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9 Enota Vrtec - Poročilo o realizaciji LDN 2016/2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

KORAK za KORAKOM SE UČIMO ŽIVETI 

zdravo in z naravo,  

drug z drugim, 

v razvojno spodbudnem, smiselnem  

in varnem učnem okolju, 

ki omogoča, izhajajoč iz izkušenj, 

dejavno vključevanje v širše okolje. 

 

 

 

Na podlagi ugotovitev po opravljenih notranjih evalvacijah VID v šolskem letu  

2016/2017 smo ob upoštevanju vizije, poslanstva, dolgoročnih razvojnih ciljev in vrednot 

vrtca tudi letos lahko zelo zadovoljni z opravljenim delom in učinki naših skupnih 

prizadevanj tako na ravni vrtca, kot na ravni oddelka.
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9.1  Uresničevanje vizije in poslanstva vrtca Leskovec 

 

Dolgoročen razvoj kakovosti našega vrtca je proces, ki se nikoli ne neha  in  je  predvsem  

odvisen  od  ljudi in  osebne  rasti  vsakega  posameznika,  v  povezavi  z drugimi.  

 

Zaradi razvoja kakovosti in gradnje partnerstva s starši ter pozitivnih učinkov, smo prepričani, 

da  smo izbrali v minulih letih prave prioritete (medsebojni odnosi, komunikacija, timsko 

delo, etika in vrednote, gradnja partnerstva s starši, čustvena inteligenca, osebna rast 

strokovnih delavcev vrtca, empatija in čutnost) in vsako leto naredimo pomembne korake 

naprej, da bi omogočili našim otrokom več in bolj po njihovi meri. Veseli nas, da je naš vrtec 

v okolju priznan, cenjen in nam starši radi zaupajo otroke. 

  

Šele, ko bomo spoznali sebe in bili sočutni do sebe, bomo lahko sočutno vzgajali. 

 

Vizijo in poslanstvo vrtca smo strokovne delavke uresničevale z dejavnostmi, ki so čim bolj 

izhajale iz otrok, njihove primarne igre, vključevale otroke in starše v načrtovanje v povezavi z 

naravo, okoljem. 

 

Načrtno smo spodbujali razvoj čustvene inteligentnosti in empatije, osebno rast pri 

zaposlenih ter pridobivali dodatna znanja na čustvenem področju, saj le vesel, zadovoljen 

odrasli lahko prenaša veselje naprej na otroke in jih sočutno vzgaja.  

Omogočali smo socialno-čustveno učenje otrok preko socialnih iger razvijanja čustvene 

inteligentnosti, ki so omogočale otrokom, da bolje spoznajo sebe in druge otroke skozi lastne 

potrebe ter upoštevanje drugih ter lahko izražajo svoja čustva in hkrati razumejo sovrstnike.  

 

Strokovne delavke vrtca smo načrtovale izhajale iz interesa in igre otrok ter še bolj upoštevale 

individualizacijo, dodajale nove izzive s pomočjo učnih sredstev, nestrukturiranega materiala, 

navajale otroke, da so dajali pobude, izražali občutke ter aktivnosti prepletale z izbrano rdečo 

nitjo in temami vrtca.  

Načrtovali in izvedli smo raznovrstne posebne dni, obeležili dogodke in izvajali bogat dodatni 

program s pomočjo staršev in zunanjih izvajalcev, ob upoštevanju različnih kultur in drugih 

značilnosti družin naših otrok. 

 

 

LDN vrtca in oddelkov je s cilji, temami, dejavnostmi in kazalci učinkovitosti narekoval 

izvedbo in uresničitev vizije ter tako doprinesel k boljši realizaciji izvedbenega Kurikuluma 

vrtca. 

9.1.1   Učinki našega dela na katere smo lahko še posebej ponosni  

 

- Skupaj smo ustvarjali tako po oddelkih, kot enotah vrtca sproščeno, spodbudno in 

umirjeno klimo, strokovne delavke so bile bolj sproščene, manj »storilnostne«, otroci so 

bili veliko bolj upoštevani, veseli, aktivni, odprti kot posamezniki, pogosteje so dajali 

pobude, izbirali, sprejemali odgovornost za svoje dejanje in se med seboj dogovarjali in si 

pomagali.  
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- Ustvarjali smo otroku prilagojeno okolje, ki spodbuja njegov vsestranski razvoj, 

interakcijo in sodelovalno, izkustveno učenje, izhajajoč iz otrokove igre in potreb. 
 

- Ponosni smo lahko na naše delo, delovno vnemo, fleksibilnost in ustvarjalnost, 

marljivost in celoletno prizadevanje ter res bogat, celovit in  inovativen program 

aktivnosti za otroke in starše. Naši otroci so bolj veseli, zadovoljni, sproščeni, 
 

- Ponosni smo lahko na partnerstvo z večino družin, na vzpostavljanje zaupnega odnosa, 

gradnjo partnerskega odnosa z družinami, na vzpostavljeno povezanost med otroki, 

družinami in strokovnimi delavkami ter celostno in inovativno sodelovanje, čim bolj po 

meri posameznika in kulture, statusa družine. Seveda še vedno posamezniki nismo 

zadovoljni z vzpostavljenim odnosom, komunikacijo, tako s strani staršev, kot nas 

zaposlenih, a si prizadevamo slišati drug drugega, začutiti stisko, strahove in s skupnimi 

močmi reševati težave, razjasniti različnost v pogledih in pričakovanjih. Verjamemo, da 

smo na dobri poti k še boljšim odnosom, sodelovanju med nami, da bi zagotovili našim 

otrokom dobro počutje in optimalne pogoje za vsestranski razvoj. 

9.1.2   Izzivi, ki ostajajo  

- Spoštovanje, sprejemanje, spoznavanje, strpnost in upoštevanje vsakega posameznika. 

- Komunikacija na vseh nivojih, sodelovanje in bonton; komunikacija med vsemi 

zaposlenimi, med strokovnimi delavkami, med seboj vsak dan, povezovanje in 

sodelovanje s starši, družinami, vodstvom in s tehničnimi delavci. 

- Vključevanje romskih, albanskih  in drugih tuje govorečih otrok ter otrok s primanjkljaji  

v redne oddelke vrtca. 

- Organizacija dela, dnevna rutina – čas in rituali prehranjevanja, počitka po meri otroka, 

razporejanje strokovnih delavk, menjava in nadomeščanje delavcev ter vključevanje 

novih; združevanje otrok in zaprtost enot v času počitnic, praznikov. 

- Mednarodna izmenjava, obeleženje posebnih dni, praznovanja in predstavitve.  

- Zadostiti potrebe staršev za vključitev novincev v naše enote vrtca. 

 

9.2    Dogodki po enotah vrtca, ki so zaznamovali minulo leto 

9.2.1  Enota Pika Nogavička 

- Zaprtost enote zaradi adaptacije je posledično povzročila obvezno selitev oddelkov 

Tako so otroci od 1.9.2016 pa vse do selitve februarja 2017 nazaj v novo Piko, bili 

razporejeni  na 4 lokacije (1 oddelek v Sonček, 1oddelek najmlajših v Zdravstvenem 

domu Krško, en oddelek v Domu starejših občanov in dva oddelka v prostorih bivše 

cvetličarne Lilija). Na vseh začasnih lokacijah smo se zelo dobro počutili in se 

povezovali med seboj, sodelovali z najemo dajalci in drugimi stanovalci,  starši pa so 

nam pomagali z zaupanjem, strpnostjo in podporo. 

 

- Organizacija dela v začasnih enotah je bila zaradi kadrovske neusklajenosti  v času 

sočasnih bolniških in drugih odsotnosti  z dela zaradi razpršenosti oddelkov, različnih 
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potreb staršev in selitev kar velik izziv. Organizacijska vodja enote, vzgojiteljica Jerneja 

Škrbina Božič je svojo vlogo opravila odlično. S svojo strpnostjo in primernim odnosom 

ter komunikacijo in zglednim sodelovanjem tako s strokovnimi delavkami, kot s starši 

in vodstvom ter izvajalci del je doprinesla k dobri klimi in nemotenemu delu zaposlenih. 

 

- Selitev v prostore prenovljene Pike je bila kljub dodatnemu delu in vsem naporom 

prežeta z velikim veseljem. Vsi skupaj smo bili zelo veseli boljših prostorskih pogojev 

(večnamenski prostor, terase, …, tekalne steze, urejenega igrišča,…), novega pohištva, 

aparatov in opreme. Strokovne delavke Pike so opravile veliko dodatnega, 

prostovoljnega dela, z veliko strpnosti, dobre volje, s pomočjo hišnikov in čistilk ter 

podporo vodstva, staršev in zadovoljnih otrok.  

 

- Kompletna adaptacija enote Pika Nogavička je bila izvedena po potrjeni projektni 

gradbeni dokumentaciji in potrjeni specifikaciji izbrane opreme.  

- Težave po vselitvi. Otroci, starši in strokovne delavke smo se po vselitvi v prenovljeno 

enoto veselili novih prostorov, opreme in boljših pogojev za delo ter se kmalu po tem 

soočali z nepojasnjenimi vonji in vplivi na počutje. S strokovnjaki pooblaščenih 

zunanjih institucij smo iskali vzroke, rešitve, opravili več različnih meritev  in dodatno 

ukrepali za premagovanje težav po vselitvi. Ob tej priliki bi  izpostavili zgledno 

sodelovanje in prizadevanje investitorja – Občine Krško, oddelka za družbene 

dejavnosti, vodstva in strokovnih delavk enote Pika Nogavička, predstavnikov Sveta 

staršev Pike Nogavičke, projektantov V. Rostoharja in J. Vlahušiča,  gradbenega 

podjetja Kostak in vseh drugih podizvajalcev.   

 

- Otroški igrišči pri enoti sta bili delno prenovljeni, igrala smo razporedili in postavili 

glede na predpisane varnostne površine in standarde, nekatere dele igral oz. cela igrala 

zamenjali, dotrajana igrala pa odstranili. Glede na potrebe in finančne možnosti smo 

menjali oziroma dodali nove varnostne podlage. Velika pridobitev v enoti je tudi 

večnamenska lesena hišica za spravilo vozil in drugih didaktičnih sredstev ter varna 

tekalna steza, obložena z varnostnimi podlagami, ki se vije okoli cele stavbe in 

omogoča vsem otrokom 1-6 let raznovrstne gibalne aktivnosti.  

- Nova, varna pešpot za potrebe šolarjev, otrok vrtca in drugih domačinov iz bližnje 

okolice je bila na pobudo investitorja - Občine Krško s strani gradbenega podjetja 

Kostak, v času adaptacije enote, zgrajena ob ograji vrtca še nova, ograjena in 

tlakovana pešpot, ki omogoča okoliškim prebivalcem varno povezavo matične šole in 

vrtca z bližnjo okolico. 

9.2.2 Enota Mali princ 

- Osebnostna rast strokovnih delavk je bila opazna tudi v letošnjem šolskem letu, veliki 

premiki predvsem na področju čustvene inteligentnosti, predvsem pa zaznavanja in 

čutenja vseh otrok. ob podpori delavnic z A. Debeljakom (cel tim) in vzgojiteljica še s 

Šolo čuječnosti, ki je vzgojiteljici pomagala pri delu v oddelku, pomagala pri 

individualizaciji in delu z otroki. Še bolj so poglabljale opazovanja, izhajanja iz otrok, 

kar je prineslo pri njih pozitivne učinke nad pričakovanji.  
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- Otroci so izredno odprti, komunikativni, čuječi predvsem pa veseli. Zaradi njihovega 

počutja so vse aktivnosti sproščene, otroci so aktivni in v vsakem trenutku se počutijo 

dobro in pripravljeni na nove izzive. 

- Obeleženje posebnih dni, skupne ekskurzije in celodnevno bivanje v naravi, v gozdu.. 

- Podpora in pomoč strokovnih delavk enoti Malček v času odsotnosti matičnih 

strokovnih delavk. 

- Poplava in škoda v prostorih enote Mali Princ zaradi vdora vode ob hudem nalivu skozi 

streho stavbe Mercatorja: škoda na stropu, stenah in tleh v igralnici in pripadajočih 

prostorih. Zaradi posledic poplave smo morali ukrepati urgentno. Matične strokovne 

delavke so težave reševale strpno, skupaj s starši  in vodstvom z odličnim sodelovanjem, 

organizacijo ter razdelitvijo nujnih del in nalog. Vrtec je bil en dan zaprt, še dva dneva 

pa so otroci preživeli pretežno v naravi, da smo lahko nazaj vzpostavili osnovne pogoje 

za poslovanje, izsušili vlago in izboljšali zrak ter počistili prostore in razkužili didaktiko. 

Škodo smo prijavili zavarovalnici in vsem odgovornim institucijam ter zamenjali 

uničene plošče stropa.  

 

9.2.3   Enota Peter Pan 

- Še boljše, celoletno sodelovanje obeh skupin enote Peter Pan z enoto Lumpek - skupno 

načrtovanje, združevanje, pomoč v času odsotnosti zaposlenih in praznikov, izvedba in 

evalvacija posebnih dni po vseh področjih Kurikula, ki so obogatila bivanje otrok v vrtcu in 

njihovo medsebojno povezanost. 

