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OTROŠKI VRTEC V BARKOVLJAH 

 

 

 

 

KJE SMO 

Ulica Vallicula 11 Barkovlje 040-417393  vrtecbarkovlje@gmail.com 
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ŠOLSKI KOLEDAR 

Pouk se začne med 10. in 15. septembrom in zaključi pred 15. junijem. 

 

URNIK 

Vrtec je odprt od ponedeljka do petka od 7.45 do 16.00. 

Celotni tedenski delovni čas traja 41 ur in 15 minut. 

PRIHOD od 7.45 do 9.00 

ODHOD od 15.45 do 16.00 

JUTRANJE VARSTVO: Starši lahko zaprosijo za jutranje varstvo od 7.30 dalje. 

Vzgojiteljice delajo v dopoldanski ali popoldanski izmeni. 

KOSILO - V barkovljanskem vrtcu deluje notranja šolska kuhinja. 

 

UČNO OSEBJE 

Učiteljice so strokovno uposobljene za delo z otroki od 3. do 6. leta starosti in na 
ustrezen način spodbujajo njihov kognitivni, socialni ter psihomotorični razvoj.  Vrtec 
nudi optimalne pogoje, v katerih lahko otroci razvijajo svoje potenciale, lastno 
samostojnost in ustvarialnost ter se učijo živeti v skupnosti. 

Učni kolektiv na začetku vsakega šolskega leta izdela vzgojni načrt, ki predstavlja 
izhodišče vsem vzgojnim in didaktičnim dejavnostim vrtca in se hkrati povezuje z 
družbeno in kulturno raznolikosjo krajevne stvarnosti. 

Obiskovanje otroškega vrtca sicer ni obvezno, pomembno pa bogati otrokove izkušnje 
in pripomore k njegovemu celostnem razvoju. 
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ODDELEK 

Skupina otrok v oddelku je starostno heterogena: vključenih je največ 26 učencev. 

 

DIDAKTIČNA ORGANIZACIJA 

Didaktično delo poteka organizirano v oddelku ali po homogenih skupinah. Učinkovita 

organizacija dela narekuje smiselno uporabo prostorov in ustrezen časovni razpored 

dejavnosti. Programiranje didaktičnih dejavnosti je zasnovano na projektih in prožnem 

usklajevanju rednega vzgojno izobražavalnega dela. 

 

ŠOLSKO POSLOPJE 

V prostorih stavbe sobivata slovenski in italijanski oddelek otroškega vrtca, dobro 

počutje pogojujejo spoštljivi in sodelovalni  medsebojni odnosi.  Vzgojno izobraževalne 

dejavnosti potekajo ločeno po oddelkih, nekateri prostori so namenjeni skupni uporabi 

obeh oddelkov. V pritličju je jedilnica, učilnica, slačilnice za učence in osebje in še 

nekateri drugi uporabni prostori, so v prvem nadstropju.  

 

ZUNANJE IGRALNE POVRŠINE 

Vrtec je obdan z drevesi in obsežnim dvoriščem, ki je dobro zavarovano in opremljeno 

z otroškimi igrali. 
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DNEVNI RED VRTCA - ORGANIZACIJA ČASA 

Otrokov dan v vrtcu je načrtovan skozi ves dan in je sestavljen iz elementov prostih in 

usmerjenih dejavnosti. Prepletanje prostih dejavnosti z usmerjenimi pa zagotavlja 

predvidljivo zaporedje dogodkov, gladke prehode in doslednost v pričakovanjih. 

Posebno pozornost namenjamo spodbujanju in podpiranju optimalnega razvoja 

otrokove samostojnosti. 
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7.45/9.00 
Prihod otrok v vrtec, sprejem, jutranje varstvo, igre po želji otrok, 

kotički, individualne dejavnosti 

9.30/10.00 
Jutranji krog – pregled prisotnosti, nega (skrb za osebno higieno), 

malica 

10.00/11.30 Igra, spontane in načrtovane dejavnosti v oddelku 

11.30/11.45 Nega in priprava na kosilo 

12.00/13.00 Kosilo 

13.00/14.00 

Otroci, ki so vključeni v poldnevni program: odhajanje domov; 

Otroci, ki so vključeni v dnevni program: spontane in načrtovane 

sprostitvene dejavnosti v oddelku ali na prostem; 

14.00/15.00 Proste in organizirane dejavnosti, igra in učenje v kotičkih 

15.00/15.30 Malica 

15.30/15.45 Pospravljanje, nega, priprava na odhod 

15.45/16.00 Odhajanje domov 
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SREČANJA S STARŠI 

 

SEPTEMBER 

Uvodni roditeljski sestanek in individualni razgovor za starše novo vpisanih otrok, 

medsebojno spoznavanje in izmenjava informacij o otroku. 

