JAVNI VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD VRTEC LAŠKO

»Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi.«
(Tone Pavček)

PUBLIKACIJA VRTCA LAŠKO
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Vrtec v Laškem deluje že petinsedemdeset let. V tem obdobju se je zvrstilo mnogo
majhnih in velikih dogodkov, drobnih in pomembnih stvari, zgodovino je ustvarjalo
mnogo ljudi. Rastli smo počasi, a vztrajno. Danes se dejavnosti Vrtca Laško izvajajo
v 29 oddelkih na 10 lokacijah, razpršenih na celem območju Občine Laško. Za dobro
počutje približno 500 otrok skrbi več kot 90 zaposlenih.
Z zanosom in sodelovanjem se trudimo ustvariti toplo in varno okolje za otroke,
starše in zaposlene.
Pri načrtovanju in izvajanju strokovnega dela upoštevamo otrokove potrebe, razvojne
značilnosti, zmožnosti, sposobnosti in interese. Zavedamo se, da ima vsak otrok
svojo razvojno pot. Učno okolje, ki ga ustvarjamo, daje otrokom veliko možnosti in
priložnosti za raziskovanje in aktivno učenje. Ustvarjamo vrtec, ki otrokom nudi
pogoje za srečno, zdravo in veselo otroštvo, je v pomoč staršem in prijazen do vseh,
ki prihajajo vanj.
Ravnateljica Vrtca Laško:
Jerica Laznik Mokotar

PODATKI O VRTCU LAŠKO
Javni zavod VRTEC LAŠKO je bil ustanovljen z Odlokom Občinskega sveta Občine
Laško, štev. 24-5/95-02, z dne 25. 4. 1995 . Sestavlja ga 10 enot vrtca na 10
različnih lokacijah.
Uprava vrtca je v Laškem, Cesta na Svetino 2 a, 3270 Laško.
Zavod posluje pod imenom VRTEC LAŠKO.
Ravnateljica:
Jerica Laznik Mokotar
tel.: 03 734 30 14
e- mail: jerica.laznik-mokotar@)guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Greta Labohar Škoberne
tel.: 03 734 30 15
e-mail: greta.skoberne@)guest.arnes.si
Računovodkinja:
Simona Razboršek
tel.: 03 734 30 17
e-mail: simona.razborsek@)guest.arnes.si
Tajnica vrtca:
Simona Gračnar
tel.: 03 734 30 10
e-mail: vrtec.lasko@)guest.arnes.si
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Knjigovodkinja:
Manja Skok
tel.: 03 734 30 17
e-mail: vrteclasko.knjigovodja@)guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Sarah Vintar
tel.: 03 734 30 71
e-mail: sarah.vintar@)guest.arnes.si
Vodja prehrane in zdravstveno-higienskega režima:
Polona Gole
tel.: 03 777 30 40
e-mail: vrteclasko.opzhr@)guest.arnes.si
VIZIJA VRTCA LAŠKO
S strokovnim, kvalitetnim delom zagotoviti varnost, zadovoljstvo otrok, staršev in nas
samih.
Naš vrtec je vrtec medsebojnega razumevanja, radosti in veselja, v katerem vsak
posameznik najde svoje mesto, poln želja po spoznavanju vsega novega, lepega in
dobrega. Odprt je do staršev in okolja ter usmerjen v prihodnost.

