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Na podlagi 46. člena ZOFVI ( Ur.l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/2012ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. ) in 2. točke 3. člena PRAVILNIKA o
dokumentaciji v vrtcih ( Ur.l. RS, št. 61/12 ), je SVET VRTCA OTONA ŽUPANČIČA na:
14. seji, dne 17.10.2019 sprejel:

POROČILO
O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
VRTCA OTONA ŽUPANČIČA
ZA ŠOLSKO LETO
2018/2019

Poročilo

o realizaciji letnega delovnega načrta vsebuje realizacijo vsebin, ki določajo

organizacijo in podrobno vsebino življenja in dela vrtca za šolsko leto 2018 - 2019
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VIZIJA VRTCA
Otroci imajo kratke noge,
a delajo največje korake
do Sonca
do Sreče
do Sveta
in puščajo za vse zanesenjake
v prihodnosti sledi.
Tone Pavček

Viziji smo sledili vsi zaposleni, usmerjale so nas skupne vrednote:
SPOŠTOVANJA, ki je prepletalo naše odnose, zato smo se poslušali, bili strpni in prijazni
drug do drugega, odkriti in pošteni, zaupljivi, priznavali drugačnost in iskali skupne poti;

in
MEDSEBOJNE POMOČI, zato smo vzpodbujali drug drugega k doseganju rezultatov, ki
smo jih bili zmožni, k ustvarjalnosti, solidarnosti in skrbi drug do drugega in do okolja, za
katerega nam ni vseeno.

POSLANSTVO NAŠEGA VRTCA

Preko vizije smo sledili razvoju otrokove samopodobe; fizični in čustveni varnosti, identiteti,
pripadnosti, kompetentnosti in občutku, da ima življenje smisel. Naše temeljno poslanstvo je
bilo uvajanje vseživljenjskega učenja s cilji trajnostnega razvoja ter inovativnega okolja.
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1 ORGANIZACIJA PREDŠOLSKE VZGOJE
VRTEC IN NJEGOV OKOLIŠ

1.1

Pokrivali smo potrebe po vzgoji in varstvu otrok iz območij Štepanjsko naselje, Hrušica,
Bizovik in Kodeljevo. Sprejeli smo tudi nekaj otrok iz drugih območij in občin, ker smo imeli
prosta mesta druge starostne skupine in za prvo starostno obdobje na osnovi mnenja in
priporočila s strani Centra za socialno delo.

1.2

OBSEG DEJAVNOSTI

DNEVNI PROGRAM je potekal v 41 oddelkih v katere je vključenih 734 otrok, od tega:
● v 18 oddelkih I. starosti 252 otrok,
● v 22 oddelkih II. starosti 476 otrok
● v 1 razvojnem oddelku 6 otrok.
V letu 2018/2019 je bilo v vrtec vključenih 34 otrok s posebnimi potrebami z odločbo: otrok
z avtistično motnjo (1), dolgotrajno bolan otrok (3), zmerna govorno jezikovna motnja (17),
lažja govorno jezikovna motnja (4), težja govorno jezikovna motnja- avtistični primanjkljaji
(3), lažja motnja v duševnem razvoju (3), lažja gibalna oviranost (3).
●

17 otrok v enoti Čurimuri,

●

8 otrok v enoti Mehurčki

●

5 otrok v enoti Živ – žav

●

4 otroci v enoti Čebelica

13 otrok čaka na dodatno strokovno pomoč v naslednjem šolskem letu.
30 otrok je imelo v odločbi 1 urno svetovalno storitev in en otrok 2 uri SS - pogovor in pomoč
pri pripravi zahtevka za usmerjanje, svetovanje ob vključitvi, predstavitev pomena in
izvajanja specialnih znanj, svetovanje glede prilagojenih gradiv in pripomočkov.
Strokovna skupina se je srečevala za otroke v rednih oddelkih, ki imajo odločbe in obravnave
v letošnjem letu (34 otrok) in za otroke v prilagojenem programu (6 otrok) pri pripravi
individualiziranega programa, po potrebi večkrat med letom za otroke z več težavami, ob
spremembi ravni izobraževanja- všolanje otroka in ob zaključku leta, ko je evalvirala IP.
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Na osnovi diagnostike otrokovih potreb in v sodelovanju s strokovno skupino in individualiziranim
programom se za vsakega otroka pripravi individualni program izvajanja DSP in skupine, po
katerem se dela celo šolsko leto. Na koncu šolskega leta se ovrednoti individualne programe
izvajanja DSP, skupine in pripravi poročila.
Za vse otroke, ki jih obravnavamo, vodimo specialno-pedagoško dokumentacijo, ki obsega zapise
diagnostike, izvajanja in evalvacije individualnega programa DSP, ter zapise sodelovanja s starši, s
strokovnimi delavci in z zunanjimi institucijami.
Večina sodelovanja s starši je potekala v okviru strokovnih skupin. Po potrebi oziroma glede na
zahtevnost otrokovih posebnih potreb se s starši dobimo tudi med šolskim letom in se pogovorimo
o otroku tako v obliki govorilnih ur, daljših telefonskih pogovorov, kot strokovnih skupin.

PREHRANA
Za otroke, ki potrebujejo dietno prehrano na osnovi zdravniškega potrdila osebnega pediatra ali
zdravnika specialista pripravljamo individualne dietne jedilnike. Alergija na živila (mleko, jajca,
pšenica, arašide), intoleranca na laktozo in celiakija so najpogostejša obolenja otrok, ki zahtevajo
poseben dietni režim, pri katerem moramo popolnoma izločiti vsa živila, ki otroku povzročajo
težave in jih ustrezno nadomestiti.
Pri alergiji na določeno živilo je dieta z izključitvijo znanega alergena najpomembnejši način
zdravljenja. Zato so obroki za otroke z alergijami ali preobčutljivostmi premišljeno in skrbno
načrtovani, pripravljeni z ustrezno zamenjavo jedi, ki ne vsebujejo alergenov - določena živila
izločimo oziroma jih dopolnimo z jedmi brez prepovedanih živil.

Vrste trenutnih diet v našem vrtcu :
Alergija na jajca
Alergija na mleko
Alergija na pšenico / gluten
Alergija na arašide
Alergija na gluten, kazein in sladkor
Intoleraca na laktozo
Utikarija III.
Pasirana hrana
Alergija na svinjsko meso
KOMBINACIJE DIET:
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● mleko+jajca
● jajca+ oreščki
● jajca+sezam

Število diet po enotah:
Enota MEHURČKI 6 diet
Enota ČURIMURI 9 diet
Enota ČEBELICA 5 diet
Enota ŽIVŽAV 10 diet
Enota RINGARAJA 1 dieta

PREDSTAVITEV PROGRAMOV
Svoje delo smo predstavljali v:
o publikaciji vrtca,
o programih dela v skupinah in v enotah,
o v reviji »Zeleni glas«
o MIB, SUPRA
o Zavod za šolstvo v okviru projekta Formativno spremljanje razvoja otrok (Manica
Žnidaršič)
o Študijske skupine - FS (Manica Žnidaršič)
o

Korak za korakom/ Pedagoški inštitut.

o

na spletni strani vrtca »Otona Župančiča«

o Svetu staršev in
o Svetu vrtca.
Svoje delo smo po enotah beležili v Kroniki vrtca (Granda, Pogačar Zadravec, Butinar,
Kerman)
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1.3

RAZPORED VZGOJNEGA KADRA PO ENOTAH IN PO STAROSTNIH
SKUPINAH

Praviloma so vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic vodile isti oddelek vse leto. Med letom je
prišlo do posameznih sprememb. Pri prerazporeditvi je bilo upoštevano mnenje in predlog
kolegija, ter strokovnih delavcev.
ENOTA MEHURČKI:
Starost otrok: prekrivanje
Spremembe: 8. 4. 2019, Anja Zupančič.
Vzrok: Sprememba delovnega mesta Urške Štrbenc.

Starost otrok: prekrivanje
Spremembe: 29. 4. 2019, Andreja Dobrotinšek.
Vzrok: Odhod Tine Smole na porodniški dopust.

Starost otrok: prekrivanje
Spremembe:25.7. 2019 prekinitev delovnega razmerja Anji Zupančič.
Vzrok: Vrnitev Nine Klemenčič iz “zamrznjenega delovnega razmerja”.
ENOTA ČURIMURI:
Starost otrok: 5-6 let, Kapljice
Spremembe: 24. 9. 2018, Maja Šoba
Vzrok: Sprememba delovnega mesta Dine Samec

Starost otrok: 4-5 let, Zvezdice
Spremembe:14. 2. 2019, Urška Šterbec
Vzrok: Odhod Anele Blagajčević na B/porodniški dopust.
ENOTA ŽIV - ŽAV
STROKOVNE DELAVKE:
Starost otrok: 2-3 let
Spremembe: 22.11.2018 smo zaposlili pomočnico vzgojiteljice
nadomeščanje bolniške in porodniškega dopusta Marijane Ždravac.
Vzrok: Bolniška pred porodniškim dopustom in porodniški dopust.
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Aljo Kos za

FIZIOTERAPEVTKA:
Sprememba: ga. Katja Puklavec je nastopila bolniško in

porodniški dopust (

11.1.2019).
Nadomeščanje: ga. Oksana Nestiarenka 10.12.2018.
TEHNIČNI KADER
SNAŽILKE ČURIMURI:
6. 9. 2018 začela delati Aldina Okanović in 24. 9. 2019 Alenka Božič
Sprememba: 11. 3. 2019, Nina Handanagić
Vzrok: Odpoved Aldine Okanović
Sprememba: 6. 5. 2019, Samra Spahić
Vzrok: Odpoved Nina Handanagić.
Sprememba: 19. 6. 2019, Džanajda Mujagić
Vzrok: Odpoved Samre Spahić.
PRALNICA ČURIMURI:
20. 5. 2019 se je upokojila Marija Mataija

KUHINJA ENOTA RINGARAJA:
Prihod ga. Stević Miholjke iz centralne kuhinje od 1.6.2018 zaradi upokojitve ga. Voler. Z
mesecem marcem 2019 smo na njeno željo ga. Stević Miholjko prestavili nazaj v centralno
kuhinjo, saj se ni počutila kompetentno za samostojno opravljanje dela v kuhinji Ringaraja.
Nadomeščali so jo izmenično ostali kuharji.

CENTRALNA KUHINJA
Daljše bolniške odsotnosti (tri tedne in več):
● JOVANOVIČ SNJEŽANA (kuharica, vodja) ima omejitve, bolniška odsotnost od
21.5.2018 - 16.11.2018 in upokojitev s 1.7.2019
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● LUČIČ SOKA (kuharica) bolniška odsotnost celo leto po odločbi (izmenično 8h ali 4h
bolniška) + ima omejitve
● LIVAKOVIĆ HASIBA (kuhinjska pomočnica) bolniška odsotnost celo leto (od
12.11.2018 - 31.8.2019) + ima omejitve, dela 4 ure
● OMAHNA URBAN (kuhar) bolniška odsotnost sept.2018
● STEVIĆ MILHOJKA (kuharica) odsotna december 2018, feb./mar 2019, 13.5.31.5.2019 po 8h, od 1.6-31.6.2019 po 4 h in od 8.7 do nadaljnega po 8h.
● ALENKA JAVORŠEK (kuhinjska pomočnica) odsotna sept./okt. 2018 in mar .apr.2019
● KOLARIČ DARINKA (pomočnik kuharja, razdelilna kuhinja ŽivŽav) – bolniška
odsotnost od 1.7.2019 do nadaljnega
● CIUHA ANTON (hišnik) bolniška odsotnost od 17.12.2018 - 19.4.2019
● LOTOS ROMAN (hišnik + razvoz hrane) odsoten apr.2019
Odsotnosti v kuhinji smo nadomeščali s prerazporejanjem zaposlenih med enotami.
V poletnem času smo imeli za pomoč študentko.

ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA
Pralnica Čurimuri; Razija Sečić, 11. 3. do 18. 4. 2019

1.4

OBRATOVALNI ČAS VRTCA

V skladu s potrebami staršev in dogovorom z MOL, je vrtec posloval 11 ur, med 5.30 in
16.30 uro, oziroma do 17.00 ure za tiste otroke, ki so varstvo potrebovali.
Ankete so bile izvedene za dneve v neposredni povezavi s prazniki ali počitnicami in sicer:
Ø 29. 10. – 2. 11. 2018
Ø 24. 12. 2018 do 4. 1. 2019
Ø 29. 4. – 3. 5. 2019
Ø 24. 6. 2019
Ø 16. 8. 2019
V času med šolskimi počitnicami in prazniki smo otroke združevali v enoti Mehurčki.
MEHURČKI
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Jesenske počitnice: 29. 10. – 2. 11. 2018 – otroci združeni v 1. in 2. nizu enote Čurimuri.
Novoletni prazniki: 24. 12. 2018 do 4. 1. 2019 - otroci združeni v 1. in 2. nizu enote
Mehurčki.
Prvomajski prazniki; 29. 4. – 3. 5. 2019 - otroci združeni v 1. in 2. nizu enote.
Dan državnosti: 24. 6. 2019 - otroci združeni v 1. in 2. nizu enote Mehurčki.
Marijino vnebovzetje: 16. 8. 2019 Od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019 so bili otroci združeni v 1., 3. in 4. nizu.
ČURIMURI
Jesenske počitnice: 29. 10. – 2. 11. 2018 – otroci združeni v enoti.
Novoletni prazniki: 24. 12. 2018 do 31.12. 2018 - 2. nizu enote Mehurčki
3. 1.-4. 1. 2019 - 1. in 3. niz enote Čurimuri.
Prvomajski prazniki; 29. 4. – 3. 5. 2019 - otroci združeni v 4.. nizu enote Mehurčki.
Dan državnosti: 24. 6. 2019 - otroci združeni v 4. nizu enote Mehurčki
Marijino vnebovzetje: 16. 8. 2019 Od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019 so bili otroci združeni v 1. in 3. nizu.
.
ŽIV- ŽAV in RINGARAJA:
Združevanje je potekalo v enoti Mehurčki, 3 niz.
Ø 29. 10. – 2. 11. 2018
Ø 24. 12. do 4. 1. 2019
Ø 29. 4. – 3. 5. 2019
Ø 24.6.2019
Ø 16. 8. 2019
V poletnih mesecih, od 1.7.2019, so otroci iz enote Ringaraja gostovali v enoti Živ- žav, na B
oddelku, otroci enote Živ- žav pa so se zaradi zmanjšanega števila združevali na A in C
oddelku.
Ob energetski sanaciji so gostovali v enoti Čebelica.
ČEBELICA:
12

Združevanje je potekalo v enoti Mehurčki, 2. in 4. niz.
Ø 29. 10. – 2. 11. 2018
Ø 24. 12. do 4. 1. 2019
Ø 29. 4. – 3. 5. 2019
Ø 24.6.2019
Ø 16. 8. 2019
Otroci iz Čebelice so od 1.7.2019- 31.8.2019 gostovali v enoti Čurimuri, 2 niz.
V enoti Čebelica in Ringaraja smo izvedli zamik obratovalnega časa z obvestilom staršem in
v začetku oktobra, 2017, odpiralni čas spremenili iz 5.30 na 6. uro z dogovorom, da pridejo
strokovne delavke prej, če bi starši nakazali potrebo.
V enotah trenutno drugih potreb po spreminjanju obratovalnega časa ni. V kolikor se bodo lete pokazale se bomo prilagodili.

1.5

DELOVNI ČAS ZAPOSLENIH

Za vse delavce je veljal 40 - urni tednik, razen za tiste s pogodbo za krajši čas.
Dnevna obveznost dela z otroki je za vzgojiteljice 6,5 ur in za pom. vzgojiteljic 7,5 ur.
Organizacijski vodji in pomočnici ravnateljice so delavce razporejale tako, da je bila
zagotovljena sočasnost, varnost otrok in realizacija vzgojnega programa. Pri razporedih so
upoštevale 4 in 6 urno prekrivanje, ter zmanjšano delovno obveznost po 62. čl. KP.
Delavci so opravljene ure vpisovali dnevno v zvezke "evidenca opravljenih ur«. Evidenco
delovnega časa z opravljenimi neefektivnimi urami so strokovne delavke vodile na posebnih
obrazcih, ki so jih ob koncu šolskega leta oddale v pregled ravnateljici oziroma pomočnici
ravnateljice.
Odsotnosti delavcev zaradi bolezni do 30 dni smo nadomeščali s študenti, saj nam je MOL
sredstva za to refundiral. Težave so nastale v primeru daljših odsotnosti, saj bi po 30 dneh
lahko zaposlili, kar pa je v praksi težko izvedljivo zaradi dolgotrajnih postopkov, vezanih na
odločbe ZZVS. MOL nam je refundiral tudi odsotnost delavcev zaradi dopusta tik pred ali po
porodnem dopustu, vendar smo imeli v vseh enotah v letošnjem letu veliko težav pri iskanju
študentov.
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1.6

PEDAGOŠKO IN ORGANIZACIJSKO VODENJE, TER VODENJE
CENTRALNE KUHINJE

Organizacijo dela je v enoti Čurimuri vodila pomočnica ravnateljice Andreja Mekinc, za enoti
Živ-žav in Ringaraja pomočnica ravnateljice Ksenija Grabovica. V ostalih enotah so
organizacijo dela in razporede vodile organizacijske vodje: Tamara Milinović Grgić za enoto
Čebelica in Mateja Kopecky za enoto Mehurčki.
Delo so opravljale vestno in odgovorno. Razporedi se hranijo. Različna vprašanja in
prerazporeditve smo urejale sproti na kolegiju.
Vodja centralne kuhinje je bila Snježana Jovanović, v primeru odsotnosti so jo izmenično
nadomeščali : BLAŽEVIČ, DOBERDRUG, KOLAR in HRISTOV.
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2

VSEBINA PREDŠOLSKE VZGOJE

2.1

VKLJUČEVANJE

OTROK

V

VRTEC

IN

PREPREČEVANJE

PRILAGODITVENIH TEŽAV
Otroke smo v vrtec vključevali praviloma 1. septembra, po možnostih in potrebah pa tudi med
letom. Starši bodo so bili ob vpisu seznanjeni s PRAVILNIKOM O VARNOSTI OTROK,
PUBLIKACIJO vrtca z vsemi informacijami, ki jih ob vstopu v vrtec potrebujejo, ter
PUBLIKACIJO "PRVIČ V VRTEC".
Posebna pozornost je bila namenjena

pripravam na začetek novega šolskega leta.

Skupna priprava vseh delavcev na novo šolsko leto je potekala 29. 8. 2019, med 16.00 in
20.00 uro.
Sestanki za starše novo sprejetih otrok so potekali po dveh enotah našega vrtca 5. in 6.
junija 2019. Na njih smo staršem predstavili vrtec, enoto in življenje v njej. Staršem smo
predstavili delovanje vrtca, dnevni red in posebnosti, ter jih seznanili s prvimi koraki
uvajanja. Seznanili smo jih, da v drugi polovici meseca avgusta lahko navežejo stik z
vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, ter dogovorijo za individualno srečanje pred
prihodom otroka v vrtec.

Uradni vpis je potekal od 1.3. do 15.3.2019. Celoten vpisni postopek je bil v odvisnosti od
MOL-a in aplikacije. Vodila ga je svetovalna delavka ga. Bogdana Žgur v sodelovanju z ga,
Ino Stojanovič.
Ob sprejemu otroka v vrtec in podpisu pogodbe starše seznanimo s programom vrtca,
pravicami in dolžnosti, postopnim uvajanjem, prejmejo zgibanko vrtca «Zdrav otrok v
zdravem vrtcu« in zgibanko »Prvič v vrtec«, potrdilo zdravnika ter vse informacije, ki jih ob
vstopu v vrtec potrebujejo.

