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1. POMEN IN NAMEN DOKUMENTA 
 

Na podlagi 21. člena Zakona o vrtčih je Letni delovni načrt osrednji dokument, s katerim 

zagotavljamo organizačijo in podrobno vsebino življenja in dela v vrtču. Sprejme ga Svet 

zavoda OŠ Podlehnik. 

Z Letnim delovnim nač rtom se določ i organizačija in poslovalni č as vrtča, programi 

vrtča,  razporeditev otrok v oddelke, delo strokovnih in drugih delavčev v vrtču, 

sodelovanje s stars i, sodelovanje z vzgojno-izobraz evalnimi, zdravstvenimi in drugimi 

organizačijami, aktivnosti za vključ evanje vrtča v okolje, sodelovanje s s olami, ki 

izobraz ujejo delavče za potrebe vzgoje preds olskih otrok, program strokovnega 

izpopolnjevanja delavčev vrtča, program dela strokovnih organov vrtča ter kadrovske, 

materialne in druge pogoje, potrebne za uresnič itev vzgojnega pročesa. 

 

Letni delovni načrt zavoda temelji na:   

 Zakonu o vrtčih (Ur. list RS, št. 12/96 in dopolnitvah) 

 Zakonu o organizačiji in finančiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 

12/96 in  dopolnitvah) 

 Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. list RS, št. 54/2000 in 

dopolnitvah) 

 Kurikulumu za vrtče (Ur. list RS, št. 33/99) 

 Kodeksu etičnega ravnanja v vrtču 

 Programskih usmeritvah Ministrstva za šolstvo in šport in kulturo  

 

Temeljno izhodis č e preds olske vzgoje v vrtčih je spos tovanje otrokovih pravič in pravič 

stars ev, opredeljenih v mednarodnih konvenčijah in Kodeksu etič nega ravnanja za vrtče. 

Pomembna naloga vrtčev je tudi soustvarjanje pogojev za zmanjs anje negativnih vplivov 

sočialno-ekonomskih, kulturnih, zdravstvenih in drugih okolis č in, v katerih z ivijo 

nekateri otroči. 

 

Skozi različ ne programe vzgojnega dela bomo uresnič evali čilje Kurikula za vrtče in 

upos tevali naslednja nač ela: demokratič nosti in pluralizma, odprtosti kurikula, 
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avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtča in strokovnih delavčev v vrtču, enakih 

moz nosti in upos tevanje različ nosti med otroki ter nač elo multikulturalizma, 

omogoč anje izbire in drugač nosti, spos tovanje zasebnosti in intimnosti, uravnotez enosti, 

strokovne utemeljenosti kurikula, horizontalne in vertikalne povezanosti oz. 

kontinuitete, sodelovanja s stars i, sodelovanja z okoljem, timskega nač rtovanja in 

izvajanja preds olske vzgoje ter strokovnega izpopolnjevanja, kritič nega vrednotenja 

(evalvačije), razvojno pročesnega pristopa, aktivnega uč enja in zagotavljanja moz nosti 

verbalizačije in drugih nač inov izraz anja. 

 

Preds olska vzgoja je sestavni del sistema vzgoje in izobraz evanja, ki poteka po nač elih: 

demokratič nosti, pluralizma, avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih, 

enakih moz nosti za otroke in stars e, upos tevanju različ nosti med otroki, praviči do izbire 

in drugač nosti ter ohranjanju ravnotez ja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in 

dus evnega razvoja (3. č l. Zakona o vrtčih Ur.l. RS s t. 12, 29.2.1996).  

 

LDN potrdi vzgojiteljski zbor, sprejme pa Svet zavoda OS  Podlehnik s soglasjem  obč ine 

Podlehnik. 

 

1.1.  CILJI IN NALOGE VRTCA  
 

Sodobne smeri preds olske vzgoje so usmerjene k otroku in izhajajo iz različ nih teorij 

njegovega razvoja. Zato pri zastavljanju čiljev in nalog ne moremo mimo razvojnih 

spečifič nosti preds olskega otroka ter potrebnih pogojev za njegov razvoj. 

 

Zaposleni v vrtču se zavedamo, da nam stars i zaupajo svoje otroke. Zavedamo se 

odgovornosti, ki jih s tem sprejemamo do otrok, stars ev oz. druz ine in hkrati tudi do 

druz be. Dobrobit otrok nam predstavlja najvis jo vrednoto, na kateri temelji tudi nas a 

vizija in poslanstvo. 
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CILJI IN NALOGE VRTCA 
 

Temeljni čilji in naloge preds olske vzgoje v vrtču so opredeljeni v Zakonu o vrtčih: 

 razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, 

 razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upos tevanje različ nosti in sodelovanja v 

skupinah  

 različ ne metode in nač ini dela z otroki v vrtču, 

 fleksibilnost v prostorski organizačiji z ivljenja in dela v vrtču, 

 upos tevanje individualnih razlik v razvoju otrok, 

 upos tevanje znač ilnosti starostnega obdobja, 

 organizačija prostora in č asa, ki omogoč a otroku umik od skupinske rutine pri 

različ nih dejavnostih, 

 pristno povezovanje med druz ino in vrtčem, 

 sodelovanje med vrtči, osnovno s olo in lokalno skupnostjo, 

 razvijanje sposobnosti prepoznavanja č ustev in spodbujanje č ustvenega 

doz ivljanja in izraz anja, 

 negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domis ljije in intuičije ter razvijanje 

neodvisnega mis ljenja, 

 spodbujanje jezikovnega razvoja za uč inkovito in ustvarjalno uporabo govora, 

kasneje pa tudi branja in pisanja,  

 spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja, 

 razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. 

 
1.2. DOLGOROČNI ČILJI: 
  

 Razumeti Kurikulum za vrtče kot dokument, ki omogoč a strokovnim delavčem v 

oddelku strokovno nač rtovanje in kakovostno delo, ki se na ravni izvedbenega 

kurikuluma razvija in spreminja, pri tem pa upos teva odzivanje otrok v oddelku, 

organizačijo z ivljenja v vrtču, ter vpletenost vrtča v oz je in s irs e okolje. 

 Zagotoviti enakovredne pogoje za optimalen razvoj vsakega otroka. 
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 Doseč i, da bosta igra in uč enje temeljila na otrokovih lastnih strategijah 

dojemanja, izraz anja, razmis ljanja. 

 Č im tesneje povezati druz ino in vrteč. 

 Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti. 

 Vključ evanje stars ev v različ ne dejavnosti. 

 Vzgoja za okoljsko odgovornost otrok, da bi skrb za okolje in naravo postala 

del življenja. 

 

1.3. KRATKOROČNI ČILJI: 
 

 Povezovanje vzgojiteljič in pomoč nič oddelka in povezovanje med oddelki v vrtču. 

 Upos tevati in spos tovati pravičo otrok do izbire in drugač nosti pri organizačiji 

dnevne rutine (hranjenje, nega, spanje, poč itek, umik od skupinske rutine). 

 Z nač rtovanjem zagotavljati in izboljs ati aktivnosti vseh področ ij dejavnosti, 

spodbujati vse vidike otrokovega razvoja, omogoč ati pester izbor vseh dejavnosti 

in vsebin. 

 

Poleg ciljev, ki jih določa Zakon o vrtcih in Kurikulum za vrtce, bomo sledili tudi 

sledečim ciljem: 

 Osvojiti znanje samoevalvacije in ga smiselno uporabljati pri delu, 

 S sodelovanjem vseh zaposlenih oblikovati pozitivno kulturo in klimo, 

 Slediti viziji in povezovati življenje in delo vrtča z vsebinami, pomembnimi za 

trajnostni razvoj in vseživljenjsko učenje. 

1.4. KODEKS ETIČNEGA RAVNANJA V VRTCU 
 
Delavči vrtča pri OS  Podlehnik se zavedamo, da nam stars i zaupajo svoje otroke. 

Zavedamo se obveznosti in odgovornosti, ki jih s tem sprejemamo, do otrok, do stars ev 

in druz ine. 

Področ ja odgovornosti delavčev v vrtču so: 

 odgovornost do otrok, 
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 odgovornost do stars ev in druz in, 

 odgovornost do delovne organizačije in sodelavčev, 

 odgovornost do s irs e skupnosti. 

 

2. VIZIJA, POSLANSTVO, VREDNOTE IN PODROČJA IZBOLJŠAV 

 

VIZIJA: 

Pri svojem delu upoštevamo načela in  cilje kakovostne predšolske vzgoje. Poleg 

ustreznih oblik in metod dela   poudarjamo in upoštevamo otrokove potrebe ter 

individualne razlike v razvoju. 

