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I. IZHODIŠČA ZA LETNI DELOVNI NAČRT 
Vsi zaposleni v vrtcu smo tekom šolskega leta upoštevati smernice, ki smo jih zapisali v LDN vrtca kot 
tudi vse zakone in pravilnike, ki opredeljujejo naše delo. Revidirali in posodobili smo Načrt integritete v 
skladu z navodili, ki smo jih prejeli od Komisije za preprečevanje korupcije. V mesecu novembru 2015 je 
odstopila vodja načrta integritete, vendar njena namestnica še ni bila imenovana. 

V šolskem letu 2015/16 smo imeli enako število oddelkov  kot v preteklem letu, za igralnico še vedno 
uporabljamo preurejeno pedagoško sobo in polovico telovadnice ter dodaten oddelek v prostorih starega 
gasilskega doma. 

Vizija in poslanstvo vrtca 
Prizadevali smo si, da smo viziji vrtca Z roko v roki skupaj v vrtec in šolo ter Živimo zdravo z naravo, 
Narava je naša najpomembnejša igralnica, upoštevali pri vseh naših dejavnostih, prav tako tudi pri 
našem poslanstvu. 

 

II. CILJI IN NALOGE VRTCA 
 

Cilje, načela in naloge vrtca, ki so zajeti v Kurikulumu za vrtce, smo upoštevali pri planiranju in realizaciji 
dejavnosti tekom celega šolskega leta. Pri načrtovanju in izvedbi smo upoštevali starostno, individualno 
in kulturno primernost, strokovno sledenje otrokovemu razvoju, značilnosti učenja majhnih otrok, 
interakcijo med otroci, odraslimi in vzgojitelji, participacijo staršev v vzgojno-izobraževalnem procesu. 

 

Omogočali smo redno pisno in ustno obveščanje o dejavnostih, programih, redno izmenjavo informacij in 
pogovorov o otroku. Starši so imeli možnost sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu ter pri 
vzgojnem delovanju, kar so nekateri tudi realizirali, ne samo v času uvajanja otroka, temveč tudi kasneje 
z obiskom v oddelku. Prednostne naloge: Razvijanje ekološke zavesti in zdravega načina življenja, 
upoštevanje multikulturnosti, razvijanje pozitivnega mišljenja in ravnanja v vrtcu Polhov Gradec in zdrav 
način življenja, gibanje na svežem zraku ter pozitivno sporazumevanje med otroki, v vrtcu Šentjošt so 
bile vgrajene v elemente dnevne rutine in vodene dejavnosti. 

Tekom celega šolskega leta so vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic izvajale dejavnosti, ki so pripomogle 
k realizaciji večine elementov na otroka osredinjene metodologije dela Korak za korakom. V treh 
oddelkih vrtca smo izvajali inkluzijo za otroke s posebnimi potrebami. Dodatno individualno pomoč za 
otroka je v Polhovem Gradcu na osnovi odločbe izvajala pedagoginja Albina Jerman Slabe, specialna 
pedagoginja Barbara Kokot, logopedinja Vesna Štruc, v Šentjoštu pa socialna pedagoginja Suzana 
Kordež. Redno smo se sestajali na sestankih strokovnih skupin, kamor so bili vabljeni tudi starši otrok. 
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III. ORGANIZACIJA DELA IN POSLOVNI ČAS VRTCA 
V tem šolskem letu je v Vrtcu pri OŠ Polhov Gradec vzgojno-izobraževalno delo potekalo v 9 oddelkih, 
od tega 1 oddelek otrok starih od 1–2 leti, 2 oddelka  2–3 leta, 2 oddelka  3–4 let, 1 oddelek 4–5 let, 1 
oddelek 3–6 let in 2 oddelka 5–6 let. Oddelek najstarejših otrok je deloval v starem gasilskem domu v 
Polhovem Gradcu. V vrtcu v Šentjoštu je bil 1 oddelek prvega starostnega obdobja od 1–3 leta in 1 
oddelek drugega starostnega obdobja od 3–6 let.  V vseh 11 oddelkov vrtca je bilo vključenih  od 187 - 
195 otrok. Število zaposlenih je bilo enako kot prejšnje leto. 

V Vrtec Polhov Gradec so bili praviloma vključeni otroci iz KS Polhov Gradec in okoliških zaselkov. 
Vključili pa smo tudi nekaj otrok iz drugih občin – do zasedbe vseh prostih mest. V skladu s Pravilnikom 
o sprejemu otrok v vrtec so imeli prednost  otroci iz  občine  Dobrova - Polhov Gradec. 

V vrtec pri POŠ Šentjošt so bili vključeni otroci iz KS Šentjošt, občine Dobrova - Polhov Gradec ter 
sosednjih občin: Horjul, Vrhnika, Logatec in Gorenja vas - Poljane, pa tudi iz Polhovega Gradca do 
zasedbe vseh mest v oddelku prvega starostnega obdobja.  
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Urnike strokovnih delavcev smo prilagajali prihodom in odhodom otrok, ki smo jih vsakodnevno beležili 
en mesec. Na osnovi števila otrok so delavci postopno prihajali na delovno mesto. Sočasnost smo 
zagotovili v skladu z zakonodajo, ki predvideva 6 ur v oddelkih 1–3 in dislociranem oddelku v starem 
gasilskem domu in 4 ure v oddelkih od 3–6 let. Sočasnost ni potekala v času počitka otrok (17. člen 
Zakona o vrtcih), pomembno pa je, da smo jo zagotovili v času od 14.00 do 14.30, ko otroci vstajajo in se 
pripravljajo na popoldansko malico. Od 15.30 do 16.45 so se skupine otrok postopoma združevale do 
odhoda otrok domov.  

Poslovni čas je bil od 6.00–16.45, v Šentjoštu in v gasilskem domu od 6.15– 16.15 ure. Posamezen otrok 
je lahko prisoten v vrtcu največ 9 ur (14. člen Zakona o vrtcih). V primeru, ko starši v tem času ne morejo 
po otroka, so lahko  vložili prošnjo na Svet zavoda za podaljšano bivanje otroka v vrtcu.  

