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NAGOVOR RAVNATELJICE

Dragi otroci, spoštovani starši!

Pričenjamo z novim šolskim letom, spočiti po počitnicah in prip-
ravljeni na nove izzive. Pred vami je nova publikacija Vrtca Beltinci, 
v kateri vam predstavljamo osnovne podatke o našem vrtcu.

Naše vzgojno-izobraževalno delo izvajamo na podlagi Kurikuluma 
za vrtce, ki je naš nacionalni dokument. Na ta način zagotavljamo 
dobro načrtovane in izvajane dejavnosti, ki uravnoteženo zastopajo 
vsa področja kurikuluma: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava 
in matematika. Nekateri oddelki vnašajo v svoje delo elemente met-
odologije Korak za korakom in pedagogike Reggio Emilia.

S svojimi bogatimi izkušnjami in strokovnim znanjem se trudi-
mo ustvarjati spodbudno učno okolje in oblikovati osebnosti, ki 
bodo znale iskati odgovore na izzive sodobne družbe in aktualnih 
družbenih procesov.

Vabim vas, da nam s svojimi mnenji pomagate tudi vi, da bomo laž-
je dosegali skupne cilje.      

Ravnateljica:
Martina VidonjaMartina Vidonja
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POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE IN
KONTAKTI

UPRAVA VRTCA
(Enota BIBE, Jugovo 33, VHOD II)

Ravnateljica: MARTINA VIDONA,
02/542 20 92; 041 605 019; martina.vidonja@v-beltinci.ms.edus.si

Tajništvo: LILIJANA RITLOP: 02/542 20 90, 
fax: 02/542 20 98; vrtec.beltinci@v-beltinci.ms.edus.si

Računovodstvo, obračunavanje oskrbnin: ŠTEFAN FORJAN,
02/542 20 93; stefan.forjan@v-beltinci.ms.edus.si

Spletna stran: www.vrtecbeltinci.si

Poslovalni čas uprave vrtca je od ponedeljka do petka od
7.00 do 15.00.

URADNE URE: Od ponedeljka do petka, in sicer
7.00–8.00 ter 12.00–14.00.
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SKUPNE STROKOVNE SLUŽBE
(Enota BIBE, Jugovo 33, VHOD I)

Svetovalna delavka: URŠKA RAŠČAN,
02/542-20-91; urska@v-beltinci.ms.edus.si

Organizator prehrane in zdravstveno-higienskega režima:
GREGOR ZVER, 02/542-20-99, GSM: 041 683 305;
gregor.zver@v-beltinci.ms.edus.si

Poslovalni čas svetovalne službe in OP ZHR: od ponedeljka do 
srede, in sicer od 7.00 do 15.00.
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POSLANSTVO, VIZIJA IN 
TEMELJNE VREDNOTE

POSLANSTVO

Prijazne enote

Varno bivanje

Izkazovanje strpnosti

Odprta komunikacija

Kakovostni programi

ZA

OTROKE NOVE DOBE

VIZIJA

V HIŠE TOPLINE

Z VARNIM IN

STRPNIM KORAKOM

DO ZADOVOLJNIH

OBRAZOV

VREDNOTE

zaupanje

spoštovanje

zdravje

sodelovanje

varnost

delavnost

razvoj
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ZAKAJ V VRTEC BELTINCI?

V vrtcu bo za vašega otroka skrbelo strokovno usposobljeno osebje, 
ki pozna razvojne značilnosti otroka in starosti primerno z vsemi 
dejavnostmi spodbuja njegov razvoj. Poleg motiviranega, izkušen-
ega in strokovnega kadra Vrtec Beltinci ponuja urejene in varne 
igralnice ter zunanje površine, kvalitetne in didaktične igrače, 
uravnoteženo prehrano in pozitivno klimo. 

Vašega malčka v vrtcu čaka ves čas sveta, ki se samo za nas ob igri 
ustavi, in kopica nasmejanih in srečnih prijateljev. Ob igri se učimo 
za nas velikih stvari - od vezanja vezalk, igranja na palčke, pa vse do 
učenja nemških in angleških besed. 

Otroku bo poleg spodbujanja razvoja omogočena socializaci-
ja – navezovanje stikov z vrstniki in socialne izkušnje, ki jih v 
predšolskem obdobju nujno  potrebuje.

