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SPOŠTOVANI STARŠI
V publikaciji vam želimo na kratko podati osnovne informacije o našem vrtcu. Namenjena je tako staršem,
ki že imate vključenega otroka v naš vrtec, kot staršem, ki še iščete najbolj primerno vzgojnoizobraževalno ustanovo za svojega otroka, kot tudi tistim, ki jih zanima naša ustanova.
Slogan našega vrtca se glasi:
»Smo vrtec, ki ima odprte dlani, srce in oči.«
Za vzgojo in izobraževanje, varstvo, prehrano, čistočo, vzdrževanje in upravljanje skrbi 30 zaposlenih. S
strokovnim delom, prostorskimi pogoji, opremo in didaktičnimi sredstvi zagotavljamo pogoje za otrokov
vsestranski razvoj in za kakovostno dopolnitev družinske vzgoje. Imamo strokovno znanje in premoremo
veliko mero ljubezni za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.
Za dobro vzgojo je potreben kakovosten program, še bolj pa dobri izvajalci. Zato skrbimo, da se strokovni
delavci nenehno izobražujemo in se podpiramo med seboj v osebnostnem in strokovnem razvoju.
Skrbimo tudi za vzpodbudno okolje za učenje otrok in za pridobivanje neposrednih izkušenj znotraj in
zunaj vrtca.
Temeljni cilji predšolske vzgoje so opredeljeni v Zakonu o vrtcih:
 razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih;
 razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
 razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
 negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega
mišljenja,
 spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi
branja in pisanja,
 spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
 posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
 spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in
 razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
Ob vaši podpori in razumevanju, dragi starši, bodo otroci tkali prijateljstva, se učili spopadati s težavami,
ljubiti življenje, uživati v drobnih stvareh, osrečevati sebe in druge ter se iz izkušenj učili.
Zelo pomembno je tudi medsebojno sodelovanje, spoštovanje, zaupanje in razumevanje, le tako bomo
ustvarili pogoje za skladen psihofizičen razvoj vašega otroka.
Ravnatelj:
Rolando Lašič
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1 PODATKI O VRTCU
Vrtec deluje kot organizacijska enota javnega zavoda OŠ Rače. Vrtec se imenuje Enota vrtca pri OŠ
Rače, sedež vrtca je v Ulici Lackove čete 17, 2327 Rače.
Ravnatelj OŠ Rače: Rolando Lašič, tel. 02/ 609 71 11, e-pošta: rolando@osrace.si
Pomočnica ravnatelja za vrtec: Nina Brezner, tel. 02/ 608 09 01, e-pošta: nina.brezner@osrace.net
Telefon:
+386 2 608 09 01 (pomočnica ravnatelja za vrtec)
+386 2 608 09 02 (I. starostno obdobje)
+386 2 608 09 05 (kuhinja)
+386 31 713 139
e-naslov: vrtec@osrace.si
spletna stran vrtca: http://vrtec.osrace.si
Vrtec posluje skozi vse leto, vsak delovnik, od ponedeljka do petka. Ob sobotah, nedeljah in praznikih
vrtec ne posluje. Poslovni čas vrtca je od 5.45 do 16.45.
2 PREDSTAVITEV PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI V VRTCU
Strokovna podlaga vzgojno-izobraževalnemu delu v vrtcu je nacionalni dokument Kurikulum za
vrtce, ki je bil potrjen marca 1999 na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje. Cilj kurikula je
večje upoštevanje človekovih in otrokovih pravic, upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok. Otrok je
aktiven udeleženec procesa, ki z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti pridobiva
nova znanja in spretnosti.
7
2. 1. PROGRAMI GLEDE NA VRSTO IN TRAJANJE
Izvajamo programe za naslednja starostna obdobja:
I. starostno obdobje:
 trije homogeni oddelki od 1 do 2 leti
 en homogeni oddelek od 2 do 3 leta
II. starostno obdobje:
 dva homogena oddelka od 3 do 4 let
 en homogen oddelek od 4 do 5 let
 dva homogena oddelka od 5 do 6 let
4
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Kombinirani oddelki
 en kombiniran oddelek
V vrtcu izvajamo dnevni in poldnevni program.
Dnevni program traja od 6 do 9 ur. Obsega vse dejavnosti, ki izhajajo iz dnevnega urnika in rutine.
Poldnevni program traja 5 ur in ne zajema popoldanske malice.
Dnevni in poldnevni programi so namenjeni otrokom od 11. meseca starosti do vstopa v šolo in obsegajo
vzgojo, varstvo in prehrano otrok.
2. 2. RAZPOREDITEV DNEVNIH DEJAVNOSTI
I. st. obdobje