Vpis in sprejem otrok v vrtec je potekal preko celega leta, oddelki prvega starostnega obdobja so se v 
Polhovem Gradcu napolnili s 1. 9. 2015, edini otrok, ki ni bil sprejet, je bil vključen v enoto Šentjošt. V 
oddelkih drugega starostnega obdobja pa smo imeli še nekaj prostih mest. V mesecu aprilu 2016 je 
zasedala Komisija za sprejem otrok v vrtec za naslednje šolsko leto, ki je ugotovila, da lahko sprejmemo 
vse vpisane otroke, ki 1. septembra 2016 izpolnjujejo starostni pogoj 11 mesecev. Na čakalni listi je 
ostalo še 5 otrok, ki niso izpolnili starostnega pogoja. V oddelkih drugega starostnega obdobja pa je še 
nekaj prostih mest. 

 

IV. PROGRAMI PREDŠOLSKE VZGOJE 
V vseh oddelkih je potekalo celodnevno vzgojno delo, upoštevajoč načela Kurikuluma za vrtce in 
metodologije Korak za korakom. Po potrebi smo se prilagajali nastali situaciji, saj občasno niso bili 
zagotovljeni vsi pogoji za delo, predvsem pomanjkanje kadra zaradi bolniške odsotnosti, ki pa smo ga 
postopno lahko nadomeščali tudi z ustreznim kadrom preko študentskega servisa. Vzgojiteljice so 
načrtovale delo v skladu z letnim načrtom oddelka, ki so ga na roditeljskem sestanku predstavile 
staršem.  

Nadstandardni programi  
Nogomet za otroke od 3–6 let je potekal v popoldanskem času, enkrat tedensko v izvedbi Športnega 
društva, Nogometni klub Junior. 

Plesna šola Miki je za prijavljene otroke v starosti od 4–6 let izvajala plesne urice v prostorih vrtca, izven 
poslovnega časa. 

Prvič smo izvedli tečaj rolanja za otroke pred vstopom v šolo v spomladanskih mesecih. Organiziral in 
izvedel ga je profesor športne vzgoje Matija Pogačnik v sodelovanju z vzgojiteljicami. V ta namen smo 
kupili dovolj rolerjev in pripadajoče opreme, da so se lahko tečaja udeležili tudi otroci, ki je niso imeli. 

Vsi programi so bili plačljivi. 
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Obogatitveni programi vrtca 
Celoletni projekti 

Obogatitvene programe vrtca smo izvajali tekom celega šolskega leta, vsaka vzgojiteljica jih je 
podrobneje opredelila v načrtu skupine. 

TOY (TOGETHER OLD AND YOUNG) SKUPAJ STARI IN MLADI je mednarodni projekt, ki se izvaja 
pod okriljem Pedagoškega Inštituta, z namenom povezati mlado generacijo v starosti od 0–8 let in tisto 
nad 55 let. Povezovanje temelji na aktivni participaciji obeh generacij v kontinuiranih celoletnih srečanjih. 
V tem šolskem letu je potekal v dveh oddelkih vrtca, kjer so starejše gospe (nad 60 let) večkrat obiskale 
otroke v oddelku in z njimi izvajala različne dejavnosti. Otroci so navezali pristen odnos z njima, saj je 
eden od ciljev projekta približati starejšo generacijo tudi tistim otrokom, ki nimajo rednih stikov s starimi 
starši. Enkrat letno so bili v oddelek povabljeni tudi vsi stari starši otrok na prijetno druženje ob igri z 
vnuki. 

GOZDNA PEDAGOGIKA je pedagoški pristop, ki temelji na dejavnostih v naravnem okolju – gozdu, ki 
služi kot učilnica na prostem. Prek dejavnosti v gozdu so bili realizirani cilji iz vseh vzgojnih področij na 
izkustven način, ki je otrokom najbližji način učenja. Dva oddelka sta izvajala dejavnosti najmanj enkrat 
tedensko, ostali oddelki pa občasno. 

GIBALNO DOPOLDNE – Vzgojiteljice so najmanj enkrat tedensko pripravile vadbeno uro v telovadnici 
vrtca, plesni dvorani ali na prostem. Poudarek je bil na razvijanju vseh mišičnih skupin, na naravnih 
oblikah gibanja in vključevanju elementov plesne vzgoje za predšolske otroke. 

FOTOGRAFIRANJE skupin je potekalo v jesenskem času. Starši so imeli možnost naročiti tudi 
individualni posnetek svojega otroka. 

KNJIŽNI NAHRBTNIK je celoletna dejavnost, ki se je izvajala v vseh oddelkih vrtca, z namenom 
razvijanja bralne kulture v sodelovanju s starši s poudarkom na razvijanju pozitivnega odnosa do knjige. 
V nahrbtniku je bila slikanica za otroka, strokovna literatura za starše, ponekod tudi maskota oddelka. Na 
željo staršev so v nekaterih oddelkih dodali še en nahrbtnik, da bi si lahko otroci ogledali čim več knjig. 

USTVARJALNI IN PRAVLJIČNI DOPOLDNEVI so potekali enkrat  do dvakrat na mesec v 
dopoldanskem času, namenjeni pa so bili vsem otrokom vrtca. Pripravile so ga vzgojiteljice, tako da so 
predstavile pravljico ali zgodbo. Vse omenjene dejavnosti imajo velik pomen za otrokovo doživljanje 
umetnosti in bogatenje besednega zaklada.  

V mesecu novembru so si otroci v Polhovem Gradcu in Šentjoštu ogledali plesno predstavo Tinka 
Pobalinka ob spremljavi godalnega tria v izvedbi profesionalne plesne skupine.   