Zaposleni v Vrtcu Beltinci združujemo strokovno znanje, delovni 
zanos in neskončno ljubezen do otrok v prijetnem vzdušju, kjer se 
počutimo lepo prav vsi. Za naš vrtec pravimo, da je »hiška topline«, 
kjer kot velika družina skupaj živimo, delamo, se igramo in rastemo, 
tako majhni kot veliki.
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METODE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 
DELA

V vrtcu upoštevamo temeljna načela in cilje predšolske vzgoje, 
zapisane v Kurikulumu za vrtce:

• Enakovredni pogoji za optimalni razvoj vsakega otroka.
• Stalna skrb za zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega 

okolja.
• Upoštevanje otrokovih samoiniciativnih  pobud.
• Upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok.
• Avtonomnost in strokovna odgovornost strokovnih delavcev.
• Pester izbor vsebin, dejavnosti in metod dela.
• Ohranjanje ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega 

in duševnega razvoja.
• Dobro sodelovanje s starši in okoljem ...
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PODROCJA DEJAVNOSTI V VRTCU

GIBANJE (Omogočamo in spodbujamo gibalne dejavnosti vseh 
otrok, razvijamo gibalne sposobnosti, postopno spoznavamo os-
novne prvine različnih športnih zvrsti …)

JEZIK (Prednostna naloga naših vzgojno-izobraževalnih dejavnosti 
je jezik kot objekt igre in raznolike dejavnosti zgodnjega opismen-
jevanja.)

UMETNOST (Spodbujamo ustvarjalnost, radovednost in veselje do 
vseh umetniških dejavnosti  ter doživljanje, spoznavanje  in uživan-
je umetnosti.)

DRUŽBA  (Spoznavamo sebe, ožje in širše družbeno in kulturno 
okolje, medkulturne in druge razlike …)

NARAVA (Razvijamo naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do 
žive in nežive narave, svojega telesa ...)

MATEMATIKA (Matematika v vsakdanjem življenju, povezovanje 
z drugimi področji, doživljanje matematike kot prijetne izkušnje …)
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OTROKOV DAN V VRTCU

Otrokov dan v vrtcu je skrbno načrtovan skozi cel dan in je sestavl-
jen iz elementov dnevne rutine, bivanja zunaj in usmerjenih dejav-
nosti. Naravnan je tako, da otroku omogoča varno, zdravo, čustveno 
toplo in srečno otroštvo z vplivanjem na razvoj otrokovih miselnih, 
telesnih, čustvenih in socialnih spretnosti.

Elementi dnevne rutine so naslednji: 

• Jutranji sprejem otrok. 
Otrok vzpostavi prvi pomemben stik s strokovnimi delavci in vrst-
niki. Trudimo se spoznati in upoštevati otrokove speci� čne potrebe 
po določenem načinu vključevanja v oddelek. Starši imajo možnost 
prenesti strokovnim delavcem kratke informacije, ki so pomembne 
za otrokovo bivanje v vrtcu. 

• Prehrana. 
Prehranjevalni program zagotavlja tri obroke dnevno, kjer ima 
otrok možnost razvijanja prehranjevalne kulture in zdravih življen-
jskih navad. Za žejo ima na razpolago vodo, čaj in vsakodnevno tudi 
sadje ter prigrizke. 

• Usmerjene dejavnosti. 
Navadno se v večjem delu odvijajo v času po zajtrku. Pri usmerjenih 
dejavnostih smo še dodatno pozorni na načrtovanje iz vseh šestih 
področij kurikula, ki se prepletajo v izvedbah vseh dejavnosti. Cilji 
iz teh dejavnosti se uresničujejo tudi v ostalem času bivanja otroka 
v vrtcu, saj se povezujejo tudi z elementi dnevne rutine.
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• Urejanje in pospravljanje prostora. 
Otroci v skladu s svojimi zmožnostmi sodelujejo s svojimi idejami 
pri urejanju in pospravljanju. Pomembno je, da vsak otrok postori 
čim več sam in samostojno.

• Bivanje zunaj.
Iz razloga utrjevanja zdravja in krepitve imunskega sistema je pri-
poročljivo bivanje na svežem zraku ob večini vremenskih pogojev, 
v ustreznih oblačilih in obutvi. Otrok ima zunaj tudi večji prostor 
za gibanje in nudeno možnost razvoja različnih gibalnih koncep-
tov, ki so za otrokov razvoj zelo pomembni. Bivanje na vrtčevskem 
dvorišču se dopolnjuje s sprehodi/pohodi, ki so tudi ciljno nara-
vnani.

• Počitek. 
Potrebo po počitku otroku zagotavljamo v skladu z njegovim živl-
jenjskim ritmom in potrebami posameznega otroka. Spanje ni ob-
vezno. Otrokom, ki spanja ne potrebujejo, zagotovimo umirjene 
dejavnosti v obliki aktivnega počitka.

