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Na podlagi 65. člena Statuta Zavoda Antona Martina Slomška je v.d. ravnateljice 

sprejela hišni red vrtca, ki temelji na določilih Pravilnika o pravicah in dolžnostih 

učencev U.L. 75/04 z dne 1. 9. 2010. 

 

 

HIŠNI RED  

Hiše otrok, vrtca montessori 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Namen in dejavnost 

Hiša otrok, vrtec montessori ( v nadaljnjem besedilu vrtec) je namenjena staršem, ki 

potrebujejo kvalitetno varstvo in vzgojo za svoje otroke v starosti od prvega do 

šestega leta. Vrtec opravlja predšolsko vzgojo in izobraževanje ter skrbi za celosten 

razvoj otrok na podlagi spoznanj razvojne psihologije ter pedagoških načel Marie 

Montessori. Hišni red je v službi doseganja teh ciljev. 

2. člen 

Vrednote 

Vzgoja v vrtcu temelji na splošno človeških in krščanskih vrednotah.  

3. člen 

Organi vrtca 

Organe vrtca določajo Pravila Hiše otrok, vrtca montessori.  

4. člen 

Vrtčevski prostor 

Vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu poteka: 

 po šolskem koledarju v skladu z letnim delovnim načrtom vrtca, 

 v igralnicah in drugih prostorih ter na vrtčevskem igrišču, 

 v obliki srečanj, letovanj, prireditev, tekmovanj, praznovanj...  

Območje vrtčevskega prostora zajema: 

 pritlični del vzhodne strani stavbe na Vrbanski 30, 

 vrtčevsko igrišče,  

 parkirišče pred šolo do vhoda v vrtec.  
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5. člen 

Poslovalni čas 

Program se bo izvajal v okviru poslovnega časa vrtca, ki traja vse dni v tednu od 

ponedeljka do petka, razen ob sobotah in nedeljah, ob državnih praznikih ter ob dveh 

pomembnejših cerkvenih praznikih (veliki petek in sveti večer).  

Vrtec je v poletnih mesecih zaprt za obdobje dveh tednov- v zadnja dva tedna julija. 

6. člen 

Pogoj za vstop in ostanek otroka v vrtec 

Otrok, ki obiskuje vrtec, mora v treh tednih doseči normalizacijo, da v njem tudi 

ostane. 

Pogoji za normalizacijo so:  

 otrok upošteva preprosta pravila,  

 otrok se normalno loči od staršev,  

 otrok sprejme vaje na črti (poudarek na socializaciji otroka). 

 

II. PRAVICE OTROK, STARŠEV IN ZAPOSLENIH  

 

PRAVICE OTORK 

7. člen 

Vsak otrok ima pravico do kvalitetne vzgoje, počitka in dobrih odnosov v vrtcu. 

 

8. člen 

Pravica do svobodne izbire materialov 

Vsak otrok ima pravico svobodno izbirati materiale iz pripravljenega prostora, ki ga 

zanj urejajo vzgojitelji.  

9. člen 

Pravica do samote 

Kadar se v otroku nabere preveč vtisov, ima pravico, da se odmakne v samotni 

kotiček igralnice, kjer bo v miru in tišini potešil svojo notranjo potrebo po miru in 

razvrščanju novih informacij. 

10. člen 

Pravica do duhovnega življenja 
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Katoliškost vrtca omogoča otroku, da na sebi primeren način razvija duhovno 

življenje in svobodno odgovarja na notranje vzgibe. 

 

PRAVICE STARŠEV 

11. člen 

Vsak starš ima pravico izbirati takšno vzgojo, ki najbolje ustreza njegovim pogledom 

na svet. Pravice in dolžnosti staršev so zapisane v pogodbi, ki so sklenejo starši z 

vrtec ob vpisu. 

12. člen 

Informiranje staršev 

Starši imajo pravico do pravih informacij in vpliva na vzgojno-pedagoške dejavnosti v 

vrtcu. Informira se na sledeč način: 

 publikacija in program sta dostopna pri vzgojiteljih, 

 vrtčevska spletna stran http://www.vrtec.slomskov-zavod.si/,   

 roditeljski sestanki in govorilne ure za starše, 

 vsi dokumenti, ki določajo življenje in delo v vrtcu, so staršem na vpogled v 

vrtcu, 

 hišni red je objavljen na oglasni deski hodnika vrtca. 