V sodelovanju  z mamo otroka iz skupine Ribice  se nam je v mesecu oktobru predstavila Glasbena šola 
Grosuplje s koncertom klasične glasbe. Nastopa so se veselili tako otroci, ki so nastopali, kot hvaležna 
publika od najmlajših do najstarejših vrtčevskih otrok. 
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V tednu kulture sta nas obiskala glasbenika, ki sta otrokom predstavila različna glasbila iz vseh koncev 
sveta in tudi igrala nanje krajše skladbe. Svoj nastop sta poimenovala Potovanje okoli sveta. 

V mesecu marcu so učiteljice osnovne šole zaigrale lutkovno igrico za otroke vrtca v avli osnovne šole. 

V mesecu aprilu so učitelji podaljšanega bivanja zaigrali igrano igrico Medved išče pestunjo  za otroke iz 
vrtca,  oboje je bil primer sodelovanja z vrtcem in šolo, ki ga bi bilo potrebno v bodoče še krepiti in 
nadgrajevati. 

V mesecu aprilu so si otroci ogledali igrano predstavo Zvezdica Zaspanka v Kulturnem domu Jakoba 
Trobca, v izvedbi amaterske igralske skupine, v katero so vključeni otroci iz naše šole. 

Poleg načrtovanih prireditev smo v mesecu juniju uživali v plesni predstavi Peter Klepec v izvedbi 
Srednje vzgojiteljske šole iz Ljubljane. Predstavi so sledile še likovne delavnice za starejše otroke. Na 
predstavo smo povabili tudi obiskovalce, ki so prišli na Dan odprtih vrat vrtca. 

v mesecu juniju so otroci prvega razreda podružnične šole Šentjošt odigrali predstavo Muca copatarica 
za vse otroke vrtca Šentjošt. 

Vse predstave so bile za otroke brezplačne, ker nam je uspelo zagotoviti sredstva iz drugih virov. 
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IZDELOVANJE MAP − Otroci so s pomočjo vzgojiteljic izdelali vsak svojo mapo, v katero so do konca 
šolskega leta shranjevali svoje izdelke. Navajali smo  jih na skrb za svoje stvari in na spoštovanje 
svojega dela. Ob koncu leta so izdelke skupaj z mapo odnesli domov. 

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI − vsak otrok je lahko praznoval rojstni dan v vrtcu v dogovoru med 
vzgojiteljico in starši, ki so imeli možnost aktivne participacije pri izvedbi te dejavnosti. Vzgojiteljice so 
seznanile starše z načinom praznovanja rojstnega dne na prvem roditeljskem sestanku, in sicer, da so 
dobrodošli v vrtcu, vendar brez dodatne hrane in sladkarij. Število staršev, ki so pripravljeni delček 
svojega časa posvetiti praznovanju rojstnega dne skupaj z otrokom v vrtcu, je vsako leto večje. Na 
povabilo se je odzvalo veliko staršev in s svojo prisotnostjo in dejavnostjo obogatilo učno okolje vsem 
otrokom v skupini. Vsak otrok je dobil simbolično darilo. Otroci  so v skupini narisali  risbice, ki so jih 
oblikovali v knjigo in jo podarili slavljencu. 

SKRB ZA ZDRAVJE smo izvajali v obliki dejavnosti, ki pripomorejo k izboljšanju pogojev za zdrav razvoj 
in preprečujejo možnosti različnih okužb. Sodelovali smo z dipl. medicinsko sestro Tejo Kosmač iz 
Zdravstvenega doma Vič, ki izvaja naloge preventivne zobozdravstvene vzgoje za najmlajše. Obiskala je 
vse oddelke otrok od tretjega leta dalje. Strokovne delavke vrtca so svoje znanje poglobile na seminarju 
Zdravje v vrtcu in Varno s soncem. V pomladanskih in poletnih mesecih smo upoštevali smernice za 
zaščito pred soncem in čas bivanja na prostem prilagodili jakosti sonca. V dneh, ko je bilo vreme lepo, 
smo zamenjali dnevni red v oddelkih tako, da je takoj po zajtrku sledilo bivanje na prostem, po 10. uri pa 
so se dejavnosti nadaljevale v igralnicah. 

PEVSKO DOPOLDNE smo izvajali enkrat mesečno. Otroke smo družili glede na starost, tako da smo 
jim lahko prilagodili zahtevnost petja. Najmlajše sta vodili Nina Dolinar in Dragica Trobec, otroke srednje 
starosti je vodila Vida Sadek, najstarejše pa Nataša Janša. 

PEVSKI ZBOR VRTCA – Vzgojiteljice so izbrale nadarjene otroke iz starejših skupin in jih povabile v 
pevski zborček. Zborček je v mesecu aprilu nastopil na 20. Območni reviji pevskih zborov v Cankarjevem 
domu na Vrhniki pod vodstvom Nine Dolinar in ob glasbeni spremljavi Dragice Trobec, Nataše Janša in 
Vide Sadek. 

KREPIMO DRUŽINE – Je dejavnost, namenjena staršem v popoldanskem času. V nabiralniku se je 
nabralo dovolj vprašanj za 3 srečanja, ki jih poimenujemo Skupnostna kavarna. Obravnavali so 
problematiko, ki so jo izpostavili starši. Srečanja sta moderirali vzgojiteljici Jasna Škarič in Matejka 
Krvina. 

KORAK ZA KORAKOM – V tem šolskem letu smo nadaljevali z implementacijo metodologije tako, da smo 
poglobili področje Strategije poučevanja. Vzgojitelji so novo pridobljeno znanje tekom leta implementirali 
v svoje vsakdanje delo.  

Tudi področju profesionalni razvoj smo se posvečali preko različnih dejavnosti.  Vsako leto nas obišče 
strokovnjakinja s Pedagoškega inštituta, ki prisostvuje dejavnosti v oddelku, nato pa v razgovoru z 
vzgojiteljico oceni nivo kvalitete njenega dela in ji predlaga izboljšave pri njenem delu. Zraven sta prisotni 
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še 2 vzgojiteljici, ki se tako učita tehnik opazovanja in istočasno reflektirata svojo pedagoško prakso ter 
izboljšave tudi same uvedeta v svoje oddelke. V tem šolskem letu je bila gostiteljica Jasna Škarič. 

