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Če otroci doživljajo grajanje, se naučijo obsojati.
Če otroci doživljajo sovražnost, se naučijo nasilnosti.
Če otroci doživljajo strah, se naučijo biti zaskrbljeni.
Če otroci doživljajo pomilovanje, se naučijo smiliti sami sebi.
Če otroci doživljajo zasmehovanje, postanejo zaprti vase.
Če otroci doživljajo ljubosumje, se naučijo zavisti.
Če otroci doživljajo sramoto, se naučijo prevzemati krivdo.
Če otroci doživljajo spodbudo, se naučijo samozavesti.
Če otroci doživljajo strpnost, se naučijo potrpežljivosti.
Če otroci doživljajo pohvalo, se naučijo ceniti sebe in druge.
Če otroci doživljajo sprejemanje, se naučijo ljubiti.
Če otroci doživljajo odobravanje, se naučijo imeti radi sebe.
Če otroci doživljajo priznanje, se naučijo zastavljati cilje.
Če otroci živijo tako, da delijo z drugimi, se naučijo velikodušnosti.
Če otroci doživljajo iskrenost, se naučijo resnicoljubnosti.
Če otroci doživljajo poštenost, se naučijo biti pravični.
Če otroci doživljajo prijaznost in pozornost, se naučijo spoštovanja.
Če se otroci počutijo varne, se naučijo zaupati vase in v ljudi okrog sebe.
Če otroci doživljajo prijateljstvo, se naučijo, da je svet prijeten kraj za
življenje.
(Dorothy Law Nolte)
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Spoštovani starši, skrbniki,

predšolsko obdobje za otroka ne pomeni pripravljalnega obdobja za
odraslost, ampak samostojno, pomembno, kvalitetno etapo našega
življenja, ki je ne moremo in ne smemo zanemariti. Predšolska doba
je doba aktivnega spoznavanja sveta, tudi spoznavanja čustvenega
sveta. Otrok odkriva zapleten svet človeških odnosov preko
sporazumevanja s svojimi starši in sovrstniki, kar počne preko
medsebojnih interakcij s svojim primarnim okoljem. Predšolska doba
je zelo pomembna doba v odraščanju človeka. V njej je izjemnega
pomena vloga odraslega, ki spremlja otroka na njegovi življenjski
poti. Otrok se lahko nauči od odraslega vsaj treh pomembnih veščin:
se veseliti brez vzroka, biti vedno zaposlen in seveda vztrajati pri
svojem. Z vsemi, ki vstopamo v vrtec, ustvarjamo spodbudno učno
okolje. Z vrednotami, kot so spoštovanje, sprejemanje, poštenost,
odgovornost in pedagoški optimizem vzgajamo otroka v
samostojnega, ustvarjalnega in zadovoljnega človeka.
Z ozaveščanjem svoje vloge in zagotavljanjem strokovnosti
spremljamo in razvijamo otrokove zmožnosti s poudarkom na
socializaciji, igri in učenju.

Ksenija Korče, pomočnica ravnateljice za vrtce
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2. ORGANIZIRANOST VRTCA
PODATKI O VRTCU
OŠ MIREN
Naslov

Miren 140, 5291 Miren

Telefon

05 330 24 72

Faks

05 330 24 81

DODATNE TELEFONSKE ŠTEVILKE
Ravnateljica

Nikolaja Munih

05 330 24 71

Pomočnica ravnateljice za vrtce

Ksenija Korče

05 330 24 72

Svetovalna delavka

Jerica M. Vukoje

05 330 24 72

Knjižničarka

Elvira B. Medvešček

05 330 24 74

Poslovna sekretarka

Tatjana Bavdaž

05 330 24 70

Računovodkinja

Majda Obreza

05 330 24 82

Knjigovodja

Damijana Ukmar

05 330 24 82

Vodja kuhinje

Herta Brisko

05 330 24 76
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3. ENOTE NAŠEGA VRTCA
VRTEC MIREN
VODJA VRTCA

KSENIJA KORČE

Naslov

Miren 140, 5291 Miren

Telefon

05 330 24 72

Elektronski naslov

vrtec@os-miren.si

Spletna stran

mirenvrtec.splet.arnes.si

Poslovni čas

od 6.30 do 16.30

Vrtec obsega štiri oddelke za otroke v starosti od 11. meseca do 6. leta. Nahaja se
v prijetnem naravnem okolju. Ima veliko ograjeno dvorišče z drevesi, ki nam v
poletnih mesecih nudijo prijetno senco. Otroci se lahko igrajo v dveh peskovnikih
in na plezalih.
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VRTEC BILJE

