JASLI
“SREČKO KOSOVEL”
NASLOV: UL. GINNASTICA, 72
TELEFONSKA ŠTEVILKA: 040 573141
A) PREDSTAVITEV SLUŽBE

1.TIPOLOGIJA SLUŽBE (ČL. 3, 4, 5 DEŽ. Z. ŠT. 20/2005)
• Zasebne otroške jasli s slovenskim učnim jezikom
2. KDAJ IN KAKO SO JASLI NASTALE
• Na željo nekaterih mladih družin, pripadnic slovenske manjšine, smo jasli ustanovili leta 2001
3. UPRAVITELJ JASLI (ČL. 6 DEŽ. Z. ŠT. 20/2005)
• Slovenski dijaški dom “Srečko Kosovel” – nepridobitniško združenje
4. KORISTNIKI
• Otroci od 13. do 36. meseca
5. PRIPADAJOČE OKROŽJE
• Okrožje 6 – Kjadin, Rocol, Sv. Ivan
6. ZDRAVSTVENO OKROŽJE TERITORIALNE PRISTOJNOSTI
• Okrožje 4 – ul. G. Sai 7
7. PRISTOJNI DELOVNI TERITORIALNI ODDELEK OBČINSKE SOCIALNE SLUŽBE
• Teritorialni oddelek 3 – ul. Pascoli 35/1
8. ŠTIRI GLAVNI CILJI, KI SI JIH SLUŽBA ZASTAVLJA
• Pridobitev osebne otrokove samostojnosti in socializacije
• Razvijanje otrokovih psiho-motoričnih zmožnosti, vzpodbujanje njegovega čustvenega in
socialnega razvoja
• Spodbujanje otrokovega kognitivnega razvoja in verbalne komunikacije
• Vzpostavitev dobrih odnosov z družinami

B) ORGANIZACIJA SLUŽBE

1. OSEBE
Maksimalno število sprejetih otrok
• 38 otrok + 15%
Katere starosti
• Od 13. do 36. meseca
Število zaposlenih vzgojiteljev
• 5 vzgojiteljev
Koordinator izhaja iz vzgojnega osebja
• Da
Koliko izvajalcev se ukvarja s splošnimi storitvami
• 1 izvajalec
Kdaj in kako potekajo sestanki osebja
• Vsak teden
2. SKUPINE - SEKCIJE
Koliko skupin – sekcij deluje v jaslih
• Otroci so razdeljeni v dve sekciji
Na osnovi katerega organizacijskega kriterija so otroci porazdeljeni v skupini-sekciji
• Na osnovi starosti otrok:
PIŠČANČKI – od 13. do 23. meseca
MEDVEDKI – od 24. do 36. meseca
Ali je predvidena organizacija majhnih vzgojno-tranzverzalnih skupin
• Da
3. ORGANIZACIJA IN UPORABA PROSTOROV
• Prostor je bil načrtovan, tako da zagotovi dobrobit in varnost otrok ter je bil premišljen kot
kraj, ki omogoči skrb otroka, umirjeno vzdušje, kreativnost, nove izkušnje, raziskovanje in
razvoj otrokovih zmogljivosti

• Jasli sestavlja:
- slačilnica za otroke
- dve učilnici za igro (z igralnimi kotički: ''mehki'', bralni, kuhalni ter kotiček za ročne dejavnosti in preoblačenje)
- jedilnica
- spalna soba
- kopalnica
- zunanji igralni prostori (vrt in velika terasa)
• Prostori za odrasle so: slačilnica, kopalnica in sejna soba
4. ODNOS MED ODRASLIM IN OTROKOM
Kakšen tip odnosa je vzpostavljen med vzgojiteljem in otrokom (referenčni
vzgojitelj, več vzgojiteljev, vse osebje ...)
• Ni predvidena ena referenčna vzgojiteljica. Če otrok izbere eno vzgojiteljico, se mu najprej
skuša ugoditi, nakar ga počasi preusmerjati, tako da postane zaupljiv tudi do ostalih
Kakšen tip uvajanja (individualen, skupinski, koliko otrok naenkrat ...)
• Običajno je uvajanje skupinsko, približno 6 otrok naenkrat
Uvajanje traja 2 tedna. Prva dva dneva je eden od staršev prisoten v jaslih, nakar ga prosimo,
da ostane na razpolago. Proti koncu tedna otroku nudimo obrok, od drugega tedna dalje
otroci v jaslih tudi spijo. Program uvajanja se lahko razlikuje glede na otrokove zahteve
5. KAKO JE ORGANIZIRAN TIPIČEN DAN
•
•
•
•
•
•
•
•

7:30 - 9:00 sprejem otrok, prosta igra
9:00 - 9:30 malica in osebna higiena
10:00 - 11:30 vodene dejavnosti po skupinah (tudi na odprtem), sprehod
11:30 - 12:30 osebna higiena in kosilo
12:45 počitek (prebujenje glede na otrokove potrebe)
15:00 malica
15:30 - 16:00 prosta igra in izhod
Urniki izhoda so trije: ob 12:30 (brez počitka), ob 13:30 ali ob 16:00

C) ODNOSI Z DRUŽINAMI IN JAVNOSTJO

1. NAČIN SEZNANJANJA DRUŽIN Z VZGOJNIM NAČRTOM
• Konec avgusta s starši novovpisanih otrok in vsem osebjem jasli
• Začetek septembra s starši otrok, ki so že obiskovali jasli v preteklem šolskem letu
• Pred uvajanjem individualni pogovori med vzgojiteljico pripadajoče sekcije in novimi
družinami
• Med šolskim letom vsaj dve srečanji med starši in pripadajočimi vzgojiteljicami
• Formativna srečanja za starše (3 srečanja)
• Če bi se izkazala potreba poglobitve določenih aspektov, so predvideni individualni pogovori
med vzgojiteljico in starši

2. DRUGI NAČINI SOUDELEŽBE DRUŽIN
•
•
•
•

Kostanjčkov praznik (okt. - nov.): udeležijo se ga vzgojiteljice, starši, stari starši...
Delavnica božičnih okraskov (konec nov.): udeležijo se ga vzgojiteljice, starši, stari starši...
Obisk Božička
Spompladanske počitnice (maj): 3 dni počitnic, katerih se udeležijo otroci z družinami in
vzgojiteljice
• Praznik ob zaključku šolskega leta (junij)
3. NAČIN DOKUMENTIRANJA DEJAVNOSTI IN POROČANJA DRUŽINAM
• Pisno programiranje
• Oglasna deska (pravilnik, jedilnik, vedenjski predpisi za zaščito otrokovega zdravja,
avtorizacija za delovanje jasli, storitvena kartica)
• Oglasna deska za pobude
• Pano s slikami otrok, ki nastanejo ob priliki posebnih dogodkov, ki prikazujejo njihove
dejavnosti in igre
• Ročni izdelki otrok
• Material za posvet z drugimi starši
• Video posnetki
• Spletna stran, na kateri so objavljena razna sporočila za družine in potom katere lahko otroci
prisluhnijo tedenski pravljici
• Elektronska pošta

