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VRTEC PTUJ
Spoštovani starši,
pred vami je publikacija, ki vam ponuja splošne informacije o delu in
življenju našega vrtca. Vrtec pelje svojo vzgojno izobraževalno dejavnost
skozi igro in dejavnosti, ki so skrbno načrtovane in izhajajo iz otrokovih
potreb, upoštevaje otrokovo razvojno stopnjo ter so usmerjene k doseganju
točno določenih ciljev. Osnova za izvajanje programa je nacionalni program
Kurikulum za vrtce. Zaposleni v vrtcu si prizadevamo, da se vsak otrok počuti
dobro, srečno, varno in sprejeto, saj se šele takrat celovito razvija. Dobro
sodelovanje staršev in zaposlenih v vrtcu, ki temelji na strokovnosti,
medsebojnem povezovanju, zaupanju, iskrenosti se vedno odraža v uspešni
vzgoji predšolskega otroka.
Verjamem, da boste v Vrtcu Ptuj našli varno in spodbudno okolje za vašega
otroka in da bomo skupaj ustvarjali pogoje za prijetno in ustvarjalno bivanje
predšolskih otrok.
Mateja Lobenwein, ravnateljica

ORGANIZIRANOST
Vrtec Ptuj je Javni vzgojno-varstveni zavod, ki ga sestavlja enajst
organizacijskih enot na območju Mestne občine Ptuj.

ENOTE VRTCA PTUJ
DETELJICA

SPOMINČICA

MAČICE

TROBENTICA

MARJETICA

TULIPAN

NARCISA

VIJOLICA

PODLESEK

ZVONČEK
UPRAVA

V vseh enotah lahko deluje 59 oddelkov, v katere vključujemo otroke od
1. leta starosti do vstopa v osnovno šolo in 1 oddelek v Bolnišnici Ptuj.
Glede na delovni čas staršev imajo enote različen poslovalni čas,
pet dni v tednu od ponedeljka do petka.
Uprava Vrtca Ptuj je na Raičevi ulici 12, kjer smo vam na razpolago:
Ponedeljek od 7. do 15. ure,
torek od 7. do 15. ure,
sreda od 7. do 17. ure,
četretek od 7. do 15. ure,
v petek od 7. do 13. ure.
Dosegljivi smo na:
02-74-92-800; 02-74-92-801; Fax: 02-74-92-810
vrtec@vrtec-ptuj.si
http://www.vrtec-ptuj.si
Kuhinja je dosegljiva na telefonski številki: 02-74-92-830 in 02-74-92-833.
Življenje in delo Vrtca Ptuj vodi in organizira strokovni tim, ki ga sestavljajo: ravnateljica pomočnici ravnateljice, svetovalna služba, vodja
ZHR in vodja prehrane.
Zaposleni v Vrtcu Ptuj skrbimo za vzgojo, prehrano, čistočo, vzdrževanje in upravljanje. S strokovnim delom, vzpodbudnim okoljem, s sodobnimi didaktičnimi sredstvi in opremo zagotavljamo dobre pogoje za
otrokov vsestranski razvoj in kakovostno dopolnilo k družinski vzgoji.

PREHRANA V VRTCU
Pri načrtovanju prehrane upoštevamo priporočila Smernic zdravega prehranjevanja v VIZ, oprema pa nam omogoča pripravo hrane z minimalno
količino maščob in vode. Za celotni vrtec pripravljamo hrano v centralni
kuhinji, od koder jo razvažamo v vse enote vrtca. Za kakovost in pestrost jedilnikov skrbi komisija za sestavo jedilnikov. Jedilniki so objavljeni na spletni strani vrtca in na oglasnih deskah. Uspešno izvajamo vpeljan HACCP
sistem notranje kontrole kakovosti priprave hrane. V kolikor otrok potrebuje
dietno prehrano, se starši na osnovi zdravniškega potrdila pediatra ali specialista, dogovorijo z vodjo prehrane o posebnostih otrokove prehrane.

ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM
Vzgoja za zdravje je sestavni del življenja in dela v vrtcu ter se prepleta skozi
vsa področja dela. Skrb za zdravje in odnos do zdravja otrokom nista prirojena, zato moramo odgovornost do zdravja otrokom privzgojiti že v zgodnjem
otroštvu. V našem vrtcu otroke, predvsem z lastnim vzorom, navajamo na
zdrav življenjski slog, veliko se gibljemo na svežem zraku ob različnih vremenskih pogojih, skrbimo za urejene in varne zunanje površine, igrišča ter
igrala vrtca.