Odrasli s svojim vedenjem in komunikacijo delujemo pomirjujoče, vljudno in 

spoštljivo. 

V sožitju z osnovno šolo delujemo vzorno ter dajemo spodbude za dobre 

medsebojne odnose. 

 

2.1. POSLANSTVO 
 

Otroku, skupaj s stars i, nudimo moz nost, da razvija pozitivno samopodobo in mu 

zagotavljamo spodbudno uč no okolje. Z dobrim zgledom, ljubeznijo in razumevanjem, s 

spos tovanjem in odprtostjo za drugač nost ter ob prepoznavanju otrokovih potreb, ga 

vzgajamo, uč imo, varujemo in ga pripravljamo na samostojno z ivljenje in odgovorno 

ravnanje. 

 

2.3. CILJI POSLANSTVA 
 
V sodelovanju s stars i vzgojiti samostojnega, ustvarjalnega ter č ustveno in sočialno 

zrelega otroka, s prebujenim obč utkom pripadnosti in odgovornosti, ki z veseljem hodi v 

vrteč in se v njem dobro poč uti. 
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2.4.  VREDNOTE 
  

Vrednota je nekaj vrednega, nekaj kar nas bogati in vodi nas a prizadevanja za 

izboljs evanje z ivljenja v vrtču. V vrtču si prizadevamo posredovati vrednote z vzgledom 

in moralnim presojanjem. Ob upos tevanju dejstva, da je otrok v preds olskem obdobju 

sposoben sprejeti in ohraniti najpomembnejs e sporoč ilo za kasnejs e poč utje, odloč anje 

in z ivljenje, je toliko bolj pomembno spoznanje, da mu z vzgledom in besedami 

posredujemo tiste vrednote, ki mu bodo pri tem pomagale. 

Osnova nas e vzgoje je dober odnos med vsemi odgovornimi za vzgojo – med stars i in 

vzgojitelji, vzgojitelji in otroki, ter med nami zaposlenimi. 

Vrednote, ki so za nas ključ nega pomena in se vseskozi prepletajo pri delu v kolektivu, 

so: 

PRIJAZNOST – verjamemo, da je prijaznost pogoj za dober medčloveški odnos in 

sožitje; 

ODGOVORNOST – smo odgovorni ljudje do organizacije, otrok in soljudi; 

USTVARJALNOST – iščemo nove izzive in ustvarjalne rešitve za dosego skupnih 

ciljev; 

ODPRTOST – sodelujemo z vsemi, ki prispevajo h kakovosti vzgoje in 

izobraževanja, skrbi za zdravje in kakovosti življenja in dela; 

POŠTENOST – sposobni smo pogledati vase in kritično presojati; 

ZANESLJIVOST – lahko se obrnejo na nas, ker vedo, da bomo dobro opravili; 

STRPNOST – pripravljeni smo poslušati in vsakemu dati možnost, da pove, kar 

misli, sprejemati različnost, izogibamo se žaljivk, veliko nam pomeni spoštljiv 

odnos; 

ODKRITOST – sposobni smo povedati, če mislimo drugače, pogledati drugače in 

ostati prijatelji; 

DOBRA VOLJA – veliko dobre volje je v nas samih; 

Vizija brez dejanja je samo sen. 

Dejanje brez vizije je zapravljanje časa. 

Vizija z dejanjem lahko spremeni svet. 

(Joel A. Barker) 
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3. ORGANIZACIJA DELA  
 

Za kakovostno delo v vrtču in za uresnič evanje čiljev preds olske vzgoje skrbijo zaposleni 

na več  nivojih:  

 kot vodstveni in vodilni delavči za nač rtovanje razvoja zavoda in pripravo 

smernič za delo ter spremljanje dela, 

 kot strokovni delavči v oddelkih za neposredno delo z otroki, 

 kot svetovalni delavči za svetovanje stars em otrok in strokovnim delavčem, 

 kot tehnič ni delavči, ki skrbijo za kvalitetno izvedbo spremljajoč ih 

dejavnosti na področ ju vzdrz evanja in prehrane otrok, 

 kot rač unovodsko administrativni delavči. 

Na podlagi Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti 

preds olske vzgoje in predloga sistemizačije za s olsko leto 2014/2015 je ustanovitelj, 

Obč ina Podlehnik, dala soglasje k sistemizačiji delovnih mest.  

UPRAVA (ravnatelj, pomočnik ravnatelja), STROKOVNA SLUŽBA, SVETOVALNA SLUŽBA, 

ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSKA SLUŽBA  

DELOVNO MESTO Ime in priimek 

ravnatelj  Dr. DEJAN KOPOLD 

pomoč nik ravnatelja za vodenje vrtča ANITA MALOVIČ  

svetovalni delaveč - pedagog  ANITA MALOVIČ  

strokovni delaveč - organizator 

Zdravstveno preventivna in higienska 

dejavnost (ZPH) DRAGIČA S EGULA 

strokovni delaveč - organizator prehrane  DRAGIČA S EGULA 

rač unovodski delaveč:  

vodja področ ja, knjigovodja glavne knjige, 

knjigovodja oskrbnin, knjigovodja plač  BLANKA ABRAHAM 

administrativni delavči: poslovni 

sekretar, administrator MILENA GAJSER 

STROKOVNI DELAVCI ZA NEPOSREDNO DELO V ODDELKIH V ŠOLSKEM LETU 
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2014/2015 

DELOVNO MESTO 

s tevilo zaposlenih oseb 

za polni delovni čas 

s tevilo zaposlenih oseb 

za polovični delovni 

čas/ali manj  

vzgojitelj preds olskih 

otrok  MIRJANA KMETEČ  1 

 TAMARA LAH  1 

 SIMONA LOVREČ  1 

pomoč nik vzgojitelja VANJA FEGUS  ANA GAJS EK 2 

 JOZ IČA BER 

 

1 

 DREVENS EK MARIJA  1 

SKUPAJ 6 1 7 

 

TEHNIČNI DELAVCI 

DELOVNO MESTO 

Drugi zaposleni v 

vrtču 

delavči v kuhinji MARJETA TURKUS  

 JOZ IČA PERNEK 

his nik STOJAN KOJČ 

č istilči VESNA DAJNKO 

 ZDENKA KLANEČ EK 

 MARIJA VINKO 

SKUPAJ 6 
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4. POSLOVALNI ČAS IN ORGANIZACIJA DELA  
 

Osnovne dnevne programe v enotah izvajamo v dopoldanskem času od 6.00 do 16.30 

ure.  

Odpiralni č as, č as dez urstev in urnike strokovnih delavčev oblikujemo na osnovi: potreb 

stars ev po varstvu otrok, izraz enih na vpisnih listih, na osnovi spremljanja prihodov in 

odhodov otrok v vrteč, na osnovi sprememb potreb otrok po poč itku in morebitnih 

drugih vplivih, ki jih prepoznamo kot pomembne. 

 

Otrok je v okviru poslovalnega č asa vrtča prisoten v vrtču največ 9 ur dnevno. 

 

4.1. ORGANIZACIJA DELA V POLETNIH MESECIH  
 

V poletnih mesečih prihaja v enotah do zdruz evanja skupin zaradi letnih dopustov. 

Otroke bomo zdruz evali glede na starost in na povezovanje med letom. Stars i bodo o 

č asu dopustov strokovnih delavk obves č eni preko sporoč il na oglasnih deskah.  

 

4.2. REZERVACIJE  
 

Stars i otrok, za katere je Obč ina Podlehnik v skladu z zakonodajo dolz na kriti del čene 

programa vrtča, lahko enkrat letno uveljavljajo rezervačijo v primeru neprekinjene 

odsotnosti otroka za najmanj en in največ dva meseca. Rezervačijo so dolz ni pisno 

napovedati najkasneje trideset dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtča. 

Stars i otroka so meseč no dolz ni plač ati rezervačijo iz prejs njega odstavka v vis ini 

50%njim določenega plačilnega razreda po odloč bi o zniz anem plač ilu vrtča. 

