
OTROCI SO POVEDALI    

KAKŠEN JE NAŠ VRTEC?  

 Naš vrtec je beli, pa ma krov zelen, pa 

poln je okrašen vrtec mask. 

 Naš vrtec je lep. 

 Ima različne barve. 

 Je prijazen, ker imamo polno prijaznih 

otrok in vzgojiteljic. 

ZAKAJ RAD-a HODIŠ V VRTEC? 

 Ker je fajn, ko mam v’lko prijat’ lov in se 

skupaj igramo pa hecamo. 

 Zato, ker je fajn, ker se igramo. 

 Zato, ker se ne rabimo učit. 

 Zato, ker nimamo domačih nalog. 

 Ker se lahk' igramo. 

 Ker se lahk' družimo. 

 Zato, ker se imamo lepo, pa se ne tepemo. 

 Zato, ker se oblačimo v kostume. 

 Da lahk' hodimo »zun«, na sprehod. 

 Da lahk' počivamo. 

 Se nove pesmice naučimo. A veš kol'ko 

pesmic že znamo? Vejko! 

Če želiš planirati za pet let naprej, posadi riž. 

Če želiš planirati za petdeset let naprej, posadi 

drevo. 

Če želiš planirati za sto let naprej, vzgajaj 

otroke.              

                                                   (Kitajski  pregovor) 

 

 

 

 

Obljubljam vam, da se bo otrok vsak dan 

nečesa naučil.  

Včasih bo znanje domov prinesel v rokah, 

včasih v glavi in včasih v srcu!   

                                                       (Valerie Welk) 

 

                                          

                       

 

PRVIČ V VRTEC 

 

 

Mežica, marec 2020 

 



ZAKAJ V VRTEC? 

Vključitev otroka v vrtec pomeni za otroka 

ločitev od znanega okolja: mam, babic, dedkov 

in vključitev v novo okolje, kjer se sreča s 

sovrstniki in strokovnimi delavkami. Kljub 

temu, da je ta dogodek velikokrat stresen, tako za 

starše kot otroke, pa pomembno vpliva na njegov 

kasnejši razvoj na vseh področjih razvoja: 

socialnem, čustvenem, psihomotoričnem in 

jezikovnem. V vrtcu se otrok preko izkušenj 

nauči komunicirati, sklepati kompromise, 

reševati konflikte in tako razvija sposobnosti, ki 

mu bodo v kasnejšem življenju omogočile lažjo 

vključitev v družbo. Pomemben je vsak 

posameznik, njegov napredek in razvoj. 

Strokovne delavke vsebine dejavnosti 

oblikujemo tako, da otroci preko igre in z 

aktivnim učenjem pridobijo znanja, ki jih bodo v 

kasnejšem življenju sposobni uporabiti v novi, 

drugačni situaciji. S čustvenim pristopom, 

nežnostjo, prijaznostjo in toplino pa v neznano 

okolje vnašamo domačnost, ljubezen in 

sproščenost. 

Trudimo se, da se vsi otroci počutijo dobro, da so 

veseli in razigrani.  

Veseli smo, da ste se odločili, da bo Vaš otrok 

obiskoval NAŠ VRTEC! 

Pomočnica ravnatelja vrtca pri OŠ: 

Romana Šepul 

POMEMBNE INFORMACIJE ZA STARŠE 

OB VPISU OTROKA V VRTEC 

 

 Vpis otrok v vrtec Mežica za šolsko leto 

2020/21 bo potekal 

 

od 9. 3. 2020 do 13. 3. 2020 

 

v pisarni pomočnice ravnatelja v vrtcu in 

v računovodstvu vrtca. 

Vpisujemo otroke, ki bodo do septembra 

2020 dopolnili 11 mesecev ali več, do 

vstopa v osnovno šolo. Evidenčno pa 

vpisujemo tudi otroke, ki bodo starostni 

pogoj dopolnili kasneje. 

 Vloga za vpis je na voljo na spletni strani 

šole os-mezica.si ali v vrtcu. 

 Obvestilo o sprejemu, pogodbo ter vso 

potrebno dokumentacijo za vstop v vrtec 

boste starši prejeli v mesecu juniju. 

 

Dan odprtih vrat vrtca bo v mesecu 

MAJU. O datumu boste naknadno 

obveščeni. 

VIZIJA VRTCA MEŽICA 

 

»Zdrav, spoštovanja vreden vrtec, v katerem 

nas povezuje prijateljstvo, ljubezen, 

strokovnost in nam sodelovanje predstavlja 

izziv.« 

 

Dodatne informacije o vpisu: 

Pomočnica ravnatelja Romana Šepul 

Tel. : 02 62 11 840, 051-317-331 

E-mail: vrtec@os-mezica.si 

Računovodkinja Samanta Kovač 

Tel.: 02 62 11 817 

E-mail: racunovodstvo@os-mezica.si 

 

 

Vstop v vrtec je pomemben dogodek v 

življenju otroka in staršev. Z 

medsebojnim sodelovanjem lahko 

naredimo ta dogodek prijetnejši. 
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