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1 PREDSTAVITEV INŠTITUTA SOFIJIN IZVIR 

»Zibelka kulturnega razvoja« je tesno povezana z zibelko posameznega človeka, ki je 

prvobitno otrok. Biti otrok, resničen otrok, je pomembno obdobje, iz katerega se lahko 

razvije zrel, avtonomen in odgovoren človek. Raziskujemo fenomen otroštva ter se 

poglabljamo v značilnosti tega obdobja. Kajti samo z boljšim razumevanjem otrokovega 

dojemanja sveta in njegovih potreb, lahko zagotavljamo kvaliteten in učinkovit pedagoški 

proces, ki služi optimalnemu razvoju posameznika in njegove dobrobiti.  Omogočiti 

želimo, da se lahko vsak posameznik razvija v skladu s svojimi danostmi kot svobodno 

bitje, ki sledi svoji lastni poti, s tem spoštujemo posameznikovo prirojeno svobodno 

bistvo, citirano »Sledil bom svoji zvezdi, tudi ko bom čutil, da gredo sledi po sklani poti in 

tudi takrat, ko mi bo dal ves svet vedeti, da je napačna« (Köhler, H., 2012, Motnje vedenja 

ali vedenjska izvirnost). 
 

Različni pedagoški koncepti v kurikulumih in metodično didaktičnih pristopih zasledujejo 

podobna načela in vrednote, ki izhajajo iz humanizma, deklaracije o človekovih pravicah, 

konvencije o otrokovih pravicah ipd. Sodobna pedagoška in psihološka spoznanja vedno 

bolj prepoznavajo celosten pristop v pedagogiki.  
 

Naš vzgojni pristop omogoča sprejemanje in upoštevanje meja in pravil - vendar z manj 

pritiska in stresa za otroke in tudi za ostale udeležence. Otrok skozi lastno aktivnost in 

motivacijo, ki temelji na njegovem občutku zaupanja v življenje in svet, ki ga je pridobil v 

zgodnjem otroštvu, na podlagi odnosov z njegovimi najbližjimi in okolico.  

 

Otrokom omogočamo ustvarjalen in avtonomen razvoj, ob upoštevanju individualnih 

značilnosti. V ospredju je spoštovanje in razumevanje drugačnosti/različnosti ter iskanje 

temeljev za harmoničen, 

emocionalen in socialen razvoj, 

na podlagi nege čutov in 

celotnega človekovega bitja, v 

sožitju z okoljem.  

Razvijamo didaktiko, ki z 

drugačnimi metodami v praksi 

omogoča zasledovanje prej 

navedenih načel. 
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Družina je v sodobni družbi 

postavljena pred mnoga nova 

vprašanja. Kako povezati 

sodoben način življenja s 

potrebami majhnega otroka? 

Zato ponujamo dejavnosti za 

starše in otroke, ki ponudijo 

staršem veliko praktičnih 

zamisli kako oblikovati 

kakovostno družinsko življenje, hkrati pa izvajamo program vrtca, ki celostno in 

kakovostno poskrbi za  vašega otroka, ko se starši posvečate svojemu delu in 

obveznostim. 

 

Inštitut Sofijin Izvir, zdravilna pedagogika in izobraževanje Maribor, je bil ustanovljen 

januarja 2011. Inštitut je namenjen razvoju sodobnih vzgojno-izobraževalnih konceptov in 

njihovem apliciranju v prakso.  

 

Pedagoška načela in metodično-didaktični pristopi, ki v svoj pedagoški proces integrirajo 

umetnost, etnološko izročilo, biološko dinamično kmetovanje, socialne programe, 

rokodelske dejavnosti, doživljanje narave in gibanja - delujejo na otroka terapevtsko in 

vzpodbudno za vzgojo k zdravemu načinu življenja in celostnemu razvoju. 

 

Pri obravnavi otrok in delu s starši, v Waldorfskem vrtcu Studenček in pri vseh Dodatnih 

dejavnostih za otroke in družine,  zasledujemo najsodobnejše smernice na področju dela 

z majhnimi predšolskimi otroki, celostnega pristopa in vključevanja celotne družine v 

vzgojno-izobraževalni proces v duhu salutogeneze – vprašanja »kaj dela človeka 

zdravega?«.  

 

V pedagoški proces vnašamo terapevtski individualni pristop po Henningu Köhlerju in s 

tem razvijamo nove oblike inkluzije. 

 

V jaslih uvajamo delo po načelih Emmi Pikler, ki omogoča nego dojenčkov in otrok z 

ljubečo predano pozornostjo. Izvajamo lepo oblikovane postopke individualne pozorne 

nege otrok. Jaslična skupina je običajno prva ustanova, v katero vstopi otrok in posredno 
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tudi družina. Vsakodnevni elementi dnevne rutine so: previjanje, oblačenje, hranjenje, 

umivanje, spanje, prosta igra z veliko gibanja ter tudi ustrezno oblikovanje umirjenih 

prehodov med dejavnostmi. Otroci, ki so deležni takšne nege, so nahranjeni s 

pozornostjo odrasle odnosne osebe oziroma določene negovalke/vzgojiteljice. Prostor 

nudi otrokom veliko možnosti za razvoj gibalnih sposobnosti z lastno aktivnostjo, 

vzgojiteljice (negovalke) oblikujejo dnevno rutino tako, da otrok pridobi lepe navade in 

samostojnost pri temeljnih sposobnostih, kot so na primer: dobre prehranjevalne 

navade, sodelovanje in veselje otroka pri negi in samostojnost pri oblačenju, ustrezno in 

pravočasno navajanje na čistočo, dobre spalne navade itd. Ves pedagoški proces v jaslih 

poteka umerjeno, počasi, z veliko potrpežljivosti, ki daje otroku možnost, da se sam 

vključi in angažira pri negi  in drugih dejavnostih. 

1.1 Načela predšolske pedagogike v jaslih in vrtcu Studenček  

 
Pedagoški proces pojmujemo kot celostno dogajanje, povezano z najrazličnejšimi vidiki 

življenja otrok. Pomemben je dom, starši, okolje, motivacija ter aktivno sodelovanje vrtca 

s starši in z okoljem. Integrativno vključujemo najrazličnejše dejavnosti, ki so pomembne 

za kulturo bivanja. Zato v vrtcu izvajamo umetniške dejavnosti, ročnodelske dejavnosti, ki 

izhajajo iz etnološkega izročila, vsa dela, ki so povezana z gospodinjstvom in vrtnarjenjem 

ter skrbjo za zdravo prehrano, biološko-dinamične kakovosti, izvajamo dejavnosti 

povezne z nego prostorov in kulturo bivanja v našem okolju, kot so na primer 

praznovanja praznikov in obujanje ljudskih običajev ter spretnosti itd. 

 

Otrokom oblikujemo in omogočamo prostor, v 

katerem lahko razvijajo svoje naravne danosti, 

talente, interese in potrebe. V vseh dejavnostih, 

spodbujamo otroke k samostojnemu reševanju 

izzivov in k samostojnosti pri dejavnostih, za 

katere so že zreli, npr. samostojno oblačenje ali 

prehranjevanje ipd. Pomemben je otrokov zdrav 

telesni in duševni razvoj. Otroci pri nas krepijo 

domišljijo, razvijajo gibalne in govorne 

sposobnosti, doživljajo naravo in socialno 

skupnost.  
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Naš namen je, da otroci v 

naslednje razvojno obdobje, ki je 

pred njimi, stopijo notranje 

okrepljeni in zreli – vsakemu 

posamezniku dopustimo svoj čas. 

Pedagoške vsebine so otrokom 

posredovane preko človeka in ne s 

pomočjo elektronske in digitalne 

tehnologije. Vzdušje pri delu z 

otroki oblikujemo na osnovi salutogenetičnega pogleda, kar pomeni da izhajamo iz 

vprašanja »Kaj dela človeka (otroka) zdravega?«. To je usmerjenost na zdravje, aktivnost 

in kreativnost (več glej avtor: Aron Antonovsky).1  

 
Otrokom ponudimo dejavnosti, namesto, da bi jih o tem poučevali, jih doživljajo v 

resničnem življenju skozi projekte in delo, ki ga opravljajo vzgojitelji. Izbiramo 

primarne/preproste dejavnosti, ki jih lahko otrok spremlja in dojema – razume, skozi 

doživljanje in sodelovanje. 

 

Pedagoški proces poteka v vedno enakem urniku, da lahko otroci samoiniciativno 

sodelujejo in dobijo jasno sliko - razumevanje, kdaj kaj poteka. Otroci morajo dobiti 

občutek, da razumejo kaj se okrog njih dogaja in da je v vsem vedno možno vzpostaviti 

nek red in logiko. 

                                            
1  *Ameriško–izraelski sociolog medicine Aron Antonovsky, ki dojema bolezen kot nujni sestavni del 

življenja, v katerem sta bolezen in zdravje zmeraj pomešana, je v iskanju odgovora na vprašanje, kdaj in kako 
človek ob stanjih napetosti ostane zdrav, poleg že obstoječega koncepta patogeneze, razvil koncept 
salutogeneze. Pogoj zdravja predstavlja mentalna koherenca. Antonovsky je raziskoval ljudi, ki so preživeli 
ekstremne situacije. Ukvarjal se je pretežno s preživelimi iz koncentracijskih taborišč. Določena skupina ljudi je 
preživela te dogodke telesno in duševno relativno neprizadeto, medtem ko so drugi postali kronično bolni, 
depresivni ali imeli občasno suicidalne misli. Ugotovil je, da med pripadniki obeh skupin prihaja do pomembnih 
razlik v nekaterih mentalnih značilnostih: 
 - občutku razumljivosti: človek vidi svet in življenje kot razumljivo, strukturirano in urejeno. V svetu 
obstajajo pravila in določen red. Tak človek življenje spregleda in uvidi. 
 - občutku obvladljivosti: človek zaupa v lastne sposobnosti in je prepričan, da lahko nalogo reši, če 
uporabi svoje resurse. Spremembe so izzivi, ki se jih da obvladati. Tak človek je življenje sposoben obvladovati. 
 - občutku smiselnosti: človek verjame v smiselnost bivanja. Napori v življenju imajo smisel. Splača se 
angažirati za cilje in načrte. Tak človek življenje hoče obvladati.  
 