DAN ODPRTIH VRAT VRTCA smo organizirali 17. 6. 2016, z namenom promocije naše dejavnosti in 
vrtca širši javnosti. Povabili smo tudi vse novo vpisane otroke za naslednje šolsko leto in jih razporedili 
po oddelkih, ki so ustrezali njihovi starosti. Po eni uri bivanja v oddelku smo jih povabili na ogled  plesne 
predstave Peter Klepec v izvedbi dijakov Srednje vzgojiteljske šole iz Ljubljane. Tako so otroci doživeli 
prvi stik z vrtcem v spremstvu staršev mnogo prej, preden so bili vključeni v dnevni program. Otroci in 
starši so bili veseli povabila in so se odzvali v velikem številu. 

LUTKOVNO GLEDALIŠČE – Otroke pred vstopom v šolo smo v soglasju s starši peljali na ogled 
lutkovne predstave v Lutkovno gledališče v Ljubljano. Ogledali so si predstavo Anje Štefan z naslovom 
Štiri črne mravljice. Starši so  prispevali za prevoz in vstopnino. 

ZAKLJUČNI IZLET – Za otroke iz skupin pred vstopom v šolo je bil organiziran na pobudo Sveta 
staršev. Prvotna lokacija letališča je bila odpovedana, zato smo otroke peljali v MINI CITY, kjer so otroci 
pod vodstvom animatorjev spoznavali različne poklice. Stroške prevoza in vstopnine so krili starši.  

 

Program Skupnih Vzgojnih Dejavnosti Z Otroki V Okviru Rednega Vzgojnega Programa 

ČAS NASLOV DEJAVNOSTI REALIZACIJA 
September – oblikovanje skupine 

– jesen, krašenje prostorov z izdelki 
otrok 

– vse dejavnosti so bile realizirane 
 

 – pravljično dopoldne – Repa velikanka 

Oktober 
 

– teden otroka 
– izdelovanje map 
– obisk gasilcev v kraju 
– skupinsko fotografiranje 
– kostanjev dan 

– vse dejavnosti so bile realizirane 

 – pravljično dopoldne – Obuti maček 
– Bibi in Gusti 

November – 15. november – medeni zajtrk  
– predstava v vrtcu 
– krašenje prostorov skupaj s starši 
– izdelava voščilnic 

– izveden v vseh oddelkih vrtca 
– Tinka Pobalinka 

– nekatere vzgojiteljice so povabile tudi otroke 

 – pravljično dopoldne  
–Trije dobri možje in ljubezen 
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December – Miklavževa malica,  
– obdarovanje oddelkov 
– skupno petje 

– koncert klasične glasbe 

– za malico so bili kruhovi parkeljci, otroci so bili 
veseli daril – igrač za oddelek 
– Glasbena šola Grosuplje nam je pripravila lep 
koncert 

 – pravljično dopoldne – Mišek Tip med božičnimi prazniki 
– Lun in škrat nagajivček 

Januar – aktivnosti na snegu – ob primernem vremenu so izvajali dejavnosti 
na snegu 

 – pravljično dopoldne – Mojca Pokrajculja 
Februar – kulturni praznik 

– obisk delavca v kulturi 
– kulturni praznik smo obeležili na otrokom 

primeren način 
– Glasbena prireditev: Potovanje okoli sveta 

– otroci starejših skupin so si ogledali lutkovno 
predstavo v Lutkovnem gledališču v Ljubljani 

 – pravljično dopoldne – Srček za mamico 
– Glasbena pravljica 

Marec – pustno rajanje 
– Gregorjevo 
– pomlad, krašenje prostorov 

– materinski dan v  
sodelovanju s KS 
– praznovanje po oddelkih 

– pustno rajanje je potekalo v vrtcu in v šoli 
–  izdelovali in spuščali so gregorčke  po reki 
– Vrtec Šentjošt v sodelovanju z OŠ je pripravil lepo 
prireditev za materinski dan, ostale skupine so imele 
praznovanje v igralnicah 

– lutkovno igrico v šoli so nam pripravile 
učiteljice 

 – pravljično dopoldne – Kdo bo pospravil igrače?  
– Rokavička 

April – daljši pohod v okolico kraja – otroci II. starostnega obdobja so opravili več 
pohodov v okolico vrtca 

– igrano predstavo v šoli so nam pripravili 
učitelji podaljšanega bivanja 

 – pravljično dopoldne – Pravljica o Pomladi 
Maj – 15. maj, Dan družin-  pripravimo tek 

družin 
– otroci I. in  II. starostnega obdobja so sodelovali na 
teku skupaj s starši  

– Otroci starejših skupin so se z avtobusom 
peljali v Mini City 

 – pravljično dopoldne – Pod medvedovim dežnikom 
– Plašček za Barbaro 

Junij – zaključek šolskega leta 
 

– vsaka skupina je izvedla dejavnost za otroke 
in starše ob zaključku šolskega leta 

 
 – pravljično dopoldne – Zrcalce 

– Zajčkova hišica 
Julij – igre na prostem – načrtovane dejavnosti  so potekale preko 
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Avgust – igre z vodo celega poletja, s poudarkom na igrah s 
peskom in vodo 
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V. RAZPORED OTROK IN DELAVCEV V ODDELKE 
Strokovni delavci so delali po razporedu. Do zamenjav je prišlo v oddelku Ježki v Šentjoštu, kjer je 
najprej delala Maja Justin, v oktobru se na to mesto s porodniškega dopusta vrnila Darja Malovrh. V 
skupini Metuljčki je Luka Meseca nadomestila Maja Justin. Za nadomeščanje odsotnih delavk smo imeli 
na razpolago študentke: Nives Malovrh, Špelo Jazbar, Urško Saksida, dolgotrajno bolniško pa sta 
nadomeščali vzgojiteljici Mateja Malovrh in Petra Tomšič. Število otrok v oddelkih se je med šolskim 
letom povečevalo, saj sta dva starša iz Polhovega Gradca vključila otroka v vrtec v Šentjoštu. 