Dnevi odprtih vrat – v letošnjem letu smo organizirali dan odprtih vrat za starše dvakrat.
Prvič je bil možen ogled enot pred vpisom - 22. 2.2019 v času od 9.30-11.00 ure. Drugič, to
je 31.5.2019 v času med 9.30 in 11.00 uro pa so se vključili skupaj z otrokom v ponujene
dejavnosti v enoti, v katero je bil otrok sprejet.
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Starši že vključenih otrok imajo vsako leto možnost v mesecu februarju oddati vlogo za
premestitev otroka med enotami oziroma oddelki, kar jim omogočimo kadar je to možno.
Oblikovanje novih skupin – Pri oblikovanju skupin sodeluje celoten kolegij, ob delitvi
oziroma menjavi skupine pa tudi s strokovnimi delavkami, ki otroke poznajo. Celoten vpisni
postopek in potrditev oblikovanja skupin poteka v sodelovanju z MOL, ki v skladu z
racionalnim poslovanjem pričakuje polne oddelke po fleksibilnem normativu v vseh oddelkih
vrtca.
NAČRTOVANJE VZGOJNEGA DELA
● Individualni načrti posameznih skupin so temeljili na razvojnih značilnostih otrok v
povezavi z zakonitostjo otrokovega razvoja in na analizi dela v preteklem šolskem letu
ali na analizi uvajalnega obdobja.
● Izhajali smo iz otrokovih razvojnih potreb in značilnosti ter želja, iz programa
sprejetega na Strokovnem Svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje KURIKULUM ZA VRTCE, iz potreb okolja, v katerem vrtec deluje, ter iz potreb
družine.
● Zagotavljali smo ustrezne pogoje za otrokov zaznavno-gibalni, socialni, emocionalni
in spoznavni razvoj, ter za njihovo sproščeno in srečno otroštvo.
● Program dela z otroki so potekali po tematsko programskih celotah z vključevanjem
vseh področij dejavnosti ali po projektnem načrtovanju.
● Kvaliteto dela smo zagotavljali s strokovnim izpopolnjevanjem in izobraževanjem
vseh zaposlenih.
● Načrtovanje so izvajale vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, pomočnice ravnateljic,
ravnateljica, svetovalna delavka in mobilne specialne pedagoginje.
● Načrtovanje sem spremljala v sodelovanju s pomočnicama ravnateljice in svetovalno
delavko.
● Skupno načrtovanje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic je potekalo 4 ure
mesečno in sicer

2 uri mesečno za načrtovanje po starostnih oddelkih ali

načrtovanje v nizih ali enoti, ter 2 uri za načrtovanje tandema.
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2.2

VSEBINE VZGOJNEGA DELA

Skrbeli smo za dobro medsebojno sodelovanje vseh, ki se v vrtcu srečujemo, ter povezavo
med strokovnimi delavci in otroci vseh enot. O svojem delu smo seznanjali vse sodelujoče in
okolje, kjer delujemo – objava člankov, prireditve v javnosti, povabilo gostov v vrtec.

ENOTA MEHURČKI: “VARNO V PROMETU”
Cilj prednostne naloge: Seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja.

Skupne aktivnosti v enoti vezane na prednostno
nalogo:
-

Obisk policistov,
-

Evakuacijska vaja in ogled gasilskih vozil,

-

Hospitacijski nastopi na temo Prometna

varnost,
-

Teden mobilnosti,

-

Vožnja z mestnim in primestnim avtobusom,

-

Vključevanje v promet kot pešci.

ENOTA ČURIMURI: “GIBANJE - SRCE ŽIVLJENJA”
Cilji prednostne naloge:
-

Zavedanje lastnega telesa in ugodja v gibanju.

-

Omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti.

Skupne aktivnosti v enoti vezane na prednostno nalogo:
·

Kolesarski dan,

·

lahkih nog naokrog,

·

prvi koraki na poti k mobilnosti,

·

gibalne igre,

·

tek za zdravje (Atletska zveza Slovenije),

·

mini izlet; kombinacija avtobusnega prevoza in

hoje,
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·

Pot ob žici

·

kros,

·

obisk Baze,

·

Igraj se z mano – Bodi športnik ( pastirske igre),

·

zaključek enote; Gibanje – srce življenja,

·

drsanje,

·

letovanje,

·

zimovanje,

·

tabori,

·

rojstnodnevne gibalnice,

·

masaža za otroke in sprostitvene igre,

·

gibalno popoldne,

·

športni program – Mali sonček.

ŽIV-ŽAV, RINGARAJA:
PREDNOSTNA NALOGA “UMETNOST SKOZI GIB”
CILJI PREDNOSTNE NALOGE:
GLOBALNI CILJ:
Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti.
CILJA:
- Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti.
Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja.

-

Skupne aktivnosti v enotah vezane na prednostno nalogo:
TEDEN MOBILNOSTI (slogan: Združuj in učinkovito potuj, čas: 16.-22. 9. 2018)
-

Sprehodi po okolici vrtca,

-

izdelava plakata po skupinah »združuj in učinkovito potuj«,

-

poligon s prevoznimi sredstvi na igrišču in izdelava avtobusa iz odpadnega
materiala,

-

dan brez avtomobila (spodbujanje h hoji in vožnji s kolesi),

-

gibalna igra na igrišču »združuj in učinkovito potuj«,

-

naučimo se rajalno igro »Potujemo v Rakitnico«.
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Ringaraja
-

Skupni sprehod enote po okolici vrtca,

-

likovno ustvarjanje,

-

vožnja s poganjalci,

-

plesno dopoldne (Plesni vlak, Potujemo baj, baj v deželo Balalaj).

KULTURNA DEDIŠČINA (Slogan: Kjer preteklost sreča prihodnost, čas: 22. 9.-6.
10. 2018)
-

Razstava »Vse prav? Vse prav!«

-

spoznavanje del Otona Župančiča,

-

ustvarjanje po vsebini pesmi Otona Župančiča,

-

rajanje.

Ringaraja
-

Izdelava strašila,

-

družabne gibalne igre.

TEDEN OTROKA (Slogan: Prosti čas, čas: 1.-7. 10. 2018)
-

Igre in igrače naših babic in dedkov,

-

dan ali teden brez igrač (naredimo si svoje igrače),

-

igrače naših prednikov (naredimo razstavo).

Ringaraja
-

Piknik in igra v parku Kodeljevo,

-

naredimo si kino na prostem,

-

glasbeno dopoldne z Meto.

VESELI DECEMBER
-

Obisk dedka Mraza,

-

krasitev igralnic, garderob in novoletnih smrečic,

-

izdelovanje čestitk,

-

ogled predstav v izvedbi strokovnih delavk (Juri Muri v Afriki 4. 12. 2018, Pujsa

Pepa in Božiček 21. 12. 2018, Maček Muri in Muca Maca 10. 12. 2018),
-

slavnostno kosilo,

-

rajanje z glasbenikom Nejcem Kastelicem,
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-

prednovoletni bazar.

PUSTOVANJE
-

Izdelovanje mask in različna umetniška ustvarjanja na temo pust,

-

pustno rajanje v enoti,

-

pustna povorka po bližini vrtca,

-

spoznavanje pustnih običajev,

-

spoznavanje pesmic in deklamacij.

TEDNI SLOVENSKE IN SVETOVNE PREHRANE
-

sodelovanje v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk (16. 11. 2018),

-

spoznavanje tradicionalne slovenske hrane,

-

spremljanje zavržene hrane (koliko hrane zavržemo na dan, kam gre zavržena
hrana, ponovna uporaba preostanka hrane),

-

»mali kuharji«.

DRUGE SKUPNE AKTIVNOSTI
-

dramatizacije v izvedbi strokovnih delavk,

-

praznovanje letnih časov,

-

praznovanje rojstnih dni,

-

sodelovanje v humanitarnih akcijah (zbiranje zamaškov, pokloni zvezek…),

-

zaključek in druga srečanja s starši,

-

rajanje z glasbeniki,
ustvarjalni kotički,

-

prometni kotički,

-

gibalni kotički,

-

vrtni kotiček,

-

raziskovalni kotički,

-

čutni kotički,

-

starejši za mlajše,

-

skupni sprehodi po okolici,

-

skupne razstave,
ločevanje odpadkov .
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ČEBELICA:
PREDNOSTNA NALOGA “VREDNOTE ZA BOLJŠI JUTRI”

CILJI PREDNOSTNE NALOGE:

Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v
dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno
konstitucijo, nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved itn.,
- spodbujanje občutljivosti za etično dimenzijo različnosti.
Skupne aktivnosti v enoti vezane na prednostno nalogo:
1. Parkirišče v igrišče - Srčki, Barvice, Bibe, Kapljice (19. 9. 2018)
2. Skupaj na Otok športa - Srčki, Barvice, Bibe, Kapljice ( 20.9.2018)
3. Tržnica - Srčki, Barvice (27. 9. 2018)
4. Odprta kuhinja - vse skupine (28. 9. 2018)
5. Kino dan - Srčki, Barvice, Bibe, Kapljice (5. 10. 2018)
6. S košaricami v gozd po kostanj - Srčki, Barvice, Bibe, Kapljice (11. 10. 2018)
7. Ustvarjalne delavnice - Srčki, Barvice, Kapljice (26. 10. 2018)
8. Igralni dan (prijateljstvo) - Srčki, Barvice, Kapljice (9. 11. 2018)
9. Sodelovanje v največjem pevskem zboru, pesem Čebelar - Srčki, Barvice, Kapljice

(16. 11. 2018)
10. Razstava Čudežno telo v organizaciji skupine Bibe vse skupine (20. 11. 2018).
11. Dedek Mraz - vse skupine (11. 12. 2018)
12. Sprehod na Golovec, okrasitev smreke za gozdne živali po pravljici Jelen Jalen -

Srčki, Barvice, Kapljice (14. 12. 2019)
13. Pospravljanje novoletne smreke v gozdu - Srčki, Barvice (29. 1. 2019)
14. Likovni natečaj Sobivanje - Srčki, Barvice, Kapljice (15. 2. 2019)
15. Zimski izlet za Mali sonček - Srčki, Barvice, Kapljice (19. 2. 2019)
16. Pustovanje v enoti - vse skupine (5. 3. 2019)

17. Zmajev karneval - Barvice,Bibe, Kapljice (2. 3. 2019)
18. Izlet na PST - Srčki, Barvice, Kapljice (29. 3. 2019)
19. Kino predstava Slike oživijo v organizaciji skupine Bibe - vse skupine (5. 4. 2019)
20. Planetarij – Srčki, Barvice, Bibe, Kapjice (17. 5. 2019)
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21. Starejši in mlajši z roko v roko na izlet na Gradišče nad Ivančno Gorico - Kapljice,

Barvice (23. 5. 2019)
22. Zaključek šolskega leta, igre in delavnice - vse skupine (22. 5. 2019)

PROJEKTI – NA NIVOJU VRTCA

2.3

PROJEKT: »MREŽA MENTORSKIH VRTCEV«
A. ŠTUDIJSKE SKUPINE ZA STROKOVNE DELAVCE – 2 srečanji: Formativno
spremljanje v podporo vsakemu posameznemu otroku.
B. ŠTUDIJSKE SKUPINE ZA VODSTVENE DELAVCE – 2 srečanji.

Cilji MMV:
⇨

poglabljati strokovno teoretična izhodišča,

⇨

omogočati izmenjavo izkušenj, širjenje primerov dobre prakse ter kritično refleksijo
pedagoške prakse

⇨

smiselno rabo spletnih orodij, informacijske in komunikacijske tehnologije ter
iskanje odgovorov na izzive sodobnega časa

Organizacijski okvir mreže mentorskih vrtcev v letu 2018/19 je ostal enak dosedanjemu:
študijska srečanja za ravnateljice in pomočnice ravnateljic, študijska srečanja za strokovne
delavke, študijska srečanja za svetovalne delavke.

Vsebina:
Formativno spremljanje v podporo vsakemu posameznemu otroku v vrtcu.

Študijske skupine naj tudi vnaprej ostajajo obvezni del poglabljanja znanja strokovnih
delavcev vrtca v smislu kakovosti izvedbenega kurikula in uravnoteženja javnih financ.

PROJEKT : TIMSKO DELO: »NAČRTOVANJE – EVALVACIJA, REFLEKSIJA«
Cilji:
o Poglobljeno delo na timskem delu.
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o Svetovanje pri načrtovanju vzgojnega dela.
o Iskanje dobrih rešitev v načinu načrtovanja za krajše in daljše obdobje.
o Vnašanje sprememb na področju načrtovanja – evalvacija, refleksija.
o Spodbujanje strokovnih delavcev, da o svojem delu razmišljajo in ga izboljšujejo.
Vsebina:
o Skupno načrtovanje vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice.
o Upoštevanje novih navodil za načrtovanje.
o Medsebojne kolegialne hospitacije in skupna refleksija.
ŠTEVILO UR NAMENJENIH NAČRTOVANJU: Vzgojiteljice: 7,5 ur na teden.
Pomočnice vzgojiteljic: 2,5 ur na teden.
ŠTEVILO UR NAMENJENIH TIMSKEMU NAČRTOVANJU: 1 ura na teden
Na podlagi potreb delavcev smo skupno načrtovanje razdelili na načrtovanje tima 2 uri
mesečno in načrtovanje po starostnih aktivih oziroma v enoti 2 uri mesečno.
Strokovne delavk so za načrtovanje – evalvacijo in refleksijo uporabljale enotna navodila, ki
smo jih izdali v letu 2010. Ure načrtovanja so strokovne delavke beležile v obrazec
neefektivnih ur. Opravili smo tudi hospitacije strokovnih delavk s primeri dobre prakse v vseh
starostnih skupinah. S projektom bomo nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu.

PROJEKT: POČITEK OTROK
Cilj projekta:
o Sledili bomo potrebam otrok po počitku.
o Omogočili bomo možnost izbire mirnih dejavnosti v času počitka.
Vsebina:
o Spremljanje počitka v skupinah druge starosti.
o Pregled gradiva izdelanega na podlagi spremljanja počitka in vnašanja vsebin v
vsakodnevno delo.
Tudi v tem letu smo spremljali počitek v starejših oddelkih, evalvacija je pokazala, da
strokovne delavke dajejo možnost izbire predvsem v starejših oddelkih. V času počitka
izvajajo z otroci umirjene dejavnosti. Na ležalnikih počivajo le otroci, ki to potrebujejo ali
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želijo. S tem bomo nadaljevali še naprej s ciljem slediti potrebam otrok pri počitku, ter
možnostjo izbire mirnih dejavnosti v času počitka predvsem v drugem starostnem obdobju.
Počitek je nujen za vse otroke, vendar ne v obliki nujnega spanja za vse, temveč v različnih
ponujenih oblikah in mirnih dejavnostih, ki kakovostno umirjajo otroke.

EKO PROJEKT
Cilji:
● vzpodbujati in graditi didaktične procese, ki bodo vplivali na postavljanje osnovnih
temeljev ravnanja z okoljem v katerem živimo ter zagotavljati optimalne pogoje za
privzgajanje pozitivnega in trajnostnega odnosa do okolja
● naravoslovno okoljsko opismenjevanje – aktivnosti izvajati v naravnem okolju v
ekosistemih, ki povezujejo rastlinstvo, živalstvo, človeka in neživo naravo.
● razvijati ekološko zavest in ljubezen do narave.
● vključevanje eko živil in eko obrokov v jedilnike.
●

Ozaveščanje o pomenu odgovornega ravnanja in odlaganja kartonske embalaže za
mleko in sokove (KEMS)

● Zbiranje odpadnih plasten za donacijo za inkubator.
Skozi celo leto so potekale v vseh oddelkih, vseh enot, različne dejavnosti vezane na projekt.
Čistili smo okolico vrtca in otroke navajali na pravilno ločevanje odpadkov. Vključili smo se
v akcije; Ni vsak aparat za odpad, Varno s soncem, Mali sonček, Zdravje v vrtcu, Jaz, ti, mi
za Slovenijo… Zbiranje odpadne embalaže in izdelovanje okraskov za okrasitev novoletne
jelke in izdelavo dekoracije, prav tako pa tudi izdelava uporabnih in dekorativnih izdelkov iz
te embalaže.

MALI SONČEK
Mali sonček je nov program v katerega so vključeni otroci od 2 leta dalje. Ob zaključku
programa prejmejo diplomo in sicer: 2-3 letni modro, 3-4 letni zeleno, 4-5 letni rdečo in 5-6
letni pa so letos prvič prejeli medalje za zaključek programa MALI SONČEK. Naloge so
prilagojene starosti.
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Cilj: - usvajanje osnovnih prvin in različnih športnih zvrsti.
Vsebina: dejavnosti se izvajajo po programu malega sončka glede na starost otrok, od 2 leta
dalje v vseh skupinah vrtca v sodelovanju z agencijo za šport. Dejavnosti so izvajale naše
strokovne delavke v sodelovanju s starši.
Čebelica
Število sodelujočih otrok: 84
Število otrok, ki so osvojili medaljo: 21
Število otrok, ki so prejeli diplomo: 63
Čurimuri
Število sodelujočih otrok: 177
Število medalj: 42
Število diplom: 135
Mehurčki
Število sodelujočih otrok: 168
Število medalj: 44 otrok
Število diplom: 124
Živ-žav in Ringaraja
Število sodelujočih otrok: 165
Število otrok, ki so prejeli diplomo:165
Število otrok, ki so osvojili medaljo: 40

