UKRATKO O NAMA
Dječji vrtić Cipelica javna je ustanova za njegu, odgoj i obrazovanje djece od godinu dana do polaska u školu kojoj je osnivač Grad Čakovec. Rad se u Dječjem vrtiću Cipelica odvija u pet dislociranih objekata. U ustanovu je u ped. godini 2016./2017. upisano 478 djece sa kojima rade medicinske sestre, odgojitelji predškolske djece te članovi stručnog tima (pedagog, psiholog, logoped te zdravstveni voditelj).

Uz matični (centralni) objekt, Dječji vrtić Cipelica (Vukovarska 15, Čakovec) djeluje po slijedećim odjelima:
	PO "Vjeverica", ZAVNOH-a 24/a, Čakovec 
	PO "Mrav", Bana J. Jelačića 56, Mačkovec 
	PO "Zvjezdice", Prvomajska 21, Šandorovec 
	PO "Pirgo", Varaždinska 2, Kuršanec 

U gradu Čakovcu nalaze se matični objekt „Cipelica“ i PO „Vjeverica“ koji u svom sastavu imaju jaslice i vrtić.

PROGRAMI U DJEČJEM

VRTIĆU CIPELICA
U redovne i ostale programe, koji se ostvaruju u Vrtiću, mogu se upisati djeca od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu. U jasličke programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 1 godinu. U vrtićke programe može se upisati dijete koje do 31. prosinca tekuće godine navrši 3 godine života. 
Uz redovne 10-satne programe rada za djecu rane i predškolske dobi, Dječji vrtić Cipelica nudi:
ALTERNATIVNE ODGOJNO-

OBRAZOVNE PROGRAME: -Waldorfski program- cjelodnevni program alternativne orijentacije (3.-7. godine)


 
VJERSKI PROGRAM
Program obogaćen biblijskim sadržajima djece rane i predškolske dobi (3.-7. godine života)
PROGRAME JAVNIH POTREBA:
-za djecu s teškoćama u razvoju-inkluzija u redovni program (u trajanju od 4 i 5,5 sati);

-za djecu pripadnike nacionalnih manjina-integracija djece romske nacionalnosti u redovni program;
-za djecu u godini pred polazak u osnovnu

školu koja nisu obuhvaćena redovnim programom- program predškole;
-za darovitu djecu- program rada s darovitom i potencijalno darovitom djecom predškolske dobi „Delfinići“ (4.-7. godine)
KRAĆE PROGRAME:

-program ranog učenja engleskog jezika;
-program ranog učenja njemačkog jezika
„RASTIMO ZAJEDNO“
Roditeljima djece do četiri godine nudi se Program radionica „Rastimo zajedno“. U sklopu programa „Rastimo zajedno“ osmišljen je program „Klub očeva“ sa ciljem osnaživanja očeva u njihovoj ulozi. 

DANI OTVORENIH VRATA
Održat će se u objektima od 24.-28. travnja 2017. godine u vremenu u 10-12 sati  u vrtiću i u vremenu od 10-11 sati u jaslicama kada će zainteresirani roditelji/skrbnici djece moći razgledati prostorije vrtića i jaslice te se informirati o programima i preuzeti brošure, zahtjeve za upis te obrasce za inicijalni razgovor koje uz upisnu dokumentaciju predaju u tajništvo u vrijeme upisa.

UPISI U PEDAGOŠKU
GODINU 2017./2018.
Provodit će se od 02.-08. svibnja 2017. godine utorkom, petkom i ponedjeljkom od 8-13 sati te srijedom i četvrtkom od 13-18 sati u tajništvu Dječjeg vrtića Cipelica (Vukovarska 15, Čakovec) gdje roditelji/skrbnici djece predaju upisnu dokumentaciju.
HODOGRAM UPISA U PED. GODINU 2017./2018.
U tajništvu se od 02.-08. svibnja 2017. godine zaprima upisnu dokumentaciju.
Lista reda prvenstva objavljuje se dana 16. svibnja (utorak), nakon čega roditelji imaju pravo prigovora do 24.05.2017. godine.
Žalbe se rješavaju i šalju roditeljima 26. svibnja. 
Konačna lista novoupisane djece objavit će se dana 29. svibnja (ponedjeljak). Popisi djece bit će izvješeni na ulazima jaslica i vrtića i na web stranici (http:www.dv-cipelica.hr)

Inicijalni intervju za novoupisanu djecu provodit će se u razdoblju od 01.-09.lipnja.
Roditelj je dužan uz prisutnost djeteta i stručnog suradnika obaviti inicijalni intervju. Na inicijalnom razgovoru prikupljaju se podaci o razvoju djeteta, navikama, potrebama, obitelj i drugim specifičnostima. Roditelj nakon obavljenog inicijalnog razgovora dobiva potvrdu o obavljenom inicijalnom razgovoru, dva primjerka ugovora te izjave o dovođenju/odvođenju djeteta u/iz vrtića.
Roditelji su dužni prije početka ostvarivanja programa donijeti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta i presliku iskaznice imunizacije najkasnije do kraja lipnja.