• Odhod domov.
Pomembno je posvetiti pozornost otroku tudi, ko odhaja domov, da 
začuti, da je naslednji dan spet dobrodošel v vrtcu. Otrok se navaja 
na pospravljanje igrač za seboj, preden zapusti vrtec.
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SODELOVANJE IN POVEZOVANJE S STARŠI

Sodelovanje s starši je eden od najpomembnejših vidikov kako-
vostne predšolske vzgoje. Starši so partnerji tako v vzgojnem pro-
cesu kot tudi v organih upravljanja vrtca.

OBLIKE SODELOVNJA
 1. Svet staršev vrtca
 2. Svet vrtca
 3. Strokovna sodelovanja
 4. Neformalna srečanja, praznovanja, izleti, nastopi …
 5. Sodelovanje v projektih in vključevanje v vzgojno delo
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VPIS IN IZPIS OTROKA TER UVAJANJE V 
VRTEC

V času rednega vpisa (ali med letom) starši oddate v svetovalni služ-
bi VLOGO ZA VPIS OTROKA V VRTEC (najdete jo na spletni 
strani vrtca ali dobite ob vpisu).

Izpolnite dva izvoda POGODBE O DOLOČITVI MEDSEBO-
JNIH PRAVIC IN OBVEZNOSTI STARŠEV IN VRTCA (najdete 
jo na spletni strani vrtca ali dobite ob vpisu).

Na pristojnem Centru za socialno delo en mesec pred vstopom 
otroka v vrtec oddate VLOGO ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ 
JAVNIH SREDSTEV (najdete jo na spletni strani vrtca ali dobite v 
vseh knjigarnah in papirnicah DZS).

Vašega pediatra zaprosite za ZDRAVNIŠKO POTRDILO za vpis v 
vrtec in ga prinesite s seboj na uvajanje.

OBVEŠČANJE O REDNEM VPISU - po pošti v mesecu juliju.

UVAJANJE V VRTEC - prvi teden v mesecu septembru oz. med 
letom ob vpisu.

EVIDENČNI VPIS ni redni vpis. Otroka, ki bo vpisan med letom, 
beležimo v evidenci.

INFORMACIJE O VPISU na www.vrtecbeltinci.si in pri svetovalni 
delavki (glejte  kontakte).
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PRAVICE STARŠEV IN OTROK 

so določene v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih.

Starši imate pravico:
• do postopnega uvajanja otrok v različne programe vrtca ter do 

dogovora z vzgojiteljico o najbolj sprejemljivem načinu vkl-
jučevanja;

• do sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v 
oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljico do aktivnega sodelo-
vanja pri vzgojnem delu, pri čemer pa morajo starši spoštovati 
strokovno avtonomnost vrtca;

• do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu (oglasne deske, 
kotički za starše, …);

• do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum);
• do izmenjave informacij in do poglobljenega pogovora o otroku 

s strokovnimi delavci vrtca(vzgojiteljica, pomočnica vzgojitel-
jice, svetovalna delavka), ob dogovorjenem času (pogovorne 
ure);

• do sodelovanja v svetu staršev in preko predstavnika v svetu 
vrtca;

• do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podat-
kov.
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Otroci imajo pravico:

• do enakih možnosti ob upoštevanju razlik;
• do izbire drugačnosti, ki jo mora omogočati organizacija 

življenja in dela v vrtcu, do vzgoje za strpnost, solidarnost in 
odgovornost;

• do svetovnonazorsko nevtralne vzgoje;
• do zagotovljenih možnosti za optimalen razvoj ne glede na 

spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pri-
padnost, telesne in duševne značilnosti.
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OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA 

V vrtcu vam zagotavljamo, da bomo prijazno in strokovno skrbeli 
za vašega otroka, starše pa prosimo, da:

• s prihodom in odhodom otroka iz vrtca seznanite strokovno 
delavko;

• zagotovite spremstvo otroka v vrtec in iz njega z osebo, staro 
najmanj 14 let;

• odsotnost otroka javite do 8. ure;
• bolnega otroka zadržite doma;
• upoštevate meje vašega soodločanja in neupravičeno ne pose-

gate v strokovno avtonomnost vrtca;
• pravočasno in redno izpolnjujete � nančne obveznosti do vrtca; 
• do roka oddate zaprošene podatke;
• sproti sporočate spremembe o osebnih podatkih;
• zagotovite, da otrok v vrtec ne prinaša nevarnih predmetov in 

igrač;
• otroka oblečete in obujete za sproščeno igro in primerno vre-

menu;
• upoštevate sprejete dogovore in naš poslovalni čas.
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PLACILO PROGRAMA

VIŠINA PLAČILA VRTCA
O višini plačila vrtca odloča pristojni Center za socialno delo, kjer 
starši oddajo izpolnjen obrazec VLOGA ZA UVELJAVLJANJE 
PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTAV. Na CSD se dobijo tudi vse po-
trebne informacije v zvezi z višino plačila vrtca. Staršem pripada 
pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega mese-
ca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta. To pomeni, 
da morajo starši vlogo oddati en mesec pred potekom odločbe. 