 

– Inkluzija romskih otrok in otrok s posebnimi potrebami. 

9.2.4   Enota Vila 

- Povezovanje vseh otrok in strokovnih delavk vseh oddelkov Vile skozi celo leto, v 

povezavi z VDC, zunanjimi sodelavci in obeleženjem posebnih dni z upoštevanjem 

običajev, naravnih možnosti in materialov.  

- Združevanje otrok Vile z otroki vseh drugim enot v času poletnih počitnic. 
 

- Posebni dnevi, predstave, prireditve, med njimi še posebej spomladi pomladansko 

srečanje s starši in gosti, dobrodelna tržnica in velikonočni teden z velikonočnim, 

tradicionalnim zajtrkom skupaj z varovanci VDC, sosedi Vile. 

9.2.5  Enota Lumpek 

- Oddelek 1-3 letnih otrok v Velikem Podlogu je ostal tudi to šolsko leto zaradi potreb 

naših domačih staršev.   

- Vzpostavljeno je bilo zgledno sodelovanje in medsebojna pomoč pri nadomeščanju 

odsotnih strokovnih delavk tako v Malčku, kot v Petru Panu. Izziv v enoti še vedno 

predstavljala organizacija dela, v času bolniških odsotnosti in vsakodnevni prevoz 

obrokov hrane ter pomivanje posode, saj oddelek nima razdelilne kuhinje. 
 

- Pogostejše druženje in združevanje otrok v času pred prazniki in poleti je doprineslo, 

da so se otroci in zaposleni še bolje poznali, sodelovali, se skupaj igrali, zato je bilo 

uvajanje otrok, ki so prehajali iz Lumpka v Peter Pan lažje. 
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- Selitev prisotnih otrok čez poletje iz Velikega Podloga v Vilo, je predstavljala še en 

izziv za otroke, starše in zaposlene, ki pa so ga vse dokaj dobro z veliko strpnostjo 

prestali, večina staršev je odjavila otroka za cel mesec, oziroma za čas, ko se vsi 

prisotni otroci selijo v Leskovec v dežurno enoto. 

9.2.6  Enota Malček 

– Zaradi potreb naših domačih staršev je tudi ta začasni oddelek 1-2 letnih otrok ostal.   

– Status enote je odvisen od dogovorov med našim najemodajalcem Mercatorjem in 

zavodom oziroma Občino Krško, ki je naša ustanoviteljica in financer najema 

prostorov. 

– Vzpostavitev funkcionalnosti prostora in materiala ter odpravljanje pomanjkljivosti za 

nemoteno in tekoče delo je spremljala vsakdan tudi to šolsko leto.  

– Boljšo zatemnitev v času počitka smo v večnamenskem prostoru, spalnici, zagotovili s 

stropnimi ojačitvami in z dodatnimi zavesami iz impregniranega blaga. Premagovanje 

temperaturnih razlik v igralnici, predvsem zaradi vročine v toplejših mesecih, smo 

reševali z dodatno klima napravo. Manjkajoče pohištvo smo dopolnili z ustreznim 

rabljenim iz enote Pika Nogavička in drugih enot vrtca. Manjkajoči hladilnik je 

odstopila strokovna delavka iz enote Mali Princ.  

– Vzpostavljanje medsebojnega zaupanja, dogovorov, izboljšanje obstoječe dnevne 

rutine po meri otrok, organizacija dela, časa ter prostora… 

9.2.7  Vrtec Kerinov Grm 

- Prestopanje iz enega v drug projekt ter finančna omejenost, okrnjenost, je vplivala na 

okrnjeno izvajanje načrtovanega obogatitvenega programa. 

 

- Nenehno uvajanje otrok, nemiri v naselju, spori in nasilje med družinami ter 

vandalizem na igrišču in vlomi v objekt so motili dnevno rutino, izvajanje programa in 

notranji mir zaposlenih. 

 

 

9.3    Uresničevanje prednostne naloge in glavnih ciljev vrtca v letu 2016/2017  

 

URESNIČEVATI  POSLANSTVO NAŠEGA  VRTCA in POSTATI  BOLJŠI  TIM 

 

Na podlagi izzivov smo še posebej izpostavili uresničevanje našega poslanstva VSAK  DAN, 

DAN ZA OTROKA.  

 

V ospredju je bil  OTROK IN  NJEGOVA  IGRA, naša srčnost,  empatija, timsko 

sodelovanje,  komunikacija in druge človeške vrednote.   
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Postopoma smo uvajali novince z njihovimi družinami, se trudili še bolj začutiti in upoštevati 

njihove potrebe, strahove  in kulturo družine; gradili smo medsebojne odnose v skupini ter 

partnerski odnos  s starši.  

Zavedajoč se pomena vpliva vsakega zaposlenega vrtca smo hkrati ustvarjali pogoje za  boljši 

TIMSKI DIALOG med nami.  

 

ORODJE  za uresničevanje prednostne naloge in ciljev so bili  temeljni interni dogovori 

vrtca o medsebojnem sodelovanju in dogovori o izvedbi individualnih pogovorov s starši v 

vrtcu, smernice z izobraževanj Timski dialog in Otroci so naše zrcalo, uveljavljene oblike 

komunikacije in oblike druženja v korelaciji z državnim projektom Etika in vrednote, izvedbeno 

metodologijo KZK in ISSA področji kakovosti izvedbe VID naših vzgojiteljev enote vrtca v 

okviru zavoda OŠ Leskovec pri Krškem.  

 

Uresničevati  poslanstvo našega  vrtca »Vsak dan, dan za otroka« in postati  boljši  tim 

je bila naša prednostna naloga in odgovornost vsakega posameznika, vsakega zaposlenega, 

glede na delovno mesto in opis nalog, ki naj bi jih vsak opravil. Zadano prednostno nalogo 

vrtca smo uresničevali vsak dan, vsak posebej: v odnosu do vsakega otroka in njegove 

družine, v odnosu v najožjem tandemu v matičnem oddelku in timu v enoti ter v odnosih z 

vsemi zaposlenimi in vsemi zunanjimi sodelavci.  

 

Spoštovanje je temeljna vrednota na kateri gradimo odnose do ostalih sodelavk, otrok, 

staršev in vodstva.  

 Iskali smo rešitve, ne izgovorov, ustavljali »kritikerstvo«, strmeli k strpnosti, se učili 

poslušati, upoštevati potrebe, možnosti in si pomagali iti skozi izzive, spremembe. 

 

Odgovornost. Odgovorni smo v odnosu do otrok, sodelavcev, staršev in sebe.  

Vsak od nas je pomemben, nenadomestljiv člen; če koga ni, ga mora nekdo nadomestiti, ali pa 

opraviti poleg svojih nalog še njegovo delo. Pripadnost našemu zavodu in vrtcu je pričakovani 

privilegij ter hkrati velika odgovornost.  

 

 Odkrivali, upoštevali in razvijali smo potenciale vsakega, ozaveščanje. 
 

 Učili smo se prevzemati lastno odgovornost za opravljeno delo,  za nastalo škodo ter 

boljša porazdelitev del in nalog. 

 

Boljši  smo bili v sodelovanju, podpori in komunikaciji med nami znotraj enot in tudi med 

enotami. 

 

Spremljali smo spontano igro otrok, da bi otroke bolje spoznali in izhajajoč iz njihove igre 

ustvarjali vedno nove izzive za njihovo igro in izkustveno učenje.   

 

Z integracijo vseh vzgojnih področij  smo s pomočjo obogatitvenih programov omogočali 

pester program s prepletanjem aktivnosti s področja gibanja in umetnosti. Upoštevali smo našo 

kulturo, jezik in ljudsko izročilo, približali naravo in z zgledom ozaveščali o njenem pomenu 

za človeka. Spodbujali smo razvoj jezika, logike, matematičnih predstav in porajajoče se 

pismenosti pri otrocih. 
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9.4     Učinki našega dela povezani z uresničevanjem glavnih ciljev vrtca  

9.4.1    Vzgajati ljubeče, videti in slišati vsakega otroka ter mu skupaj s starši pomagati, 

da bo kot odrasel človek zaživel srečno in izpolnjeno.  

 

Poleg naše dobre strokovne podkovanosti je bila ključna naša čustvena inteligentnost, 

čutnost in vzajemno spoštovanje vsakega, takega kot je, česar se vedno bolj zavedamo in 

se v to smer dodatno izobražujemo. Postopoma se spoznavamo, učimo lastne empatije, 

čutnosti, vsak v svojem tempu, v sebi in v odnosih z drugimi.  

 

Razvijali smo čustvovanje, empatijo, zadovoljstvo in vrednote pri sebi in otrocih, s pomočjo 

predavanj, delavnic in supervizij z mag. Andrejem Debeljakom, v katere je bila vključenih 

večina strokovnih delavk vrtca. 

 

Spoznati in sprejeti vsakega otroka in njegovo družino. 

- Uvodni, individualni spoznavni pogovori s starši so doprinesli k boljšemu poznavanju 

in upoštevanju otroka in staršev. 

- Postopno uvajanje novincev, spoznavanje otrok in staršev ter gradnja medsebojnega 

zaupanja, prijateljskih  odnosov in odprtosti. 

- Spoštljiv   in  korekten odnos  kot temelj partnerskega odnosa. 

- Individualiziran način sodelovanja glede na specifiko posamezne družine.  

- Gradimo na prijateljskih odnosih in odprtosti. 

- Prisluhnili smo staršem, jih slišali in jim omogočali,  da izrazijo svoje želje, potrebe in 

strahove ter  so v oddelku dokler se njim zdi potrebno. 

- Starši ob koncu leta izražajo zadovoljstvo tudi o sprotnem obveščanju in podajanju 

informacij, ki so jih želeli.  

 

Razvijati čustvovanje, empatijo, zadovoljstvo in vrednote pri sebi in otrocih.  

- Pomagalo je poglabljanje vase - razvijanje čustvene inteligentnosti s pomočjo 

predavanj in delavnic z mag. Andrejem Debeljakom. 

 

- Strokovne delavke se skupaj s starši vedno bolj zavedamo, da moramo najprej 

spoznati sebe in biti sočutni do sebe, da lahko potem sočutno vzgajamo. 

 

- Strokovne delavke smo z empatijo in medsebojnim spoštovanjem gradile partnerski 

odnos potem, ko smo vzpostavile medsebojno zaupanje z otroki in njihovimi starši. 

 

- Pri delu in življenju v vrtcu smo strokovne delavke čutile zadovoljstvo in živele 

vrednote. 

 

- Ob poglabljanju v module ETIKE in VREDNOT smo dopolnjevale znanje na osebni 

ravni in v odnosu do otrok in staršev.  
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- Obogatili smo socialno učenje otrok v vrtcu; otrok se je učil, ko je opazoval druge,  

sodeloval, se družil in igral z drugimi, delil stvari,  prepoznal, da rabi drugi pomoč, 

upošteval lastne in druge potrebe, čustva, interese…  

 

- Izhajajoč iz igre in potreb otroka ter skozi socialne igre, vaje čustvene inteligentnosti, 

pa tudi skozi pripovedovanje pravljic, smo razvijali sproščenost, samozavest, 

zadovoljstvo, odprtost ter omogočamo intelektualni, emocionalni in socialni razvoj 

otrokove osebnosti. 

- Strokovni delavci  so s pomočjo  staršev,  drugih zaposlenih  in zunanjih sodelavcev 

doprinesli, da se je otrok v vrtcu dobro počutil in ustvarili pogoje, da bo kot odrasli 

zaživel srečno in izpolnjeno. 

 

9.4.2  Postati boljši tim zaposlenih vrtca 

 

Ustvarjali smo pogoje za  boljši TIMSKI DIALOG med nami, saj se zavedamo vpliva 

vsakega zaposlenega v vrtcu.   

 

Vedno bolj se zavedamo, da vrtec predstavljamo vsi in ne posamezniki, pozitivna klima 

je rezultat sodelovanja in dobrih medsebojnih odnosov ter timskega dela.  

 

Klima po enotah je bila odraz dejanskega stanja, pristnosti odnosov, tudi težav ali 

nepredvidenih neljubih dogodkov . Pozitivno organizacijsko klimo se čuti, kot se začuti tudi 

vpliv organizacijskega vodenja, vodje enote: vzdušje je naravno sproščeno, zaposleni 

zadovoljni, radi hodijo v službo. 

Trudili smo se preseči tekmovanje in se zavedati, da to ni sodelovanje. Vadili smo  

izpostavljanje  dobrih lastnosti in pomagali sodelavcem pri premagovanju izzivov, neuspelih 

pristopov ter tako doprinašali  k pozitivni klimi in osebni rasti posameznika. 

 

Z medsebojnim sodelovanjem strokovnih delavk med oddelki in enotami smo utrdile našo 

povezanost in aktivno pripomogle pri izvedbi številnih izvirnih posebnih dni, ter otrokom tako  

nudile še bolj pestro in zanimivo dogajanje.  

