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Vse, kar moram vedeti, sem se naučil v vrtcu.
»Naučil sem se tega:
Vse deli z drugimi.
Igraj pošteno.
Ne prizadeni ljudi.
Vedno daj vsako reč tja, kjer si jo našel.
Pospravi za seboj.
Ne vzemi, kar ni tvoje.
Opraviči se, kadar koga prizadeneš.
Pred jedjo si umij roke.
Potegni vodo.
Topli keksi in mrzlo mleko ti koristijo.
Živi uravnoteženo – vsak dan se malo uči, malo misli,
malo riši, malo slikaj, malo poj, malo pleši, malo se igraj
in malo delaj.
Vsako popoldne malce zadremaj.
Kadar greš v svet, pazi na promet, primi se koga za
roko in držita se skupaj.
Pozoren bodi na čudežne dogodke. Spomni se semen
v lončku: korenine poženejo navzdol, rastlina pa
navzgor in nihče pravzaprav ne ve, kako in zakaj,
vendar smo vsi takšni.
Zlate ribice, hrčki, bele miške in celo seme v lončku –
vse umre. Tudi mi.
In potem ne pozabite na pravljice o Janku in Metki in
prve besede, ki ste se je naučili – najvažnejše izmed
vseh besed – POGLEJ«.
				

/R. Fulghum/

Edina stalnica v življenju so spremembe. Tako je tudi na področju vzgoje in izobraževanja. V 40. letih, odkar so
bili v vrtec vpisani prvi otroci, pa vse do danes je bilo na tem področju veliko vzponov in padcev. Še vedno pa
ostaja dejstvo, da je vrtec prostor, kjer so otroci na prvem mestu. Vsak otrok je poseben in edinstven. Vsi pa
so pomembni. Na prvem mestu je skrb za njihov trajnostni razvoj. Želimo, da bi naši otroci, ko odrastejo, lahko
rekli: »Veliko, kar rabim v življenju, sem se naučil tudi v vrtcu.«
Ravnateljica:
Marta Drofenik, prof. ped. in soc.

Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah danes ...
Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah sestavlja 5 enot: Sonček Šmarje, Livada Šmarje, Sveti Štefan, Mavrica Mestinje in
Ciciban Šentvid.
Enota Sonček vključuje otroke od enega do šestega leta starosti v dvanajstih oddelkih. K njej spadajo še trije dislocirani
oddelki, in sicer DO Zibika, DO Kristan Vrh in DO Sladka Gora. Enota Livada vključuje štiri oddelke otrok prvega
starostnega obdobje ter dva oddelka otrok pred vstopom v šolo. Na podružničnih osnovnih šolah Sveti Štefan,
Mestinje in Šentvid so enote vrtca z dvema oddelkoma, ki vključujejo otroke od enega do šestega leta starosti.
ENOTA

SONČEK ŠMARJE

IGRALNICA
1 (1–2)
2 (1–3)
3 (3–5)
4 (2–3)
5 (3–4)
6 (2–3)
7 (2–3)
8 (3–4)
9 (3–4)
10 (4–5)
11 (4–5)
12 (5–6)
ZIBIKA (3–6)
KRISTAN VRH (1–6)
SLADKA GORA (3–6)

SVETI ŠTEFAN

1 (1–3)
2 (2–6)

MAVRICA MESTINJE

1 (1–5)
2 (1–6)

CICIBAN ŠENTVID

1 (1–5)
2 (3–6)

LIVADA ŠMARJE

VSEH OTROK SKUPAJ

1 (1–2)
2 (1–2)
3 (2–3)
4 (2–3)
5 (5–6)
6 (5–6)

ŠTEVILO OTROK
14
12
21
14
19
14
14
19
19
24
24
24
Skupaj otrok: 217
20
18
21
SKUPAJ DO: 59
12
19
Skupaj otrok: 31
19
19
Skupaj otrok: 38
19
21
Skupaj otrok: 40
14
14
14
14
23
24
Skupaj otrok: 103
488