Pri skupini, ki je bila odporna na stres, so bile vse tri komponente izražene v največji meri. 
Te komponente - razumljivost, obvladljivost in smiselnost - skupaj tvorijo občutek koherence (temeljno 
razpoloženje ali gotovost, da bo človek ostal notranje trden, da se ne bo razbil in da bo istočasno našel oporo in 
pomoč tudi pri zunanjih navezavah) .... (vir: Jožef Kociper, 14. 2. 2005, Bolezen, zdravje, patogeneza in 
salutogeneza v integrativni terapiji).* 
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Spodbujamo njihovo samostojnost in jim nudimo veliko svobodne proste igre, v kateri 

otroci dobijo izkušnje, da obvladujejo situacije, da zmorejo sami rešit določene izzive. 

Dejavnosti so takšne, da je lahko vsak otrok zadovoljen s svojim rezultatom, ni 

medsebojne tekmovalnosti in dejavnost mora biti primerna za otrokove sposobnosti. Če 

je dejavnost prezahtevna, otrok doživlja frustracijo in dobi občutek, da sam brez pomoči 

odraslih zadeve ne obvladuje. Otrok mora v najzgodnejših letih razvit občutek, da 

obvladuje situacije. 

 

Izbiramo dejavnosti in projekte, ki so smiselni, koristni in pomembni za kakovost in 

kulturo našega vsakdana. Otrok razvije občutek, da je življenje sestavljeno iz smiselnih 

procesov, z začetkom in koncem. 

 

 

 

Negujemo razvoj otrokove domišljije, ki se pojavi po tretjem letu in dobiva največji 

razcvet prav do otrokove zrelosti za šolo. Domišljija, ki povzroča v otrokovi duši lastne 

predstave, zamisli, slike. Domišljija, ki ni pod vplivom zunanjih sugestij, ki je svobodna in 

vsakemu otroku lastna. Zato je otrokovo razumevanje sveta prepredeno s sanjskimi in 

pravljičnimi podobami, otrok vstopa v notranje duševne sfere in jih povezuje in prepreda 

z fizično realnostjo. Prav v tem se skriva neusahljiva moč ustvarjalnega mišljenja, ki se 

rojeva iz te otroške pravljične domišljije. 

 

Sodelovaje s starši je nujno in je v skupnem delu naravnano tako, da postajajo starši 

aktivni snovalci socialne skupnosti vrtca. Največji pomen dajemo nenehnemu 

izboljševanju komunikacije in resničnega iskrenega sodelovanja s starši, ki temelji na 

medsebojnem spoštovanju. 
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2 WALDORFSKI VRTEC STUDENČEK IN JASLI  

2.1 Razporeditev po skupinah in kadrovska razporeditev 

 
Izvajamo vzgojno-varstvene programe za otroke od prvega leta starosti do vstopa v šolo.  
Koncept Waldorf/Emmi Pikler2 vnašamo v delo z otroki od 1. do 3. leta starosti in 
oblikujemo kombinirane oddelke, v katerih izvajamo prostorsko in programsko ločeno 
za del skupine jasličnih otrok (otroci do 3. leta),  ustrezen program.  
 
Ločevanje otrok glede na starostne potrebe, se izvaja znotraj posamezne, kombinirane 
velike skupine oz. podskupinah, ki jim rečemo gnezda.  
 
Otroci so od sprejema v naš vrtec pa do odhoda iz vrtca/vstopa v šolo, v isti kombinirani 
skupini, v oskrbi enega tima strokovnih delavk. Običajno skrbijo za en kombiniran 
oddelek, ki je razdeljen na dva gnezda (I. in II. starostno obdobje), od tri do štiri 
strokovne delavke. 
 
Prednosti opisanega razporejanja otrok vseh starosti v en v kombiniranih oddelek: 
 
* otrok ne bo zamenjal skupine in vzgojitelja/vzgojiteljev celotno obdobje bivanja v 

vrtcu oz. vse do vstopa v šolo. Sprejem in spremljanje otroka in družine poteka od 
vstopa v vrtec do vstopa v šolo, v okviru enega strokovnega tima in enakih prostorov; 

* s tem se izognemo ponovnemu uvajalnemu postopku, času in stresu, ki ga otrok 
doživi pri menjavi skupine in vzgojiteljev; 

* s tem lahko strokovna delavka/vzgojiteljica izboljša kvaliteto komunikacije s starši in 
poglobljeno ter kontinuirano spremlja razvoj otroka in ustrezno nadgrajuje odnos in 
vzgojo. S tem nudimo učinkovitejšo podporo in pomoč staršem in otroku v različnih 
razvojnih obdobjih; 

* pri psiho-fizičnem razvoju osebnosti, se med zgodnejšo fazo in naslednjo/zrelejšo fazo 
pojavijo prehodi, ki jim lahko botruje atipično reagiranje in občutek nemoči ali krize pri 
posameznem otroku. Prav zaradi teh prehodnih obdobij/prehodov, ki jih je v 
predšolski dobi kar nekaj, je zelo pomembno, da takrat otroka še dodatno ne 
obremenjujemo s pretiranimi zunanjimi spremembami, v načinu vsakodnevnega 

                                            
2  Emmi Pikler je bila pediatrinja madžarskega rodu, ki je po naročilu mesta Budimpešta organizirala 

sirotišnico Locy za dojenčke in majhne otroke. Zaznala je potrebo, da ustvari okolje, kjer bodo otroci spoštovani 
in obravnavani na način, da postanejo emocionalno in socialno zrele osebnosti. Inštitut Pikler je bil ustanovljen 
leta 1946 in je mednarodno organiziran ter je namenjen izboljševanju in bogatenju vseh programov, namenjenih 
otrokom, staršem in negovalkam-cem, vzgojiteljem v jaslih. 
 
Dr. Emmi Pikler koncept je zasnovan na njenem praktičnem prikazu, kako je majhen otrok «svobodno in 
ekvivalentno človeško bitje«. Po njenem prepričanju, se je kvaliteta odnosa, med otrokom in njegovo negovalko, 
oblikovala na osnovi njene ljubeče oskrbe. Način oskrbe temelji na predani ljubeči pozornosti. Prikazujejo jo 
mnogi filmi, ki najnazorneje prikažejo pozorno navzočnost negovalk v vsakem pogledu in gibu, ob negi otroka. 
Ta oblika dela po svetu prodira v vse institucije, ki se ukvarjajo z oskrbo novorojenčkov, dojenčkov in majhnih 
otrok.* 
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življenja kot na primer menjava skupine in vzgojitelja. Otrok pri prehodu potrebuje vso 
energijo, da lahko razreši svoje razvojne izzive in krize. Hkrati pa lahko vzgojitelj, ki 
otroka že dobro pozna, nudi kvalitetno podporo pri pojavu tako imenovane prehodne 
krize. 
* dobro poznavanje otroka in družine s strani strokovnih delavcev ter obratno, je 

ključen pogoj za medsebojno spoštovanje in izgradnjo zaupljivega odnosa;  
* temeljne vzgojne vrednote in načela vzgoje kot so: ustvarjanje dobrih navad pri 

otroku s pomočjo reda in ponavljanja, kontinuiteta pri dejavnostih in pravilih ter 
doslednost vzgojitelja, varno in domače okolje, ki vzpodbuja samoiniciativnost in 
sproščenost itd.; 

* otrok lahko vzpostavi pristen odnos zaupanja in spoštovanja do osebe/oseb, ki so z 
njim celo otroštvo, se čuti ljubljenega in varovanega in vzpostavi globok in 
kvaliteten človeški odnos pri svojih prvih korakih izven družine, na poti k širši 
socializaciji. Kvaliteta odnosa je za otroka pomembnejša osnova kot kvantiteta 
odnosov; 

* starši imajo v vzgojitelju oporo in pomoč pri iskanju rdeče niti v vzgoji in oblikovanju 
kvalitetnega družinskega življenja v sodobnem času, polnem razdrobljenih 
informacij in raznovrstne ponudbe, ki pelje človeka v površno dojemanje sveta in 
odnosov ter v kronično pomanjkanje časa in notranjega miru/stabilnosti; 

* skupaj s starši lahko vstopimo v proces, ki pri starših vzpodbuja večjo gotovost pri 
vzgojnih vprašanjih in odločitvah; 

* vsaka strokovna skupina/tim so avtonomni organizem - vrtec v malem in ustvarjajo 
svoj program in vzdušje ter dobre vezi, tako medsebojno in s starši; 

* na nivoju celotnega vrtca skupine sodelujejo in se povezujejo v skupnih projektih, ki 
so opredeljeni v Letnem delovnem načrtu ter zasledujejo skupne smernice vrtca. 

 
Waldorfski vrtec Studenček ima 3 kombinirane oddelke:  
* dva oddelka v enoti Studenček, ki se imenujeta:  

* Zvezdna skupina z gnezdom Izvirček in  
* Lunin sij z gnezdom Sončki.  

* en oddelek v enoti Čarobni vrt, ki se imenuje Biserna skupina z gnezdecem. 
 
 
Prostorski pogoji in razdelitev po oddelkih 
z gnezdi 
 
Otroci enega kombiniranega oddelka imajo 
na voljo 2 igralnici in velik vrt, ki je urejen kot 
sonaravno igrišče. Vrtec razpolaga s tremi 
lepimi, ločenimi sonaravnimi igrišči. Dva sta 
na voljo v enoti Studenček in eno veliko 
igrišče v enoti Čarobni vrt. 
  
       PE Čarobni vrt 
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Imamo en kombiniran oddelek, ki sprejme okrog 20 otrok in dva oddelka, ki sprejmeta 
okrog 25 otrok, kar pomeni, da jih je v eni igralnici povprečno 11, odstopanja so glede na 
kvadraturo dotičnega prostora. To pomeni, da je v večjih treh igralnicah od 15 do 18 otrok 
II. starostnega obdobja (nad 3 leta starosti) in v manjših treh  igralnicah, od 5 do 10 otrok 
I. starostnega obdobja. 
 