Prihodi otrok v vrtec, dejavnosti po izbiri
otrok
Zajtrk
Različna področja dejavnosti v prostorih
vrtca in na prostem
Malica
Priprava na kosilo in kosilo
Počitek in mirne dejavnosti
Malica, nega, igra po želji otrok
Igra v prostorih vrtca ali na prostem, odhodi
otrok domov

II. st. obdobje

5.45 do 8.00
8.15 – 8.45

8.15 - 8.45

8.45 – 11.00

8.45 – 11.45

9.45
11.00 -12.00
12.00 -13.00
13.00 -14.00

10.00
12.00 -12.45
12.45 -13.15
13.15 -14.00

14.00 -16.45

3 PREDSTAVITEV
PROGRAM VZGOJNEGA DELA je zasnovan na ciljih in smernicah nacionalnega programa Kurikulum
za vrtce in skupnih izhodiščih našega vrtca. Kurikulum za vrtce vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v
naslednja področja: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
To so dejavnosti , ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtcu izvajamo občasno, daljši ali krajši čas,
odvisno od izvedbenega kurikula in interesa otrok. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca. Da bi
dosegli bolj kakovostne rezultate, vrtec občasno kot strokovno pomoč pri vodenju dejavnosti ali projektov
vključi v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo tudi zunanje strokovnjake. Sredstva za izvedbo le-teh so
5

Publikacija Enote vrtca pri OŠ Rače

Šolsko leto 2022/2023

vključena v ceno programa. Staršem za te dejavnosti ni potrebno dodatno plačati. V času počitnic
obogatitvenih dejavnosti ne izvajamo. Te dejavnosti so:
VSI ODDELKI
 Rekreacijske urice v šolski telovadnici
 Gibalne urice
 Palček bralček
 Skrb za zdrave zobe
 V družbi lutk
 Ciciban planinec
 Umetnine vrtca se predstavijo
I. STAROSTNO OBDOBJE





Mali radovednež
Slikanica moja prijateljica
Matematika za najmlajše

II. STAROSTNO OBDOBJE







Zgodnje naravoslovje v vrtcu
Pevski zbor »Smehec«
Mali sonček
Cici vesela šola
Z igro odkrivamo matematične in naravoslovne dejavnosti
Zdravilna zelišča: Za vsako bolezen rožca raste

ZA BODOČE PRVOŠOLCE




Veselo iz vrtca v šolo
Vrtec v naravi
Plavalni tečaj

OBOGATITVENA DEJAVNOST, KI SE IZVAJA V POPOLDANSKEM ČASU IN JE NAMENJENA OTROKOM
IN STARŠEM




Matematika skozi igro
Urice šivanja
Pravljične urice
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DODATNE INTERESNE DEJAVNOSTI
Niso del izvedbenega Kurikuluma vrtca. Navedene dejavnosti se v vrtcu organizira na željo staršev.
Dodatna dejavnost časovno ne sme posegati v program vrtca in se lahko izvaja šele takrat, ko se spraznijo
posamezni prostori vrtca. Starši v skladu z okrožnico Ministrstva za šolstvo in šport (Okrožnica št. 602-5/2007 z
dne 29. 6. 2007) podpišejo izjavo, da po zaključku dodatnega programa pridejo po otroka, ki se več ne vrača v
oddelek. Otroci, za katere so se starši odločili, da obiskujejo dodatno dejavnost, se ne smejo vračati v oddelek,
ampak jih starši pridejo iskat po končani dodatni dejavnosti. Ko gre otrok na določen dan na dodatno dejavnost,
vrtec po njegovem odhodu iz oddelka zanj več ne prevzema odgovornosti. Odgovornost prevzamete starši. Za čas,
ko se izvaja dodatna dejavnost, pa njeni izvajalci. O tem, da se otrok, pred prihodom starša iz službe, vključi v
dodatno dejavnost, starši podpišejo izjavo vzgojiteljici oddelka, v katerega je otrok vključen. Le-ta oziroma
pomočnica vzgojiteljice poskrbi, da se otrok udeleži dodatne dejavnosti. Stroške za izvedbo dodatnih dejavnosti
krijejo starši sami.




