SPLOŠNE INFORMACIJE
Poslovalni čas: vrtec posluje od ponedeljka do petka od 6.30 do
17.00. Vrtec ne posluje ob sobotah, nedeljah in praznikih ter
drugih dela prostih dni.
UPRAVA: Ulica IX. korpusa 40 a, 6330 Piran
Telefon: 05/6710-100
E-pošta: vrtec.piran-mornarcek@guest.arnes.si
Spletna stran vrtca: www.vrtec.-mornarcek.si
OSKRBNINE: 05/6710 100
KUHINJA: 05/6710 110
ENOTA BARČICA: Sončna pot 20/a, Portorož

ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM IN PREHRANA
Glavne naloge:

upoštevanje smernic zdrave prehrane,

spodbujanje zdravih prehranjevalnih navad otrok v vrtcu,

spremljanje izvajanja preventivnih ukrepov s področja
zdravja otrok in zaposlenih ter vključevanje vsebin
zdravstvene vzgoje v načrte pedagoškega dela,

spremljanje procesa prehranjevanja v okviru dnevnega
reda in praznovanj rojstni dni v vrtcu,

skrb za izvajanje medicinsko indicirane diet,

spremljanje odziva otrok ob uvajanju novih jedi z vodjo
kuhinje.
SVETOVALNO DELO V VRTCU

Telefon: 05/6710 140
INFORMACIJE ZA STARŠE













Starše prosimo, da sporočajo odsotnost otroka in vzrok
odsotnosti do 9. ure strokovnim delavkam oddelka vašega
otroka. Telefonske številke igralnic so objavljene na spletni
strani vrtca.
Starše otrok, ki imajo indicirane medicinske diete
naprošamo, da sporočijo odsotnost otroka do 9. ure.
Starši so dolžni v vrtec pripeljati zdravega otroka. Bolnega
otroka v vrtec ne moremo sprejeti, ker bi ogrožal zdravje
drugih otrok in odraslih.
Zaradi epidemioloških razmer v času koronavirusa je
izredno pomembno, da starši v vrtec pripeljejo zdravega
otroka. V vrtec otroka pripelje zdrav starš.
Dnevne informacije o počutju otrok v vrtcu dobijo starši pri
strokovnih delavkah oddelka.
Tajnica vrtca je pristojna za informacije o plačilih staršev.
Informacije o pedagoškem delu na nivoju vrtca starši dobijo
pri ravnateljici, o strokovnem delu v oddelku pa pri
vzgojiteljici oddelka.
Za informacije o prehrani sta pristojni vodja kuhinje in
vodja prehrane (kontakt 05 6710 105,
lavra.bregar@vrtecmornarcek.si).

Urnik svetovalne delavke: četrtek od 7. do 13. ure in petek od
9. do 15. ure. Kontakt: 05/6710 106
•
vesna.prunk@vrtecmornarcek.si
•
Spremljanje uvajanja novincev ter pomoč pri vključevanje v
novo sredino.
•
Spoznavanje otrok v vseh starostnih skupinah.
•
Spremljanje razvoja in napredka otrok ter izvajanje dodatne
strokovne pomoči.
•
Pomoč otrokom pri premagovanju težav v razvoju,
čustvenem in socialnem področju ter drugih težav v razvoju
v in izven oddelka.
•
Izvajanje razvojno-preventivnih aktivnosti za otroke.
Logopedinja dr. Mateja Gačnik, strokovna delavka Centra za
komunikacijo, sluh in govor Portorož v našem vrtcu izvaja
preventivni program GOVOR IN JEZIK, ki je namenjen otrokom
od 5. do 6. leta starosti.
Kontakt:
Tel. št.: 61 70 221
mateja.gacnik@cksg.si

Javni vrtec VRTEC MORNARČEK PIRAN
Scuola dellʹinfanzia Mornarček Piran
Vrtec Mornarček Piran je javni vzgojno izobraževalni zavod, ki
izvaja nacionalni program Kurikulum za vrtce (1999). Vrtec
Mornarček Piran združuje dve enoti; enoto Mornarček v Piranu
in enoto Barčica v Portorožu.
PROGRAMI





celodnevni program – 9 urni
poldnevni program – 4 do 6 urni ( 7.00 do 13.00 ali 8.00
do 14.00)
prilagojeni program za otroke s posebnimi potrebami
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo za otroke s posebnimi potrebami v sodelovanju s
Centrom za komunikacijo, sluh in govor.

PREDNOSTNI NALOGI v šolskem letu 2021/2022:
•
•

Spodbujanje aktivnega učenja otrok v povezavi z gibanjem
in učenjem v naravi.
Spodbujanje otrokovega interesa kot izhodišča za
načrtovanje in raziskovanje.