VI. DELO STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV VRTCA 
Pedagoško vodenje in nadzor v vrtcu je opravljal ravnatelj Jernej Klemen in pomočnica ravnatelja za 
vrtec, Silva Križič.  

Pomočnica ravnatelja je z namenom spremljanja kvalitete dela v vrtcu hospitirala v vseh oddelkih vrtca v 
skladu z razporedom iz LDN-ja. Po končani hospitaciji je opravila razgovor, na katerem je vzgojiteljicama 
svetovala dodatne izboljšave v oddelku in v procesu izvajanja dejavnosti. Opravljala je še druge naloge v 
skladu z načrtom; vodenje higienskega režima, vpis otrok, vodenje evidence prispelih vlog, priprava 
podatkov in točkovanje vlog za Komisijo za sprejem otrok v vrtec, izdajanje obvestil in pogodb za novo 
vpisane otroke, oblikovanje predlogov oddelkov, priprava podatkov za centralni čakalni seznam, 
sklicevanje in vodenje strokovnih skupin za otroke s posebnimi potrebami,  spremljanje otrokovega 
razvoja, sprejemanje v vrtec, sodelovanje s starši, organizacija in izvedba predavanj za starše, 
pripravljanje pedagoških konferenc, sodelovanje pri načrtovanju in oblikovanju LDN-ja, priprava poročila 
o realizaciji LDN-ja, priprava Publikacije za vrtec, pisanje kronike vrtca, sodelovanje pri nabavi sredstev 
za dopolnitev okolja, od pohištva do didaktičnih igrač, nabavljanje otroške in strokovne literature,  
spremljanje in evidentiranje pomanjkljivosti pri opremi v prostorih vrtca, sprotno opozarjanje na 
pomanjkljivosti in javljanje napak hišniku, vodenje knjige igrišča, sodelovanje pri izdelavi urnikov 
strokovnih delavk, sodelovanje z vodstvom pri kadrovski politiki, načrtovanju in izvajanju strokovnega 
izobraževanja. Vodenje različnih evidenc in izdelava statističnega poročila, arhiviranje dokumentov in 
uničevanje le-teh v skladu z zakonodajo. Organizacija dejavnosti za povezovanje vrtca z okoljem, 
sodelovanje na sestankih Sveta staršev in Odboru za družbene dejavnosti Občine Dobrova -Polhov 
Gradec, kadar se obravnava tematika vrtcev.  

VII. SODELOVANJE S STARŠI 
Sodelovanje s starši je pomemben del kakovostne predšolske vzgoje, saj prispeva k dopolnjevanju 
družinske institucionalne vzgoje. Staršem smo ponudili različne oblike sodelovanja z željo, da se jih 
udeležijo v čim večjem številu. S tem so pokazali zanimanje za delo v vrtcu ter si vzeli čas za dejavno 
preživljanje časa z otrokom, hkrati pa so mu pokazali, da spoštujejo njegovo delo in okolje, v katerem 
preživlja večino dneva. S svojo prisotnostjo na rojstnem dnevu otroka v vrtcu so pokazali 
pripravljenost za aktivno participacijo. Glede na pozitivne izkušnje v tem letu pričakujemo, da se bodo 
starši v bodoče še bolj aktivno udeleževali dejavnosti v vrtcu.  
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Izvedli smo večino planiranih dejavnosti, med drugim tudi predavanje v mesecu marcu doc. dr. Katarine 
Kompan Erzar z naslovom Starši in vzgojitelji z roko v roki. Udeležba strokovnih delavk vrtca je bila 
velika, staršev pa bolj skromna. 

Starši so imeli možnost uvajanja svojega otroka v prvih dneh vključitve otroka v vrtec in s tem otroku 
omogočili lažji prehod od doma v vrtec. V nekaj primerih so to nalogo uspešno opravili tudi stari starši. 

V mescu decembru so starši sodelovali na delavnicah, kjer so krasili oddelke svojih otrok in jim s tem 
pripravili presenečenje ob jutranjem prihodu v vrtec. 

V mesecu marcu so vzgojiteljice pripravile različne dejavnosti za starše ob materinskem dnevu. 
 

Veliko staršev se je udeležilo letošnjega Teka družin, ki so ga vzgojiteljice popestrile z različnimi 
gibalnimi dejavnostmi, namenjenimi staršem in otrokom. Prireditev je vodila vzgojiteljica Vida Sadek. 

Starši so aktivno sodelovali pri prebiranju pravljic in strokovne knjige iz knjižnega nahrbtnika, v zvezek 
so napisali nekaj svojih in otrokovih misli, ki so se porodile tekom dejavnosti. 

Starši – staršem – Na njihovo pobudo smo pripravili regal na hodniku, kjer imajo  možnost pustiti 
slikanico ali igračo, ki jo ne potrebujejo več, ostali starši pa si jo lahko sposodijo. Na polici zbiramo tudi 
kamenčke za mozaik, ki naj bi krasil eno od betonskih sten igrišča vrtca. 

Skupnostno kavarno sta trikrat izvedli vzgojiteljici Jasna Škarič in Matejka Krvina. Obravnavali so 
problematiko, ki so jo starši izpostavili na anonimnih listkih. Starši so izrazili zadovoljstvo s to obliko 
sodelovanja in izrazili željo, da jo izvajamo tudi v bodoče. 

Rokodelske delavnice – Mama otroka iz vrtca je delila svoje znanje o obdelavi lesa z otroki iz starejših 
skupin, ki jih je večkrat obiskala. Starši so zbrali veliko odpadnega lesa, s katerim so lahko otroci 
ustvarjali različne izdelke. 

Svet staršev 
Svet staršev je sestavljal po en predstavnik staršev iz vsakega oddelka. Delegati so se sestajali v sestavi 
Sveta staršev šole in vrtca večkrat letno. Na sestankih so predstavniki vrtčevskih skupin predlagali 
načrtovanje in izvedbo več nadstandardnih in obogatitvenih dejavnosti, obisk lutkovne predstave v 
Ljubljani, zaključni izlet za starejše otroke, večdnevno letovanje otrok, sporočali pripombe na delovanje 
vrtca in občasno tudi pohvale vzgojiteljicam. 
 