2.4

PROJEKTI – PO POSAMEZNIH SKUPINAH

ŽIV ŽAV, RINGARAJA
Ø Naslov projekta: EKO - PAKET (KEMS)
Sodelujoče skupine: Sove, Sončki, Miške, Žabice
Cilj projekta:
Eko - paket je projekt, namenjen ozaveščanju in spodbujanju ločenega zbiranja in odlaganja
odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS) v vrtcih, šolah, doma in drugih
ustanovah.
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Kratek opis projekta: Pod temo VSI SMO EKO, so uporabili KEMS embalažo za izdelavo
ptičjih hišic in s tem prispevali k skrbi za naravo. Ptičje hišice so okrasili z matematičnimi
liki, katere so morali otroci sami obrisati, narisati, izrezati in prilepiti. Hišice so postavili na
drevesa na igrišču.
Ø Naslov projekta: JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO
Sodelujoče skupine: vse skupine
Cilj projekta:
Dosledno ločevanje odpadnih slovenskih plastenk PET z namenom usmerjanja v predelavo za
recikliranje in izdelavo novih, recikliranih plastenk PET.
Kratek opis projekta: Bistvo projekta je seznanjanje otrok o tem kako z doslednim ločevanjem
odpadne embalaže omogočamo izdelavo sekundarnih surovin in recikliranih izdelkov, ter tako
ohranjamo naravne vire.
Ø Naslov projekta: VARNO S SONCEM
Sodelujoče skupine: vse skupine
Cilj projekta:
Ozaveščanje o nevarnosti sonca in zaščiti pred njim.
Kratek opis projekta: V vrtcu poskrbimo za zaščito pred nevarnimi sončnimi žarki. Skupaj z
otroki izdelamo sončna očala iz odpadnega papirja. Starše spodbujamo, da imajo otroci v
vrtcu zaščitna pokrivala.
Ø Naslov projekta: TURIZEM IN VRTEC-ZELENI ZAKLADI LJUBLJANE,
TURISTIČNI SPOMINEK MOJEGA KRAJA
Sodelujoče skupine: Sove, Sončki, Medvedki
Cilj projekta:
Spoznavanje naravnih in kulturnih znamenitosti (Ljubljanski grad, Golovec, Fužinski grad,
Botanični vrt).
Kratek opis projekta: Opazovanje narave v vseh letnih časih. Likovna delavnica na OŠ
Božidarja Jakca-sodelovanje z mentorjem profesorjem likovne umetnosti Skender
Bajrovičem. Spoznavanje novih likovnih tehnik, grafika in oblikovanje iz gline (drevesa).
Razstava v knjižnici Jožeta Mazovca.
Ø Naslov projekta: PUNČKA IZ CUNJ Z DNEVNIKOM (Unicef)
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Sodelujoči skupini: Sončki, Medvedki
Cilj projekta:
- Spodbujanje k cepljenju otrok iz držav v razvoju,
- Darovanje (20 evrov) za cepljenje otrok iz držav v razvoju (odkup punčke iz cunj).
Kratek opis projekta: Punčka iz cunj predstavlja otroka iz države v razvoju, ki ga je potrebno
cepiti in potrebuje našo pomoč. Skupina je podarila eno punčko iz cunj, ki jo bodo lahko
posamezniki kupili pri Unicefu in s tem darovali cepljenje otrok iz držav v razvoju.
Ø Naslov projekta: SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO
Sodelujoče skupina: Sončki, Sove
Cilj projekta:
Spodbujanje otrok k razmišljanju o prijateljstvu in razvijanju dobrih odnosov med vrstniki.
Kratek opis projekta: Projekt je del širšega programa Šola sobivanja, ki združuje projekte z
različnih področij trajnostnega razvoja. Namen je otroke spodbujati k pozitivnemu
razmišljanju o prijateljstvu in razvijanju dobrih odnosov z vrstniki. V okviru tematike
prijateljstva so otroci izdelali različne likovne izdelke.
Ø Naslov projekta: MLADI ŠPORTNIK (Specialna olimpijada)
Sodelujoča skupina: Želve, Stopinje
Cilj projekta:
Izvajanje prilagojenih oblik gibanja glede na posebne potrebe otrok v razvojnem oddelku.
Kratek opis projekta: Otroci iz razvojnega oddelka so skupaj s fizioterapevtko in
vzgojiteljicama urili svoje gibalne spretnosti na igrišču, v telovadnici, v igralnici in na
sprehodih. Počeli so vse mogoče, predvsem pa so se učili čakati, da pridejo na vrsto.
Strokovne delavke so vaje prilagodile otrokom in njihovim sposobnostim. Ob tem so se vsi
zelo zabavali.
Ø Naslov projekta: POMAHAJMO V SVET
Sodelujoča skupina: Kresničke
Cilja projekta:
-

spoznavanje sebe ter svojega ožjega in

širšega okolja (tako družbenega kot geografskega),
-

medsebojno predstavljanje in spoznavanje

otrok iz drugih krajev po Sloveniji oz. drugih držav.
Kratek opis projekta: Otroci skupaj
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z vzgojiteljicami obravnavajo različne tematike in
sicer to sem jaz, jaz in moja družina, jaz in moj vrtec, jaz in moje mesto ter jaz in moja
država. Vse te tematike tudi preko video klicev predstavijo otrokom iz vrtca s katerim
sodelujejo in oni prav tako njim. Projekt temelji na zavedanju lastne identitete, spoznavanju
Slovenije in drugih kultur ter civilizacij, skrbi za socialno pravičnost, spodbujanju interakcij
med otroki in razvoju socialnih veščin.
ČEBELICA
*

Naslov: MOJA MAPA / PORTFOLIO / SPOMINSKA MAPA.

Sodelujoče skupine: Srčki, Barvice, Bibe, Kapljice in Sovice.
Cilji projekta: spremljanje razvoja otroka ter spodbujanje pozitivne samopodobe.
Kratek opis projekta (dejavnosti): v mapo shranjujemo otrokove dosežke, risbe,
fotografije …

*

Naslov: PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA (Ciciuhec, Pravljica potuje, Koledar
vrednot)

Sodelujoče skupine: Bibe, Barvice, Kapljice in Srčki.
Cilji projekta: spoznavanje, uživanje, pripovedovanje, razvijanje predbralnih in
pisalnih sposobnosti otrok.
Kratek opis projekta (dejavnosti): otroci skupaj s starši prebirajo knjige, o vsebinah
doživeto pripovedujejo, ustvarjajo ...
● Naslov: PRAVLJIČNI KOLEDAR
Sodelujoča skupina: Barvice.
Cilji projekta: Spodbujanje občutljivosti za etično dimenzijo različnosti.
Kratek opis projekta (dejavnosti): Vsak mesec smo prebrali pravljico, ki opisuje eno
od vrednot, vsak otrok je ustvaril svojo risbo. Ob koncu šolskega leta smo izdelke
opremili s koledarskim delom in povezali v koledar za šolsko leto 2019/2020.

*

Naslov: GOZDNI VRTEC

Sodelujoča skupina: Bibe
Cilji projekta: doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti,
povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih. Razvijanje naklonjenega,
spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave.
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Kratek opis projekta (dejavnosti): z otroki smo 1x tedensko oz. 1x na 14 dni celo
dopoldne preživeli v gozdu na Golovcu. Gozd nam je služil kot igralnica na prostem.
*

Naslov: Eko rojstni dnevi

Sodelujoča skupina: Bibe.
Cilji projekta: otrok se čuti pripadnost skupini in sebe kot pomembnega člana.
Kratek opis projekta (dejavnosti): ob rojstnih dnevih otrok so otroci slavljencu
izdelovali darila/igrače iz odpadnega materiala.

*

Naslov: Zgodba o nastanku vesolja in življenja na Zemlji

Sodelujoče skupine: Srčki, Barvice, Kapljice.
Cilji projekta: otrok si starosti primerno oblikuje predstavo o planetu Zemlja, planetih
in zvezdah, pridobiva izkušnje, kako sam in drugi vplivajo na naravo in prispeva k
ohranjanju in varovanju okolja.
Kratek opis projekta (dejavnosti): vse sodelujoče skupine so v mesecu aprilu in maju
sodelovale in izvajale dejavnosti, vezane na projekt, ki so ga zaključili z ogledom
Planetarija. K ogledu so povabile tudi starejše skupine iz drugih enot.
Enota ČURIMURI

Ime projekta: PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA
Cilj projekta: Razvijanje jezikovnih zmožnosti.
Kratek opis projekta: Otroci so doma ob pomoči staršev prebirali pravljice in jih v
vrtcu predstavili.
Število sodelujočih skupin: 5
Ime projekta: KO KAMENČKI OŽIVIJO
Cilj projekta: Otrok se ustvarjalno izraža in prek domišljije ustvari lastno zgodbo.
Kratek opis projekta: Razvijanje domišljije, ustvarjalnosti in izražanja.
Skupina: Tačke, 23 otrok.

Ime projekta: URBforDAN.
Cilj projekta: Učilnica v gozdu.
Kratek opis projekta: Projekt v razvoju.
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Število sodelujočih skupin: Štorkljice, Pikapolonice, Kapljice

Ime projekta: FORMATIVNO SPREMLJANJE
Cilj projekta: Spremljanje otrokovega razvoja in napredka.
Kratek opis projekta: Opazovanje, beleženje, fotografiranje, snemanje, hospitiranje in
evalviranje.
Število sodelujočih skupin: Tačke

Ime projekta: OSEBNA MAPA
Cilj projekta: Spremljanje in beleženje otrokovega projekta.
Kratek opis projekta: Zbiranje izdelkov, fotografij in beleženje razvojnih mejnikov.
Skupina: Kapljice, 20 otrok.
Ime projekta: NAŠA MALA KNJIŽNICA
Cilj projekta: Razvijanje pozitivnega odnosa do knjige.
Kratek opis projekta: Izposoja knjig in skupno branje s staršev in otrok.
Skupina: Kapljice, 20 otrok
Ime projekta: ŽELVAK ŽELJKO NA OBISKU
Cilj projekta: Poimenovanje prepoznavanje različnih predmetov, sadja…
Kratek opis projekta: Želvak Željko je obiskoval skupino in prinašal različne
predmete..
Skupina: Nogavičke, 14 otrok.

2.5

PRIREDITVE IN PRAZNOVANJA V VRTCU

ENOTA MEHURČKI
•

Ob tednu otroka

»Pomen kvalitetnega preživljanja prostega časa« (1. 10.–7. 10. 2018)
DEJAVNOSTI: Stari gibalno rajalni igri: RISTANC ALI BELA LILIJA, RIŠEM SEBE:
slikanje na velike površine- tehnika: slikanje, IGRE V NARAVI (gozd ali reka ali
travnik)/ IGRA Z NARAVNIM MATERIALOM, OTROŠKE LJUDSKE IZŠTEVANKE,
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S KNJIGO PREGANJAM DOLGČAS (obisk knjižnic: J. Mazovca, OŠ KDK, knjižnica
pod krošnjami)
•

Ob Evropskem tednu mobilnosti

Dejavnosti:

z

mlajšimi,

opazujemo promet, varno gibanje ob

gradbišču,

glasbeno

Sprehodi

dopoldne:

starejši

pesmi

in

recitacije o

prometu, ustvarjanje iz odpadnega

materiala na

temo Promet.
•

Teden kulturne dediščine

»Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost« 24.9.- 5.10.2018
Dejavnosti: Deklamacije Otona Župančiča, otroški ljudski plesi, tradicionalne otroške
igre, oblikovanje iz slanega testa in das mase, pantomima Župančičevih ugank.
•
•

Ob veselem decembru (naslov, dejavnosti, termin)
VESELI DECEMBER (bazar, predstave v vrtcu in v LGL, peka piškotov, krasitev

smrečice, obisk Križevniške ulice, Obisk Ledene dežele, obisk praznične dežele,
•

Pustovanje (naslov, dejavnosti, termin)Zmajev

karneval, pustovanje v DSO in v vrtcu
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•

Osebni prazniki (naslov, dejavnosti, termin)

Praznovanje rojstnih dni otrok

PRAZNOVANJE ENOTE OB 40- LETNICI

Zaključna prireditev enote Mehurčki (junij 2019)

ČEBELICA
TEDEN OTROKA - »PROSTI ČAS«, 1. 10. do 5.10.2018
*

TEDEN MOBILNOSTI

*

TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE

*

VESELI DECEMBER:

- vsi otroci so skupaj pričakali prihod dedka Mraza in se družili ob igri s podarjenimi
igračami (11. 12. 2019),
-

novoletno rajanje (21. 12. 2019),

- ogled predstav (Pujsa Pepa, Maček Muri in Muca Maca, Juri Muri iz Afrike)
*

OBELEŽILI SMO DATUM ROJSTVA IN SMRTI OTONA ŽUPANČIČA

* PUSTOVANJE V ENOTI:
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skupno pustno rajanje v večnamenskem prostoru
*
-

DRUGA PRAZNOVANJA:
PST.

ENOTA ČURIMURI

·

Ob tednu otroka
Naslov: Pomen kvalitetnega preživljanja prostega časa.
Dejavnosti:
Otroške izjave: Prosti čas je….,
tri dnevni tabor – Škratki naši prijatelji (gozd Martuljek),
ozaveščanje staršev o kvalitetnem preživljanju prostega časa (članki v
povezavi s kvalitetnim preživljanjem prostega časa).
Termin : 1. – 5. 10. 2018

·

Ob Evropskem tednu mobilnosti
Naslov: Združuj in učinkovito potuj.
Dejavnosti:
Kolesarski dan,
lahkih nog naokrog,
ogled postaje Bicikelj,
vadbena ura v telovadnici,
prvi koraki na poti k mobilnosti,
gibalne igre,
dan poganjalčkov,
mini izlet – kombinacija avtobusnega prevoza in hoje,
tek za zdravje – Atletska zveza Slovenije.
Termin: 17. – 21. 9. 2018
Ob veselem decembru
Naslov: Naj zadiši po praznikih.
Dejavnosti:
Ogled lutkovnih predstav v izvedbi strokovnih delavk in zunanjih
izvajalcev,
slavnostno kosilo,
izdelovanje vizitk,
obisk dedka Mraza,
novoletne delavnice s starši,
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obisk novoletno okrašene Ljubljane,
pravljice ob svečkah in smrečici,
igra z novimi igračami,
želje in misli staršev,
ogled okrašenih smrečic v Qlandii v Kranju,
naj po prazniku zadiši – pečenje piškotov,
obisk »Pasovčka« – Red je vedno pas pripet.
Termin: December 2018
·

Pustovanje
Naslov: Vesele maškare.
Dejavnosti:
Ptujski karneval,
ustvarjanje pustne podobe igralnic in garderob,
obisk in nastop pustnih šem v DSO,
skupno rajanje v nizih,
fotografiranje.
Termin: 4. – 8. 3. 2019

·

·

Župančičevi dnevi
Naslov: Župančičev dan.
Dejavnosti:
Portret s svinčnikom,
branje pesmi,
spuščanje milnih mehurčkov,
Ples kralja Matjaža.
Termin: 23. 1. in 11. 6. 2019
Osebni prazniki
Naslov: Danes je moj dan.
Dejavnosti:
Petje,
rajanje,
risanje,
pogostitev,
rojstnodnevne gibalnice.
Termin: Skozi celo šolsko leto.

ŽIV-ŽAV IN RINGARAJA:
Teden mobilnosti,
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- teden kulturne dediščine,
- teden otroka,
- teden slovenske in svetovne kuhinje,
- kulturni dnevi,
- praznovanje letnih časov,
- praznovanje rojstnih dni otrok,
- veseli december,
- pustovanje,
- zaključno skupno srečanje enot Živ-žav in Ringaraja z naslovom: Gibamo, čutimo,
ustvarjamo (21. 5. 2019),
- nastop otroškega pevskega zbora in dramskega krožka za sklad vrtca (Kresniček, 16.
5. 2019).
- nastop pevskega zbora strokovnih delavk ob »veselem decembru« v Salzburgu,
- nastop strokovnih delavk pevskega zbora na prednovoletnem druženje za upokojence
in upokojenke našega vrtca,
- Gospodarsko razstavišče,
- Igraj se z mano,
- Četrtna skupnost Golovec,
- Polžje igre.

2.6

ŠPORTNE DEJAVNOSTI

DRSANJE
Drsanje je potekalo v sodelovanju z Mol – oddelek za šport. Izvajali smo ga na drsališču
Zalog. Organizacija je bila dobro izpeljana, tečaj drsanja je potekal bolje kot prejšnja leta.
Starost otrok: 5–6 let
Število otrok: 137
Kraj izvedbe: Zalog, v dveh terminih

ROLANJE
ČEBELICA
Starost otrok/ skupina: 4–6 let
Število sodelujočih otrok: 13
Izvajalec/ organizator: Anlife.
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ENOTA MEHURČKI

Število otrok: 31
Starost otrok: 4-6 let
Kraj izvedbe: vrtec/strokovne delavke

KROS
ENOTA ČURIMURI
JESENSKI KROS:

datum in kraj: 27. 9. 2018, Rugby igrišče
starost otrok: 4-5 let
Število otrok:63
Uspehi otrok in strokovnih delavcev: 2. mesto - dečki, 3. mesto – deklice

SPOMLADANSKI KROS

datum in kraj: 6. 6. 2019, Rugby igrišče
starost otrok: 2-6 let
Število otrok: 116
Uspehi otrok in strokovnih delavcev:
Copatki, dečki, 3. mesto, Zvezdice, dečki, 2.mesto

ENOTA MEHURČKI
JESENSKI KROS:

datum in kraj:27. 9. 2018, Rugby igrišče
starost otrok: 2-6 let
Uspehi otrok in strokovnih delavcev:1. in 2. mesto dečki SMRKCI, 1.,2., 3. mesto deklice
PTIČKI, 2.mesto deklice PIKAPOLONICE, DANIJELA MARKOVIČ, 3. MESTO.
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SPOMLADANSKI KROS

datum in kraj: 6. 6. 2019, Rugby igrišče
Uspehi otrok in strokovnih delavcev: 3. mesto, Smrkci dečki, Modri medvedki, dečki.

ENOTA ČEBELICA
SPOMLADANSKI KROS
Starost otrok: 4-5 let
Število otrok: 24
Kraj/datum/organizator izvedbe: Ljubljana, 6. 6. 2019, ŠD Novinar.
ENOTA ŽIV-ŽAV, RINGARAJA
JESENSKI KROS
SKUPINA

Miške

STAROST

ŠTEVILO

OTROK

OTROK

5-6 let

22

DATUM

4-5 let

ORGANIZATOR

IZVEDBE
27. 9.
2018

Sončki

KRAJ

Rugby
igrišče RFC
Emona

Športno društvo
Novinar

24

SPOMLADANSKI KROS
SKUPINA

Polhi

STAROST

ŠTEVILO

OTROK

OTROK

5-6 let

19

DATUM

KRAJ

ORGANIZATOR

IZVEDBE
6. 6. 2019
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Rugby

Športno društvo

Miške

5-6 let

igrišče RFC

21

Novinar

Emona
Sončki

4-5 let

14

Stopinje

2-3 leta

14

Uspehi otrok:
Skupina Polhi (5-6 let): - kategorija deklice 2. mesto
- kategorija dečki 3. mesto
Skupina Sončki (4-5 let): kategorija deklice 2. in 3. mesto

INTERNI KROS SKUPIN
SKUPINA

STAROST

ŠTEVILO

OTROK

OTROK

4-5 let

22

Sove

DATUM

KRAJ
IZVEDBE

24. 5. 2019

Park Kodeljevo

LETOVANJE

Letovanje smo organizirali v sodelovanju s Planetom otrok in ZLRO v Savudriji v terminu od
10. 6. do 14. 6. 2019.
Program »Gusarček«, s posameznimi dejavnostmi iz programa »Plavalček«

so izvajali

animatorji iz organizacije Planet Otrok.
V prostem času so strokovne delavke same poskrbele za dejavnosti otrok (sprehodi po
okolici, nabiranje školjk, plavanje, igra v vodi, likovne dejavnosti, igra na prostem).
Število otrok: 101 otrok
Enota Čurimuri: 15 otrok
Enota Mehurčki: 34 otrok
Enota Živ-žav: 30 otrok
Čebelica: 22 otrok
Spremljevalke: 17
Enota Čurimuri: Katja Janežič, Jana Bačar, Alenka Kreslin
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Enota Mehurčki: Tina Rajsar, Darinka Tkalčič, Samo Križnar, Mateja Gliha, Anita Filpaj
Enota Živ-žav: Zala Bokal, Ela Gale, Hana Lapornik, Dragica Koprivšek, Polona Zavrl
Enota Čebelica: Maša Zupančič, Tea Rusjan, Metka Kovačevič
Pedagoška vodja: Ksenija Grabovica

ZIMOVANJE
Zimovanje s smučarskim tečajem smo organizirali v sodelovanjem s Planetom otrok v Šport
hotelu, na Pokljuki, v dveh terminih; 28. 1.-1.2.2019 in 4.2.-8.2.2019. V prvem terminu je
bilo 38 otrok:
Enota Čurimuri: 17 otrok
Enota Čebelica: 21otrok
Spremljevalke: Alenka Kreslin, Maja Ambrožič Bricelj, Katja Janežič, Tea Rusjan, Maša
Zupančič in Sandra Čergić.
V drugem terminu je bilo otrok: 52 otrok:
Enota Mehurčki:23 otrok
Enota Živ-žav: 29 otrok
Spremljevalke: Tina Rajsar, Darinka Tkalčič, Samo Križnar, Anita Filpaj, Ela Gale, Hana
Lapornik, Dragica Koprivšek, Polona Zavrl, Metka Kovačevič in Andreja Mekinc

PLANINSKI TABOR
ČEBELICA:
Starost otrok: 4-5 let
Število otrok: 21
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Kraj/datum/organizator izvedbe: Kranjska Gora, ZPM Moste.

Starost otrok: 5 - 6 let
Število otrok: 22
Kraj/ datum /organizator izvedbe: Tabor Rute, Planet otrok.

ŽIV ŽAV, RINGARAJA

STAROST

ŠT.