SPOZNAJTE NAS
Naša dejavnost se izvaja v desetih enotah, ki so v treh samostojnih stavbah: v
Laškem, Debrem in Rimskih Toplicah; v družinskem varstvu Gradišnik in v prostorih
podružničnih osnovnih šol: Sedraž, Jurklošter, Zidani Most, Šentrupert, Rečica in Vrh
nad Laškim.
V 29 oddelkov rednega dnevnega varstva je vključenih približno 500 otrok.
Kurikulum za vrtce, ki temelji na tradiciji slovenskih vrtcev in na novejših teoretskih
pogledih na zgodnje otroštvo, upošteva otrokov celostni razvoj ter je nadgradnja dela
v vrtcih. Kurikulum v središče postavlja otroka, njegove individualne in razvojne
značilnosti ter posebnosti. Spoštovanje otroka, njegove drugačnosti in izbire so na
prvem mestu. Otrok ima možnost izbire, zasebnosti in sooblikovanja pravil v oddelku.
V Vrtcu Laško ustvarjamo vrtec, ki je otroku prijazen, upošteva njegove potrebe,
razvojne značilnosti, mu daje možnost raziskovanja, aktivnega učenja in ga pri tem
tudi spodbuja. Zavedamo se, da ima vsak otrok svojo razvojno pot. Ustvarjamo vrtec,
ki skupaj s starši nudi otrokom pogoje za srečno, zdravo, veselo in ustvarjalno
otroštvo, ki je v pomoč družini in prijazen do vseh, ki prihajajo vanj. Vse to pa
nakazuje nujnost sodelovanja, povezovanja med družino in vrtcem.
Naše povezovanje s straši temelji na različnih oblikah sodelovanja. Znane – klasične
načrtovane oblike sodelovanja so: roditeljski sestanki, pogovorne ure, predavanja za
starše. Na pobudo vzgojiteljic, ki so želele več sodelovanja s starši in temeljijo na
skupnih prizadevanjih staršev, otrok in strokovnih delavk, širimo in vključujemo starše
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v vzgojno delo, skupne igre otrok in staršev, skupna praznovanja, izdelovanje igrač,
izleti, ustvarjalne delavnice, razstave, pikniki z družabnimi igrami itd. Veliko pozornost
namenjamo tudi obveščanju staršev – dnevna izmenjava informacij o otroku, pisna
povabila in obvestila, plakati, spletne strani itd.
Strokovni delavci v Vrtcu Laško se zavedamo, da kakovost našega dela temelji na
strokovnosti, avtonomnosti, profesionalnosti, osebnostnih lastnostih vsakega
posameznika, ki s svojim delom predstavlja zavod v širšem okolju. Vsaka enota Vrtca
Laško je vpeta v okolje, v katerem deluje in se z njim tudi povezuje. Oblike
sodelovanja se gradijo na primerih dobre prakse in iskanju lastne poti. Vsak
oddelek s strokovnima delavkama v izvedbeni kurikulum vplete dejavnosti, ki
obogatijo izkušnje otrok in jih pripeljejo do novih znanj in spoznanj. Vsak vrtec si z
leti pridobi svojo podobo – svoj obraz. Prav razpršenost naših enot po krajevnih
skupnostih Občine Laško daje Vrtcu Laško pestrost, pisanost in drugačnost, pa tudi
enotnost, saj so nekateri dogodki grajeni na tradiciji in kulturi Vrtca Laško in so
prisotni že desetletja. Odprti smo za nova spoznanja, doživljanja, negovanja kulturne
in naravne dediščine našega ožjega in širšega okolja.
Vrtec je postal neprimerno več kot samo varstvo otrok. Vrtec je strokovna institucija,
v kateri otrok dobi najprimernejše spodbude, da v času, ko je najbolj dovzeten za
razvoj in učenje, to tudi doseže.
Razvoj vrtca v prihodnje vidimo v trajnostnem razvoju, ki se kaže v kvaliteti učenja,
organizaciji in klimi, vrednotah, sodelovanju, načrtovanju in vodenju.
POSLANSTVO, CILJI IN NALOGE VRTCA LAŠKO
Splošni cilj vzgoje v javnem vrtcu je spodbujanje različnih področij razvoja v skladu z
zakonitostmi razvojnega obdobja ter značilnostmi posameznega otroka in
omogočanje razvoja njegovih posebnih sposobnosti in spretnosti.
Zaposleni v vrtcu se zavedamo, da nam starši zaupajo svoje otroke. Zavedamo se
odgovornosti in obveznosti do otrok, staršev, družine in družbe. Dobrobit otroka nam
predstavlja najvišjo vrednoto, na kateri temeljijo in so ji podrejene vse ostale.
Prepričani smo, da je najpomembnejše vsem otrokom zagotoviti najvišji standard
naših storitev. Naša naloga je, da si otroci pri različnih dejavnostih pridobijo tiste
spretnosti, znanja in navade, ki jih bodo potrebovali pri nadaljnjem življenju. Poštenje
in odgovornost sta naši vrlini, spoštujemo osnovne in druge legitimne človekove
pravice in se ob tem zavedamo občutljivosti te problematike. Sprejeli smo filozofijo
neprestanega razvoja in napredka vseh in vsakogar v vrtcu. Skrbimo za optimalni
emocionalni razvoj in socializacijo vsakega posameznika. Spoštujemo identiteto
otrokove družine. Staršem nudimo možnost, da sodelujejo pri vzgojnem delu.
V oblikovanje programa dela vrtca so vključeni vsi izvajalci pedagoškega procesa, ki
si prizadevajo in se zavzemajo za boljši notranji razvoj vrtca, saj le tako lahko
prispevajo k večji kvaliteti dela in življenja v vrtcu.
Vsi v vrtcu smo soustvarjalci pri uresničevanju naslednjih ciljev:
 razvijanje spososbnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih;
 razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje
v skupinah;
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razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev ter spodbujanje čustvenega
doživljanja in izražanja;
negovanje radovednosti, raziskovanje duha, domišljije in intuicije;
razvijanje neodvisnega mišljenja, spodbujanje jezikovnega razvoja za
učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje tudi branja in pisanja;
spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja;
spodbujanje razvijanja gibalnih sposobnosti in spretnosti;
posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakdanjega življenja;
razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

Vrtec kot javni zavod pri svojem delu upošteva načela:
 enakih možnosti, različnosti med otroki ter priznanja pravice do izbire in
drugačnosti;
 ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja;
 sodelovanja z okoljem, družino, šolo in drugimi institucijami;
 spoštovanja zasebnosti in intimnosti;
 stalnega strokovnega izpopolnjevanja.

Delovna enota / Kraj

Naslov / Telefon / E-pošta

LAŠKO

Cesta na Svetino 2 a, Laško
03 734 30 10 in 03 734 30 12
vrtec.lasko@guest.arnes.si

ŠENTRUPERT

Šentrupert 89, Šentrupert
03 573 82 86
vrtec.sentrupert@guest.arnes.si

VRH NAD LAŠKIM

Vrh nad Laškim 20, Laško
051 226 494
vrtec.vrh@guest.arnes.si

DV GRADIŠNIK

Tevče 31 a, Laško
05 993 47 72
mateja.gradisnik@gmail.com

DEBRO

REČICA

RIMSKE TOPLICE

Poženelova ul. 24, Laško
03 734 30 70
vrtec.debro@guest.arnes.si
Zgornja Rečica 26, Laško
051 410 882
vrtec.recica@guest.arnes.si
Cankarjeva 14, Rimske Toplice
03-573-61-97
vrtec.rimsketoplice@guest.arnes.si
Sedraž 21, Laško
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SEDRAŽ

ZIDANI MOST

JURKLOŠTER

03-734-32-54
vrtec.sedraz@guest.arnes.si
Zidani Most 34, Zidani Most
03-568-38-06
vrtec.zidanimost@guest.arnes.si
Jurklošter 23, Jurklošter
03-573-51-77
vrtec.jurkloster@guest.arnes.si

Poslovni čas je oblikovan glede na potrebe staršev.
Le- tega sprejme Svet zavoda Vrtca Laško vsako leto za tekoče šolsko leto.
Poslovni čas enot Vrtca Laško
DELOVNA ENOTA:
LAŠKO

POSLOVALNI
ČAS – URA:
5.30–17.00

(popoldanski oddelek)
DEBRO
RIMSKE TOPLICE

12.00–20.00
5.30–16.30
5.30–16.00

SEDRAŽ
ZIDANI MOST
JURKLOŠTER

6.00–16.00
6.00–15.30
6.00–15.45

DV GRADIŠNIK
ŠENTRUPERT
REČICA
VRH NAD LAŠKIM

6.00–16.00
6.00–16.00
5.30–15.30
6.00–16.00

OPOMBA:
Posamezna enota vrtca posluje vsak
dan, razen sobot, nedelj in praznikov.
V času od 1. 6. do 30. 9. (junij, julij,
avgust, september) imajo starši
možnost počitniške rezervacije.
Le-to lahko uveljavijo enkrat letno za
odsotnost otroka najmanj en in
največ dva meseca (junij, julij,
avgust, september).
Za rezervacijo starši plačajo 50% od
njim določenega zneska plačila.
V času trajanja šolskih počitnic (julij
in avgust ) so oddelki v Sedražu,
Zidanem Mostu, Jurkloštru, Vrhu
nad Laškim, Šentrupertu, Rečici
in DV Gradišnik 1 ali 2 meseca
ZAPRTI. Otroke lahko starši
pripeljejo v enote: Laško, Rimske
Toplice ali Debro.