Opomba: Prostore v celoti financiramo z lastnimi sredstvi - z oskrbninami staršev, 
sponzorskimi sredstvi in sredstvi ustanovitelja. Iz javnih sredstev se ne sofinancira 
stroškov prostorov, investicijskega vzdrževanja (v primeru waldorfske pedagogike, 
Decroly in Montessori). 
 
 
Kadrovska zastopanost 
 
Za 3 velike kombinirane oddelke zaposlujemo 6 vzgojiteljic in 7 in pol pomočnic 
vzgojitelja, torej imamo za pedagoški proces na voljo 13 ½ strokovnih delavcev. Zaradi 
tega nudimo nadstandard v kadrovski pokritosti in zagotavljamo veliko več sočasnosti 
(89% poslovnega časa, kar pomeni, da je povprečno manj kot 1 uro dnevno, v skupini 
prisotna le ena delavka. To je običajno pol ure zjutraj in popoldan, ko število otrok pade 
na minimum). 
 
Večji kot je odstotek otrok pod 3 leta, več oseb je na voljo za določeno gnezdo oziroma 
oddelek in več časa sta v prostoru dve delavki (sočasnost v skupini).  
 
Opomba: Po javnih kriterijih ima naš vrtec 4 oddelke, za katere so predvidene (in 85 % 
sofinancirane ) 4 vzgojiteljice in 5 pomočnic vzgojiteljice, torej skupaj 9 strokovnih delavk. 
Razliko za kadrovski nadstandard financiramo z oskrbninami staršev.  
 

2.2. Pomen ustreznega poteka/urnika dejavnosti v pedagoškem procesu 

 
Pri načrtovanju urnika dejavnosti želimo doseči harmonično uravnoteženo menjavo 
dejavnosti in lepe prehode v katerih ni stresa in hitenja. Zato dejavnosti v pedagoškem 
procesu načrtujemo in izvajamo v skladi z dnevnim, tedenskim, mesečnim in letnim 
ritmom dogajanja v naravi in kozmosu ter predvsem v skladu z otrokovim biološkim 
ritmom. Upoštevamo izmenjavo dveh nasprotnih kvalitet, kot je to na primer pri vdihu in 
izdihu ali spanju in budnosti, pri sprejemanju informacij  in predelavi informacij itd. 
 
V dnevnem procesu z otroki izvajamo dejavnosti v ustrezni izmenjavi gibalnih aktivnosti, 
v nasprotju z mirovanjem in koncentracijo ali aktivnosti, pri katerih otroci od zunaj 
dobivajo nove vtise in vsebine, nasproti aktivnosti, kjer otroci izrazijo sebe – najpogosteje 
skozi svobodno prosto igro in umetniške dejavnosti. 
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Potek dnevnega ritma pri otrocih nad 3 leta (II. starostnega obdobja): 

* prihod in prosta igra, 

* prstna igra in izrek (ali jutranji krog), 

* zajtrk, 

* prosta igra in različne ročnodelske ali 

gospodinjske dejavnosti, ki jih izvaja 

vzgojitelj, otroci se svobodno priključijo, 

* rajalna igra, sadna malica,  

* oblačenje in odhod na vrt, 

* prosta igra zunaj in pomoč pri vrtnih 

opravilih  in delu vzgojiteljev, 

* prihod noter, preoblačenje, umivanje ..., 

* prstna igra in izrek, 

* kosilo,  

* pripovedovanje pravljice ali lutkovna 

pravljica, 

* spanje in počitek, 

* umetniška dejavnost, 

* malica, 

* prosta igra otrok in gospodinjska ter druga 

opravila vzgojitelja, 

* odhod domov. 

 

Potek dnevnega ritma v jasličnih gnezdih 

  

Temeljno načelo dela v jaslih je ritmično organiziranje vseh dejavnosti in opravil v teku 

dneva: 

»Ritem, ki ga ustvarjamo v jaslih, 

lahko učinkuje zdravilno in 

pomirjujoče na vse otroke. 

Vzgojitelj je ustvarjalec vzdušja in 

vzgled pri aktivnostih in pri 

počitku. Pomemben je način, kako 

vzgojitelj opravlja svoje delo, nego 

in oskrbo otrok. Vzgojitelj po negi 

in previjanju otrok naredi premor 

ter za kratek čas spokojno obsedi,  s tem prispeva k temu, da je v prostoru prijetno in da 
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lahko otroci posnemajo oddih in zaznavajo svoje lastne potrebe. Stres nastane predvsem 

tedaj, ko je treba o nečem ves čas znova odločati in organizirati. Dejavnosti, ki imajo svoje 

redno mesto v toku življenja in dela in se ponavljajo, postanejo dobre navade in jih zato 

opravljamo z veliko manj truda. Ko je dan ritmično organiziran, bo veliko manj stresen. 

Kajti ritem daje moč in energijo. Vse, kar opravljamo redno, je lažje izvajati kot vedno 

nekaj na novo in drugače» (Bopp, A., Krohmer, B. 2010). 
 

Umirjeno vzdušje nastane, ko se tekom dneva vse odvija redno ter se zaključi v smiselno 

dejavnost. Pravila so za vse in zato jih morajo odrasli živeti in jih ne besedno razlagati oz. 

pojasnjevati otrokom in od njih zahtevati tisto, kar sami niso sposobni delati. Na primer 

nervozna in raztresena oseba ne more od otroka zahtevat naj se umiri, najprej mora to 

narediti sama pri sebi. Pri zunanji počasnosti v gibanju in umirjenosti v čustvih, pa mora 

biti vzgojitelj v mišljenju in zaznavanju zelo buden in hiter, da ustrezno čuječe in 

prezentno spremlja individualne potrebe otrok.  
 

Potek dneva je jasno razčlenjen. Z doslednim 

izvajanjem dnevnega ritma se ureja notranja 

ura, kar daje otrokom občutek orientacije in 

varnosti. Otrok živi v gotovosti in si zapomni, v 

kakšnem zaporedju potekajo dejavnosti in kaj 

različne dejavnosti “nosijo“ s seboj. Otrok ve, 

kdaj bo igra na prostem, kdaj bo dobil jesti, 

zaupa občutku, da ga bo po določeni 

dejavnosti prišel nekdo iskat, ker je vsak dan 

tako, kljub temu, da ne pozna na uro in se ne 

ravna po številčnem merjenju časa. Otrok zaznava čas s pomočjo enakega poteka 

dejavnosti v enakem zaporedju. Potek dneva lahko nekoliko spremeni čez leto, zaradi 

hitre rasti in razvoja pri majhnih otrocih, ker se njihove sposobnosti in potrebe 

spreminjajo.  

Vsebine v jaslih so preproste in kratke ter se izvajajo bolj individualno. Vzgojiteljice delajo 

z otroki ljubkovalne igre in igre z gestami. V okviru štirih letnih časov se praznujejo 

posamezni prazniki na zelo preprost in minimalističen način, da se s tem ne zmoti utečeni 

ritem. Tako se najmanj štirikrat letno spremeni dekoracija mizice letnih časov, slike v 

prostoru, barve v prostoru itd. najpomembneje je, da se vzgojitelj sam naravna in pripravi 

na letni čas ter pripadajoč praznik in svoje vzdušje prenese v proces z otroki, s tem da 

poje ustrezne pesmice, pripravi kaj dobrega za praznično pojedino in otrokom izdela 

preprosta darila ali pripravi delavnico za starše.   



 

16 
 

2.2.1 Prosta igra 

 
To je čas v katerem se otrok popolnoma svobodno igra v prostoru.  
 
Opis proste igre: na primer, ko otrok pride zjutraj v igralnico, ga pritegne gugalni 

konjiček. Po veselem guganju zagleda posodice v kotičku in odpravi se kuhat. Kmalu 

pride deklica, ki ima navado, da zavije v kotiček z dojenčki. Skrbno pokriva ali preoblači 

dojenčke, ko se naveliča se odpravi na igralo in tam preizkuša svoje plezalne sposobnosti. 

Kmalu se pridružita še dva otroka, povabita še tretjega in skupaj si zgradijo hiško, seveda 

prosijo za pomoč vzgojiteljico, ki jim z velikimi rjuhami pokrije streho. Sami si s stojali in 

stolčki naredijo vrata. Na drugem koncu igralnice dva fanta sestavljata leseno železnico, 

deklice pa prinesejo palčke, ki čakajo na vlak... Dva druga otroka se pridružita vzgojiteljici 

in pomagata pri mletju pire. Otroci se pogovarjajo, da bomo pa sedaj kmalu pekli kruh. 

Vzgojiteljica in sodelavka v tem času opravljata svoje delo, ki se v enem delu nanaša na 

osrednjo dejavnost ročnega dela, ki poteka daljše obdobje enako (mesec ali dva) in je 

povezano z letnim časom, v drugem delu pa je povezano z rednim dnevnim 

gospodinjskim delom (serviranje obrokov, pospravljanje posode, pospravljanje igralnice 

ipd.).  
 

Otroci v teh dejavnostih prostovoljno sodelujejo ali pa se igrajo po svoje. Vzgojiteljica in 

sodelavka sta le njihovi tihi asistentki in pomočnici pri njihovih lastnih projektih. 

Pomagata pa tudi pri razreševanju ali preusmerjanju konfliktnih situacij ali negi otrok.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vse igrače so vedno pospravljene na enakem mestu in so v času proste igre otrokom na 

voljo, da si jih sami vzamejo in uporabljajo glede na njihove igralne potrebe. Proti koncu 
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igre pričneta vzgojiteljica in sodelavka pospravljati in urejati igračke ter pripravljati mizo. 

Otroci se pridružijo in pomagajo tako, da posnemajo odrasle. Nekateri potrebujejo za to 

več časa drugi spet manj. Vzgojiteljice ne zahtevajo od njih točno določenih aktivnosti, 

temveč jih le prijazno spodbudijo ali jim kaj predlagajo, nikakor pa ne dajejo zahtev in 

kompliciranih verbalnih navodil.  

 

Cilj je, da se otroci sami priključijo dejavnosti, ko so na to pripravljeni in dovolj zreli. 