OTROK

OTROK

Polhi

5-6 let

17

3.-5. 10.
2018

Lipica

Planet otrok

Sove

4-5 let

19

13.-15. 5.
2019

Kranjska
Gora

ZPM

Miške

5-6 let

16

8.–10. 10
2018

Lipica

Planet otrok

SKUPINA

DATUM

KRAJ

ORGANIZATOR

IZVEDBE
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Sončki

4-5 let

18

29.– 31. 5.
2019

Kranjska
Gora

ZPM

Želve

RO

4

29.–31. 5.
2019

Kranjska
Gora

ZPM

ENOTA ČURIMURI
Kraj izvedbe: (Zvezdice + Copatki 19; 15. 5 – 17.5. 2019)
Škratova dežela, (Kapljice 13; 3. 10 – 5. 10. 2018)
Lipica (Tačke 14; 8. 10. -12.10. 2018)
Starost in število otrok: 4 – 5 let, 5 – 6 let, (46)

ENOTA MEHURČKI

Kraj izvedbe: Gozd Martulj
Starost in število otrok: 5-6 let, 21

Kraj izvedbe: Lipica
Starost in število otrok: 5-6 let, 13

Kraj izvedbe: Kranjska Gora
Starost in število otrok: 4-5 let, 21

Kraj izvedbe: Kranjska Gora
Starost in število otrok: 4-5 let, 11

VADBA V TELOVADNICI
Vadba otrok v telovadnici poteka na Fakulteti za šport ter telovadnicah enote Čebelica,
Čurimuri in mali telovadnici enote Živ-žav. Strokovne delavke z vadbo popestrijo gibalne
urice. Vadbe v telovadnici so se udeleževali oddelki med 2 – 6 letom, na fakulteti za šport pa
otroci 4-6 let iz enote Živ-žav.
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v mesecu maju so nas k sodelovanju povabili tudi iz nove telovadnice v Štepanjskem naselju
BAZA, kamor so odšle na 1x izvedbo dejavnosti vse skupine od 4-6 let, celega vrtca.
VADBA NA FAKULTETI ZA ŠPORT:
ŽIV- ŽAV

SKUPINA

Polhi

STAROST

ŠTEVILO

KRAJ

OTROK

OTROK

IZVEDBE

5-6 let

19

Telovadnica

Fakulteta za šport

Fakultete za

Ljubljana

Sove

4-5 let

22

Miške

5-6 let

21

Kresničke

3-4 leta

19

Sončki

4-5 let

24

Medvedki

3-4 leta

19

šport

ENODNEVNI IZLETI
ČEBELICA
Kraj: Golovec
Skupina/število otrok: Kapljice, Barvice, Srčki, 53

Kraj: Lavričeva koča na Gradišču,
Skupina/število otrok: Kapljice in Barvice 37
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ORGANIZATOR

Kraj: Poštni muzej Polhov Gradec
Skupina/število otrok: Bibe in Kapljice, 45 otrok

ENOTA ČURIMURI
Kraj: -Kekčeva dežela (Kapljice 16, Tačke 19),
- Pikin festival, Velenje (Zvezdice 17),
- Arboretum Volčji Potok, (Zvezdice 20, Štorkljice 19,
- Cvetličniki 19, Pikapolonice 19),
- Sračja dolina ( Zvezdice, 17).

ENOTA MEHURČKI
Kraj: Pikin festival
Število otrok: 22+22+20
Kraj: Ranč Kaja in Grom
Število otrok: 40

Kraj: Živalski vrt Rožman
Število otrok: 40
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Kraj: Eksperimentalna kmetija MOL Stožice
Število otrok: 20

Kraj:Sankanje Pokljuka
Število otrok: 40

Kraj: Vrhnika, obisk vrtca
Število otrok: 22
Kraj: Izola, Piran
Število otrok: 40
Kraj: Arboretum Volčji potok
Število otrok: 38

ŽIV ŽAV, RINGARAJA

KRAJ IZLETA

Pikin Festival (Velenje)

Pustni karneval (Ptuj)

Orientacijski pohod
(Golovec)

STAROST

ŠT.

OTROK

OTROK

Polhi
Sove

5-6 let
4-5 let

19
22

24. 9. 2018

Polhi
Sončki
Miške
Sove

5-6 let
4-5 let
5-6 let
4-5 let

19
24
21
22

4. 3. 2019

Sove

4-5 let

22

15. 10. 2018

SKUPINA
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DATUM

Pot ob žici

Miške
Stopinje
Polhi
Sove

5-6 let
2-3 leta
5-6 let
4-5 let

21
14
19
21

9. 5. 2019

Blažev grič

Kresničke

3-4 leta

14

19. 10. 2018

Sprehod do centra
Ljubljane

Kresničke

3-4 leta

15

13. 2. 2019

Stopinje

2-3 leta

7

februar, 2019

Sove

4-5 let

22

19. 9. 2018

Želve

RO

3

februar, 2019

Botanični vrt

Sončki
Miške
Medvedki

4-5 let
5-6 let
3-4 leta

24
22
19

junij, 2019

Golovec

Sončki

4-5 let

24

maj, 2019

Stopinje
Polhi

2-3 leta
5-6 let

12
19

februar, 2019

Medvedki

3-4 leta

19

maj, 2019

Pajacki

2-3 leta

14

16. 11. 2018

Sončki

4-5 let

24

maj, 2019

Miške

5-6 let

22

junij, 2019

Medvedki

3-4 leta

19

maj, 2019

Pajacki

2-3 leta

14

27. 3. 2019

Fužinski grad
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Ljubljanski grad

Sončki
Medvedki
Sove

4-5 let
3-4 leta
4-5 let

24
19
22

junij, 2019

Literarni sprehod po
stari Ljubljani

Miške

5-6 let

22

21. 9. 2018

Park Kodeljevo

Žabice
Maline

1-2 leti
1-2 leti

6
7

oktober, 2018

Arboretum

Medvedki
Polhi

3-4 leta
5-6 let

19
19

11. 6. 2019

KOLESARJENJE
Kolesarski dnevi, kolesarski piknik, kolesarjenje v vrtcu in po okolici vrtca.
POHOD OB ŽICI
Pohoda so se udeležile vse skupine drugega starostnega obdobja (484 otrok in strokovne
delavke), celo 4 skupine prvega starostnega obdobja.

2.7

RAZSTAVE

ČEBELICA
Naslov: Čudežno telo
Sodelujoče skupine: Bibe
Trajanje: 2. 10. – 6. 10. 2018
ČURIMURI
Naslov: Vezane na letne čase in aktualni program.
Ime sodelujoče skupine: Vse.
Trajanje: Celo šolsko leto.

MEHURČKI
Naslov: tematske razstave
Ime sodelujoče skupine: vse skupine
Trajanje: celo leto
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ŽIV- ŽAV IN RINGARAJA
Naslov: VSE PRAV? VSE PRAV!
Skupine: vse skupine enote Živ-žav
Trajanje: 22. 9.–6. 10. 2018
Naslov: IGRAČE NAŠIH PREDNIKOV
Skupine: Skupine enote Živ-žav
Čas: oktober, 2018
Naslov: »GRINCH«
Skupini: Sončki, Medvedki
Čas: december, 2018
Naslov: KLOVNI, TAKO IN DRUGAČE
Skupini: Sončki, Medvedki
Čas: marec, 2019
Naslov: VRABCI IN STRAŠILO
Skupine: vse skupine enote Ringaraja
Čas: oktober, 2018
Preko celega leta so po garderobah, igralnicah, hodnikih bili razstavljeni tudi različni likovni
izdelki otrok, ki so jih izdelali v skupini glede na temo (npr. Moja najljubša pravljica, Miškina
galerija po obisku Narodne galerije, Kresničke pomahamo v Svet, Leze, leze polžek počasi
…).

RAZSTAVE IZVEN VRTCA
ČEBELICA
ENOTA ČURIMURI
Naslov: Bodi umetnik.
Ime sodelujoče skupine: Judita Fink (Tačke).
Trajanje: marec, 2019.
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ENOTA MEHURČKI
Naslov: Spodbujamo prijateljstvo, Sobivanje
Ime sodelujoče skupine: Smrkci
Trajanje: 3 tedne

ŽIV ŽAV
Naslov: TURIZEM IN VRTEC – "TURISTIČNI SPOMINEK MOJEGA KRAJA"
Kraj: Knjižnica Jožeta Mazovca
Skupine: Sove, Medvedki,Sončki
Čas: 4. 3.–29. 4. 2019

2.8

SODELOVANJE Z IZDELKI OTROK NA LIKOVNIH NATEČAJIH

ČEBELICA
Naslov likovnega natečaja/organizator: IGRAJ SE Z MANO.
Število otrok/skupina: 50, Srčki, Barvice, Kapljice.
Uspehi na likovnem natečaju: 7 otrok iz skupine Srčki , 6 otrok iz skupine Barvice, 5 otrok iz
skupine Kapljice.
Naslov likovnega natečaja/organizator: PODARI MODRO SRCE
Število otrok/skupina: 65, Srčki, Barvice, Sovice, Kapljice.
Uspehi na likovnem natečaju: /
Naslov likovnega natečaja/organizator:
SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO – Mednarodni dan strpnosti.
Število otrok/skupina: 55, Barvice, Kapljice in Srčki.
Uspehi na likovnem natečaju: /
Naslov likovnega natečaja/organizator: Otroška domišljija, Vrtec Poletarac.
Število otrok/skupina: 55, Srčki, Barvice in Kapljice.
Uspehi na likovnem natečaju: (še niso znani)
Naslov likovnega natečaja / organizator: ŠKRATI V OTROŠKEM SVETU.
Število otrok/ skupina: 55, Kapljice, Barvice, Srčki
Uspehi na likovnem natečaju: (še niso znani)
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Naslov likovnega natečaja / organizator: Pošta Slovenija, Poštar Pavli.
Število otrok/skupina: 22, Kapljice.
Uspehi na likovnem natečaju: /
Naslov likovnega natečaja/organizator: Agencija za šport, Mali sonček kolesari
Število otrok/skupina: 22, Kapljice .
Uspehi na likovnem natečaju: /
ENOTA ČURIMURI
Naslov likovnega natečaja: Poštar Pavli.
Vsebina: Risba poštarja.
Naslov likovnega natečaja: Spodbujamo prijateljstvo.
Vsebina: Risanje na temo prijateljstva.
Uspehi na likovnem natečaju: 3. mesto.
Naslov likovnega natečaja: Prittkov natečaj.
Vsebina: Biotska raznovrstnost.
Naslov likovnega natečaja: Uhu.
Vsebina: Izdelovanje mesta Ljubljane iz odpadnega materiala.
Naslov likovnega natečaja: Naravne in druge nesreče.
Vsebina: Neurje.
Naslov likovnega natečaja: Igraj se z mano.
Vsebina: Naša dediščina: Kjer preteklost sreča prihodnost.
Uspehi: Priznanje.
ENOTA MEHURČKI
Naslov likovnega natečaja: Likovni natečaj CICIDO
ŽIV ŽAV, RINGARAJA
Naslov: OHRANIMO ČEBELO IN SMREKO
Organizator: Medex in Hofer
Skupini: Polhi, Sončki
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Naslov: SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO – NA SONČNI STRANI (natečaj in razstava)
Organizator: Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj
Čas in kraj: 19.4.2019 BTC CITY
Skupini: Sove, Sončki
Naslov: RAZISKUJEMO SENZORIKO 2019 – VRTI SE
Organizator: Zasebni vrtec Zarja, Kamnik
Skupina: Miške
Naslov: RAZISKUJEM SENZORIKO 2019 – ČUTIM VETER
Organizator: Zasebni vrtec Zarja, Kamnik
Skupina: Sončki
Naslov: EKO-PAKET, »PRAVLJIČNI JUNAKI«,
Organizator: Ekošola kot način življenja
Skupine: Sončki, Sove, Kresničke

2.9

OBOGATITVENI

PROGRAMI

(

V

IZVEDBI

DELAVCEV)
ČEBELICA
PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA
Starost otrok/ skupina: Barvice, Bibe, Kapljice, Srčki.
Število vključenih otrok: 80.
ENOTA ČURIMURI
PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA
Starost otrok/ skupina: Štorkljice, Zvezdice, Kapljice, Tačke, Copatki.
Število vključenih otrok: 103

ENOTA MEHURČKI
PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA
Starost otrok/ skupina: 2-6,
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STROKOVNIH

Število vključenih otrok: 8 skupin
ŽIV ŽAV, RINGARAJA
PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA (CICIUHEC, POLHI PRIPOVEDUJEJO)
Skupine otrok: Sončki, Miške, Sove, Kresničke, Medvedki, Polhi, Pajacki
Starost otrok: 3–6 let
Število vključenih otrok: 138

KNJIGOBUBE
Skupina otrok: Želve (RO)
Število otrok: 6
DRAMSKI KROŽEK
Skupini otrok: Miške, Polhi
Starost otrok: 5–6 let
Število vključenih otrok: 12
PRAVLJIČNE URICE
Skupini otrok: Polhi, Miške
Starost otrok: 5–6 let
Število vključenih otrok: 41

PEVSKI ZBOR
Skupine otrok: Polhi, Miške
Starost otrok: 5–6 let
Število vključenih otrok: 22

ZELENI NAHRBTNIK
Skupina otrok: Miške, Polhi, Sove, Sončki
Število vključenih otrok: 86
Vsebina: Tokrat nam je zeleni nahrbtnik prinesel naloge v povezavi s čistim zrakom. Tako
smo si vse vključene skupine iz enote 5 nalog razdelile med seboj. Opazovali bližnjo
elektrarno in odšli na obisk k Snagi. Izdelali smo tudi didaktično igro, onesnaženo in čisto
okolje.
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2.10 DODATNE DEJAVNOSTI (V IZVEDBI ZUNANJIH IZVAJALCEV)
ANGLEŠKE URICE - BIP
Starost otrok: 4-6 let
Število vključenih otrok: 9 otrok
Angleške urce so potekale v enoti Čurimuri.
LUTKOVNI ABONMA V IZVEDBI Miškinega gledališča KU-KUC
Starost otrok: 3-6 let
Število vključenih otrok: 143 otrok in staršev
Predstave so potekale v Enoti Čebelica, ob 17.00 in 18.00.

MALI TELOVADEC - Anlife d.o.o
Starost otrok: 3-6 let
V dejavnost je bilo vključenih 49 otrok.
Vadba:
-ob torkih v telovadnici enote Čurimuri, od 17.00 do 18.00 in od 18.00 do 19.00,
-ob petkih v telovadnici enote Čebelica, od 16.00 do 17.00 in od 17.00 do 18.00.

2.11 DODATNE DEJAVNOSTI V IZVEDBI STROKOVNIH DELAVK
OTROŠKI PEVSKO DRAMSKI ZBORČEK – vodja Hana Laprnik (pomočnica
vzgojiteljice) in Polona Zavrl
Dramski krožek je obiskovalo 14 otrok iz dveh najstarejših skupin. Z delom so pričeli v
mesecu oktobru. Otroci so bili že od vsega začetka zelo navdušeni in zainteresirani za igro.
Vsebina jih je pritegnila in radi so obiskovali krožek. Preko igre smo se učili nastopanja in
dramatiziranja. Otroci so aktivno sodelovali in mi pomagali pri izdelavi kostumov, rekvizitov
in scenske opreme.
V marcu smo se povezali s pevskim krožkom in skupaj pričeli vaditi spevoigro.
Konec aprila so predstavo večkrat zaigrali v enoti ŽIV-ŽAV. Predstavo so si ogledali otroci
vseh enot. V mesecu maju so uprizorili predstavo za SKLAD VRTCA. S prostovoljnimi
prispevki so tako zbrali kar 230€ za otroke iz socialno ogroženih družin. Sodelovali so na
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festivalu IGRAJ SE Z MANO. Za konec pa so v mesecu juniju nastopili še na ČETRTNI
SKUPNOSTI GOLOVEC.
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3 DELO STROKOVNIH DELAVCEV
3.1

SVETOVALNA DELAVKA

OBLIKE DELA:
1) DELO Z OTROKI
2) DELO S STROKOVNIMI DELAVCI
3) DELO S STARŠI
4) SODELOVANJE S STROKOVNJAKI ZUNANJIH INSTITUCIJ
5) SPREJEM OTROK V VRTEC
6) SODELOVANJE V STROKOVNIH SKUPINAH VRTCA
7) ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA
8) NEPREDVIDENE IN NEPLANIRANE NALOGE
V letošnjem šolskem letu smo na podlagi sistemiziranih delovnih mest imeli zaposleno poleg
8 urne še dodatno svetovalno delavko za polovični delovni čas. V tem letu se je v svoje delo
uvajala, zato je poročilo skupno.
Poročilo svetovalne delavke je priloga.

3.2

MOBILNA SPECIALNA PEDAGOGINJA

V vrtcu je bilo 34 otrok z odločbami in priporočili za dodatno strokovno pomoč. Vsem
otrokom s posebnimi potrebami smo nudili potrebno pomoč.
OBLIKE DELA:
1) DELO Z OTROKI
2) SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVCI
3) SODELOVANJE S STARŠI
4) POVEZOVANJE S STROKOVNIMI INSTITUCIJAMI
5) SODELOVANJE V STROKOVNIH SKUPINAH VRTCA
Poročili o realizaciji načrta mobilne specialne pedagoginje je priloga .

3.3

FIZIOTERAPEVTKA

Fizioterapevtka je delovala v treh vrtcih (vrtec Otona Župančiča, vrtec Vodmat in vrtec
Pod Gradom.
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OBLIKE DELA:
1) DELO Z OTROKI
2) SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVCI
3) SODELOVANJE S STARŠI
4) POVEZOVANJE S STROKOVNIMI INSTITUCIJAMI
5) SODELOVANJE V STROKOVNIH SKUPINAH VRTCA
Poročilo o njenem delu je priloga.
3.4

VODJA PREHRANE

1. SODELOVANJE Z OTROKI
2. SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVCI
3. SODELOVANJE S STARŠI
4. POVEZOVANJE S STROKOVNIMI INSTITUCIJAMI
5. IZOBRAŽEVANJE
Poročili o realizaciji načrta vodje prehrane je priloga .