Vrtec Laško oblikuje v začetku vrtčevskega leta oddelke in poskrbi za optimalno
vključenost otrok vanje. Med prazniki, šolskimi počitnicami in v času poletnih
dopustov združuje vrtec otroke iz različnih oddelkov. V poletnih mesecih se otroci iz
drugih enot združujejo v enoti Laško, Debro ali Rimske Toplice.
V času šolskih počitnic in praznikov (jesenske in zimske počitnice, dan neodvisnosti
in enotnosti, božič, novo leto, kulturni praznik, dan upora proti okupatorju, 1. in 2.
maj,
dan državnosti, Marijino vnebovzetje, dan reformacije, dan spomina na mrtve)
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so posamezne oddelčne enote zaprte: Sedraž, Šentrupert, Jurklošter, Rečica Vrh
nad Laškim, Zidani Most ter DV Gradišnik, če je prijavljenih manj kot polovica vseh
vpisanih otrok v posamezni enoti. Starši v primeru potrebe varstva za posameznega
otroka lahko koristjo vrtec v Laškem, Debru ali Rimskih Toplicah.

PREDSTAVITEV PROGRAMOV
Vrtec je v svojem strokovnem delovanju usmerjen v Kurikulum za vrtce, ki je
nacionalni dokument, sprejet na seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje
18. 3. 1999. Kurikulum za vrtce je oblikovan v programe, ki jih prinašajo na ravni
organizacije življenja in dela ter na ravni izbire ciljev, dejavnosti ter različnih pristopov
in metod različni programi.
Osnova vsem dejavnostim je igra. Igra je za otroka najbolj naraven način učenja,
odkrivanja sveta in svojega mesta v njem.
CELODNEVNI PROGRAM:
 trajanje programa je od 6 do 9 ur dnevno;
 obsega vzgojo in izobraževanje, varstvo in prehrano otrok: zajtrk, sadno
malico, kosilo, popoldansko malico;
 primeren je za otroke od enega leta starosti do vstopa v šolo;
 organiziran je v poslovalnem času vrtca.
POLDNEVNI PROGRAM:
 trajanje programa je od 4 do 6 ur dnevno;
 obsega vzgojo in izobraževanje, varstvo in prehrano: zajtrk, sadno malico,
kosilo;
 primeren je za otroke od enega leta starosti do vstopa v šolo;
 organiziran je v času od 7.00 do 13.00.
Otroci so vključeni v dnevne programe vzgoje in varstva, koristijo pa poldnevni
program.
PROGRAM VZGOJNEGA DELA
Program vzgojnega dela je zasnovan na ciljih in smernicah nacionalnega programa
Kurikuluma za vrtce, na ciljih in prednostnih nalogah vrtca. Kurikulum za vrtce
vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja: gibanje, jezik, umetnost,
družba, narava, matematika.
Cilji programov:
 uravnotežena ponudba različnih dejavnosti;
 pestrost in raznolikost vsebin na vseh področjih dejavnosti;
 upoštevanje individualnosti, drugačnosti in izbire;
 upoštevanje značilnosti okolja, otrok in staršev;
 vključevanje staršev kot aktivnih sooblikovalcev dejavnosti.
OBOGATITVENI PROGRAM
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To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni Kurikulum posameznega vrtca in jih ta
občasno izvaja daljši ali krajši čas, odvisno od načrtovanja in izvajanja posameznih
dejavnosti, interesa otrok in želja staršev. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci
vrtca v okviru svojega strokovnega dela v oddelku ter so skladne s cilji in načeli
Kurikuluma za vrtce. Da bi dosegli kakovostnejše rezultate, lahko vrtec občasno
vključi v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo tudi zunanje strokovnjake za strokovno
pomoč pri vodenju dejavnosti ali projektov, vendar pa mora biti nosilec dejavnosti
vzgojitelj in ne zunanji sodelavec.
Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v obliki prireditev, srečanj, delavnic, igralnih
kotičkov ipd. v prostorih vrtca ali kot obiski predstav, knjižnic, muzejev oziroma drugih
institucij in posameznikov ter kot interesne dejavnosti (pevski zbor, folklorna skupina,
plesna skupina). V dejavnosti so vključeni otroci prvega in drugega starostnega
obdobja.
Dejavnost

Čas

Vsebina
Dan je posvečen otroku, ki praznuje.

TEDEN OTROKA

na dan
otrokovega
rojstnega dne
oktober

GASICI V VRTCU

oktober

Mesec požarne varnosti, vaje evakuacij.

VESELA JESEN

Teden otroka

SVETOVNI DAN
HOJE

15. 10.

Tradicionalna prireditev Tetka Jesen na igriščih
posameznih enot vrtca .
Pohodi ali izleti v izvedbi posameznih oddelkov.

OBISK POLICISTOV

oktober

TRADICIONALNI
SLOVENSKI ZAJTRK

november

PRIREDITVE V
OKVIRU VESELEGA
DECEMBERA

december

KULTURNI TEDEN

februar

PRAZNOVANJA
ROJSTNIH DNI

NASTOP OTROK V
DOMU STAREJŠIH
IN V ZDRAVILIŠČU
LAŠKO
GLASBENE

december in
marec

Dnevi odprtih vrat za tiste otroke, ki ne obiskujejo
vrtca.