Obstajajo velike razlike glede na sposobnosti razumevanja navodil in zmožnosti v 

predšolskem obdobju, npr. petletnik ima že čisto drugačne sposobnosti kot štiriletnik in 

dvoletnik čisto drugačne kot otrok star leto in pol.   

 

2.2.2 Pri mizi 

 
Miza je lepo dekorirana, na sredi je lep 

prtiček, lučka, lahko so tudi rože ali 

kakšen aranžma. Vzgojiteljica sede na 

svoje mesto in počaka, da se ji otroci 

pridružijo. Obed se prične s prstno igro, 

kajti s tem, ko se dotikamo prstov in 

dlani, se  umirimo in bolje zavedamo 

sebe. S prijetno pesmico, ki jo ritmično 

izgovarjamo ali pojemo, poskrbimo za 

lepo vzdušje. Povemo izrek zahvale 

naravi za darove, ki jih uživamo in si 

zaželimo dober tek.  

 
Vzgojiteljica in sodelavka razdeljujeta 

hrano, spodbujata otroke k lepemu in 

samostojnemu prehranjevanju in 

pomagata glede na razvojne in 

individulne potrebe posameznega 

otroka. Cilj je, da se otroci navadijo na 

umirjen in lep način prehranjevanja. Da uživajo kvalitetno prehrano in, da so samostojni 

pri prehranjevanju. Upoštevamo načelo postopnega navajanja na nove okuse, zato se 



 

18 
 

jedilniki ponavljajo. Otrok ne šokiramo z vedno novimi jedmi oz. okusi. Skozi hrano 

vstopa svet v nas in eni so za ta proces bolj občutljivi, drugi manj. Hrana je prilagojena 

razvojnim in individualnim potrebam otrok.    

 

2.2.3 Umetniške dejavnosti 

 
Osrednje umetniške dejavnosti, ki jih ponujamo otrokom so: risanje z voščenimi blok 

barvami (bio kvaliteta), slikanje z akvareli (organska kvaliteta) v tehniki mokro na mokro, 

oblikovanje čebeljega voska, petje in rajalne igre, lutkovne pravljice, izdelava 

dekorativnih predmetov v povezavi s prazniki in letnim časom ipd. Vse te dejavnosti so 

razporejene v pedagoški proces v obdobju enega tedna. Ponavljajo se po posameznih 

dnevih v tednu nekatere pa vsak dan. 

 

 
 
Vzgojiteljica razporeja dejavnosti po principu ponavljanja in tudi glede na potrebe otrok. 
 

2.2.4 Ročna dela, gospodinjstvo in vrtnarjenje 

 
Vzgojiteljica opravlja svoje delo v času, ko se otroci prosto igrajo. Tekom leta opravlja 

dejavnosti, ki so povezane s temeljnimi človekovimi opravili: skrb za vsakdanji kruh, skrb 

za obleko, skrb za prostor, skrb za kulturo bivanja in zdravje, skrb za medčloveške 

odnose. Na primer: v jeseni je rdeča nit dejavnosti povezana s pripravo in mlatenjem žita, 

mletje moke, peka kruha. Cilj je, da otroci doživijo celoten proces ali čim večji del procesa 
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npr. »od zrna do kruha«. Na podoben način izvajamo dejavnosti, kot so:  striženje ovac, 

pranje volne, kardiranje, barvanje, predenje, tkanje in pletenje. Seveda tudi vrtnarimo, 

čistimo, peremo itd. Vse te dejavnosti so smiselno in urejeno vključene v pedagoški 

proces skozi šolsko leto, v potek dneva, tedna, meseca... Pri vseh teh dejavnostih otroci 

svobodno sodelujejo, glede na svoje sposobnosti in interes.  
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2.2.5 Peka kruha 

 
Enkrat tedensko pečemo polnovreden kruh. Otroci si sami oblikujejo svoje kruhke, ki jih 
potem, ko so pečeni, odnesejo domov. Otroci praviloma uživajo v gnetenju testa. So pa 
tudi otroci, ki potrebujejo veliko časa, da se z rokami dotaknejo te lepljive zmesi in se delu 
priključijo, ko so pripravljeni in si to tudi želijo. 
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Peka kruha je simbolično pomembna in terapevtsko – umetniško ustrezna dejavnost, ki 
sodi v sklop umetniških dejavnosti in poteka vse leto. 
 

2.2.6 Rajanje 

 
To je dejavnost, ki se odvija dnevno. Otroci se vzgojiteljici pri dejavnosti pridružijo 
spontano, zaradi njihove naravne potrebe po posnemanju. Vzgojiteljica prenese neko 
vsebinsko dogajanje, ki je povezano z letnim časom (naravo ali pravljico), v zvok, gib in 
besedo. Enako vsebino izvaja tri do štiri tedne, vsak dan, otroci jo ponotranjijo, doživijo in 
osvojijo na različnih nivojih svojega bitja. 
 

2.2.7 Čas za pravljico 

 
Vsak dan pred spanjem 
otroci prisluhnejo pravljici. 
Vzgojiteljica pravljico 
pripoveduje.  Nauči se jo na 
pamet in jo dobesedno, v 
knjižnem jeziku posreduje 
otrokom. Občasno pripravi 
pravljico z lutkovno 
animacijo. Pravljice izbira 
glede na razvojne in 
individualne značilnosti 
otrok v skupini. Merilo pa je predvsem literarna vrednost, arhaičnost ter primernost 
vsebine in dolžina pravljice. Pravljica je literarna oblika, kjer je s simboličnimi slikami 
izraženo duševno dogajanje v posamezniku. Deluje na podzavestno raven človeka in je z 
navadnim materialističnim oz. razumskim pogledom na svet ne moremo razlagati  
oziroma razumeti (glej C.G. Jung:  Arhetipi).  

 
V pravljicah so izražene 
osnovne zakonitosti sveta, 
borba med dobrim in zlim in 
težnja za vedno novim 
vzpostavljanjem ravnotežja, 
ki pomeni dober konec. So  
hrana za dušo predšolskega 
otroka, od približno četrtega 
leta dalje, vendar je treba 
spoštovati individualne 
posebnosti posameznega 
otroka.  
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Prve kratke pesmi in zgodbice so primerne za manjše otroke v obdobju, ko se pričnejo 
učiti govora in so že sposobni kratkotrajne koncentracije. Kratke pesmi pospremimo z 
gibi ali z lepimi umetniškimi slikanicami.  
 

2.2.8 Prosta igra na vrtu 

 
Otrokom ponudimo prosto igro na lepo 
urejenem vrtu. Otroci se lahko igrajo v 
peskovnikih, hišicah in pod nadstreškom. 
Svoje gibalne spretnosti preizkušajo na 
sonaravno oblikovanih plezalih, primernih 
starosti in sposobnostim. Vzgojiteljice 
negujemo vrt v duhu trajnostnega razvoja: 
skrbimo za cvetlične grede, sejemo in 
žanjemo piro, posadimo zelenjavo, gojimo 
zelišča, jagodičevje, ribez in slive, češnje,... 
Otroci ta opravila doživljajo skozi vse letne 
čase in pri njih sodelujejo.  
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Otroci doživljajo vse štiri elemente: 
zemljo, vodo, toploto in zrak. Ob 
praznikih pripravimo ogenj. Skupaj s 
starši poskrbimo, da so otroci toplo 
oblečeni in zaščiteni pred vlago in 
mrazom. Zunaj smo v vseh vremenskih 
razmerah, torej vsak dan. Naše 
prepričanje je, da ni slabega vremena, 
temveč le slaba pripravljenost na 
vremenske razmere.  
 
Vsakodnevno bivanje na prostem 
spodbuja razvoj in krepitev imunskih 
sposobnosti. Ob sodobnem načinu 
življenja v mestih, je velika prednost 
kadar starši vedo, da je bil otrok vsak 
dan na zraku tudi, ko pridejo dnevi, ko 
sami tega v kratkem popoldnevu 
otroku ne morejo zagotoviti. 
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2.2.9 Priprava na praznik in praznovanje 

 
Rdeča nit našega kurikuluma so letni časi (R. 

Steiner: Krogotok letnih časov). Vsak letni čas 

ima svoj vrhunec, ki ga obeležimo z določenim 

praznikom. Vendar priprava na praznik se prične 

že mnogo prej. Vzgojiteljice v sklopu priprave v 

času proste igre izdelujejo darila za otroke, ki jih 

potem ob prazniku otroci odnesejo domov. 

Pripravlja se ustrezna dekoracija za prostor: 

slike, mobile, ipd. Dogajanje se stopnjuje do 

praznika, ki je vrhunec dogajanja: peče se 

ustrezen prazničen kruh ali kolač, pojejo se 

praznične pesmi ipd. Praznično razpoloženje pa 

tudi izveneva še nekaj časa in otroci v svojo igro 

vnašajo vtise iz prazničnega dogajanja. Praznik 

temelji na ustrezni pripravi vzgojiteljic, ki skozi 

to pripravo poskrbijo za lepo vzdušje, ki ni 

evforično ali zaigrano, temveč pristno in 

iskreno.  

Vsak praznik ima svoj smisel in ozadje, ki ga odrasli otrokom posreduje preko preprostih 

doživetij in slik, vendar otrokom o ozadju praznika ničesar ne razlagamo. Bistvo božiča je, 

da otrokom skozi vsebine ponudimo sliko dobrote, družinske radosti, rojstva luči, miline 

in usmiljenja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slike, ki jih ponudimo otrokom ob Veliki noči, ponazarjajo novo življenje: npr. kokoška s 
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piščanci ali račka, kaljenje in rast rastlin, velikonočni zajček in iskanje pirhov na vrtu. Slike 

in doživetja v povezavi s praznikom Janezovega (Kresna noč) so: radost ob petju in plesu, 

ogenj kot simbol svetlobe in toplote, povezanost z elementom zraka in toplote itd. Jesen 

je čas spravila pridelkov, zorenja plodov in priprava narave na zimski počitek. Takrat 

praznujemo Mihaelovo in Zahvalni dan. Pečemo kostanje in na odprtem ognju skuhamo 

juho iz plodov in zelenjave. Vse to otroci  v majhnih košaricah prinesejo v vrtec. Vsebina 

Mihaelovega je premagovanje teme. Beli kamenčki na tehtnici prevagajo temen kamen. 