SVETOVALNA SLUŽBA
Temeljna naloga svetovalne službe v vrtcu je podpreti in sodelovati s starši,
vzgojiteljicami, vodstvom ter zunanjimi ustanovami pri zagotavljanju pogojev za optimalen razvoj vsakega posameznega otroka v vrtcu.

NAŠI PROGRAMI
V času poslovanja ponujamo različne programe:
• program celodnevne vzgoje in varstva v dnevnem ali izmenskem času,
ki traja 6-9 ur. V okviru poslovnega časa, ki traja 10,5 ur, je približno ena
ura in pol dnevno namenjena otrokom, ki prihajajo v zgodnjih jutranjih
urah in odhajajo v poznih popoldanskih urah in so takrat združeni v
eno skupino, saj je v tem času prisotnih manjše število otrok;
• prilagojen program za otroke s posebnimi potrebami, ki traja 6-9 ur
dnevno;
• predšolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo za otroke s posebnimi potrebami integrirane v redne oddelke;
• program obogatitvenih dejavnosti (nemščina, angleščina) enkrat
tedensko za otroke 2. starostnega obdobja;
• širok izbor nadstandardnih programov: igre v vodi, igre na snegu, obisk
kulturnih predstav, Cici planinec, tabor;
• program vzgoje hospitaliziranih otrok v Bolnišnici Ptuj za
hospitalizirane predšolske otroke.
Ob zadostnem številu potreb organiziramo tudi dežurstvo izven poslovalnega časa, le-tega starši dodatno plačajo.
Na osnovi javno veljavnega nacionalnega
programazapredšolskeotrokeKurikuluma
za vrtce načrtujemo, izvajamo in
vrednotimo pedagoške programe. V
dejavnosti iz področij Kurikuluma
(gibanje, jezik, matematika, družba,
narava in umetnost) vključujemo
tudi vsebine posameznih projektov, v katerih lahko vsaka enota
upošteva
načelo
življenjske
bližine, jih prilagaja razmeram,
interesom in možnostim svojega
okolja in staršev ter se z njimi
povezuje v celoto dela Vrtca Ptuj
ter prispeva k celostnemu razvoju
otrok.

Delo načrtujemo v Letnem delovnem načrtu Vrtca Ptuj, ki je skupek Letnih delovnih
načrtov enot in oddelkov. Pri svojem delu
se nenehno povezujemo z raznimi zavodi, društvi, institucijami ter vsemi, ki
pokažejo interes do sodelovanja.
Vrtec Ptuj je v svojem okolju prepoznan
po več aktivnostih, ki jih organiziramo
tako na lokalnem, kot na državnem in
mednarodnem nivoju.
Med najvidnejše sodijo:
• otroška pustna povorka;
• kros – občinski, medobčinski, mednarodni;
• javna prireditev ob prazniku vrtca;
• javna razstava celoletnega dela vseh enot Vrtca Ptuj;
• pohod Minimaturantov;
• Veseli december – lutkovne in gledališke predstave po mestnih
četrtnih skupnostih v MO Ptuj;
• obogatitveni program (angleščina, nemščina), ki je brezplačen za vse
otroke 2. starostnega obdobja;
• širok nabor nadstandardnih programov: igre v vodi, igre na snegu, Cici
planinec, tabor, obisk kulturnih predstav;
• likovni in drugi natečaji;
• sodelujemo na dogodkih, ki zaznamujejo utrip našega mesta.
Letni delovni načrt obogatimo z nacionalnimi in mednarodnimi projekti za
trajnostni razvoj, ki spodbujajo celostni razvoj otroka:
• UNESCO, UNICEF, Z igro do prvih turističnih korakov, Pasavček, Varno s
soncem, Prometna značka, Mali sonček.
Enkrat letno ob Tednu otroka k sodelovanju povabimo tudi otroke, ki niso
vključeni v vrtec.
Za ohranjanje kakovosti dela v vrtcu imamo zastavljene tudi določene naloge in cilje, ki:
– razvijajo aktivnosti in procese, ki vodijo v povečevanje zadovoljstva vseh
udeležencev v vzgojno izobraževalnem procesu,
– izboljšujejo aktivnosti načrtovanja, izvajanja, spremljanja in vrednotenja
ter izboljševanja vzgojno izobraževalnega procesa.

