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UVAJANJE OTROKA V VRTEC 
 
 

Otroci se ob vstopu v vrtec srečajo z veliko novimi in 

neznanimi stvarmi. Navaditi se morajo na nov ritem 

življenja in nove zahteve. To je zanje velika spremem-

ba, ki se lahko kaže na različne načine. Otrok lahko 

protestira z jokom, je bolj občutljiv, razdražljiv, odkla-

nja hrano, nemirno spi. Lahko celo zboli. Težave izgi-

nejo, ko otrok sprejme novo okolje in vzgojitelja, ki mu 

nudi občutek varnosti. Uvajanje traja različno dolgo, 

odvisno je od stopnje otrokovega razvoja, starosti, 

značaja, njegovih izkušenj. 

Kako lahko starši pomagate otroku pri uvajanju v 

vrtec: 

Še predno pripeljete otroka v vrtec se pogovorite z 

vzgojiteljem o vašem otroku, o njegovih potrebah, 

značilnostih, navadah. 

Otroku vzbujajte interes za vrtec. Pogovarjajte se o 

življenju v vrtcu, skupaj ga obiščite, oglejte si igrišče… 

Prihranite si nekaj dni dopusta za uvajanje, tako bo 

mirnejši in se boste bolj posvetili otroku. 

Pozanimajte se o ritmu življenja v vrtcu in skušajte 

podoben ritem uvesti tudi doma (spanje, hranjenje). 

Dogovorite se, kdo bo uvajal otroka v vrtec, vsaj prve 

dni naj bo to ista oseba. 

Prvi obisk naj bo krajši, naslednje dni postopoma 

krajšajte vašo prisotnost in podaljšujte bivanje otroka 

v vrtcu, seveda v dogovoru z vzgojiteljem. 

 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

Naj bo vsak dan, ki ga otrok preživi v vrtcu, nekaj 
lepega. Veliko spominov na vrtec nikoli ne zbledi. 

ENOTA VRTEC SEČOVLJE 
 
 

Vrtec se nahaja poleg OŠ Sečovlje v čudovitem naravnem okolju, 
prepoznavni smo predvsem po Krajinskem parku Sečoveljske 
soline in po letališču. Stavba vrtca je obnovljena. V prenovljenem 
vrtcu so večji igralni prostori, urejene, nove sanitarije, sončne igral-
nice imajo prehod na terase in igrišče, kjer potekajo različne 
ustvarjalne in gibalne dejavnosti. V letošnjem letu v vrtcu Sečovlje 
deluje pet skupin. 
 

PODRUŽNIČNI VRTEC SVETI PETER 

 

Vrtec se nahaja ob robu strnjene vasi v prenovljeni šolski stavbi, 
kjer sta dve skupini predšolskih otrok: ena skupina v starosti od 
enega do treh let, druga skupina od treh do šestih let. Otroci imajo 
na razpolago dve prostorni igralnici. V podružnici sta tudi razreda 
šoloobveznih otrok. Veliko sodelujejo, ustvarjajo in se družijo. 
Tipična istrska vasica s svojo okolico poskrbi za prijetne sprehode, 
raziskovanja ter povezovanje vrtca in šole s krajem oz. krajani.  
V času šolskih počitnic je enota vrtca Sv. Peter zaprta. 
 

DNEVNI POTEK DEJAVNOSTI         

 

 

6.00 – 8.30 
(6.30 - Sv.Peter) 

sprejemanje otrok in igre po želji 
  

8.30 – 9.00 malica 

9.00 – 11.30 Igralne dejavnosti in zaposlitve, ure 
pravljic, delavnice, športne dejavno-
sti, bivanje na prostem, sprehodi, … 

11.15– 12.30 kosilo (mlajši) 

11.45 – 12.45 kosilo (starejši) 

12.30 – 14.15 
(14.30) 

spanje, počitek ali umirjene dejavno-
sti 

14.30 popoldanska malica 

od 14.50 dalje 
do 16.30 

igre po želji otrok, bivanje na pro-
stem, odhod domov 

Osnovna šola Sečovlje 
Sečovlje 78, 6333 Sečovlje 

www.ossecovlje.si 



PODATKI O VRTCU 

 
Naslov ustanove:    
Osnovna šola Sečovlje 
Sečovlje 78, 6333 Sečovlje 
Tel.: 671-26-00 
 