Naslov

Bilje 185, 5292 Renče

Telefon

05 3011038

Elektronski naslov

osnovna.sola.miren1@siol.net

Spletna stran

mirenvrtec.splet.arnes.si

Poslovni čas

od 6.30 do 16.30

V Biljah je bil v neposredni bližini šole zgrajen nov vrtec s prostornim in z
ograjenim igriščem. V vrtcu so trije oddelki za otroke od 11. meseca pa do 6. leta
starosti.
Vsaka igralnica ima svoj atrijski prostor, na voljo pa je tudi manjša telovadnica.
Vsaka igralnica ima svoje sanitarije za otroke. Igralnica, ki je namenjena
najmlajšim, razpolaga tudi s prostorom za nego.
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VRTEC KOSTANJEVICA NA KRASU

Naslov

Kostanjevica 66, 5296 Kostanjevica na Krasu

elefon

05 393 39 58

Elektronski naslov

vrtec.kostanjevica@siol.net

Spletna stran

mirenvrtec.splet.arnes.si

Poslovni čas

od 7.00 do 16.00

Vrtec Kostanjevica na Krasu je v prenovljeni podobi. Popolnoma obnovljen vrtec
vrtčevskim otrokom nudi kakovostne bivalne pogoje za izvedbo vzgojnoizobraževalnih aktivnosti. V vrtcu so trije sodobno opremljeni oddelki in vsaka
igralnica ima svoj atrijski prostor. Zunanja okolica otrokom nudi veliko možnosti za
raznovrstne aktivnosti na vseh področjih razvoja.

VRTEC OPATJE SELO

Naslov

Opatje selo 9, 5291 Miren

Telefon

05 308 07 20

Elektronski naslov

vrtec.opatjeselo@siol.net

Spletna stran

mirenvrtec.splet.arnes.si

Poslovni čas

od 7.00 do 16.00

V Opatjem selu je v stavbi stare osnovne šole v spodnjih prostorih velika in svetla
igralnica. V njej je starostno mešan oddelek za otroke od 11. meseca do 6. leta. V
stavbi so za potrebe vrtca urejene sanitarije, razdelilna kuhinja in pralnica s
šivalnico. Vrtec ima urejeno ploščad in veliko ograjeno dvorišče s peskovnikom in
z igrali.
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4. KDAJ IN KAJ POČNEMO

6.30/7.00–8.15

prihajanje v vrtec, aktivnosti po želji

8.15–9.15

malica, sprostitev in gibanje na prostem

9.15–10.30

vzgojne dejavnosti v vrtcu in na prostem

10.30

napitek, sadje

10.30–11.30

igre na prostem

11.30–12.00

kosilo 1. starostno obdobje

12.00–12.30

kosilo 2. starostno obdobje

12.30–13.00

branje pravljic

13.00–14.00

počitek ali umirjene dejavnosti

14.00–16.00/16.30

nadaljevanje aktivnosti in odhodi domov
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5. PROGRAMI
Programi vrtca so namenjeni vsem predšolskim otrokom v starosti od 11 mesecev
do 6 let in zajemajo vzgojo, varstvo in prehrano (malica, kosilo in popoldanska
malica ali samo malica).
Starši lahko izbirajo med tremi programi:


DNEVNI PROGRAM: namenjen je otrokom od 11. meseca do vstopa v
šolo. Program traja od 6 do 9 ur v okviru poslovnega časa vrtca.



POLDNEVNI PROGRAM S KOSILOM: namenjen je otrokom od 11. meseca
starosti do vstopa v šolo. Traja od štiri do šest ur (od 6.30 do
12.30/13.00).