 

Ohranjali smo ustrezne in preverjeno dobre oblike vsakodnevne  komunikacije. 

 

 

9.4.3    Razvijati strategije smiselnega učenja ob upoštevanju izbranega ISSA področja 

kakovosti in  izvedbene metodologije Korak za korakom – KZK. 

 

Cilja, ki smo ju uresničevali: 

- omogočiti otroku, da se uči preko lastne igre in aktivnosti; 

- ozaveščati in upoštevati standarde ISSA področja Strategije smiselnega učenja, 

Cilja smo uresničevali s pomočjo izvedbe SA - strokovnih aktivov vzgojiteljic oddelkov 1-4 let, 
vzgojiteljic oddelkov 3-6 let in strokovnega aktiva za vse pomočnice vzgojiteljic vseh oddelkov. 
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Strokovni aktivi so potekali redno skozi celo šolsko leto, vsak mesec, vsak drugi torek, sredo in 
četrtek od 13. do 15. ure. V strokovne aktive so se občasno vključevale tudi strokovne delavke 
vrtca v Kerinovem Grmu, ki so zaposlene v okviru projekta Skupaj za znanje. Vse strokovne 
aktive so načrtovale in vodile pedagoška vodja Maja Božič, koordinatorica KZK vzgojiteljica 
Petra Paver in svetovalna delavka vrtca Vesna Perić z aktivnim sodelovanjem vseh strokovnih 
delavk.  

 

Pozitivni učinki izvedbe strokovnih aktivov vrtca 

Strokovne delavke so   dosegle večje zavedanje in vsestranski celostni vpliv strategij 

smiselnega učenja otrok in boljše interakcije z njimi, s pomočjo strokovnih aktivov vrtca, 

smiselnih strokovnih tem na njih ter lastne aktivne udeležbe s posnetkov primerov iz prakse 

ter ob pomoči koordinatorke Petre Paver, ki jim je znala prisluhniti, jih čutiti ter spodbuditi s 

primeri iz lastne prakse.  

 

 

9.5  Posebni dnevi, praznovanja, strokovne ekskurzije in prireditve 

 

V sodelovanju s starši in med strokovnimi delavkami smo izvedli veliko posebnih dni tako na 

ravni oddelkov, kot enot in celega vrtca, kar je podrobneje razvidno iz poročil oddelkov.  

 

Še posebej lepo je bilo na skupnem druženju, prireditvi vseh zaposlenih ob upokojitvi ravnatelja 

in pomočnice ravnatelja Antona in Helene Bizjak. Vabilu obeh smo se z veseljem odzvali. 

Priprava prireditve in prireditev je povezala vse zaposlene tako matične šole Leskovec, kot 

podružnice in vrtca. Čutiti je bilo veselje in pripadnost kolektivu in zavodu in imeli smo se res 

lepo. 

 

 

 

9.6  Prostorski pogoji, vzdrževanje, investicije in nakup opreme  

 

Poleg izbranih prednostnih nalog smo še naprej iskali možnosti za izboljšanje prostorskih 

pogojev in pridobivanje novih prostorov, kar ostaja ena od pomembnih prioritet, saj 

prostorsko stisko in stanje objektov, kjer so naše nekatere enot,e čutimo vse bolj in bolj.  

 

Pogoje dela smo kot vsa leta do sedaj izboljševali tudi z različnimi akcijami in s 

pridobivanjem donatorskih sredstev po enotah vrtca, po predlogih zaposlenih in staršev.  

Pomagali smo pri pripravi prostorskih rešitev, popisu in odpisu opreme ter urejanju prostorov 

v vrtcu. 

Varnost otrok smo zagotavljali z rednimi pregledi, vzdrževalnimi deli in z dodatnimi 

preventivnimi pregledi in meritvami pooblaščenih institucij v enoti vrtca Pika Nogavička. 
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9.6.1 Adaptacija, prostorska stiska, starost objektov in druge prostorske težave 

 

Celovita adaptacija enote Pika Nogavička 

Veseli smo adaptacije enote Pika Nogavička, dodanih prostorov in izboljšav ter nove opreme, 

pohištva in delne obnove igrišča. Vrednost obnove, popis gradbenih del in nove opreme, 

pohištva je razviden v dokumentaciji enote. Selitev v prenovljeno enoto je bila izpeljana 6.2., 

uradna otvoritev enote pa 6.6. 2017 zaradi težav v povezavi z nepojasnjenim smradom in 

dokončanjem ureditve okolice in igrišča.  

 

Prostorska stiska je kljub vsakoletnem odpiranju novih oddelkov še prisotna 

Dva naša oddelka sta v prostorih, ki so imeli prvotno drug namen:  – od 1.9.2011  oddelek 3-6 

let v prostoru za strokovne delavke v mansardi in od 2. 1. 2013 oddelek 1–2 let v telovadnici 

enote). Trije naši oddelki so v najetih prostorih: Malček in Mali Princ v prostorih Mercatorja 

ter Lumpek v Velikem Podlogu v privatni hiši Arh.  

Naše enote vrtca so polne že od 1. septembra, zato bomo vse novince, ki bodo izpolnjevali 

pogoje preusmerjali v druge vrtce v krški občini, kjer so še prosta mesta.  

Kolektiv strokovnih delavk vrtca nima v nobeni od enot vrtca dovolj prostora, v katerem bi 

lahko izvedli konference in kolektivna izobraževanja zaposlenih vrtca, zato smo si prisiljeni 

iskati prostor v OŠ Leskovec in drugje, v kolikor se nam termini zasedenosti s šolo pokrivajo. 

 

Dotrajanost in pomanjkljivost zgradb z našimi enotami vrtca 

Temeljite obnove je potrebna tudi stara stavba Mercator trgovskega centra, kar se deloma že 

odraža tudi v najetih prostorih enote Mali princ.   

Dotrajanost vseh prostorov zgradbe, kjer je podružnična  OŠ in vrtec Peter Pan v Velikem 

Podlogu kliče po nujni prenovi oziroma novogradnji z večjimi kapacitetami in vsemi 

ustreznimi prostori za 4-5 oddelkov vrtca.  

 

Pomanjkljivosti v Vili, ki jih žal ne moremo sami rešiti. Mogoče je najbolj pereč prometni 

režim, nepreglednost zaradi zožitve ceste, parkiranje in signalizacija, saj je ogrožena naša 

varnost. Kljub nadstropjem ni požarnih stopnic. V kleti je vlaga zaradi vdora podtalnice ob 

večjih nalivih. Hrup dvigala je moteč v igralnici v mansardi, kjer je že več let začasni oddelek 

3-6 letnih otrok.   

 

9.6.2  Redno vzdrževanje prostorov, otroških igrišč in najnujnejša nabava opreme 

so opravljali hišniki sproti in glede na potrebe ali zahteve inšpekcij. Opravljeno je bilo redno 

vzdrževanje klima naprav, temperaturnih termostatov, grelcev vode in gasilnih aparatov.  

S strokovnimi delavkami po enotah smo pripravili sezname s predlogi nujnih večjih 

vzdrževalnih del in manjših investicij ter se dogovarjali s hišniki, ravnateljem, vodjem 

higienskega režima in s pomočnico ravnatelja za vrtec o izvedbi glede na razpoložljiva sredstva 

ter nujnost.  

Evidenca opravljenih sprotnih vzdrževalnih del je razvidna iz dokumentacije.  Z zunanjim 

izvajalcem smo zaradi varnosti obžagali obstoječa drevesa in posadili nova, v okviru adaptacije 

Pike in državne akcije, donacije lip, na pobudo čebelarjev Slovenije.  
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Želimo si rednejše, samostojnejše izvajanje nujnih del, boljše sodelovanje med hišniki, 

učinkovitost in fleksibilnost ter bolj izenačene razdelitve nalog med njimi.  

Na osnovi popisa nujnih vzdrževalnih del in investicij ter odobrenih finančnih sredstev Občine 

Krško za ta namen,  smo ugotovili, da je finančnih sredstev tudi to leto bistveno premalo za vsa 

nujna dela in opremo. Zato so bile investicije pogojene z zagotavljanjem varnosti in minimalnih 

prostorskih pogojev standardov v vrtcu, še posebej za enoto Pika Nogavička za dela in 

investicije v povezavi z ureditvijo igrišč in zamenjavo igral, oziroma njihovih delov ter zahtev 

inšpektoric po rednih pregledih. 

V vseh peskovnikih igrišč enot vrtca smo zamenjali mivko in dodali nove podlage in 

manjkajoče zaščitne mreže.  

Popravili in zamenjali smo nekatere omare, igralne kotičke in dodali magnetne table po 

igralnicah. 

Dopolnili smo perilo (posteljnino, slinčke in predpasnike za zaposlene) in razdelilno 

melaminsko posodo po enotah. 

Vsem zaposlenim vrtca smo zagotovili ustrezno delovno obutev in obleko. 

 

Enota Pika Nogavička je bila preteklo šolsko leto celovito obnovljena. Za potrebe svetovalne 

delavke vrtca Vesne Perić, ki se je preselila iz Vile v novo pisarno, smo nabavili prenosni 

računalnik in tiskalnik. Hkrati smo v enoti dotrajani večnamenski fotokopirni stroj zamenjali s 

strojem v najemu, da bi znižali stroške.  

Na igrišču adaptirane enote Pika Nogavička smo odstranili dotrajano plezalo in ga zamenjali z 

novim, zamenjali dotrajane dele gugalnice, zamenjali peskovnik s senčnico,  ter hkrati 

zamenjali in dodali manjkajoče varnostne podlage, da bi zadostili predpisanim standardom 

varnosti otrok.  

 

V enoti vrtca Mali Princ smo se za vikend, 2.6. 2017, soočili s poplavo in škodo v prostorih  

zaradi vdora vode ob hudem nalivu skozi streho stavbe Mercatorja: po izsuševanju in odpravi 

prve škode smo vzpostavili delovanje enote in na stropu po prostorih menjali razmočene, 

uničene plošče. V enoti smo še menjali pomivalni stroj zaradi dotrajanosti, večje okvare na 

obstoječem. Več glejte pod 9.2.2. 

 

V enoti Vila smo prepleskali stene obeh igralnic najmlajših  otrok 1-3 let v pritličju, njihovo 

garderobo in vhodni prostor s celotnim stopniščem in garderobo v mansardi. Sanirana je bila 

tudi keramika v sanitarijah za igrišče in na stopnici. 

V Vili smo  nabavili še zmogljiv, a manjši, lažji sesalec za lažje čiščenje stavbe, ki ima več 

nadstropij. Zaradi dotrajanosti smo v zgornji pisarni zamenjali barvni tiskalnik.  

 

V enoti vrtca Peter Pan, v OŠ Veliki Podlog, smo na igrišču za enoti vrtca Peter Pan in 

Lumpek  6.10.2016 na svečani otvoritvi predali novo večnamensko leseno hišico z mizo in 

klopmi, ki smo jo postavili izključno z donacijo podjetja Grieshaber logistika d. o. o. za spravilo 

vozil in didaktičnih pripomočkov za igro na prostem. 

V 9. oddelku otrok 3-6 let smo zamenjali luči z elektro instalacijami, zbrusili in prelakirali 

parket ter prepleskali stene in lesene obloge v igralnici, garderobi in na stopnišču.  

9.6.3   Dopolnitev didaktičnih pripomočkov v vseh oddelkih vrtca je bila izvedena večkrat 

letno, v obsegu zagotovljenih namenskih sredstev, tudi po izbiri strokovnih delavk, glede na 
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potrebe in starost otrok. Prednost pri opremljanju so imeli oddelki, ki so menjali starost otrok 

in novi oddelki, ki so se odprli v preteklih letih. 

9.6.4  Oblikovanje  učnega  okolja 

Učno okolje smo oblikovali glede na elemente metodologije KZK, elemente Kurikula in 

individualne potrebe vsakega otroka in skupno skupine (PetraPaver, koordinator KZK.) 

Vse strokovne delavke so skupaj z otroki in družinami oblikovale učno okolje, ki otrokom in 

odraslim omogoča prijetno počutje, zagotavlja varnost, raziskovanje, samostojnost, aktivno 

učenje v prostorih in v naravi ter hkrati omogoča razvijanje občutka pripadnosti glede na 

individualne potrebe otrok, kot tudi celotnega oddelka. 

Pri oblikovanju okolja v oddelku smo temeljili na smiselni razporeditvi kotičkov glede na 

svetlobo in prehodnost ter logični uporabi pohištva in sredstev za otroka glede na zastavljene 

cilje in izbrane teme. S prostorskimi rešitvami in opazovanjem otrok smo z razporeditvijo 

premičnih centrov aktivnosti (kotičkov) dosegli, da so otroci smiselno uporabljali material in 

sredstva glede na njihove aktivnosti in potrebe.  

