Zasebni vrtec Vilinski gaj
Peršonova ulica 1
2250 Ptuj

Smo hiša, v kateri negujemo svobodno otroštvo.

Za svobodo vseh se moramo medsebojno spoštovati. Ker pa nas je veliko, si
pomagamo s pravili, ki jih moramo vsi upoštevati. To je naš

HIŠNI RED
1. MI
Naše poslanstvo je izvajanje splošnega programa vzgoje in izobraževanja
predšolskih otrok, ki ga nadgrajujemo s prvinami Waldorfske pedagogike. Temeljna
naloga vrtca je zagotavljati otrokom tako okolje, da v njem vladajo ljubezen, varnost,
zdravje, toplina, stik z naravo, zdrava prehrana ter kjer je dovolj časa in prostora za
prosto igro. To vzgojitelji in drugi zaposleni dosegamo s tesnim sodelovanjem s
starši. Smo zelo povezana velika družina, kar se odraža skozi naš celotni vsakdan, a
formalna odgovornost zaposlenih v vrtcu velja za čas, ko v vrtcu potekajo
organizirane dejavnosti.
2. NAŠ PROSTOR
Prostor, ki ga štejemo za našega in kjer velja hišni red, zajema vse površine, ki jih
ima Zasebni vrtec Vilinski gaj v upravljanju ter uporabi, jih vzdržuje in zanje skrbi kot
dober gospodar. Vključuje poslovne prostore na Peršonovi ulici 1 ter Volkmerjevi ulici
49 s pripadajočimi zunanjimi površinami.
Zunanje površine vrtca sestavljajo zunanji atriji ob obeh zgradbah, ki so namenjeni
otrokom za uporabo v času dejavnosti in drugih organiziranih oblik vzgojno
izobraževalnega procesa. Vključujejo tudi dostopne steze in parkirišča, ki jih vrtec
uporablja za varen prihod v vrtec.

3. NAŠ SKUPNI ČAS
Skupaj preživljamo čas pet dni v tednu – od ponedeljka do petka. Poslovni čas
posamezne enote je odvisen od potreb staršev in je objavljen v publikaciji ter na
spletni strani vrtca. Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo strokovne delavke v
vrtcu posebej določen čas za sodelovanje s starši, in sicer:




skupne in individualne govorilne ure,
roditeljske sestanke,
druge oblike dela s starši, kar je določeno z letnimi delovnimi načrti vrtca

4. KAJ POČNEMO V NAŠI HIŠI
Na kratko in formalno navedeno: izvajamo vzgojno izobraževalni proces po javno
veljavnem kurikulumu. Poleg tega pa počnemo še veliko več, kar natančno
predstavljamo v naši Publikaciji, Letnem delovnem načrtu, Letnem poročilu in v naših
javnih objavah na spletni strani in FB.
Pedagoški delavci poleg dela z otroki izvajamo še mnoge druge dejavnosti znotraj
kolektiva, sodelujemo s starši in drugimi zunanjimi sodelavci.
Vse to počnemo v notranjih in zunanjih prostorih vrtca, včasih pa tudi na drugih
lokacijah v ožji in širši okolici, kjer je poskrbljeno predvsem za varnost otrok ter
zaposlenih.

Posebno pozornost moramo posvetiti varnemu dostopanju v prostore vrtca. V
Vilinskem gaju imajo starši ali drugi spremljevalci na voljo 4 parkirna mesta za
kratkotrajni čas, ko otroke pripeljejo v vrtec ter pridejo po njih. Zaradi omejenosti
parkirnih mest in souporabe parkirišča je potrebno na parkirišču ravnati tako, da ne
oviramo drugih in ne povzročamo neupravičenih prometnih zastojev. Ni dovoljeno
puščanje avtov na pločniku, na ulici ali ob zasebnih hišah v okolici vrtca.