Roditeljske sestanke smo izvedli v skladu z načrtom. Prvi je bil v mesecu septembru, kjer so starši 
prejeli osnovne informacije o delovanju skupine, vzgojiteljice so predstavile LDN oddelka, starši pa so 
predlagali predstavnika v Svet staršev. 

Na prvem delu 2. roditeljskega sestanka v mesecu februarju se nam je predstavila skupina staršev, ki se 
je zbrala z namenom združevanja staršev, učiteljev in vzgojiteljev v programu Komunikacije za boljšo 
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osnovno šolo (Kokoš). Program sta predstavila g. Drago Bokal in g. Janez Koprivec, drugi del je bil 
namenjen evalvaciji polletnega dela in načrtovanju sodelovanja s starši do konca leta v posameznih 
oddelkih. 

V Vrtcu Šentjošt je na prvem delu 2. roditeljskega sestanka predavala višja medicinska sestra ga. Tea 
Kosmač na temo zdravja otrok v vrtcu. 

Tretji roditeljski sestanek je bil v obliki različnih dejavnosti v dogovoru s starši. Nekateri so šli na izlet 
skupaj s starši, imeli družabno srečanje s piknikom ali pa so se srečali v oddelku ob prikazu dejavnosti. 

V mesecu juliju 2016 je pomočnica ravnatelja za vrtec, Silva Križič, izvedla roditeljski sestanek za starše 
novo vpisanih otrok za šolsko leto 2016/17 na temo vključevanja otrok v vrtec, predstavitev metodologije 
Korak za korakom, plačila vrtca, uvajalnega obdobja s pojavom krize in odgovarjala na vprašanja 
staršev. Nekateri starši, ki se niso mogli udeležiti sestanka, so se osebno zglasili v vrtcu, kjer so dobili 
vse željene informacije. 

 
Pogovorne ure 
Na pogovornih urah so vzgojiteljice s starši spregovorile o razvoju in posebnostih posameznega otroka, o 
njegovem počutju in dejavnostih v vrtcu. Govorilne ure so potekale enkrat mesečno. Starši so se 
vpisovali v preglednico. Vsi starši novo vpisanih otrok so imeli individualno pogovorno uro pred vstopom 
otroka v vrtec zadnje dni v mesecu avgustu. Na njej so se pogovorili o postopku uvajanja otroka v vrtec 
in njegovih posebnostih. 
 

Druge oblike sodelovanja s starši 
Celo šolsko leto je potekalo zbiranje plastičnih zamaškov v humanitarne namene. Starši in otroci iz vrtca 
zelo vestno zbirajo in prinašajo plastične zamaške. Letos smo jih namenili 12-letnemu Niku iz Loga pri 
Brezovici, ki je ob rojstvu utrpel hude možganske poškodbe, otrok ne more samostojno sedeti, hoditi in 
govoriti. S pomočjo zbiranja zamaškov bi mu starši radi nudili posebno terapijo, ki je samoplačniška. Do 
konca šolskega leta smo zbrali 163 kg zamaškov. Tudi pri zbiranju papirja so bili starši in otroci uspešni, 
zbranega denarja še nismo porabili. 
 

KOKOŠ (komunikacija za kakovostno osnovno šolo) 
Starši so se organizirali  z namenom izboljšanja komunikacije med šolo, vrtcem in njimi. V ta namen so 
sklicali več sestankov, na katerih so nam predstavili cilje njihovega delovanja in predloge za izboljšanje 
stanja. Pripravljeni so sodelovati na vseh področjih z namenom dviga kvalitete dela in izboljšanju klime in 
kulture na šoli. Predstavnica vrtca v odboru je bila vzgojiteljica Nataša Janša. Predlagali so izpeljavo 
predavanja za starše: Razsvetljenstvo ali kako se otroci učijo, v izvedbi mag. Mateje Režek s 
Pedagoškega Inštituta v Ljubljani. 
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VIII. SODELOVANJE Z VZGOJNO−IZOBRAŽEVALNIMI, ZDRAVSTVENIMI IN 
DRUGIMI ORGANIZACIJAMI 
Sodelovanje z osnovno in podružnično šolo Šentjošt je potekalo v mesecu marcu, ko so skupaj pripravili 
prireditev ob praznovanju materinskega dne.  
Z namenom lažjega prehoda iz vrtca v šolo je preko celega leta potekalo več različnih dejavnosti. 
Sodelovali smo pri spoznavanju 1. razreda osnovne šole, ki so ga dvakrat obiskali starejši otroci iz vrtca. 
Učitelji podaljšanega bivanja so pripravili predstavo Medved išče pestunjo,  učitelji pa lutkovno igrico za 
vrtčevske otroke v avli osnovne šole. Vzgojiteljici iz vrtca, Nataša Janša in Matejka Krvina, pa sta na 
predstavo v vrtec povabili učence prvih razredov osnovne šole. 
Več oddelkov otrok je obiskalo šolsko knjižnico, kjer so si lahko ogledali poslovanje knjižnice in zanimive 
knjige. 
Šolski strokovni delavci so si lahko v vrtcu sposojali igrače in športne rekvizite, ki jih rabijo v učnem 
procesu. Sodelovali smo tudi s profesorjem športne vzgoje Matijem Pogačnikom pri izvedbi tečaja 
rolanja. 
Strokovne delavke šole, Albina Jerman Slabe, Barbara Kokot in Vesna Štruc, so v vrtcu izvajale dodatno 
strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami, večkrat letno smo se skupaj z vzgojiteljicami 
srečevale na sestankih strokovnih skupin. 
S šolsko svetovalno službo smo sodelovali pri poklicni orientaciji devetošolcev, saj so imeli vsi 
zainteresirani možnost spoznati poklic vzgojitelja predšolskih otrok z uvodno teoretično predstavitvijo 
poteka izobraževanja ter opis del in nalog delovnega mesta, ki ga je podala pomočnica ravnatelja za 
vrtec. Po razgovoru so imeli možnost praktičnega ogleda dela v posameznih oddelkih vrtca, ki so ga 
izvedle vzgojiteljice vrtca. 
 
