Moj ProVRTEC – moja pozitivna izkušnja
i
Brežice, januar 2013
Ustanovitelj vrtca Mavrica je Občina Brežice.
Brežice Ime vrtca je bilo darilo ob
b praznovanju
praznov
50.
obletnice delovanja in smo
o si ga izbrali sami zaposleni spomladi leta 1996. Razgibani
Razgib kot
barve mavrice se nahajamo na 7 različnih lokacijah v mestu, zaposlene združuje skupen trud
za dobrobit 400 otrok.. Za sončno in varno otroštvo skrbimo v dveh enotah Sončkov, v
Oblačku, Kapljici, Zvezdici in v enoti vrtca v bolnišnici Brežice.
V letu 2012 se je Občina Brežice odločila za posodobitev IS v vrtcih občine Brežice
B
in izbrali so
spletno rešitev ProVRTEC, ki jo uporabljamo tudi mi. Zanimiv in uporaben program,
program katero
delovno izkušnjo vam predstavljam v nadaljevanju:
ProVRTEC je spletna aplikacija, ki je ….
• Uporabna, saj imam dostop do podatkov vedno in povsod.
• Ima veliko možnosti urejanja evidenc,
evidenc, saj si kot uporabnik sama določim kriterije in tako
podatke filtriram. Statistika je bila narejena bistveno hitreje, kot leta prej.
• Enostavno je napisati večje število obvestil z izbiro podatkov, prej pa sem jih ure pisala
na roke.
• Vnašanje podatkov je enostavno.
• Aplikacijo uporabljamo vsi vrtci v občini, vpogled imamo samo v svoje podatke. Tako se
tudi izognemo podvajanju vlog (vpis v več vrtcev) že v času vpisov.
• Možnost spremljanja statusa otroka (kdaj se vpiše, kdaj se vključi, izpiše ….), katere
oddelke je obiskoval,l, katera obvestila so mu bila poslana in kdaj. Obvestila lahko pošiljamo
tudi po e pošti (ekološko vedenje in prihranek na stroških).
• Vpogled v vse oddelke od števila otrok, mest, vzgojiteljic, enot ….
• Urejanje oddelkov – simulacija,
simulacija čeprav se tega nisem lotila.
la. Saj veste, otroci niso samo
številke, zato to počnemo ročno-po
ročno po starem. In do kdaj bom tako? Dokler ne bom ugotovila in
se naučila, da gre z aplikacijo ProVRTEC lažje, enostavnejše in hitreje.
V primeru odločitve vpeljave programa ProVRTEC naredite to dovolj zgodaj (pred vpisi),
vpis saj
vnašanje obstoječih podatkov zahteva malo več časa. Menda pa lahko prenos podatkov
naredijo tudi na PRONET-u.. No, pri nas smo vnašale ročno in je trajalo, a zdaj, ko so podatki
vneseni, se je to že večkrat obrestovalo.
Odnos ekipe v podjetju PRONET Kranj je res profesionalen in celo partnerski. Če se kaj
zaplete, mi pomagajo z nasveti po telefonu ali z reševanjem težave preko spleta.
Tudi njim so dobrodošle moje izkušnje in predlogi in tako lahko sodelujem pri gradnji res

uporabne spletne aplikacije. Prepričana sem, da bomo še kaj nadgradili in izboljšali. So
ažurni, prijazni in potrpežljivi.
Hvala vsem!
Zadovoljna uporabnica Sonja Bobek Simončič,
svetovalna delavka,
Vrtec Mavrica Brežice.