POLDNEVNI PROGRAM BREZ KOSILA: namenjen je otrokom od 11.
meseca starosti do vstopa v šolo. Traja od štiri do šest ur (od 6.30 do
11.30/12.00).

Otrok je lahko v vrtcu največ 9 ur dnevno (v okviru poslovnega časa vrtca).
10. ura varstva je možnost, ki jo starši izjemoma lahko izkoristijo po predhodnem
dogovoru s strokovnimi delavkami in v okviru poslovnega časa vrtca.
Zakon o vrtcih določa, da poteka predšolska vzgoja v dveh starostnih obdobjih:


prvo starostno obdobje: od 11. meseca do 3 let



drugo starostno obdobje: od 3 let do otrokovega vstopa v šolo

Otroke vključujemo v homogene in heterogene oddelke, lahko pa tudi v
kombinirane oddelke.
Programi vrtcev so usklajeni z Zakonom o vrtcih, vzgojno delo pa s Kurikulom za
vrtce. Pri vzgojnemu delu nam je v pomoč na otroka osredotočena metodologija –
Korak za korakom, ki jo v naših vrtcih izvajamo že vrsto let.

10

6. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
To so občasne aktivnosti, ki jih v vrtcu izvajamo v okviru izvedbenega kurikula
vrtca. Izvajajo jih strokovne delavke vrtcev v času predpisane obveznosti dela z
otroki. Po potrebi vključimo v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo teh aktivnosti
tudi zunanje strokovnjake, vendar je nosilec dejavnosti vzgojitelj in ne zunanji
strokovnjak. Morebitne dodatne stroške teh dejavnosti krijejo starši sami, saj niso
vključene v ceno vrtca.
Te aktivnosti so:


vsakodnevna skrb za zdrave zobe



lutkovne igre, ogledi, nastopi, nastopi Glasbene mladine



e-hiša eksperimentov



Mali sonček (namen programa je obogatiti program gibanja v vrtcu z
gibalnimi/športnimi vsebinami, lahko tudi s starši)



Bralna značka (otrok predstavi vsebino knjige na avtorskem stolu), Knjižni
(Bralni, Pravljični) nahrbtnik



varno rolanje



plavalni tečaj za predšolske otroke



zimovanje ali bivanje v naravi (v dogovoru s starši tudi z možnostjo
smučanja za petletnike)



projekt EKO vrtec je namenjen okoljski vzgoji otrok v prizadevanjih za
čisto okolje. Podprojekti: Naravoslovje, EKO bralna značka, Ločevanje
odpadkov, Tradicionalni slovenski zajtrk in Varno s soncem



glasbene ustvarjalnice.
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7. SODELOVANJE S STARŠI
V našem vrtcu se zavedamo, kako pomembno je sodelovanje vrtca s starši za
dopolnjevanje družinske in vrtčevske vzgoje. Zato prirejamo veliko formalnih in
neformalnih srečanj ter dejavnosti vključevanja staršev v vzgojni proces.
Zavedamo se, da si starši želijo:
 udeležbe na informativnih srečanjih
 sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku z
vzgojiteljico
 udeležbe na družabnih, kulturnih in izobraževalnih srečanjih
 sodelovanja pri načrtovanju življenja v vrtcu in skupini
Informativna srečanja:
 uvodni roditeljski sestanek v vrtcu Miren za starše novosprejetih otrok
 individualni razgovori s starši novincev
 roditeljski sestanki (2 x letno)
 pogovorne popoldanske ure (1 x mesečno)
 informacije preko oglasnih desk, ob prihodu in odhodu
 e-asistent za starše
 informacije na spletni strani vrtca
 nujne telefonske informacije
 svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki vseh oddelkov vrtca in šole
 svet zavoda, ki odloča o najpomembnejših odločitvah, spremembah dela
in življenja v vrtcu in šoli
Družabna srečanja:
 praznovanje otrokovega rojstnega dne
 srečanja otroci – starši, stari starši
 družinska srečanja na pobudo staršev
12