Obisk policistov in predstavitev prometnih pravil
za otroke.
V celotnem vrtcu je za zajtrk kruh, maslo, med,
domače mleko in sadje iz lokalnega okolja,
povabljeni so čebelarji ter predstavniki
ustanovitelja.
Miklavžev zajtrk, Predbožični zajtrk,
Lutkovna igra vzgojiteljic, Novoletni koncert
Glasbene šole Laško-Radeče, Novoletna
zabava v vrtcu s prihodom dedka Mraza,
sodelovanje na predbožičnem dogajanju na
občinskem dvorišču.
Dejavnosti v oddelkih, enotah in v posameznih
KS.
Otroci starejših skupin pripravijo nastop ob
decembrskem praznovanju in počastitvi dneva
žena.
Učenci predstavijo dejavnosti glasbene šole.
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USTVARJALNICE
PUSTNA ZABAVA

februar

PRIKAZ
VZGOJNEGA DELA

marec

SODELOVANJE NA
OBČINSKIH
REVIJAH

marec, april

Pustno rajanje in vesela povorka po ulicah
Laškega.
Mesec je posvečen družini, pripravimo prireditve
v počastitev dneva žena ali materinskega
dneva, otroci staršem pokažejo, kaj zmorejo in
znajo.

SVETOVNI DAN
LUTKARJEV

21. marec

Sodelujemo na občinskih revijah otroških
folklornih skupin, pevskih zborov in plesnih
skupin, ki jih organizira Območni odbor JSKD
Laško.
Dejavnosti z lutkami v oddelkih in enotah.

SVETOVNI DAN
ZDRAVJA

7. april

Dejavnosti v oddelku.

CICI VESELA ŠOLA

maj

RAZSTAVA V
MUZEJU LAŠKO

junij

ZAKLJUČNA
PRIREDITEV

junij

PRIPRAVA
GLASILA ENOTE

junij

Ciciveselošolski dan v starejših oddelkih,
reševanje zabavnih nalog .
Tradicionalna razstava: VRTEC NA OGLED
POSTAVI …
Druženje otrok, staršev in strokovnih delavk ob
zaključku šolskega leta.
NOVICE IZ VRTCA LAŠKO, otroci predstavijo
dogajanje v vrtcu v iztekajočem se šolskem letu.

DODATNE DEJAVNOSTI
Oblikujemo jih v skladu z interesi otrok in staršev v sodelovanju z zunanjimi
sodelavci, ki izvajajo posamezne dejavnosti. Dodatne dejavnosti sodijo med
storitvene dejavnosti in v ne sodijo v Kurikulum vrtca ne glede na to, ali so njene
vsebine in cilji skladni z vsebinami in cilji Kurikuluma za vrtce. Dodatne dejavnost ne
smejo posegati v program vrtca in se lahko izvajajo tako, da ne motijo izvajanja
Kurikuluma.
V vrtcu nekatere dodatne dejavnosti izvajajo naše strokovne delavke:
 »Ciciban planinec« ter »Čez hribčke in gričke« – dejavnosti za otroke in starše
v soboto dopoldne.
 Bivanje v naravi – gre za večdnevno izvajanje dejavnosti vrtca izven kraja
bivanja otrok.
Zunanji sodelavci izvajajo naslednje dejavnosti:
 plesne delavnice;
 delavnice tujega jezika;
 športne vadbe za predšolske otroke.
Starši imajo možnost izbire izvajalcev, dejavnosti se izvajajo glede na število
prijavljenih otrok.
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PRAVICE STARŠEV IN OTROK, DOLOČENIH V MEDNARODNIH
DOKUMENTIH, USTAVI IN ZAKONIH
Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic.
V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oz. njihovi zakoniti zastopniki
(v nadaljnjem besedilu starši).
Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalni razvoj ne
glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost,
telesno in duševno konstitucijo itn.; optimalen razvoj vključuje tudi možnost
poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih
možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire drugačnosti, ki jo
mora omogočiti organizacija 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. Javni vrtci so svetovnonazorsko
nevtralni.
Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (Kurikulum vrtca),
do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite otrokove osebnosti s
poudarkom na varstvu osebnih podatkov.
Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela
v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem pa morajo
upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost
vrtca.
Ob vstopu otroka v vrtec lahko ta staršem omogoči postopno uvajanje otroka v vrtec
tako, da so določen čas z otrokom v oddelku.
OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA:
 redno plačevanje vrtca v višini, ki ga določi pristojni CSD;
 sporočanje vsakodnevne odsotnosti otroka;
 obveščanje vzgojiteljice o spremembi podatkov, ki jih potrebuje v korist otroka
(telefon, naslov);
 upoštevanje poslovalnega časa Vrtca Laško in posameznih enot Vrtca Laško;
 zagotoviti spremstvo otroka na poti v vrtec in iz vrtca z osebo, staro najmanj 14
let;
 otroka osebno predati strokovni delavki vrtca;
 pred vključitvijo v vrtec opraviti z otrokom zdravniški pregled in oddati ustrezno
potrdilo;
 vzgojiteljici posredovati nujno potrebne informacije o otrokovih zdravstvenih
posebnostih;
 v primeru bolezni otroka zadržati doma in vzgojiteljici sporočiti vzrok izostanka;
upoštevati strokovno avtonomijo vrtca;
 sprejemati organizacijske, prehrambne in vsebinske usmeritve vrtca.
NAČINI POVEZOVANJA IN SODELOVANJA S STARŠI
Povezovanje in sodelovanje staršev s strokovnimi delavci je nujno potrebno
predvsem zaradi:
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medsebojnega zaupanja in medsebojne pomoči v posameznih situacijah;
boljšega in varnejšega počutja otrok, staršev in zaposlenih;
skupnega reševanja težav;
boljše informiranosti o življenju in delu vrtca;
boljše informiranosti o napredku otroka.