Rezervačije ne morejo uveljavljati stars i, ki so opros č eni plač ila vrtča. 
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4.3. VRSTA IN ŠTEVILO ODDELKOV TER  ŠTEVILO OTROK PO ENOTAH  
 
PREDSTAVITEV ODDELKOV 
 

I. STAROSTNO OBDOBJE   -  (OD 1. DO 3. LETA) 12 OTROK;  

SKUPINA  ZVEZDICE  

          

2. KOMBINIRANI ODDELEK (OD 2. DO 4. LETA) – 18 OTROK;  

SKUPINA  SONČKI  

            

3. ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA – HOMOGENI ODDELEK 

(OD 5. DO 6. LETA) – 22 OTROK;  

SKUPINA LUNICE   

           

V prvi starostni skupini gre za občutljivo in intenzivno obdobje z vidika telesnega in 

psihičnega razvoja. Otrokovo učenje in pridobivanje izkušenj je vezano na zaznavanje in 

gibanje.  

Kombinirani oddelek otrok pomeni, da so v njih  vključeni otroči  prvega in drugega 

starostnega obdobja. 

Za oddelek drugega starostnega obdobja velja posebej poudariti potrebo po 

sodelovanju z vrstniki, komunikačijo in močnem čustvenem doživljanju. Opazna je nova 

kvaliteta v mišljenju in sočialnem spoznavanju.  
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4.4. URNIKI DELA ZAPOSLENIH: 
 
Vodstveni delavči, delavči strokovnih sluz b in delavči rač unovodsko-administrativne 

sluz be imajo delovni č as med 7.00 in 15.00 uro. 

 

Strokovni delavci 

 

Vzgojiteljiča in pomoč niča vzgojiteljiče prilagajata delovni č as tako, da je zagotovljena 

soč asnost v oddelku takrat, ko je prisotna več ina otrok, in vplivata na enakomerno 

razprs itev vzgojnih dejavnosti ves dan. 

Dnevna delovna obveznost vzgojiteljiče  neposredno v oddelku je 6.5 ur (z vmesnim 

odmorom), 1 uro in pol pa opravljajo skladno z zakonom drugo delo izven oddelka 

(priprava na delo, izobraz evanje, sodelovanje s stars i, sodelovanje z drugimi delavči v 

vrtču in z zunanjimi sodelavči …).  

Dnevna delovna obveznost pomoč niče vzgojiteljiče neposredno v oddelku je 7.5 ur (z 

vmesnim odmorom), pol ure opravljajo drugo, z vzgojnim delom povezano delo 

(sodelovanje z vzgojiteljičo pri nač rtovanju dela, izobraz evanje, sodelovanje s stars i in 

skrb za urejenost kabinetov, igrač  …). Delovni č as strokovnih delavčev je izobes en na 

oglasnih deskah v zborničah oz. pisarnah enot.  

 

Tehnični delavci 

 

Delovni č as tehnič nih delavčev je praviloma med 5.30 in 22. uro. Zaradi potreb, 

nepredvidenih situačij in narave dela se delovni č as po navodilih nadrejenega tudi 

spreminja. 

 

Zaposleni delavči v skladu z 18. č lenom Zakona o evidenčah na področ ju dela in sočialne 

varnosti  vodijo evidenčo o izrabi delovnega č asa na internem obrazču, ki se hrani v 

arhivu vrtča. 
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4.5. DNEVNI RED V VRTCU 
 

Z ivljenje otrok organiziramo tako, da je vsebinsko mikavno, pestro in bogato. Vsak dan se 

dogaja kaj prijetnega. Osrednjo vlogo ima igra, ki je osnovna otrokova dejavnost in je s 

strani strokovnih delavk skrbno nač rtovana in premis ljena. 

 

Fleksibilna organizačija z ivljenja otrok v oddelku zahteva tudi fleksibilni dnevni red. 

Okvirno je določ en le č as prehranjevanja in poč itka otrok. Tudi tu dopus č amo manjs a 

odstopanja in se prilagajamo individualnim potrebam otrok in vzgojnim dejavnostim. 

 

Dnevni red vključuje elemente: 

 prihod v vrteč, 

 igro v skupinah, ustvarjalne dejavnosti po kotič kih, individualno delo, 

 zajtrk oz. maličo: 

oddelek prvega starostnega obdobja med 8.15 in 8.45 uro, 

kombinirani in homogeni oddelek drugega starostnega obdobja med 8.15 in 8. 45 

uro, 

 raznolike igre in dejavnosti za otrokov gibalni, č ustveni, sočialni in spoznavni razvoj, 

vključ no z bivanjem na prostem, 

 dopoldanska maliča ob 10. uri  

 kosilo:  

oddelek prvega starostnega obdobja ob 11.00 uri, 

in  kombinirani in homogeni oddelek drugega starostnega obdobja ob 11.30 uri, 

 poč itek oz. umirjene dejavnosti po kotič kih v igralniči, 

 popoldanska maliča za vse tri skupine: ob 13.30 uri, 

 dejavnosti po kotič kih v igralniči, na igris č u in odhod domov. 

 

V oddelkih I. starostnega obdobja se skozi leto postopoma pribliz ujemo dnevnemu redu 

vrtča.  
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Otrokom, ki prihajajo v vrteč do 7.00 ure, bo ponujen jutranji prigrizek (keksi, grisini, 

kruh, č aj, sok, mleko …).  

 

5. PROGRAMI VRTCA IN DEJAVNOSTI  
 

Strokovno podlago za delo v vrtču predstavlja načionalni dokument Kurikulum za vrtče, 

ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splos no izobraz evanje leta 1999. Je dokument, ki 

spos tuje tradičijo slovenskih vrtčev, hkrati pa z novejs imi teoretskimi pogledi na zgodnje 

otros tvo in iz njih izpeljanimi drugač nimi pristopi dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje 

delo v vrtču. 

 

Programe v vrtčih določ a 14. č len Zakona o vrtčih. V s olskem letu 2015/2016 bomo 

izvajali: 

 
5.1. DNEVNE PROGRAME,  

ki trajajo od šest do devet ur in so namenjeni otrokom od 11. meseča starosti do vstopa v 

šolo.  

 

5.2. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI  
 
so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtča in jih vrteč izvaja obč asno, daljs i ali 

krajs i č as, odvisno od izvedbenega kurikula vrtča, interesa otrok in z elja stars ev. 

Nač rtujejo in izvajajo jih strokovni delavči v č asu predpisane delovne obveznosti 

vzgojiteljev in pomoč nikov vzgojiteljev in so skladne s čilji in nač eli Kurikula za vrtče. Da 

bi dosegli bolj kakovostne rezultate, obč asno lahko kot strokovno pomoč  pri vodenju 

dejavnosti ali projektov vrteč vključ i v nač rtovanje, izvajanje in evalvačijo tudi zunanje 

strokovnjake. 

 

Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v 

vrtču v obliki delavnič v prostorih vrtča in izven stavbe in igris č a vrtča v obliki obiskov 

predstav,  knjiz nič,  muzejev,  prireditev … Obogatitvene dejavnosti nač rtuje vzgojiteljiča 
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v svojem letnem delovnem nač rtu, ki ga predstavi stars em na roditeljskem sestanku in 

od stars ev prejme tudi soglasje, da se z določ eno obogatitveno dejavnostjo strinjajo. 

Posamezne dejavnosti ne sodijo v čeno programa in stros ke stars i krijejo v čeloti, kar je 

opredeljeno tudi z okroz ničo Ministrstva za s olstvo in s port. Te dejavnosti so obič ajno 

obisk z ivalskega vrtča, lutkovnega gledalis č a, kino predstave … 

Obogatitvene dejavnosti v izvedbi strokovnih delavk in v sodelovanju z zunanjimi 

sodelavči  obogatijo vrtč evsko okolje, da je to prijetnejs e za otroke in njihove stars e. 
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6. OKVIRNI PLAN VZGOJNEGA DELA V ŠOLSKEM LETU  2015/2016 
MESEČ DEJAVNOSTI 

SEPTEMBER  Uvajalni mesec, sprejem otrok, seznanitev z novim okoljem, 

pričakovanje jeseni, zanimive in pestre aktivnosti. 

 22. 9. 2015: TETKA JESEN –  delavnice po igralnicah po skupnem 

uvodu 

 25. 9. 2015 – v okviru svetovnega dneva turizma bomo 

organizirali ORIENTAČIJSKI POHOD. 

 SIMBIOZA GIBA (od 21. do 27. septembra)z naslovom Igre nekoč  

in danes. 

OKTOBER  Teden otroka – od 5. do 11. oktobra 2015 –osrednja tema 

letošnjega Tedna otroka bo »Nekaj ti moram povedati. 

 EVAKUACIJA  

 Lutkovna igrica ob svetovnem dnevu hrane s kuharsko 

delavnico. 