PONOVNO UVELJAVLJANJE PRAVICE DO SUBVENCIJE 
VRTCA
Če ponovno uveljavljate pravico do subvencije vrtca (ste upra-
vičenec do pravice in jo želite podaljšati),  lahko vložite enostavne-
jšo VLOGO ZA PONOVNO UVELJAVLJANJE PRAVICE DO 
OTROŠKEGA DODATKA/SUBVENCIJE VRTCA. Vse vloge na-
jdete starši na spletu in v vseh knjigarnah ter papirnicah.

DVA IN VEČ OTROKA V VRTCU
Za starejšega otroka, vpisanega v vrtec, starši plačajo plačilo v višini 
plačilnega razreda, ki jim je odločen z odločbo CSD, za mlajšega 
otroka pa 30% delež plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom, 
kot znižano plačilo vrtca. V celoti je do brezplačnega vrtca upra-
vičen tretji in vsak naslednji otrok iz družine, zanj se zagotavljajo 
sredstva v višini plačila staršev iz državnega proračuna.
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VRTEC BELTINCI 2014/15:

• JAVNI VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD, ustanovljen pred 18 
leti z odlokom Občine Beltinci (objava v: Ur.L. RS št. 6-7. II. 
1997);

• 6 enot na 6 lokacijah;
• 18 oddelkov;
• 57 zaposlenih;
• 304 vpisanih otrok; 
• 8 let certi� kat kakovost SIQ Kakovost za prihodnost vzgoje in 

izobraževanja;
• 4 leta EKO vrtec;
• vsako leto več inovativnih projektov;
• RAZNOLIKE OBOGATITVENE DEJAVNOSTI;
• KAKOVOSTNE IN STROKOVNO IZBRANE DODATNE 

DEJAVNOSTI. 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI izvajajo strokovne delavke po 
enotah, za otroke so brezplačne.

DODATNE DEJAVNOSTI izvajajo zunanji sodelavci, ponujamo 
jih na željo staršev.

Letos ponujamo: gledališko-lutkovni abonma, plesno šolo in
plavalni tečaj.
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ENOTA »BIBE« BELTINCI

Naslov: Enota BIBE Beltinci, Jugovo 33, 9231 Beltinci
E-naslov: vrtec.beltinci@v-beltinci.ms.edus.si
Tel: 02 542 20 90, možnost vezave v vsak oddelek
Tel.: 02 542 20 94 (oddelki 1-3), 02 542 20 96 (oddelki 3-6)
Vodja enote: Milena Balažic
Poslovalni čas: 5.30–16.00
Št. oddelkov:  3 oddelki 1. starostnega obdobja in 4 oddelki druge-
ga
Kapaciteta:  125 otrok
Št. prostih mest: Glej spletno stran vrtca www.vrtecbeltinci.si  ali 
portal MIZŠ/prosta mesta v vrtcih.
Posebnosti:  V enoti so uprava in skupne strokovne službe 
(svetovalna služba in organizator prehrane in ZHR) ter centralna 
kuhinja. Je največja enota z veliko telovadnico in zeliščnim vrtom 
z imenom PUŽ, za katerega skrbimo vsi skupaj. V enoti BIBE svoj 
program bogatimo z angleščino, pravljičnimi urami in plesom.
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ENOTA »SONCEK« DOKLEŽOVJE

Naslov:  Glavna ulica 15, Dokležovje, 9231 Beltinci
E-naslov: enota.doklezovje@siol.net
Tel.: 02 543 13 92
Vodja enote: Sonja Serec
Poslovalni čas:  6.00–15.30
Št. oddelkov:  2 (1 oddelek 1. starostnega obdobja in 1 oddelek 2. 
starostnega obdobja)
Kapaciteta:  33 otrok
Št. prostih mest: Glej spletno stran vrtca www.vrtecbeltinci.si ali 
portal MIZŠ/prosta mesta v vrtcih.
Posebnosti: Živijo skupaj s podružnično šolo Dokležovje  in v 
neposredni bližini gozda in potoka, kar daje enoti posebno noto 
»sožitja z naravo«. Številni sprehodi in orientacijski pohodi so z 
iskanjem zaklada prava mala pravljična dežela, v katero pogosto 
zaide tudi palček Vili.