 

PRAVICE VZGOJITELJEV 

13. člen 

Vsak vzgojitelj ima pravico do poštenega plačila in pohvale za svoje vzgojno delo. 

Vse pravice vzgojiteljev so zapisane v pogodbi, ki jo sklene ob zaposlitvi. 

14. člen 

Kultura obnašanja otrok, obiskovalcev in vzgojiteljev 

 Pravica in dolžnost otrok je vljuden in spoštljiv odnos do vzgojiteljev, delavcev 

v vrtcu in šoli ter do drugih otrok.  

 V vrtcu in zunaj njega se vsi pozdravljamo z običajnimi pozdravi: dobro jutro, 

dober dan, dober večer, Bog daj, nasvidenje, zbogom, lahko noč idr.  

 Preden vstopimo v prostor (pisarno, igralnico, kabinet, zbornico,…), potrkamo. 

 Nikoli ne pozabimo na čudežne besede prosim, hvala, Bog lonaj.  

 Odpadke mečemo v koš za smeti.  

http://www.vrtec.slomskov-zavod.si/
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 V vrtčevskih prostorih in v njeni okolici ni dovoljeno kaditi.  

 

IV. NALOGE IN DOLŽNOSTI OTROK, OBISKOVALCEV IN ZAPOSLENIH 

15. člen 

Splošno 

Otroci, zaposleni in obiskovalci vrtca so dolžni: 

 upoštevati vsa splošna zakonska določila, še posebej določila o dejavnosti 

vzgoje in izobraževanja, 

 ravnati tako, da se zagotavlja varnost oseb, materialnih dobrin v vrtcu in na 

zunanjih površinah - vrtčevski prostori in zunanje površine morajo biti urejene 

in čiste, 

 ravnati tako, da ne motijo vzgojno-izobraževalnega dela. 

16. člen 

Prihod v vrtec in začetek pedagoškega dela 

Vrtec se odpre ob 6. 45. Od te ure dalje prihajajo otroci v prostore vrtca v spremstvu 

staršev. Ob vstopu otroka v vrtec se staršem omogoči, da se od otroka primerno 

poslovi, da se otrok počuti čim bolj varnega. 

Začetek vzgojno pedagoškega procesa je ob 8.30. Zadnji čas za prihod v vrtec je 

8.30. V kolikor pride otrok kasneje v vrtec nima zajtrka.  

Starši poskrbijo, da so otroci v vrtcu do začetka vzgojno pedagoškega procesa. 

 

Čas v vrtcu 

Med časom v vrtcu otroci ne smejo sami zapuščati igralnic, igrišč ali drugih šolskih 

prostorov.  

Obiski staršev in drugih oseb med pedagoškim delom v vrtcu, morajo biti predčasno 

najavljeni in nadzorovani iz strani vodstva vrtca. 

 

Odhod iz vrtca 

Starši se zavezujejo, da bodo pri prihodu in odhodu v vrtec spoštovali veljaven hišni 

red in poslovalni čas. Če bodo starši odpeljali otroka iz vrtca po preteku poslovalnega 

časa, jim je vrtec upravičen zaračunati dodatne stroške varstva. 
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Starši v podpisu pogodbe z vrtcem izjavijo, da bo otrok v vrtec pripeljan oz. odpeljan 

s strani točno določenih oseb. Starši v izjemnih primerih lahko tudi pisno ali ustno 

sporočijo v vrtec ime in priimek druge osebe, ki bo prišla po otroka. 

Vsak otrok in obiskovalec zapusti prostor v vrtcu urejen.  

17. člen 

Obutev in oblačila v vrtcu 

V vrtcu je za otroke obvezna uporaba copat. Otroci se preobujejo in preoblečejo v 

garderobi. Za vsakega otroka je posebej označeno mesto, kjer  hrani svoja oblačila in 

obutev.  

Vsak otrok mora imeti s seboj tudi rezervna oblačila. 

Za vse obiskovalce, ki ostajajo v vrtcu dlje časa, je prav tako obvezna uporaba copat. 