 

 

9.7   Upoštevanje izbrane teme VREDNOTE 

 

Že v vrtcu se postavljajo pomembni temelji etike in vrednot otrok, ki bodo ustvarjali prihodnost 

vseh nas. Vrednote so tiste, ki vodijo posameznika, usmerjajo njegovo vedenje, obnašanje in 

delovanje ter vplivajo na njegove odločitve.  

 

Vrednote smo uresničevali skozi vsa področja VID in upoštevanje dogovorov o sodelovanju 

med nami, kar je bo razvidno tudi iz naših letnih poročil oddelkov. Z vzgojo in izobraževanjem 

oblikujemo vrednote in vrednotni sistem. 

ETIKA IN VREDNOTE - Realizacija uresničevanja modulov vrednot 

V letošnjem šolskem letu smo uresničevali dva modula, in sicer integriteto (poštenost, pogum, 

vztrajnost, vitalnost, skupna odgovornost, samodisciplina in čast) ter humanost (svoboda, 

ljubezen, človekovo dostojanstvo, strpnost, dobrota, prijaznost, upanje in optimizem, osebna 

rast in napredek). Večji poudarek smo dali modulu integritete, ker sovpada z našo prednostno 

nalogo. Integriteto smo uresničevali od začetka šolskega leto do konca. Modul integriteta 

narekuje veliko dela na sebi.  Na strokovnih aktivih sem izvedla različne delavnice z vsebinami 

ranljivosti, sprejemanja, spoštovanja, sočutnosti… V mesecu aprilu smo se samo seznanili z 

modulom humanost. Opazila sem, da se veliko dopolnjuje z modulom integriteta. Strokovne 

delavke so vpeljevale vrednote humanosti v svoj program dela. Z vrednotami humanosti se 

bomo še srečevali, tako da se bomo še bolj poglobili in ji še bolj ozavestili. 

Nekaterim strokovnim delavkam sem razdelila vprašalnike vezane na program Etika in 

vrednote na strokovnem aktivu in so mi ga po določenem času tudi vrnile. Z drugimi 

strokovnimi delavkami pa smo naredile refleksijo na zadnjem strokovnem aktivu. Strokovna 

aktiva v mesecu juniji nista bila razdeljena po starostnih skupinah, ampak glede na zmožnosti 

udeležbe na strokovnem aktivu. Na osnovi prejetih odgovor sem naredila analizo in evalvacijo.  
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Na moja vprašanja pa so odgovarjale različno, zato bom povzela odgovore. 

»Kaj jim je bilo všeč?« Odgovori: poglabljanje v module in ozaveščanje vrednot o njihovi 

pomembnosti, pridobivanje novih znanj in drugih pogledov, moduli prepletali z vsebinami 

Letnega delovnega načrta. 

»Kaj bi spremenile?« Odgovori: poglobitev v en modul, največ dva, ki sta med seboj zelo 

povezana, razdeljenost modulov na starostna obdobja, nameniti več časa delavnicam (na 

strokovnih aktivih je bilo premalo časa), delavnice za starše. 

Odgovori strokovnih delavk na zadnje vprašanje »Kako vključiti module v Letni načrt?« 

Predlog je, da se naslednje šolsko leto oblikujejo timi za različna področja in eden izmed timov 

naj bi bil etika in vrednote oz. skupaj s timom Mi med seboj se naredi akcijski načrt. Moduli 

vrednot naj bi se povezali s prednostno nalogo, vsebinami metodologije Korak za korakom in 

ostalimi vsebinami letnega delovne načrta vrtca. V vprašalniku so bili navedeni tudi konkretni 

predlogi, in sicer več povezovanja in sodelovanja med enotami, oddelki, z osebami s posebnimi 

potrebami, skupna načrtovanja dejavnosti, izmenjava izkušenj in bolj odprta komunikacija. 

Strokovne delavke so zelo dobro sprejele module in jih hkrati uresničevale. Večinoma so 

aktivno sodelovale na strokovnih aktivih. V pogovoru z njimi sem opazila, da so brale 

priročnike, katere sem jim poslala. Zavedajo se pomena vrednot v našem življenju in kako 

pomemben je pri našem delu z predšolskimi otroki. Same so nanizale nekaj idej, kako 

nadaljevati z uresničevanjem modulov. Predlagale so tudi, da se vključijo v naš letni delovni 

načrt vrtca. 

Cilji programa so bili realizirani. 

Pripravila: Vesna Perić, svetovalna delavka v vrtcu 

 

 

 

9.8   Prehrana in zdravje v vrtcu 

 

Za enote vrtca Pika Nogavička, Mali princ, Malček, Vila, Lumpek in Kerinov Grm so se 

pripravljali vsi obroki hrane v centralni kuhinji matične OŠ Leskovec pri Krškem. Pripravljeni 

obroki so se dostavljali razdelilnim kuhinjam enot vrtca in se nato razdelili po oddelkih vrtca. 

Sama dostava od matične kuhinje v šoli do enot vrtca vzame hišniku veliko več časa, kot je za 

to priznano. Tako je delo hišnika, ki razvaža hrano večidel podrejeno razvozu hrane in vračanju 

razdelilnih posod v glavno kuhinjo. 

 

Za enoto Peter Pan se je pripravljala in razdeljevala hrana v kuhinji v podružnični šoli Veliki 

Podlog, kjer sta tudi dva oddelka vrtca.  

Vsi predšolski otroci so dobili v okviru dnevnih stroškov prehrane štiri obroke: zajtrk, sadno 

malico, kosilo in popoldansko malico.  

 

V času bolniške odsotnosti Mateje Grmšek je bil organizator prehranskega in zdravstveno-

higienskega režima Marko Škofca, ki se je zelo dobro vpeljal v delo. 
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Vodja prehransko-higienskega režima je v sodelovanju z glavnim kuharjem Zvonetom 

Baškovičem in Edito Gubenšek oblikoval jedilnike in posredoval predloge izboljšav. 

Sodelovala je tudi z vsemi strokovnimi delavkami oddelkov, s pomočnico ravnatelja Majo 

Božič ter po potrebi tudi z ravnateljem Antonom Bizjakom in ravnateljico Jožico Repše.  

 

 

Letno  poročilo  organizatorja   zdravstveno-higienskega  režima  in  prehrane  v  vrtcu  

 

V različnih aktivnostih smo skupaj uresničevali cilj in sodelovali: strokovne delavke vrtca, 

kuharji iz centralne šolske kuhinje, vodji prehrane za vrtec in šolo s starši naših otrok, da bi 

izboljšali prehrano. 

 

V obdobju celega leta  smo na področju organizacije prehrane sledili našemu skupnemu cilju 

iz Letnega delovnega načrta našega vrtca:  

 

Zagotoviti zdravo prehrano v okviru finančnih zmožnosti, za zdravje in dobro počutje 

naših otrok.  

 

Cilj: Zagotoviti pestro in prehransko ustrezno prehrano za vse otroke  

 Jedilnike sestavljamo skupaj z vodjem kuhinje in vodjo šolske prehrane. Trudimo se, da bi 

v čim večji meri upoštevali priporočila Smernic zdravega prehranjevanja. Da bi bila pestrost 

naših jedilnikov še večje  so dobrodošli tudi predlogi strokovnih delavk.  

 

 Naši skupni cilji so postopno umikati prehrano iz bele moke, uvajati temne testenine, imeli 

smo bio govedino, bio pirin zdrob na mleku, ajdovo juho, rižoto iz treh žit, domači ekološki 

jogurt kmetije Sinkovič, domačo zelenjavno lazanjo. Otroci so dobro sprejeli jedi. 

Spremenili smo tudi dobavitelje kruhov Žito, mleko in mlečni izdelki Ljubljanske mlekarne 

itd..  V oddelkih so se pogovarjali veliko o zdravi prehrani, z gospo  Romano so delali v 

vseh oddelkih domači zdravi zajtrk z ajdovo kašo, med, mleti lešniki, raznovrstno sadje 

polito s mlekom. Velikokrat ko poskušamo uvesti novo prehrano otrok, se zgodi, da ne jedo, 

ker so navajeni od doma standardni hrani. Otroci imajo najraje testenine, pire krompir, 

mesne cmoke, v bistvo se v našem vrtcu poslužujemo raznoliki pestri hrani, da se otroci 

počasi navadijo na nove okuse jim jedi večkrat ponudimo - nekje 8- 10 x da otrok sprejme. 

Ribe bi morali imeti vsaj enkrat tedensko, če ne v bistvu nekaj jedi iz rib. 

 

 Varnost hrane zagotavljamo z doslednim izvajanjem HACCP sistema. Da zaposleni v 

kuhinji delajo  dobro dokazujejo tudi izvidi brisov na snažnost  odvzetih s strani Zavoda. 

 

 Prilagajamo tudi jedilnike za otroke stare 1-2 let, da prilagodimo prehrano otrokovi starosti. 

Svinjsko meso zamenjamo s  telečjim  ali piščančjim mesom, narežemo jim na manjše  

koščke, dobijo bolj mehko sadje največkrat banane, rozine. Ne dajemo lešnikov. Ponujamo 

jim kuhane zajtrke v centralni kuhinji. V začetku bi morali otroci 1-2 let dobiti več sadnih 

zelenjavnih kašic. 

 

 Da bi bila naša prehrana čim bolj zdrava smo v prehrano vključili  tudi lokalno pridelano 

hrano. To nam omogoča tudi zakonodaja, saj po novem lahko 20% artiklov izvzamemo iz 

Javnih naročil in kupujemo pri bližnjih proizvajalcih. 
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 Spremljala sem jedilnike vrtcev in ugotovila, da so jedilniki dokaj podobni, da nekateri 

vključujejo več ekološko pridelane hrane, več lokalno pridelane hrane…. V našem vrtcu 

smo se potrudili pridobiti ekološko pridelano hrano iz okoliških kmetij. Potrudili smo se, 

enkrat tedensko brez mesni jedilnik. Nadomestili z drugimi  živili.  

 

 Povečala sem sodelovanje z starši, ki potrebujejo dietno prehrano. Trenutno 12 otrok še 

potrebuje dietno prehrano, ker imajo težave pri sprejemanju mleka, jajc, glutena, medu, 

oreščkov, sladkorna dieta, holesterol, 3 otroci pa nimajo več diete. Za  otroke, ki potrebujejo 

dietno prehrano ponudimo jedi, katere smejo uživati. 

 

 Skladno z Uredba(EU), št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom 

označujemo alergene na naših jedilnikih. 

 

Cilj: Ozaveščati o pomenu zaužitja  zadostnih količin tekočin otrok in odraslih 
 Otroci imajo na razpolago celi dan vodo in nesladkani čaj. Kljub temu, da otroci pijejo veliko 

tekočine kot je nesladkani čaj  ali voda zaznavam, da  nekateri otroci nimajo radi nesladkanega  

čaja. Zavedamo se pomena pitja dovolj tekočine zato je potrebno otroke vzpodbujati in jim 

ponujati napitek. Pomembno je tudi ozaveščanje staršev, da tudi oni otrokom ponujajo 

nesladkani čaj oz. vodo, v poletnih mesecih naj otroci uživajo velike količine vode, da ne 

dehidrirajo. 

 

Cilj: Razvijati zdrave prehranske navade 
 Da bi se otroci navadili na različne okuse surove in kuhane hrane  imajo na razpolago v 

dopoldanskem in popoldanskem času sezonsko sadje, v dopoldanskem času jim ponudimo tudi 

zelenjavo npr. korenček, kisle kumarice, vložene paprike, redkvico, sveži paradižnik in sveža 

paprika. 

Iz zdravstveno higienske ureditve: 

 

 V skladu z Načrtom za zniževanje tveganja legionele izvajamo preventivne ukrepe. Hišnik 

izvaja predvidene ukrepe, o izvajanju  in vodi tudi  evidenco. 

 Da bi zagotavljali varna igrišča in igrala izvajamo redne, obdobne in letne preglede igrišč. 

Hišniki  so se udeležili usposabljanja v zvezi zagotavljanjem varnosti igrišča.   

 Čistilke čistijo prostore enot vrtca ter vodijo redno evidence čiščenja v skladu z Načrtom 

čiščenja. 

 Čez celo leto smo imeli različne bolezni: kot so gliste, škrlatinke, vodene koze, kašelj, 

driske, bruhanje, vročina, Rota viru in 6. bolezen. Zagotovili smo obveščanje staršev in 

izvedli razkuževanje in druge preventivne ukrepe. 

 

 Zbiranje zamaškov in starega papirja v okviru ekologije je potekalo v skladu z načrtom. 

 

 Sodelovanje s pomočnico ravnateljice Majo Božič je bilo dobro, če so nastale težave sva jih 

skupaj rešili,  po potrebi sem sodelovala tudi z ravnateljem Antonom Bizjak, oziroma 

ravnateljico Jožico Repše.  Zahvaljujem se ga, Maji Božič  za trud.  

 

 

 

Poročilo je pripravila Mateja Grmšek 
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9.9   Uresničevanje  izvedbe programa vrtca 

Vsi oddelki našega vrtca so imeli celodnevni redni vzgojno-izobraževalni program (6-9 ur).  