Enota Sonček Šmarje

Enota Livada Šmarje

Enota Mavrica Mestinje

Enota Ciciban Šentvid

Enota Sveti Štefan

DO Zibika

DO Kristan Vrh

DO Sladka Gora

… in Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah nekoč
Prvi otroški vrtec je bil odprt 18. 2. 1972, skoraj 100 let po odprtju prve šolske zgradbe v Šmarju pri Jelšah.
Obsegal je 3 igralnice, veliko avlo, kuhinjo, bolniško sobo in kurilnico. Meseca aprila, ko so začeli z delom, je
bilo vpisanih prvih 30 otrok. Zaposleni sta bili 2 vzgojiteljici in kuharica.
V šolskem letu 1972/73 je bilo vpisanih že 37 otrok, zaposlene 4 strokovne delavke, kuharica in čistilka. V
naslednjem letu so se pod upravo VVZ Rogaška Slatina združili vsi vrtci na območju takratne občine Šmarje
pri Jelšah z 42 otroki.
V letu 1975/76 sta bili odprti enoti Mestinje in Šentvid, vpisanih pa je bilo že 60 otrok. Število le-teh je
naraščalo, tako je osnovna šola v letu 1981/82 odstopila dva prostora, vendar je bilo kljub temu še vedno nekaj
otrok zavrnjenih. Z leti je število otrok naraščalo, tako je bilo v naslednjem šolskem letu že 5 oddelkov. V letu
1983/84 so odprli dodatni oddelek na šoli, pričela pa se je tudi gradnja prizidka s tremi oddelki in novo kuhinjo.
V nove prostore vrtca s 6 oddelki so se selili 15. 10. 1984. Število oddelkov se ni spreminjalo vse do šolskega
leta 1987/88, ko se je na osnovni šoli ponovno odprl nov oddelek.
Število otrok za vpis v vrtec je še vedno naraščalo, vedno več vlog je bilo zavrnjenih, predvsem vloge za
sprejem najmlajših otrok. Tako je osnovna šola leta 1992/93 odstopila prostor v Mestinju, kjer so odprli dodatni
oddelek. Zaradi vse večje prostorske stiske so v letu 1993/94 pridobili še dve novi igralnici in končno sprejeli v
varstvo vse otroke, vendar so bile skupine zasedene nad normativi. Podobno se je dogajalo tudi v naslednjem
šolskem letu.
11. 8. 1995 je bil ustanovljen Javni zavod
Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, ki je posloval
v treh enotah: Sonček, Mavrica Mestinje,
Ciciban OŠ Šmarje, skrajšane priprave pa so
bile na OŠ Šmarje in Jelšah in POŠ Kristan
Vrh, Mestinje, Sladka Gora, Šentvid, Sveti
Štefan in Zibika.
Leta 1996/97 so dodatno odprli še en oddelek
na osnovni šoli, zaradi vedno večjega vpisa
otrok so bili leta 1998/99 na šoli že 4 oddelki
in zunanja mala šola. V naslednjih letih zaradi
prostorske stiske ni bilo novih širitev.
7. 6. 2002 je bila svečana otvoritev prizidka
JZ Otroškega vrtca Šmarje s šestimi novimi
igralnicami ter obletnica 30 let predšolske
vzgoje in varstva v Šmarju pri Jelšah.