Vsak otrok položi na tehtnico svoj beli kamenček kot simbol dobrega dejanja. Več o 

praznikih boste izvedeli na rednih starševskih večerih, ko se skupaj  pripravljamo na 

praznik.   

 

Praznik svetilk 

 

 

 

2.2.10 Praznovanje rojstnega dneva 

 
Rojstni dan je pomemben praznik za vsakega otroka, to je njegov praznik, ki ga uvršča 

kot individualno bitje v skupnost. V večji skupini je lahko pri  praznovanju prisotna cela 

družina. Ta dan posluša otrok prav posebno zgodbo o svojem življenju, prižiga svečke na 

sveči življenja ter dobi darilo. Miza za kosilo je svečano pogrnjena in okrašena s cvetjem in 

poldragimi kamni. Za posladek je posebna torta in sok, ki ga prinesejo starši. V manjši 
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skupini je podobno, vendar prilagojeno starosti otrok. V majnši skupini starši  na prazniku 

niso prisotni. 

 
Praznično pogrnjena miza 

 

2.3 Postopno uvajanje otroka v skupino 

 
Uvajanje novih otrok poteka postopno in individualno. Eden od roditeljev uvaja otroka 

tako, da ga prvotno spremlja in je z njim skupaj v vrtcu. Prve dneve je to daljši čas, ki pa se 

postopno skrajšuje. Vzgojiteljica daje staršem sproti navodila in tudi pove, kdaj bo 

najugodnejši čas, da otrok ostane sam v vrtcu. Tudi čas, ko otrok že ostaja sam v vrtcu, se 

postopno podaljšuje. Uvajanje lahko poteka od enega tedna pa do treh mesecev, to je 

odvisno od posameznega primera. Od načina, kako otroka uvajamo, je odvisno kasnejše 

sprejemanje vrtca. Cilj postopnega in otroku prijaznega uvajanja je, da otrok sprejme 

novo okolje skozi čim več pozitivnih doživetij in vtisov brez stresa, saj bo skozi to 

vzpostavil zaupanje v vzgojiteljice in okolje vrtca in bo vrtec rad obiskoval. V času 
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postopnega uvajanja svetujemo staršem, da otroka predajo vzgojiteljici vedno po 

enakem ritualu in v enakem času. Pomembno je, da so zjutraj, ko pripeljejo otroka v 

vrtec, umirjeni in brez naglice (brez nepotrebnega stresa).  

 

Starše naprošamo, da redno in iskreno komunicirajo z vzgojiteljico. V uvajalnem obdobju 

ima vzgojiteljica  vsakodnevne termine za govorilne ure. Postopno uvajanje je temeljni 

del pedagoške prakse, ki spoštuje otrokovo potrebo po postopnem navajanju na nove in 

neznane situacije ter osebe. Čeprav so uvajani otroci v začetku manj časa prisotni, vrtec 

zaradi tega nima manjših stroškov obratovanja, zato se zaračunava celotna oskrbnina. 

 

2.4 Posebnosti v  pristopu do otrok 

2.4.1 Pristop po dr. Emmi Pikler 

 
Za ta način dela smo opremili dva prostora, ki sta namenjena otrokom od 1. do 4. leta 

starosti. Prostor omogoča otrokom razvoj gibalnih sposobnosti s pomočjo opreme Emmi 

Pikler. Otroci lahko samostojno razvijajo in raziskujejo svoje gibalne zmožnosti. Nega 

malčkov poteka individualno in upošteva načela ljubeče pozornosti, predanosti in 

ustreznega »handlinga« negovalke. Pedagoški proces upošteva načela, ki ustvarjajo 

atmosfero razumljivosti, obvladljivosti in smiselnosti. Z otroki se ravna na način, ki 

omogoča vedno dovolj časa in pozornosti zanje. Otrokom je na voljo tudi lep vrt s 

peskovnikom in ustreznimi igrali ter igračami. 

 

2.4.2 Komunikacija z otrokom in drža vzgojitelja 

 
Vzgojitelji spoštujemo otrokovo bitje v njegovi enkratnosti in razvojno pogojenimi 

sposobnostmi dojemanja sveta, ki ni enako kot pri odraslem. Zato komuniciramo z otroki 

kratko, jasno, konkretno, brez abstrakcij. Pristopamo s prijaznostjo in spodbujanjem ter 

iskanjem pozitivnih pogledov na vsako situacijo. Otrokom ponudimo dovolj slikovitih 

opisov in razlag, ki spodbujajo domišljijo, vnašajo radost in skrivnostnost v vsakodnevno 

rutino. Izziv za pedagoge je, da lahko dvignejo kvaliteto govorjene besede na umetniški 

nivo: npr. ritmičen govor ali rimanje in uporaba kratkih izštevank ter pesmi (staršem 

priporočamo pesnika Otona Župančiča ipd.). 
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2.4.3 Zavestno oblikovanje dobrih navad skozi ponavljanje in spodbujanje razvoja 

samoiniciativnosti 

 
Spoštujemo otrokovo naravno potrebo po ponavljanju. Nove izkušnje in sposobnosti 

otroci usvojijo s spontanim ponavljanjem na sebi lasten način. Vzgojitelji pa v svojem 

ravnanju in organizaciji celotnega pedagoškega procesa dosledno in konsistentno to 

spoštujejo. Dejavnosti in način dela ponavljajo, izvajajo v enakih časovnih in prostorskih 

pogojih. Ponavljanje vsebin poteka od tri do štiri tedne in več. Na primer nega poteka 

vedno na enak način, vnašanje ritualov ipd. To daje otrokom občutek varnosti in jim 

omogoča sodelovanje v dejavnostih, kjer je vedno v naprej jasno kdaj in kako kaj poteka, 

otroci so lahko samoiniciativni. S tem jih tudi spodbujamo k samostojnosti in sodelovanju 

na tistih področjih, kjer to zmorejo.  

 
 
2.4.4 Individualna obravnava vsakega posameznega otroka ter družine in upoštevanje 

otrokovih razvojnih sposobnosti v načrtovanju pedagoškega procesa 

 
Pedagoški proces in pristop do otroka prilagodimo dejanskim značilnostim in 

sposobnostim otroka, zato izvajamo različne Programe in individualno obravnavo, ki ni 

odvisna od oddelka, temveč od vzgojnega načrta in pristopa za posameznega otroka.  

 

Ponujamo različne Programe, ki smo jih definirali glede na starost/zrelost otroka in se 

izvajajo znotraj vsakega oddelka – kombinirane skupine: 

 

Program 1: Starost otroka od 11 mesecev do 2. leta starosti.  

Program 2: Starost otroka od 2. do 3. leta starosti. 

Program 3: Starost otroka od 3. do 7. leta oz. vstopa v šolo. 
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3. PODROBNEJŠA DOLOČILA O DELOVANJU VRTCA 

3.1 Vpisni  postopek 

 

Vrtec vpisuje otroke od prvega leta starosti (11 mesecev) do vstopa v šolo. Otroke 

vključujemo glede na prostorske ter kadrovske zmožnosti vrtca, torej prostih mest in 

zrelost otroka.  

 

Potek vpisnega postopka: 

 

Starši izrazijo željo za vpis s pisno prošnjo, to je informativni vpisni list ali neobvezujoča 

spletna prijavnica. Informativna prijavnica vsebuje osnovne podatke o otroku (ime, 

priimek, EMŠO, naslov in telefonsko številko) ter podatke o predhodni obliki varstva. 

Vsakega prijavljenega otroka vpišemo na čakalno listo. Skupine se dopolnjujejo s čakalne 

liste, ki nastaja čez celo šolsko leto in na podlagi rednega vpisa otrok iz javnega razpisa, 

ko je ta objavljen.  

 

Vpisovanje otrok v vrtec praviloma poteka spomladi (od marca do junija) za naslednje 

šolsko leto, lahko pa tudi med letom glede na potrebe in prosta mesta. 

 

Na podlagi vpisnega lista s čakalne liste, staršem pošljemo/priporočamo, da preberejo 

PUBLIKACIJO vrtca (objavljena je na spletni strani vrtca) in pošljemo vabilo na sprejemni 

pogovor ter Vpisni obrazec, ki ga starši izpolnijo do sprejemnega pogovora.  

 

Na tem sprejemnem pogovoru dobijo starši osnovne podatke o delovanju vrtca in 

odgovarjamo na vprašanja v zvezi s pedagogiko in organizacijo. Predvsem je namenjen 

medsebojnemu spoznavanju med otrokom – družino in vzgojiteljico, saj je na pogovor 

povabljena vsa družina. Starša vzgojiteljico seznanita z dogodki in s podrobnostmi, ki so 

pomembni za otrokov razvoj. Hkrati vzgojiteljica odgovarja na njuna vprašanja. 

 

Otrok je sprejet v vrtec, ko starši poravnajo stroške vpisnine in je podpisana Pogodba o 

plačevanju oskrbnine in drugih stroškov za otroka. Če starši ne poravnajo vpisnine in ne 

podpišejo Pogodbe v določenem roku, lahko povabimo na razgovor naslednjo družino iz 
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čakalne liste. S plačilom vpisnine in podpisom pogodbe, je vaša odločitev potrjena in 

mesto za otroka v vrtcu zagotovljeno. 

 

3.2 Prisotnost otroka v vrtcu 

Za otroke je izredno pomembno, da redno hodijo v vrtec. Celotno življenje vrtca temelji 

na harmoničnem ritmu in ponavljanju ter zagotavljanju občutka varnosti in sprejetosti. 

Pogoste odsotnosti otroka mu zelo otežujejo povezavo z dogajanjem v skupini in 

kakovostno socializacijo. 

Starši so dolžni vzgojiteljico takoj obvestiti o razlogih odsotnosti otroka in ponovno 

najaviti otrokov prihod. Če imajo starši namen načrtovati počitnice med šolskim letom, je 

zaželjeno, da se o tem prej posvetujejo z vzgojiteljico. 

