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Dragi otroci in spoštovani starši in stari starši! 

Prav prisrčno vas pozdravljam v novem vrtčevskem letu, v katerega smo 

vsi vstopili z novimi pričakovanji, načrti in cilji, z željami po še boljšem 

sodelovanju, sožitju in povezovanju. 

V tem letu nas bo spremljalo vodilo »Delajmo dobro in spremenili bomo 

svet«. Na poseben način nas bodo povezovale vrednote, ki jih bomo 

spoznavali in jih poskušali živeti in uresničevati. Te vrednote so: 

sprejemanje, hvaležnost, delavnost, praznovanje, sočutje, ustvarjalnost, 

ljubezen, odgovornost, prijateljstvo in svoboda. Vsaka vrednota nas 

spodbuja in je nam izziv, da bi delali dobro  in lepo v vrtcu, doma in v naši 

okolici. S tem, ko se bomo trudili delati dobro, bomo tudi izboljševali odnose 

in sodelovanje med nami, med vrtcem in družinami, med vrtcem in okoljem. 

Tako bomo zagotovo spreminjali naš svet v boljši svet za vsakogar. 

Torej vse nas vabim, da stopimo na pot uresničevanja našega vodila in 

sledimo dobrim navdihom našega srca. 

Vsem nam želim veliko veselja, potrpežljivosti, ustvarjalnosti, razigranosti 

in rasti v vsem dobrem in plemenitem  ter mnogo lepih srečevanj. Naj nas 

vse spremlja Božji blagoslov, pomoč in varstvo nebeške Matere Marije in 

priprošnja blažene sestre Antonine in škofa Antona Martina Slomška. 

 

 

s.Marjetka Jeralič 

ravnateljica 

 



 
 

PODATKI O VRTCU 

ZAVOD ND, ILIRSKA BISTRICA 

VRTEC ANTONINA 

Vodnikova 13 

6250 Ilirska Bistrica 

Telefon: 05/714 16 12 

Spletna stran: vrtec-antonina.splet.arnes.si 

e-mail: vrtec.antonina@rkc.si 

PREDSTAVITEV VRTCA 

Vrtec Antonina je organizacijska enota zasebnega Zavoda Šolskih sester de 

Notre Dame za celostno oblikovanje človeka (kratko ZAVOD ND Ilirska 

Bistrica). 

Vrtec Antonina je zasebni vrtec s koncesijo, ki je začel delovati 1. septembra 

2009 in je vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnega programa na področju 

vzgoje in izobraževanja. Glavna dejavnost vrtca je vzgoja, izobraževanje in 

varstvo predšolskih otrok. Na osnovi kurikuluma za vrtce načrtno izvajamo 

področja, kot so gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. Kot 

katoliški vrtec nudimo otrokom krščansko vzgojo. 

POSLOVNI ČAS 

Vrtec je odprt od ponedeljka do petka od 6.30 do 16.30. Otrok je lahko po 

določilih Zakona o vrtcih v vrtcu dnevno največ 9 ur. V primeru predvidene 

manjše prisotnosti otrok pred prazniki oz. med šolskimi počitnicami bomo po 

predhodnem zbiranju podatkov o prisotnosti racionalizirali poslovanje in v ta 

namen združevali oddelke oz. enote. O tem bomo starše pravočasno obvestili. 

 

VPIS OTROK 

Vpis otrok traja vse leto na podlagi izpolnjenih vpisnic, ki so na voljo v enoti 

zavoda. 

 

 

 

 

 

Ela, 4 leta 
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POSLANSTVO IN VIZIJA VRTCA 

Vrtec je bil ustanovljen kot odgovor na potrebe vzgoje in izobraževanja 

predšolskih otrok v občini Ilirska Bistrica.  