SODELOVANJE S
STARŠI
Starši lahko otroka vpišejo v vrtec skozi vse leto na upravi Vrtca Ptuj, Puhova ulica 6, Ptuj. Ob sprejemu otroka v vrtec starši sklenejo z vrtcem pogodbo
o medsebojnih pravicah in obveznostih. Višino plačila vrtca, s pravico do
znižanega plačila, starši uveljavljajo na pristojnem Centru za socialno delo.
Ob vstopu otroka v vrtec je potrebno predložiti Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka, s katerim zdravnik potrjuje, da otrok nima kontraindikacij za
sprejem v vrtec.
Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih
pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši, oziroma
njihovim zakoniti zastopniki.
Otrokom, ki so vključeni v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved,
narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itn.… Pri otrocih je to
povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim
razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.
Oblike sodelovanja s starši:
• vsakodnevni kratki informativni pogovori s strokovnimi delavci (ob sprejemu in oddaji otroka);
• mesečne pogovorne ure;
• roditeljski sestanki;
• prireditve za starše;
• skupne aktivnost otrok in staršev;
• Vrtec za starše;

• pisna obvestila staršem
(na oglasnih deskah, pred
igralnicami, individualna),
• publikacija vrtca;
• spletna stran vrtca (obvestila, vabila, dogodki, dokumenti, jedilniki);
• Svet staršev;
• Svet zavoda.

Starši imajo pravico do:

• spoštovanja in upoštevanja njihove
vloge, kot primarnih skrbnikov in nosilcev glavne odgovornosti za otrokovo vzgojo in razvoj;
• postopnega uvajanja otroka v vrtec;
• korektnega obveščanja o otrokovem razvoju, počutju in napredku;
• vpogleda v programe dela;
• obveščenosti o življenju in delu v vrtcu;
• zaščite zasebnosti in sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja v vrtcu.

Obveznosti staršev so, da:

• upoštevajo strokovno avtonomijo vrtca;
• se seznanijo s programi vrtca in sodelujejo za izboljšanje le teh;
• sprejemajo organizacijske, prehrambne in vsebinske usmeritve javnega
vrtca;
• seznanjajo vzgojiteljico s posebnostmi otroka;
• sodelujejo z vrtcem v dobro otroka;
• pripeljejo v vrtec le zdravega otroka;
• obveščajo strokovne delavce v oddelku o boleznih in drugih vzrokih odsotnosti otroka in izpolnjujejo sprejete dogovore v zvezi s poslovnim časom
in finančnimi obveznostmi;
• vrtcu posredujejo podatke o tem, kje so dosegljivi v primeru nujnih sporočil – točen naslov, telefonsak številka v službi in doma;
• po otroka prihajajo pravočasno, saj je lahko otrok v okviru poslovalnega
časa v vrtcu prisoten največ 9 ur dnevno;
• ob prihodu v vrtec otroka oddajo strokovni delavki;
• v vrtec ne prinašajo stvari, ki bi lahko ogrozile varnost in zdravje otrok
(bonboni, žvečilni gumi, fnikole, vžigalice, ogrlice, zdravila,…);
• uredijo izpis otroka najmanj 30 dni vnaprej, na sedežu zavoda;
• redno plačujejo oskrbnino, izračunano na podlagi odločbe;
• sporočijo vsako spremembo (bivališče, telefonske številke, služba) in odsotnost otroka.

Življenje in delo v vrtcu se začne s prihodom otrok v vrtec, glede na odpiralni čas enote in potrebe staršev. Priporočamo vam, da se v času odhoda
od doma do vrtca otroku posvetite in ga mirno pripeljete v vrtec. Otroka
spremljajte do igralnice in mu, če potrebuje pomoč, pomagajte. Ne pozabite,
da otroci zmorejo toliko, kot od njih pričakujemo.
Vsak dan – jutro, po prihodu v vrtec, je čas za:
• mirno prebujanje, igro v skupini, ustvarjalne dejavnosti po kotičkih, individualno delo,
• zajtrk med 8.00 in 9.00 uro;
• načrtovane dejavnosti za otrokov gibalni, čustveni, socialni in spoznavni
razvoj ter spontano igro v igralnici ali na prostem;
• malico med 10.30 in 11.00 uro;
• počitek oz. umirjene dejavnosti po kotičkih v igralnici;
• kosilo med 13.30 in 14.00;
• igra in druženje v igralnici ali na prostem.
Po dnevu polnem doživetij je čas za odhod domov.