3.5

VODJA ZDRAVSTVENO – HIGIENSKEGA REŽIMA

1. SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVCI
2. SODELOVANJE S STARŠI
3. POVEZOVANJE S STROKOVNIMI INSTITUCIJAMI
4. IZOBRAŽEVANJE
Poročilo o realizaciji načrta vodje ZHR je priloga .
3.6

POMOČNICA VZGOJITELJICE IZVEN ODDELKA

Priloga

3.7 VZGOJITELJICI IZVEN ODDELKA (polovični delovni čas)
Zaposleni imamo dve vzgojiteljici , invalidsko upokojeni za polovični delovni čas, ki
občasn nadomeščata bolniške odsotnosti posameznih vzgojiteljic, da program v
skupinah nemoteno teče. Poleg tega imata še druge vzporedne zadolžitve. Ena vodi
tudi likovne delavnice za najstarejše otroke, druga pa pravljične urice, kot dodatno
obogatitveno dejavnost.
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SODELOVANJE S STARŠI

4

CILJI

SODELOVANJA

SO

BILI

IZBOLJŠANJE

INFORMIRANJA

IN

SODELOVANJA S STARŠI
● Skrbeli smo za zaupanje staršev v kvalitetno in strokovno delo.
● Staršem smo omogočili dneve odprtih vrat.
● Seznanjali smo jih z vzgojnim programom preko oglasnih desk.
● Staršem smo nudili možnost sodelovanja pri oblikovanju vzgojnega programa.
● Staršem smo zagotoviti stalno informiranost ter sistematično seznanjanje z njihovimi
odgovornostmi in pravicami.
●
4.1

PREPREČEVANJE PRILAGODITVENIH TEŽAV

Izvajali smo pogovore s starši že pred vpisom otrok. Ob podpisu pogodbe starše seznanimo s
programom vrtca, pravicami in dolžnostmi, postopnim uvajanjem, prejmejo zgibanko “Prvič
v vrtec”, obrazec “potrdilo zdravnika”, obvestilo o subvenciji vrtca ter vse informacije, ki jih
ob vstopu v vrtec potrebujejo. V mesecu juniju smo organizirali sestanke za novo sprejete
otroke, kjer so starši seznanili z življenjem in organizacijo vrtca, ter se seznanili s postopnim
uvajanjem. Vzgojiteljice ali pomočnice vzgojiteljic so praviloma napredovale z otroki v višje
starostne skupine.
4.2

SKUPNA SREČANJA

ENOTA MEHURČKI
·

Novoletni bazar

·

Lutkovna predstava Sovica Jokica v izvedbi strokovnih delavk

·

Igre brez meja

·

Prireditev ob zaključku šolskega leta: Pika, črta, pikica…

·

Prikazi dejavnosti

Druge oblike srečanj:
Pogovorne urice, roditeljski sestanki, priložnostna srečanja (nastopi otrok, delavnice...),
srečanje s starši in otroki v Tivoliju pri Cekinovem gradu.
ENOTA ČURIMURI
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Vsebine srečanj s starši:
·

Roditeljski sestanki,

·

nastopi otrok,

·

Športno gibalno popoldne,

·

likovne delavnice,

·

skupni zaključek enote,

·

izlet na Ljubljanski grad,

·

zaključki najstarejših skupin,

·

potepanje po Ljubljani (veseli december),

·

izlet na Golovec,

·

novoletne ustvarjalnice,

·

plesna revija,

·

modna revija,

·

izlet na Fužinski grad,

·

igralno popoldne v peskovniku,

·

Preberi mi pravljico – obisk dedka,

·

čajanka.
Druge oblike srečanj:

·

Oglasne deske,

·

preko e-maila.

ŽIV-ŽAV IN Ringaraja
● ·

POGOVORNE URE,

● ·

TELEFONSKI POGOVORI,

● ·

ELEKTRONSKA SPOROČILA,

● ·

OBVESTILA NA OGLASNIH DESKAH,

● ·

ŠOLA ZA STARŠE,

● ·

PREDNOVOLETNI BAZAR (29. 11. 2019),

● ·

PREDNOVOLETNE IN DRUGE DELAVNICE,

● ·

POHODI IN DRUGE GIBALNE AKTIVNOSTI,

●

SKUPNO SREČANJE ENOTE ŽIV-ŽAV:

»PRAZNOVANJE

JESENI V PROSTEM ČASU «

2018).
● ·

SKUPNO SREČANJE ENOTE RINGARAJA: »KOSTANJEV PIKNIK« (11. 10. 2018)

● ·

DNEVI ODPRTIH VRAT,
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(16. 10.

● ·
● ·

RAZLIČNE HUMANITARNE AKCIJE (NPR.: POKLONI ZVEZEK),
ZAKLJUČNO SKUPNO SREČANJE ENOT ŽIV-ŽAV IN RINGARAJA:

»GIBAMO,

ČUTIMO IN

USTVARJAMO« (21. 5. 2019) ,

ČEBELICA
Realizirana po programu iz ILDN skupin
gibalno popoldne,
Šola za starše,
izdelava pustnega kostuma
udeležba na Zmajevem karnevalu v Ljubljani.
skupen zaključek enote,
● pogovorne ure
● elektronska sporočila
● obvestila preko oglasnih desk
4.3

INDIVIDUALNE OBLIKE SREČANJ

o Sproti smo reševali predloge in vprašanja staršev. Glede na tematiko so se obračali na
ravnateljico, svetovalno delavko, pomočnici ravnateljice ali na strokovne delavke.
o Mesečno so se po posameznih skupinah odvijale tudi individualne pogovorne urice z
vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice.
o

Pogovorne urice.

o

Strokovni timi za OPP.

4.4

PISNE OBLIKE SODELOVANJA

o Programi za otroke.
o Publikacija vrtca, enote.
o Sodelovanje preko spletne strani, mail-ov.
o Pisne informacije na oglasnih deskah.
o Zgibanka: " PRVIČ V VRTEC ".
o Zgibanka: »ZDRAV OTROK V ZDRAVEM VRTCU«.
o Kotički za starše - " Vsebine iz vzgojnih revij in strokovne literature ".
o Pooblastila, izjave, razna obvestila (izleti, prireditve).
o Obvestila ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO (o nalezljivih boleznih in o
zdravstveno-higienskih ukrepih).
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o Sodelovanje preko spletnih naslovov posameznih skupin in spletne strani vrtca.

4.5

DRUGE OBLIKE SODELOVANJA

PISNE IN DRUGE OBLIKE SODELOVANJA:
Sporočila na oglasni deski, v mapi, na spletni strani.

o

oglasne deske,

o

pogovorne ure,

o

dan odprtih vrat

o

individualne pogovorne ure,

o strokovne skupine.
VSEBINA

ČAS IZVEDBE

KJE

ŠT.

Srečanje s starši novosprejetih otrok

5. in 6. junij 2019

Živ žav, Čurimuri,

“Uvajanje otrok v vrtec, predstavitev

ob 17.00 uri

2x

vrtca”
ŠOLA ZA STARŠE
●

Projekt »Šola za starše« – v sodelovanju z Mestno ZPM Ljubljana in Združenjem
Bonding psihoterapevtov Slovenije smo o organizirali 3 srečanja. Vsebine in
izvajalci so bili naslednji:
Program srečanj v šolskem letu 2018/2019:

TEMA

PREDAVATELJ

DATUM

Živeti z otrokom in ne za otroka –
postavljanje meja

Tanja Povšič

11.10.2018

17.00

Enota Živ žav
Na Peči 20

Moj otrok je vpleten v medvrstniško
nasilje – kaj lahko storim?

Tanja Povšič

23.10.2018

17.00

Enota Mehurčki
Parmska cesta 41
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URA

LOKACIJA

Vloga staršev pri krepitvi čustvene
inteligentnosti

●

Bogdan Polajner

13.11.2018

17.00

Enota Čurimuri
Novosadska 1

Srečanja so bila dobro obiskana (od 5 do 45 staršev). Vsebine so bile aktualne, starši
so bili zadovoljni z izvedbo. Ostal je čas za pogovor in delitev starševskih izkušenj,
kar najbolj popestri srečanje. Organizirano je bilo tudi varstvo za otroke. Preko
javnega razpisa nismo bili izbrani, tako, da se bomo po potrebi odločali za vsebine, ki
so aktualne za starše.

Starši so nam izdatno pomagali tudi pri zbiranju odpadnega materiala in pri pridobivanju
donacij.
4.6

STARŠI V ORGANIH VRTCA

V sestavi SVETA VRTCA so trije predstavniki staršev, ki zastopajo posamezne enote.
Zastopali so

mnenje Sveta staršev, prenašajo pobude in aktivno sodelovali na sejah.

Predsednik Sveta zavoda je bil predstavnik ustanovitelj – MOL g. Aleš Dakić.

V sestavi SVETA STARŠEV je po en delegat iz vsake skupine. V letošnjem šolskem letu
smo se sestali dvakrat. Predstavniki o dogajanjih poročajo po skupinah. Zapisniki so tudi na
spletni strani vrtca. Predstavniki Sveta staršev so preko oglasnih desk obveščali skupine o
vsebini srečanj. Predsednica Sveta staršev je bila ga. Kristina Vrbanič.
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5 SODELOVANJE Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIMI,
ZDRAVSTVENIMI IN DRUGIMI ORGANIZACIJAMI
ANLIFE
● Izvedba tečaja rolanja, Mali telovadec

AKTIV OPZHR
● sodelovanje v Aktivu obljubljanskih vrtcev
● sodelovanje v Aktivu ljubljanskih vrtcev

ARSO
● oddaja letnega poročila o odpadkih
ARBORETUM VOLČJI POTOK:
● obiski skupin

BIP d.o.o.
● Organizacija angleških uric.

BIO ERS d.o.o
● odvozi ME, ČM, 2x/teden, RR, ČE 1x na teden in RR pozimi 1x na 14 dni, odkup
odpadnega olja
BORŠTNAR & CO.
● izvajanje nalog s področja varstva pri delu in požarne varnosti (po pogodbi) ter
svetovanje
● izobraževanje za posameznike
● letna revizija Izjave o varnosti, 15.3.2019
● letni pregled igrišča 10.5.2019
● pregled stanja požarne varnosti v ustanovi, 18.9.2018
● Periodični pregled in preizkus delovne opreme v kuhinjah ME 19.12.2018
● periodični pregled strojev hišnikov in v pralnicah, 12.3.2019
● meritve strelovodne napeljave ŽŽ, ČE
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BUS D.O.O.
Organizacija avtobusnih prevozov za otroke.

BUTAN PLIN d.d.
● izredni preizkus plinske instalacije in trošil (CK),

CANKARJEV DOM
● Ogled predstav.
CENTER KULTURE V MOSTAH- ŠPANSKI BORCI
● Ogled gledaliških predstav.
● Udeležba na plesni delavnici Enknap.
CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE
● Celoletno sodelovanje s strokovnjaki CDZ, ko so opažena odstopanja v razvoju
otrok vključenih v redne oddelke.
● Sodelovanje z otroci s posebnimi potrebami - mobilni specialni pedagog.
● CDZ Moste – timski sestanek za vse obravnavane otroke, ki so vodeni pri njih in občasni
telefonski pogovori za posamezne otroke v soglasju s starši.
● Sodelovanje v postopkih usmerjanja za otroke s posebnimi potrebami (razvojna
ambulanta Moste, Center, Vič, Ambulanta za avtizem,

ZGNL), vprašalniki za

spremljanje otrokovega socialnega vključevanja v skupino in razvoja.

CENTER OVI:
● Medsebojno sodelovanje otrok.

CMEPIUS:
● Udeležba izobraževanj.
ČEBELARSKA ZVEZA
● Medovite rastline – ohranimo čebele in druge opraševalce.
● Zgibanke o življenju čebel.
● Akcija med za zajtrk.
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● Obisk čebelarja ob dejavnostih.

ČETRTNA SKUPNOST
● Ogled razstave.
● Nastop ob otvoritvi razstave.
● Nastop otrok enote Živ- žav ob Dnevu četrtne skupnosti
DRUŠTVO DOVES
● Sodelovanje v projektu » Ekošola kot način življenja«.
DRUŠTVO SOBIVANJE
● Sodelovanje na nacionalnem natečaju Spodbujamo prijateljstvo
DOM STAREJŠIH OBČANOV Moste
● Obiski otrok ob praznikih in veselem decembru, pustovanju.
● Majhne pozornosti ob praznikih.
● obiski otrok na delavnicah, nastop.

EDUVISION:
● Organizacija in izvedba strokovnega izobraževanja.
● Sodelovanje s prispevkom.

EKODIMNIK
● redni letni pregled plinskega kond. grelnika na Čebelici, 4.2.2019

ENERGETIKA LJUBLJANA
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● Projekt - Varujmo naš planet.
●

Atest plinske napeljave 10.4.2019, ČE

FAKULTETA ZA ŠPORT
● vadba za otroke
● Študenti na praksi 3. in 4. letnika v RO.
● Organizirana vadbena ura študentov Fakultete za šport

FOTOGRAF
● Foto Klavdija – skupinske slike (dedek Mraz, Pust), izdelava spominskih knjig.
FINI ZAVOD RADEČE, DELO ZA MLADE:
● Sodelovanje v projektu Pomahajmo v svet.

PROSTO
● Skupna izvedba evakuacijskih vaj po vseh enotah; vse skupine in gasilci PGD
Štepanjsko VOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
● Obisk skupin in predstavitev dejavnosti prostovoljno gasilsko društvo Štepanjsko
naselje.naselje in PGD Bizovik, 16. in 17.5.2019
GLEDALIŠČA
●

Pionirski dom: ogled predstave v izvedbi otrok .

● Kinodvor - Kinobalon: ogled filma in izvedba delavnice v vrtcu.
● Lutkovno gledališče Šentjakob: ogled novoletnih lutkovnih predstav.
● Kolosej: ogled risank
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE:
● obisk otroškega bazarja.
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HOFER
● Akcija “Bodi eko, ohrani čebelo in smreko”

KARITAS:
● Akcije Pokloni zvezek.
● zbiranje oblačil in prehrambenih artiklov za socialno ogrožene.
INŠPEKCIJE
●

ZIRS: redni pregledi vrtca zdravstvene inšpektorice po uradni dolžnosti glede
minimalnih sanitarno-zdravstvenih zahtev (19.2.2019 ČM) in svetovanje glede
odprave pomanjkljivosti

●

UVHVVR: redni pregledi vrtca inšpektorjev Urada za varno hrano :
6.03.2019 UVHVVR: enota MEHURČKI (KONTROLNI PREGLED - DIETE)
12.06.2019 UVHVVR: enota ČEBELICA (PREGLED)

● INŠPEKTORAT RS ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT:
26.10.2018 enota MEHURČKI (Poizvedba glede deljenja hrane v garderobah prenova kuhinje)

KLIMAELEKTRO
● čiščenje klima naprav ČM, ŽŽ, RR, 26.3.2019
KNJIŽNJICA JOŽETA MAZOVCA
● Obisk knjižnice, pripovedovanje pravljic, izposoja knjig.
● Obiski pravljičnih uric otrok
● Izposoja strokovnega gradiva in literature za otroke
● Projekt Ciciuhec za otroke od 3-6 let
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● Dogovor o članarini za strokovne delavce

LUCKYLUKA
● Organizacija prilagajanja na led za otroke.
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT:
● sodelovanje v projektu “Najbolj športni vrtec”
● Aplikacija prosta mesta v vrtcu - mesečno ažuriranje podatkov na spletu
● prijava izobraževanj preko Katisa.

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
● vključeni smo v državni monitoring pitne vode, 5x/leto vzamejo vzorce na ŽŽ in
5x/leto na ME; v letu 2018 so bili vsi vzorci skladni s pravilnikom, v letu 2019 pa en
vzorec ni bil, vendar ob takojšnjem ponovnem vzorčenju vse b.p.
MIB ( mednarodni izobraževalni center):
● organizacija in izvedba izobraževanj
● Sodelovanje s prispevki, delavnicami

MOL - ODDELEK ZA KULTURO
● Obiski brezplačnih lutkovnih igric
● City teater.
● Festival Bobri.
● Dejavnosti “Točka zate”.
MOL - Odsek za izobraževanje
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● Dejavnosti ob Evropski teden mobilnosti
MOL - oddelek za šport
● Organizacija seminarjev drsanja, rolanja.
● Izvedba tečaja prilagajanja na led za otroke.
● Sodelovanje na jesenskem in pomladnem krosu.
● Sodelovanje na prireditvi »POT OB ŽICI«
● Realizacija programa " MALI SONČEK ".
MOL - Oddelek za predšolsko vzgojo
● posredovanje števila otrok in oddelkov po enotah vrtca za šolsko leto 2018/2019
● število prostih mest, število vlog za vstop v vrtec
● SiVrtci - vpis otrok, diete, otroci OPP, podaljšani porodniški dopust staršev
● sodelovanje pri predlogih za spremembo obrazcev, ki jih pošiljamo staršem
MOL - Služba za javna naročila
● Sodelovanje osmih ljubljanskih vrtcev in Mola pri izvedbii JN za pralna sredstva
● Skupno javno naročilo za papirno galanterijo
MIŠKINO GLEDALIŠČE KU-KUC
● Organizacija lutkovnega abonmaja 2018/19

MUZEJ ZA ARHITEKTURO IN OBLIKOVANJE:
● Ogled vodene razstave.

NIJZ, NLZOH
● izvedba DDD po pogodbi (1x spomladi, 1x jeseni)
● dezinsekcija po potrebi
● ssodelovanje ob pojavu nalezljivih bolezni
● premljanje higienskega stanja v kuhinjah, po pogodbi 2x/leto /enoto:
10.09.2018 NZLOH: enota ŽIVŽAV (kontrola hig.režima HACCP, odvzem vzorca za
mikrobiološko preiskavo)
10.09.2018 NZLOH: enota RINGARAJA (kontrola hig.režima HACCP, brisi na
snažnost)
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3.12.2018 NZLOH: enota ČEBELICA (kontrola hig.režima HACCP, brisi na
snažnost)
5.12.2018 NZLOH: enota MEHURČKI (kontrola hig.režima HACCP, brisi rok,
odvzem vzorca za mikrobiološko preiskavo, odvzem vzorca na kemijsko preiskavo AKRILAMID)
5.04.2019 NZLOH: enota RINGARAJA (kontrola hig.režima HACCP, odvzem
vzorca za mikrobiološko preiskavo)
5.04.2019 NZLOH: enota ŽIVŽAV (kontrola hig.režima HACCP, brisi na snažnost)
1.07.2019 NZLOH: enota MEHURČKI (kontrola hig.režima HACCP, odvzem vzorca
za mikrobiološko preiskavo)
3.07.2019 NZLOH: enota ČURIMURI (kontrola hig.režima HACCP, brisi rok,
odvzem vzorca za mikrobiološko preiskavo)
26.08.2019 NZLOH: enota ČEBELICA (kontrola hig.režima HACCP, brisi na
snažnost)
OSNOVNA ŠOLA:
BOŽIDARJA JAKCA:
● sodelovanje s prvošolci.
● poročila vrtca o otrocih glede odloga šolanja.
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA:
● sodelovanje s 4. razredom (obisk).
● poročila vrtca o otrocih glede odloga šolanja.
OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA:
● obisk in ogled predstave v izvedbi osnovnošolcev.
● poročila vrtca o otrocih glede odloga šolanja.
PEDIATRIČNA KLINIKA
●

Ambulanta za avtizem.

● Timski sestanek in več telefonskih pogovorov z različnimi strokovnjaki.
● Poročila o otroku s PP.
PEDAGOŠKA FAKULTETA
● Praksa študentk.
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● Sodelovanje pri izobraževanju zaposlenih.
PEDAGOŠKI INŠTITUT
● Korak za korakom - mreža vrtcev (usposabljanje koordinatorjev vrtca, srečanja z
ravnatelji).

PLANET OTROK
● Zimovanje Pokljuka.
● Sodelovanje s programom na letovanju v Savudriji.
● Tabori.

POLICIJSKA POSTAJA LJUBLJANA-MOSTE
● Obisk policistov v enoti
● Predstavitev poklica policist
● Prometna vzgoja.
● Posredovanje ob vlomih, krajah.
● Obvestila za preventivne preglede avtobusov.
● Timski sestanki ob težavah družin naših varovancev
● Poročila o otrocih.
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA:
● izvedba delavnic za otroke.

SKUPNOST VRTCEV SLOVENIJE
● Spremljanje aktualne problematike.
● Sodelovanje in obisk predstavitve »Primeri dobre prakse v vrtcu«
● Udeležba na seminarju
● Delo v nadzornem odboru (ravnateljica)

SVETOVALKA ZA OPP V MOL
●

S svetovalko za OPP v MOL go. Katjo Poglajen Ručigaj smo sodelovali po potrebi: sprotni
telefonski pogovori; izposoja igrač; hospitacija obravnave DSP, potrebe po izvajalkah DSP.

●

oddaja vloge za spremljevalce v rednih oddelkih, na taborih, letovanjih, …
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SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA:
● Opravljanje hospitacij, prakse dijakinj.
● Vabila na lutkovne predstave.
● Sodelovanje s profesorico naravoslovja- eksperimenti.

SPECIALNA OLIMPIADA SLOVENIJE:
● sodelovanje v prilagojenem športnem programu Mladi športnik.
SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE:
● ogled predstav v okviru 10. festivala kulturno-umetnostne vzgoje Bobri.
SUPRA:
● sodelovanje s prispevkom (Andreja Mekinc, Jana Bačar)
● predstavitev strokovnega članka (Andreja Mekinc)
BAZA- center:
● organizacija Polžjih iger
ŠPORTNO DRUŠTVO NOVINAR:
● udeležba skupin na jesenskem in spomladanskem krosa v organizaciji društva.
TURISTIČNA ZVEZA SLOVENIJE:
● sodelovanje v projektu Turizem in vrtec.