Kulturna srečanja:
 prireditve in nastopi otrok v vrtcu in na prireditvah v kraju in občini
Izobraževalna srečanja:
 roditeljski sestanki oddelka na vzgojno temo
 predavanja za starše »Šola za starše«
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8. CENA PROGRAMOV
Ceno programov sprejema Občina Miren - Kostanjevica na predlog Osnovne šole
Miren. Krijejo jo starši oz. otrokovi zastopniki in Občina.
Starši uveljavljajo znižano plačilo vrtca z VLOGO ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ
JAVNIH SREDSTEV, ki jo odda eden od staršev na Center za socialno delo – CSD(od
0 % do 77%), glede na dohodek družine v predpreteklem koledarskem letu. Starši,
ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih
financ plačajo 30 % plačila za drugega otroka, ki jim je določeno kot znižano
plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. Odločba
velja eno leto. Vse spremembe je potrebno v osmih dneh javiti na CSD. Staršem, ki
ne uveljavljajo znižanega plačila, vrtec izstavi račun v višini najvišjega
dohodkovnega razreda. Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki
Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok, in do
dodatnih znižanj ter rezervacije niso upravičeni. Znižanje plačila vrtca pripada
upravičencu od naslednjega dne po vložitvi vloge.
V primeru daljše odsotnosti otroka iz zdravstvenih razlogov, ki traja več kot 15
zaporednih obračunskih dni, lahko starši uveljavljajo znižano plačilo oz. oprostitev
plačila do višine 50 % za čas odsotnosti. To lahko starši uveljavljajo v roku petih
dni od zaključka bolezni. K vlogi o znižanem plačilu morajo priložiti zdravniško
potrdilo. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica. Razliko
v višini 50 % poravnajo starši. Za vsak javljen dan odsotnosti otroka se staršem
odbije 80 % stroška živil.
Starši otrok, za katere je Občina Miren - Kostanjevica po veljavnih predpisih
dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške
odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra.
Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en
meseca in največ dva. Počitniška odsotnost mora biti najavljena na ustreznem
obrazcu do 20. junija tekočega leta oziroma izjemoma 15 dni pred počitniško
rezervacijo z utemeljeno vlogo. Za rezervacijo starši plačajo 50 % od zneska
njihovega dohodkovnega razreda. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več
kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne
14

sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna. Med junijem in septembrom ni
možno prehajanje iz programa v program.

10. ura varstva se zaračuna. Izkoristi se jo lahko ob izjemnih situacijah v dogovoru
s strokovnimi delavkami in le v okviru poslovnega časa vrtca.
Ugodnosti s strani občine lahko koristijo samo starši, ki imajo poravnane vse
obveznosti do vrtca, šole.
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9. SPLOŠNE INFORMACIJE
Vstop v vrtec je pomemben trenutek za otroka in tudi za starše. Pred vami je še
nekaj osnovnih informacij o vpisu, vključevanju v vrtec in izpisu.
Otrok lahko obiskuje vrtec od dopolnjenega 11. meseca dalje. O svojem
zdravstvenem stanju mora otrok nujno imeti tudi potrdilo otroškega zdravnika.

VPIS V VRTEC
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav vse leto (če je
prosto mesto); najmanj enkrat letno pa objavi javni vpis novincev za naslednje
šolsko leto (v marcu).
Obrazec za vpis v vrtec dobite na naši spletni strani, ki ga morate osebno oddati v
Vrtec Miren, Miren 140, 5291 Miren.
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih
za sprejem v vrtec.
Starši morajo ob vstopu otroka v vrtec priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem
stanju otroka.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za
sprejem otrok. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši
predložijo potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega
položaja družine. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok s posebnimi potrebami.