druženje

Za otroke vključene v izmenski program popoldan, velja naslednji dnevni
red:
• sprejem od 12:30 dalje igra v skupinah, ustvarjalne dejavnosti po kotičkih,
individualna igra;
• kosilo med 13.30 in 14.00;
• počitek oz. umirjene dejavnosti po kotičkih v igralnici;
• malica med 16.30 in 17.00 uro;
• načrtovane dejavnosti za otrokov gibalni, čustveni, socialni in spoznavni
razvoj ter spontana igra (v igralnici ali na prostem):
• večerja med 19.00 in 19.30 uro.
Do prihoda staršev (najkasneje 21.30) igra in umirjene dejavnosti v
manjši skupini otrok.

počitek

ENOTA DETELJICA
Mladinska ulica 2, Ptuj, 02-74-92-846, deteljica@vrtec-ptuj.si

Poslovalni čas enote je od 6.00 do 16.30 ure. V vrtcu so trije oddelki za otroke od 1. leta starosti do vstopa v šolo
Vrtec Deteljica stoji na obrobju mesta in s svojo radoživostjo
otrok pomembno dopolnjuje družabno življenje v mirnem v
naselju Budina – Brstje.
Obrobje mesta nam nudi veliko priložnosti, ponuja izzive za
spoznavanje, raziskovanje in druženje na svežem zraku.
Skozi letne čase preko številnih aktivnosti vedoželjno spoznavamo
navade in običaje našega okolja ter tako osvajamo kulturno
dediščino. Naše starše in starejše krajane radi razveselimo zizvirnimi nastopi in jih osrečimo z otroškimi izdelki.
Pri nas so dobro počutje, igra, varnost, smeh in radovednost otrok na prvem mestu.
Majhnost enote nas intenzivno povezuje na več
ravneh dela in življenja v vrtcu, tako pri igri,
otroški ustvarjalnosti, glasbi, plesu in telovadbi.
Igrišče, ki obdaja vrtec pa nam ponuja veliko
zabavne, varne, vsakodnevne gibalne aktivnosti, ki nas v rasti, spretnosti in znanju krepi ter
nam dobro popotnico za življenje gradi.

ENOTA MAČICE
Potrčeva cesta 9/a, Ptuj, izmena 02-74-92-835, 02-74-92-838, 02-74-92-836
macice1@vrtec-ptuj.si, macice2@vrtec-ptuj.si
Poslovalni čas v jaslih je od 5.30 ure do 16.00, poslovalni čas v
izmeni je od 5.30 do 21.30. Ima deset igralnic za otroke od 1. leta
starosti do vstopa v osnovno šolo. V enoti Mačice jasli, sprva plahi
in previdni koraki, kmalu preidejo v odločno in samostojno raziskovanje igralnih kotičkov, terase, zelenice in neposredne bližine
vrtca.
Ustvarjamo pogoje za sproščeno in prijazno vzdušje, medsebojno zaupanje in
malčkom omogočamo pridobivanje raznovrstnih izkušenj, kjer lahko rokujejo z različnimi materiali, raziskujejo, preizkušajo, primerjajo, predvidevajo, logično sklepajo, vzpostavljajo medsebojne interakcije z vrstniki in odraslimi.Veseli nas, da lahko
malčkom skupaj s starši omogočimo izjemen prvi stik s pravljičnimi junaki, ki oživijo v “hišnem gledališču”. Veliko časa preživimo na svežem zraku v bližnji okolici, na
zelenici in pokriti terasi, katere podlaga je iz posebno mehke mase.
V enoti Mačice izmena je v igralnicah živahno vse od zgodnjih jutranjih ur pa vse
do poznega večera, saj je delo organizirano tako, da lahko zadostimo najrazličnejšim delovnim časom staršev. Vsaka igralnica ima svoj vhod, garderobo, sanitarije
in atrijsko igrišče. Medgeneracijsko druženje in sodelovanje z Domom upokojencev
Ptuj, posebej obogati naše delo in pričara nasmeh ter dobro voljo otrokom in odraslim.
Lokacija vrtca in bližina mestnega jedra omogoča mo žnost
bivanja, igre in učenja v naravi, številne izlete do bližn jega
Ljudskega vrta, sodelovanje na prireditvah ter spozna vanje bogate kulturne dediščine našega mesta.
V večnamenskem prostoru se družimo mali in veliki
od jutra do večera. Sodelujemo pri skupnih glasbeno
plesnih dejavnosti, premagujemo gibalne izzive ter
preko senzornih spodbud doživljamo sebe in okolico.
V sodelovanju s starši prehodimo pomembne in zelo
velike razvojne korake.