Naša enota Vrtec Leskovec je izvajala v vseh oddelkih program po metodologiji Korak za 

Korakom, ki upošteva vsa načela in cilje Kurikula za vrtce.  

 

 

9.9.1 Metodologija Korak za korakom (KzK)  

upošteva otrokov naravni razvoj in omogoča zadovoljevanje specifičnih potreb vsakega otroka 

ter spoštuje raznolikost kulture.  

Izhajali smo iz  teze, da se otrok najbolje razvija, če je vpleten v svoje lastno učenje.  

 

Trudili smo se spoštovati otroka kot celoto in prepletati vse vidike njegovega razvoja 

(fizičnega, socialnega, emocionalnega in kognitivnega).  

Poudarjena je bila razvojno primerna praksa za vsakega otroka in individualizacija učnih 

izkušenj za vsakega otroka, a vemo, da lahko na tem področju naredimo še več. Učimo se 

izhajati iz otrokovega ljubega področja ali področij in jih širiti na ostala. Individualni načrt je 

imel v začetku leta v ospredju otrokovo socializacijo, kasneje pa druge pomembne vidike 

razvoja, ki jih je bilo potrebno voditi pri posamezniku v dogovorih in aktivnostih z njegovim 

ožjim okoljem – družino. Otroka smo obravnavali v razvojnem smislu in upoštevali družino iz 

katere prihaja.  

S starši smo načrtovali, se dogovarjali in ukrepali ter postopoma gradili z njimi odnos, 

partnerstvo z njimi. 

 

Cilj, ki smo ga uresničevali: 

Obnoviti in nadgraditi temeljno znanje o izvedbeni metodologiji Korak za korakom pri izvedbi 

vzgojno-izobraževalnega programa po oddelkih in ob primerih dobre prakse ozavestiti lastno 

izvedbo po metodologiji KZK ob upoštevanju izbranega  ISSA  

 

 

 

UGOTOVITVE povzete iz poročila vzgojiteljice Petre Paver,  koordinatorke KZK o 

zadovoljstvu izvedbe strokovnih aktivov in nadgradnji Korak za korakom po vmesni in končni  

evalvaciji odgovorov udeleženk s vprašalniki  in pogovorih po izvedbi SA so bile podrobno 

podane na zaključni pedagoški konferenci v juniju 2017: 

 

- Vsak je odgovoren zase – koliko želimo pridobiti, utrditi, spremeniti in nenazadnje 

delati na sebi, vloga koordinatorke je, da samo usmerja, načrtuje in povezuje aktive, 

ostalo je odvisno od vseh nas in od vsake posameznice.   
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- Profesionalni in osebnostni razvoj gresta z roko v roki pri vsaki posameznici in 

glede na to ugotovitev so tudi naši aktivi razvejani – hkrati, ko ugotavljamo in utrjujemo 

strategije učenja delamo na sebi in  oboje povezujemo v praksi. 

 

- Utrjevale smo strategije učenja ob posnetkih primerov dobre prakse in hkrati 

vzporedno razvijale naše strategije oz. delile smo izkušnje in mnenja o spremembah 

dela v skupinah. 

 

- Dva aktiva si nista enaka, ker smo tudi mi različni, predstavljamo različne primere, 

izzive .... vendar pa vseeno znamo povezati vse niti – se pravi, da naša osnova naloga – 

učimo se opazovati iz posnetkov in iskati indikatorje in kazalnike kakovosti v primerih. 

- Naši primeri iz prakse so dobri primeri in iz vsakega razvijemo zgodbo, pogledamo iz 

več zornih kotov in kar je najpomembnejše – začele smo se odpirati. Cilj opazovanj 

posnetkov ni le, da se učimo opazovati in iskati indikatorje, pač pa tudi, da prinesemo 

primer, da si ga upamo pokazati in deliti s sodelavkami. 

 

Skupna evalvacija strokovnih aktivov in na njih KZK delavnic: 
Kaj vam je bilo všeč: 

- Posnetki primerov prakse; mnenja o posnetkih; evalvacije posnetkov; 

- Manjša skupina na aktivu; vsaka je slišana in vsaka ima možnost povedati; 

- Pogovori o aktualnih temah; vzgojnih dilemah; 

- Smiselno je, da smo ločene po starostnih skupinah otrok; 

- Smiselno je, da imajo pomočnice svoj aktiv – potem se v timu pogovarjamo kaj smo 

počele na aktivih, primerjamo, povezujemo in pridobivamo več znanj in izkušenj, ker 

vsaka pove iz svojega aktiva; možnost imajo izpostavljati specifične primere, težave, ki 

so vezane na njihove delovne naloge. 

- Čas in prostor je bil v šoli, v razredu v tem šolskem letu primeren: 13.-15.ure.  

Kaj bi spremenile: 

- Nekaterim manjkajo TIMI – da bi nas zopet povezali in nas opomnili in spomnili. Tukaj 

so si mnenja deljena (Manjkrat aktivi?! En mesec tim  en mesec aktiv?), na eni strani 

poudarjamo kako so aktivi pomembni, po drugi strani pa da jih je preveč? 

 

- Želijo si več individualnih izobraževanj in so bile seznanjene, da so individualna 

izobraževanja možna in odobrena s strani pomočnice ravnateljice oz. ravnateljice, če se 

izrazi interes in prošnja s strani zaposlenega in se planira, rezervira finančna sredstva iz 

postavke za strokovno izpopolnjevanje.  

 

- Predlogi strokovnih tem za aktiv:  ISSA: individualizacija + posledično: zapisi priprav, 

evalvacij, individualni zapisi otrok ... ideja: na aktiv prinesemo priprave, zapise, 

evalvacije ...in jih pogledamo, komentiramo, izmenjujemo. 

 

Evalvacija drugih aktivnosti v mreži KZK 
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- Ohranitev regijskih delavnic KZK:  vse strokovne delavke so zadovoljne in si v 

naslednjem letu želite spet udeležbe na regijskih srečanjih. Kompletna organizacija, 

kraji delavnic, način prijave, prevoz je bila strokovnim delavkam v redu. Na delavnicah 

ste dobile potrditve, uvide v svoje delo, pogovor s strokovnimi delavkami drugih vrtcev. 

- ISSA PODROČJE za naslednje šolsko leto:  Individualizacija. 

- Hospitacije: PI -Teja Režek in interne hospitacije – dogovori in izvedba že v začetku 

šol. leta. 

 

 

9.9.2  Celoletni program EKOLOGIJA v našem vrtcu je postala naš vsakdan. 

 

Uresničevali smo naš skupni cilj:  

Z ekološkim osveščanjem in varčevanjem otrok, staršev in zaposlenih spreminjamo 

navade, skrbimo za čistejše okolje, boljše medsebojne odnose in zdravje v vrtcu. 

 

Izpostavili bi izvajanje naslednjih aktivnosti: 

- Ločevanje  odpadke v vseh igralnicah, glede na starost otrok, ob nenehnem 

spodbujanju odraslih.  

- Skrb za urejenost igralnice in umivalnice. Red v igralnici in umivalnici je pomemben, 

zato smo otroke spodbujali, da so sodelovali pri dnevnem urejanju igralnice (igrače smo 

pospravljali na določena in slikovno označena mesta, stoli in mize so bili očiščeni ter 

urejeni, …) in sanitarij po vsaki uporabi (čiščenje umivalnikov in pobiranje papirnatih 

brisač po uporabi).  

- Čistilne akcije po enotah vrtca so izvajali strokovni delavci z otroki in hišniki ter 

skupaj doprinesli k urejenosti okolice enot vrtca. 

- Humanitarne akcije v katerih so sodelovali otroci, starši in zaposleni oddelka so imele 

večinoma pozitiven odziv in jih bomo tudi v naslednjem šolskem letu spodbujali. 

 

Izpostavljamo akcije: 

- zbiranje zamaškov; prišlo do težav pri odvozu, ni bilo interesentov, zato to akcijo ne 

uvedemo v naslednjem šolskem letu vse dokler ne bo znan interesent in odvoz zbranih 

zamaškov; 

- zbiranje starega papirja po enotah, za izbrani namen; zbrana sredstva so se po 

enotah porabila med šolskim letom in v začetku naslednjega leta, v dogovoru med 

zaposlenimi in starši; 

- zbiranje oblek, obutve, nujnih  življenjskih potrebščin je tudi to šolsko leto potekalo. 

 

9.9.3  Letni program LJUDSKO IZROČILO IN  MULTIKULTURNOST 

Otroke smo v okviru programa seznanili tudi z ljudskimi (slovenskimi) tradicionalnimi plesi, 

instrumenti, glasbo, narodno nošo ter jim približali stare običaje, opravila, tradicionalne jedi ter 

slovensko, romsko kulturo in ljudsko izročilo. 
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Otroci so v vseh oddelkih od 1-6 let spoznali: 

– ljudske običaje in opravila,  

– tradicionalno prehrano,  

- ljudske pesmi, plese, igre in noše. 

 

9.9.4  Drugi letni programi za obogatitev rednega programa vrtca 

Tudi letos smo za uresničevanje naših globalnih ciljev v vrtcu izvajali v okviru rednega 

programa tudi različne dodatne programe, s katerimi smo popestrili otrokov vsakdan, 

uresničevali prednostne naloge vrtca, da bi postopoma postali  način življenja našega vrtca.  

 

– MI MED SEBOJ  

 

– VEČ GIBANJA, VEČ ZDRAVJA  

 

– KNJIŽNA VZGOJA V VRTCU  

 

S sprotno, vmesno in končno notranjo evalvacijo smo preverjali realizacijo izbranih programov 

po oddelkih in se veselili uspehov, učinkov njihove izvedbe. S pomočjo koordinatorjev 

programov smo načrtovali aktivnosti, opravili vmesno in letno evalvacijo ter povezali programe 

s pomočjo izbrane teme in skupnih prireditev vrtca.  

 

 

 

MI MED SEBOJ - Glej pod Uresničevanje prednostne naloge in Izbrana tema »Vrednote«  

 

Neformalno druženje 

Vsi zaposleni vrtca so se imeli možnost udeležiti tudi neformalnih oblik druženja. Navajamo le 

nekatera:  

- »bovling« v Sevnici: organizirala koordinatorica Mi med seboj Maja Miklavčič (8 

strokovnih delavk Vile), skupno decembrsko srečanje z aktivno udeležbo mnogih naših 

zaposlenih ob upokojitvi ravnatelja Antona Bizjak in pomočnice ravnatelja Helene 

Bizjak (večina zaposlenih šole in vrtca) , strokovna ekskurzija v maju, v organizaciji 

sindikata OŠ Leskovec (16 iz vrtca) in druženje-klepet po otvoritvi adaptirane enote 

Pika Nogavička, 6.6.2017.  

Tudi v naslednjem šolskem letu bomo še naprej spodbujali tovrstna druženja in  ekskurzije. 

 

Koordinator programa: Maja Miklavčič 

 

 

VEČ GIBANJA, VEČ ZDRAVJA 

Koordinator programa: Vlasta Škoda. 
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Globalni cilj, ki smo mu sledili:  

Dajmo otrokom priložnost, da v največji meri razvijejo svoje gibalne sposobnosti, 

zaposlenim in staršem pa priložnost za uvajanje sprememb na področju gibanja in 

zdravega stila življenja. 

 

Izbrani cilji, ki smo jih uresničevali: 

– Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, plezanje, 

plazenje itn.). 

– Spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih iger. 

– Usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger. 

– Povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora. 

– Izvajanje programa Mali sonček za vse otroke 2-6 let. 

 

 

Tudi v letošnjem šolskem letu je bil pri gibanju v ospredju program Mali sonček. Prilagojeno 

starosti in sposobnostim otrok smo program izvajali skozi celo šolsko leto, v vseh oddelkih, za 

vse otroke 2-6 let.  

 

Poleg programa Mali sonček smo redno izvajali tudi vadbene ure in morali biti zelo iznajdljivi 

pri izbiri prostora, saj razen enote Peter Pan v Velikem Podlogu, nimamo možnost vsi redno 

koristiti telovadnic in jih tudi nimamo v nobeni od enot.  

 

KNJIŽNA VZGOJA V VRTCU 

Koordinator programa: Petra Rus Plazar 

 

Naš skupni globalni cilj, ki smo ga uresničevali: 

Omogočiti otrokom, da ob knjigah doživljajo veselje, pridobivajo nove informacije, 

oblikujejo pozitivni odnos in ljubezen do knjige ter se igraje opismenijo.  

 

Jezikovna dejavnost v vrtcu in doma je vključevala široko polje sodelovanja in komunikacije z 

odraslimi, otroki in (skozi doživljanje) spoznavanje nacionalne in svetovne književnosti –lastne 

in tuje kulture.  

 

Vsi skupaj smo uresničevali naš skupni globalni cilj knjižne vzgoje pri nas. Vsi naši oddelki 

vrtca imajo bogato založene knjižne kotičke in v knjižnih omarah zbirke knjig. 