Starši imajo pravico biti seznanjeni o tem, kako njihov otrok v vrtcu živi, kako se
vključuje v različne dejavnosti, kakšne interese ima ter kako napreduje v razvoju.
Uveljavljanje te pravice staršem omogočamo preko različnih oblik sodelovanja s
starši:
 roditeljski sestanki (september, junij, dodatni po potrebi);
 pogovorne ure (1x mesečno v dogovoru s starši);
 skupna srečanja otrok, staršev in strokovnih delavcev vrtca;
 sodelovanje staršev pri uvajanju otrok pri vstopu v vrtec;
 sodelovanje v Svetu staršev;
 sodelovanje v Svetu zavoda;
 sestanek staršev otrok, ki se vpisujejo v vrtec;
 dnevi odprtih vrat .
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PREDSTAVITEV ENOT VRTCA LAŠKO
ENOTA LAŠKO, Cesta na Svetino 2 a , 3270 Laško
Tel.: 03 734 30 10
E-pošta :vrtec.lasko@guest.arnes.si
Število oddelkov: 10
Vrtec je bil grajen v dveh fazah, prva leta 1974 in druga leta 1977. Energetska
prenova zgradbe je bila izvedena leta 2015.
V centralni stavbi so poleg igralnic, manjše knjižnice s kabinetom, športne igralnice,
soba za izvajanje dodatne strokovne pomoči, prostori uprave Vrtca Laško, prostori
vzdrževalcev in pralnica. Enota ima ograjeno travnato igrišče, ki je otrokom v vseh
letnih časih neizčrpen vir igre, zabave in gibanja. V stavbi je centralna kuhinja, kjer se
pripravljajo obroki za otroke v enotah: Laško, Rimske Toplice, Zidani Most, DV
Gradišnik in Vrh nad Laškim.
Centralni vrtec posluje celo leto, tudi v času šolskih počitnic in delovnih dneh pred in
po praznikih.
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ENOTA DEBRO, Poženelova 24, 3270 Laško
tel.: 03 734 30 70
E-pošta: vrtec.debro@guest.arnes.si
Število oddelkov: 5
Vrtec je bil zgrajen leta 2008 in je preko veznega hodnika povezan s POŠ Debro. V
objektu je pet sodobno opremljenih igralnic, vsaka ima izhod na pokrito
teraso. Igralnice povezuje skupni prostor, ki je namenjen prireditvam in druženju
otrok. Vrtec ima veliko igrišče z ločenim delom za otroke prvega in drugega
starostnega obdobja. Pokrite terase nudijo možnost bivanja otrok na prostem, če je
slabo vreme.
Pred vrtcem je velik parkirni prostor, tako da lahko starši brezskrbno parkirajo svoj
avto, ko pripeljejo otroka v vrtec. Obroke prehrane pripravljajo v šolski kuhinji in jih s
servirnimi vozički pripeljejo v igralnice.
Vrtec posluje celo leto, tudi v času šolskih počitnic in delovnih dneh med prazniki.