Kaj se nam je pomembnega zgodilo zadnje desetletje?
V letih 2002–2012 so se otroci našega vrtca, ki so pred vstopom v
šolo, v okviru projekta Ciciban v prometu v spremstvu SPV, policije,
ravnateljice ter nekaterih strokovnih delavk odpravili na zaključno
ekskurzijo na letališče Brnik. Leta 2011 zaradi varnostih razlogov
ni bil možen ogled letališča, zato so ta dan obiskali živalski vrt v
Ljubljani.
Oktobra 2003 je ravnateljica ga. Marta Drofenik iz županovih rok
prejela zastavo z logotipom šmarskega vrtca, ki od takrat visi na
drogu pred vrtcem.
Ravno v tem šolskem letu je ravnateljica že poročala o petih
otrocih, ki jih vrtec ni mogel sprejeti v skupine. V trinajstih oddelkih je bilo vpisanih 261 otrok, 50 jih je
obiskovalo potujoči vrtec.
12. 5. 2005 je Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah podpisal EKO listino v Ljubljani. V
obeleženje tega dne smo na igrišču zasadili drevo – češnjo.
Sledila je 10. obletnica našega vrtca kot samostojnega zavoda (10. 6. 2005).
Število otrok za vpis v vrtec je še vedno vztrajno naraščalo, zato so bili s 1. 9.
2006 odprti trije dislocirani oddelki, in sicer Sveti Štefan, Zibika in Kristan Vrh,
leto kasneje, 1. 9. 2007, pa še DO Sladka Gora.
Maja 2009 je ekipa našega vrtca na regijskem preverjanju usposobljenosti
ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa izmed 14-ih ekip osvojila
tretje mesto. Na več lokacijah v Šmarju pri Jelšah so se ekipe preizkusile v
dajanju pomoči ponesrečencem
v delovni, naravni in prometni
nesreči. Na vsaki delovni točki so
pomagali štirim ponesrečencem.
Decembra 2009 ter maja 2011 so otroci iz dveh oddelkov s
svojimi strokovnimi delavci prenočili v vrtcu. Leto 2009 je bilo
leto astronomije, zato so ga strokovni delavci in otroci obeležili z
opazovanjem različne strokovne literature, spoznavanjem novih
pojmov, teleskopa in vesolja.

Od maja 2010 do junija 2011
sta potekala načrtovanje in
izvedba Čutne poti z otroki
v enoti Sonček, kjer so
otroci lahko razvijali svoje
sposobnosti in spretnosti z
vsemi čutili.

V avgustu 2010 smo dobili na igrišču
enote Sonček nova različna igrala,
pisanih barv, ki so obogatila našo
igro.

Otroci našega vrtca so sodelovali tudi na 1. Fit olimpijadi, ki se je odvijala
30. 5. 2011 na stadionu v Ljubljani.
Dne 21. 11. 2012 smo pridobili novo službeno vozilo – renault
kangoo. Strokovni delavci smo skupaj z otroki pripravili kratek
program ter ravnateljici v obliki presenečenja predali ključe
novega službenega avtomobila.

Nova enota Livada

Zadnja leta smo se srečevali z vedno večjo prostorsko stisko, saj
smo poleg že omenjenih oddelkov na osnovni šoli in podružničnih
osnovnih šolah tudi v centralni enoti tri prostore spremenili v igralnice. Tako smo z ustanoviteljem iskali
optimalno rešitev nastale situacije, kjer se je kot najboljša možnost izkazala gradnja nove enote.
Enota Livada ima 6 oddelkov in lahko sprejme približno 100 otrok. Gre za visoko energetsko učinkovit
vrtec z maksimalno
uporabo
naravnih,
ekoloških materialov.
Cilj investicije je bila
zagotovitev ustreznih
prostorskih pogojev za
področje
predšolske
vzgoje.

Kaj nas je bogatilo skozi zadnje desetletje 2002–2012?
Spoznavni dan

Zadnjega avgusta v popoldanskem času starši skupaj z otroki
obiščejo vrtec ter skupino, kjer bodo otroci bivali prihodnje šolsko
leto. Skupaj tako spoznajo nove prostore ter strokovna delavca ali
delavki. Spoznavnega dne se udeleži veliko staršev z otroki, saj se
zavedajo, kako zelo je pomemben prvi stik, kjer si izmenjajo koristne
informacije in ob tem izrazijo svoja pričakovanja. Strokovni delavci
imajo pri vstopu otrok v vrtec zelo veliko vlogo pri oblikovanju
mehkega prehoda iz domačega v vrtčevsko okolje.

Tetka jesen

V vrtcu nas vsako leto na prvi jesenski dan obišče tetka Jesen. Skupaj z otroki jo
pričakamo v telovadnici vrtca, kamor pride s polno košaro
dobrot. Vsako leto barva pokrajino
v čudovite jesenske barve in skrbi,
da so jesenski plodovi pripravljeni,
da jih poberemo s polj, sadovnjakov,
vinogradov, vrtov in gozdov.
Tetka Jesen se veliko pogovarja z
otroki, jim odgovarja na zastavljena
vprašanja in z njimi prepeva. Z nami je
vse dopoldne, nato pa se ji mudi nazaj
v naravo opravljati svoje delo.