ENOTA »SONCEK« DOKLEŽOVJE
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ENOTA »SODCEK« GANCANI

Naslov: Gančani 1, 9231 Beltinci
E-naslov: enota.gancani@siol.net
Tel.: 02 542 10 40
Vodja enote: Darja Ošlaj
Poslovalni čas:  6.00–16.00
Št. oddelkov:  3 (1 oddelek 1. starostnega obdobja in 2 oddelka 2. 
starostnega obdobja)
Kapaciteta: 54
Št. prostih mest: Glej spletno stran vrtca www.vrtecbeltinci.si  ali 
portal MIZŠ/prosta mesta v vrtcih.
Posebnosti: Po metodi Korak za korakom odkrivamo celo nemške 
besede, plešemo folkloro in se skrivamo v velikem sodu igralni 
hiški, ki označuje našo veselo enoto.

ENOTA »SODCEK« GANCANI
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ENOTA »MLINCEK« IŽAKOVCI

Naslov: Ižakovci 72 a, 9231 Beltinci
E-naslov: enota.izakovci@siol.net
Tel: 02 541 24 73
Vodja enote: Darinka Gruškovnjak
Poslovalni čas: 6.00–15.30
Št. oddelkov:  2 (1 oddelek prvega in 1 oddelek drugega 
starostnega obdobja)
Kapaciteta: 33
Št. prostih mest: Glej spletno stran vrtca www.vrtecbeltinci.si  ali 
portal MIZŠ/prosta mesta v vrtcih.
Posebnosti: Imamo čisto svojo himno »Biba gre v mlinček«, pleše-
mo folkloro, na najbolj zabaven način spoznavamo izročilo kraja, 
se igramo na urejeni čutni poti in imamo zelo, zelo pridne starše. 
Sodelovanje s starši je v enoti Mlinček še posebej zgledno.

ENOTA »MLINCEK« IŽAKOVCI
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ENOTA »SLAMICA« LIPOVCI

Naslov: Lipovci 274, 9231 Beltinci
E-naslov: enota.lipovci@siol.net
Tel.: 02 542 10 59
Vodja enote: Damjana Erjavec
Poslovalni čas: 6.00–16.00
Št. oddelkov:  2 (en kombinirani, v katerem so otroci prvega in 
drugega starostnega obdobja in 1 oddelek drugega starostnega 
obdobja)
Kapaciteta: 40
Št. prostih mest: Glej spletno stran vrtca www.vrtecbeltinci.si  ali 
portal MIZŠ/prosta mesta v vrtcih.
Posebnosti: Igramo se nemščino in preko igre odkrivamo 100 
jezikov koncepta Reggio Emillia. Zabavamo se ob glasbenih uricah 
in naužijemo svežega zraka na prostranem zelenem igrišču pred 
vrtcem.

ENOTA »SLAMICA« LIPOVCI
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ENOTA »CIGELCEK« MELINCI

Naslov: Melinci 163, 92312 Beltinci
E-naslov: enota.melinci@siol.net
Tel.: 0820 37500
Vodja enote: Metka Sobočan
Poslovalni čas: 6.00–15.30
Št. oddelkov:  2 (1 kombinirani in 1 drugega starostnega obdobja)
Kapaciteta: 40
Št. prostih mest:  Glej spletno stran vrtca www.vrtecbeltinci.si  ali 
portal MIZŠ/prosta mesta v vrtcih.
Posebnosti: Sobivamo z oddelkom podružnice OŠ Beltinci in se 
od starejših otrok veliko naučimo. V cigelčku imamo tako čudovito 
vzdušje, da pri nas rade gnezdijo štorklje. Morda pa jih pritegnejo 
naše pravljične urice.

ENOTA »CIGELCEK« MELINCI
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HIMNA VRTCA BELTINCI

V hiški topline, otroci smo vsi,
ob igri in delu še rastemo mi.

Sanjamo sonce,
nad oblaki letimo,

pod mavrico ležemo,
si sanje delimo.

Pesem odmeva, nikoli ne mine,
vse je mogoče v naši hiški topline.

Z roko v roki v nove dni,
varni koraki so naše poti.

Kot biseri mali v očeh žari sreča,
zaklad so obrazi in lička rdeča.

S prstkom smo šli okrog po celem planetu,
nikjer nismo našli take hiške na svetu.

    