VARNOST D.O.O
● organizirano varovanje po pogodbi (alarm).
● Sprotno obveščanje sprememb in odpravljanje nastalih težav.

VGS D.D.
●

Letni pregled gasilnikov in hidrantov ME, ČM, ŽŽ, RR, ČE 1.3.2019

VO-KA
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●

V okviru nadzora nad lastnim vodovodnim sistemom opravlja VO-KA analize vode.
Na leto opravijo sledeče analize:
ME - 2x mikrobiološka analiza , 1x razširjena mikrobiološka preskušanja in fizikalnokemijska preskušanja (v letu 2019 en vzorec ni bil skladen s pravilnikom, vendar ob
takojšnjem ponovnem vzorčenju vse b.p.)
ŽŽ - 2x mikrobiološka analiza , 1x fizikalno-kemijska preskušanja
ČE - 5x mikrobiološka analiza, 2x fizikalno-kemijska preskušanja

VRTCI
●

Sodelovanje z vrtci v Ljubljani izvedba izobraževanja za knjigovodje Ljubljanskih
vrtcev na temo Izterjava zapadlih obveznosti – primer dobre prakse

● Vrtci v Ljubljani – sodelovanje na aktivih ravnateljev Ljubljanskih vrtcev
● Sodelovanje z ostalimi vrtci v Sloveniji (vabila na obletnice, prireditve, srečanja,
izobraževanja,..)
● Aktiv ravnateljev ljubljanskih vrtcev.
● Aktiv specialnih pedagoginj ljubljanskih vrtcev.
● Aktiv računovodij.
● Aktiv pomočnic ravnateljic moščanskih vrtcev
● Aktiv svetovalnih delavk.
● Aktiv organizatorjev prehrane in zhr Ljubljane
● Aktiv organizatorjev prehrane in zhr obljubljanskih vrtcev
● Organizacija Polžjih iger

ZAVAROVALNICA
● Zapisniki in ocenitve škode na objektu in poravnava le te.

ZAVOD JANEZA LEVCA
● Festival igraj se z mano
● Organizacija ogleda šole in ponujenih programov za starše otrok OPP.
● Sodelovanje na likovnem natečaju »Igraj se z mano«
● Nastop za gojence z igrico (enota Čurimuri)
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO
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●

sodelovanje poteka preko izobraževanja.

● Mreža mentorskih vrtcev.
● Izdaja odločb otrokom s posebnimi potrebami, preverjanje pogojev za OPP.
● Razvojna naloga Formativno spremljanje razvoja otrok.
● Študijske skupine.

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
●

Vseslovenski Teden gozdov

ZAVOD ZA ŠPORT RS SLOVENIJE
● Sodelovanje v tekmovanju “Najbolj športni vrtec Slovenije”.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA - SIM CENTER
● Predavanje iz prve pomoči v okviru vzgojiteljskega zbora 13.2.2019

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA - MOSTE
● Preventivni pregledi zob; ga Mojca Kroflič .
● Pogovori o otrocih s posebnimi potrebami.
●

PE Fužine, Center medicine dela, dr. Dušanka Rozman Perko je naš pooblaščeni
zdravnik medicine dela

●

ZDRUŽENJE BONDING PSIHOTERAPEVTOV SLOVENIJE
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●

Šola za starše – predavanje dr. Polajnarja na šoli za starše in izobraževanju strokovnih
delavk - 8 urni seminar organiziran v vrtcu.

ZLRO
● Organizacija letovanja.
ZELENI GLAS:
● objava prispevkov.
ZDRAVSTVENI

DOM

LJUBLJANA

(ENOTE

MOSTE-POLJE,

ŠENTVID,

CENTER):
● pogovori o otrocih s posebnimi potrebami,
● preventivni pregledi zob,
● obisk ustanove

ZAVOD ZA LETOVANJE IN REKREACIJO OTROK (ZLRO):
● organizacija letovanja, tabora.

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA, ENOTA MOSTE-POLJE:
● sodelovanje pri organizaciji prireditev in drugih aktivnostih.
● organizacija taborov.

ZASEBNI VRTEC ZARJA:
● sodelovanje v likovnem natečaju z naslovom Raziskujemo senzoriko.
ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
● sodelovanje v okviru Tedna kulturne dediščine.

Mestna ZPM Ljubljana
● Sodelovanje z društvom – izvedba dveh srečanj v šoli za starše/prijava na javni razpis
za šolsko leto 2018/2019. Potrjena je izvedba dveh srečanj v šoli za starše in 8 urni
seminar v vrtcu.
● Sodelovanje pri organizaciji prireditev in drugih aktivnostih :Teden otroka , Veseli
december, planinski tabori.
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ZVD d.d.
● letni pregled dvigal (ME, ŽŽ, ČM 2.10.2018)
ŽELVA D.O.O.
● Zaposlitvena rehabilitacija invalidov na delovnem mestu perice
● Dogovori o čiščenju snega v enoti Čebelica.
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6 MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM
Strokovni izpit so opravljali pomočniki vzgojitelja po opravljenem pripravništvu po 16. členu
pravilnika o pripravništvu. Vse pripravnice so opravile po teden dni hospitacij v vsaki
starostni skupini s hospitacijskim nastopom ob zaključku, nato pa še pet vzornih nastopov, iz
različnih področij kurikula.

7 SODELOVANJE S ŠOLAMI, KI IZOBRAŽUJEJO
DELAVCE ZA POTREBE VZGOJE PREDŠOLSKIH
OTROK
ŠTUDIJ ZAPOSLENIH

7.1

Sandra Kozic/Pedagoška fakulteta Koper/predšolska vzgoja/1. letnik
Polona Košnik/ Pedagoška fakulteta Koper/predšolska vzgoja/1. letnik

OPRAVLJANJE PEDAGOŠKE PRAKSE

7.2

Omogočali smo tudi prakso dijakom in študentom različnih letnikov, ki se izobražujejo iz
našega področja. Dijakinje smo tudi hospitirali na obveznih nastopih načrtovanih dejavnosti,
organizaciji počitka in prehranjevanja otrok.
ČEBELICA:
-

Teja Tratnik: Floriana Morina, SVŠ, 11.3. – 15.3.2019,

-

Darinka Kerman, Lejla Selimovska, SVŠ, 11.3. – 15.3.2019.

ŽIV-ŽAV:
-

Manca Colarič/Lucija Merdavs/Pedagoška fakulteta Ljubljana, predšolska vzgoja/

1. letnik//april, maj.
-

Petra Strmšek/Lucija Merdavs/Pedagoška fakulteta Ljubljana predšolska vzgoja/

1. letnik/oktober, november.
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-

Barbara S. Koderman/ Ane Stamač/ PEF SRP/2. letnik/marec.
Barbara S. Koderman/Tamara Grabovica 40-urno humanitarno prostovoljno delo
VŠ za soc. delo/1.letnik/april.

-

Dina Samec/Kaja Pekeč/Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana/

3. letnik/marec.

-

Petra Strmšek/Manca Prosen/Filozofska fakulteta, program pedagogika/

3. letnik/november, december.
-

Valentina Novak/Urša Marinko/Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana/

1. letnik/junij.
Bogdana Žgur - od 6. 5. 2019 do 10.5.2019 je opravljala strnjeno prakso v skupnem trajanju 5
delovnih dni Ani Koltaj, študentka 2. letnika socialne pedagogike Pedagoške fakultete
Univerze v Ljubljani.
Od 14.02. do 31.08.2019 je imela odobreno 40 urno prostovoljno delo Urša Jeglič, študentka
1. letnika Fakultete za socialno delo v Ljubljani, ki pa je nekaj obiskih prekinila sodelovanje
in se vključila v študij predšolske vzgoje.

ČURIMURI
SVŠGL: 4. letnik - Julija Marter, 14. 9. 2018-29. 3. 2019, mentorica J. Bačar
2. letnik - Ana Marija Germ Borko, 18. 3.-22. 3. 2019, mentorica L. Vereš
1. letnik - Tijana Veljković, 3. 6.-7. 6. 2019, mentorica M. Žnidaršič
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8 PROGRAM STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA
DELAVCEV VRTCA
8.1

IZOBRAŽEVANJE

V

OBLIKI

1-3

DNEVNIH

SEMINARJEV,

ORGANIZIRANIH ZA VEČJO SKUPINO STROKOVNIH DELAVCEV
V VRTCU
Izobraževanje je bilo prilagojeno razvojnim ciljem in potrebam vrtca ter potrebam strokovnih
delavcev glede na individualne letne načrte oddelka.
V šolskem letu 2018/19 so bila v sklopu neefektivnih ur organizirana skupna izobraževanja.
Organizirana je bila 8 urna študijska skupina in 8 urno izobraževanje glede na posamezne
prednostne naloge enot. Organizirali smo tudi izobraževanja za tehnične delavce. Vsi
udeleženci izobraževanj prejmejo tudi potrdilo o izobraževanju, ki ga lahko uveljavljajo ob
napredovanjih.
o

Najbolj intenzivno je bilo oktobru in v novembru mesecu - ponujenih je bilo 7 vsebin.

o Prijava in organizacija brezplačnih seminarjev, ki jih financira MOL.
Poročilo izobraževanj je priloga.

8.2

IZOBRAŽEVANJEV

OBLIKI

1-3

DNEVNIH

SEMINARJEV

ZA

POSAMEZNE DELAVCE VRTCA
Delavci so si lahko iz katalogov izobraževanj izbrali tudi posamezna več dnevna
izobraževanja po lastnem interesu. Poročilo le teh je v poročilu izobraževanja, ki je priloga.
8.3

SAMOIZOBRAŽEVANJE

Delavci se samoizobražujejo na področjih, ki jih zanimajo in kjer čutijo vrzeli. V ta namen
uporabljajo strokovne knjige in revije. Zaposleni imajo na voljo strokovno knjižnjico, ki jo
vodi svetovalna delavka ga. Bogdana Žgur. Strokovna knjižnica smo sproti strokovno
dopolnjevali z najnovejšimi knjigami. Knjige, ki so potrebne za vzgojno izobraževalno delo v
širšem obsegu, smo kupili za vse enote vrtca. Strokovne delavke so si navedeno literaturo:
knjige, priročnike, revije in zbornike tekom leta sposojale in nova spoznanja koristno vnašale
v delo.
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9 PROGRAM DELA ORGANOV VRTCA
9.1

SVET VRTCA

Svet zavoda opravlja naloge, določene s predpisi za področje vzgoje in izobraževanja in
ustanovitvenim aktom zavoda.
Svet zavoda odloča o posameznih vprašanjih v skladu s predpisi, ki urejajo ustrezno področje,
kolektivno pogodbo, veljavno za zavod, in v skladu s splošnimi akti zavoda.
Člani sveta imajo v zvezi z izvajanjem nalog sveta pravico, da predlagajo na dnevni red
obravnavo posameznih vprašanj v okviru pooblastil sveta, postavljati vprašanja predsedniku
sveta, ravnatelju oziroma drugemu delavcu zavoda, ki ga za to pooblasti ravnatelj v zvezi z
zadevami, ki so v pristojnosti
sveta, podajati pobude in predloge v zvezi s področjem dela sveta in zavzemati stališča ter
mnenja k posameznim točkam dnevnega reda.
Svet deluje tako, da omogoča uresničevanje nalog zavoda in upošteva potrebe po celovitosti
in nemotenosti izvajanja dejavnosti zavoda.
Svet vrtca Otona Župančiča šteje 11 članov in sicer 5 predstavnikov vrtca, 3 predstavnike
staršev in 3 predstavnike ustanovitelja. Predsednik Sveta zavoda je predstavnik MOL g.
Aleš Dakić.

Vsebine sej Sveta zavoda:
9. seja Sveta vrtca Otona Župančiča, v PONEDELJEK, 15. 10. 2018 ob 17. uri v pedagoški
sobi enote ČURIMURI, Novosadska 1, Ljubljana.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje, 2. in 3. korespondenčne seje Sveta vrtca.
2. Sprejem in potrditev Poročila o uresničevanju LND za šolsko leto 2017/2018 in LND za
šolsko leto 2018/2019.
3. Seznanitev s polletnim poročilom za leto 2018.
4. Vprašanja in pobude članov Sveta vrtca.

78

10. seja Sveta vrtca Otona Župančiča, v PONEDELJEK, 17. 12. 2018

ob 17. uri v

pedagoški sobi enote MEHURČKI, Parmska cesta 41, Ljubljana.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta vrtca.
2. Obravnava in potrditev spremembe Finančnega načrta za leto 2018.
3. Poročilo revizije za leto 2017.
4. Poročilo o delovanju sklada vrtca.
5. Obravnava in potrditev Pravilnika o plačilu dežurstev in pripravljenosti strokovnih
delavcev za delo v vrtcu v naravi za Vrtec Otona Župančiča.
6. Samoevalvacija za leto 2018.
7. Objava razpisa za prosto delovno mesto ravnatelja.
8. Vprašanja in pobude članov Sveta vrtca.
11. seja Sveta vrtca Otona Župančiča, v PONEDELJEK, 04. 02. 2019

ob 17. uri v

pedagoški sobi enote MEHURČKI, Parmska cesta 41, Ljubljana.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje Sveta vrtca.
2. Odpiranje in pregled vlog za delovno mesto ravnatelja.
3. Poziv oziroma zaprosilo za mnenje vzgojiteljskemu zboru, svetu staršev in ustanovitelju.
4. Vprašanja in pobude članov Sveta vrtca.
12. seja Sveta vrtca Otona Župančiča, v TOREK, 26. 02. 2019 ob 17.00 uri v pedagoški
sobi enote MEHURČKI, Parmska cesta 41, Ljubljana.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Sveta vrtca z dne 04.02.2019.
2. Inventura 2018.
3. Obravnava letnega poročila za leto 2018.
─ Poslovno poročilo.
─ Računovodsko poročilo.
4. Ocena delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2018.
5. Odpisi dolgov.
6. Izbira kandidata za ravnatelja.
7. Vprašanja in pobude članov Sveta vrtca.
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13. seja Sveta vrtca Otona Župančiča, v TOREK, 07. 05. 2019 ob 17.00 uri v pedagoški sobi
enote MEHURČKI, Parmska cesta 41, Ljubljana.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Sveta vrtca.
2. Obravnava pritožb na komisijo za sprejem otrok.
3. Odpisi dolga.
4. Imenovanje ravnatelja.
5. Vprašanja in pobude članov Sveta vrtca.
KORESPONDENČNE SEJE
4. korespondenčna seja Sveta Vrtca Otona Župančiča od 29.05.2019 od 11.00 ure do
30.05.2019 do 24.00 ure z naslednjim dnevnim redom:
DNEVNI RED:
1. Določitev plačnega razreda ravnatelja ob novem mandatu, na podlagi kriterijev
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
5. korespondenčna seja Sveta Vrtca Otona Župančiča od 12.06.2019 od 13.00 ure do
13.06.2019 do 24.00 ure z naslednjim dnevnim redom:
DNEVNI RED:
1. Obravnava in potrditev spremembe FN s KN za leto 2019.
2. Obravnava in potrditev razvojnega načrta Vrtca Otona Župančiča za obdobje 2019 –
2024.
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9.2

SVET STARŠEV

V Svetu staršev ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem
sestanku oddelka. Predsednica Sveta staršev je bila ga. Kristina Vrbanič. V šolskem letu smo
imeli eno sejo Sveta staršev:
1. seja Sveta staršev: 10. 10. 2018, ob 16.30, enota Čurimuri
DNEVNI RED:
1. Poslovnik o delovanju Sveta staršev.
1. Izvolitev/ potrditev predsednika Sveta staršev.
2. Izvolitev predstavnika staršev v Svet vrtca.
3. Pregled zapisnika 2. seje Sveta staršev v šolskem letu 2017 – 2018.
4. Predstavitev nalog predstavnikov v Svetu staršev.
5. Pregled LND vrtca za šolsko leto 2018/19.
6. Predstavitev poročil 1. roditeljskih sestankov in uvajalnega obdobja po enotah.
7. Vprašanja, pobude, predlogi, pohvale.
Zapisnik srečanja je objavljen na spletni strani vrtca Otona Župančiča in po oglasnih deskah
skupin, ter se hranijo v arhivu vrtca.
Naloge delegata posameznega oddelka:
1) predstavnika- delegata staršev v vsakem oddelku izberejo starši na 1. roditeljskem
sestanku.
2) mandat traja do izstopa otroka iz vrtca.
3) sodeluje na srečanjih staršev v skupini.
4) delegat je predstavnik skupine staršev posameznega oddelka in zastopa njihova
stališča v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom (ne le svojega stališča).
5) delegat sprejema pobude, problematiko v skupini, pohvale in jih posreduje na Svetu
staršev.

9.3

SKLAD VRTCA

Upravni odbor deluje v sestavi 4 predstavnikov staršev in 4 predstavnikov vrtca. Predsednica
upravnega odbora Sklada vrtca je ga. Ksenija Grabovica.
Namen sklada :
● pridobivanje finančnih in materialnih sredstev,
● zviševanje standarda v skupinah.

81

Predstavniki Sklada vrtca so se sestali 30.11.2018, ob 7.30 uri, v enoti Mehurčki. Pripravili
so predlog programa dela za šolsko leto 2018/19. Večino sredstev smo namenili pomoči
socialno šibkim otrokom za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti. Zapisniki se hranijo v
arhivu vrtca.

9.4

RAVNATELJICA

RAVNATELJICA je pedagoški in poslovodni organ javnega vrtca.
Pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovorna za njegovo izvedbo.
●

Priprava predloga letnega delovnega načrta in usklajevanje s predlogi strokovnih
delavcev; predstavitev LDN na vzgojiteljskem zboru, na Svetu staršev in na Svetu
vrtca;

●

Priprava obrazcev za izdelavo poročila o izvedbi LDN;

●

Skupna izdelava in predstavitev poročila o izvedbi LDN

Pripravlja poslovno poročilo in sodeluje pri pripravi finančnega poročila za koledarsko
leto:
⋅

Priprava poslovnega poročila in posredovanje poročila MOL in predstavitev na Svetu
vrtca.