Sodelovanje z zunanjimi strokovnimi sodelavci je potekalo preko Zdravstvene službe Vič za otroke s 
posebnimi potrebami in njihovimi strokovnimi delavci.  Z Zavodom za šolstvo smo sodelovali z udeležbo 
na njihovih seminarjih in strokovnih srečanjih dvakrat letno. S Pedagoškim Inštitutom smo sodelovali 
preko celega leta, kjer so se izobraževale vzgojiteljice in koordinatorka programa. Udeležili smo se 
srečanja ob 20-letnici programa Korak za korakom, obiskali so nas v vrtcu z namenom spremljanja 
kvalitete dela in pripravili predavanje za učitelje, vzgojitelje in starše. 
 

IX. MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM 
V tem šolskem letu nismo imeli pripravnika. 

 

X. DEJAVNOSTI ZA VKLJUČEVANJE VRTCA V OKOLJE 
Na spletnih straneh vrtca smo objavljali novice, s tem pa omogočali vpogled v naše delo vsem, ki jih to 
zanima. Sodelovali smo z gasilci, ki so naše otroke prijazno sprejeli na ogled gasilskega doma in jim 
pokazali prostore in opremo. Nekatere skupine so obiskale Muzej pošte in telekomunikacij ter graščino z 
namenom spoznavanja znamenitosti kraja. Otroci iz starejših skupin so sodelovali na likovnem natečaju 
za najboljšo znamko in bili povabljeni na zaključno prireditev skupaj s starši. 
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Z namenom promocije kraja smo tja povabili vzgojiteljice iz Vrtca Tolmin, ki so nas obiskale na strokovni 
ekskurziji. Povabili smo jih na čajanko, kasneje pa so si ogledale tudi naš vrtec. Pohvalile so prostornost 
oddelkov in bogato opremljenost z didaktičnimi igračami. 

Dva oddelka vrtca sta šla na obisk v podjetje Konstrukcije Schwartzmann d.o.o., kjer so jih prijazno 
sprejeli in jim predstavili delo v obratu. 

 

XI. SODELOVANJE S ŠOLAMI, KI IZOBRAŽUJEJO DELAVCE ZA POTREBE 
VZGOJE PREDŠOLSKIH OTROK 
Po dogovoru s srednjimi in višjimi kadrovskimi šolami pedagoške smeri  je naš vrtec nudil mentorstvo 
dijakom in študentom. Obvezno prakso in nastope za opravljanje enoletne dokvalifikacije in nastope za 
poklicno maturo so v vrtcu opravljale vzgojiteljice s Srednje vzgojiteljske šole iz Ljubljane in drugih 
srednjih šol. 
 

XII. PROGRAM IZOBRAŽEVANJA IN STROKOVNEGA SPOPOLNJEVANJA 
DELAVCEV VRTCA 

Strokovno izobraževanje izven vrtca 
Študijske skupine v organizaciji Zavoda RS za šolstvo OE Ljubljana se je za svetovalno delo udeležila 
Silva Križič. Vzgojiteljica Matejka Krvina pa se je udeležila srečanja študijske skupine na Vrhniki. 

Seminarja Plesna pedagogika so se udeležile Katarina Možek, Lučka Novak Seliškar, Mojca Marolt in 
Matejka Krvina. 

Koordinatorica projekta Korak za korakom Nataša Peljhan se je udeleževala srečanj na Pedagoškem 
inštitutu, poleg nje se je Katarina Možek udeležila  usposabljanja na Rogli, kjer so bila podana navodila 
za nadaljnje delo v vrtcu. Ravnatelj in pomočnica ravnatelja  sta se udeležila sestanka na Pedagoškem 
Inštitutu v začetku  in na koncu šolskega leta. 

Romana Mišič se je udeležila uvodnega seminarja Korak za korakom. Petra Bizjan, Darja Malovrh in 
Blažka Osredkar pa seminarja Oblikovanje spodbudnega učnega okolja. 

V novembru 2015 smo se udeležili mednarodne konference ob 20-letnici delovanja metodologije Korak 
za korakom v Sloveniji, ki je potekala v Rogaški Slatini. Prisotne smo bile Nataša Peljhan, Jasna Škarič, 
Breda Breška, Jerica Kreft in Silva Križič. Nataša Peljhan in Jerica Kreft sta na konferenci sodelovali s 
prispevkom s področja medgeneracijskega sodelovanja v vrtcu. 

Vzgojiteljice so se udeležile seminarjev v okviru projekta Zdravje v vrtcu in informacije prenesle na vse 
strokovne delavke. Nekaj strokovnih delavk je ob koncu izvajanja projekta napisalo poročilo o poteku 
dejavnosti na to temo. 



POROČILO	O	REALIZACIJI	LETNEGA	DELOVNEGA	NAČRTA	ZA	ŠOL.	LETO	2015/16	
	

	

Stran	18	od	20	

	

Dragica Trobec, Nataša Janša in Vida Sadek so se udeležile seminarja Pevska vzgoja v vrtcu in vse leto 
vodile glasbene dejavnosti 1x tedensko v mali telovadnici za več skupin. 

Majda Grbec Plestenjak se je udeležila seminarja Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu, Vladka Kordež in 
Jasna Škarič pa seminarja Gozdna pedagogika. 

Nina Dolinar se je udeležila seminarja Lutkovna šola. 

Nataša Janša in Alenka Jekovec sta se udeležili seminarja Predopismenjevalne veščine kot pogoj za 
razvoj pismenosti.  

Vladka Kordež, Anita Eržen in Mateja Maček so se udeležili seminarja: Otroci s posebnimi potrebami – 
problem ali izziv. 