Vsem otrokom našega vrtca smo omogočili, da si sami izbirajo knjige, jih prinesejo od doma 

ali iz knjižnice in ob knjigah doživljajo veselje, pridobivajo nove informacije, oblikujejo 

pozitivni odnos in ljubezen do knjige ter se igraje opismenijo. Aktivnosti v knjižnih kotičkih so 

potekale po vseh oddelkih ter se še dodatno obogatile s programi po izboru strokovnih delavk 

oddelkov.  

 

Oblike sodelovanj in izbrani programi književne vzgoje po oddelkih so razvidni iz Letnih 

poročil skupin, na ravni vrtca pa iz poročila koordinatorja programa Knjižna vzgoja, ki sledi.  
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Že utečen je naš Palček Pripovedovalček, s katerim se lahko pohvali kar vsaka igralnica. 

Strokovne delavke se trudimo, da lahko otroci, na njim najlažji način, obnavljajo oz 

predstavljajo knjige. To pomeni, da se tistim, ki težje govorijo pred množico oz pred vsemi 

otroki posvetimo bolj individualno (jim ponudimo tudi knjige, če le-teh nimajo doma).  

Otroci zelo radi posegajo po knjigah, ki jim jih prebiramo v jutranjem krogu ali pred 

spanjem. V nekaterih oddelkih so brali sistematično, kar pomeni, da v oddelku berejo 

določeno knjigo cel teden in še dalj ter jo celostno doživljajo, z integracijo knjige z vsemi 

drugimi področji Kurikula (o njej se pogovarjajo, naredijo dramatizacijo, ples, rišejo). Na 

Rozalkinem dnevu Valvasorjeve knjižnice sta se s takšno dramatizacijo letos uspešno 

predstavili kar 2 skupini našega vrtca. 

Nadgrajevali smo načrtno sodelovanje z Valvasorjevo in šolsko knjižnico ter v skupnih 

aktivnostih pogosto povezali strokovne delavce oddelkov vrtca in knjižnice z otroki in starši. 

Povezovanje s šolsko in še bolj z Valvasorjevo knjižnico še vedno uspešno poteka. Poleg 

tega, da skupine obiskujejo knjižnico, nas pogosto obišče tudi ga. Amon. Nekatere skupine so 

organizirale tudi roditeljski sestanek za starše o vlogi in pomenu knjige in branja pravljic v 

predšolskem obdobju.  

Zelo uspešno, predvsem pa zelo povezovalno in ustvarjalno sodelovanje se je letos, kot že 

vsa leta do sedaj, razvilo  pri naših najmlajših Palčkih v 1. oddelku, katerih skupno delo je 

trenutno postavljeno na razstavi v mestni knjižnici. 

Zaključek Palčka Pripovedovalčka je bil tudi v tem letu organiziran na ravni enot. Vilo in 

Piko Nogavičko je obiskala lutkovna skupina Bukvice iz Valvasorjeve knjižnice in nam 

odigrala Rdečo Kapico. Nato je ga. Amon razdelila priznanja po oddelkih.  

Tako kot prejšnja leta je koordinatorica programa v mesecu maju naročila mape in priznanja 

za otroke iz oddelkov 3—6 let, ostali, mlajši otroci pa so prejeli priznanja, ki so jih oblikovale 

same strokovne delavke.                       

Povzeto iz poročila koordinatorice za knjižno vzgojo Petra Rus Plazar   

 

KORAKI DO INTEGRACIJE  

 

Glavni cilj, ki smo mu sledili:  

Boljše vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo. 

Splošni namen programa  Koraki do integracije je ustvarjanje temeljev za zagotavljanje enako 

vrednejših pogojev za vsestranski razvoj romskih otrok. 

 

Okvirno poročilo vodje programa Maje Božič o izvedbi programa: 

 Načrtno, korak za korakom smo omogočali vključevanje v vrtec in vsestranski razvoj romskih 

predšolskih otrok.  
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 Veliko poudarka smo dajali ohranjanju pozitivne klime ne glede na zunanje dogodke, učenju 

slovenskega jezika kot drugega jezika, vsakodnevnem vzporednem delu s starši in postopni 

pripravi otrok na vključitev v pripravljalni vrtec v Kerinovem Grmu in v integracijo, v redne 

oddelke vrtca.  

 Vključitev romskih otrok v vrtec v najzgodnejšem obdobju in njihova stalnost v vrtcu bosta  

posledično dolgoročno doprinesli k boljši samopodobi, obisku in uspehu Romov v šoli v povezavi 

s socializacijo, inkluzijo in z osvojenim znanjem slovenskega jezika.  

 V pripravljalnem vrtcu v Kerinovem Grmu je bilo v tem šolskem letu vključenih 19-21 romskih 

otrok v starosti 2-6 let.  

 V sodelovanju z okolico in različnimi organizacijami smo člani projektnega tima in strokovne 

delavke enote Peter Pan, Mali princ in Vila skupaj z romsko pomočnico doprinesle k 

učinkovitejšemu vključevanju in pripravi na  integracijo otrok v procesu predšolske vzgoje V 

redne oddelke vrtca, v enoto Peter 3 iz Drnovega).  

 Za predšolske romske otroke smo v Kerinovem Grmu organizirali veliko delavnic za 5-letne in 

druge, ki niso obiskovali vrtca ter postopoma pripravljali 2-letne novince in njihove starše na 

vključitev v naslednjem letu.  

 Program Koraki do integracije so izvajali člani tima vrtca Kerinov Grm, v okviru ESS projekta 

Skupaj za znanje, zavoda CŠOD: vzgojiteljica Teja Mešiček, njena pomočnica Sarenka  Hudorovac, 

svetovalna delavka Olivera Mirković, strokovno pa sta jih usmerjali Maja Božič in Mirjam Čebulc v 

tesnem sodelovanju z njimi in z vodjem projekta Zoranom Ogrizkom.  

 V tem šolskem letu smo s pomočjo zunanje strokovne sodelavke Mirjam Čebulc spoznavali 

Montessori pristope in ob upoštevanju metodologije Korak za korakom ter naših otrok vnašali 

smiselne elemente v dnevno rutino in izvedbo aktivnosti z otrok VKG. Presenečeni smo bili nad 

pozitivnimi učinki, zato bomo s temi elementi nadaljevali. 

 Na zaključni konferenci vzgojiteljskega zbora vrtca OŠ Leskovec pri Krškem sta  Mirjam Čebulc in 

Teja Mešiček predstavili primer vključevanja elementov Montessori pedagogike v VKG. 

 

 

9.10.5  Drugi celoletni programi oz. so trajali daljše obdobje: 

 

MASKOTA – potujoči prijatelj v oddelkih po dogovoru s starši. 

MALI SONČEK – program poteka v vseh oddelkih vrtca in upošteva starost in sposobnosti 

otrok. (Glejte pod program Več gibanja, več zdravja)  

 

9.10.6  Nadstandardni programi  

so se izvajali izven rednega programa na pobudo staršev, ki so vključevali otroke v 

posamezne programe in financirali različne ponudnike. V nadaljevanju navajamo poročila o 

izvedbi programov, ki smo jih do danes prejeli. 
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Poročilo o izvedbi programa ŠPORTNA ABECEDA 2016/2017, prof. Matej Malus  

 

Program ŠPORTNA ABECEDA smo izvajali v vrtcu Leskovec pri Krškem v šolskem letu 

2016/2017 deseto leto zapored, program je potekal od oktobra do vključno maja in je trajal 30 

ur. Program smo izvajali na dveh lokacijah, v mali telovadnici OŠ Leskovec pri Krškem in v 

domu krajanov v Velikem Podlogu. 

 

Program smo v Leskovcu izvajali ob sredah od 16:00 do 16:45 ure, v Velikem Podlogu pa ob 

petkih od 15:15 do 16:00 ure. Vadbena enota je trajala 45 minut, kar je za to starost otrok 

primerno. 

 

V program v Leskovcu je bilo prijavljenih 9 otrok, s tem da so 4 zaključili z vadbo po 1 mesecu, 

1 pa v decembru zaradi hujših zdravstvenih težav (težave z dihanjem), v Velikem Podlogu je 

bilo prijavljenih 9 otrok, ki so tudi vsi z vadbo vztrajali do konca do maja. 

 

Skupaj je torej program obiskovalo od oktobra 16 do maja 17 13 otrok. 

 

VSEBINA PROGRAMA 

Otroci so se v tem času seznanili z osnovami gimnastične abecede (hoja v leži pred/za rokami, 

preval naprej/nazaj, stoja ob letveniku, stoja s pomočjo vaditelja, skoki na mali prožni ponjavi, 

sonožni skoki, enonožni skoki, vzmikov na lestvini…), abecede iger z žogo (spoznavanju 

najosnovnejših elementov iger z žogo) in z osnovnimi elementi atletske abecede (enonožni, 

sonožni poskoki, preskoki, različne oblike tekov (škarjice, dvigovanje pet, tek nazaj, 

hopsanje)). 

VARNOST 

Pri programu smo pazili na varnost in učili otroke, kdaj so na vrsti, česar ne smejo (prerivanje), 

opozarjali kdaj lahko izvajajo določeno aktivnost (na blazine, ob pomoči vaditelja). V času 

izvajanja programa ni prišlo do poškodb, ki bi bile posledica izvajanja dejavnosti, saj je bila 

varnost zagotovljena s primernim številom otrok v skupini, z izvajanjem primernih gibalnih 

vsebin, z uporabo didaktičnih načel in pripomočkov, program je vodil profesor športne vzgoje. 

CILJI 

1. razvoj osnovnih gibalnih oz. motoričnih sposobnosti (koordinacije, gibljivosti, 

ravnotežja, hitrosti, moči, preciznosti) in prikaz prilagojenih športnih zvrsti in iger 

(elementarne igre, mini  košarka, nogomet, hokej); 

 

2. razvoj otrok na psiho – socialni ravni: prilagoditi otroke na sodelovanje in na zahteve 

vrstnikov v športu, naučiti otroke pozitivnih vedenjskih vzorcev v športu (pomoč, 

vztrajnost...), naučiti otroke osnovnih higienskih navad v športu (preoblačenje,  pitje 

vode). 

 

 

S programom bi želeli na obeh lokacijah nadaljevati tudi v šolskem letu 2017/2018, vendar pa 

bi z vadbo ob sredah v Leskovcu pričeli ob 15:30 uri oz. ob petkih v Velikem Podlogu ob 15:15 

uri, otroke iz centralnega vrtca v Leskovcu bi v telovadnico odpeljal vaditelj (takšno prakso 

izvajamo tudi v vrtcu Brežice, Kostanjevica, Šmarjeta, Blanca…) 
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Program IGRALNE  URICE ANGLEŠČINE ZA OTROKE V VRTCU  

V šolskem letu 2016/17 je jezikovna šola Poliglo kot zunanji izvajalec od meseca januarja do 

maja v prostorih vrtca v Velikem Podlogu izvajala igralne urice angleščine. Udeležilo se jih je 

22 otrok, ki so bili razdeljeni v dve skupini. Tečaj je potekal ob sredah in četrtkih od 15.00 do 

15.45 ure. 

Skozi tečaj smo ob petju pesmic, miselnih in gibalnih igrah, izštevankah,… usvojili kar nekaj 

besed iz naslednjih vsebinskih področij: barve, števila do 10, hrana, živali, vreme, družina, 

prazniki …Ob koncu tečaja smo priredili nastop, na katerem smo staršem pokazali, kaj smo se 

naučili. 

Pri obravnavi zgoraj naštetih vsebinskih področij smo dosegli vse zadane cilje: 

- jezikovno, psihološko in kulturno pripraviti otroka na učenje tujega jezika, 

- vzbuditi ljubezen in veselje do učenja tujega jezika, 

- pridobivanje sposobnosti poslušanja in spomina, 

- razvijanje izgovorjave in intonacije, 

- spodbujanje logičnega sklepanja in ustvarjalnosti, 

- spoznavanje in spoštovanje drugih kultur. 

Skladno s prednostno nalogo vrtca je bil vseskozi poudarek na gibanju. Med urami angleščine 

smo skrbeli za celostni razvoj otrok in njihovo vključevanje v fizično in socialno okolje. 

                                           Katarina Lapuh 

  

 

9.10  Sodelovanje  

9.10.1 Sodelovanje s starši in gradnja partnerstva z družinami 

Sodelovanje s starši je bilo še posebej premišljeno načrtovano, saj si želimo partnerskega 

sodelovanja v želji, da skupaj doprinesemo za dobro otrok. Na ravni vrtca smo po enotah 

pripravili za vse starše novincev roditeljski sestanek z odprtimi vrati oddelkov in enot. Ravnatelj 

je v septembru povabil vse starše na skupni roditeljski sestanek. Vsak oddelek je v septembru 

sestavil podrobnejši načrt sodelovanja s starši in izvolil tudi svojega predstavnika v Svet staršev 

vrtca in zavoda. Svet staršev je izvolil predsednika Sveta staršev vrtca in predstavnika za Svet 

zavoda OŠ Leskovec. Svet staršev vrtca se je oblikoval za uresničevanje interesov staršev in se 

sestal v tem šolskem letu na treh sestankih, vsakič v drugi enoti vrtca (Pika Nogavička, Mali 

princ in Peter Pan). Na sestankih sta aktivno sodelovala tako ravnatelj, kot njegova pomočnica 

za vrtec. Podrobnosti poteka srečanj so razvidne iz zapisnikov. 