Sodeluje pri pripravi finančnega plana za koledarsko leto:
● Sodelovanje pri pripravi finančnega poročila in predstavitev na Svetu vrtca.
Vodi delo vzgojiteljskega zbora:
● Priprava in izvedba vzgojiteljskega zbora 3x
Sodelovanje v strokovnem aktivu:
● Aktiv ravnateljic Ljubljane;
● Aktiv ravnateljic Ljubljana – Moste;
● SVS – predsednica nadzornega odbora
● Združenje ravnateljev: članica upravnega odbora
Vodi delo kolegija:
● Kolegij se je sestajal po potrebi in obravnaval aktualne teme in problematiko.
Zapisniki sej kolegija se hranijo na upravi.
Oblikuje predlog nadstandardnih programov:
● Skupaj s predlogi strokovnih delavcev, predlogi staršev in na podlagi strokovne
presoje obstoječe ponudbe so bili oblikovani nadstandardni programi.
Sodelovanje pri izvajanju programa za poklicno maturo za strokovne delavke;
● nastopi dijakinj in študentk
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Sodelovanje pri izvajanju programa za pridobitev pedagoške izobrazbe za vzgojiteljice
in pomočnice vzgojiteljice.
● Nastopi zaposlenih
Prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljic ter spremlja njihovo delo:
● Spremljanje vzgojno – izobraževalnega dela in pregled pedagoške dokumentacije;
● Obiski enot
● Spremljanje počitka otrok in umirjenih dejavnosti v skupinah od 4-6 let.
● Pogovori z delavci ob različnih priložnostih (ob spremljanju vzgojnega dela,
problemih v skupini, kadrovski problemi, ob napredovanjih, ob potrebah po
nakupih….)
● Sodelovanje na zaključkih enot, razstavah in drugi prireditvah
● Zagotavljanje materialnih pogojev za kvalitetno življenje otrok v vrtcu.
Organizacija različnih srečanj za zaposlene in upokojence
● Sodelovanje pri organizaciji prednovoletnega srečanja za vse delavce.
● Prednovoletno srečanje za upokojence.
● Organizacija izleta v Dalmacijo.
● Organizacija strokovne ekskurzije: Slovenska Koroška.
Srečanja s strokovnimi delavci vrtca:
● Pogovori z vzgojiteljicami ob nastali problematiki (pripombe staršev, pripombe
strokovnih delavcev);
● Srečanje z organizacijskimi vodjami;
● Srečanje z vodjami aktivov;
● Srečanje z mobilnimi specialnimi pedagoginjami,
● Srečanje s fizioterapevtko.
● Srečanje z vodjo prehrane in OZHR
Srečanja s sindikalno zaupnico:
● Pogovori o delavcih (delo z omejitvami, izraba dopusta, stavke).
Srečanja s tehničnimi delavci:
● Srečanje s čistilkami, s kuhinjskimi delavci, s hišniki, s pericami/ šiviljami
Srečanja z administrativno – računovodskimi delavci:
● Redno spremljanje in usklajevanje dela..
Predlaga napredovanje strokovnih delavk v nazive:
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Odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede:
● V plačilne razrede je napredovalo 48 zaposlenih.
Spremljanje dela strokovnih skupin;
● Spremljanje postopka vpisa otrok v vrtec.
● Sodelovanje pri oblikovanju skupin.
Sodelovanje s svetovalko za razvojne oddelke.
●

Dogovori o delu mobilne specialne pedagoginje.

● Spremljanje dela fizioterapevtke.
Spremlja delo strokovnih aktivov:
●

Spremljanje dela preko poročil vodij aktivov na kolegiju;

●

Sodelovanje na MMV in na študijskih skupinah;

Skrbi za strokovno izobraževanje strokovnih delavcev in sodeluje pri izvedbi
izobraževanja.
● Sodelovanje pri izbiri izobraževanj.
Skrbi za sodelovanje vrtca s starši:
● Spremljanje poteka sodelovanja s starši preko poročil pomočnic ravnateljice,
● Sodelovanje na skupnih srečanjih s starši;
● Sodelovanje s starši preko individualnih kontaktov (osebnih ali po telefonu),
● Sodelovanje s predstavniki v Svetu staršev.
● Sodelovanje z upravnim odborom Sklada vrtca.
Obvešča starše o delu vrtca:
● Vodenje in sodelovanje na Svetih staršev.
● Seznanjanje staršev z aktualnostmi preko spletne strani.
Določa sistematizacijo delovnih mest:
● Sodelovanje pri oblikovanju oddelkov;
● Sodelovanje z MOL pri usklajevanju sistemizacije;
● Sodelovanje pri razgovorih z novimi delavci;
● Sodelovanje na Invalidski komisiji za delavce.
Zastopa in predstavlja vrtec:
● Sodelovanje na sejah Sveta vrtca in posredovanje vsebin o delovanju vrtca;
● Sodelovanje na aktivu ravnateljic Ljubljane;
● Sodelovanje na aktivu ravnateljic Moste;
● Sodelovanje z Mestno občino Ljubljana;
● Sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport.
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● Sodelovanje z združenjem ravnateljev vrtcev Slovenije – kot član upravnega odbora
● Sodelovanje v skupnosti vrtcev Slovenije: predsednica nadzornega odbora.
Sodelovanje pri adaptacijah in večjih delih:
Sanacija igrišča enote Živ-žav in Mehurčki
Nadzor menjave notranjih vrat enote Čurimuri in Mehurčki
Ureditev atrija 2. Niza enote Čurimuri
Spremljanje sprememb v zakonodaji in vnašanje sprememb
● Akt o ustanovitvi vrtca.
● Priprava navodil za določanje dopustov.
● Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest.
● Odlok o sprejemu otrok v vrtec.
Sklepanje pogodb z izvajalci obogatitvenega programa
RAVNATELJICA je imenovala pomočnici ravnateljice in organizacijski vodji, ki pomagajo
ravnateljici pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.

9.5

POMOČNICA RAVNATELJA

Pripravlja predlog letnega delovnega načrta enote.
● Sodelovanje pri pripravi in oblikovanju LND enot in poročil LND.
● Skrb za nemoten potek dela; nabava materiala, prerazporeditve delavcev, pomoč pri
delu v skupini.
● Organizacija letovanja, zimovanja in planinskih taborov za otroke vrtca.
● Organizacija decembrskih prireditev vključno z obiskom Dedka Mraza ter obdaritvijo
otrok.
●

Sodelovanje

z zunanjimi izvajalci dodatnih dejavnosti - BIP d.o.o., ZLRO, MT

ŠPORT, ZPM, PLANET OTROK, SD NOVINAR, MIŠKINO GLEDALIŠČE KUKUC, LUCKY LUKA, TIMING LJUBLJANA
● Sodelovanje z zunanjimi izvajalci: Varnost d.o.o., ZEOS, izvajalci gradbenih del,
institucijami v okolju (OŠ, PM Moste. DSO Ljubljana Moste Polje, ČS Golovec in
Moste, knjižnico…).
● Skrb za pretok informacij in urejenost spletne strani.
● Organizacija novoletnega srečanja za upokojence.
● Sodelovanje pri izvedbi posameznih točk dnevnega reda vzgojiteljskih zborov.
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● Prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic,
spremlja njihovo delo in jim svetuje.
● Vodenje aktiva vzgojiteljic v enotah, ter pri načrtovanju v enotah za izvedbo plana
enote.
● Spremljanje počitka otrok in umirjenih dejavnosti v skupinah od 4-6 let.
● Posredovanje v konfliktih med strokovnimi delavkami in hospitacije v skupini.
● Skrbi za sodelovanje enote s starši.
● Sodelovanje na sestankih Sveta staršev.
● Sodelovanje na skupnih prireditvah v enotah.
● Občasni pogovori s starši -morebitna problematika, različna vprašanja..
● Obvešča starše o delu enote (Svet staršev, pogovori o problematiki….).
● Koordinacija med strokovnimi delavkami ter zunanjimi sodelavci
● Sodelovanje na strokovnih skupinah.
● Sodeluje z vzgojiteljico z organizacijskimi nalogami v enoti za organizacijo dela v
enoti.
● Redno sodelovanje in reševanje sprotne problematike.
● Sodelovanje na skupnih srečanjih ali na krajših delovnih sestankih.
Celotno poročilo pomočnic ravnateljic se hrani v arhivu vrtca.

9.6

VZGOJITELJICA Z ORGANIZACIJSKIMI NALOGAMI

● Pripravlja razporede strokovnih delavcev in primere vrstnega reda nadomeščanja v
primerih izpada kadra.
● Razporeja strokovne delavce med prazniki in v poletnih mesecih v sodelovanju s
pomočnico ravnateljice.
● Vodi evidenco o številu opravljenih ur za vsak tekoči mesec.
● V sodelovanju s pomočnico ravnateljice ureja nadomeščanje strokovnih delavcev s
študenti.
● Skrbi za izpolnjevanje izjav HACCP sistema za študente.
● Sodeluje pri organizaciji spremstva za športne dejavnosti,v dogovoru s pomočnico
ravnateljice.
● V sodelovanju s pomočnico ravnateljice pripravlja plane dopustov in vodi evidenco o
porabi dopustov.
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● Ureja oglasno desko v enoti.
●

Nadomešča pomočnico ravnateljice v njeni odsotnosti.

9.7

KOLEGIJ

Za koordinacijo vzgojno izobraževalnega dela, vodenja in poslovanja ter za obravnavo
strokovnih zadev, smo v vrtcu oblikovali kolegij.
Kolegij so sestavljale ravnateljica, pomočnici ravnateljice ter občasno drugi strokovni delavci
(svetovalna delavka,vodja ZHR, vodja prehrane, vodje aktiva, organizacijske vodje, delavci
uprave in zunanji sodelavci). Kolegij je sklicevala in vodila ravnateljica. Zapisniki kolegijev
se hranijo v arhivu vrtca.

9.8

ORGANIZACIJA PEDAGOŠKEGA VODENJA

Pedagoško vodenje sta poleg ravnateljice izvajali še dve pomočnici ravnateljice in svetovalna
delavka. Usmeritve smo oblikovale na kolegiju.
USMERITVE ZA DELO SO BILE POSREDOVANE:
●

Na vzgojiteljskih zborih vrtca.

●

Na vzgojiteljskih zborih enot.

●

Na strokovnih aktivih.

●

V pisni obliki aktivom in posameznikom

NAČINI SPREMLJANJA VZGOJNEGA DELA:

INDIVIDUALNI KONTAKTI
●

Vsakodnevni osebni stiki – pogovori.

●

Strokovni pogovori o vzgojni problematiki, o kvaliteti vzgojnega
dela.

●

Pogovori o aktualnih problemih oziroma situacijah.

●

Pogovori z novo sprejetimi delavci glede dela in pristopa k njemu.

●

Seznanjanje z novostmi in spremembami v delovnem procesu.

SKUPNA SREČANJA
● Vzgojiteljski zbori vrtca in enot.
● sodelovanje pri timskem načrtovanju vzgojnega dela.
● Koordiniranje dela z drugimi vodji, ravnateljico in vzgojnimi delavci.
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● Prenos informacij iz strokovnih posvetov.

SPREMLJANJE DELA Z OTROKI
● Sodelovanje pri vzgojnih dejavnostih z otroki.
● Sodelovanje pri izletih, prireditvah.
● Spremljanje vzgojnega dela ob različnih stikih z otroki, z njihovimi starši.
● Opazovanje otrok in spremljanje njihovega napredovanja, ki je proces vzgojnih
prizadevanj vzgojiteljice.
● Hospitacije
● Sodelovanje na skupnih prireditvah
●

Z obhodi skupin.

DOKUMENTACIJA STROKOVNIH DELAVCEV
● Vpogledi v vzgojno dokumentacijo vzgojiteljic in materialno pripravo na delo.
● Poročanje o vzgojnem delu v določenem času.
● Nudenje nasvetov pri zapisovanju.
SODELOVANJE S STARŠI
● Sodelovanje na oddelčnih roditeljskih sestankih.
● Pogovori s starši o delu strokovnih delavcev, njihovega odnosa do otrok in staršev.
● Vodenje Sveta staršev enot.
● S pogovori s starši o delu strokovnih delavcev, njihovega odnosa do otrok in staršev.
● Sodelovanje na sestankih za novo sprejete otroke.
● Sodelovanje na skupnih srečanjih enot.

DELOVNO OKOLJE
● Vpogled v delovno okolje (izdelki otrok, ureditev prostora, kotičkov, oglasnih desk
…).
● Spremljanje dela strokovnih in tehničnih delavcev.

HOSPITACIJE
Hospitacije nastopov po starosti:
Enota Čebelica:
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Enota Čurimuri:
Bačar Jana, Sušnik Nives, 3-4 let
Maja Ambrožič Bricelj, Maja Šoba 5-6 let
Lidija Vereš, Nina Mazi, 2-3let
Enota Mehurčki:
Danijela Primožič, Darinka Tkalčič, 5-6 let
Enota Živ-žav in Ringaraja:
Sitar Urša, Šučur Slađana, 2-3 leta
Strmšek Petra, Nela B. Petek, 3-4 let
Hospitacija celotnega starostnega aktiva 4-5 let
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10 PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV VRTCA
10.1 VZGOJITELJSKI ZBOR
Delo vzgojiteljskega zbora je vodila ravnateljica.
1. vzgojiteljski zbor; 3.10.2018 ob 17.00 uri, enota Čurimuri, Novosadska 1, Ljubljana
Dnevni red:
1.

Pregled zapisnika zadnjega vzgojiteljskega zbora v šolskem letu 2017/2018.

2.

Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019.

3.

Aktualno.

4.

Vprašanja, pobude, predlogi, pohvale….

2. vzgojiteljski zbor; 13. 2. 2019, ob 16.30, enota Čurimuri, Novosadska 1, Ljubljana
Dnevni red:
1. Tečaj pediatrične prve pomoči za strokovne delavce v vrtcih, izvajalec: ZD
Ljubljana.
2. Predstavitev programa vodenja kandidatke za naslednje mandatno obdobje in
glasovanje
o predlogu ravnatelja.
3. Vprašanja, pobude, predlogi, pohvale.
3. vzgojiteljski zbor; 18. 6. 2019, 17.00, enota Čurimuri, Novosadska 1, Ljubljana
Dnevni red:
1.

Pregled zapisnika 2. vzgojiteljskega zbora.

2.

Poročilo strokovnih aktivov v šolskem letu 2018/2019.

3.

Poročilo LND za šolsko leto 2018/19; PP predstavitve realizacije
prednostnih
nalog enot in primerov dobre prakse aktivov po starostnih skupinah.

4.

Razvojni načrt vrtca za obdobje 2019–2024.

5.

Predstavitev razvojne naloge: FORMATIVNO SPREMLJANJE.

6.

Usmeritve za poletno delo.

7.

Sistemizacija in obseg dejavnosti za šolsko leto 2019/2020.

8.

Aktualna dogajanja.
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10.2 AKTIVI STROKOVNIH DELAVK PO ENOTAH
AKTIVI ENOT:
ENOTA ČEBELICA, ŽIV- ŽAV IN RINGARAJA
1. aktiv: 11.9.2018, ob 16.30 uri, v enoti Živ- žav
Dnevni red:
1.

Pregled zadnjega zapisnika

2.

Pedagoška dokumentacija

3.

Organizacija dela

4.

Tekoče zadeve

5.

Predlogi in pobude strokovnih delavk

6.

Oblikovanje LDN enote

2. aktiv: 27.5.2019, v enoti Živ- žav
Dnevni red:
1.

Pregled zapisnika 1. aktiva strokovnih delavk v šolskem letu 2018/2019.

2.

Navodila in usmeritve za delo v poletnih mesecih.

3.

Tekoče zadeve.

4.

Oblikovanje poročila LND enote za šolsko leto 2018/2019.
1. aktiv strokovnih delavcev; 13. 9. 2018, v enoti Čurimuri, 16.30
Dnevni red:
1.
Pregled zadnjega zapisnika
2.
Pedagoška dokumentacija
1. Organizacija dela
2. Tekoče zadeve
3. Predlogi in pobude strokovnih delavk
4. Oblikovanje LDN enote

2. aktiv strokovnih delavcev; 28. 5. 2019, enota Čurimuri, 16.30 uri.
Dnevni red:
1. Navodila za delo v poletnih mesecih.
2.

Tekoče zadeve.

3.

Oblikovanje poročila LND enote za šolsko leto 2018/19.
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NAČRTOVANJA VZGOJNEGA DELA PO ENOTAH
Število aktivov: 9
Vsebine aktivov:
-

Pregled zapisnika

-

Poročanje z izobraževanj

-

Poročanje o posebnih dogodkih v enoti

-

Načrtovanje vzgojnega dela

-

Kronika enote

-

Razno

10.3 STROKOVNI AKTIVI
V strokovnem aktivu po svoji izbiri sodelujejo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic iz vrtca
Otona Župančiča.
PRVA POMOČ:
Vodja strokovnega aktiva: Polona Košnik
Pri strokovnem aktivu so sodelovale: Dragica Koprivšek, Dina Samec, Petra Strmšek, Alja
Kos, Goja Veljković, Nina Mazi, Mojca Pekolj, Kaja Ozimek, Vesna Kete, Tea Rusjan,
Darinka Kerman
Strokovni aktiv prve pomoči smo izpeljale v treh srečanjih, 15.1., 22.1. in 29.1. in sicer od 16
– 20 ure.
Ob obsežnem PowerPointu sem udeleženkam predstavila temeljne postopke oživljanja,
razliko med oživljanjem odraslega, otroka in dojenčka, kako pristopimo, koga pokličemo in
koliko časa nudimo prvo pomoč. Predstavila sem jim uporabo defibrilatorja, prepoznavo in
prvo pomoč ob zapori dihalne poti s tujkom ter ob nujnih bolezenskih stanjih (prsne bolečine,
možganska kap, angina pektoric, aritmija). Udeleženke so spoznale, kako prepoznati hudo
alergijsko reakcijo- anafilaksijo, epileptičen in asmatičen napad, ter kaj ob tem storiti.
Spoznale so kako ločiti krvavitve, zlome, kaj storiti, kako nuditi prvo pomoč. Ena na drugi so
izvajale kompresijske obveze, imobilizacijo, položaj ob šoku, stabilen bočni položaj, položaj
pri bolečini v prsnem košu.
Predstavila sem jim pravilen pristop k ponesrečencu, prvi pregled, kdaj kličemo na center za
obveščanje (112) in kaj sporočimo, oskrbele smo površinske in globoke rane rok, nog,
trebušnega predela in glave, rane s tujki, imobilizirale poškodovane okončine ter oskrbele
opekline. Predstavila sem jim pravilen pristop k poškodovancu, pri katerem sumimo na
poškodbo hrbtenice.
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PEVSKI ZBOR
V aktiv »Pevski zbor« je bilo vključenih 9 strokovnih delavk in ena upokojenka. Sestajale
smo se v pedagoški sobi enote Živ-žav, saj je tam na razpolago pianino .Dobile smo se 6x po
2 uri.
V letošnjem šolskem letu smo se naučile 2 novi pesmici( Sveta noč- Gruber, in I will foollow
him( Nune pojejo), ter utrjevale tudi že znane pesmi od lanskega leta.
Vzdušje na vajah je bilo sproščeno in aktivno, na nastopih smo se dobro odrezale, požele
močne aplavze in pohvale.
Nastopile smo na otvoritvi prenovljene enote Mehurčki, prednovoletnem kosilu za
upokojenke in na reviji adventnih pesmi v Salzburgu.
Predvidevam, da nas v novem šolskem letu spet čakajo novi izzivi, saj smo ponovno vabljene
na revijo v Graz, prav tako je pred nami spet Revija pesmi in plesa, še posebej pa se veselimo
sodelovanja na 60-i obletnici delovanja našega vrtca.