13

ENOTA RIMSKE TOPLICE, Cankarjeva 14, 3272 Rimske Toplice
tel.: 03 573 61 97
E-pošta: vrtec.rimsketoplice@guest.arnes.si
Število oddelkov: 4
Vrtec je bil zgrajen 1977, prenovljen in prizidan pa leta 2001. V vrtcu je razdeljevalna
kuhinja, hrano za otroke pripravljajo v Vrtcu Laško. Vrtec stoji v okolju, ki otrokom
omogoča stik z naravo, in ima ustrezno igrišče, ki otrokom omogoča aktivnosti na
prostem. Drevesa otrokom nudijo naravno senco. Pokrite terase nudijo možnost
bivanja otrok na prostem, če je slabo vreme.
Vrtec posluje celo leto, tudi v času šolskih počitnic in delovnih dneh pred in po
praznikih.
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ENOTA ZIDANI MOST, Zidani Most 34,1432 Zidani Most
tel. 03 568 38 06
E-pošta: vrtec.zidanimost@guest.arnes.si
Število oddelkov: 1
Vrtec v Zidanem Mostu je bil ustanovljen v šolskem letu 1984/85. Sprva so bili
prostori v spodnjem delu šole, leta 1998 pa je bila otvoritev novih prostorov, kjer še
danes deluje oddelek vrtca. V vrtcu je kombinirani oddelek otrok prvega in drugega
starostnega obdobja.
Vrtec je v prostorih OŠ Rimske Toplice, podružnice Zidani Most. Enota ima sodobno
opremljeno igrišče. V vrtcu je razdeljevalna kuhinja, kamor vsakodnevno pripeljejo
hrano iz centralnega vrtca v Laškem.
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ENOTA SEDRAŽ, Sedraž 21, 3270 Laško
tel.: 03 734 32 54
E-pošta:vrtec.sedraz@guest.arnes.si
Število oddelkov: 2
Enota vrtca Sedraž ima svoje prostore v mansardi zgradbe Podružnične osnovne
šole Sedraž, ki je bila zgrajena 1996 ter energetsko prenovljena v letu 2008. V vrtcu
sta dva oddelka otrok – oddelek prvega starostnega obdobja, v katerega so vključeni
otroci, stari od 1 do 3 let, in oddelek drugega starostnega obdobja, v katerega so
vključeni otroci, stari od 3 do 6 let.
Enota ima poleg dveh igralnic svoje ograjeno otroško travnato igrišče, s POŠ Sedraž
pa si delimo kuhinjo, veliko telovadnico in ograjeno asfaltno igrišče. Otroci imajo tako
zagotovljene lepe prostorske pogoje, strokovne delavke pa jim lahko omogočajo igro
v različnih kotičkih, tudi izven matičnih igralnic.
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ENOTA JURKLOŠTER, Jurklošter 23, 3273 Jurklošter
tel.: 03 573 51 77
E-pošta: vrtec.jurkloster@guest.arnes.si
Število oddelkov: 1
Vrtec stoji v mirni, tihi dolini ob potoku Gračnice v neposredni bližini kartuzije
Jurklošter. Od Laškega je oddaljen 25 km. Enota vrtca Jurklošter je bila odprta leta
2000, energetsko prenovljena let 2018. V vrtcu je en kombinirani oddelek otrok
prvega in drugega starostnega obdobja.
Prostori vrtca se nahajajo v pritličju Podružnične OŠ Jurklošter. Prav tako je v pritličju
kuhinja, kjer vsakodnevno pripravljajo hrano za šolarje in otroke v vrtcu. Za gibalne
dejavnosti imamo na voljo telovadnico. Za vrtcem se nahaja veliko igrišče z
najrazličnejšimi igrali in peskovnikom, zasajeno z okrasnim in s sadnim drevjem, ki
nam v toplih poletnih mesecih nudi prijetno senco.
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ENOTA ŠENTRUPERT, Šentrupert 89, 3271 Šentrupert
tel.: 03 573 82 86
E-pošta: vrtec.sentrupert@guest.arnes.si
Število oddelkov: 2
Vrtec Šentrupert domuje v novozgrajeni Podružnični osnovni šoli Primoža Trubarja v
Šentrupertu nad Laškim, ki se je odprla septembra 2010.
V vrtcu sta dva oddelka. V prvega so vključeni otroci prvega starostnega obdobja, v
drugega pa otroci drugega starostnega obdobja.
Poleg dveh igralnic s teraso imamo možnost uporabe velike šolske telovadnice in
ograjenega zunanjega igrišča s sodobnimi igrali in peskovnikom, ki je namenjen
posebej za vrtec. Obroke kuhajo v šolski kuhinji.
Prednost enote je tudi neposredna bližina narave z razgibanim reliefom ožje in širše
okolice s prekrasnim razgledom in številnimi možnostmi uživanja v neokrnjenem
naravnem okolju.
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DRUŽINSKO VARSTVO GRADIŠNIK, Tevče 31a, 3270 Laško
tel.: 05 99 347 72
E-pošta: mateja.gradisnik@gmail.com
Število oddelkov: 1
Družinsko varstvo Gradišnik se nahaja v pritličju stanovanjske hiše. Namenjeno je
otrokom prvega starostnega obdobja (od 1. do 3. leta). Svoja vrata je malčkom prvič
odprlo 1. marca 2010.
Otrokom je namenjeno celotno pritličje s svojim vhodom, ki je ločeno od
stanovanjskih prostorov. Prostori so popolnoma prilagojeni otrokom. Na voljo sta
dve igralnici, ločen skupni spalni prostor, garderoba in sanitarni prostor ter
razdeljevalna kuhinja.
Za bivanje na prostem je otrokom na voljo ograjena travnata površina z različnimi
igrali.
Vrata družinskega varstva so odprta od septembra, zaprejo pa se konec junija. V
poletnih mesecih se vsi skupaj, tudi vzgojiteljica, pridružijo otrokom v oddelkih enote
v Laškem, kjer se spletejo nove vezi in prijateljstva.
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ENOTA REČICA, Zgornja Rečica 26, 3270 Laško
tel.: 051 410 882
E-pošta: vrtec.recica@guest.arnes.si
Število oddelkov: 1
Vrtec v Rečici se nahaja v prostorih podružnične osnovne šole. Kombinirani oddelek
obiskujejo otroci prvega in drugega starostnega obdobja. Enota je bila odprta
1. 9. 2011.
Za potrebe vrtca je urejena sodobna igralnica s pripadajočimi sanitarijami in
garderobo. Na voljo imajo šolsko telovadnico in urejeno veliko zunanje travnato
igrišče z igrali in peskovnikom. Obroke za otroke pripravljajo v šolski kuhinji. Vrtec v
Rečici aktivno sodeluje s šolo in krajem.
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ENOTA VRH NAD LAŠKIM, Vrh nad Laškim 20, 3270 Laško
tel.: 051 226 494
E-pošta: vrtec.vrh@guest.arnes.si
Število oddelkov: 1
Oddelek se nahaja v prostorih Podružnične osnovne šole Vrh nad Laškim. Obiskujejo
ga otroci drugega starostnega obdobja. Oddelek vrtca se je odprl leta 2016.
Energetska prenova podružnične osnovne šole z vrtcem je bila narejena v letu 2018.
Za potrebe vrtca je urejena velika igralnica s pripadajočimi sanitarijami, garderobo
za otroke in kabinetom za strokovni delavki. Pripravljeni obroki prehrane se dvakrat
dnevno pripeljejo in razdeljujejo v jedilnici šole, ki jo poleg telovadnice lahko
uporabljajo tudi vrtčevski otroci.
Okolje, v katerem se nahaja vrtec, nudi neizmerne možnosti bivanja na prostem,
sprehodih in aktivnostih bodisi v gozdu, travniku, asfaltiranem igrišču ali zgledno
urejenem in ograjenem igrišču z igrali in s peskovnikom.
Vrtec temelji tudi na kakovostnem sodelovanju z okoljem. Enota sodeluje z
ustanovami, društvi in posamezniki. Takšno sodelovanje omogoča otrokom bogato
raziskovalno, ustvarjalno in lepih doživljajev polno otroštvo ter nenazadnje tke niti
povezanosti in navezanosti na domači kraj. Kar je pomembno, za celo življenje.
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DOBRO JE VEDETI
VPIS IN IZPIS OTROK
 Vrtec vpisuje in sprejema otroke od dopolnjenega enajstega meseca starosti
oziroma zaključenega starševskega dopusta v svoje programe na podlagi
oddane Vloge za vpis v vrtec.
 Vloge sprejemamo skozi celo leto, pri čemer se vpis za naslednje šolsko leto
zaključi 15. marca tekočega leta. V primeru prostih mest v posameznem
oddelku je možen vpis tudi med letom.
 Razpis za vpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja – BILTEN Občine
Laško, v enotah vrtca ter na spletni strani vrtca v mesecu februarju. Vpisnice
dobite na vseh enotah vrtca ter spletni strani .
 V mesecu aprilu so starši vabljeni na sestanke novo vpisanih otrok, na katerih
so seznanjeni z vsemi pomembnimi informacijami.
 V primeru prevelikega vpisa otrok v posamezne enota vrtca imenovana
Komisija za sprejem otrok v vrtec, na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v
vrtec določi prednostni vrstni red vpisanih otrok.
 Starši so o sprejetju oziroma uvrščenosti na čakalno listo pisno obveščeni.
 Starši sprejetih otrok so vabljeni na podpis pogodbe v mesecu maju.
 Izpis iz vrtca je mogoč na podlagi pisne Izjave o izpisu, ki jo starši predložijo
najkasneje do 10. v mesecu za izpis s 1. dnem naslednjega meseca.
PLAČILO STARŠEV
 Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo za programe v vrtcu, če na pristojni
CSD-Center za socialno delo v občini s stalnim bivališčem oddajo izpolnjen
obrazec: VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV
 Sprememba programa (dnevni ali poldnevni program) je mogoča pred 1. v
mesecu (podpis izjave o spremembi programa).
 Starši otrok lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka
enkrat letno v času od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši
uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca.
Za rezervacijo starši plačajo 50% od njim določenega zneska plačila,
zmanjšanega za ustrezen delež živil. To določilo velja samo za starše otrok
s stalnim prebivališčem v Občini Laško.
 V primeru, da je otrok zaradi bolezni nepretrgoma odsoten najmanj 30
koledarskih dni, se plačilo staršev za en mesec odsotnosti zniža tako, da
znaša 10% njim določenega zneska za plačilo. Za vsak nadaljnji dan
odsotnosti se zniža za ustrezen delež živil. Poračun vrtec izvede v naslednjem
mesecu po odsotnosti.
Vlogo za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom starši oddajo
upravi vrtca najkasneje v roku 5 zaporednih obračunskih dni od zaključka
odsotnosti. To določilo velja samo za starše otrok s stalnim prebivališčem v
Občini Laško.
 Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila oziroma če starši vloge za
uveljavljanje pravice iz javnih sredstev ne oddajo, vrtec izstavi račun v višini
polnega plačila – to je 77 % od cene programa, v katerega je otrok vključen.
 Plačilo staršev določi CSD na podlagi lestvice, ki starše razvršča v
dohodkovne razrede.
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 Vrtec staršem izstavi račun za oskrbnino za pretekli mesec.

