1. PODATKI O ZASEBNEM VRTCU BIBA:
Ime:
Naslov:
E naslov:
Poslovni čas:
Dopust:

Zasebni vrtec Biba, vzgoja in varstvo otrok d.o.o.
Ljubljanska 54a, 1293 Šmarje Sap
darinka.marn@gmail.com
od 6.30 do 16.00 ure (upoštevane želje staršev)
na začetku šolskega leta se skupaj dogovorimo za proste dni med prazniki
in poletnim dopustom

2. PREDSTAVITEV ZASEBNEGA VRTCA BIBA
Zasebni vrtec Biba se je razvil iz Vzgojno varstvene družine Biba, ki sem jo Darinka
Marn leta 2009 kot zasebna vzgojiteljica organizirala na svojem domu.
Je najmanjši vrtec v Občini Grosuplje saj ima samo en oddelek prve starostne skupine
otrok (od1. do 3. let).
Vrtec se nahaja v Šmarju-Sap in ima vhod iz Trubarjeve ulice, to je slepa ulica nasproti
gasilskega doma, ki se pred našim dvoriščem konča.
Bivamo v novem prizidek pri hiši z velikim igralnim prostorom, ki je povezan s sanitarnim
delom za nego otrok, kopalnico in kuhinjo ter garderobo. Zunaj pa se igramo na otroškem
igrišču z velikim nadstreškom in hodimo na sprehode z vozičkom za šest otrok.
Za malčke skrbimo vzgojiteljica in dve pomočnici vzgojiteljice.
Vrtec Biba ima za opravljanje dejavnosti pridobljeno koncesijo Občine Grosuplje.
•

Vizija ustanoviteljice vrtca:

V domačem kraju razviti vrtec po meri otrok, staršev in strokovnih delavk.
K zastavljenemu cilju me je vodila želja, da najmlajšim otrokom omogočim vzgojo in
varstvo v bolj intimnem in domačem okolju , ki bistveno vpliva na kakovost bivanja in
medsebojne odnose in da bi v praksi zaživele tudi druge, manjše in otrokom zato bolj
prijazne legalne oblike predšolske vzgoje (zasebna vzgojiteljica, vzgojno varstvena
družina, zasebni vrtec).
Zato sem kot zasebna vzgojiteljica na svojem domu organizirala vzgojno varstveno
družino in jo kasneje razširila v zasebni vrtec z enim oddelkom.
Pri tem razmišljanju sem izhajala iz svojih opažanj pri delu z najmlajšimi otroki in iz
teorije odnosov ter psihoanalitične razvojne teorije, ki navajata, da se v prvih treh letih
življenja izoblikujejo bistveni vidiki identitete, ki posameznika določajo vse življenje.
V svoj življenjski projekt sem vnesla vse svoje znanje, izkušnje, predvsem pa ljubezen
do otrok in dela z njimi.
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Poleg tega sem v času, ko se soočamo s prostorsko stisko v javnih vrtcih pripomogla k
reševanju le te in v kraju v katerem je vrtec samo za 2. starostno skupino, razvila tudi
koncesijsko obliko predšolske vzgoje za 1. starostno skupino otrok.

•

Vizija vrtca

Varnost, zdravje, samostojnost, nove izkušnje in kakovost so naše vodilo;igra,
dobro počutje otrok ter lučke v očeh pa zagotovilo.
• Cilji:
- Otrokom zagotoviti najboljše pogoje za prvo dolgotrajnejšo ločitev od staršev.
- Pridobiti njihovo zaupanje, da bodo začutili, da so v naši družbi varni, zaželeni,
sprejeti in da se lahko zanesejo na nas.
- Otrokom pomagati pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb (hranjenju,
negi, spanju,..), socializaciji in pridobivanju samostojnosti.
- Otrokom zagotoviti stimulativen prostor, ugodne pogoje in sredstva, ki jih bodo
vodila k napredku na vseh vzgojnih področjih.
- V sodelovanju s starši oblikovati in izvajati program, ki bo upošteval otrokovo
individualnost in njihove specifične potrebe.
- Vključiti vrtec v širše okolje.
3. PROGRAM DELA VRTCA BIBA
• Osnovni program
Naš vrtec izvaja dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur in obsega vzgojo, varstvo in
prehrano otrok.
Vzgojni program je zasnovan na ciljih in smernicah predpisanega nacionalnega programa,
to je Kurikuluma za vrtce. V njem so opredeljena načela in cilji, ki jim bomo pri
načrtovanju, vrednotenju in izvajanju vzgojnega dela sledile, ter področja dejavnosti
( gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika), ki pa se v aktivni vlogi otrok
med seboj prepletajo in povezujejo.
Pri načrtovanju vzgojnega dela bomo upoštevale splošne razvojne lastnosti predšolskega
otroka in sledile osebnim značilnostim oziroma razvoju posameznega otroka.
Izhajale bomo iz dejstva, da otroci te starosti potrebujejo:
•
•