Ravnateljica: 
Mirela Flego 
 
Pomočnica ravnateljice za vrtec: 
Tina Stanovnik 
 
Šolska svetovalna služba: 
Mirjana Černetič 
 
Tajništvo in obračun oskrbnin: 
Aljoša Bagon in Neda Zonta 
 
Spletna stran:  
http://www.ossecovlje.si  
 
E-pošta:  
tajnistvo@ossecovlje.si  
vrtec@ossecovlje.si  
svp@ossecovlje.si  

 
Tel. številka vrtca Sečovlje:  
05/671-26-02  
031-737-222  
 
Tel. številka vrtca Sv. Peter:    
05/671-26-19 

PROGRAM VRTCA 

 
Smo javni vrtec in izvajamo javno veljavne programe za pred-
šolsko vzgojo, ki jih sprejme pristojni republiški organ. Program 
ima strokovno podlago v KURIKULUMU za vrtce. Vzgojiteljem 
in pomočnikom vzgojiteljev ob nenehnem izobraževanju, izpo-
polnjevanju, rabi strokovne literature omogoča strokovno načr-
tovanje in kakovostno predšolsko vzgojo, ki se na ravni izved-
benega kurikula razvija in spreminja, pri tem pa upošteva ne-
posredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v 
vrtcu ter vpetost vrtca v širše okolje. 
  
PODROČJA DEJAVNOSTI V VRTCU SO:  
Gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. 
Omenjena področja dejavnosti se izvajajo v okviru vsebin in 
tem, ki so vezane na letni čas, praznike in praznovanja ter so 
tudi del letne priprave tandema oz. pedagoških delavcev vrtca. 
Starši lahko izberejo med naslednjima programoma: 

Dnevni program 
V dnevnem programu je otrok v vrtec vključen od 6 do 9 ur. 
 
Poldnevni program 
V poldnevnem programu je otrok v vrtec vključen od 4 do 6 ur, 
med 7.00 in 13.00 ali med 8.00 in 14.00.  
 
Kljub temu, da traja poslovni čas vrtca 10,5 ur, sme po Zakonu 
o vrtcih otrok v vrtcu preživeti največ 9 ur. 
 
Oba programa obsegata vzgojno-izobraževalni program, var-
stvo ter prehrano otrok. 

Pisna sprememba vzgojnega programa velja s prvim dnem 
naslednjega meseca. 

Naša temeljna naloga 

Naša temeljna naloga je kakovostno izvajanje vzgoje, izobra-
ževanja, varstva in prehrane otrok do vstopa v šolo ter pomoč 
staršem pri celoviti skrbi za otroka. 

OBOGATITVENI PROGRAMI IN PROJEKTI: 

- praznovanja ob rojstnih dnevih otrok, 
- praznovanje tete Jeseni, 
- pravljični december, 
- obisk dedka Mraza, 
- obisk babice Zime, 
- čajanka za none in nonote, 
- ogledi lutkovnih predstav, 
- pustno rajanje, 
- Mali sonček, 
- izposoja knjig v vrtčevski, potujoči in šolski knjižnici, 
- Porajajoča se pismenost, povej mi pravljico, 
- ure pravljic, 
- Varno s soncem,  
- drugi jezik okolja (italijanščina), 
- angleščina, 
- uvajanje izboljšav in samoevalvacija v vrtcu, 

- Daj naprej,  
- FIT4KID, 
- Otroci Sveta, 
- Prometko, 
- knjižni nahrbtnik, 
- Dan Zemlje, 
- Zajčkov kros, 
- sodelovanje na likovnih in drugih natečajih, 
- sodelovanje v zbiralnih akcijah, 
- plavalni tečaj, 
- delavnice, športni popoldnevi in pohodi s starši, 
- sodelovanje s šolo, krajem in drugimi  
  ustanovami. 

 
Ob koncu šolskega leta organiziramo skupno dru-
ženje.  
 

ORGANIZIRANOST VRTCA 
 
POSLOVALNI ČAS 

Enota Vrtec Sečovlje je odprta vsak delovnik, od pone-
deljka do petka. Poslovalni čas Vrtca Sečovlje in po-
družnice Sv. Peter traja 10,5 ur, od 6.00 do 16.30 na 
matični enoti in od 6.30 do 16.30 v Svetem Petru. 

ZAPOSLENI V VRTCU 

Vzgojno dejavnost v oddelkih opravljajo vzgojitelji in 
vzgojitelji predšolskih otrok - pomočniki vzgojitelja. 

 

ZA VRTEC SKRBIJO TUDI: 

- svetovalna delavka, 

- logoped, 

- specialni pedagog, 

- računovodja, 

- tajnik VIZ, 

- hišnik, 

- kuharji, pomočniki kuharjev, 

- čistilka in čistilni servis. 

 

 