ENOTA MARJETICA
Med vrti 11, Ptuj, Atrij I: 02-74-92-849, Atrij II: 02-74-92-847, Atrij III: 02-74-92-848
marjetica@vrtec-ptuj.si

Poslovalni čas enote je od 6.00 do 16.30. Ima deset igralnic za otroke od 1. leta starosti do vstopa v osnovno šolo in en oddelek za
otroke s posebnimi potrebami. Vrtec obiskujejo otroci od 1. leta
starosti do vstopa v šolo.
V mirni zeleni okolici, v objemu ptujskega gradu, stoji enota
Marjetica. Vrtec je atrijsko zasnovan, garderobe so opremljene
z večnamenskimi nadstropnimi igrali, ima sodobno opremljene
sanitarije in številne kotičke, ki ponujajo veliko možnosti za igro, kvalitetno in strokovno delo.
Posebnost vrtca je velika, bogato opremljena telovadnica, čutna soba, velike zelene
površine in bližina centra mesta.
Velika asfaltna površina pred vrtcem omogoča staršem
brezskrben prostor za parkiranje v jutranjem in popoldanskem času, otrokom pa prostor za kakovostno preživljanje časa na prostem in številne športne aktivnosti ter
druženje več skupin otrok.
Vsi zaposleni se trudimo ustvarjati okolje, v katerem se otroci počutijo varno in sprejeto ter si nabirajo nove izkušnje, se učijo in razvijajo v kreativne, zvedave ter ustvarjalne.

ENOTA NARCISA
Raičeva ulica 12, Ptuj, spodnja etaža: 02-74-92-854, zgornja etaža: 02-74-92-853
narcisa1@vrtec-ptuj.si, narcisa2@vrtec-ptuj.si

Poslovalni čas enote je od 5.30 do 16.00. V enoti je lahko 5 oddelkov
za otroke od 1. leta starosti do vstopa v osnovno šolo.
Vrtec Narcisa stoji v neposredni bližini ptujskega gradu. Enoto odlikujejo velike igralnice, ki omogočajo prijetno in sproščeno bivanje
otrok.
Pred vrtcem je gozdiček, ki nudi lepo naravno senco tudi v najbolj
vročih dneh, hkrati pa nudi veliko možnosti za raziskovanje. Kljub bližini starega
mestnega jedra vrtec nudi veliko travnate površine za sproščeno bivanje otrok na
prostem, prav tako tudi asfaltno igrišče za igro z različnimi didaktičnimi sredstvi.
Vrtec ponuja veliko raznolikih igralnih kotičkov, ki otrokom omogočajo izbiro skupinskih in individualnih dejavnosti, ena igralnica pa je opremljena z več nivojskim
igralnim pohištvom, kar nudi še dodatne izzive. Posebno pozornost
posvečamo ustvarjalnim delavnicam s starši, lutkovnim predstavam in športnim aktivnostim na prostem.

ENOTA PODLESEK
Med vrti 2/a, igralnica I: 02-74-92-861, igralnica II: 02-74-92-862,
igralnica III: 02-74-92-863, podlesek@vrtec-ptuj.si

Poslovalni čas enote je od 6.30 do 17.00. V vrtcu so trije oddelki
za otroke od 1. leta do 3. leta starosti.
V enoti Podlesek se igrajo, ustvarjajo in delajo prve korake v
samostojni svet najmlajši nadobudneži. Sodobno opremljene
igralnice dopolnjuje večnamenski prostor, kjer otroci razvijajo
svoje gibalne spretnosti hkrati pa omogoča skupna druženja v
obliki pravljičnih in glasbenih uric ter ogled lutkovnih predstav
in dramatizacij.
Vse tri igralnice povezuje dolg hodnik, ki se dnevno spremeni v zabavno igralno površino. Otroci lahko uživajo v mirni naravi, potočku in pešpoteh,
ki obdajajo samo enoto. Okolica nam nudi veliko priložnosti
in spodbud za gibalni razvoj otrok v prvem staro stnem
obdobju. Igramo se na igrišču, kjer imajo otroci na razpolago igrala prilagojena njihovi starosti, tekamo p o
hribu in travniku, se sprehajamo z bibo do ptujskega gradu in starega mestnega jedra.
Ko naši koraki postanejo samostojnejši, nas pot
zanese tudi do gozda in ribnika v Ljudskem vrtu.
V primeru slabega vremena nismo prikrajšani
za bivanje na prostem in svežem zraku, saj ima
vsaka igralnica pokrito teraso, ki se v hipu lahko
spremeni v igralnico na prostem.