Naš vrtec vzgaja otroke na temelju krščanskih vrednot katerih temelj je 

ljubezen. Otroke spoštujemo kot enkratne in celovite osebnosti, jih imamo radi 

in to jim hočemo v vrtcu tudi vsak dan pokazati. Pri tem se najbolj zavedamo, 

da vzgajamo z vsem kar smo in kar delamo. Nenehno se zato odločamo za tak 

način življenja in služenja v vrtcu, ki spodbuja k vsestranski rasti in razvoju 

otroka (prim. K23). Poudarek dajemo duhovni, socialni in moralni vzgoji, 

kakor tudi ostalim področjem vzgoje in razvoja. Prizadevamo si za celostno 

vzgojo vsakega otroka. Želimo graditi tople medsebojne odnose in si 

prizadevati za prijetno ozračje in počutje v vrtcu. Otrok naj začuti in doživi, da 

je sprejet, spoštovan in ljubljen, takšen kot je in je sposoben tudi sam ljubiti. 

Kot oporne in spodbudne točke vsega našega skupnega bivanja v vrtcu so nam 

te: 

Verjamem vate! 

Zaupam ti!  

Vem, da zmoreš!  

Rada ti prisluhnem! 

Mislim nate! 

Veliko mi pomeniš! 

Rada ti pomagam, da narediš sam! 

Molim zate! 

VIZIJA VRTCA  

... DA BI BIL NAŠ SVET SVET LJUBEZNI, MIRU, PRAVIČNOSTI IN 
SOLIDARNOSTI. 

 



 
 

PREDSTAVITEV PROGRAMA 

Organizacijska enota Vrtec Antonina opravlja  

vzgojno varstveno dejavnost predšolskih otrok.  

Vrtec zagotavlja dnevni in poldnevni program  

predšolske vzgoje po sprejetem Kurikulumu za  

vrtce in v skladu z letnim delovnim načrtom. 

Program je namenjen otrokom od enajstega  

meseca starosti do vstopa v šolo in poteka v dveh starostno kombiniranih 

skupinah in eni polovični heterogeni skupini drugega starostnega obdobja.  

Vrtec izvaja tudi urice in delavnice za predšolske otroke, ki niso vključeni v 
vrtec Antonina in organizira še druga vzgojna predavanja in delavnice. 

Potek dneva v vrtcu: 

 6.30 – 8.00 sprejem otroka in igra po želji 

 8.00 - priprava na zajtrk, zajtrk 

 9.00 – 10.00 dejavnosti iz različnih vzgojnih področij 

 10.00 - sadna malica, čaj 

 10.30 – 11.45  sprehodi, bivanje zunaj 

 11.45 - priprava na kosilo, kosilo 

 počitek, primeren starosti otrok ali interesne dejavnosti, umirjena igra 

 14.45 popoldanska malica, igra in odhod otrok domov 

CELOLETNI PROJEKTI 

 Dobra dela 

 Rdec a nit vseh katolis kih vrtcev: praznovanje Marijinih praznikov 

 Skrb za nas e zdravje 

 Eko vrtic ek 

 Mali sonc ek 

 Zbiranje zamas kov in loc evanje odpadkov 

 Molitev in delo za mir 

 Praznovanje praznikov in rojstnih dni 

 

Vita         

 



 
 

OBOGATITVENE VSEBINE 

 Svetopisemske urice 

 Angleščina skozi igro 

 Lutkovne predstave 

 Gibalne urice 

 Pevske urice 

 Slomškovo bralno priznanje 

 Mali sonček 

 Plesno folklorne urice 

 Knjižni nahrbtnik z lutko 

 Mala šola za petletnike 

 

URESNIČEVANJE NALOG 

Otrokom v sodelovanju s starši želimo nuditi: 

 fizično varnost in čustveno toplo družinsko okolje, kjer se bodo 
počutili varne, sprejete in ljubljene, 

 čim bolj naravno družinsko okolje, kjer se otroci učijo medsebojnega 
sodelovanja in pomoči: mlajši otroci se učijo ob zgledu starejših, 
starejši pa se učijo prevzemanja odgovornosti, 

 vzgojo k dobremu in poštenemu življenju na temelju krščanskih 
vrednot, 

 pomoč, da si bo sam oblikoval pozitiven odnos do sebe, drugih, 
okolja/stvarstva in do Boga, 

 praznovanja in dejavnosti, ki ustvarjajo veselo razpoloženje in 
prijateljstvo, 

 vzgojo na temelju demokratičnosti, pluralizma, enakosti med spoloma, 
 celostni razvoj otrokove osebnosti in spoštovanje njegovega 

dostojanstva, pravic in svobode, 
 vzgojo za strpnost, solidarnost, odgovornost ter postopno razvijanje 
kritičnega duha osebnih odločitev in avtonomne presoje. 