PREHRANA
Prehrana in način življenja pomembno vplivata na zdravje in počutje posameznika.
Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja.
Vrtec Laško si prizadeva, da otrokom nudi zdravo, raznovrstno, pestro, uravnoteženo
in varno hrano. Otrokom želi zagotoviti ustrezen psihofizičen razvoj z zdravimi
prehranjevalnimi navadami, ki vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v
kasnejšem življenjskem obdobju in s tem na zdravje v odrasli dobi.
Organizacija prehrane poteka skladno s temeljnimi načeli Kurikuluma za vrtce in
HACCP smernicami.
V času bivanja v vrtcu imajo otroci štiri obroke dnevno (zajtrk, dopoldansko malico,
kosilo in popoldansko malico), kar pomeni, da se poskrbi za sedemdeset odstotkov
celodnevnih energijskih in fizioloških potreb otrok različnih starosti. Obroki so
enakomerno razporejeni glede na čas bivanja v vrtcu načrtovani tako, da:
 se zagotovi priporočen delež ogljikovih hidratov, maščob, beljakovin, vlaknin,
vitaminov in mineralov;
 se upoštevajo načela pestrosti in visoke kvalitete živil;
 se izbira živila, ki so primerna letnemu času;
 se živila nabavljajo sproti in sveža;
 se izogiba prečiščenim živilom in industrijsko pripravljenim jedem;
 se vsaj enkrat tedensko pripravi brezmesni obrok;
 se v vsakodnevno prehrano vključuje veliko raznovrstnega sadja, zelenjave,
stročnic, žitaric, jajc, mleka in mlečnih izdelkov, raznovrstnega mesa in rib;
 imajo otroci občasno na izbiro dve vrsti solate;
 peciva pripravljajo v domači kuhinji, razen izjemoma;
 se pri pripravi jedi uporablja načine toplotne obdelave v obliki dušenja,
kuhanja in peke v parno konvekcijski peči;
 se kot sestavni del obrokov v večjem deležu ponudi sokove in sirupe lokalnih
dobaviteljev;
 se nudi več vrst kruha (belega, polbelega, ajdovega, rženega, črnega,
ovsenega, sojinega, polnozrnatega, koruznega, graham, s semeni…);
 se uporablja kvalitetne maščobe;
 se pripravlja hrana, ki jo imajo otroci radi in je v skladu s prehranskimi
smernicami;
 se občasno uvajajo nove jedi;
 se v jedilnik vključujejo lokalno in ekološko pridelana živila iz vseh skupin živil.
Ves čas bivanja je otrokom na voljo nesladkan čaj in voda. Velika pozornost se
posveča kulturi prehranjevanja in oblikovanju dobrih prehranskih navad. Zagotovljeni
so vsi pogoji, da otroci jedo počasi, v mirnem in prijetnem vzdušju.
Obroki za otroke se pripravljajo v centralni kuhinji Laško ter v kuhinjah Podružničnih
šol: Debro, Rečica, Jurklošter, Šentrupert in Sedraž.
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Jedilniki v posameznih kuhinjah niso enaki, se pa sestavljajo po priporočilih stroke v
skladu s Smernicami za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih,
Smernicami za zdravo prehranjevanje v vrtcu, Priročniku z merili kakovosti za javno
naročanje živil v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in Praktikumu jedilnikov zdravega
prehranjevanja. Vpogled je možen na spletni strani Vrtca Laško in oglasnih deskah,
tako da lahko starši dnevno spremljajo prehrano svojega otroka in jo dopolnjujejo s
prehrano doma.
Mlajšim otrokom (od 1. do 2. let) so jedilniki in sama priprava obrokov prilagojeni
glede na njihovo starost in sposobnosti prehranjevanja. Prve mesece, nekje do
novega leta, po potrebi tudi dlje ali manj, v dogovoru s strokovnimi delavci, se
otrokom pripravlja več mlečnih zajtrkov, za malico ponudi sadne kaše, ocvrta živila se
nadomesti z naravno pečenimi, večje kose hrane se naseklja oz. nareže na koščke,
presna zelenjava se nadomesti s kuhano … Nagibamo se k temu, da se otroci,
postopoma do poletja, navadijo na vsa živila in prehrano s čim manj prilagoditvami.
Vsa živila in jedi, ki se uporabljajo in pripravljajo v vrtcu, se označujejo z alergeni.
Dietna prehrana se pripravlja otrokom, ki imajo potrdilo o medicinsko indicirani dieti.
Pri otrocih, ki nimajo trajnih diet, se ob poteku veljavnosti zahteva novo potrdilo.
Strokovno spremljanje, svetovanje in nadzor v zvezi z učinkovitostjo izvajanja
sistema organiziranosti prehrane izvaja NLZOH Celje in pristojne inšpekcijske službe
RS.