ENOTA SPOMINČICA
Potrčeva cesta 9, Ptuj, Tel. 02-74-92-850
spomincica@vrtec-ptuj.si

Poslovalni čas enote je od 6.30 do 17.00. V vrtcu so štirje oddelki za otroke od 3. leta starosti do vstopa v šolo.
Velikost igralnic nudi zelo dobre prostorske pogoje za igro in
delo otrok, saj je v njih urejenih veliko igralnih kotičkov, ki
otroke vzpodbujajo k sproščeni in ustvarjalni igri.
Vrtec ima sodobno urejene sanitarije in nadstropna igrala v
igralnicah. Obdan je z velikim travnatim igriščem, kjer nas že zjutraj pozdravijo topli
sončni žarki, popoldne pa lahko uživamo v senci dreves.
Posebno pozornost posvečamo druženju vseh starostnih skupin, kar omogoča otrokom razvoj socialnih in komunikacijskih sposobnosti. Ustvarjamo v likovnih kotičkih, pojemo, plešemo, telovadimo, prisluhnemo pravljicam in tako skozi šolsko leto
postanemo ena velika družina.
V vzgojni program vključujemo različne dejavnosti, h katerim aktivno povabimo
tudi starše. Skupaj odkrivamo znamenitosti Ptuja, v knjižnici prisluhnemo pravljici
z jogo, telovadimo na trim stezi, z baklami pričaramo posebno praznično vzdušje,
beremo in se o tem pogovarjamo.
S »Knjižnim nahrbtnikom« razveseljujemo otroke in starše, saj jim
omogoči mo pravljične in poučne vsebine prebirati v domačem
okolju. Iskrivih idej nam ne zmanjka.

ENOTA TROBENTICA
Slovensko goriška cesta 13, Ptuj, 02-78-71-400
trobentica@vrtec-ptuj.si

Poslovalni čas enote je od 6.00 do 16.30. V enoti so štirje oddelki
za otroke od 1. leta starosti do vstopa v osnovno šolo.
Enota Trobentica leži na obrobju mesta Ptuj v Mestni četrti
Rogoznica. V bogatem naravnem okolju otrokom omogočamo
sproščeno igro in učenje, aktivno raziskovanje, sodelovanje, premagovanje naravnih ovir, starejšim in spretnejšim otrokom tudi plezanje na drevesa, mlajšim pa varno hojo in tek po igrišču vrtca ali neposredni okolici. Na sprehod v bližnjo okolico
vrtca se radi odpravimo tudi z dežniki, s primerno obutvijo in oblačili čofotamo po
lužah, v snežnih razmerah pa uživamo v sankanju na mini hribčku.
Ob spoznavanju naravnih in umetnih materialov otroci pridobivajo nova znanja in
izkušnje o vzrokih in posledicah. Z različnimi tehnikami ustvarjajo izdelke, ki krasijo
domove otrok, hodnike in igralnice enote ter druge razstavne prostore
izven vrtca. Majhnost enote omogoča medvrstniško druženje otrok v različnih igralnih in ustvarjalnih kotičkih, kjer se stkejo
tesne vezi in povezanost.
Podpora staršev in aktivno vključevanje v naše delo,
se še posebej odraža na skupnih druženjih, ki so
vedno aktivna, zabavna, ustvarjalna in igriva.