Teden otroka

V tednu otroka, ki poteka prvi teden v oktobru, se odvijajo
številne zanimive dejavnosti in prireditve.
Že nekaj let se nam v ta namen pred vrtcem predstavljajo društva
iz občine Šmarje. Vsako društvo se predstavi s svojo stojnico, ob
katerih se otroci skupaj s starši zadržijo, poklepetajo s prisotnimi
in tako izvejo, s čim se katero društvo ukvarja.
V tednu otroka organiziramo tudi prireditev Kolesarčki –
prometni poligon. Osnovni namen je otroke skozi igro poučiti,

strokovni delavci iz drugih šol in vrtcev.

kako se vesti v prometnem okolju.
Od leta 2005 dalje potekajo
tudi dnevi odprtih vrat, kjer se
predstavijo službe za pomoč
in reševanje, in sicer gasilci,
policija, reševalci, civilna zaščita,
vojska, gorski reševalci,
jamarji,
potapljači
in
kinologi. Prireditev poteka
v
dopoldanskem
času,
ogledajo pa si jo tudi otroci in

Mladi likovniki se predstavljajo

Vodja Galerije likovnih del mladih Celje Mihajlo Lišanin nas je povabil k
predstavitvi naših likovnih del v galerijo na Celjskem gradu. Leta 2006
so prestavili lokacijo galerije iz Celjskega gradu v mesto Celje.
Galerija likovnih del mladih Celje je edina galerija, ki predstavlja
izključno likovna dela otrok tako v Celju kot tudi na številnih
gostovanjih po svetu. Razstavo otrok iz vrtca Šmarje slovesno odpre
župan občine Šmarje pri Jelšah Jože Čakš ter ravnateljica vrtca Marta
Drofenik, udeležijo pa se je tudi drugi znani gostje.
Mladi likovniki iz našega vrtca se predstavljajo tudi v domači lokalni
skupnosti: v knjižnici, kulturnem domu, raznih trgovinah in na
prireditvah. Likovna dela in izdelke pošiljajo tudi na razne revije in
natečaje, kjer so zatem objavljena in razstavljena.

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tradicionalni slovenski zajtrk poteka v mesecu
novembru. Namen je spodbuditi uživanje lokalno
pridelanih živil. Ob normalnih letinah živila za zajtrk
donirajo lokalni pridelovalci in predelovalci (med,
maslo, mleko, sadje, kruh). Vrtec v dopoldanskem času
in med malico obiščejo predstavniki društva čebelarjev,
kmetijske svetovalne službe, predstavnik kmetov in
župan. V oddelkih se v teh dneh izvajajo vsebine s
področja ekologije, čebelarstva in kmetijstva.

Barbarin sejem

Barbarin sejem je tradicionalna prireditev v Šmarju pri Jelšah, ki se
vsako leto odvija 4. decembra na ploščadi pred kulturnim domom.
Na sejmu se predstavlja tudi naš vrtec z raznimi izdelki, ki se
prodajajo po simboličnih cenah.

Veseli in praznični december

Praznični december vsako leto različno obogatimo. Popestrimo
ga z različnimi delavnicami, na katere se zelo radi vključijo tudi
starši, krašenjem novoletne smreke, igralnice ter ostalih prostorov
vrtca, izdelovanjem vizitk, druženjem med
skupinami. Po skupinah vedno težko in željno
pričakujemo dobrotnika dedka Mraza, ki se
posveti vsakemu otroku ter vsakega posebej
obdari.
Vsako leto imamo tudi slavnostno kosilo.
Ta dan je še posebej svečan, saj uredimo
pogrinjke, naredimo namizne aranžmaje in
se seveda ustrezno uredimo. Obiščejo nas
frizerke ali pa se strokovne delavke kar same
prelevimo v le-te, da si uredimo
pričeske ter slovesno ob soju sveč pojemo kosilo.
Več let nas je obiskovala pravljičarka Gusta Grobin, ki je otroke popeljala v
čudoviti svet pravljic. V kulturnem domu si vsako letu ogledamo tudi kakšno
predstavo ali risanko. Praznični december je res nekaj posebnega in delavci
vrtca se potrudimo za dobro in prijetno praznično vzdušje v vrtcu z veliko
žive glasbe, saj imamo kar nekaj glasbenikov v vrtcu, ki nam z njo polepšajo
marsikatero dopoldne.