Informiranje staršev  in druge oblike komunikacije so bile že predstavljene pod točko 

Uresničevanje prednostne naloge vrtca.  

Različne pobude izboljšav in pripombe lahko starši izpostavljajo strokovnim delavkam po 

oddelkih, jih oddajo v škatlice želja in pripomb, zapišejo v ankete, oddajo v pismih vodstvu in 

občini, v razgovorih s pomočnico ravnatelja za vrtec in pri ravnatelju. Tehtne pripombe in 

konkretne pobude staršev nas usmerjajo v izboljšave in dvig kakovosti vrtca.  
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9.10.2  Sodelovanje s šolo 

Vrtec Leskovec pri Krškem nenehno sodeluje s svojo matično šolo OŠ Leskovec pri Krškem in 

podružnično OŠ Veliki Podlog. 

Sodelovanje s šolo je potekalo na informativni in strokovni ravni, na družabnih srečanjih, na 

izletih, pri izvedbi strokovnih srečanj in konferenc in pri vključevanju nekaterih učiteljev kot 

zunanjih izvajalcev posameznih dodatnih programov ter po dogovoru. 

Matična šola nam je prijazno odstopala svoje prostore (zbornico, športno dvorano, malo 

telovadnico, razred), saj enota vrtec sama teh prostorov za cel kolektiv nima. 

 

Letno sodelovanje je potekalo: 

– z ravnateljema zavoda, Antonom Bizjak in Jožico Repše; 

– s šolsko knjižnico, ki jo redno ali občasno obiskujejo otroci z vzgojiteljicami; 

knjižničarka v vrtcu izbrano knjižnično gradivo strokovno bibliotekarsko obdela, 

opremi in urejenega pošlje v oddelke po enotah vrtca; 

– z računovodskimi delavkami Katarino Ivačič, Martino Arh in Barbaro Bizjak;  

– z vodjo prehranskega režima v matični šoli, Edito Gubenšek, 

– z glavnim kuharjem Zvonetom Boškovičem in centralno kuhinjo v OŠ Leskovec in s 

podružnično kuhinjo OŠ Veliki Podlog;  

– s svetovalnima delavkama Melito Zagorc Vegelj in Jožico Repše; 

– s športnimi učitelji in drugimi učitelji po dogovoru. 

10.10.3  Sodelovanje z okolico 

Cilj: Otroci spoznavajo, kako je zgrajena družba, in se seznanjajo z različnimi funkcijami 

bližnjega družbenega okolja, s poklici, delovnimi, kulturnimi okolji, spoznavajo razne ustanove 

in različne praznike in običaje. 

Izvajalci: starši in zunanji sodelavci po dogovoru. 

Sodelovanje z ustanovami in društvi – navajamo le pogostejše, večletno sodelovanje: 

– Občina Krško 

– OŠ Mihajla Rostoharja 

– Ljudska univerza 

– Zdravstveni dom Krško (zdravstvena služba, zobozdravstvena služba, pediatrična 

ambulanta, razvojna ambulanta, urgenca, defektolog, logoped) 

– DPM Leskovec pri Krškem 

– Center za socialno delo 

– Dom starejših občanov Krško 

– Mladinski center Krško 

– Valvasorjeva knjižnica Krško / KD Krško, Glasbena šola Krško 

– Poklicna gasilska enota Krško 

– Policijska postaja Krško 

– Kostak Krško 

– Veterinarska postaja Krško 

– Avtobusna postaja in Izletnik Krško 

– Pošta Leskovec 

– NLB Krško 

– Pekarna Kruhek Sevnica 

– Slovenske železnice – Železniška postaja Krško 

– Župnijska cerkev Leskovec pri Krškem – ogled jaslic in predstavitev orgel  

– Dom starejših občanov Krško 
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– Cvetličarna Lilija in Vrtnarstvo Nečemer 

– Trgovski centri: Spar, Lidl, Mercator. 

 

9.10.4 Sodelovanje z drugimi vrtci v tem šolskem letu: 

Senovo, Brežice, Globoko, Artiče, Krško, Koprivnica, Sevnica, Raka, Brestanica in Podbočje. 

Cilj: Druženje, izmenjava izkušenj tako med strokovnimi delavkami kot na strokovnem aktivu 

pomočnic ravnatelja vrtcev ter dvig kakovosti strokovnega dela in organizacije dela. 

 

 

10   Strokovni organi vrtca 

10.1 Vzgojiteljski zbor  

so sestavljali vsi strokovni delavci v vrtcu: pomočnica ravnatelja za vrtec, vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic oddelkov, svetovalna delavka za vrtec, pedagoginja ter 

organizator prehranskega in zdravstveno-higienskega režima.  

Vsi strokovni delavci skupaj so se sestajali z namenom skupnega načrtovanja, evalvacije, 

izmenjave, izobraževanja, prenosa dobre prakse, izkušenj in informacij na tematskih 

konferencah, kolektivnih seminarjih in delavnicah. (Glejte pod 13.1. Kolektivno izobraževanje 

zaposlenih). 

 

Tematske konference za vse strokovne delavke vrtca so bile izvedene več kot po planu. 

Termine izvedbe, glavne teme in potek konferec je razviden v dokumentaciji vrtca. 

Globalni cilj: Razvijanje čustvene inteligence in dvig kakovosti strokovnega dela po 

Kurikulumu, KzK in ISSA področjih kakovosti dela vzgojitelja. 

Namen: 

– Spremljanje, spodbujanje in načrtovanje aktivnosti »na otroka osredinjenih pristopih« po 

oddelkih, ob sprotni evalvaciji, na podlagi ISSA pedagoških področij kakovosti.  

– Profesionalni razvoj strokovnih delavcev 

 

10.2 Strokovni aktivi vrtca 

 

KROVNI STROKOVNI AKTIV VRTCA v sestavi ravnatelj Anton Bizjak, pomočnica 

ravnatelja za vrtec Maja Koretič in svetovalna delavka za vrtec Vesna Perič se je sestajal 

praviloma ob ponedeljkih, od 12 do 13. ure, z namenom prenosa nujnih informacij, aktualnih 

dogodkov, plana nujnih del, posvetovanja ter razdelitve nalog. 

 

STROKOVNI AKTIV VODIJ VSEH ENOT in strokovnih aktivov enot vrtca  –Jerneja 

Škrbina Božič, Katja Jerica Žajber, Petra Urek, Tina Macur, Petra Žnidaršič ter sklicatelj in 

vodja aktiva vrtca Maja Božič Koretič se je sestajal po potrebi, z namenom izmenjave aktualnih 

dogodkov in organizacijskih in drugih izzivov po enotah (izmenjava dobre prakse organizacije, 
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pohval in dogovorov za izvedbo skupnih aktivnosti, prireditev ter organizacije poslovanja med 

počitnicami). 

 

STROKOVNI AKTIVI VSEH VZGOJITELJIC IN POMOČNIC VZGOJITELJIC  

 

SA vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic so bili s KZK delavnicami   in tematskimi 

konferencami ključni za nadgradnjo znanj in uresničevanje letnih prioritet.  

 

Operativni cilji srečanj SA vzgojiteljic in SA aktiva pomočnic vzgojiteljic: 

– izmenjava aktualnih dogodkov, izzivov, strokovnih stališč, mnenj o utečeni praksi, 

izmenjava primerov dobre prakse, poglabljanje v določeno temo ali standard, 

– strokovno sodelovanje oddelkov 1- 4 in 3–6 ter načrtovanje skupnih aktivnosti, 

– osvežitev pridobljenih znanj s teoretičnimi izhodišči iz Kurikuluma in metodologije 

KZK s prepletanjem izhodišč modulov projekta Etika in vednote, 

– nadgradnja kakovosti izvedbe po metodologiji KZK glede na izbrano strokovno temo, 

– dvig pomena vloge vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice in njihova profesionalno - 

strokovno rast, polno močno in  pomembno vlogo pomočnic vzgojiteljic v oddelkih.. 

 

 

Strokovni aktivi so praviloma potekali 1x mesečno, razen v decembru in juniju. Tema teh 

aktivov je bila enotna, izvedba pa prilagojena specifiki oddelkov. SA so potekali  v naprej 

dogovorjenih terminih, od 13. do 15. ure, ob torkih, sredah in četrtkih. 

 

Strokovne aktive  smo načrtovale in izvajale pedagoška vodja Maja Božič (Koretič), 

koordinatorica za KZK Petra Paver Urek in pedagoginja Vesna Perić.  

Pred izvedbo aktivov v posameznih mesecih smo dorekle potek in si razdelile naloge. Vsaka 

izvajalka  je za svoje področje pripravila podporno gradivo za strokovno temo, ki smo jo 

terminsko vnaprej načrtovale. Teoretično podlago smo z izročki razdelile med vse prisotne.  

Kot pedagoška vodja sem jaz  izhajala iz državnega Kurikuluma, Petra kot koordinatorica iz 

metodologije Korak za Korakom, pedagoginja Vesna pa iz modulov projekta Etika in vrednote.  

Vsi aktivi so uresničevali zadane letne cilje in izpolnili svoj namen, kar je razvidno tako iz 

analize vmesne evalvacije, kot iz letnih poročil oddelkov.   

 

Zadovoljstvo z izvedbo in mnenje strokovnih delavk aktivov glejte še pod ugotovitve Petre 

Paver,  pod 9.9.1. 

 

STROKOVNI AKTIVI PO ENOTAH                                                                                               

so tudi izredno dobro, samostojno  delovali na ravni enotin  bili sklicani z namenom:  

 

– Skupno načrtovanje posebnih dni v vrtcu in dodatnih delovnih nalog zaposlenih. 

– Izbor dodatnih in nadstandardnih programov ter osnovni kriteriji za izvajalce le-teh.  

– Spremljanje, reflektiranje ter dokumentiranje aktivnosti po oddelkih, izhajajoč iz tem, 

izbranih ISSA področij. 
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– Izmenjava dobre prakse. 

– Na informativnih sestankih po potrebi, s predstavniki oddelkov za hiter prenos 

informacij (organizacija, obveščanje, tekoča problematika, dogovori za izboljšave …). 

Izhodišče: Smernice PI Ljubljana, metodologije KZK za omogočanje čim več možnosti za 

sistematičen prenos »na otroka osredotočenih aktivnostih« in interne posebnosti in potrebe 

enote vrtca.  

Čas sestankov po enotah vrtca: po potrebi. 

10.3   Pomočnica ravnatelja za vrtec Maja Božič  

je opravljala predpisane naloge pomočnika ravnatelja za enoto vrtca ter vsa poslovodska dela 

in druge naloge za katere jo je pooblastil ravnatelj Zavoda OŠ Leskovec pri Krškem ali Občina 

Krško.  

 

Nekaj ključnih izvedenih nalog pomočnice ravnatelja za vrtec: 

– nudenje pomoči in opravljanje nalog po dogovoru z obema ravnateljema: Antonom 

Bizjakom in Jožico Repše od 31.12.2016; 

– oblikovanje predloga organizacije in sistemizacije delovnih mest za naslednje šolsko leto 

2016/2017; 

– oblikovanje letnih delovnih turnusov strokovnih delavk po enotah z upoštevanjem 

normativov, sočasnosti delavk in zakonskih določb ter predlogov strokovnih delavk in 

organizacijskih vodij enot; 

– oblikovanje delovnih turnusov v začasnih enotav v času adaptacije Pike Nogavičke ob 

usklajevanju s starši in strokovnimi delavkami; 

– oblikovanje končnega Letnega delovnega načrta vrtca; 

– koordinacija vzdrževalnih del hišnikov in drugih izvajalcev ter priprava predloga večjih 

nujnih vzdrževalnih del in investicij po enotah; 

– zbiranje predračunov in nabava na podlagi nujnih potreb in najugodnejšega ponudnika; 

– spremljanje porabe mesečnih finančnih sredstev po postavkah skupaj z računovodkinjo 

in poslovno sekretarko; 

– nabava in razdelitev didaktičnih sredstev in likovnega materiala po dogovoru s 

strokovnimi delavkami; 

– iskanje najugodnejših ponudnikov in nabava ter razdelitev skupnih športnih rekvizitov, 

vozil in druge opreme po enotah, ob upoštevanju pobud zaposlenih; 

– sprejemanje vpisnih vlog, uvodne informacije in prvi kontakti s starši ter nenehni stiki s 

starši; sodelovanje v komisiji za sprejem novincev; 

– razporejanje otrok po oddelkih v sodelovanju s svetovalno delavko Vesno Perić ter  vpis 

vseh otrok v tabele po oddelkih; 
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– oblikovanje Letnega poročila vrtca izhajajoč iz ugotovitev vmesnih evalvacij in letnih 

poročil strokovnih delavk oddelkov, koordinatorjev in svetovalne delavke ter 

organizatorja zdravstveno-higienskega režima in prehrane; 

– organizacija zaprtosti enot ter predlog selitev in združevanj v času poletnih počitnic; 

– pomoč pri izvedbi adaptacije enote Pika Nogavička – sodelovanje s projektanti, z 

izvajalci gradbenih del in opreme, koordinacija med njimi in strokovnimi delavci enote, 

aktivna udeležba na sestankih, popisih, prevzemih; 

– pomoč pri pridobitvi prostorov začasnih enot v času adaptacije Pike in sodelovanje z 

najemodajalci; 

– pomoč pri organizaciji poslovnega časa po začasnih enotah in vzpostavljanju pogojev za 

delo. 