 Sodelovanje na otvoritvi ob odprtju nove občinske dvorane. 

NOVEMBER  Tradicionalni slovenski zajtrk in dejavnosti, vezane na zdravo 

prehrano(obisk kuharice).  

 Spoznavajmo poklice. 

 Spoznavanje otrokovih pravic ob svetovnem dnevu otrokovih 

pravic (delavnice za otroke). 

 Popoldansko srečanje s starši (ustvarjalne delavniče). 

DEČEMBER  Pričakovanje novega leta in božiča (Miklavževanje). 

 BABICA ZIMA – dramska igra v izvedbi naših strokovnih delavk. 

 Teden božičnih škratov (od 21. do 24. december); okrasitev 

smrečiče, izdelovanje okraskov, peko piškotov, izdelovanje 

voščilnič,…  

 

JANUAR  Dejavnosti, povezane z zimo.  

 Pomagajmo lovču poskrbeti za živali (obisk lovča). 
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 Zimski športni dan. 

 Popoldansko druženje ob pravljiči tudi za otroke, ki ne 

obiskujejo vrtca. 

FEBRUAR  Praznujemo kulturni praznik – kulturni dan na temo Ohranimo 

dediščino. 

 Popoldansko druženje ob pravljiči tudi za otroke, ki ne 

obiskujejo vrtca. 

MAREČ  Skupaj se veselimo pusta (rajamo, izdelujemo maske, se 

fotografiramo, se priključimo povorki s šolskimi otroči in se 

udeležimo pokopa pusta v domačem kraju); 

 Vsebine na temo GOSPA POMLAD 

 Prireditev otrok ob materinskem dnevu 

APRIL  Dejavnosti ob tednu knjige povezane s projektom 

Samoevalvačija v vzgoji in izobraževanju (Bralna pismenost). 

 Obisk knjižničarke iz knjižniče Ptuj 

 Dramatizacije zgodbe Trije metulji (veliki otroci nastopajo 

malim). 

 Ustvarjalna delavnica za otroke 

 Čiščenje okolice vrtca ob Svetovnem dnevu Zemlje. 

MAJ  Dejavnosti na prostem v povezavi z naravo.  

 Obeležitev Svetovnega dneva družine  

 Dan odprtih vrat vrtca Podlehnik. 

 Plavalni tečaj 

 Obisk lutkovne predstave v lutkovnem gledališču Ptuj 

JUNIJ  Priprave na zaključne prireditve v vrtču in njihova izvedba. 

 Pohod mini maturantov 

JULIJ, 

AVGUST 

 Dejavnosti, povezane s poletjem 
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V skladu z letnim delovnim nač rtom vrtča Podlehnik  so za izvedbo posameznih delavnič 

in prireditev za stars e in otroke odgovorni oz. so nosilči dejavnosti: 

 

Priprava otrok za slavnostno otvoritev dvorane v obč ini Podlehnik: Tamara Lah in 

Simona Lovreč 

Novembrska jesenska delavniča za stars e in otroke: Tamara Lah 

Pravljič ne uriče: Tamara Lah, Ana Gajs ek, Mirjana Kmeteč  

Prireditev ob materinskem dne: Mirjana Kmeteč 

Zaključ na prireditev v meseču juniju: Simona Lovreč 

 

6.1. VSAKODNEVNE DEJAVNOSTI V VRTČU – ELEMENTI DNEVNE RUTINE 
 

DEJAVNOST CILJI 

Prehrana (zajtrk, 

dopoldanska 

maliča,kosilo, 

popoldanska 

maliča) 

 navajanje otroka na zdrav način prehranjevanja, 

 spodbujanje k uživanju različne hrane ter zadostne količine 

tekočine, 

 navajanje na uporabo vljudnostnih izrazov, 

 spodbujanje k primernemu vedenju in pravilni drži, 

 spodbujanje samostojnosti pri prehranjevanju, 

 navajanje na uporabo jedilnega pribora in prtička. 

Urejanje in 

pospravljanje 

prostora 

(pospravljanje 

igrač , urejanje 

garderobe, 

igralniče, igris č a 

in drugih 

prostorov) 

 spodbujanje urejenosti, redoljubnosti, 

 spodbujanje doslednosti otrok pri pospravljanju igrač in 

didaktičnih pripomočkov, 

 navajanje otrok na preoblačenje v garderobi in spodbujanje 

k urejenosti garderobe (zlaganje oblačil in obutve na svoje 

mesto). 

Prehajanje med 

dejavnostmi 

 spodbujanje k umirjenemu zbiranju, 

 navajanje na jedrnatost in primerno glasnost pri 
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pripovedovanju v jutranjem krogu, 

 spodbujanje k čim večji samostojnosti. 

Poč itek (priprava 

na poč itek, skrb 

za nespeč e 

otroke, 

prebujanje) 

 seznanjanje otrok s pomenom počitka, 

 spodbujanje k samostojnosti pri slačenju in oblačenju, 

 spodbujanje k urejanju oblačil, 

 navajanje na umirjeno, tiho igro. 

 

 

 
 
6.2. OBOGATITVENI PROGRAM 
 

Program izvajajo strokovne delavke. Z njim obogatijo vrtč evsko okolje, da bi bilo 

prijetnejs e za otroke in njihove stars e. 

Vključ uje: 

- zobozdravstveno vzgojo in občasne obiske zobne asistentke, 

- lutkovne in dramske predstave strokovnih delavk, 

- igralne petke, 

- plesne dejavnosti, 

- prve korake v svetu prometa, 

- jesenske ustvarjalne delavnice, 

- novoletno praznovanje, obdarovanje, novoletni bazar, 

- športne aktivnosti v telovadniči, 

- izlet otrok, 

- pohodništvo, 

- zdrav življenjski slog, 

- pravljične uriče, 

- likovne natečaje, 

- mini maturanti. 
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6.3. NADSTANDARDNI PROGRAM 
 

Organizira se kot interesna dejavnost, ki omogoč ajo druz enje in sodelovanje otrok s 

sorodnimi interesi in sposobnostmi. Lahko so finančirane s strani stars ev. Vanje se 

vključ ujejo več inoma otroči drugega starostnega obdobja. 

- Začetne ure angleščine ( za starostno obdobje 4. do 6. leta); 

- Plesna dejavnost (za obe skupini drugega starostnega obdobja);  

- Glasbene urice (za starostno obdobje 4. do 6. leta); 

- Plavalni tečaj (za starostno obdobje 4. do 6. leta); 

- Obisk lutkovnega gledališča. 

 

6.4. PROJEKTI  

Palček Bralček  

Projekt  Palček Bralček je namenjen predšolskim otrokom in njihovim staršem v 

sodelovanju z vrtcem. 

S projektom želimo k branju pritegniti otroke, ki skupaj s starši v knjižniči ali doma 

izberejo knjige in   jih nato doma tolikokrat poslušajo, da dobro poznajo zgodbo. 

To vsebino potem obnovijo vzgojiteljici v vrtcu. 

 

Mali sonček 

Športni program Zlati sonček je namenjen našim najmlajšim, starim 2 do 11 let. Izvajajo 

ga vrtči, osnovne šole, v popoldanskem času pa tudi društva ali zasebniki. Namen 

programa je najmlajše motivirati za gibalno dejavnost, predvsem pa v njih spodbuditi 

željo, potrebo, navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih.  

 
UNICEF – sodelovanje  vrtca in šole z mesečnimi delavnicami 
 
Meseč ne delavniče sestavljajo sočialne igre, resnič ne zgodbe, pogovor in ustvarjalne 

aktivnosti. Vsak meseč je pripravljena delavniča na temo izbranega svetovnega dne v 
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tekoč em meseču in v povezavi z eno izmed otrokovih pravič. UNIČEF Slovenija vsako 

s olsko leto posveti drugi tematiki. V s olskem letu 2015/2016 pozornost namenjamo 

zavedanju, da smo vsi državljani sveta in zato vzajemno odgovorni. 

Cici Vesela šola 

Vsak meseč v Čiči Veseli šoli obravnavamo eno temo, kar je lahko spodbuda za 

raziskovanje, pogovor, obisk knjižniče, skupno preživljanje prostega časa. 

Projekt Karitas  

Skupaj z otroči se bomo vključevali v aktualne teme letošnjega leta. 

 

Pravljične urice za vse predšolske otroke iz kraja 

V prednovoletnem č asu bomo vsem preds olskim otrokom iz kraja ponudili popoldansko 

druz enje ob pravljičah. 