ENOTA TULIPAN
Med vrti 2, Ptuj, 02-74-92-843
tulipan@vrtec-ptuj.si

Poslovalni čas enote je od 6.30 do 17.00. V vrtcu so trije oddelki za otroke od 3. leta starosti do vstopa v osnovno šolo.
V bližini mestnega središča, pa vendar vpeta v zeleno okolje,
se nahaja enota Tulipan. Za vrati nekdanje stare družinske
hiše se skriva domačnost, prijaznost in pozornost.
Majhnost le treh oddelkov je prednost za druženje, ustvarjanje in dobro medsebojno poznavanje, kar otroci in zaposleni v
celoti izkoristimo. Majhni se učijo od velikih, veliki pa od malih in tako skupaj lažje
rastemo skozi igro, navezujemo socialne stike in sprejemamo drug drugega.
V naše druženje z veseljem vključujemo tudi starše in skupaj iščemo
poti sodelovanja. Vrata vrtca se odpirajo na veliko travnato igrišče, ki omogoča otrokom stik z naravo, vsakodnevno gibanje, aktivno učenje in raziskovanje z vsemi čutili. Gibalne
izzive ob ponudbi športnih rekvizitov nadgradimo v telovadnici enote Podlesek s katero smo povezani.

ENOTA VIJOLICA
Rogaška cesta 19, Ptuj
02-78-80-893, vijolica@vrtec-ptuj.si

Poslovalni čas enote je od 5.30 do 16.00. Vrtec ima šest igralnic
za otroke od 1. leta starosti do vstopa v osnovno šolo.
Vrtec Vijolica se nahaja v neposredni bližini cerkvice Sv. Roka.
Je nekoliko skrit, obdan z velikim travnikom, hribom, igriščem
in asfaltno površino. Naravno okolje omogoča otrokom vsakodnevne gibalne aktivnosti, možnosti druženja, sodelovanja in
povezovanja, razvijanja strpnosti ter raziskovanja narave v vseh
letnih časih.
Skalnjak pred vrtcem ponuja domačnost, skrb velikih in malih rok, kjer vedno nekaj cveti, diši in pomirja. Notranji prostori vseskozi omogočajo razstave slik, risb
in izdelkov otroške ustvarjalnosti. Povezujejo nas raznolike aktivnosti, druženje ob
harmoniki, skrb za odnose in dobro počutje vseh - otrok, zaposlenih in staršev.
Ponosni smo na sodelovanje z društvi, ustanovami, strokovnjaki in
družinami, pa tudi na to, da smo vedno pripravljeni izpeljati še
tako težke izzive.

ENOTA ZVONČEK
Mlinska cesta 1/b, Ptuj
02-78-80-890, zvoncek@vrtec-ptuj.si

Poslovalni čas enote je od 6.00 do 16.30. Vrtec ima tri oddelke za
otroke od 1. leta do vstopa v šolo.
Enota Zvonček je sodoben vrtec, vpet v naravno okolje med reko
Dravo in potok Studenčnica. V njegovi neposredni bližini je star
Koroščev mlin, Terme Ptuj, hotel Primus, Mitreji in Miheličeva
galerija.
V enoti se otroci počutijo varno in domače, saj je majhna in sodobno opremljena.
Mirnejši koraki vodijo do knjižnice, bogate z otroško literaturo, tisti malo bolj živahni
pa do telovadnice in pokrite terase na katero je izhod iz vsake igralnice. Tukaj se odpre pogled na veliko travnato površino opremljeno z različnimi igrali, ki spodbujajo
gibalne izzive.
Vodilo vseh dejavnosti je procesna naravnanost, ki daje prednost metodi aktivnega
učenja in raziskovanja otrok.
Iz nenehnih iskanj in pobud pa raste dober občutek, da s svojimi dejanji navdušujemo druge, da več sanjajo, se več učijo in da skupaj slikamo
boljši jutri.
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KORAČNICA PTUJSKIH CICIBANOV
Deveti maj, deveti maj,
za ptujske cicibane – raj!
Ta dan veselo pojemo,
ta dan veselo plešemo
in rišemo in skačemo,
kozolce preobračamo.
Deveti maj, deveti maj,
za ptujske cicibane – raj!
Deveti maj, deveti maj,
za ptujske cicibane – raj!
Vrtimo se, korakamo,
konjičke urne jahamo,
se smejimo in vriskamo,
kot palčki v gozdu piskamo.
Deveti maj, deveti maj,
za ptujske cicibane – raj!
J. Bitenc

Izdajatelj: Vrtec Ptuj
Pripravile: Marija Vučak, Vesna Sodec Grula, Laura Planinc
Fotografije: Rado Škrjanec
Oblikovanje in tisk: VEJICA, Rado Škrjanec, s. p.
Leto izdaje: 2022