 

Starši so dolžni natančno upoštevati čas, ki je določen za prihod in odhod otrok. Otroku 

je v veliko pomoč, če pride vsak dan ob enakem času. Slika dogajanja v vrtcu je zanj 

vedno enaka in povzroča pri otroku občutek varnosti. Tako se otrok zjutraj lažje vključi v 

samo dejavnost in celotno socialno dogajanje. Otrok, ki pride prepozno (zamuja), se težje 

vključi v dogajanje, obenem pa lahko zmoti izvajanje pedagoške dejavnosti, ki poteka v 

skupini. Čas za prihod in odhod določi vrtec (s predhodnim posvetom s starši) pred 

začetkom šolskega leta in s tem seznani starše. Prihod in odhod sta sestavni del jasnega 

poteka dnevnega ritma, ki služi zagotavljanju izvajanja kakovostnega pedagoškega 

procesa, z namenom zagotavljanja dobrega in sproščenega počutja otroka oz. otrok.  

 

3.2.1 Dnevni delovni čas vrtca 

 

Dnevno je vrtec odprt 9 ur. V tem šolskem letu je to od 7.15 – 16.15 ure. 
 

Predlagan čas za prihod otrok v vrtec je od 7.15 do 8.00 ure, za odhod pa ob 12.30 ter po 

počitku od 14.00 do 16.15 ure. Vsaka družina si v tem okvirju izbere svoj čas prihoda in 

odhoda, ki ga dosledno spoštuje. S tem zelo pripomore k prijetnemu in kvalitetnemu 

uvajanju otroka in njegovem celotnem bivanju v vrtcu ter spoštovanju otrokovega urnika. 
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3.2.2 Odsotnost zaradi bolezni 

 

Prav v predšolskem obdobju si otrok šele izgrajuje lasten imunski sistem, zato je bolj 

dovzeten za razna obolenja kot so nalezljive otroške bolezni in viroze. Bolan otrok naj 

ostane doma, ker lahko širi bolezen in okuži svoje vrstnike in ker potrebuje počitek, mir, 

pozornost in skrbno nego, česar v vrtcu ne more biti deležen v zadostni meri. In kateri so 

znaki, ki starše opozorijo, da njihov otrok potrebuje domačo nego? 
 

* ima povišano telesno temperaturo,   

* neobičajna utrujenost, razdražljivost, težko dihanje, neprestani jok; 

* je v zadnjih 24 urah več kot 2-krat bruhal,  

* ima drisko, razen, če je že ugotovljeno, da vzroki te driske niso infekcijski (na 

primer driska zaradi alergije na hrano),  

* ima izpuščaj brez ali s povišano temperaturo,  

* močno kašlja,  

* ga boli žrelo in ima otekle bezgavke,  

* ima izcedek iz oči ali nosa, 

* jemlje antibiotik, 

* ima uši in gnide, 

* ima črevesne parazite ali garije, 

* je izrazito nerazpoleožen, je slabo spal in nima apetita kot običajno,  

* gnojno vnetje oči ali kože, 

* razjede v ustih s slinjenjem, 

* kašelj v napadih z zariplostjo ipd. 
 

V kolikor vzgojiteljica presodi, da se otrok zaradi slabega zdravstvenega stanja ne more 

vključiti v pedagoški proces, ne sprejme otroka v oddelek oz. otroka izolira in takoj 

pokliče starše, da pridejo po otroka. Otrok ima pravico do počitka in individualne nege v 

ustreznem okolju, vse dokler niso povsem izginili znaki obolenja in je otrok brez njih 

minimalno dva dni. 

 

 

 

 



 

32 
 

3.2.3 Ukrepi v vrtcu Studenček 

  

V pedagoškem procesu zagotavljamo: 

* pedagoški proces izvajamo tako, da otroci niso izpostavljeni prevelikemu stresu 

zaradi neustreznega uvajalnega postopka ali velikega hrupa in gneče v skupini, torej 

zavestno zmanjšujemo stresne dejavnike v okolju v katerem bivajo otroci pri nas, 

* otrokom omogočimo vsakodnevno bivanje na svežem zraku ter zagotavljamo s 

pomočjo staršev, da so otroci topli, preoblečeni v suha oblačila in da dosledno 

uporabljamo zaščitna oblačila, kot npr. kape in rokavice ipd. za igro na vrtu, 

* otrokom zagotavljamo dovolj sveže zelenjave in sadja ter vode, 

* prostore prezračujemo dosledno v času, ko otroci niso v dotičnem prostoru, 

* v pedagoškem procesu so temeljni cilji navajanje otrok na dobre higienske navade pri 

umivanju rok, brisanju, čistoči na stranišču, čiščenju zobkov, oblačenju itd. Vse te 

dejavnosti dosledno spremljajo vzgojiteljice in pomočnice ter otrokom pomagajo ter 

jih motivirajo in spodbujajo s šaljivimi pesmicami in zgodbami in dobro voljo. 

Ukrepi za zaposlene: 

* zaposleni upoštevamo navodila zdravstveno higienskega režima za preprečevanje in 

omejitev širjenja nalezljivih bolezni, 

* opravimo vse redne zdravniške preglede in vodimo ustrezno dokumentacijo v skladu 

s predpisi, 

* dosledno izvajamo higienska načela in umivanje rok in ostale zaščitne ukrepe, ki so 

predpisani. 

Ukrepi ob pojavu nalezljivih bolezni in viroz: 

* začasno prenehamo z umivanjem zob, 

* prostore in opremo razkužimo in očistimo, uporabimo ustrezna čistila in 

razkuževanje s paro, 
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* zamenjamo vso posteljnino in ostalo perilo, 

* igrače redno čistimo in po potrebi tudi razkužujemo, 

* uporabljamo papirnate robčke in brisače za roke, 

* uporabljamo izključno tekoče milo z dozatorjem (biološka razkužila za roke ipd.) in 

podloge za enkratno uporabo za previjanje otrok, 

* upoštevamo posebne ukrepe ob epidemiji po navodilih ZZV in drugih ustreznih 

inštitucij. 

 

3.3 Počitniško varstvo v času šolskih počitnic in drugih praznikov  

 

Potreba otroka je, da vsaj del letnega časa preživi z družino. Otrok si v tem času odpočije 

in nabere nove moči za vsakodnevno bivanje v skupini. Pomembno je negovati skupni 

družinski čas. Otrokova osnovna potreba in pravica je, da preživlja otroštvo predvsem v 

krogu družine.  

 

Optimalno za otroka je, da družinske počitnice in prosti dnevi sovpadajo s koledarjem 

počitnic v vrtcu. 

 

Vrtec organizira počitniško varstvo v času jesenskih, zimskih in poletnih šolskih počitnic 

(od zadnjega dneva pouka do konca julija). Za počitniško varstvo naj bi starši prijavili 

otroke samo v primerih, če zanje ne morejo zagotoviti ustrezne oblike varstva v krogu 

družine. Starši potrdijo prisotnost otroka v času počitniškega varstva na spisku, ki ga 

izobesijo vzgojiteljice na oglasni deski posamezne skupine. Počitniško varstvo se izvaja 

takrat, ko je v celem vrtcu prijavljenih skupno minimalno pet otrok. 

Takšna odločitev sovpada z organizacijo dela in prehrane ter ostalih pogojev, ki jih mora 

vrtec zagotavljati v času počitniškega varstva. Počitniško varstvo izvajamo vzgojiteljice in 

sodelavke v prostorih vrtca. Pedagoško delo se prilagodi prisotnim otrokom.  

 

Vrtec ne deluje v času božičnih počitnic in je zaprt dan pred božičem, to je 24. decembra 

ter dva tedna v mesecu avgustu.  

 

Delo vzgojiteljic v našem vrtcu je v času počitnic namenjeno izrabi rednega letnega 

dopusta, pripravam na pedagoško delo in permanentnemu izobraževanju, zato v času 
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šolskih počitnic v vrtcu izvajamo prilagojen pedagoški proces z manj zaposlenimi, pa 

vendar v istih prostorih z enakim urnikom. 

 

Vzgojiteljica se v času počitnic poglobljeno pripravlja za pedagoško delo z otroki v 

posameznem letnem času. Priprave zajemajo: 

 

* udeleževanje izobraževalnih srečanj v tujini in doma, 

* izbor in učenje pravljic, 

* pripravo lutkovnih igric, 

* sestavljanje rajalnih iger, prstnih iger, ritmičnih iger, 

* pripravo praznovanj in rojstnih dni, 

* priprava pedagoških vsebin za delo s starši  

* izdelovanje in popravljanje igrač, nabava materiala za pedagoško delo, 

* čiščenje, pranje in prenavljanje prostorov, 

* študij ritmov in dogajanj v naravi in človeku ter razumevanje duhovnega pomena 

dogodkov v letnem  času. 

 

Staršem predlagamo, da si družinsko življenje uredijo v skladu z našim urnikom, saj je za 

otroke najbolje, da redno obiskujejo vrtec, da pa imajo tudi možnost preživeti kvaliteten 

čas v družinskem okolju. 
 

3.4 Popoldanski počitek 

 

Vsi otroci potrebujejo popoldanski počitek. Otrok je bitje, ki se mu razvija živčni sistem, 

možgani, oblikujejejo se mu vsi notranji organi. To je obdobje intenzivne rasti. Vse to so 

razlogi, da smo otrokom dolžni zagotoviti dovolj kvalitetnega spanca. Slabe spalne 

navade, premalo počitka in preveč zunanjih vtisov so danes redni spremljevalci 

vsakodnevnega urnika otrok. To so lahko tudi najpogostejši vzroki za preživahne, 

razdražljive ter evforične otroke ali pasivne, blede, preutrujene in prestrašene otroke.  