Kulturni teden

Skoraj ni otroka, ki ne bi poznal prijazne knjižničarke Guste
Grobin, ki nas vedno znova prijazno sprejme v knjižnico. Čez
vse leto nas seznanja s pomenom in namenom knjižnice.
Vedno nam predstavi kakšno novo pravljico ali pesmico. V
kulturnem tednu otroci obiščejo knjižnico, spoznajo nove
pojme, kot npr.: ilustrator, pesnik, pisatelj, knjižničar, kultura,
kulturni praznik, himna … V tem tednu začne potovati Bralni
nahrbtnik po družinah in obišče dom vsakega otroka v vrtcu.

Leta 2006 smo obeležili kulturni teden s spoznavanjem del velikega
skladatelja klasične glasbe W. A. Mozarta, saj smo slavili 250. obletnico
njegovega rojstva.

Pust

Vsako leto
otroci iz
vrtca komaj
čakajo na dan, ko se lahko
našemijo ter se pokažejo v drugi podobi. Takoj po
zajtrku se večji otroci odpravijo na pustno povorko
po ulicah Šmarja. Običajno obiščejo ploščad pred
kulturnim domom, dom upokojencev in župana.
Malo dlje se predšolski otroci zadržijo v domu
upokojencev, kjer skupaj z varovanci pričarajo
pustno vzdušje, najmlajši otroci pa rajajo in plešejo v avli vrtca, kjer jim igrajo naši glasbeniki.

Dan mamic, babic

Strokovni delavci vrtca in otroci se potrudimo, da praznovanje na dan mamic in babic poteka vsako leto
prijetno in malo drugače.
Leta 2003 so malčki pripravili program z Mojco Pokraculjo, ki je prijazno pokramljala z otroki, ti pa so njej
in mamicam pokazali, kaj znajo. Leto zatem se je prireditve udeležil Maček Muri, ki je z otroki ob različnih
koreografijah tudi sam zaplesal. Leta 2005 so otroci in strokovni delavci svoje starše popeljali v deželo
Črkarijo, kjer rastejo lepi in dišeči cvetovi. Črke smo povezali skupaj in nastal je pisan pomladni šopek plesov
in izštevank. Leta 2006 je bila vodilna nit praznovanja Mozartova glasba, ker je bilo leto posvečeno velikemu
skladatelju, saj smo praznovali 250. obletnico njegovega rojstva. Leto kasneje je bila prireditev v znamenju
potovanja po svetu s čudežnim vlakcem, ki je zapiskal čuha puha, otroci pa so se z njim odpeljali po svetu.
Leta 2008 je bila rdeča nit prireditve družina, ki je osnovna celica družbe in za otroke najpomembnejša. Otroci
so s plesom, petjem in deklamacijami predstavili najrazličnejše vsebine, ki se dogajajo v družini. Leta 2009
smo nadaljevali s tematiko o družini, in sicer smo se pogovarjali o tem, kaj delata mami in ati ter kaj imata
rada. Leto pozneje je praznovanje materinskega dneva potekalo v znamenju kulturne dediščine. Lani je bila
prireditev namenjena celotni družini. S tem smo hoteli pritegniti na prireditev veliko
očkov ter dedijev. Letos pa je potekala dobrodelna prireditev z imenom Z roko v roki
razigrano v pomlad. Sredstva so se zbirala za sklad vrtca.

Ciciban v prometu

Vsako leto v okviru tega projekta starejše skupine obiščejo policisti in člani SPV-ja, ki
se z otroki pogovarjajo o varnosti v cestnem prometu in jim razdelijo odsevne rute in
kresničke. Skozi vse šolsko leto otroci spoznavajo okolico svojega vrtca, varne poti,

prometne znake, prehode za pešce, pravila v cestnem prometu
in se ob vzgledu odraslih učijo o konkretnih situacijah. Zanimivo
izkušnjo dobijo tudi na poligonu Kolesarčki, ki je organiziran v
tednu otroka ter na letališču. Vsako leto je za otroke pred vstopom
v šolo organiziran zaključni izlet na letališče Jožeta Pučnika, kjer
spoznajo tudi zračni promet in njegove posebnosti.