VKLJUČEVANJE – UVAJANJE
Otroci in starši različno doživljate malčkov prehod iz družine v vrtec. Kako se bo
otrok odzval na to, je odvisno od več dejavnikov: od stopnje čustvene razvitosti,
značaja, starosti, izkušenj, ustrezne priprave na spremembo …

16

Starši morate biti pripravljeni na to, da bo imel otrok določene prilagoditvene
težave, ki so pri uvajanju v vrtec normalen pojav in odraz otrokove stiske. Vsi se
moramo naučiti prepoznati te stiske, jih sprejeti in nanje tudi ustrezno reagirati.
Starši in strokovne delavke vrtca lahko pri tem pomembnem koraku otroku
pomagamo premagati začetne težave tako, da se pred otrokovim vstopom v vrtec
družina in vrtec na to ustrezno pripravita.
Starši imate pomembno vlogo pri uvajanju. Strahovi staršev pred otrokovim
vstopom v vrtec so lahko tako močni, da jih starši nezavedno prenašajo na svoje
otroke. Zato je pomembno, da imajo starši pozitiven odnos do ustanove in
vzgojiteljic. Otrokov prehod v novo okolje lahko olajša:
 nekaj tednov pred otrokovim vstopom v vrtec se v družini o tem
pogovarjajte
 otroku pripovedujte o življenju v vrtcu, kaj bo otrok tam počel in zakaj bo
tam
 ne pripovedujte o nerealnih, vedno prijaznih in udobnih okoliščinah
Pri vstopu otroka v vrtec je zelo pomembno dobro sodelovanje vrtca z domom.
Zato je nujno, da se starši odzovete na individualni razgovor z vzgojiteljico.
Srečanje je namenjeno spoznavanju otroka in strokovnih delavk oddelka. S tem
boste lažje zadovoljili potrebo po varnosti vašega otroka. Dogovorili se boste tudi
o načinu uvajanja.

S postopnim uvajanjem se zmanjša otrokov stres ob vstopu v neznano okolje. Za
uvajanje si vzemite vsaj nekaj dni dopusta. Tako boste mirnejši in se boste otroku
lahko lažje posvetili. V začetku uvajanja naj bo otrok v vrtcu le nekaj ur. Čas
otrokove prisotnosti v vrtcu potem počasi podaljšujte in krajšajte vašo prisotnost.
V vrtec naj otrok prinaša priljubljeno igračo, s katero se bo lahko tolažil.
Pomembno je, da imate stalen ritem prihodov in odhodov, saj le-ta daje otroku
občutek varnosti in zaupanja.
Od otroka se poslovite v garderobi, lahko si celo izmislite vaš obred. Ob vstopu v
igralnico otroka sami odločno in mirno predajte vzgojiteljici. Vsakokrat mu
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povejte, da boste zagotovo prišli ponj. Otroku ne dajajte praznih obljub. Če mu
obljubite, da ga pridete iskat po kosilu, obljubo tudi držite. Omogočite mu, da
doma pripoveduje o svojem dnevu v vrtcu.

IZPIS
Po dogovoru z vrtcem lahko starši pogodbo kadarkoli prekinejo in otroka izpišejo
iz vrtca. Izpis oziroma odstop od pogodbe mora biti oddan v pisni obliki najkasneje
15 dni pred nameravanim izpisom. Obrazec za izpis dobijo starši v vrtcu ali na
spletni strani vrtca. Če starši izpišejo otroka iz vrtca, le-ta nima prednosti pri
ponovnem sprejemu v vrtec.
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10. PRAVICE OTROK
 Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih
pravic.
 V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi
zakoniti zastopniki.
 Otrokom, ki so vključeni v vrtce, država zagotavlja možnost za optimalen
razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved,
narodno pripadnost, telesno in duševno konstrukcijo itn.
 Optimalen razvoj otroka vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na
določenem področju.
 Uresničevanje zahteve po enakih možnostih z upoštevanjem razlik in
pravice do izbire ter drugačnosti mora omogočiti organizacija življenja in
dela v vrtcu.
 Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.

11. PRAVICE STARŠEV
Starši imajo pravico:
 do vpogleda v program za predšolske otroke (Kurikulum)
 do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu
 do zaščite osebnosti s poudarkom na varstvu zasebnih podatkov
 do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku
 do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu
in oddelku, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo
upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno
avtonomnost vrtca
 da vrtec staršem omogoči postopno uvajanje otroka tako, da smejo biti z
njim v oddelku
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12. OBVEZNOSTI IN DOLŽNOSTI STARŠEV


Hišni red Vrtcev OŠ Miren je objavljen na spletni strani vrtca. Dolžnost
staršev je, da se podrobno seznanite s hišnim redom.