 

Otroci po kosilu počivajo, dolžino počitka določi vzgojiteljica v skladu s potrebami 

posameznega otroka po dogovoru s starši. Vzgojiteljica z igranjem na liro, 

pripovedovanjem ali petjem otroke umiri. Vedno več otrok potrebuje individualni pristop, 

vedno več otrok ima slabe spalne navade ali celo motnje spanja. Otroci počivajo v stalni 

prisotnosti vzgojiteljice. Za mlajše otroke priporočamo spalne vreče za dojenčke. 
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3.5 Prehrana 

 

Prehrana je brezmesna in vsebuje kvalitetna živila, kot so polnovredna žita, zelenjavo, 

sadje, mleko in mlečne izdelke ter jajca. Prizadevamo si za bio-dinamično kvaliteto živil in 

priprave, ki jo trenutno zagotavljamo v veliki meri. Kosila za naš vrtec dobavlja zunanji 

dobavitelj. Za otroke, ki potrebujejo dietno prehrano, se le-ta lahko zagotovi. Otroci 

imajo minimalno 4 obroke v obdobju osmih do devetih ur bivanja v vrtcu. 
 

3.6 Vloga antropozofije in religije v waldorfski pedagogiki in v pedagoškem procesu v 

vrtcu ter prazniki 

 

Predšolski otrok je duševno odprt do sveta in zato v stanju zaupanja v vse, kar ga 

obkroža. To občutenje, ki ga goji otrok do sveta, je kot vera oz. zaupanje v življenje in v 

svet ter prihodnost. Temu primerno oblikujemo praznovanja, ki so izraz človekove 

povezanosti z naravo in silami kozmosa. Skozi praznovanja se odražajo astronomske in 

astrološke zakonitosti, saj se tudi vesolje razvija in deluje v določenih ritmih. Na te ritme 

in gibanja se odziva tudi zemlja s svojimi letnimi časi in ostalim dogajanjem. Ta dogajanja 

spremenimo v simbolične slike in doživetja, ki jih ovekovečimo s prazniki, ki so za našo 

dušo potrditev in povezava z ritmičnimi dogajanji okrog nas.  
 

Vzgojitelji črpamo del svojega znanja in inspiracije tudi iz duhovne znanosti, ki jo je 

razvil dr. Rudolf Steiner, vendar antropozofija ni neposredni del kurikuluma. Vrtec ne 

pripada nobeni veroizpovedi in je ne poučuje, torej ni konfesionalen. Pedagoški proces 

je krščansko naravnan samo v smislu negovanja krščanskih vrednot kot so: dobrota, 

skromnost, ljubezen, predanost, milina, spoštovanje, hvaležnost, sočutje ipd, predvsem 

na osnovi zgleda, ki ga dajejo vzgojitelji. 

Prav s prazniki ponazarjamo doživljanje in negovanje teh vrednot in vtkemo v 

praznovanja na način, ki ustreza dojemanju otrokove duše. Otrokom ne razlagamo 

pomena praznika, pač pa jim ga približamo z dejavnostmi in primerno ureditvijo prostora.  

Prazniki so povezani z letnimi časi. Jeseni praznujemo Mihaelovo (29. september) in 

Praznik hvaležnosti do narave, Praznik svetilk (11. november), pozno jeseni Sv. Miklavža 

(6. december), pozimi Božič (25. december) in praznik Sv. Treh kraljev (6. januar). 

Spomladi praznujemo Pust, Veliko noč in Praznik cvetlic ter Praznik bele ptice (to so 

Binkošti), poleti Šentjanževo / Janezovo, kresna noč (24. junij).  
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Nekatera praznovanja praznujemo dopoldne z otroki, druga pa popoldne tudi skupaj s 

starši in ni nujno, da jih umestimo točno na isti dan kot so na koledarju, dan praznovanja 

prilagodimo letnemu urniku vrtca. 
 

3.7 Strokovno mnenje o popoldanskih dejavnostih 

3.7.1 Vpliv medijev 

 

V svetu so bile narejene že mnoge raziskave o vplivu, ki ga ima gledanje televizije (in 

uporaba vseh ostalih elektronskih medijev) na otrokov razvoj (več glej avtor: Manfred 

Spitzer idr.). Dolgo in čezmerno gledanje televizije povzroča pri otrocih psihično 

dezorientacijo (nepravilen občutek za resnico in iluzijo), slabitev sposobnosti za 

koncentracijo in gibanje, slabosti vida in sluha, nemirnost, motnje spanja, sproščanje 

prikrite napadalnosti in hromi lastno dejavnost otroka. Rezultati teh raziskav so 

zaskrbljujoči, zato zaradi otrokovega zdravega psihičnega razvoja staršem priporočamo, 

naj otrok, mlajši od deset let, ne gleda televizije (računalnik, play staton ipd.).  

 

Otroci, ki so pod vplivom elektronskih medijev, obremenjujejo tudi druge otroke v vrtcu. 

Preko elektronskih medijev do otroka nikoli ne prihaja resničnost, ampak njen lažni 

nadomestek za resnična doživetja. Televizija otroka navaja k fizični in duševni pasivnosti. 

V vrtcu si prizadevamo, da otrok z lastno dejavnostjo odkriva svet in si ustvarja bogate 

notranje slike. Mediji nudijo otroku zunanje slike, ki jih otrok pasivno sprejema. To vodi k 

nesvobodi in potrošništvu. Otrok se navadi na konstantno animiranje od zunaj, postane 

duševno in duhovno pasiven in nima možnosti in dovolj časa ustrezno razviti svojih 

psihomotoričnih sposobnosti. Zato prosimo, da starši podprejo prizadevanja kvalitetne in 

aktivne vzgoje in otroku odtegnejo gledanje televizije in druge medije ter jim ponudijo 

resnična in razvojnim sposobnostim ustrezna doživetja. Za kar imajo polno podporo in 

ponudbo v okviru našega vrtca. 
 

3.7.2 Ostale prostočasne dejavnosti 

 

Otrok po tem, ko je večino dneva preživel v vrtcu, nujno potrebuje življenje v družini. Z 

vso svojo željo spoznavati, opazovati in delovati, se lahko posveti globjemu stiku s svojo 

domačo in varno okolico. Potrebuje mir in zavetje doma. Staršem odsvetujemo 

obremenjevanje predšolskega otroka s popoldanskimi dejavnostmi kot so: telovadba, 
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ples, učenje tujih jezikov, borilne veščine … Vse te dejavnosti temeljijo na zavestnem 

učenju, kar ne ustreza otrokovemu duševno-duhovnemu razvoju tega obdobja. Po 

celodnevnem bivanju otroka v vrtcu, v skupini, zahtevajo te dejavnosti ponovno 

prilagajanje, koncentracijo, doživljanje novih vtisov, komunikacijo – skratka še dodaten 

duševni in telesni napor, ki mu mi rečemo »vdih« novih informacij in vtisov, otrok pa 

potrebuje tudi sprostitev - »izdih« za predelavo informacij. Starše, ki kljub temu želijo 

otroka vključiti v določeno dejavnost, prosimo, da se o tem pogovorijo z vzgojiteljico.  

 

Če vzgojiteljica pri otroku opazi negativne posledice otrokovih popoldanskih dejavnosti, 

ima pravico zaprositi starše, da vzrok za motnje pri otroku odstranijo. Majhen otrok 

potrebuje pristen stik s svojimi starši, ki ga lahko dobi samo skozi dejavnosti, ki jih doživi 

skupaj s svojo mamo in očetom. S tem bo tudi vzpostavljen pristnejši odnos z otrokom. 

 

3.8 Financiranje vrtca in prispevki staršev 

 

Program vrtca je v našem primeru sofinanciran iz strani lokalne skupnosti v višini cca. 45 % 

vseh stroškov po otroku. V Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja (krajše ZOFVI-

ju) je sicer navedeno 85% sofinanciranje, vendar prihaja do razlik zaradi Pravilnika o 

metodologiji izračunavanja ekonomske cene vrtcev, kjer so nekateri stroški izločeni 

(investicije, prostori itd.). Te stroške financira ustanovitelj, ki je v primeru javnih vrtcev 

lokalna skupnost, v našem primeru pa zasebnik ali društvo: starši in vzgojitelji. Velike 

razlike so tudi med posameznimi občinami. Sami moramo zagotavljati sredstva za najem 

prostorov, nakup opreme, urejanje in investicijsko vzdrževanje in drugo.  

 

Vrtec se financira iz več virov: delno s strani lokalne skupnosti, delno s prispevki staršev 

ter delno s pomočjo sponzorjev in donatorjev ter ustanovitelja. Prispevek staršev 

oblikujemo v skladu s socialno sliko družine in dejanskimi sredstvi, ki družino razvrščajo v 

posamezni plačilni razred in doplačilom razlike, ki nastaja iz naslova 85% financiranja s 

strani lokalne skupnosti, do naše ekonomske cene. 

 

Vpisnina pripada vrtcu in predstavlja enkraten znesek, ki ga starši vplačajo ob vpisu otroka 

v vrtec. Vpisnina predstavlja zagotovilo, da bo otrok naš vrtec zagotovo obiskoval. Višina 

vpisnine se določi do 1. decembra za naslednje obdobje/leto. Ta sredstva se namenjajo za 

Sklad vrtca ter stroške vpisnega postopka. Vpisnino vrtec vrne staršem le v primeru, ko se 

za izpis otroka odloči pedagoški kolegij vrtca v poizkusnem obdobju prvih treh mesecev. 
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Prispevki staršev se natančneje dogovorijo s »Pogodbo o plačevanju oskrbnine in drugih 

stroškov za otroka«. Redno plačevanje prispevkov je pogoj za obiskovanje našega vrtca. 

Starši se zavežejo, da bodo prispevke redno plačevali in sicer za vse mesece v letu v 

skladu z določili Pogodbe o plačevanju stroškov za otroka v vrtcu. 
  

3.9 Poskusna doba in izpis 

 

Prvi trije meseci se štejejo za poskusno dobo. Vrtec si pridržuje pravico, da lahko otroka 

izpiše, če: 
 

* se otrok ne more vključiti v skupino oziroma v dejavnosti, ki se odvijajo v vrtcu, 

* obstaja močno nasprotje med vzgojo v vrtcu in doma, ki se odraža v vedenju otroka 

in starši ne spoštujejo dogovorov z vzgojiteljicami, 

* starši izrazito nasprotujejo pedagoškim načelom in načinu njihovega izvajanja v 

vrtcu, zlasti če ne upoštevajo časa za prihod oz. odhod in drugo, 

* starši zamolčijo pomembne podatke o otrokovem fizičnem in duševnem zdravju, 

* otrok preneha prihajati v vrtec in starši v petnajstih dnevih ne obvestijo vzgojiteljice o 

vzroku odsotnosti, 

* starši ne izpolnjujejo redno svojih finančnih obveznosti do vrtca (podrobnosti 

določene v Pogodbi o plačevanju). 