Za enoto Mezinčica se uporablja javno parkirišče na začetku ulice. Eno parkirno
mesto pred glavnim vhodom zgradbe je namenjeno izključno dostavi za potrebe
vrtca.
Vhod v vrtec je namenjen otrokom, njihovim staršem oz. spremljevalcem ter
zaposlenim in morebitnim obiskovalcem. Zunanja vrata (ograja) se zaklepajo s kljuko
ali zapiralom, ki omogoča odpiranje le odrasli osebi tako, da otrok ne more sam
odpreti vrat. Vhodna vrata v prostore vrtca morajo biti zaprta tako, da onemogočajo
otrokom samostojen izhod iz vrtca. Vhodi so odprti od začetka do zaključka
poslovnega časa enote. Odklene in zaklene jih dežurna strokovna delavka. Po
zaključku poslovnega časa enote nezaposlene osebe nimajo dovoljenega vstopa v
prostore vrtca, razen po izključnem pooblastilu direktorice in z utemeljenim razlogom.
Ključe se vroči delavcem vrtca samo v soglasju z direktorico in s podpisom izjave. Za
prejeti ključ vsak odgovarja osebno. V primeru izgube ključa mora vsak prejemnik
takoj obvestiti direktorico.
Kadar se izvajajo dejavnosti po zaključenem poslovnem času enote, je potrebno
odklepati le vrata prostora, v katerem ta dejavnost poteka. Po končani dejavnosti
poskrbimo, da otroci zapustijo prostore vrtca v spremstvu staršev ali za to pisno
pooblaščenih oseb.
Gibanje staršev in obiskovalcev je omejeno na prostore, v katerih se zadržujejo
(njihovi) otroci. Gibanje v drugih prostorih vrtca (sanitarije, shramba,…)
nezaposlenim ni dovoljeno.
5. KAKO PAZIMO NA VARNOST
V vrtcu imamo posebna varnostna pravila za preprečevanje poškodovanja zgradb in
naprav ter preprečitev samih nesreč ter obolenj, tako za zaposlene (Ocena tveganja)
kot za otroke (Pravilnik o varnosti otrok). Med poslovnim časom za varnost skrbijo vsi
zaposleni, dodatno pa odgovorna oseba in gospodar.

Na sprehodu, izletu ali igri oz. drugih oblikah dejavnosti zunaj območja vrtca, morata
otroke enega oddelka spremljati najmanj dve odrasli osebi (ena izmed njih mora biti
na delovnem mestu vzgojitelja). Aktivnosti otrok morajo biti vselej organizirane in
vodene tako, da imajo odgovorni stalen in nemoten pogled nad vsemi otroki.

Veliko pozornosti je potrebno nameniti seznanitvi in ozaveščanju odraslih oseb o
tveganjih ter skupaj prispevati k organizaciji varnega dela.
Vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja morajo biti pred sklenitvijo delovnega razmerja v
vrtcu seznanjeni z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu, Pravilnikom o
varnosti otrok, ter Pravilnikom o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na
delovnem mestu (omarice prve pomoči, količina in vsebina sanitetne opreme), ob
nastopu dela pa morajo spoznati mesta oz. območja, ki so nevarna za otrokovo
varnost oz. aktivnosti, kjer je možno predvideti nevarnosti, da bi se jim znali izogniti in
preprečiti morebitne poškodbe. Ob sklenitvi delovnega razmerja mora delavec /
delavka podpisati izjavo, da je seznanjena s pravili.
6. ZAPOSLENI V VRTCU
moramo upoštevati in zagotavljati:
-

-

spoštovanje otroka, njegovih staršev in zasebnosti njegove družine,
etični kodeks ravnanja v vrtcu ter načela Kurikuluma za vrtce,
avtonomijo, iniciativnost in ustvarjalnost drugih delavcev v vrtcu ter njihove
pravice do zasebnosti in osebne integritete,
negovanje strpnih medsebojnih odnosov brez predsodkov glede rase, vere,
nacionalne in etične pripadnosti, starosti, premoženja, političnega prepričanja ali
življenjskega sloga otrok, staršev in sodelavcev.
obveščanje odgovornih, o morebitnem neetičnem ali nekompetentnem ravnanju
delavca vrtca. Ocena ali presoja nekompetentnega ali neetičnega ravnanja mora
temeljiti na dejstvih in biti pomembna z vidika otroka, interesov družine in
programa vrtca.