Ob sprejemu otroka v vrtec prejmete starši v podpis Pogodbo o sprejemu
otroka v vrtec. S podpisom pogodbe se obvežete, da boste spoštovali
dogovore v zvezi s plačevanjem oskrbnine in z vrtčevskimi pravili.



Pred vstopom v vrtec je potrebno, da otrok opravi zdravniški pregled in v
vrtec prinesete zdravniško potrdilo. Starši morate vzgojitelja opozoriti na
morebitne zdravstvene posebnosti otroka.



Starši poskrbite za otrokove copate, papirnate robčke in v dogovoru z
vzgojiteljico tudi za zobno ščetko in zobno pasto.



Starši morate poskrbeti za zdravo, udobno, varno obleko in obutev otrok, ki
naj bo podpisana ali kako drugače označena z otrokovim imenom, da ob
istih modelih ni zmede glede lastništva. Glede na starost in letni čas dajte
otroku v nahrbtnik primerna dodatna oblačila.



Od staršev se pričakuje, da se boste zanimali za otrokovo vzgojo in razvoj ter
da boste sodelovali s strokovnimi delavkami vrtca.



Do delavcev vrtca imejte spoštljiv in zaupljiv odnos.



O življenju in delu v vrtcu ste dolžni razpravljati samo s strokovnimi delavci
vrtca.



V vrtec naj prihaja le zdrav otrok.



Starši morate vrtcu sporočati morebitna otrokova obolenja (tudi uši) in v
primeru posebnih obolenj prinesti pisna zdravniška navodila. Otroka, ki ima
že ob prihodu v vrtec bolezenske znake (vročina, driska, bruhanje), bo
vzgojiteljica odklonila. Zdravil v vrtcu ne dajemo!



Če otrok zboli v vrtcu, ste ga starši dolžni priti iskat v najkrajšem možnem
času.



V vrtec prihajajo in odhajajo otroci le z vami ali v spremstvu pooblaščene
odrasle osebe. Otroka morate obvezno izročiti vzgojiteljici ali pomočnici
vzgojiteljice in jo dnevno seznanjati z njegovim počutjem.



Otroka lahko prevzame tudi njegov brat/sestra, ki je starejši/-ša od 10 let, a
le z vašim pooblastilom.
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Starši ste odgovorni, da svojega otroka prevzamete najkasneje ob koncu
izbranega programa, sicer lahko vrtec obračuna staršem dodatno 10. uro.



V vrtec ni dovoljeno nositi predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje
otrok.



Starši krijete morebitne dodatne stroške dejavnosti, ki niso vključene v ceno
programa vrtca. Stroške obračunamo pri oskrbnini vrtca.
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13. NA OTROKA OSREDOTOČENA METODOLOGIJA –
KORAK ZA KORAKOM
Na otroka osredotočeno metodologijo dela Korak za korakom je ustanovil
Razvojni raziskovalni center pedagoških iniciativ leta 1995 (danes Center za
kakovost v vzgoji Korak za Korakom). V naših vrtcih metodologijo izvajamo od leta
1998. Z vključenostjo naših vrtcev v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za
korakom skušamo vnašati v naše vrtce pedagoške pristope, ki prinašajo
visokokakovostno vzgojno in izobraževalno delo. Igralnice so po tej metodologiji
razporejene v igralne kotičke. V njih prihaja do spontane interakcije med otroki.
Otrokom je po tej metodologiji, ki izhaja iz otrok, omogočeno kvalitetnejše učno
okolje, ki spodbuja celotni razvoj.
Vrednote metodologije, ki jim skušamo pri vzgojno izobraževalnem delu v naših
vrtcih slediti, so:


na otroka osredinjeni pristopi



vključenost in participacija družin



skrb za ogrožene otroke



profesionalizem in vseživljenjsko učenje



spoštovanje različnosti, posebnosti in enkratnosti



temelj za otrokov razvoj so izkušnje v zgodnjem otroštvu



otrokov celostni razvoj …
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