pravica odraslih pa je, da ga
vzgajamo v svobodno in odgovorno osebnost

Dolžni smo, da otroke
varujemo in zaščitimo
pred poškodbami, zanemarjanjem
in zlorabami.

MOJI ZAPISKI

Otrokom mora biti
dovoljeno govoriti njihov
materni jezik in izražati njihovo
lastno vero in kulturo.

PRI NAS JE
LJUBEZEN DOMA ...

Otroci imajo pravico
do varnega
in ljubečega otroštva

Za vrtec Jelka:
Nada Verbič,
Glavarjeva 18 a, Ljubljana
Tisk: Tiskarna DTP d.o.o.
Naklada: 600 izvodov
Ustanoviteljica

