Enota

CENTER
Tam na sredi mesta
Center naš stoji,
smeh otroški tu se sliši,
pesmica iz ust doni.
Se igramo, krohotamo,
zgodbice poslušamo.
Ko pa sonce zunaj sije,
na igrišče stečemo.
Guganje in tobogani,
to so prava stvar za nas.
A kolesa in tricikli,
to je šele pravi špas.

Ula, 4 leta

1. 9. 2021–31. 8. 2022

Oblike sodelovanja s starši
Avgust 2021

informativno srečanje

December 2021

Dežela pravljic

April/Maj 2022

zaključek ob koncu vrtčevskega leta

Pogovorne ure
Prvi ponedeljek v mesecu od 16. ure naprej in po dogovoru.

Sodelovanje z okoljem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bližnje kmetije
čebelarji
enote vrtca
gasilska društva
Glasbena šola Zagorje ob Savi
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi
ljudje v naši občini, ki opravljajo za otroke zanimive poklice
Srednja šola Zagorje
Zdravstveni dom Zagorje ob Savi
Policijska postaja Zagorje ob Savi
Kinološko društvo Zagorje ob Savi
Varstveno-delovni center Zagorje ob Savi
osnovne šole
Osnovna šola Ivana Skvarče Zagorje ob Savi in Osnovna šola
Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi.

Izhodišče načrtovanja življenja in dela v
vrtcu je Kurikulum za vrtce.
Vsakodnevne dejavnosti potekajo po
področjih (gibanje, jezik, umetnost, družba,
narava in matematika), ki se med seboj
prepletajo, dopolnjujejo in povezujejo.
Z željo, da bi se vaši in naši otroci v
prijetnem vzdušju in spodbudnem okolju
dobro počutili in veliko naučili, se trudimo
po svojih najboljših močeh. Da bi bili čim
bolj uspešni, vas vabimo k sodelovanju, saj
se bosta s tem medsebojno dopolnjevala
družinsko in vrtčevsko prizadevanje.

”Vzgojitelji in starši s tem pridobimo, otroci
zmagajo.”
(J. Hymes)

Naj nam bodo zadovoljni in veseli otroci,
ki na vrtec hranijo enega izmed svojih
najlepših spominov, nagrada za pretekle
napore in navdih za prihodnje.

Vrtec Zagorje ob Savi

Cesta 9. avgusta 111, 1410 Zagorje ob Savi
Ravnateljica:
Darja Rakovič – 03 566 06 61
darja.rakovic@guest.arnes.si
Pomočnici ravnateljice:
Tatjana Grujić – 03 566 06 76
tatjana.grujic@guest.arnes.si
Anita Suša – 03 566 06 62
anita.susa@guest.arnes.si
Vodja prehrane in organizatorka
zdravstveno-higienskega režima:
Ana Mulej – 03 56 606 95, 041 464 861
ana.mulej@guest.arnes.si
Enota Center
Cesta zmage 7 a, 1410 Zagorje ob Savi
center.vrteczagorje@guest.arnes.si
Vodja enote:
Mihaela Garantini – 041 492 006
Oddelki prvega in drugega starostnega
obdobja: 03 566 06 73, 051 435 411
Oddelki drugega starostnega obdobja:
03 566 06 71

Klara, 4 leta

Oddelek 4–5 let

Oddelek 1–2 let

Sanja Krhlikar,
vzg. pred. otrok

Zdenka Nedić,
Vida Končar,

vzg. pred. otrok – pom. vzg.

Lucija Dobčnik,

Oddelek 3–4 let

vzg. pred. otrok

Anastazija Taškar,

Valerija Podmenik,

vzg. pred. otrok

vzg. pred. otrok – pom. vzg.

Irena Medved,

vzg. pred. otrok – pom. vzg.

Oddelek 5–6 let

Mihaela Garantini,

Oddelek 2–3 let

vzg. pred. otrok

Saša Sušnik Rink,
vzg. pred. otrok

Oddelek 2–3 let

Branka Kukić/Anja Bantan,
vzg. pred. otrok

Eva Pelemiš,

vzg. pred. otrok – pom. vzg.

Gabrijela Zaletel,

vzg. pred. otrok – pom. vzg.

Oddelek 4–5 let

Monika Macerl,

vzg. pred. otrok – pom. vzg.

Nevenka Grden,
vzg. pred. otrok

Vesna Polc,

vzg. pred. otrok – pom. vzg.

Darjana Kneževič,
spremljevalka

Jakob, 2 leti; Ažbe, 2 leti; Lori, 3 leta; Neira, 3 leta; Ina, 3 leta; Ula, 3 leta; Klara, 4 leta

Dan v vrtcu v 1. starostnem obdobju

Dan v vrtcu v 2. starostnem obdobju

Obogatitveni programi

5.00–8.45 (1–2, 2–3)
Prihod otrok, možnost jutranjega počitka, igra,
sadje, nega, zajtrk

5.00–8.45
Prihod otrok, možnost jutranjega počitka, sadje, igra,
zajtrk

8.45–11.30 (1–2)
Igra in dejavnosti v igralnici in na prostem, nega,
malica

8.45–12.15
Igra in dejavnosti v igralnici in na prostem,
sadna malica, nega

11.30–13.30 (1–2)
Počitek in igra

12.15–13.00
Kosilo

13.30–14.00 (1–2)
Kosilo, nega

12.45–16.30
Možnost počitka, nega, igra in dejavnosti v igralnici
in na prostem, malica

• lutkovno gledališče v enoti
• gibalni/športni program Mali sonček
(2–6 let)
• ogledi razstav in prireditev v Kulturnem
centru Delavski dom Zagorje ob Savi
• predstave v enoti
• razstavljanje otroških izdelkov in druženje v
sončni sobi
• vadba v Športni dvorani Zagorje ob Savi
(4–5, 5–6 let)
• Varno s soncem
• zdravstvenovzgojne vsebine
• zobozdravstvene vsebine

8.45–12.15 (2–3)
Igra in dejavnosti v igralnici in na prostem,
sadna malica, nega

.....................................
Vodja enote: Mihaela Garantini

12.15–14.00 (2–3)
Kosilo, počitek, igra, nega

Vzgojiteljici za dodatno strokovno
pomoč: Maja Rome Anžlovar – specialna
pedagoginja, Anja Tkalec – logopedinja

14.00–16.30 (1–2, 2–3)
Igra in dejavnosti v igralnici in na prostem, malica

....................................
Poslovni čas enote: od 5.00 do 16.30
Dokončni poslovni čas bo določen z Letnim
delovnim načrtom Vrtca Zagorje ob Savi.

VRTEC

Zagorje ob Savi

Samo, 4 leta

www.vrtec-zagorje.si

