VRTEC ŠMARTNO OB DRETI
Predstavitev vrtca:
Oddelek

Vzgojitelj/-ica

Pomočnica
vzgojitelja/ice

MEHURČKI
(1 - 3 let)

Barbara
Finkšt

Sabrina
Žohar

SONČKI
(3 - 6 let)

Melita
Mikek

Janja
Kokovnik

Ravnateljica: Vesna Lešnik, prof.
Pomočnik ravnateljice - vodja vrtca: Robert Jarh
Koordinator za vrtec Šmartno: Barbara Finkšt
Svetovalna delavka: Mija M. Pečnik
Specialna pedagoginja: Urška Golčman
Tajnica: Meta Poljanšek
Računovodkinja: Alenka Klemše Begič
Kuharice: Sonja Burger, Ivica Janžovnik, Liljana Kranjc, Petra Velam
Hišnika: Jure Ugovšek, Bojan Štrukelj
Čistilka: Margareta Krebs

POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE
VRTEC ŠMARTNO:  03 584 52 20
Na tej številki smo strokovni delavci dosegljivi od 6.30 do 8.00 in od 12.00 do 14.00, razen v nujnih
primerih.
TAJNIŠTVO OŠ NAZARJE:  03 839 13 60
KUHINJA:  03 839 13 75
Elektronski naslov: vrtec.smartno@gmail.com

barbara.finkst@guest.arnes.si

ODPIRALNI ČAS VRTCA ŠMARTNO

6. 30 – 15. 30
Odpiralni čas je oblikovan glede na potrebe staršev in ga lahko tudi spreminjamo.
Vrtec Šmartno je odprt skozi celo leto, razen ob sobotah, nedeljah in z zakonom določenih dela prostih
dnevih.
V primeru, da je v času šolskih počitnic (izjema so poletne počitnice) zmanjšano število otrok, je vrtec
zaprt. V času poletnih počitnic bo po dogovoru s starši, vrtec zaprt 2 - 3 tedne.
Dežurstvo med vsemi počitnicami je omogočeno v vrtcu Nazarje.

DAN V NAŠEM VRTCU

6.30 – 8.00

sprejem otrok, individualne dejavnosti, igre v
dvoje ali v skupini, počitek

8.00 – 8.15

priprava na zajtrk

8.15 – 8.45

zajtrk
1. starostno obdobje: nega
2. starostno obdobje: skrb zase

8.45 - 10.45

usmerjene dejavnosti, ki se nanašajo na
načrtovano delo, sprehodi, igra na prostem, izleti
…

10.45 - 11.00

1. starostno obdobje: nega
2. starostno obdobje: skrb zase

11.00 – 12.00

kosilo

12.00 – 14.00

počitek, ki je prilagojen individualnim potrebam
otrok

14:00 – 15.30

odhodi otrok domov, igra in druge dejavnosti
otrok v notranjih prostorih vrtca, sadna malica,
združevanje oddelkov*

*Otroci obeh oddelkov so vsak dan združeni zjutraj do 7.00 in
popoldan ob14.30 v igralnici Mehurčki. Skupini združujemo tudi v
času počitnic, predprazničnih dneh, če je v vrtcu zmanjšano število
otrok.

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI
 Smučarski tečaj
 Angleške urice
 Atletika za otroke
Vse nadstandardne dejavnosti izvajajo zunanji izvajalci.
Stroške nadstandardnih dejavnosti plačajo starši neposredno izvajalcu.
Morebitne kasnejše smiselne in dogovorjene dodatne ponudbe se posredujejo staršem tekom leta.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
V dopoldanskem času:
 praznovanje rojstnih dni otrok,
 gibalne dejavnosti v večnamenskem prostoru,
 glasbene dejavnosti,
 jezikovne dejavnosti v knjižnici,
 senzorne dejavnosti na prostem,
 praznični december,
 bralni nahrbtnik,
 raziskovalni nahrbtnik,
 ogled nastopov dramske skupine POŠ Šmartno,
 dramske in lutkovne predstave v izvedbi strokovnih delavcev vrtca,
 načrtovano druženje otrok iz različnih oddelkov,
 sodelovanje z zunanjimi ustanovami, društvi in občino,
 srečanja s starši.

V popoldanskem času:
 SEPTEMBER: družinski pohod,
 OKTOBER: praznovanje jeseni,







DECEMBER: dnevi dobrih mož,
MAREC: kulturno druženje,
MAJ: zaključni izlet (v organizaciji staršev),
JUNIJ: družabno srečanje ob zaključku šolskega leta,
predavanja za starše v organizaciji zavoda (OŠ Nazarje).

PROJEKTI








Varno s soncem
Pasavček
Medeni zajtrk
Mali sonček
Bralna značka
Cici vesela šola (oddelek Sončki)
Mreža gozdnih vrtcev

Vrtec se bo vključil v različne projekte tudi med letom.