Za djecu iz vanjskih općina potrebno je donijeti suglasnost općine o sufinanciranju, dok je za dvoje ili više upisane djece potrebno donijeti rodne listove.

Kod težih socioekonomskih uvjeta roditelji mogu uputiti Zamolbu Komisiji socijalnog vijeća Grada Čakovca radi dodatnog sufinanciranja.
U vremenu od 12.-30. lipnja potpisuju se ugovori s roditeljima/skrbnicima djece ukoliko su dostavili svu potrebnu dokumentaciju.
KAKO DJECA PROVODE JASLIČKE DANE?

Jaslice su ustanova za organiziran prijem djece od 6 mjeseci do 3 godine. Boravak djece u jaslicama organiziran je na način koji zadovoljava zdravstvene i pedagoške standarde, uz medicinsku sestru radi i odgojitelj predškolske djece. Aktivnosti u jaslicama usmjerene su na zadovoljavanje potreba djece jasličkog uzrasta kroz igru, hranjenje, spavanje i njegu.

Što je potrebno za boravak djece u jaslicama?

-papuče, pidžama, štrampice, potkošulja -jednokratne pelene, bočica, duda varalica, -omiljena igračka.

KAKO DJECA PROVODE VRIJEME U

VRTIĆU?

-dolazak u vrtić (jutarnji čaj i keksi) -igre prema izboru djece
-doručak

	aktivnosti građenja, početno čitanje i pisanje, aktivnosti slaganja i razvrstavanja, likovne aktivnosti, obiteljsko dramske igre i druge aktivnosti prema interesu djece 


-šetnje, boravak na zraku, posjete 
-ručak, poslijepodnevni odmor (za djecu koja imaju potrebu za dnevnim odmorom) 

	aktivnosti po centrima, boravak na zraku, 

-užina i slobodne aktivnosti.

Rad s djecom osmišljava se na način da se zadovolji potreba za dobnom i individualnom primjerenosti svakom djetetu.

Što je potrebno za boravak djece u vrtiću?

-papuče, pidžama (ako dijete ima potrebu za dnevnim odmorom)

-četkica i pasta za zube, -omiljena igračka.
 PRILAGODBA DJETETA NOVOJ SREDINI JASLICA/VRTIĆA

Prilagodba (adaptacija) je proces tijekom kojeg se dijete prilagođava na novi prostor, ljude, djecu i ritam života u jaslicama/vrtiću.

Vi mu možete pomoći na slijedeći način:
 -prvi dani u jaslicama/vrtiću budu kraći

-dijete dovodite redovito

-boravite i poigrajte se s njime u odgojnoj skupini
-ponesite njegovu omiljenu igračku, dudicu, dekicu, bočicu, lutku

-uvažite promjene koje uočite u ponašanju djeteta (odbijanje hrane u vrtiću, plačljivost, razdražljivost, agresivnost...)

-povjerite odgojitelju ono što smatrate bitnim za odgoj Vašeg djeteta.

Roditelji, odgojitelji i stručni suradnici koji često razmjenjuju obavijesti o navikama djece, osobitostima njihova ponašanja i dnevnim događajima pridonose međusobnom osjećaju prihvaćanja i podrške.

U želji da Vašem djetetu bude što lakše prijeći iz obitelji u jaslice/vrtić: 
-razgovarajte o promjenama koje dijete očekuju,

-pripremite ga za igre i aktivnosti u našoj ustanovi,
-posjetite naše jaslice i vrtiće.
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OPĆA BROŠURA

Vukovarska 15, 40 000 Čakovec


PEDAGOG /vrtić „Cipelica“/

Mirela Posavec – 040 314 757, 091 391 5001; mposavec@dv-cipelica.hr

(vezano uz upise i organizaciju boravka u vrtiću)

PSIHOLOG/vrtić „Vjeverica“/

Eleonora Glavina - 040 311 778, 091 391 5013; eglavina@dv-cipelica.hr
(vezano uz različite razvojne poteškoće kod djece kao i redovno praćenje razvoja)

LOGOPED /vrtić „Vjeverica“/

Petra Županić – 040 311 779, 091 391 5012; pzupanic@dv-cipelica.hr
(vezano uz poteškoće u govorno-jezičnom razvoju)

 ZDRAVSTVENI VODITELJ /jaslice „Cipelica“/

Branka Ivaci - 040 312 182, 091 391 5002; bivaci@dv-cipelica.hr

(vezano uz upis u jaslice, zdravstvene poteškoće kod djece, specifičnosti prehrane)