športna vadba za predšolske otroke (Svizec Šport d.o.o.),
plesni tečaj (plesna šola Samba),
tečaj rolanja (Svizec Šport d.o.o.),

PROJEKTI






Ekovrtec
Zdravje v vrtcu
Pasavček
Gozdni vrtec
Veselo iz vrtca v šolo

O vseh programih in projektih, ki potekajo med šolskim letom, starše obveščamo na roditeljskih
sestankih, preko obvestil, letakov in plakatov ter preko spletne strani vrtca in e-Asistenta.

4 PRAVICE STARŠEV IN OTROK TER NAČIN ZAGOTAVLJANJA PRAVIC
PRAVICE OTROK IN STARŠEV
Pravice otrok izhajajo iz Konvencije o otrokovih pravicah. Ta izhaja iz otrokovih potreb in utemeljuje
posebno skrb za otroka. Poudarja koristi otroka in izraža prepričanje, da otrok potrebuje za svoj razvoj
ustrezno kakovostno okolje. Otrokove pravice zastopajo njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki.
PRAVICE STARŠEV
Starši imate 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 postopnega uvajanja otroka v vrtec, do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega
razgovora o otroku
7
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do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu ter oddelku, pri tem morate
starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne posegati v strokovno avtonomijo vrtca
do zasebnosti in varstva osebnih podatkov.

PRAVICE OTROK
Otrokom zagotavljamo varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za njegov telesni, duševni in
socialni razvoj na osnovi pozitivnih čustev ter spoznavnih in socialnih izkušenj za popolno zaupanje vase.
Optimalen razvoj vključuje spodbujanje razvoja na določenem področju pri dejavnostih, ki potekajo v
okviru programa vrtca. Vzgojno delo z otroki snujemo na poznavanju in razumevanju otrokovega razvoja
v določenem starostnem obdobju in na značilnosti h posameznega otroka. Otroke varujemo pred telesnim
in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih je soodvisno
z upoštevanjem razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo moramo zagotoviti z organizacijo življenja
in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim
razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.

5 OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA











Starši ob sprejetju otroka v vrtec prejmete v podpis Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in
obveznosti staršev in vrtca. S podpisom pogodbe se starši obvežete, da boste spoštovali
dogovore v zvezi s plačevanjem oskrbnine in z vrtčevskimi pravili. Račune morate plačevati
redno, v primeru zamude pa vam bo vrtec obračunal tudi zamudne obresti in stroške opomina.
Starši morate strokovni delavki otrokove skupine seznaniti z morebitnimi zdravstvenimi
posebnostmi vašega otroka.
V vrtec ni dovoljeno prinašati predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje otrok (žvečilni
gumi, ogrlice…). Odsvetujemo tudi nakit.
Otrok po dogovoru s strokovnima delavkama v skupino lahko prinaša svoje igrače, vendar vrtec
ne more sprejeti odgovornosti za poškodovanje ali izgubo le-teh.
Otroka spremljate v vrtec osebno oziroma ga spremlja od vas pooblaščena polnoletna oseba ali
oseba starejša od 10 let, če to dovolite otrokovi starši (Zakon o varnosti cestnega prometa, 91.
člen).
Starši morate otroka v vrtcu pustiti ali prevzeti le v prisotnosti strokovne delavke vrtca in ga ne
smete puščati samega v garderobi ali celo pred vrtcem.
Otrok je lahko v vrtcu prisoten do največ 9 ur dnevno, kar pomeni, da zakon te omejitve ne
določa, določa pa z vidika otrokove koristi, da je najdaljši program dnevni program, ki lahko traja
do največ 9 ur in se kot tak šteje za javno službo (14.člen Zakon o vrtcih).Če je otrok v vrtcu več
kot 9 ur, je storitev javne službe že izkoristil, zato daljšo prisotnost starši plačajo v višini polnega
stroška, ki nastane in ga izračuna vrtec.
Staršem, ki ne upoštevajo poslovnega časa vrtca se zaračuna zamudna ura v višini 4 €.
(Sklep Občinskega sveta Občine Rače- Fram).