 
 

Dveh reči ne odlagaj na jutri: poboljšanja in dobrega dejanja. 

Anton Martin Slomšek 

 

 



 
 

STARŠI IN OTROCI 

PRAVICE OTROK 

 Otroke sprejemamo kot enkratne osebnosti z njihovimi individualnimi 

značilnostmi. Vsem otrokom zagotavljamo enake možnosti. 

 Nudimo jim varno, zdravo, spodbujajoče okolje kot pomoč pri razvoju 

telesne, duševne in socialne samostojnosti (neodvisnosti). 

 Upoštevamo značilnosti otrokovega razvoja v različnih starostnih 

obdobjih. 

 Življenje in delo je v vrtcu organizirano tako, da upošteva razlike, 

pravice do izbire in drugačnosti. 

PRAVICE STARŠEV 

 Starši imajo pravico vpogleda v program za predšolske otroke, do 

obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite osebnosti 

s poudarkom na varstvu osebnih podatkov. 

 Starši lahko sodelujejo pri načrtovanju in organiziranju življenja in 

dela v vrtcu in skupini. 

 Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo 

posegati v strokovno avtonomnost  vrtca. 

 Vrtec omogoča ob vstopu otroka v vrtec postopno uvajanje, tako da 

smejo biti starši nekaj časa skupaj z otrokom v skupini. 

OBVEZNOSTI STARŠEV 

 Ob vpisu otroka v vrtec starši seznanijo odgovorne z otrokovimi 

posebnostmi (alergije, bolezni itd.). 

 Pred začetkom obiskovanja vrtca mora otrok opraviti zdravniški 

pregled. 

 Otroke pripeljejo v vrtec do 8. ure in ga izročijo vzgojiteljici ali 

pomočnici vzgojiteljice. Ponj pridejo do 16.30. 

 Obvestijo vzgojitelja o dnevni odsotnosti otroka iz vrtca do 8.00. 

 Sporočijo, če je otrok zbolel za nalezljivo boleznijo. 

 Mesečno poravnavajo plačilo oskrbnine s položnico v določenem roku. 

 Izpolnijo izpisnico 30 dni pred odhodom otroka iz vrtca. 



 
 

POVEZOVANJE IN SODELOVANJE S STARŠI 

 Roditeljski sestanki, na katerih so starši seznanjeni z delom v vrtcu in 

dobijo ostale splošne informacije. 

 Govorilne ure (vsak prvi teden v mesecu), na katerih se starši 

individualno pogovorijo z vzgojiteljem ali pomočnikom vzgojitelja, ki 

mu je zaupan njihov otrok. 

 Vsakodnevni stiki in seznanjanje z vsebino vzgojnih dejavnosti. 

 Praznovanja v obliki različnih delavnic in izletov. 

 Obiski na domu in delovnem mestu staršev. 

 Enkrat letno povabljeni k skupni sv. maši otrok, njihovih staršev in 

delavcev vrtca. 

 Šola za starše, organizirana predavanja. 

POMEMBNI DATUMI v letu 2015/2016 

 24. september – Mednarodni dan miru 

 5. - 11. oktober – Teden otroka  

 11. oktober – Mednarodni dan deklic 

 19. - 23. oktober – Gibanje s starimi starši  

 27. november – Adventna delavnica za starše in otroke 

 december – Obisk sv. Miklavža 

 21. december – Predbožično praznovanje v vrtcu z otvoritvijo jaslic  

 24. december – Božičnica pred otroško polnočnico  

 januar – februar – Klepetalnica za starše 

 marec – april – Družinski izleti v naravo 

 v tednu od 14. do 18. marca – Ustvarjalna delavnica za otroke in 

starše  

 22. april – Dan Zemlje 

 maj – Dan odprtih vrat 

 junija – Srečanje ob zaključku šolskega leta s sv. mašo 

 

 
Izdal: Zavod ND ilirska Bistrica, Vodnikova 13 a, 6250 Ilirska Bistrica  

Odgovarja: s. Štefka Bizjak, direktorica Zavoda ND 