 

Izvedene naloge pedagoške vodje vrtca:  

- spremljanje dela strokovnih delavk po oddelkih,  

- spremljanje dela strokovnih organov vrtca,  

- vodenje sestankov vodij strokovnih aktivov,  

- vodenje krovnih aktivov vzgojiteljic in strokovnega aktiva za vse pomočnice, 

- udeležba na strokovnih aktivih pomočnic ravnateljev vrtcev; 

- organizacija izobraževanj, pedagoških konferenc in vodenje izbranih strokovnih tem , 

- obiski in hospitacije po oddelkih ter evalvacija in pogovor po hospitaciji, 

- spremljanje nastopov za strokovni izpit in mentorstvo nekaterim strokovnim delavkam 

pri nastopih s podanim pisnim mnenjem, 

- spremljanje nastopov dijakinj in mentorstvo, 

- oblikovanje strokovnega mnenja o delu strokovne delavke ob menjavi delodajalca, 

- oblikovanje 2 predlogov razporeditve strokovnih delavk po oddelkih v naslednjem 

šolskem letu z  argumenti pedagoške vodje ravnatelju za profesionalni razvoj 

strokovnih delavk in dolgoročno gradnjo kakovosti vrtca Leskovec, 

- oblikovanje končnega plana izobraževanja za vse zaposlene vrtca v sodelovanju s 

strokovnimi delavkami, s svetovalno delavko in koordinatorko KZK, 

- oblikovanje predloga letnih ocen za vse strokovne delavke, 

- oblikovanje sklepnih ugotovitev za predstavitev na vmesni in končni evalvaciji na 

konferencah. 

 

 

11   Svetovalno delo v vrtcu 

 

Podrobnejše letno poročilo svetovalne delavke za vrtec, pedagoginje Vesna Perić, je v 

dokumentaciji vrtca.  

 

Izvedene naloge svetovalne delavke vrtca: 

- spremljanje razvoja otrok in spodbujanje razvoja otrok na njihov najboljši možen 

razvoj, 
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- pomoč otrokom pri uvajanju v vrtec, pri prehodu iz ene skupine v drugo in pri prehodu 

v šolo, 

- pomoč otrokom pri vključevanju v socialno okolje in sodelovanju v skupini, 

- pomoč otrokom z razvojnimi težavami, 

- pomoč otrokom s posebnimi potrebami, 

- koordinacija dodatne strokovne pomoči,  

- vodenje evidence vpisa otrok v vrtec, 

- vodenje evidence izpisanih otrok, 

- vodenje komisije za sprejem otrok v vrtec, 

- pomoč pri oblikovanju oddelkov v vrtcu in 1. razred v šoli, 

- pomoč otrokom, ki izhajajo iz drugega kulturnega okolja, 

- koordinacija dela prostovoljcev in pomoč prostovoljcem, 

- posvetovanje s strokovnimi delavkami o delu v oddelčni skupnosti, 

- posvetovanje pri oblikovanju, spremljanju in evalvaciji individualiziranih programov 

za otroke s posebnimi potrebami, 

- posvetovalno delo v okviru rednih kolegijev, timskih sestankov, strokovnih aktivov, 

- razvijanje kvalitetnih oblik sodelovanja s starši, 

- pomoč staršem pri uvajanju otrok v vrtec, 

- individualni pogovori s starši, 

- seznanitev staršev o poteku in učinkovitosti individualne obravnave in načrtovanju 

pomoči, 

- sodelovanje v strokovnih aktivih, 

- pomoč pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji dela v vrtcu, 

- pomoč pri načrtovanju strokovnega izpopolnjevanja za strokovne delavce vrtca, 

- sodelovanje in koordinacija dela z zunanjimi institucijami. 

 

 

12  Posebne naloge strokovnih delavk pri skupnih dejavnostih vrtca  

Z namenom naše boljše urejenosti enot, didaktičnih sredstev ter prispevka vsakega 

posameznika so delavke vrtca prevzele odgovornost za izvedbo dodatnih nalog iz seznama 

potreb, kar je razvidno iz letnih delovnih načrtov po oddelkih in delovnem mestu.  

 

13 Izvedba strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja v vrtcu 

Izobraževanje za zaposlene vrtca 

 

Vsi zaposleni vrtca se vključujemo v zakonsko predpisana izpopolnjevanja, organizirana  v 

okviru zavoda.  
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Glede na naša videnja, razvoj kakovosti in opremljenost našega vrtca z didaktičnimi sredstvi 

smo izvedli specifična izobraževanja za naše otroke, starše in zaposlene, na področju razvijanja 

čustvene inteligentnosti in se trudili pridobiti dodatna sredstva za izobraževanje za pomoč 

otrokom, strokovnim delavcem in staršem.  

Strokovni delavci vrtca so se strokovno izpopolnjevali na ravni vrtca v okviru strokovnih 

aktivov vrtca, tematskih kolektivnih konferenc vrtca, hospitacij in drugih obiskov med oddelki, 

izbranih predavanj, delavnic  in posvetov ter drugih organiziranih izpopolnjevanj glede na 

prednostno nalogo, cilje, ponudbe, predloge strokovnih delavcev ter finančne možnosti. Mnoge 

naše strokovne delavke se po lastnem interesu še dodatno izpopolnjujejo na osebnostni ravni in 

na izbranih strokovnih področjih. 

 

Izvedene pedagoške konference in vzporedna izobraževanja za strokovne delavke vrtca 

- 31. 8. 2016: Letno načrtovanje (izvedla Maja Božič) in kolektivno predavanje 

Empatija pri vzgoji (izvedel mag. Andrej Debeljak) 

- 2. 9. 2016: Končna potrditev LDN in LP vrtca (zbirno oblikovanje in predstavitev 

Maja Božič) in predavanje o refleksih otrok 

- 17. 1. 2017:  Vmesna evalvacija (Maja božič v povezavi s koordinatorji in Vesno Perić) 

- 20. 6. 2017: Končna evalvacija in smernice za naprej (izvajajo Maja Božič, Vesna 

Perić, vodje enot in SA vrtca, koordinatorji dodatnih programov in KZK) 

- Vloga sklicatelja: Maja Božič je zapisala končni okvirni potek s časovnikom izvedbe 

in sklicala vse strokovne delavke; vodila je konference in povezovala podajanje drugih 

strokovnih delavk na njih; srbela je za enakomerno razdelitev nalog, predlagala 

skupne smernice, podala lastne ugotovitve  in vodila posamezne strokovne teme glede 

na prioritete in dogovor s svetovalno delavko in koordinatorico KZK. 

 

V okviru mreže vrtcev po izvedbeni metodologiji Korak za korakom so potekala 

naslednja izobraževanja: 

- obiski oddelkov po lastni odločitvi; 

- interne KZK delavnice je v okviru strokovnih aktivov vodila vzgojiteljica koodinatorica 

KZK Petra Paver v sodelovanju s pedagoško vodjo Majo Božič in Vesno Perić;  

- aktivno so sodelovale na regijskih srečanjih v Trbovljah, Grosuplju, Polčanah in 

Leskovcu – v Piki Nogavički, vodila Petra Paver. 

- regijsko srečanje strokovnih delavcev po KZK (predvidoma pri nas vodi Petra Urek). 

 

Strokovne delavke so individualno, v oddelčnih tandemih in na strokovnih aktivih evalvirale 

upoštevanje individualizacije izbranih področij ter nadgrajevale strokovno znanje po izbranih 

temah in ugotovitvah z evalvacij. Podporo pri evalvaciji in nadgradnji jim nudijo vzgojiteljica 

Petra P., svetovalna delavka Vesna Perić in pedagoška vodja, pomočnica ravnatelja za vrtec 

Maja Božič (Koretič). 

 

Izobraževanje skupaj s starši  

- Individualne pogovorne ure o otroku pred vključitvijo v vrtec in 2-3 glede na 

uresničevanje ciljev. 
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- Oddelčna predavanja in delavnice z zunanjimi strokovnjaki (po dogovoru glede na 

namen in finančne možnosti). 

- Preko strokovne literature na izbrano temo. 

 

 

Sredstva, ki jih namenja Občina Krško za izobraževanje za vse zaposlene enot vrtca OŠ 

Leskovec pri Krškem, smo namenili: 

 

– za izobraževanje za osebno rast zaposlenih, razvoj čustvene inteligentnosti v 

sodelovanju z mag. Andrejem Debeljakom:  

-  1. uvodno predavanje za vse zaposlene vrtca Empatija in odgovornost na delu, 2. del 

konference 31.8.2017; 

-  mesečna izobraževalna srečanja v dveh skupinah, po interesu strokovnih delavk, v 

okviru finančnih možnosti, 9x od oktobra do junija; 

-  evalvacija in načrtovanje v okviru supervizij z mag. Andrejem Debeljakom; 

 

– za izvedbo Svetovanje in pomoč strokovnim delavkam in otrokom ob smrti; 

 

– za predavanje za vse zaposlene zavoda OŠ Leskovec z vrtcem: Varnost in znanje pri 

delu s praktičnim preizkusom, VINTIM, Toni Janc; 

 

– predavanje za vzgojiteljski zbor vrtca: Pravna zaščita vzgojitelja, 1.3.2017 16.30-17.30; 
 

– za izpopolnjevanje hišnikov: Usposabljanje za pregled in vzdrževanje igral, igrišč (vsi 

hišniki vrtca); 

 

– za izpopolnjevanje računovodskih delavk: Strokovni posvet – Iztirjajmo dolgove (Katarina 
Ivačič);              

 

– za udeležbo  2 strokovnih delavk na konferenci Igra in učenje predšolskega otroka, ki 

sta  s prispevki aktivno sodelovali (Petra Paver in Vesna Perić); 
 

– za aktivno udeležbo na konferenci Promocija zdravja VIZ (Petra Paver); 

 

– za letno članarino za vključitev vseh strokovnih delavcev vrtca v mrežo KZK in mrežo 

Skupnost vrtcev Slovenije ter naročnino na strokovno literaturo. 

 

Drugo brezplačno izpopolnjevanje zaposlenih s pomočjo naših strokovnih delavcev in 

zunanjih partnerjev 

 

– izpopolnjevanje vseh čistilk enot vrtca: Obnovitev znanja iz higienskega režima, načrta 

čiščenja ter uporabe čistil in pripomočkov,  predavatelj Karolina Doničar, 20.9.2016; 

 

– pridobitev osnovnih znanj za pomoč otroku s sladkorno, Ljubljana, prisotnih 5 

strokovnih delavk enote Vila; 

 

– predavanje za vzgojiteljski zbor: Poznavanje gibalnega razvoja otroka, predavateljici 

Nina Pantič Čomajič in Tadeja Belšak, 17.9.2016  od 16 - 19; 
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– predavanje na temo Nasilje za vzgojiteljski zbor, predavateljica psihologinja Melita 

Zagorc Vegelj,17.11.2016, 17-19.  

 

 

Usposabljanje  dijakov in študentov  

• Obvezna delovna praksa, nastopi za zaključno maturo, nastopi za strokovni izpit. 

Izvedene tematske pedagoške konference, seminarji in delavnice  za vse; podrobnejši potek je 

razviden iz dnevnih redov in zapisnikov  

 

13.2  Mentorstvo, dijakinjam, študentom, sodelavkam za strokovni izpit 

Sprejeli smo veliko dijakinj, študentov ob delu in tudi šolskih prostovoljcev. Pri vsakemu smo 

sledili ciljem in izvedli vse potrebne naloge ter izpolnili ob koncu predpisano dokumentacijo. 

Vse vzgojiteljice so glede na povpraševanje sprejemale na prakso dijakinje in študentke po 

dogovoru z njimi in Majo Božiič. Seznam vseh udeleženk, ki smo jim omogočili delovno 

usposabljanje in izvedbo nastopov za strokovni izpit je razviden iz dokumentacije oddelkov in 

vrtca. 

 

Letno poročilo Enote vrtca Leskovec pri Krškem je bilo oblikovano s sodelovanjem vseh 

strokovnih delavk, ob upoštevanju vmesnih in končnih evalvacij oddelkov, strokovnih aktivov 

in koordinatorjev. 

 

 

 

Oblikovala pomočnica ravnatelja za vrtec     Ravnateljica 

Maja Božič                                                                                               Jožica Repše 

 

 

 

Leskovec pri Krškem, september 2017 