 

Pred izpisom otroka iz vrtca se morajo na pobudo pedagoškega kolegija vrtca opraviti 

svetovalni razgovori s starši, kjer se poskušajo ugotoviti razlogi in poiskati možnosti 

rešitve. Izpis otroka na pobudo vrtca je možen le s soglasjem Skupne pedagoške 

konference in vodstva vrtca.  

 

Starši lahko otroka izpišejo pisno (izpolnijo izpisni obrazec), z enomesečnim odpovednim 

rokom. V času odpovednega roka so starši dolžni plačati prispevek še najmanj do konca 

meseca, v katerem je bil otrok izpisan in sorazmerni del za obdobje do konca šolskega 

leta (in upoštevaje število mesecev v šolskem letu izpisa, v katerih je bil vpisan v vrtec), 

izjema je le ko se družina preseli v drug kraj bivanja. 
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3.10 Odgovornost staršev v povezavi z vrtcem 

 

Starši so odgovorni za otroka do trenutka, ko ga zjutraj osebno predajo vzgojiteljici in od 

trenutka, ko popoldne vzgojiteljica otroka preda staršem.  
 

Če starši po otroka ne morejo priti osebno, lahko pošljejo drugo odraslo osebo, ki se 

mora izkazati s pisnim pooblastilom staršev in osebnim dokumentom. Če bodo po otroka 

prihajali npr. stari starši, se o tem predhodno dogovorijo z vzgojiteljico in posredujejo 

pisno pooblastilo. 

 

Otroci naj ne prinašajo v vrtec nakita, ur, osebnih predmetov, sladkarij in igrač. Za 

prinešene stvari vrtec ne odgovarja. Te svari so lahko zelo moteče  ali celo nevarne za 

otroke in so jih vzgojiteljice dolžne umakniti. 

 

Pri praznovanjih, izletih in drugih prireditvah v sklopu vrtca, ki se dogajajo  ob 

prisotnosti staršev, so starši odgovorni za varnost svojega otroka oz. otrok. 

 

 



 

40 
 

4. PRAVICE OTROK IN STARŠEV  

Otroci imajo pravico do: 

 

* spoštovanja osebnega dostojanstva kot enkratnega bitja, ki ne potrebuje 

dokazovanja s tekmovanjem, 

* enakih možnosti in optimalnega razvoja ne glede na spol, narodnost, raso, socialno 

in kulturno poreklo, veroizpoved in kakršenkoli drug položaj otroka ali staršev, 

* varnega zdravega in razumevajočega okolja, 

* strokovnega dela in ravnanja, ki upošteva značilnosti otrokovega razvoja v 

določenem starostnem obdobju ter značilnosti in potrebe posameznega otroka s 

stališča waldorfske pedagogike,  

* proste igre, saj je igra zanje to, kar je za šolskega otroka učenje in za odraslega delo, 

* neposrednega doživljanja okolja, namesto abstraktnih intelektualnih razlag o njem, 

* doživljanje resničnih človeških kvalitet, ki mu jih posredujejo odrasli kot vzor. 

 

Starši imajo pravico do: 

 

* spoštovanja in upoštevanja njihove vloge, kot glavnih nosilcev odgovornosti za 

otrokovo vzgojo in razvoj, 

* svobodnega odločanja o vpisu otroka v vrtec, s čimer uresničujejo svojo pravico do 

izbire vzgoje, 

* obveščenosti o programu in delovanju vrtca,  

* aktivnega sodelovanja pri dejavnostih, ki jih predlaga vrtec, 

* obveščenosti o otrokovem počutju in razvoju, 

* strokovne pomoči pri vzgoji otroka, 

* spoštovanja zasebnosti družine. 

 

4.1 Obveznosti staršev do vrtca 

 

Starši imajo naslednje obveznosti: 

* seznanitev z življenjem vrtca in organizacijo dela,  

* sodelovanje z vzgojiteljicami v korist otrok, zlasti točno prihajanje in odhajanje, 

javljanje odsotnosti, obveščanje o pomembnih spremembah pri otroku oz. v 
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družini, 

* da v vrtec pripeljejo le zdravega otroka in da poskrbijo za to, da se otrok pozdravi 

do konca svoje bolezni doma, 

* redno izpolnjevanje finančnih obveznosti do vrtca, 

* upoštevanje strokovnih odločitev vzgojiteljice in dogovorjenega reda ter obnašanja 

v prostorih  vrtca, 

* da vzgoja na domu ni v popolnem nasprotju z vzgojo v vrtcu. 

 

4.2 Načini povezovanja in sodelovanja s starši 

 

Sodelovanje staršev z vzgojiteljicami je v našem vrtcu izjemno pomembno. Usklajenost 

vzgojnih vplivov doma in v vrtcu daje otroku občutek varnosti. Tesni stiki omogočajo 

staršem in vzgojiteljici boljše razumevanje otrokovih potreb. Zato od staršev 

pričakujemo, da se organiziranih dejavnosti redno udeležujejo.  

 

Vrtec organizira naslednje oblike sodelovanja: 
 

* seznanitev staršev z osnovami pedagogike in organizacijo vrtca. V ta namen dobijo 

starši to Publikacijo in dodatne informacije na prvem srečanju z vzgojiteljicami; 

* sprejemni pogovor, ki se ga udeležijo starši z otrokom. Takrat se vzpostavi prvi 

osebni stik, vzgojiteljica dobi pomembne osnovne podatke in vtise o otroku; 

* starševske večere, na katerih obravnavamo pedagoška in druga vprašanja; 

* informiranje staršev z dopisi in obvestili na oglasni deski; 

* delavnice za izdelovanje igrač, dekorativnih predmetov ipd.; 

* individualne pogovore o otroku, ki se odvijajo na željo vzgojiteljice ali staršev; 

* obiski vzgojiteljice otroka na domu po potrebi in vnaprejšnjim dogovorom. Obiski 

še posebej utrdijo vez med otrokom, vzgojiteljico in starši; 

* obiski staršev v vrtcu po dogovoru z vzgojiteljico; 

* praznovanja - nekatere praznike praznujemo v vrtcu skupaj s starši v popoldanskem 

času; 

* praznovanje rojstnega dneva otroka, pri čemer se vzgojiteljica odloči, na kakšen 

način bodo starši vključeni v praznovanje; 

* izlete na pobudo staršev ali vrtca; 

* delovne akcije za temeljitejše čiščenje, urejanje, manjša popravila itd.; 
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* pomoč pri iskanju dodatnih finančnih ali materialnih sredstev za vrtec (donacije, 

sponzorstva, nabava materialov pod ugodnimi pogoji ipd.); 

* vrtec lahko predlaga staršem, da eden ali več izmed njih prevzame vlogo zaupnika 

in predstavnika v Svetu staršev. Zaupnik sprejema in posreduje predloge staršev 

vrtcu in obratno, skrbi za ohranjanje dobrih odnosov med starši in vzgojiteljico, 

pomaga pri organizaciji delovnih akcij, izletov in prireditev in pri reševanju drugih 

zadev. V dogovoru z vrtcem predstavlja vrtec v javnosti; 

* glede na interes staršev, vrtec organizira ali predlaga različne dodatne dejavnosti 

(seznanitev z antopozofskim zdravnikom, sodelovanje s pridelovalci biodinamične 

prehrane, mednarodna povezovanja v zveze in gibanja staršev za boljše pogoje za 

otroke in družine ...). 

 

4.3 Strokovno sodelovanje in reference 

 

Razvijamo jasli waldorf / Emmi Pikler, na podlagi Steinerjevega Splošnega nauka o človeku 

(v originalu: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik). 

 

Jaslični program razvijamo s svetovalno in mentorsko pomočjo ga. Birgit Krohmer  

(http://birgitkrohmer.de/Homepage_Birgit_Krohmer/Birgit_Krohmer_-_Home.html), ki je 

vodja seminarja v Stuttgartu, za delo z otroki od 0 do 3. leta starosti. Hkrati je tudi 

soavtorica knjige »Der Baby – Guide für erste Jahr« in »Waldorfkindergarten heute« ter je 

bila ožja sodelavka pediatrinje dr. Emmi Pikler (1902 - 1984, Madžarska), hkrati je tudi  

članica medicinske sekcije Goetheanuma, ki je specializirana za to področje. 

 

Razvijamo tudi inkluzijo, po nemškem zdravilnem terapevtu in avtorju literature s to 

tematiko, Henningu Köhlerju (http://www.janusz-korczak-institut.de/index.php?id=10), ki 

kot pristop omogoča vključevanje različnih otrok in družin, ob spoštovanju in 

sprejemanju njihove individualnosti. Poudarjanje spoštovanja različnosti je eden izmed 

poglavitnih temeljev pri zagotavljanju večje svobode ter avtonomije pri posameznikih – 

strokovnih delavcih in vseh vzgojno-izobraževalnih institucij nasploh. Pa tudi večjo 

svobodo in neodvisnost duhovnega življenja, kamor spada kultura, šolstvo, verska ali 

svetovnonazorska opredelitev ipd., kar je temelj za demokratično družbo prihodnosti.  
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4.4 Strokovni svet za splošno izobraževanje RS je potrdil  program waldorfskega vrtca 

 

Waldorfska šola Ljubljana je za naš vrtec izdala Soglasje k izvajanju javno veljavnega 

programa za predšolske otroke – program waldorfski vrtec, ki ga je sprejel Strokovni svet 

za splošno izobraževanje MŠŠ RS (Soglasje št. 358/11, z dne 10.5.2011). 

 

Smo član mednarodne zveze IASWECE, pod strokovnim spremljanjem ga. Brigitte 

Goldmann (http://www.iaswece.org/index.aspx). 
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