varno okolje in program, ki skrbi za izzive in predvidljive dogodke,
priložnost za neodvisno raziskovanje in gibanje,
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•
•
•

prilagodljiv prostor, ki dopušča njihovo spontanost in muhavost v tempu, v
katerem lahko sami postorijo stvari,
odrasle, ki podpirajo kognitivne veščine in jezikovni razvoj,
odzivne in predvidljive odrasle, ki razumejo otrokova razvojna nihanja in jih
sprejemajo.

Osnova vsem dejavnostim je igra, ki je za otroka najbolj naraven način učenja,
odkrivanja sveta in njegovega mesta v njem.
• Obogatitveni program
Obogatitveni programi se bo izvajal v dopoldanskem času vzporedno s programom po
kurikulumu.
Te dejavnosti so:
- sprehodi z vozičkom za šest otrok,
- obiski med vrtcem Biba in vrtcem Pika,
- praznovanje rojstnih dni,
- praznovanje letnih časov,
- veseli december,
- pustovanje,
- gibalne in rajalne igre,
- pravljične urice,
- glasbene delavnice,
- likovne delavnice,
- opazovanje in raziskovanje narave.

4. SODELOVANJE S STARŠI
• Uvajalno obdobje
Otrok prihaja v varstvo ravno v času, ko poteka občutljivo obdobje ločevanja med
materjo in otrokom. Pri nas, v času uvajanja, ta proces omogočimo obema.
Otroku bomo dali možnost varnega navezovanja stikov z novimi ljudmi in okoljem,
staršem pa, da z lastno prisotnostjo in sodelovanjem izvedo, kje bo otrok in se bodo tako
lažje poslovili od njega. Staršem bomo v uvajalnem obdobju omogočili postopen prenos
dela svojih nalog na vzgojiteljico in tako postavili temelje za osnovno medsebojno
zaupanje in sodelovanje, preden bo otrok ostal sam v varstvu.
Strokovne delavke bodo imele ob prisotnosti staršev priložnost, da se otroku ustrezno
( počasi) približajo, otrok pa bo tako postopno prešel od enega k drugemu odraslemu.
Praksa je pokazala, da manj ko ima otrok možnosti, da se naveže na osebo, ki ga varuje,
več je verjetnosti, da se bodo pojavili znaki negativne adaptacije. Ti znaki so: jok,
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zavračanje hrane, strahovi razvojnega značaja, bolezni, pasivnost. Tega pa si ne želimo.
Zato daljše uvajalno obdobje toplo priporočamo.

• Vsakodnevna izmenjava informacij
To so kratke informacije, ki so potrebne za kontinuirano nadaljevanje dne (je jedel, spal,
se je česa prestrašil, imel manjšo poškodbo,…). Če si ne izmenjamo bistvenih informacij,
ima lahko otrok težave, za katere vzgojitelj ali starši ne morejo najti vzroka.
• Pogovorne urice
Pogovorne urice so namenjene poglobljenemu pogovoru o otroku. Na pogovorno uro se
starši predhodno najavijo ali so nanjo povabljeni.
• Roditeljski sestanki
Roditeljski sestanek skliče vzgojiteljica in je informativnega značaja. Na teh sestankih
seznanjamo starše z delovnim načrtom, okvirnimi informacijami o poteku dela v skupini,
morebitnih spremembah ipd.
• Razne oblike druženja in sodelovanja
Posluževali se tudi neformalnih oblik druženja: praznovanja, delavnice, izleti, pikniki,…
Starši lahko s svojimi idejami, pobudami, prispevki (naravni in odpadni material)
pomembno prispevajo k izboljšanju življenja in dela v oddelku.
Starši svojega otroka lahko kadarkoli obiščejo in se z njim igrajo.