 

OKTOBER 

Predstavitev življenja in dela šole, ponudba programov in projektov; spoznavanje 

predmetnika, učnih načrtov, oblik in metod dela. Izvolitev predstavnikov staršev v 

oddelčne svete. 
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NOVEMBER 

Sestanek učnega osebja v navzočnosti izvoljenih predstavikov staršev: okvirna 

predstavitev delovanja, dejavnosti, ki potekajo med letom, in splošne slike oddelka. 

 

JANUAR 

Dnevi odprtih vrat, predstavitev vzgojno-izobraževalnega delovanja vrtca staršem 

novo vpisanih otrok. 

 

MAJ 

Sestanek učnega osebja v navzočnosti izvoljenih predstavikov staršev; evalvacija 

vzgojno-izobraževalnega dela, vsebinska izhodišča in novi predlogi. 

 

V TEKU ŠOLSKEGA LETA 

Starši se lahko z učiteljicami pogovorijo na govorilnih urah, na katere se predhodno 

najavijo, v izjemnih, nujnih ali nepredvidenih primerih se lahko z učitelji dogovorijo 

tudi za izredne govorilne ure. 

 

VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 

V vrtcu je otroku zagotovljeno varno in spodbudno učno okolje, v katerem se lahko 

celostno razvija. Pomembno nam je, da se vsak otrok čuti sprejetega in je deležen 

spoštljivega odnosa. Z igro in raznovrstnimi dejavnosti ustvarjamo spodbudno učno 

okolje za uspešen vsestranski razvoj otroka in celovit pristop k razvoju kompetenc. 

Skozi različne oblike vzgojnega dela se prepletajo spontane in načrtovane vzgojno 

izobraževalne dejavnosti, ki jih opredeljuje Kurikulum za vrtce in temeljijo na 

področjih izkustvenega učenja. Na tej osnovi si otroci pridobivajo temeljne spretnosti 

in znanja, ki ustvarjajo ustrezno podlago za nadaljnje učenje. 
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Področja izkustvenega učenja: 

 

JAZ IN DRUGI  

Pomembna vprašanja, moralni čut, življenje v skupnosti 

 

 

TELO IN GIBANJE 

Identiteta, avtonomija, skrb za zdravje 

 

 

 SPOROČANJE, USTVARJALNOST, IZRAZNOST 

Umetnost, glasba, neverbalna komunikacija 

 

 

 GOVOR IN BESEDE: RABA IN OBLIKOVANJE SPOROČIL 

Komunikacija, jezik in kultura 

 

 SPOZNAVANJE IN RAZISKOVANJE 

Razvrščanje, prostor, čas 

 

 

Celotna vzgojno-izobraževalna ponudba je preko glavnega menuja naše spletne strani 

dostopna na podstraneh VIP in PROJEKTI.  
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VPIS V VRTEC 

 

KDO 

Prošnjo za vpis lahko vložijo starši otrok, ki tekom leta vpisa dopolnejo tretje leto 

starosti. Prošnjo lahko vložijo tudi starši otrok, ki dopolnejo tretje leto starosti med 1. 

januarjem in 30. aprilom naslednjega leta, sprejem otroka v vrtec pa je odvisen od 

prostih mest. 

 

KDAJ 

Ministrstvo za izobraževanje vsako leto objavi okrožnico, v kateri so navedene vse 

potrebne informacije in termin za vpis; okvirno postopek vpisovanja steče v mesecu 

januarju/februarju. 

KAKO 

Vpisni obrazci so na voljo v vrtcu, v tajništvu šole in na spletni strani šole. Izpolnjen in 

podpisan obrazec starši oddajo v tajništvu šole (Ulica Caravaggio 4). 
 

STROŠKI 

Za obiskovanje vrtca stroški niso predvideni, starši pa morajo poravnati stroške za 

obroke šolskih kosil. Storitve priprave in dostave hrane upravlja Občina. 

 

 