 

Projekt simbioza giba 

 

Nov projekt Simbioze bo v športnem duhu povezal dve generačiji.  Želimo ustvarjati 

družbo, kjer mladi spoznavajo, kakšno bogastvo modrosti se skriva v starejših in kjer 

starejši verjamejo v prihodnost, predvsem zaradi solidarnih mladih, ki ponudijo roko 

sodelovanja. 

V tednu od 21. do 27. septembra, bomo v vrteč povabili svoje dedke in babiče, ki jih 

bomo v nas e druz enje vključ ili s temo Igre nekoč in danes.  

Program  bo oblikovan s strani nas ih strokovnih delavčev tako, da bodo lahko v okviru 

svojih zmoz nosti sodelovali, si pomagali in se druz ili na malče drugač en nač in, ki bo 

vsem prinesel novo, pozitivno izkus njo. 

 

Veliki nemarni škornji 2015/16 

Projekt je namenjen otrokom starim od 2 do 9 let, ki se skozi 10-mesečno kontinuirano 

izvedbo skupaj z junaki zgodbe Veliki nemarni škornji na drugačen in zanimiv način 
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ozaveščajo širino onesnaževanja in so usmerjeni predvsem na iskanje rešitev na nastali 

problem. Jedro projekta je knjiga Veliki nemarni škornji, ki je obvezni del programa. 

Izvedba vključuje eno knjigo na čeloten oddelek, ker v knjigo skupaj ustvarjajo. 

 

Usposabljanje šol in vrtcev za samoevalvacijo 

V okviru projekta Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja ter zagotavljanja kakovosti 

vzgojno-izobraz evalnih organizačij, s sofinančiranjem Evropskega sočialnega sklada in 

Ministrstva za izobraz evanje, znanost, kulturo in s port, v letos njem letu nadaljujemo z 

usposabljanjem s ol in vrtčev za samoevalvačijo, ki jo izvaja S ola za ravnatelje. 

Samoevalvačija je strokovni postopek samovrednotenja. Z njeno pomoč jo vzgojno-

izobraz evalne organizačije same nač rtno in sistematič no pridobijo podatke o kakovosti 

svojega dela. 

V okviru projekta smo strokovni delavči s ole pripravili nač rt izboljs av za obdobje treh 

let. Področ ja, ki jih z elimo izboljs ati, pa so: Učenje učenja s poudarkom na bralni 

pismenosti in Razvijanje in spodbujanje medsebojne pomoči. 

Obogatitvene dejavnosti po posameznih enotah in oddelkih so zabelez ene v LDN  

oddelkov. 

 

7. PROGRAM ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI  
 

Otroči s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi, ali so v postopku 

usmerjanja, se vključujejo v Program za predšolske otroke s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  

Za vsakega otroka v začetku šolskega leta strokovna skupina pripravi Individualiziran 

načrt dela. V strokovno skupino, ki jo imenuje ravnatelj vrtča, so vključeni vzgojiteljica, 

pomočniča vzgojiteljiče, vodja enote oz. pomočniča ravnateljiče in  svetovalna delavka. 

Dodatna strokovna pomoč je oblikovana tako, da se otrokom s težavami v razvoju 

omogoči čim bolj enakovredno vključevanje med vrstnike. To dosežemo s pomočjo 

prilagojenih metod in oblik dela ter prilagoditev okolja. Delo temelji na ugotavljanju in 

http://www.sola-podlehnik.si/
http://www.sola-podlehnik.si/
mailto:os-mk.podlehnik@guest.arnes.si
mailto:vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si


 

O S N O V N A   Š O L A   P O D L E H N I K 
Podlehnik 7/a Telefon: 02 795 31 00 

2286 Podlehnik Fax: 02 795 31 05 

www.sola-podlehnik.si 

www.sola-podlehnik.si/vrtec 
os-mk.podlehnik@guest.arnes.si 

vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si  
                 

  

25 

 

spodbujanju otrokovih močnih področij ter razvijanju šibkejših področij. Vse 

prilagoditve so natančno opredeljene v Individualiziranem programu dela.  

Koneč šolskega leta pa strokovna skupina skupaj pripravi evalvačijsko poročilo o delu z 

otrokom. Tako Individualiziran načrt dela na začetku šolskega leta kot evalvačijsko 

poročilo na konču šolskega leta strokovna skupina predstavi staršem. Kadarkoli starši 

želijo, se lahko dogovorijo za pogovorne ure.  

Svetovalna služba sodeluje tudi s strokovnjaki, ki obravnavajo otroka izven vrtča.  

Vsa dokumentacija otroka je shranjena v osebni mapi otroka pri svetovalni delavki vrtca.  

 

8. PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV 
 

Strokovna organa v javnem vrtču sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljič 

(ZOFI – 59. č len). 

 

8.1 DELO VZGOJITELJIC 
    

Delo vzgojiteljič obsega 30 ur tedenske delovne obveze in 10 ur tedenske priprave na 

vzgojno delo. To pomeni s est in pol ur neposrednega dela z otroki dnevno (z vmesnim 

odmorom – 30 min.). 

Eno ur in pol pa vzgojiteljiče opravljajo skladno z zakonom drugo delo, izven oddelka, ki 

obsega: 

 

 nač rtovanje in pripravo na vzgojno delo, 

 vodenje predpisane pedagos ke dokumentačije, 

 sodelovanje na strokovnih aktivih, 

 pogovori s stars i in roditeljski sestanki, 

 permanentno strokovno izobraz evanje, 

 mentorstvo dijakom, s tudentom in pripravnikom. 

 

8.2.  DELO POMOČNIČ VZGOJITELJIČE 
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Delo pomoč nič vzgojiteljiče obsega 40 ur tedenske delovne obveze,, in sičer, 7 in pol ur 

dnevnega neposrednega dela z otroki (z vmesnim odmorom – 30 min.), 30 minut pa 

opravljajo drugo delo.  

V okviru delovnega č asa pomagajo vzgojiteljiči pri nač rtovanju in izvajanju vzgojnega 

dela, skrbijo za urejenost igralnič in drugih prostorov, ki jih uporabljajo otroči pri 

dnevnem bivanju v vrtču. Vzdrz ujejo in ohranjajo red in č istoč o sredstev, igrač , igral, 

igralnih kotič kov, opreme in prostorov v vrtču. Skrbijo za ustrezne zaposlitve in varnost 

otrok v oddelku. 

 

8.3. VZGOJITELJSKI ZBOR  
 
Sestavljajo ga strokovni delavči zavoda. Sklič e ga ravnatelj.  

- obravnava in daje mnenje o strokovnih vpras anjih, povezanih z vzgojnim delom, 

- daje mnenje o letnem delovnem nač rtu, 

- daje mnenje o posodobitvah programov vzgoje in njihovi izvedbi v skladu s 

predpisi, 

- daje mnenje k predlogom ravnatelja. 

Prvi vzgojiteljski zbor sklič e v meseču oktobru ravnatelj.  

 

8.4. STROKOVNI AKTIV  
 
sestavljajo vzgojiteljiče in pomoč niče vzgojiteljič. Strokovni aktivi v vrtču obravnavajo 

vzgojno delo, dajejo pobude za izboljs anje vzgojnega dela, skrbijo za novosti na 

kurikularnem področ ju, za seznanjanje z različ nimi pristopi v okviru izvedbenih 

kurikulumov ter povezovanje in sodelovanje med strokovnimi delavči. Sklič e in vodi jih 

pomoč niča ravnatelja.  

8.5. STROKOVNA SKUPINA  
 
za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa za preds olske otroke s 

prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomoč jo je bila ustanovljena na podlagi 

Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Č lani skupine so: vzgojiteljiča, 

pomoč niča vzgojiteljiče in pedagoginja.  
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9.  PROGRAM DELA RAVNATELJA VRTCA, POMOČNICE RAVNATELJA, 
SVETOVALNE DELAVKE, ORGANIZATORKE  ZHR IN PREHRANE 

 
Vodstveni in strokovno-svetovalni delavči bomo posebno skrb in pozornost namenjali 

uresnič evanju Letnega delovnega nač rta, spodbujanju ustrezne klime in oblikovanju 

ustvarjalnega pedagos kega pročesa, ki omogoč a realizačijo zastavljenih nalog in čiljev. 

V okviru pedagos kega vodenja bomo  zagotavljali kakovost storitev na ravni programov 

preds olske vzgoje in pri tem upos tevali čilje in nač ela Kurikula za vrtče, kakor tudi 

splos na prizadevanja za kakovost z ivljenja. 