7. STARŠI OTROK
pa svoje sodelovanje in prispevek k varnemu ter uspešnemu dela vrtca izkažejo
tako, da:












otroka osebno predajo vzgojitelju;
obvestijo vzgojitelja o odsotnosti otroka najkasneje do 7.15 prvega dne
odsotnosti
vnaprej sporočijo vzgojitelju, kdaj se otrok vrne v vrtec po krajši ali daljši
odsotnosti
v vrtec pripeljejo le zdravega otroka, zdravila otrok praviloma dobiva doma,
upoštevajo Hišni red vrtca ter Pravilnik o varnosti otrok,
po otroka prihajajo pred zaključkom poslovnega časa enote,
posredujejo telefonsko številko, na kateri je vedno dosegljiv kdo, ki lahko
pomaga pri reševanju nujnih zadev v zvezi z otrokom,
obvestijo vzgojitelja, kadar pride po otroka v vrtec druga oseba, ki ni navedena
na letni izjavi
poskrbijo, da imajo otroci na poti do vrtca in iz vrtca spremstvo osebe, starejše
od 10 let (Zakon o varnosti v cestnem prometu),
če zaradi izjemnih okoliščin ne morejo pravočasno priti po otroka, o tem
obvestijo vzgojitelja,
poskrbijo, da otroci v vrtec prinašajo izključno eno mehko igračo za spanje,
drugih igrač pa v vrtec ne prinašajo



zagotovijo, da ima otrok v vrtcu vedno rezervna oblačila in obutev.

8. ČE GRE KAJ NAROBE...
Vsak delavec vrtca je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obveščen o poškodbi ali
slabem počutju otroka. Otroka je potrebno namestiti na varno mesto in zagotoviti, da
ni sam. Delavec je dolžan o poškodbi ali slabem počutju otroka obvestiti starše in
vodstvo vrtca ter v primeru poškodbe zapisati poročilo. V primeru težje poškodbe,
zelo slabega počutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da se ne da oceniti resnosti
poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati zdravnika. V primeru, da se zdravnik ne
more takoj odzvati na klic, je potrebno poklicati reševalno postajo. V obeh primerih je
potrebno takoj obvestiti starše.
9. RED IN ČISTOČA
Vrtec mora vzdrževati prostor vrtca tako, da je zagotovljena varnost otrok, ki ga
uporabljajo, čistoča in urejenost in namembnost uporabe.
Vsi, ki se gibajo na območju vrtca (starši, otroci, delavci in obiskovalci) so dolžni
skrbeti za čisto in urejeno okolje, s tem da za sabo zapustijo pospravljen in urejen
prostor, ne uničujejo lastnine vrtca, posebno skrb namenjajo čistim in urejenim
prostorom in okolju vrtca, odpadke odlagajo v zato namenjene posode (ločevanje
odpadkov), ne dovolijo, da otrok opravlja biološke potrebe na igrišču (zelenici).
10. VELJAVNOST IN OBJAVE
Spremembe in dopolnitve Hišnega reda se sprejemajo in dopolnjujejo po postopku, ki
velja za sprejem splošnih aktov vrtca.
Ta hišni red se objavi na oglasni deski in spletni strani vrtca, o sprejetju pa se
obvesti vse starše in zaposlene po elektronski pošti.
Hišni red je direktorica sprejela dne 1. 9. 2017. Uporabljati ga je potrebno takoj po
sprejemu.
Direktorica in ustanoviteljica zavoda:
Tamara Peklar Korošec