ZDRAVJE IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM
V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih
večinoma obdržijo vse življenje. Zdravje v otroštvu pa določa zdravje v celotnem
življenju posameznika in vpliva tudi na naslednje generacije. Ključnega pomena je
obdobje do 6. leta starosti.
Vrtec predstavlja otrokovo biološko, fizično in socialno okolje, ki nanj kompleksno
vpliva. Okolje in zdravje otroka sta medsebojno povezana.
Vodja zdravstveno higienskega režima si prizadeva oblikovati zdravo in varno okolje,
ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje otrok ter vseh zaposlenih, saj se zaveda
pomembnosti vplivov posameznih dejavnikov v najzgodnejšem obdobju življenja na
zdravje in počutje v kasnejšem življenju.
Zdravo in varno okolje se oblikuje z ustreznim vzdrževanjem in izvajanjem splošnega
zdravstveno higienskega režima, upoštevanjem Protokola ravnanj v primeru obolenj
ter izvajanjem sanitarno tehničnih ukrepov. Program higienskega režima in Protokol
ravnanj sta objavljena na spletnih straneh Vrtca Laško. Zagotavljajo se čisti in redno
vzdrževani prostori vrtca, urejena igrišča, čiste igrače, posteljnina, redno umivanje
rok ter ustrezno prezračevanje igralnic. Posebna skrb se namenja gibanju in igri otrok
na svežem zraku ne glede na letni čas. Nenehno se spremlja zdravstveno stanje
otrok in izvaja preventivne higienske ukrepe na področju preprečevanja in širjenja
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nalezljivih bolezni oziroma okužb. Preko oglasnih desk
ukrepih za obvladovanje nalezljivih bolezni.

obveščamo o pojavih in

Vrtec sodeluje in se ravna po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje
(NIJZ) in Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Zunanji
nadzor izvajajo pristojne inšpekcijske službe RS (Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo
za izobraževanje znanost in šport, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).

SVETOVALNO DELO V VRTCU
Kot vemo, so za otrokov razvoj v prvi vrsti odgovorni starši. Vendar pa v času
otrokovega bivanja v vrtcu, pri vzgoji otrok s svojim strokovnim znanjem sodelujejo
tudi vzgojitelji in drugi strokovni delavci vrtca. Vzgoja otrok vsebuje številne razvojne
mejnike, dileme, stiske in težave, ki jih je najbolje reševati v najzgodnejšem obdobju
otrokovega življenja. Takrat jih lahko rešimo najlažje in tudi najbolj učinkovito. Pojav
marsikatere težave v prihodnosti pa lahko celo preprečimo. Pomembno vlogo pri tem
ima tudi svetovalna služba v vrtcu, saj s svojo dejavnostjo pomaga kreirati pogoje za
čim bolj optimalen razvoj otroka.
Svetovalna služba izvaja tri osnovne vrste dejavnosti, in sicer: dejavnosti pomoči,
razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije. Na ta
način se vključuje v reševanje kompleksnih pedagoških, psiholoških in socialnih
vprašanj, ki se pojavijo v času otrokovega bivanja v vrtcu. Svetovalna služba v vrtcu
pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi udeleženci procesa vzgoje in
izobraževanja v vrtcu in tudi vrtec sam kot celota čim bolj uspešni pri doseganju
temeljnega cilja dela v vrtcu, ki je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno
in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno
konstitucijo.
Vsemu strokovnemu znanju navkljub pa je svetovalni delavec v prvi vrsti človek z
vsemi svojimi značilnostmi, izkušnjami, potrebami in obrambami. Zato pri svojem
delu ni zgolj strokoven ampak tudi življenjski. Ta življenjskost pa se najlepše kaže v
tem, da vse udeležence v procesu svetovanja vidi kot ljudi in ne samo kliente ter se z
njimi sporazumeva spontano, s čustveno toplino, strpnostjo, spoštovanjem in z
iskrenostjo.
OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI
»Podprite me tam, kjer sem močan, in moje šibkosti bodo izginile.«
Zavedanje, da je vsak otrok unikat, kljub posameznikovim primanjkljajem, oviram ali
drugim razvojnim posebnostim ali težavam, s katerimi se sooča, prinaša tako
sprejetost kot občutenje lastne vrednosti. Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo
pomoč in prilagoditve pri razvijanju svojih močnih področij in sposobnosti do največje
možne mere, saj jim čas brez te pomoči ne bo zagotavljal optimalnega razvojnega
napredka.
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In ravno predšolsko obdobje je čas razvijanja temeljnih procesov in funkcij, ki se
skozi naslednja obdobja otrokovega razvoja nadgrajujejo. Večino tistega, kar otrok v
tem obdobju zamudi, kasneje težko ali pa sploh ne more več nadoknaditi. Zatorej se
pomen zgodnje obravnave še toliko bolj izpostavlja. S slednjo se zagotavlja
individualizirani pristop pomoči otroku, strokovno oceno otrokovih zmožnosti in
posebnih potreb ter celovito in koordinirano pomoč njemu in njegovi družini, njene
prednosti pa so, da se otrokove težave zaznajo hitreje in se posledično čim hitreje
tudi odpravijo oziroma omilijo, da ne povzročajo večjih stisk ali občutka neuspeha ter
izključenosti iz skupine vrstnikov. Znotraj nje se udejanja dodatna strokovna pomoč,
ki vključuje dejavnosti za spodbujanje posameznikovega razvoja. Izvaja se znotraj
oddelka kot podpora otroku pri vključevanju v igro in socializaciji ali zunaj oddelka
individualno, v enotah vrtca, v obsegu največ 2 ur tedensko. Skozi igro in druge
zanimive dejavnosti otrok razvija svoje spretnosti in sposobnosti na različnih
področjih razvoja. Poleg pomoči otroku pa se zagotavlja tudi svetovanje in podpora
staršem in vzgojiteljicam pri delu z njim. Slednjim se nudi pomoč pri spremljanju
njegovega razvoja ter načrtovanju morebitnih prilagoditev znotraj oddelka.
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