Jana Škarič, Breda Breška, Anita Eržen in Karmen Oblak so se udeležile seminarja Ranka Rajoviča: 
Učenje je igra. 

Jerica Kreft se je udeleževala predavanj na UP PEF Zgodnje učenje, Vida Sadek pa predavanj na 
visokošolskem programu za vzgojitelja predšolskih otrok. 

Z namenom izboljšanja našega dela v vrtcu smo obiskale vrtec v Tolminu, kjer smo si ogledale delo v 
oddelku in prostore dveh vrtcev. Po končanem spremljanju dela v oddelku smo imele razgovor z 
vzgojiteljico in ravnateljico vrtca. Srečanja smo se udeležile Silva Križič, Nataša Peljhan, Mateja Maček 
in Breda Breška. 

Strokovne ekskurzije v Beneško Slovenijo so se udeležile Jasna Škarič, Nataša Janša, Dragica 
Trobec, Katarina Možek, Romana Mišič, Majda Grbec Plestenjak, Alenka Jekovec, Blažka Osredkar, 
Nina Dolinar, Mojca Marolt, Irma Kavčič in Silva Križič. 

 Interno strokovno izobraževanje 
Za vse delavce vrtca je bilo organizirano predavanje z naslovom  Varstvo pri delu in Promocija zdravja v 
vrtcu. Zaposleni so se lahko udeležili tudi vseh predavanj za starše, ki sta jih  organizirala šola in vrtec. 
Vabljeni so bili tudi na predavanje Razsvetljenstvo ali kako se otroci učijo v izvedbi mag. Mateje Režek.  
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XIII. PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV VRTCA 

Vzgojiteljski zbor 
Pedagoške konference strokovnih delavcev vrtca so potekale vsak drugi mesec preko celega šolskega 
leta. Obravnavali smo predlog LDN in poročilo o realizaciji LDN-ja, organizacijo dela in urnike, strokovne 
teme, načrtovanje predvidenih dejavnosti za naslednje obdobje in tekočo vzgojno problematiko. V 
mesecu juniju smo si v okviru pedagoške konference ogledale vrtec v Poljčanah. Zapisniki se hranijo v 
arhivu vrtca. 

Strokovni aktivi 
Strokovni aktiv oddelkov 1−3, 3–5, 5–6 

Vsak drugi mesec v letu so potekali redni sestanki vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic vrtcev Polhov 
Gradec in Šentjošt. Vodja aktiva od 1–3 je bila Katrina Možek, od 3–6 Nataša Peljhan, od 5–6 pa Mateja 
Maček. Na dveh  aktivih so potekale delavnice, ki jih je izvajala koordinatorka programa Korak za 
korakom Nataša Peljhan s poudarkom na realizaciji določene naloge, ki je bila na sestanku predstavljena 
in obravnavana. Na sestankih so sodelavke poročale o vsebini seminarjev, ki so se jih udeležile in 
razpravljale o tekoči vzgojni problematiki. Zadnji aktiv je bil skupen za vse, na njem so imele delavnico z 
Orffovimi instrumenti. 

Preko celega šolskega leta so vzgojiteljice izvajale medsebojne hospitacije v skladu z načrtom v LDN-ju. 

XIV. KADROVSKI, MATERIALNI IN DRUGI POGOJI, POTREBNI ZA 
URESNIČEVANJE VZGOJNEGA PROCESA 

Kadrovski pogoji 
Delavcem vrtca smo omogočali stalno strokovno izobraževanje, saj smo tako spodbujali njihovo 
profesionalno rast in razvoj. Vsem, ki so se izobraževali v lastnem interesu, smo to omogočili v skladu z 
možnostmi in ob čim manjšem motenju procesa dela. 

Organizacija prehrane 
Vse leto smo se v sodelovanju z vodjo šolske prehrane, go. Ilinko Kucler, trudili, da smo prehrano 
prilagodili tudi najmlajšim. Imamo tudi  Komisijo za prehrano, v katero je bila med drugimi vključena 
vzgojiteljica Dragica Trobec. Prve Pedagoške konference se je udeležila vodja prehrane ga. Ilinka 
Kucler, vzgojiteljice pa so podale svoje predloge za izboljšavo kvalitete prehrane. 
Po potrebi je kuhinja pripravljala dietno prehrano na osnovi zdravniškega potrdila, ki so ga predložili 
starši. 

Predvidene izboljšave za izvajanje programa 
Med šolskim letom smo opremo dopolnjevali glede na potrebe posameznih oddelkov. Redno smo 
naročali otroško in strokovno literaturo za knjižnico vrtca, prav tako so vsi oddelki dobili nove slikanice za 
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knjižni kotiček. Vsaka vzgojiteljica je izbrala didaktična sredstva za svoj oddelek, ki so obogatila praznični 
december ob prihodu Miklavža. Konec šolskega leta smo pridobili senčnico nad peskovnikom. V poletnih 
mesecih je bil prebeljen vrtec v Polhovem Gradcu in Šentjoštu. Le tam je bil izdelan zračnik v sobi za 
previjanje. 

Sklad Vrtec pri Osnovni šoli Polhov Gradec in pri podružnični  Osnovni šoli Šentjošt 
Sklad je bil ustanovljen  20. 6. 2016. Sestavlja ga sedem članov (4 starši otrok iz vrtca ter 3 strokovne 
delavke vrtca). Člane je izvolil Svet staršev izmed svojih članov, predstavnike vrtca pa je  izvolil strokovni 
zbor vzgojiteljev. Za predsednico sklada je bila na ustanovni seji izvoljena ga. Darja Malovrh, za 
namestnico pa ga. Polona Pintarič Janša, člani so ga. Alenka Jekovec, ga. Brigita Žakelj, ga. Damjana 
Mes Plestenjak, ga. Dragica Trobec in ga. Natalija Volk. Na začetku leta bodo člani pripravili program 
dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev (pravnih in fizičnih oseb, donacij, sponzorstev in drugih virov).  
V skladu je donacija Mercatorja v višini 1000 evrov ter 50 evrov od podjetja Biotera.  

	