Tudi zanje je posebno mesto v garderobi. 

Pri gibalni vzgoji je obvezna uporaba nedrsečih športnih copat.  

18. člen 

Malica in kosilo 

Zajtrk, kosilo in popoldanska malica so pripravljeni v igralnici. Vsak si vzame, kar in 

kolikor želi, vendar to tudi poje. Otroci pripravijo in pospravijo mize ter pribor. Vsak 

pospravi za seboj. Ko jemo, se kulturno vedemo.  

Ob 11.00 imajo kosilo jaslični otroci, ob 11.30 pa starejši otroci. 

Pred hrano je obvezno umivanje rok.  

19. člen 

Spanje v vrtcu 

 Po kosilu je na vrsti počitek. Jaslični otroci spijo v svoji igralnici. Mlajši otroci iz 

vrtčevskih skupin ležejo k počitku v za to pripravljeni igralnici. Starejši otroci pa ali 

ležejo k počitku ali pa opravljajo tiho delo.  

V nobenem primeru se tistih, ki spijo, ne moti. Počitek traja do malice ob 14.00. 

20. člen 

Vrtčevska lastnina in dragocenosti otrok 

Prepovedano je pisanje po mizah, pohištvu in zgradbi ali kako drugače poškodovati 

vrtčevsko lastnino. Krivca namerno povzročene škode bomo našli in ustrezno 

ukrepali.  

Odpadke mečemo v koš za smeti.  
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Za izgubljene ali drugače odtujene dragocenosti vrtec ne odgovarja!  

21. člen 

Naloge vzgojiteljev 

Vzgojitelji hišni red predstavijo staršem ob vpisu.  

Vzgojitelji se bodo z otroki večkrat pogovarjali tudi o bontonu.  

Potrebna je doslednost pri spoštovanju in izvrševanju dogovorjenih pravil.  

Redno se vzdržujejo stiki s starši.  

Otroka nikoli ne pošiljamo iz igralnice.  

 

V. DISCIPLINSKI UKREPI 

22. člen 

Ne upoštevanje hišnega reda urejajo v prvi vrsti vzgojitelji sami v pogovoru s 

posameznim otrok in starši otrok. Z zunanjimi obiskovalci in vzgojitelji se pogovori 

ravnatelj vrtca.  

23. člen 

Disciplinske ukrepe izreka ravnatelj vrtca oz. njegov namestnik.   

24. člen 

Pisni opomin 

Kadar gre za lažje kršitve hišnega reda, se le-te vpišejo v evidenco, ki se vodi o 

otroku v vrtcu. 

Za lažje kršitve se šteje: 

 nespoštljiv odnos do sostanovalcev, obiskovalcev in drugih uporabnikov 

stavbe, 

 povzročanje materialne škode, 

 povzročanje hrupa med počitkom otrok,  

 druge lažje kršitve pogodbenih obveznosti in obveznosti po drugih aktih 

Zavoda A.M. Slomška in vrtca. 

25. člen 

Odpoved pogodbe 

Ob težjih kršitvah hišnega reda je možno prekiniti pogodbo med vrtcem in starši. 

Za težje kršitve se šteje: 

 storitev prekrška oz. kaznivega dejanja, 
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 kršitev tajnosti podatkov, 

 odnašanje inventarja iz prostorov, 

 nepripravljenost povrniti povzročeno materialno škodo, 

 neupoštevanje odločitve vrtca glede uporabe skupnih prostorov, 

 druge težje kršitve pogodbenih obveznosti in obveznosti po drugih aktih 

Zavoda A.M. Slomška in vrtca. 

26. člen 

Možnost pritožbe 

Zoper odločitve vodstva vrtca se lahko v petih dneh vloži pritožba na Svet vrtca, ki bo 

pritožbo obravnaval na prvi seji.  

 

VI.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

KONČNA DOLOČBA  

Ta hišni red stopi v veljavo, ko ga sprejme ravnatelj vrtca in se prične uporabljati 8 

dni po objavi na oglasni deski v vrtcu.  

 

 

 

Teja (s. Terezija) Tomazin 

v.d. ravnatelja 

Hiša otrok, vrtec montessori 

 

 

Maribor, 1. september 2010  

 

 

 