5. PREHRANA
Otroci preživijo v vrtcu velik del dneva, zato jim zagotovimo 70% njihovih energijskih
potreb.
Otrokom nudimo štiri obroke: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico.
Kosilo za otroke pripravljajo v vrtca Pika – Šmarje-Sap, vse ostale obroke pa
pripravljamo doma.
Na podlagi zdravniškega potrdila zagotovimo tudi dietno prehrano.
Hrana je:
• dnevno sveže pripravljena,
• zdrava in uravnotežena,
• varna in pestra.
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Pri pripravi hrane upoštevamo veljavne zakonske predpise s področja zdravstvenega
varstva in navodila ter priporočila strokovnih institucij.
Upoštevamo strokovna načela HACCP.
Jedilniki so :
• tedenski,
• prilagojeni starosti otrok,
• prilagojeni letnemu času,
• na vpogled so na oglasni deski.
Otroci imajo ves čas bivanja v vrtcu na razpolago čaj in pitno vodo.

6. BOLEZNI IN HIGIENA:
• Bolni otroci
Priporočilo Zavoda za zdravstveno varstvo je, da je otrok sposoben za vključitev v
vrtec, če je od zadnjega bolezenskega znaka (bruhanje, vročina, driska) minilo najmanj
24 ur. Kdaj se bo otrok po preboleli bolezni vključil v vrtec, oceni pediater, ki otroka
zdravi. Otrok mora biti dovolj zdrav, da je sposoben dnevnih obremenitev in ne sme biti
kužen za okolico.
• Previjanje
Najmlajše otroke previjamo po zajtrku, pred spanjem, po počitku in po potrebi. Plenice
preskrbi vrtec.

7. DOKUMENTI PRI VPISU IN IZPISU OTROKA:
• Prijava oziroma vpisni list
Je prvi dokument, s katerim sporočate, da želite vključiti otroka v Zasebni vrtec Biba.
Dobite ga na naslovu Ljubljanska 54a, Šmarje-Sap ali vam ga posredujemo na vaš E
naslov .
• Pogodba o vključitvi otroka v vrtec
Je pravno formalni dokument, ki ureja odnos med starši in Zasebnim vrtcem Biba. Šele
podpis pogodbe jamči vključitev otroka v vrtec.
• Zdravniško potrdilo
Za otrokov vstop v vrtec je potrebno potrdilo, ki vam ga napiše otrokov zdravnik. Prvi
dan otrokovega prihoda v vrtec ga oddate vzgojiteljici.
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• Vloga za znižano plačilo
Izpolnjeno vlogo oddate na CSD Grosuplje.
• Izpis otroka
Obrazec za izpis otroka morate starši izpolniti najmanj 15 dni pred odhodom otroka iz
Zasebnega vrtca Biba. Tudi ta obrazec dobite pri vzgojiteljici, izpolnjenega izročite
zaposleni osebi, ki s podpisom potrdi datum prejema izpolnjenega obrazca.