METODE DELA Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI
Na aktivu smo pregledali Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in popolnoma
nov zakon, ki je stopil v veljavo s 01. 01. 2019 in sicer Zakon o celostni zgodnji obravnavi
predšolskih otrok. Govorili smo o diagnozah OPP, ki obiskujejo vrtec in srečanje zaključili z
diskusijo in odgovori na vprašanja.
Govorili smo o epilepsiji, epileptičnih napadih in ravnanju ob le-teh, velik poudarek smo
namenili nemirnim otrokom. Govorili smo o tem, kdaj je otrok nemiren in kaj vse vpliva na
to, ter kako lahko takemu otroku vsaj malo pomagamo, a pri tem ne pozabimo na večinsko
populacijo. Na koncu smo delili mnenja, primere dobrih praks in iskali rešitve za konkretne
trenutne situacije v rednih oddelkih.
Tretje srečanje smo namenili otrokom z avtizmom in Aspergerjevim sindromom, njihovim
značilnostim in metodah, s katerimi se takim otrokom lahko približamo in delamo z njimi. Na
koncu smo si ogledali nekaj posnetkov, jih komentirali, skušali prenesti v naš vsakdan in
iskali prilagoditve, s katerimi bi pomagali otrokom z MAS, obenem pa poskrbeli za nemoteno
bivanje, igro in delo ostalih otrok v skupini.
Četrto srečanje je bilo namenjeno predvsem predstavitvi pripomočkov, ki sem jih za delo z
OPP naredila sama. Ugotavljali smo, katere funkcije lahko krepimo z njimi in katerim ciljem
lahko sledimo na ta način. Pogovarjali smo se o izkušnjah pri delu z OPP in katere metode
dela so učinkovite v redni skupini, ponovno pa smo ugotovili, da imajo starši v postopkih
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usmerjanja svojih otrok s posebnimi potrebami še vedno preveliko moč, zato otroci niso
pravilno usmerjeni, obenem pa so postopki še vedno predolgi. Na koncu so udeleženci
napisali evalvacijo aktiva. Vesela sem, da so bili udeleženci zadovoljni, ker se na vsak aktiv
pripravim tako, da je tudi za povratnike vsakič nekaj novega.
Zapisala: vodja aktiva Barbara Sojar Koderman

KORAK ZA KORAKOM:
V šolskem letu 2018/2019 je v okviru Mreže vrtcev in šol razvojno – raziskovalnega centra
pedagoških iniciativ Korak za korakom, Pedagoški inštitut v našem vrtcu deloval istoimenski
aktiv.
Skupina učeče se skupnosti Korak za korakom se je srečevala v pedagoški sobi, v sklopu 12
neefektivnih ur, v enoti Živ Žav, na Peči 20, V Ljubljani, pod vodstvom ga. Ksenija
Grabovica in ga. Ina Stojanović.
Skupino so sestavljale: ga. Podgoršek, ga. Blagajčević, ga. Mustavar, ga. Sitar, ga. Šučur
( priloga: lista prisotnosti).
Preko profesionalnega razvoja smo si prizadevale za visokokakovostno vzgojo in
izobraževanje ter uvajanje sprememb v vzgojno-izobraževalni sistem. Naše dejavnosti so
temeljile na enakih možnostih in načelih demokratične civilne družbe, otrokovih pravicah in
pravicah staršev, sodobnih spoznanjih o otrokovem razvoju in učenju ter vplivih različnih
dejavnikov nanju.
Delo je potekalo na temo »Inkluzija, različnost in demokratične vrednote« z izmenjavo
izkušenj in pridobljenih znanj.
Strokovne delavke so se seznanile s kazalniki in načeli Inkluzija, različnost in demokratične
vrednote, kjer smo podrobno vključevali tudi primere dobrih praks.

DRAMSKI AKTIV
V vsaki enoti organiziramo dramski aktiv z namenom, da se pripravijo lutkovne oziroma
dramske predstave, ki jih bomo na ogled ponudili otrokom po enotah ob veselem decembru.
Ugotovili smo, da so naše predstave kvalitetnejše, seveda pa za starše ugodnejše kot s strani
zunanjih lutkarjev, saj so brezplačne. Z aktivom bomo nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem
letu.
ENOTA ŽIV-ŽAV IN RINGARAJA:
Skupina se je srečevala v enoti Živ Žav. V aktivu so sodelovale 4 strokovne delavke pod
vodstvom Majde Huskič. Skupaj so pripravile scenarij gledališke igre po vsebini knjige “ Juri
Muri v Afriki”; T. Pavček.
Predstavo so zaigrale v vseh enotah ob Veselem decembru in za otroke zaposlenih ob prihodu
Dedka Mraza.
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ENOTA MEHURČKI

Na dramskem aktivu smo strokovne
delavke enote Mehurčki pripravile lutkovno
igrico Pujsa Pepa. Predstava je bilo otrokom
zelo zanimiva, saj jo zelo dobro poznajo,
hkrati pa so jim bile zanimive lutke, ker so
bile nekoliko drugačne.Sodelovalo je šest
strokovnih delavk, kar je dve manj, kot
vsako leto in sicer: TINA RAJSAR, TINA
SEŠEK, MATEJA GLIHA, ANITA
FILIPAJ, PETRA ČELIK in KARMEN
KOS.
Ker je bilo malo strokovnih delavk
zainteresiranih za igro, nam je na pomoč
priskočila naša študenka Daša Bešič. Ker pa je december mesec, ko je veliko strokovnih
delavk odsotnih, nam je letos priskočila na pomoč tudi Kopecky Mateja in sicer je odigrala
eno predstavo.
Zadnjih nekaj let smo se strokovne delavke v enoti dogovorile, da v sklopu decembrskega
bazarja predstavimo našo igrico staršem in s tem prispevamo prostovoljne prispevke v Sklad
vrtca. Tako smo se dogovorile tudi letos in to precej uspešno, zato bomo s to prakso
nadaljevali.
Na prvem srečanju smo naredile plan dela. Začele smo pripravljati sceno in napisale besedilo
za lutkovno igrico.
Na drugem srečanju smo postavile sceno in poskušale igrico odigrat. Sceno smo sproti še
dopolnjevale, prav tako tudi same lutke. Na tretjem srečanju smo igrico in besedilo izpilile,
ostale malenkosti pa smo dopolnile na zadnjem, četrtem srečanju, kjer smo tudi okvirno
napisale poročilo aktiva.
ENOTA ČURIMURI
V šolskem letu 2018/19 je v enoti Čurimuri vodila strokovni aktiv- dramski, Marinka Mojškerc.V
aktiv so bile vključene štiri strokovne delavke: Zdenka Gantar, Lidija Vereš, Jana Bačar in Marinka
Mojškerc. Aktiv je obsegal 12 ur. Strokovne delavke smo skupaj načrtovale, vadile, izdelale rekvizite
za igro. Igro smo zaigrale otrokom v vseh naših enotah, našim upokojenkam, za Sklad enote Čurimuri.
Zaigrale smo jo tudi otrokom v Centru Janeza Levca v Jaršah.Predstava je bila povsod dobro sprejeta.
Strokovne delavke smo se zelo trudile, dobro in odgovorno smo sodelovale.S predstavo smo otrokom
polepšale predpraznično vzdušje.
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UREJANJE SPLETNE STRANI
Vodja: Teja Tratnik
Vsebina:
- urejanje foto galerije spletne strani posameznega oddelka,
- dodajanje in odstranjevanje obvestil/ novic na spletni strani,
- dodajanje in odstranjevanje dogodkov na spletni strani.
29. 1. 2019 (15.00 – 19.00)
8. 5. 2019 (15.00 – 19.00)
14. 5. 2019 (15.00 – 19.00)

-

UDELEŽENKE: Dijak Irena, Šneberger Valerija, Dinić Jasmina, Markovič Danijela, Erika
Čepon, Jana Bačar in Valentina Novak.
Strokovni aktiv je bil uspešen. Prvo srečanje smo namenile za utrjevanje urejanja takrat
obstoječe spletne strani vrtca. Drugo in tretje srečanje pa urejanju nove spletne strani. Vse
smo se strinjale, da je g. Vid Ogris pripravil dobra navodila za urejanje - so praktična in
natančna. Na drugem srečanju je bilo izraženega nekaj nelagodja zaradi menjave spletne
strani, kar pa se je s spoznavanjem nove počasi spremenilo. Udeleženke so na namreč
spoznale, da znajo in zmorejo urejati spletno stran. So pa med seboj seveda različne; nekatere
so se veliko naučile tudi same doma, nekatere pa imajo nekaj težav še pri osnovnem
rokovanju z računalnikom.
Kljub razlikam so srečanja minila v zelo prijetnem vzdušju, deljenega je bilo veliko
koristnega znanja. Prednost aktiva je bila tudi manjša skupina udeleženk, saj delo zahteva
precej individualne pozornosti.

IZDELAVA PROTOKOLARNIH DARIL IN VIZITK

Vodja aktiva: Alojzija Golob

Na aktivu Izdelava protokolarnih daril, smo v tem šolskem letu izdelovali
glinene izdelke, namenjene poslovnim partnerjem vrtca in koledarje.
Srečanja so potekala v prijetnem, sproščenem, delovnem in ustvarjalnem
vzdušju
Aktiv je bil razdeljen štiri srečanja in so potekala so v enotah Živ-žav in
Mehurčki.
PRVO SREČANJE
v Uvod v aktiv Ročne spretnosti in predstavitev načrta naših srečanj
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v Začeli smo ustvarjati.
DRUGO SREČANJE
v Ustvarjanje,
TRETJE SREČANJE
v Ustvarjanje,
ČETRTO SREČANJE
v Dekoriranje izdelkov
Zaradi manjšega števila udeleženih, smo zadnje srečanje podaljšale za eno uro,
da smo lahko dokončali načrtovano delo. Članice aktiva: Aleksandra Krnetič,
Nada Đurđević Zavrl, Kristina Vrbanič, Alenka Kreslin, Maja Šoba in
Danijela Primožič.
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11 KADROVSKI IN MATERIALNI POGOJI ZA DELO
11.1 KADROVSKI POGOJI
UPOKOJITVE

IME IN PRIIMEK

Datum upokojitve

DELOVNO MESTO

Mataija Marija

18.05.2019

Perica – Šivilja

Jovanovič Snježana

30.06.2019

Kuhar IV

Dijak Irena

31.07.2019

vzgojiteljica

Koprivšek Dragica

31.08.2019

vzgojiteljica

31.08.2019
Pintar Majda

vzgojiteljica

INVALIDSKE KOMISIJE:

PRIHODI DELAVCEV

IME IN PRIIMEK

VSTOP

DELOVNO MESTO

Javoršek Alenka

1.9.2018

kuhinjski pomočnik III
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Šterbenc Urška

01.09.2019

Vzgojitejica

Okanović Aldina

06.09.2018

Čistilka

Šoba Maja

24.09.2019

Vzg. p. o. – pom. vzg.

Pašalić Emina

24.09.2018

Čistilka

Božič Alenka

24.09.2018

Čistilka

Škulj Anja

26.09.2018

Vzg. p. o. – pom. vzg.

Kranjc Brigita

15.10.2018

Vzg. v RO – DSP

Kamberović Amela

15.10.2018

Čistilka

Medved Alenka

23.10.2018

Čistilka

Kos Alja

22.11.2018

Vzg. p. o. – pom. vzg.

Jašarević Sadeta

06.12.2018

Čistilka

Neststiarenka Aksana

10.12.2018

Fizioterapervt II

Handanagić Nina

6.1.2019

čistilka - 6 ur

11.3.2019

čistilka - 8 ur

11.1.2019

čistilka - 5 ur

Spahić Samra
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6.5.2019

čistilka - 8 ur

Velagić Bahra

26.3.2019

čistilka - 6 ur

Zupančič Anja

08.04.2019

Vzg. p. o. – pom. vzg.

Dobrotinšek Andreja

27.04.2019

Vzg. p. o. – pom. vzg.

Mujagić Dženajda

19.6.2019

čistilka

Osmančević Gredelj Kasima

15.7.2019

čistilka

Klemenčič Nina

26.07.2019

Vzg. p. o. – pom. vzg.

Ros Ana

20.08.2019

Šivilja - perica

PORODNIŠKI DOPUSTI

IME IN PRIIMEK

Strnad Janja

17.11.2017 – 16.11.2018

Grabovica Kristina

24.06.2018 – 23.06.2019

Drnovšek Gabi

08.08.2018 – 07.08.2019

Zagožen Ilić Simona

05.07.2018 – 15.10.2019
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Puklavec Katja

11.01.2019 – 10.01.2020

Ždravac Marijana

05.02.2019 – 04.02.2020

Blagajčević Anela

16.03.2019 – 15.03.2020

Smole Tina

22.04.2019 – 20.04.2020

ODHODI DELAVCEV

IME IN PRIIMEK

IZSTOP

VZROK

Dražetič Anita

25.09.2018

Sporazumna odpoved

Dobrotinšek Ljiljana

16.11.2018

PDR

Medved Alenka

29.11.2018

PDR

Potočnik Zorica

05.01.2019

Sporazumna odpoved

Okanovič Aldina

06.03.2019

Sporazumna odpoved

Mataija Marija

18.05.2019

Upokojitev

Handanagić Nina

05.05.2019

Sporazumna odpoved

Pašalić Emina

19.05.2019

Sporazumna odpoved
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Velagić Bahra

18.05.2019

Sporazumna odpoved

Prokofjev Voga Nina

30.06.2019

Sporazumna odpoved

Zupančič Anja

23.06.2019

PDR

Spahić Samra

30.06.2019

Sporazumna odpoved

Jovanović Snježana

30.06.2019

Upokojitev

Dijak Irena

31.07.2019

Upokojitev

Koprivšek Dragica

31.08.2019

Upokojitev

Pintar Majda

31.08.2019

Upokojitev

Kranjc Brigita

31.08.2019

PDR

Javoršek Alenka

31.08.2019

PDR

Kos Alja

31.08.2019

PDR

BOLNIŠKE

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

Lučič Soka

Kuhar IV
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Livakovič Hasiba

Kuhinjski pomočnik

Kraševec Suzana

Perica Šivilja

Grabovica Ksenija

Pomočnica ravnateljice

Kolarič Darinka

Kuhinjski pomočnik

Uršič Marjeta

Vzg. p. o. – pom. vzg.

Jovanovič Snježana

Kuhar IV

Sojar Koderman Barbara

Vzgojitelj v RO

Brence Sonja

Kuhinjski pomočnik

Jotič Dobrila

Vzg. p. o. – pom. vzg.

Puklavec Katja

fizioterapevt

Ždravac Marijana

Dolenšek Janja

Vzg. p. o. – pom. vzg.

Vzg. p. o. – pom. vzg.

Blagajčevič Anela

Vzgojiteljica

Mataija Marija

Šivilja perica

Smole Tina

Vzg. p. o. – pom. vzg.
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Ciuha Anton

Hišnik IV

Pintar Majda

Vzgojiteljica

Javoršek Alenka

Kuhinjski pomočnik III

Kumar Tanja

Vzgojiteljica

Bole Blanka

vzgojiteljica

Šneberger Valerija

vzgojiteljica

Stevič Miholjka

Kuhar IV

Čergić Sandra

Vzg. p. o. – pom. vzg.

11.2 MATERIALNI POGOJI
Zaradi dotrajanosti in starosti smo morali kupiti nekaj nove opreme. Imamo velike načrte pa
vendar so sredstva za obnovo opreme vsako poslovno leto vedno bolj omejena in nikakor ne
zadoščajo za pokritje vseh potreb in želja. Z zelo omejenimi sredstvi poskušamo uresničiti
tisto kar je najnujnejše.
VEČJA VZDRŽEVALNA DELA
Enota Mehurčki:
● Izvedena energetska sanacija enote in temeljita obnova centralne kuhinje
● Dela v centralni kuhinji in povezovalnih hodnikih, posledično novo ogrevanje tal pred
kuhinjo.
● Sanacija tal in hodnika na upravi vrtca
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Enota Čurimuri:
● Urejanje kletnega hodnika
Enota Živ Žav:
● Energetska sanacija enote – je v teku
● Obnova razdelilne kuhinje – v teku
OBNOVA OPREME
Enota Mehurčki
● Oprema v centralni kuhinji
● Nakup opreme v garderobah za otroke vseh nizov v enoti
● Nakup opreme za 6 igralnic (II. In III. Niz)
● Prenosni računalniki (menjava starih dotrajanih)
-

tekoče vzdrževanje

Enota Živ Žav:
● prenosni računalniki ( menjava starih, dotrajanih)
-

tekoče vzdrževanje

Enota Čurimuri:
-

tekoče vzdrževanje

Enota Čebelica:
● prenosne klimatske naprave
-

tekoče vzdrževanje
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SPONZORSTVO IN DONATORSTVO
donator

znesek

nakazilo

AOX d.o.o.

500,00€ september 2018

Transfera d.o.o. za RO

700,00 € December 2018

ANILIFE, Bricelj Andraž s.p.

288,00€ Februar 2019

ROTARY CLUB – za skupino SMRKCI

370,00€ Maj 2019

ANILIFE, Bricelj Andraž s.p.

102,00€ Junij 2019
1.960,00 €

SKUPAJ ZBRANO

Na podlagi vlog staršem za donacijo preko položnice smo v tem šolskem letu zbrali
naslednja sredstva:
ENOTA

SKUPAJ Zbrana sredstva (plačana
realizacija – april, maj 2019

Mehurčki

667,00 €

Živ Žav

949,00 €

Čurimuri

639,00 €

Ringaraja

314,63 €

Čebelica

426,00 €
2.995,63 €

SKUPAJ

O porabi in razdelitvi le teh se bo odločal Upravni odbor Sklada vrtca.
Vsem donatorje, ter staršem, ki so nam pomagali se zahvaljujemo. Z njihovo pomočjo
smo si obogatili mnoge dejavnosti.
DRUGI POGOJI
VARSTVO PRI DELU
Vodja ZHR občasno obišče vse igralnice, se pogovarja o varstvu pri delu, higieni, tekočih
problemih, predlogih in željah. Ob pojavu nalezljive bolezni se dogovorja za ukrepe glede
preprečevanja širjenja le-teh. Objavlja tudi navodila glede ZHR in VPD na oglasnih deskah.
-

Usklajevanje IZJAVE O VARNOSTI s tekočimi pregledi in spremembami:
pregled naprav in opreme.
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-

Sodelovanje z zunanjimi zavodi in inšpekcijskimi službami glede spremljanja
novosti na področju VPD in PV.

-

Izvajanje ukrepov Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov.

-

Poučevanju zaposlenih o varstvu pri delu in požarni varnosti s preizkusom znanja.

-

Opravljanje zdravniških pregledov za novo sprejete delavce.

-

Opravljanje obdobnih zdravstvenih pregledov zaposlenih.

-

Spremljanje terminov pregledov naprav in opreme v vrtcu in ekološke meritve.

-

Zagotavljanje zaščitnih sredstev po PRAVILNIKU O OSEBNI VAROVALNI
OPREMI.

HACCP
-

Uvajanje, dopolnjevanje, stalno urejanje map.

-

Izvajali smo notranji nadzor.

-

Upošteva se Pravilnik o ravnanju z odpadki- pogodba z BIOERS d.o.o.

-

Sprotna, ciljana izobraževanja glede dobre higienske prakse za delavce v kuhinji in
snažilke (sproti, na delovnem mestu)

ČISTILNI SERVIS
-

naročilnica za nadomeščanja čistilni servis Celovite storitve, d.o.o. Puhova ulica 15,
2000 Maribor (zaključeno), in naročilnica čistilni servis VASKE PLUS, čistilni servis,
Nebojša Vasić s.p., Kersnikova cesta 5, 1290 Grosuplje

JAVNI RAZPISI
● Izvedeno javno naročilo za pralna sredstva (MOL):
-

Sklenjena pogodba z Barjans d.o.o. za pralna sredstva (3-letna)

-

Sklenjena pogodba z Inter Koop d.o.o. za pralna sredstva z dezinf. učinkom (3-letna)

● Izvedeno javno naročilo za papirno galanterijo (MOL):
-

Sklenjena pogodba z Valteks d.o.o. (4-letna)

● Izvedeno javno naročilo za živila (BILBAN)

ZBIRANJE PONUDB
V šolskem letu smo na trgu preverili cene za pisarniški material, dobavo kartuš za printerje,
preverili smo tudi cene ponudnikov za plenice za otroke. Z najcenejšimi ponudniki smo
sklenili pogodbe za obdobje enega leta.
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Če vzgajate z Ljubeznijo, pohvalo, vzpodbudo,
iskanjem dobrega v otroku
in postavljanjem meja,
otroci odraščajo v zdrave osebnosti.
Neznani avtor

Zahvaljujem se vsem sodelavkam in sodelavcem, da so otrokom
nudili vse pogoje za odraščanje v zdravo osebnost.

Ravnateljica:

Predsednik Sveta vrtca:

Irena Upelj

Aleš Dakić

Poročilo je oblikovano na podlagi spremljanja dela in na podlagi poročil vseh strokovnih
delavcev vrtca. Poročila bodo izhodišče za oblikovanje predloga L.N.D. za šolsko leto
2019/2020.

Ljubljana, AVGUST 2019
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