 

9.1. PROGRAM DELA RAVNATELJA VRTČA 

 

Ravnatelj vodi in zastopa vrteč ter skrbi za zakonitost poslovanja. Vodi delo 

vzgojiteljskega zbora ter spremlja in usmerja delo strokovnih organov. Hkrati skrbi za 

sodoben nač in pedagos kega dela in uvedbo nove zakonodaje v prakso.  

Skrbi za kontinuirano izobraz evanje strokovnih delavk in delavčev ter ostalih zaposlenih. 

Pripravlja in vodi delo vzgojiteljskega zbora. 

Naloge ravnatelja: 

- vodi pedagoški pročes, 

- skrbi za ustrezno materialno opremljenost vrtca, 

- se timsko povezuje in sodeluje, 

- sodeluje s straši, 

- sodeluje z zunanjimi institucijami, 

- pripravlja načrt izobraževanja za strokovne delavče in ostale zaposlene, 

- spremlja in vodi projekte v vrtcu, 

- spremlja delo strokovnih skupin za otroke s posebnimi potrebami. 
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9.2. PROGRAM DELA POMOČ NIČE RAVNATELJA 
 

SPREMLJANJE PEDAGOŠKEGA DELA V ODDELKIH  

Zakon o vrtčih nalaga ravnatelju in pomoč niku ravnatelja kot primarno nalogo 

spremljanje pedagos kega dela strokovnih delavk v vrtču.  

Namen:  

- spremljanje izvajanja Kurikuluma v vrtčih, ki prikazujejo vse pomembne faze vzgojnega 

dela,  

   nač rtovanje, vzgojno delo, opazovanje in evalvačijo. 

 

Čilj:  

- izboljs anje prakse 

- motiviranje vzgojiteljič in pomoč nič vzgojiteljič za morebitne spremembe in izboljs ave, 

- spremljanje, vrednotenje in očenjevanje pedagos kega dela, 

- predlaganje napredovanj v razrede in nazive. 

 

Pri neposrednem spremljanju pedagos kega dela  pomoč niča ravnatelja: 

-  napis e LDN vrtča in spremlja le tega, 

- pregleduje pedagos ko dokumentačijo: dnevnik dela, priprave na delo za daljs e in 

krajs e č asovno obdobje, 

- izvaja hospitačije pri novo zaposlenih strokovnih delavčih in strokovnih delavčih z 

daljs o pedagos ko prakso, 

- izvaja hospitačije strokovnih delavk, ki se pripravljajo na strokovni izpit – mlajs e 

strokovne delavke, 

- spremlja delo s stars i, 

- spremlja realizačijo nač rta izobraz evanja strokovnih delavk in vnos novega znanja v 

prakso. 
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Pred in po hospitačiji potekajo ustaljeni postopki prouč itve Letnega delovnega nač rta, 

priprav na delo za daljs e in krajs e č asovno obdobje, analiza nastopa in razgovor s 

strokovnimi delavkami. 

 

Ob nač rtovani spremljavi izvaja tudi neformalne oblike spremljanja, kot so: obč asni 

obhodi vrtča in igris č a, razgovori z delavkami in otroki, razgovori s tehnič nim osebjem, 

razgovori s svetovalno sluz bo in s stars i. 

 

DRUGE NALOGE  

 tekoč e res evanje organizačijskih in strokovnih vpras anj, 

 vodenje letnih razgovorov, 

 udelez ba na vseh aktivih in izobraz evanjih, namenjenih strokovnim delavkam, 

 udelez ba na skupnih akčijah,  

 zbiranje potreb in naroč anje igrač , didaktič nih in drugih pripomoč kov za delo z 

otroki po predhodnem dogovoru s strokovnimi delavkami, 

 organizačija izobraz evanj, 

 druge naloge po navodilih ravnatelja, 

 organizačija novoletnega bazarja, 

 pomoč  pri temi letos njega otros kega parlamenta o otročih v druz bi , 

 priprava č lankov za oglasne deske vrtčev – skupne teme, 

 organizačija izobraz evanja v okviru tematskih konferenč. 

 

Področja lastnega strokovnega izpopolnjevanja:     

- S ola za ravnatelje 

 

9.3.  PROGRAM SVETOVALNEGA DELA – PEDAGOGA 
 

Osnovna orientačija pri delu svetovalne službe:  

- programske smernice – SVETOVALNA SLUŽBA V VRTČU , Kurikulum za vrtče.  

Delo svetovalne delavke:  
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- delovanje glede na potrebe vrtca in dinamiko v vrtcu,  

- vzpostavljanje mreže pomoči na način timskega sodelovanja.  

Področja dela:  

- svetovalno delo z otroki, starši ter strokovnimi delavči v oddelku in institučijami, v 

zvezi s težavami, ki izvirajo iz otrokovega sočialnega okolja, s težavami otroka v skupini, 

težavami novo sprejetih otrok, z vzgojno problematiko na splošno),  

- svetovanje staršem (sodelovanje na uvajalnih sestankih za starše, vodenje vpisov v 

vrtec, individualni pogovori),  

- sodelovanje s strokovnimi delavči (poudarek na zagotavljanju večje kvalitete dela na 

področjih prikritega kurikuluma, načrtovanja dela, podpora in pomoč pri uresničevanju 

programa (klima v skupini, reševanje težav), usmerjanje k refleksiji in evalvaciji dela 

strokovnih delavk ter spodbujanje k vključevanju v manjše delovne skupine, 

- sodelovanje z zunanjimi institučijami: Zavod za šolstvo, Ministrstvo za šolstvo, Občina 

Podlehnik, Zveza prijateljev mladine, Čenter za sočialno delo,…)  

Svetovalna delavka se pri svojem delu ravna po načelu prostovoljnosti, skupnega 

dogovora ter zaupnosti podatkov.  

 

Področje dejavnosti pomoči ter razvojno preventivne dejavnosti: 

1. Svetovalno delo z otroki: 

- spremljanje adaptačije novinčev, informačije, svetovanje,  

- evidenča, spremljanje, opazovanje otrok s posebnostmi v razvoju in otrok 

s posebnimi potrebami, 

- napotitev otroka oz. stars a v ustrezno institučijo (po dogovoru), 

- vodenje strokovne skupine za delo z otroki s posebnimi potrebami. 

 

2. Svetovalno delo z vzgojiteljicami in pomočnicami: 

- pomoč  vzgojiteljičam in pomoč ničam pri delu z otroki s posebnostmi v razvoju in s 

posebnimi potrebami (priprava poroč il o otroku za ZRSS  na podlagi zahtevka stars ev, 

sodelovanje pri pripravi in izdelavi IP za otroka), svetovanje, pomoč , literatura, 

http://www.sola-podlehnik.si/
http://www.sola-podlehnik.si/
mailto:os-mk.podlehnik@guest.arnes.si
mailto:vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si


 

O S N O V N A   Š O L A   P O D L E H N I K 
Podlehnik 7/a Telefon: 02 795 31 00 

2286 Podlehnik Fax: 02 795 31 05 

www.sola-podlehnik.si 

www.sola-podlehnik.si/vrtec 
os-mk.podlehnik@guest.arnes.si 

vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si  
                 

  

31 

 

- pomoč  pri razvijanju strokovne in osebnostne rasti (svetovanje, literatura, 

izobraz evanje), 

- sodelovanje na strokovnih aktivih, 

- sodelovanje in pomoč  pri timskem delu, 

- sodelovanje in pomoč  pri spremljanju otrokovega razvoja. 

 

3. Svetovalno delo s starši:  

- individualni pogovori s stars i, svetovanje, napotitev v ustrezno institučijo, vključ evanje 

v strokovno skupino za izdelavo IP otroka (soglasje k IP programu), 

- izvedba roditeljskih sestankov,  

-vpis novinčev: različ ne informačije, svetovanje (predvidoma v meseču marču),  

 

Sodelovanje z zunanjimi institucijami: 

-  druge institučije (ČSD Ptuj, Dispanzer za mentalno zdravje…) 

Prioritetne naloge: 

- svetovanje vzgojiteljičam pri nač rtovanju, izvajanju in evalvačiji vzgojno-

izobraz evalnega dela z namenom vnas anja sodobnih oblik in metod dela ter 

novejs im pogledom na delo s preds olskim otrokom, 

- vpis otrok,  

- organizačija izobraz evanja, dogovarjanje z izvajalči in vodenje evidenč o udelez bi,  

- izvajanje hospitačij in vodenje dokumentačije, 

- vodenje aktiva vzgojiteljič in pomoč nič vzgojiteljič, 

- naroč anje strokovne literature, 

- timsko sodelovanje, 

- organizačija izobraz evanja v okviru tematskih konferenč. 

