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

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

TAJNIŠTVO
01/ 580 91 80

JELKIN KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO
2021 -2022
Šolsko leto se prične 1.9.2021 in konča 31.8.2022
DEŽURSTVO bo predvidoma organizirano:
 25.10. - 1.11.2021
 25.12.2021 in 2.1.2022
 7.2.2022
 27.4.2022 - 2.5.2022

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

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).
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.

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
GIBANJE, SAMOSTOJNOST, SOCIALIZACIJA

SODELOVANJE S STARŠI
RODITELJSKI SESTANKI
Okvirni datumi: 20. 9. 2021 in 15. 6. 2022
INDIVIDUALNI POGOVORI o otroku bodo potekali
predvidoma enkrat mesečno z najavo preko spletnega
obrazca oz. po potrebi, bodisi osebno bodisi preko
ZOOM sestanka
IGRALNE URICE: odvisne od zdravstvene situacije, pri
čemer bomo vezani na navodila in usmeritve NIJZ in
vodstva zavoda Vrtca Jelka; prednostno bomo koristili
možnosti individualnega vključevanja staršev v
oddelek, s predstavitvijo hobijev, poklicev idr.

SKUPNE DEJAVNOSTI IN SODELOVANJE
September:

Uvajalno obdobje

Evropski teden mobilnosti 16.–22.9.2021 »Živi
zdravo. Potuj trajnostno.«

Dan slovenskega športa, 23. 9. 2021
Oktober:

Teden otroka „Razigran uživaj dan!“ 4.–10.10.
2021

jesenski kros/Ljubljanski maraton

Zobna preventiva

projekt SIMBIOZA giba
November:

Tradicionalni slovenski zajtrk 19.11.2021

obdobje OTROKOVE IGRE
December:

Dedek Mraz 23. 12. 2021
Januar:

Zimske igre s snegom

obdobje OTROKOVE IGRE
Februar:

Mesec kulture
Marec:

Pustno rajanje, 1. 3. 2022

Pozdrav pomladi – Gregorjevo, svetovni dan vode

praznujemo Gregorjevo in materinski dan

16. - 18. 3. 2022 Športni tabor Gozd Martuljek

obdobje OTROKOVE IGRE
April:

Čistilna akcija

Svetovni dan knjige

Zobna preventiva
Maj:

Živ žav Vrtca Jelka v Tacnu

Svetovni dan čebel

obdobje OTROKOVE IGRE
Junij:

20. - 24. 6. 2022 Letovanje v Umagu »Plavalček
skakalček«

zaključno druženje skupine

VIZIJA VRTCA



ERASMUS+ »ROBOTS OF THE FUTURE«:
spoznavanje z osnovnim programiranjem ter
uporaba e-pripomočkov pri razvijanju idej s
področja robotike in elektronike; sodelovanje
v projektu in povezovanje s pridruženimi
skupinami/vrtci iz tujine



OTROKOVA IGRA: obdobje brez uporabe
»strukturiranega materiala«; uporaba
naravnih in odpadnih materialov; CILJ:
spodbuditi interakcijo med otroki in socialni
proces; razvijanje ustvarjalnosti





ZDRAVJE V VRTCU: Tradicionalni slovenski
zajtrk; zdravo praznovanje rojstnih dni,
zobna preventiva; »Ostal bom zdrav« in
»Dobili bomo dojenčka«
SKUPINSKI PORTFOLIO (KzK)

VRTEC JELKA
ENOTA VILA
Staničeva ulica 37 a, 1113 Ljubljana
Telefon: 01/231 74 16
E-naslov: vrtec.jelka@vrtec-jeka.si
Spletna stran: www.vrtec-jelka.si

VRTEC JE ODPRT od 7.00 do 17.00

PROJEKTI IN OBOGATITVENE DEJAVNOSTI


CICIUHEC: sodelovanje s knjižnico Bežigrad;
gostovanje knjižnega nahrbtnika v družinah
otrok za spodbujanje družinskega branja



GIBALČEK IN MALI SONČEK: joga za
najmlajše, rolanje, tematski gibalni dnevi,
spomladanski tabor ter letovanje, jesenski in
spomladanski izlet, krosi; izleti v hribe idr.



SOBIVANJE in SIMBIOZA GIBA



PASAVČEK: spodbujanje pravilne uporabe
otroških varnostnih sedežev ter varnostnih
pasov med vožnjo v avtomobilu



EKO Jelka: povezovanje z naravnim in
družbenim okoljem; razvijanje pozitivnih
medosebnih
odnosov;
ločeno
zbiranje
odpadkov (krožno gospodarstvo); obdelovanje
vrtnin (zelenjava, zelišča, cvetje); izvajanje
zgodnjega
naravoslovja;
humanitarne
zbiralne akcije idr.;

E-naslov enote: enota.vila@vrtec-jelka.si
Mobilna številka: 041 238 846

PRAZNUJEMO SKUPAJ




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

BRIHTE

VZGOJITELJ:
Matjaž Alič
POMOČNICA VZGOJITELJICE:
Alenka Arh
PREDSTAVNIK SVETA STARŠEV:
Urša Peršič

ŠOLSKO LETO 2021/2022