6 NAČINI POVEZOVANJA IN SODELOVANJA S STARŠI
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SODELOVANJE S STARŠI
Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje
veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Pri odnosu med vrtcem
in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih pristojnosti . Vrtec staršem nudi storitve in ne
posega v njihovo sfero zasebnosti. Tako vrtec spoštuje kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote,
prepričanja, navade in običaje otrokovih staršev, starši pa morate upoštevati meje svojega soodločanja,
ki ne smejo posegati v strokovnost institucije. Starši imate pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in
dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljicami aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar
ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca in strokovnih delavcev. Starši imate pravico do postopnega
uvajanja otroka v vrtec in možnost dogovora o najbolj sprejemljivem načinu vključevanja svojega otroka
v vrtec. Oglasne deske pred igralnicami in vrtčevska spletna stran pa so namenjeni stalnemu obveščanju
staršev o tem, katere dejavnosti potekajo, kako poteka življenje v oddelku, ipd. V vrtcu deluje Svet staršev.
Starši izvolite svojega predstavnika iz vsakega oddelka. Predstavniki Sveta staršev OŠ Rače izmed sebe
izvolijo predsednika in namestnika predsednika in predstavnika za Svet zavoda OŠ Rače.
Formalne oblike sodelovanja
 roditeljski sestanki
 govorilne ure
 sestanki Sveta staršev
 dan odprtih vrat in uvajanje novincev
 šola za starše
Neformalne oblike sodelovanja
 dnevni kontakti
 informiranje preko oglasnih desk, spletne strani, publikacije vrtca in e-Asistenta
 različna druženja otrok, staršev in delavcev
 delavnice za starše
 razne zbiralne akcije

SPLETNA STRAN VRTCA http://vrtec.osrace.si/
Preko spletne strani starše obveščamo o življenju in delu v našem vrtcu. Prav tako so dostopne vse
informacije in obrazci za tiskanje.
7 SPLOŠNE INFORMACIJE
ZDRAVNIŠKI PREGLED
Pred vključitvijo v vrtec mora biti otrok zdravniško pregledan pri pediatru in cepljen (obvezno
cepljenje za sprejem v vrtec – cepljenje ošpice, mumps in rdečke – Zakon o nalezljivih boleznih UL
RS, št 142/2020 z dne 14.10.2020). Brez zdravniškega potrdila vašega otroka ne moremo sprejeti
v skupino.
VPIS V VRTEC5
9
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V vrtec sprejemamo otroke od dopolnjenega 11. meseca starosti do vstopa v šolo. Obrazec za vpis otroka
v vrtec si lahko natisnete iz rubrike Vpis na vrtčevski spletni strani oziroma ga dobite in oddate v vrtcu.
Prijave sprejemamo vse leto, v mesecu marcu pa povabimo k vpisu vse, ki želijo vključiti svoje malčke z
novim šolskim letom (od 1. 9. dalje). Če je v vrtec vpisanih več otrok kot je prostih mest, odloča o sprejemu
Komisija za sprejem otrok.
VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA
Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s
koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna.
Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi
vloge, od 1. 9. 2021 dalje pa se podeli za obdobje enega leta. Če med upravičenostjo do pravice pride
do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice, CSD o pravici odloči na novo.
Primer:
Če vlogo vložite avgusta 2022 in izpolnjujete vse zakonsko določene pogoje, ste do znižanega plačila
vrtca po novem upravičeni od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. Če bo vaš otrok vrtec obiskoval še naprej, tj.
od septembra 2022 dalje, morate torej novo vlogo vložiti meseca avgusta 2022 oziroma z mesecem
izteka dodeljene pravice.
Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki
Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %)
Vloge oddate pri krajevno pristojnem centru za socialno delo – osebno, po pošti, elektronsko.
UVAJANJE OTROKA V VRTEC
Prvo tesnejše sodelovanje je potrebno pri uvajanju otroka v vrtec. Otrok ima pravico in potrebo po
postopnem uvajanju v vrtec, pri tem staršem pomagamo z nasveti.
PRVIČ V VRTEC
Otrok prvič zapusti družinsko zavetje, ko vstopi v vrtec. Da boste pomagali otroku in sebi, vam
priporočamo, da skupaj z otrokom obiščete vrtec v času dneva odprtih vrta. Pogovorite se z vzgojiteljico
in pomočnico vzgojiteljice, posredujte vse informacije, ki bodo omogočile hitrejše zbližanje z otrokom
(zdravje otroka, navade pri prehranjevanju, kaj rad počne, česa se boji…). Otrok se v vrtcu sreča z
drugačnim okoljem, drugimi ljudmi in zahtevami. V teh trenutkih se zaposleni v vrtcu trudimo biti otroku v
oporo, ga razumeti in mu dajati občutek varnosti in sprejetosti.
Staršem priporočamo:
 Starši pogosto oddajajo otroka v vrtec s pretiranim strahom. Otrok to čuti. Pomaga mu, če vidi in
čuti, da se starši in delavke vrtca dobro razumejo. Pogovarjajte se s strokovnimi delavkami vrtca
o navadah svojega otroka in o vsem kar vas skrbi. Pomembno je, da si pridobite zaupanje v
osebo, ki bo Vašega otroka vzgajala in izobraževala
 Slovo na vratih naj bo kratko. Z mislijo, da bo za otroka dobro poskrbljeno, predajte otroka (če je
potrebno, se zjokajte za vogalom). S partnerjem se dogovorita, kdo bo lažje uvajal otroka v vrtec.
 Otrok naj prinese s seboj v vrtec svojo tolažilno igračo.
10
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V tem obdobju ne uvajajte v otrokovo življenje še dodatnih sprememb; ne jemljite mu dude,
stekleničke, plenic. Za te stvari bo čas kasneje.
Dobro je, če uvajanje otroka v vrtec ne prekinjate.
Otrok si bo prej pridobil občutek varnosti, če se bodo dogodki odvijali v stalnem ritmu. Stalen
ritem prihodov in odhodov daje otroku občutek varnosti in zaupanja.
Otroku ne obljubljajte, česar ne boste mogli izpolniti (prišel bom takoj).
Ob prihodu po otroka v vrtec mu dajte možnost, da sprosti napetost (npr. joka, zavrne starše…).
Počakajte trenutek in prišel bo k vam.
Starejšim predšolskim otrokom pred sprejemom ne predstavljajte vrtca in dogajanja v njem samo
v najlepši luči, ker je lahko otrok nato razočaran.
Ko se bo otrok privadil na novo okolje, ko se bo navezal na svojo vzgojiteljico in pomočnico
vzgojiteljice, bo rad hodil v vrtec in se bo v njem dobro počutil.