  

Svetovalna sluz ba je eden od podsistemov vrtča, zato je njen temeljni čilj opredeljen s 

temeljnim čiljem vrtča oz. zavoda. Pri tem bomo upos tevali vizijo, poslanstvo, čilje 

poslanstva in vrednote. Izhodis č a za nač rtovanje pa so tudi nač ela Programskih smernič 

za delo svetovalne sluz be, kjer so opredeljene temeljne dejavnosti: 
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dejavnosti pomoč i, razvojno preventivne dejavnosti ter dejavnosti nač rtovanja in 

evalvačije. 

 

9.4.  PROGRAM DELA ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA  
 
9.4.1.  Skrb za zdravje in varnost otrok: 

- spremljanje obolevnosti otrok, 

- protiepidemsko ukrepanje ob pojavu bolezni, 

- vodenje zapisov o  pos kodbah in primerno ukrepanje ob pos kodbah, 

- spremljanje zdravstveno-higienskega vidika v vrtčih, 

- pregled ustreznosti omarič za prvo pomoč  skladno z zakonodajo in dopolnjevanje 

omarič po potrebi, 

- svetovanje in priprava strokovnih navodil in obvestil za zaposlene in stars e ob pojavu 

nalezljivih bolezni v vrtču, 

- po potrebi povezovanje, obves č anje in pridobivanje informačij v zvezi z zgornjo alinejo    

z  ZD, 

- povezovanje z zdravstveno ins pekčijo. 

 

9.4.2.  Zdravstveno vzgojno preventivno delovanje v smislu preprečevanja obolenj 

in poškodb: 

- organizačija in nadzor nad izvajanjem in spremljanje, izvajanje preventivne 

zdravstvene dejavnosti 

 

9.4.3.  Skrb za zdravje zaposlenih: 

- organizačija in nadzor nad izvajanjem in spremljanjem preventivne zdravstvene 

dejavnosti, 

- izdajanje navodil v zvezi s prepreč evanjem nevarnosti in tveganja pri delu, 

- obves č anje in usposabljanje delavčev in otrok,  

- zagotavljanje sredstev in materiala v ta namen. 
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9.5. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU TER POŽARNA VARNOST 
 
- izvesti je potrebno periodič no usposabljanje s področ ja varnosti in zdravja pri delu ter 

poz arne varnosti, 

- izvesti praktič ne vaje evakuačije iz stavbe, v primeru naravne nesreč e ter priprava vse 

potrebne dokumentačije za primer resnič nega alarma. Evakuačijske vaje bomo izvajali 

vsaj 1 krat letno, in sičer oktobra 2015. 

                                            

10. ORGANIZATOR PREHRANE  
 

Ena izmed glavnih nalog vrtča je skrb za zdravje in dobro poč utje otrok in zaposlenih. Na 

področ ju zdravja intenzivno sodelujemo z zunanjimi ustanovami in se dodatno 

izobraz ujemo. Vključ eni smo tudi v projekt Zdravje v vrtču. Otroči so v vrtču delez ni treh 

obrokov hrane, zato je zelo pomembno, da zauz ijejo predvsem kvalitetna in varna z ivila, 

ki so kakovostno in skrbno pripravljena. S premis ljeno in strokovno nač rtovanimi 

jedilniki si prizadevamo, da otrokom ponudimo č im več  raznovrstne hrane, ki je 

energijsko in hranilno uravnotez ena. Pri tem upos tevamo letni č as in ponudbo sezonske 

hrane. Kakovost in varnost z ivil zagotavljamo z metodo HAČČP. 

Skrbimo tudi, da otroči zauz ijejo dovolj tekoč ine. V č asu bivanja v vrtču imajo na 

razpolago vodo ali č aj. Otroke z e zgodaj navajamo na samostojnost pri prehranjevanju, 

kar ugodno vpliva na skupinsko dinamiko v oddelku ter vzdus je v č asu obrokov. Skrbimo 

tudi za osnovne higienske in kulturne navade. Za otroke s prehranskimi alergijami in 

drugimi zdravstvenimi posebnostmi pripravljamo dietno prehrano na podlagi 

zdravnis kega potrdila ter seznama prepovedanih in dovoljenih z ivil. 

 

 10.1. OSNOVE NAČ RTOVANJA PREHRANE 

 

Pri nač rtovanju tedenskih jedilnikov bomo upos tevali smerniče za nač rtovanje prehrane 

v vzgojno- izobraz evalnih ustanovah, praktikum o sestavi jedilnikov, kakovostna merila 

za z ivila, zakon o s olski prehrani itd. 
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Celotna prehrana v  vrtcu bo načrtovana tako, da bo upoštevala naslednja osnovna 

načela: 

- polnomastno mleko za vse otroke v vrtču, 

- porčije juh bodo majhne, da otrok ne nasitijo preveč , 

- za pitje bo na voljo nesladkan č aj, voda, razredč eni 100 % sadni sokovi, 

- izogibanje belemu kruhu in uporaba drugih vrst (koruzni, ovseni, rz eni, č rni, 

ajdov, polnozrnati), 

- jedilniki, prilagojeni sezoni, 

- vključ evanje regijskih posebnosti, 

- vključ evanje brezmesnih kosil, 

- vključ evanje stroč nič in z itarič, 

- ne vključ evati odsvetovanih z ivil: 

 pekovski in slas č ič arski izdelki – pripravljeni, 

 gazirane in sladke pijač e, 

 majoneza, mesni namazi ter č okoladni namazi in trde margarine, 

 z ivila z visokim delez em mas č ob, 

 instant juhe in jus ni končentrati, 

- skupine z ivil bodo v tedenskih jedilnikih zastopane v skladu s spodnjo tabelo 

 
SKUPINE ŽIVIL POGOSTOST UŽIVANJA 

Mleko in mleč ni izdelki vsak dan 

Meso, perutnina, stroč niče, jajča ali ores č ki in 

drugo lupinasto sadje 

7-krat na teden, od tega meso do 4-krat na 

teden 

Kruh, z ita, riz , testenine, krompir in druga 

s krobna z ivila 

vsak dan 

Sadje vsak dan (2-krat na dan) 

Zelenjava vsak dan  

Gotova z ivila z veliko mas č ob, sladkorjev in soli redka uporaba – to je v velikih č asovnih 

presledkih ali v razmeroma majhni frekvenči 

Pitna voda ali priporoč ene zamenjave na voljo ves dan 
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Otrokom, za katere bomo prejeli zdravnis ko potrdilo, bomo pripravljali ustrezno dietno 

prehrano. Skrbeli bomo, da se skozi vzgojni pročes otroke izobraz uje o zdravi prehrani in 

kulturi prehranjevanja ter ustrezni higieni otrok, saj zdrave prehranjevalne navade, ki si 

jih otroči pridobijo v zgodnjem otros tvu, vplivajo na izbiro z ivil in nač in prehranjevanja 

tudi v kasnejs em z ivljenjskem obdobju. 

 

10.2.  PRIORITETE: 
 

- pogostejs e vključ evanje z ivil ekolos ke in integrirane pridelave (v vseh obrokih), 

- omejevanje sladkorja, soli, nekvalitetnih mas č ob, 

- vključ evanje več  svez e zelenjave, 

- poveč ati delez  polnovrednih z ivil (kas e, testenine, kruh, pečivo ...), 

- tedensko vključ iti v jedilnik eno brezmesno kosilo, 

- nabava sezonskih in lokalnih z ivil, 

- iskanje novih primernih jedi in rečeptov, 

- pogostejs a priprava jedi, ki jih otroči radi jedo, vendar  v skladu s smerničami, 

- kontrola nabave z ivil (kvaliteta, čene,…) v sodelovanju s kuhinjskim osebjem, 

- vzpostaviti kvalitetno delo z dobavitelji z ivil, 

- obnoviti znanje kuhinjskega osebja o pomembnosti HAČČP nač rta in spos tovanja 

njegovih nač el, 

- sodelovanje s stars i otrok s posebnimi dietami in vegetarijansko prehrano, 

- iskanje novih primernih z ivil za pripravo dietnih jedi, 

- spremljati novosti na področ ju prehrane otrok in se udelez iti dodatnih izobraz evanj. 