Evakuacija

23. 4. 2003 smo prvič
načrtovali
izvedbo
evakuacije. Z dogovorom
in sodelovanjem s policisti,
gasilci in reševalci smo
akcijo izvedli. Pred tem in ob
dogodku samem smo dobro
spoznali pomen evakuacije in
kako se odzvati v primeru
alarma.

Obisk zobne sestre

Vsako leto nas obišče zobna sestra ga. Majda Kramberger, saj je za
zdrave zobke potrebna dobra ustna higiena. Otroke seznani s pravilnim
umivanjem zob, pravilno prehrano in skrbjo za zobe. Ta dan otroci od
doma prinesejo zobne ščetke, ki jih ga. Majda skrbno pregleda in pove,
ali je ta pravilna in skrbno negovana ali ne.

FIT Slovenija

Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah je že od leta 1998
vključen v fit izobraževanja. V letih 2003 in 2011 sta
potekali tudi zaključni prireditvi
v fit vzdušju, ki ju je
vodila Barbara Konda,
direktorica Fit Slovenije.
Z nami je bila tudi pevka
Nuša Derenda, ki je
popestrila prireditev.

Veseli vrtiljak

Leta 2002 je potekala 5. medobčinska prireditev Veseli vrtiljak, na
kateri se zberejo otroci iz vrtcev Podčetrtek, Kozje, Rogatec, Bistrica
ob Sotli, Šentjur ter Šmarja pri Jelšah. Letos je tako potekala že 15.
medobčinska prireditev. V vedno polni dvorani Kulturnega doma
Šmarje pri Jelšah tako poteka druženje, spremljanje plesa, petja in
igre.

Bralna značka – Bralni nahrbtnik

Našo bralno značko že vrsto let imenujemo Bralni nahrbtnik. To je
nahrbtnik, v katerega strokovna delavca ali delavki izbereta knjige, ki so primerne razvojni stopnji otroka. Teh
otroci seveda še ne znajo sami brati, lahko pa jih prelistajo in opazujejo. Prvi namen je seveda ta, da bi otrok
te knjige prebiral skupaj s starši. Le-ti lahko knjige otroku preberejo, mu ob ilustracijah pripovedujejo zgodbe
ali preprosto samo kažejo slike, on pa poimenuje znane predmete, odvisno od
njegove starosti in jezikovne zmožnosti. Vse zanimivosti, ideje, risbice pa starši
in otroci zapišejo oz. narišejo na list v priloženo mapo ali zvezek, ki je dodan
v nahrbtniku poleg knjig. Za zaključek Bralne značke oz. Bralnega nahrbtnika
otroke popeljemo v kulturni dom, kjer si ogledamo zanimivo predstavo.

Planinski tabor na Boču

Do leta 2004 so se otroci vsako leto odpravili na planinski tabor na Boč, kjer
so spoznavali gozd, planinske poti, utrjevali svojo telesno pripravljenost in še
marsikaj. Navajali so se na samostojnost in pospravljanje. Bivanje so si popestrili
z zanimivimi dejavnostmi, kot npr. ples v pižamah, obisk lovca, nočni pohod s
svetilkami …

Plavalni tečaj

Plavalni tečaj poteka za otroke, ki jeseni odhajajo v šolo. Plavalno
opismenjevanje poteka po učnem programu Ministrstva za šolstvo in
šport v kopališču Golovec.

Teden brez igrač

Že vrsto let gredo igrače vrtca na dopust za teden ali dva. Tako smo v tem
času v vrtcu brez igrač z namenom, da bi se znali otroci igrati tudi brez
igrač, s čimer se vzpodbujajo tudi medsebojna komunikacija, ustvarjalnost,
inovativnost, dogovarjanju, samostojno sprejemanje odločitev.

