
VPIS OTROK V VRTEC PRI OŠ ŠALOVCI 

  

Zaradi izrednih razmer, ki bodo trajale neznano dolgo, bomo vpis v 

vrtec izpeljali malo drugače. Vse starše, ki želite omogočiti mesto za 

otroka v vrtcu v šolskem letu 2020/2021 prosimo, da oddate izpolnjeno 

VLOGO.  

Vloga je dosegljiva na tej povezavi 

http://vrtecsalovci.splet.arnes.si/files/2015/09/VLOGA-vrtec-

2019.pdf  oz. na uradni spletni strani šole, pod zavihek Vrtec – 

dokumenti 

Vlogo lahko oddate tako, da: 

 Natisnete, izpolnite in skenirano pošljete po e – pošti (o-

salovci.ms@guest.arnes.si),  

 Natisnete, izpolnite in jo pošljite kot priporočeno pošiljko, po 

pošti na naslov: OŠ ŠALOVCI, Šalovci 172, 9204 Šalovci,  

 Ali v obliki MMS na telefon 041 992 681 (ravnateljica), 

 

najkasneje do 20. aprila 2020. 

Vse informacije o vpisu oz. delu v vrtcu dobite pri vodji vrtca ga. 

Suzani Balek na tel.031 758 490 

VIZIJA VRTCA:
VRTEC, KI NUDI OTROKOM VARNO, PRIJAZNO IN SPODBUDNO OKOLJE, 

KJER BIVAJO ZADOVOLJNI, SREČNI TER USTVARJALNI OTROCI IN 

ODRASLI.   

VRTEC, KI RAZVIJA PARTNERSKI ODNOS S STARŠI 
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6:00 – 16:00  (še možnost podaljšanja) 

:  

Celodnevni: 6 – 9 ur 

1 - 3 let  in 3 – 6 let 

  

OPIS VRTCA:  

Vrtec pri OŠ Šalovci se nahaja na severovzhodu naše prelepe domovine, tik ob 

madžarski meji. V vrtcu imamo 2 skupini, in sicer mlajšo in starejšo, kjer trenutno 

biva 25 otrok. Na voljo imamo 3 igralnice, umivalnico, garderobo, asfaltno in 

travnato igrišče, poslužujemo pa se tudi telovadnice in knjižnice v šoli. Zaposleni 

sta 2 vzgojiteljici in 2 pomočnici vzgojiteljice. 

 

PROJEKTI IN OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:

- ŠKRAT NACE (otroci in starši skupaj s škratom Nacetom sodelujejo na 

ustvarjalnih in gibalnih delavnicah na prostem)   

- DEŽELA SANJ (otroci pred vstopom v šolo spoznajo bodoče sošolce ob 

zabavnih tematskih delavnicah, imajo zabavo v pižamah in prespijo v 

»Peterlouge« v Markovcih) 

- BRALNI NAHRBTNIK (otrok nese domov nahrbtnik z različnimi knjigami, 

s starši knjige prebirata, ustvarjata bralni dnevnik) 

- SIMBIOZA GIBA 

- PRAVLJIČNE URE SKUPAJ S STARŠI – S ŠKRATOM NACETOM PO 

PRAVLJIČNI POTI (odvijajo se na prostem) 

- VELIKONOČNA DELAVNICA S STARŠI    

- MEDGENERACIJSKO SREČANJE Z DEDKI IN BABICAMI OB DNEVU 

ZEMLJE 

- FORMATIVNO SPREMLJANJE ŽE V VRTCU (vzgojiteljice spremljajo in 

skupaj z otrokom vrednotijo otrokov napredek) 

- NAUČIMO SE PLAVATI (otroci obiščejo plavalni bazen in se privajajo na 

osnove plavanja) 

- LUTKOVNI ABONMA (otroci starejše skupine so vključeni v lutkovni 

abonma in mesečno obiskujejo lutkovne predstave v Murski Soboti) 

- PRVI KORAKI V NEMŠKI JEZIK (tedensko 1 ura brezplačno za otroke)  

- ČRKOLADA (sodelovanje vrtca s 1. razredom) 

- BEREMO V VRTCU (učenci nižjih razredov OŠ berejo otrokom pravljice) 

- PRIHOD BOŽIČKA   

VODSTVO ŠOLE IN VRTCA 


