
Kontakti

Telefonska številka:
02/585-1550

Elektronski naslov: 
vrtec.ljutomer@guest.arnes.si

Spletna stran:
www.vrtec-ljutomer.si

 
Ravnateljica: 
Ksenija Žuman

Svetovalna delavka: 
Liljana Kerčmar

Tajnik VVZ VI:  
Ivan Kavaš

 
     Skupine od 1 do 6 let
     vhod A - 02/585-1557
     vhod B - 02/585-1558
     vhod C - 02/585-1551
 

 Enota Ormoška 21 
Skupine od 4 do 6 let
   Telefonska številka:

02/584-1315

Otrok mora prihajati v vrtec in odhajati iz
njega v spremstvu staršev ali osebe
starejše od 14 let, z drugimi osebami pa
le ob predložitvi pisne izjave staršev.

V vrtec otroci ne smejo nositi hrane ali
predmetov, ki bi lahko ogrozili njihovo
varnost ali varnost drugih otrok (ostri
predmeti, trdi bomboni, žvečilni gumi,…).

Bolnega otroka ne vključujemo v vrtec
(zdravniško potrdilo); zdravila dajemo le
v dogovoru z lečečim zdravnikom.

Če se pojavijo znaki obolenja ali če pride
do poškodbe, mora vzgojiteljica obvestiti
starše. Če po otroka ne morete priti takoj
in je zdravniška pomoč nujna, spremlja
otroka k zdravniku vzgojitelj.

Vzgojiteljico vašega otroka je potrebno
opozoriti na posebnosti otrokovega
zdravstvenega stanja.

Otroka primerno oblecite za igro in
dejavnosti, ki potekajo v vrtcu. Otrok naj
ima v nahrbtniku vedno na voljo
rezervna oblačila 

Otrok si lahko prinaša s sabo dudo in
"ninico". Za igrače, ki jih prinesejo otroci 
od doma, ne odgovarjamo.

 

 

 

Vrtec
Ljutomer

POMEMBNE INFORMACI JE  OB
VSTOPU OTROKA V VRTEC

ŠOLSKO LETO 2023/24

Pomembne informacije iz

Pravilnika o varnosti



Vzgojni program

Uvajanje v vrtecKdo smo

Vrtec Ljutomer je javni vzgojno izobraževalni
zavod, ki deluje v Ljutomeru že od leta 1945 in

med drugim skrbi za vzgojo, varstvo in
uresničevanje temeljnih otrokovih pravic.

 
Skozi različne dejavnosti skrbimo za kvalitetni

izvedbeni kurikulum oziroma program življenja in
dela v vrtcu.

 
V Vrtcu Ljutomer se odzivamo na potrebe časa, ki 
zahteva prilagajanje potrebam otroka in staršev,

družbenim razmeram ter kulturnemu okolju.
Trudimo se ustvariti otroku prijazno, ustvarjalno

okolje, podprto s strokovnostjo, ki je pogoj, da
otrok v največji meri razvije svoje potenciale.

 
Vstop otroka v vrtec pomeni za otroka, družino in

zaposlene v vrtcu začetek nekega obdobja.
Veselimo se srečanja z Vami in Vašim otrokom!

 
Poslovni čas: 

Vrtec je odprt vsak dan, razen sobot, nedelj in
praznikov od 5.30 do 15.30 ure. 

 
Od 15.30 do 17.00 ure je organizirano dežurstvo

na vhodu A.

Osnovne informacije

"Otroci hočejo objem, naročje,
prijazno besedo, dotik, nekoga,

da jim prebere pravljico,
nekoga, da se z njim smeje in

pogovarja."
(John Thompson)

ali je otrok že bil v varstvu pri ljudeh, ki niso
člani vaše družine;
na kakšen način se tolaži ali uspava;
kakšen ritem prehranjevanja, spanja,… ima;
kaj rad je in kako se hrani;
na kaj je posebej občutljiv;
otrok uživa redno kakšna zdravila, ipd.

Vzgojiteljici je smiselno povedati tudi

Ločitev od staršev, pa čeprav kratka, in bivanje v
novem okolju je za otroka velika sprememba,
zato bo nekaj časa občutljivejši. Doma bo
potreboval več nežnosti, pozornosti in
potrpežljivosti. V času uvajanja naj ne bo
dodatnih sprememb v otrokovem življenju. 

Slovo od otroka naj bo kratko, poslovite se in
oddajte otroka pedagoški delavki.
 
Priporočamo vam, da prvi dan ne pustite otroka v
vrtcu ves dan. Počutil se bo zapuščenega in
odhod v vrtec bo lahko zaradi tega nekaj časa
težavnejši. Ko pridete po otroka v vrtec, mu dajte
možnost, da reagira in sprosti napetost (npr.
jok,…).
Če je le mogoče, ne prekinjajte uvajanja, razen,
če otrok zboli. Če ima težave pri uvajanju, se
pogovorite z vzgojiteljico, kaj storiti.

kdaj boste prihajali z otrokom v skupino;
kako boste otroka postopno vključevali in
podaljševali njegovo samostojno bivanje v
vrtcu; 
kakšna je vloga staršev v skupini.  

V skupini se z vzgojiteljico dogovorite, kako boste
otroka uvajali v vrtec. Pri tem bodite pozorni na
sledeče:  

 

Projekti

Fit,
SKUM,
Mali sonček,
Zdravje v vrtcu,
Bralna značka,
Pasavček,
ostali projekti glede na specifike, želje in
potrebe posamezne skupine. 

 V šolskem letu 2023/24 bomo sodelovali v
naslednjih projektih: 

Sodelovanje staršev z
vrtcem:

V želji po odličnem sodelovanju starše
vabimo na formalna srečanja (roditeljski
sestanki in pogovorne ure) in neformalna
srečanja (pohodi, nastopi, predavanja,
pogovorna ura drugače, praznovanje
rojstnega dne, predstavitev poklica, itd.). 
Vabimo vas, da se srečanj redno udeležujete
ter nas sproti obveščate o stanju otroka ter
morebitnih vprašanjih ali težavah ki jih
opažate. Dobra komunikacija je temelj
dobrega sodelovanja.

Vzgojni program vrtca je opredeljen v
nacionalnem dokumentu Kurikulum za vrtce
in je sestavljen iz področij dejavnosti, ciljev
kurikula in načel. 
V svojem delu zagovarjamo vzgojo za
vrednote in se zavedamo pomembnosti
pozitivnega vzgleda in vzora odraslih. V
svojem delu si prizadevamo za spoštovanje,
odgovornost, čutenje, itd. 

 