 

11. PROGRAM STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA DELAVCEV VRTCA 
 

Stalno strokovno izpopolnjevanje pomeni obliko vsez ivljenjskega izobraz evanja tako 

strokovnih kot tudi drugih delavčev, ki jim nudi moz nost za obnavljanje, razs irjanje in 

poglabljanje znanja ter seznanjanje z novostmi stroke. Zaposleni imajo moz nosti 
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strokovnih izpopolnjevanj preko različ nih oblik in vsebin izobraz evanj v okviru 

nač rtovanih področ ij in v skladu s 53. č lenom KPVIZ:  

 

Čilji stalnega strokovnega izpopolnjevanja: 

- podpiranje profesionalnega in strokovnega razvoja vsakega zaposlenega, 

- poveč anje kakovosti in uč inkovitosti vzgojno-izobraz evalnega dela v vrtču. 

 

V s olskem letu 2015/2016  bomo nadaljevali izobraz evanje, ki ga vodi S ola za ravnatelje 

v Kranju,  Usposabljanje s ol in vrtčev za samoevalvačijo. 
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12. SODELOVANJE S STARŠI 
  

Sodelovanje med vrtčem in stars i je pomembna plat kakovosti preds olske vzgoje. Stars i 

imajo pravičo in moz nost sodelovati pri nač rtovanju z ivljenja in dela v vrtču in oddelku 

in po dogovoru z vzgojiteljičami sodelovati pri vzgojnem delu, ob tem pa spos tovati 

strokovno avtonomnost vrtča.  

Program sodelovanja s stars i nač rtujemo skladno z nač eli, ki so opredeljena v 

Kurikulumu za vrtče. 

 

12.1.  OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI: 
 

a.)  Skupna in skupinska srečanja: 

 informativni roditeljski sestanki za stars e novo sprejetih otrok v vrteč, 

 oddelč ni roditeljski sestanki, 

 strokovna predavanja. 

 

b.)  Individualne oblike sodelovanja: 

 pogovori s stars i ob vpisu otroka v vrteč, 

 individualni pogovori z vzgojiteljičo oddelka pred vstopom otroka v vrteč, 

 individualni pogovori s pedagoginjo,  

 izmenjava informačij ob vsakodnevnih stikih s strokovnimi delavči ob prihodu in 

odhodu otrok, 

 meseč ne pogovorne ure,  

 osebna sporoč ila stars em na zloz enkah, obvestilih. 

 

c.)  Neformalne oblike sodelovanja: 

 skupne prireditve, 

 praznovanja, 

 ustvarjalne delavniče otrok, stars ev in delavčev, 

 obiski, izleti 

 predstavitve dela v oddelku preko nastopov otrok, 
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 dnevi odprtih vrat.  

 
a.) Predavanja za starše: 

 Predavanja za stars e v okviru roditeljskih sestankov, tematskih srečanj in 

pogovorov bodo izvajali strokovni sodelavči.   

Vsebino predavanj izberejo stars i na roditeljskih sestankih ali strokovne delavke 

glede na problematiko v oddelku. 

Informiranje staršev o programih, življenju in delu otrok v oddelkih in enotah ter 

o aktualnih vsebinah preko: 

 publikačije vrtča Podlehnik, 

 LDN oddelkov, 

 pisnih sporoč il o tekoč em delu, o z ivljenju in igri, o programih, o dejavnostih in 

projektih v skupini  na panojih pred igralničami, preko zgibank, s foto in video 

dokumentačijo, preko elektronskih medijev – dejavnosti, predstavljene na spletni 

strani,  

 ostalih informačij za stars e: čene programov, jedilniki za otroke, dnevni red, … na 

oglasnih tablah.  

Podrobni programi sodelovanja vrtča in druz ine (oblike, vsebine, termini, nosilči) so 

zapisani v LDN vzgojiteljič vrtča. 

 

f.) Pridobivanje informacij s strani staršev o potrebah, predlogih in pripombah 

preko: 

 ustnih ali pisnih informačij posameznih stars ev, predstavnikov sveta stars ev,   

 osebnih pogovorov,  

 skupnih sreč anj,  

 preko anketnih vpras alnikov.  
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12.2.  SVET STARŠEV    
 

Za organizirano uresnič evanje interesa stars ev se v javnem vrtču oblikuje Svet stars ev.  

Svet stars ev enot je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, 

ki ga stars i izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka (66. č len Zakona o organizačiji in 

finančiranju vzgoje in izobraz evanja). Prvi sklič sveta stars ev enote opravi ravnatelj.  

Svet stars ev zavoda: 

* predlaga obogatitvene programe, 

* daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 

* daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtča in o letnem delovnem nač rtu, 

* razpravlja o poroč ilih ravnatelja o vzgojno-izobraz evalni problematiki, 

* obravnava pritoz be stars ev v zvezi z vzgojno-izobraz evalnim delom, 

* voli predstavnike v Svet zavoda  

* opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

Na prvem sestanku Sveta stars ev zavoda bomo predstavili:  letni delovni nač rt za s olsko 

leto 2015/2016 in se pogovorili o pobudah in predlogih. 

 

13.  SODELOVANJE Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIMI ORGANIZAČIJAMI,  
ŠOLAMI IN ZAVODI 
 
13.1.  SODELOVANJE Z OSNOVNO ŠOLO  
 
Poteka na nivoju vzgojiteljič in uč iteljič prve triade. Vzgojiteljiče otrok, ki obiskujejo vrteč 

zadnje leto pred vstopom v s olo, se povez ejo z uč iteljičami v osnovni s oli, kamor bodo 

otroči vključ eni po odhodu iz vrtča, torej v več ini primerov OS  Podlehnik. Namen sreč anj 

je seznaniti otroke s s olskimi prostori in potekom dela v njih, vključ evanje v skupne 

aktivnosti v s olskih prostorih, izmenjava izkus enj med strokovnimi delavkami na 

različ nih področ jih dela. 

Prav tako se bodo osnovnos olski otroči in otroči iz vrtča povezovali skozi vse leto, in 

sičer: 

- pogovor in dejavnosti ob Tednu otroka z naslovom Nekaj ti moram povedati; 

- pust; (marec 2016), 
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- skupne ustvarjalne delavniče (jesenske, novoletne in pomladne) z učenči 1., 2., 3., 

in 4. razreda. 

- v okviru projekta Samoevalavčija v vrtčih in šolah, kjer smo si za področje 

izboljšave skupaj izbrali Učenje učenja s poudarkom na bralni pismenosti in 

Razvijanje in spodbujanje medsebojne pomoči. 

 

13.2.  VKLJUČEVANJE VRTČA V OKOLJE IN SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI 
ORGANIZACIJAMI 
 

Z okoljem se bomo povezovali na nivoju zavoda, na nivoju vrtčev oziroma posameznih 

enot,  kjer je povezovanje z okoljem s e najbolj pestro in vsebinsko bogato. Za otrokov 

razvoj imajo namreč  velik pomen prav sočialne izkus nje in čeloten sočialni okvir, v 

katerem se otrok razvija in uč i. Poudarek dajemo torej življenjskosti in odprtosti vrtca, 

to je tesni povezanosti z okoljem in druz ino. 

 

13.3. SODELOVANJE NA LOKALNI RAVNI  
 

 Z  občino Podlehnik kot ustanoviteljičo, predvsem z Odborom za 

negospodarstvo in javne sluz be druz benih dejavnosti: res evanje vpras anj, ki so 

vitalnega pomena za z ivljenje in delo vrtča. 

 S Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v različ nih projektih, 

vezanih na varnost otrok v čestnem prometu. 

 Povezovanje z zdravstveno službo: 

- zdravstveni dom – 

- zdravstveni dom – zobozdravstvena preventivna sluz ba  

 S Centrom za socialno delo Ptuj pri res evanju problematike otrok iz sočialno 

ogroz enih druz in. 
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14. VZDRZ EVALNA SLUZ BA IN IGRIS Č A 

 
 izvedba prioritetnih del se za čeloten zavod določ a sproti, glede na potrebe in 

interne preglede igris č  in notranjosti stavb (opredeljena v obsegu in razporedu dela 

vzdrz evalčev), 

 spremljanje stanja igral in igrišč – interna komisija, vodenje evidenč ter izdelava 

potrebnih poroč il. 

 
 

 

http://www.sola-podlehnik.si/
http://www.sola-podlehnik.si/
mailto:os-mk.podlehnik@guest.arnes.si
mailto:vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