IZPIS
Če otrok ne bo več obiskoval vrtca, ga je potrebno odjaviti 15 dni pred dnem izpisa, s podpisom
posebnega obrazca, ki ga lahko natisnete iz rubrike Vpis na vrtčevski spletni strani oziroma ga dobite in
oddate v vrtcu. Ob izpisu otroka prejmete zdravniško potrdilo otroka.
8 DOBRO JE VEDETI ŠE NASLEDNJE…
SVETOVALNA SLUŽBA
Kljub stalni skrbi staršev in vseh, ki delamo z otroki, se nam tu in tam pri vzgoji zatakne. Otrok postane
svojevoljen, se upira odhodu v vrtec, je jokav, odklanja hrano, ne mara novorojenca, je agresiven ali
pretirano tih in zadržan, skratka, staršem in vzgojnemu osebju se zdi, da »nekaj ni v redu«.
V tem primeru se lahko starši obrnete na svetovalno službo vrtca. Rade volje vam bomo priskočili na
pomoč. Svetovali vam bomo, da vaše »male« skrbi ne prerasejo v velike in težko rešljive probleme.
Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite osebno, po telefonu ali po elektronski pošti
 tel. 02/ 609 71 12
 e-pošta: tina.istvan@osrace.si
ODSOTNOST
Če otrok v vrtcu ni prisoten, morate to sporočiti njegovi vzgojiteljici oz. v vrtec po telefonu (031 713 139),
preko e-Asistenta do 8.30 ure zjutraj, zaradi organizacije dela in prehrane. V primeru otrokove javljene
odsotnosti, se od oskrbe odbije strošek prehrane. Če starši oziroma skrbniki prehrane ne odjavite
pravočasno, ste dolžni poravnati polno ceno obrokov.

VRTEC POLETI
Za otroke, ki imajo z vsaj enim izmed staršev stalno prebivališče v občini Rače-Fram, občina Rače-Fram
med poletnima mesecema (od 1. julija do 31. avgusta) nudi naslednjo olajšavo: v primeru celomesečne
predčasno najavljene odsotnosti (od 1. julija do 31. avgusta) plačajo starši 40% plačilnega razreda,
določenega na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Če starši oziroma skrbniki
celomesečne odsotnosti ne najavijo, se zaračuna polna cena njim določenega plačilnega razreda.

OBRATOVALNI ČAS
Obratovalni čas vrtca je prilagojen potrebam staršev in se z oziroma na spremembe delovnega časa
večine staršev med letom lahko spremeni. Zaradi racionalizacije poslovanja in upoštevanja Zakona o
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delovnih razmerjih si vrtec pridržuje pravico združevanja oddelkov med letom ter v času poletnih počitnic.
Do takih sprememb bo prihajalo ob praznikih in med šolskimi počitnicami in to predvidoma:
 jesenske šolske počitnice
 novoletni prazniki
 zimske šolske počitnice
 prvomajski prazniki in
 poletne šolske počitnice (julij- avgust)
V času državnih praznikov vrtec ne obratuje.
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