8. PLAČILO ZASEBNEGA VRTCA BIBA
• Uveljavljanje znižanega plačila za program v Zasebnem vrtcu Biba
O višini prispevka odloča CSD ki na podlagi VLOGE ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA izda
odločbo o razvrstitvi v plačilni razred.
Zasebni vrtec Biba izstavi račun za oskrbnino v tekočem mesecu za pretekli mesec.
Starši so dolžni poravnati račun v roku 8 dni od izstavitve računa, sicer se jim zaračuna
predpisane zamudne obresti.
• Obračunavanje odsotnosti
Kadar starši vedo, da otroka ne bo v varstvo, sporočijo njegovo odsotnost vzgojiteljici
do osme ure zjutraj in se tako izognejo plačilu prehrane od drugega dne odsotnosti
dalje. Na osnovi evidence o otrokovi prisotnosti odštejemo znesek, ki je sorazmeren
višini plačila staršev za program.
V primeru daljše odsotnosti otrok v javnem in koncesijskih vrtcih v občini Grosuplje
je na podlagi 2. in 3. člena Sklepa o ceni, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Grosuplje
dne, 13/02-2019, v veljavi uveljavljanje rezervacije.
Obrazložitev iz Sklepa:
a) 2. člen – poletna rezervacija:
Starši otrok, za katere je Občina Grosuplje po veljavnih predpisih dolžna kriti
del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo poletno
rezervacijo enkrat letno v obdobju od 15. junija do 15. septembra.
Poletno rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka do
22 delovnih dni.
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Starši so jo dolžni vrtcu napovedati najkasneje do 15. junija oziroma najpozneje
en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca na predpisanem internem
obrazcu. Za rezervacijo starši plačajo 30 % od njihovega z odločbo določenega
dohodkovnega razreda.
b) 3. člen – zdravstvena rezervacija:
Starši otrok, za katere je Občina Grosuplje po veljavnih predpisih dolžna kriti
del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo zdravstveno
rezervacijo za primer odsotnosti otroka v primeru bolezni ali poškodbe, daljše od
10 zaporednih delovnih dni.
Za obračun morajo starši v roku 5 delovnih dni od zaključka odsotnosti otroka
vrtcu predložiti zdravniško potrdilo in izpolniti predpisani interni obrazec. Cena
zdravstvene rezervacije znaša 30 % od njihovega z odločbo določenega
dohodkovnega razreda.
c) 4. člen
V primeru, da se plačilo staršev otrok, za katere

je Občina Grosuplje po

veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu,
financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna, rezervacij iz 2. in 3. člena
ne morejo uveljaviti.

9. PRAVICE STARŠEV IN OTROK
•
•

•

•

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic.
Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum), do
obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti s
poudarkom na varstvu osebnih podatkov.
Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organizaciji življenja v
vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem starši ne morejo
posegati v strokovno avtonomnost vrtca.
Ob vstopu otroka v vrtec starše spodbujamo k sodelovanju pri postopnem
uvajanju otroka v vrtec. Način uvajanja prilagodimo vsakemu posamezniku.

10.
•

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA

Ob vstopu otroka v vrtec predložijo potrdilo o zdravstvenem stanju, ki ga poda
zdravnik pediater ali specialist.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Starši so dolžni spremljati otrokov razvoj ter opozarjati na posebnosti.
Starši jamčijo za resničnost podatkov.
Starši vzgojiteljico sproti obveščajo o spremembi podatkov ter o svoji
dosegljivosti v času, ko je otrok v vrtcu.
Starši upoštevajo poslovni čas vrtca.
Otrok mora imeti ob prihodu in odhodu iz vrtca spremstvo staršev oziroma od
njih pooblaščenih oseb.
V primeru nalezljivih otroških bolezni starši to takoj sporočijo vzgojiteljici.
Starši v vrtec pripeljejo otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe
ali drugih. Če se ob sprejemu otroka opazijo morebitni prvi znaki obolenja
(vročina, izpuščaji, bruhanje, hujši kašelj …), je delavec dolžan otroka odkloniti.
Če otrok v vrtcu zboli, naj starši pridejo ponj čim prej. Bolan otrok je bolj
občutljiv in si želi biti pri starših.
Starši spremljajo in upoštevajo navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah.
Starši otroke obujejo in oblečejo vremenu in napovedanim dejavnostim primerno.
Starši skrbijo, da otroci v vrtec ne prinašajo dragocenega nakita in predmetov, s
katerimi bi ogrožali sebe in druge. Za predmete, ki jih otroci prinašajo v vrtec,
vrtec ne odgovarja, vendar zanje ustrezno poskrbi.
Starši redno plačujejo stroške programa, v katerega je otrok vključen.
Starši otroke postopno uvajajo v vrtec v dogovoru z vzgojiteljico in vodstvom
vrtca.
Starši so dolžni oddati otroka odgovorni osebi v vrtcu.
Starši so dolžni upoštevati hišni red vrtca.
Starši sporočijo odsotnost otroka najkasneje do 8.. ure zjutraj.
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