Sodelovanje z
domom upokojencev

Predvsem starejše skupine otrok večkrat obiščejo dom upokojencev.
Tradicionalno se družimo za pusta, kjer s kratkim programom in
bučnim rajanjem kličemo pomlad,
pri tem nam varovanci DU pomagajo
ter spodbujajo otroke. Do leta 2005
so otroci starejših skupin obiskovali
varovance ob praznovanju rojstnih
dni, jim pripravili krajši program ter
izdelali čestitke za slavljence. Vsako
leto jeseni obiščemo varovance, kjer
pozdravimo in uredimo tetko Jesen ter jih tako razveselimo.

Sodelovanje z varstveno delovnim centrom

Otroci morajo že v vrtcu pridobiti izkušnje in občutiti socialno pripadnost
tudi do drugačnih. Z VDC-jem sodelujemo ob različnih priložnostih,
projektih ter dogodkih. Z varovanci VDC-ja smo imeli leta 2009 kostanjev
piknik, izdelali smo tetko Jesen ter se družili ob zvoku kitare.

Strokovne ekskurzije:
Skoraj vsako leto se kolektiv vrtca Šmarje pri Jelšah odpravimo na
strokovno ekskurzijo:
 11. 5. 2002 – ogled vrtca v Cerknici;
 27. 9. 2003 – strokovna ekskurzija in ogled javnega in katoliškega
vrtca v Logatcu, kjer smo ugotavljali, kaj imamo skupnega in v
čem se razlikujemo, (oba vrtca delata po nacionalnem
kurikulumu);
 24. 10. 2004 – obisk dvojezičnega vrtca na avstrijskem Koroškem v
Globasnici;

 6. 5. 2006 – ogled ekovrtca v Trbovljah;
 17. 11. 2007 – strokovna ekskurzija in ogled vrtca na Ptuju,
ki je kot prvi v Sloveniji pridobil certifikat
kakovosti, in v Beltince;
 7. in 8. 5. 2011 – strokovna ekskurzija v Beograd, kjer smo se
seznanili z njihovim načinom dela in življenja;
 12. in 13. 5. 2012 – strokovna ekskurzija v Prago, kjer smo si
ogledali vrtec, se pogovorili o tamkajšnjih razmerah - ter jih
primerjali s slovenskimi, med drugim pa smo si pogledali tudi
nekaj kulturnih znamenitosti mesta.

Dobrodelne akcije, prireditve:
Otroci šmarskega vrtca ter strokovni delavci se radi vključujemo v humanitarne
akcije, ki so organizirane na ožjem in širšem območju. Pri tem nam pomagajo
starši in krajani. Prav tako pa se delavci vrtca ter otroci razveselijo raznih donacij.
8. 3. 2005 je diskont Plus vrtcu podaril 300.000 SIT. Denar smo porabili za igrala
za telovadnico in zunanje igrišče.
Marca 2007 smo delavci vrtca in starši zbrali 1227 € za nakup FM aparata za
naglušnega fantka.
Poleti 2009 smo zbirali zamaške za Anžeta.
2. 2. 2012 nam je Lions Club iz Rogaške Slatine izročil ček v višini 500 € za nabavo
posebnega ortopedskega sedeža za gibalno ovirano deklico, saj ji je le tako
omogočena vključitev v otroško varstvo.
23. 3. 2012 so sklad ter zaposleni vrtca Šmarje organizirali
dobrodelno prireditev
Z roko v roki razigrano
v pomlad, kjer so bili vsi
nastopajoči povezani z
vrtcem nekoč ali danes.
Organizirali smo bogat srečelov, vsa pridobljena
sredstva pa so bila namenjena skladu vrtca.
Že nekaj let proti koncu šolskega leta organiziramo
akcijo zbiranja oblačil, obutve ter igrač za otroke. Kar
ne razdelimo otrokom, ki so pomoči potrebni, oddamo
na Rdeči križ v Šmarju pri Jelšah.

Drugi o nas
Za svoje delo smo prejeli številna priznanja in pohvale, tako ožjega in širšega okolja. Ponosni smo lahko na
obiske številnih strokovnjakov, hospitacije našega dela in dosežke naših otrok.