VSEBINSKI POUDARKI PROGRAMOV VRTCA
MORNARČEK PIRAN V ŠOLSKEM LETU 2021/2022
SPODBUJANJE ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA
Športne aktivnosti v okviru športnega programa Mali
sonček od 2. do 6. leta starosti otrok na nivoju
posameznega oddelka.
•
Pohodništvo v okviru športnega programa Mali sonček.
•
Tečaj rolanja in plavanja za otroke v starosti 5-6 let.
•
Športna Cici olimpijada na nivoju posamezne enote ob
dnevu športa, 23. septembra.
•
Letovanje otrok v starosti 5-6 let v spomladanskem času.
•
Spodbujanje zdravih prehranjevalnih navad.
PROGRAM ZDRAVSTVENE VZGOJA
•
V sodelovanju ZD Piran izvedba delavnic za otroke na temo:
higiena rok, zdrava prehrana, gibalna dejavnost
•
Zobozdravstvena preventiva (Zobozdravstveni zavod
Zobovilka)
Dejavnosti ob Tradicionalnem slovenskem zajtrku:
•
Dejavnosti na temo zdrave prehrane.
KULTURNO UMETNIŠKA VZGOJA V VRTCU
Dejavnosti s področja likovne umetnosti:
•
1. september- poslikava tekstila v galeriji Monfort.
•
2. september- sodelovanje na mednarodnem Ex temporu.
•
načrtovani obiski galerije in muzeja.
•
doživljanje različnih umetniških zvrsti in spontano izražanje
umetniških motivov v različnih umetniških zvrsteh (glasba,
lutka, ples…), izražanje čustev, občutkov in misli na lasten
način z uporabo različnih umetniških zvrsti.
•
spoznavanje umetniških del umetnikov.
GLEDALIŠKA VZGOJA V VRTCU
•
Ogled lutkovno gledaliških predstav v vrtcu:
•
8.10. Opica in kapitan Tantan (Miškino gledališče)
•

•
•
•
•
•

•
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17.11. Žabica Brokolina in polž Sladkosned (Miškino
gledališče)
13.12. Praznični ulaluu (Miškino gledališče)
20.4. Pojoči smetiščne kante (Miškino gledališče)
Obisk dedka Mraza v prednovoletnem času.
DEJAVNOSTI NA PODROČJU EKOLOGIJE
Ekološko osveščanje otrok k odgovornemu odnosu do
okolja (zbiranje časopisa, uporaba odpadnih materialov,
ločevanje odpadkov…).
Aktivno sodelovanje z JP Okolje Piran v projektu Zelene
javne institucije.
Aktivna obeležitev okoljskih dni z delavnicami.
AKTIVNOSTI NA PODROČJU HUMANITARNOSTI,
SOLIDARNOSTI
Predstavitev pravljice Rdeča kapljica prostovoljke
krvodajalke RK (Irena Dolinšek).
AKTIVNO SODELOVANJE Z USTANOVAMI V LOKALNEM
OKOLJU IN DOGODKIH V KRAJU
OŠ Cirila Kosmača Piran-obisk osnovne šole za bodoče
prvošolčke
Obalne galerije Piran – ogled razstav, ex tempore,
galerijske delavnice.
Mestna knjižnica Piran –izposoja knjig, knjižničarka v vrtcu.
Pomorski muzej Piran – ogled stalnih zbirk, dejavnosti
celoletnega Unesco projekta in muzejske delavnice.
CKSG-pregled govora petletnikov, jezikovne delavnice.
CELOLETNI PROJEKTI
Unesco projekt: Ob morju sem ter tja; Obmorske pešpoti.
Projekt Zdrav vrtec (spodbujanje zdravega načina
življenja).
Projekt Zelene javne institucije ter druge okoljske
aktivnosti: spodbujanje k ločevanju odpadkov aktivnosti ob
svetovnih dnevih: vode, oceanov, Zemlje in okolja.
Varno v prometu: teden mobilnosti in prometne varnosti,
obisk policistov vrtcu, projekt Pasavček.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI v enoti Mornarček in Barčica:
Enejavnosti s področja naravoslovja, umetnosti in gibanja.
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•
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Izvedba pohodov za otroke in starše obeh enot v jeseni, ob
prednovoletnem času in spomladi.
DODATNI PROGRAMI (v obeh enotah)
Uvajanje angleškega jezika v oddelkih 4-6 let.
Seznanjanje z italijanskim jezikom v vseh skupinah.
Knjižnica za otroke in starše deluje enkrat tedensko v obeh
enotah.
Program športne značke Mali sonček od 2. leta dalje.

Delavnico Igriva slovenščina (za starše) bo izvajala strokovna
delavca vrtca.
Obogatitvene in dodatne dejavnosti so za starše brezplačne.
Letni program dela se bo izvajal v skladu z navodili NIJZ in
epidemiološko sliko v našem okolju.

