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lzhodišče vseh nočrtovonih deiovnosti v vrtcu so potrebe otrok, ki

potrebuieio prostor in čos zo igro, doŽivlionie, roziskovonie in

ustvorionie ter nošo podporo. Storši potrebuieio občutek

odprtosti, spreietosti in upoštevonio niihovih mneni, zoposleni v

vrtcu po potrebuiemo podporo in pomoč pri svoiem delu.
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1. UVOD

Vrtec Najdihojca Ljubljana je javna pľedšolska vzgojno izobtaževalna ustanova. Ima I74
zaposlenih stľokovnih in drugih delavcev, ki skrbijo za8II vključenih pľedšolskih otľok, staľih
od 1-6 let. otroci so vključeni v 49 oddelkov, v tľeh samostojnih enotah vrtca oz. na 6 ločenih
lokacijah.

Izhodišče vseh načľtovanih dejavnosti v našem vrtcu je otľok s svojimi željami in potľebami.

otroci potrebujejo prostoľ in čas zaigro, doŽivĘanje, ľaziskovanje in ustvarjanje ter podporo

odraslega za učenje. Staľši potrebujejo povabilo k sodelovanju pri načľtovanju vzgojnega dela
v vrtcu. Zaposleni v vrtcu pa potrebujemo podpoľo in pomoč staršev teľ širše dľuŽbene

skupnosti pri našem delu tako, da je upoštevana strokovna a\.tonomija vľtca. Naša temeljna

naloga je pomoč staľšem pri celostni skľbi za otroke' izboljševanje kvalitęte Življenja družin in
otrok, ustvaľjanje pogojev zarazvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti, uľesničevanje
zahteve po enakih možnostih, upoštevanje raz|ik in pľavica do izbiĺe in drugačnosti. Pri
uľesničevanju temeljnih nalog si prizadevamo Za svetovno nazoľsko nęvtralnost ter za
spoštovanje individualnih vrednot, sposobnosti, potreb in že|ja posameznika, tako pľi delu z
otroki kot pľi delu s starši in sodelavci.

Pomembno Sę nam zdi, da se poleg drugega ukvarjamo tudi z lastno pedagoško prakso, da

znamo kritično oceniti, kje smo, kaj nam dela teŽave, v čem smo dobľi in kje želimo biti še

boljši. Prepričani Smo, da je v zaposlene potrebno nenehno vlagati teľ da je vir napredka v
znanju zaposlenih ter pľipadnosti kolektivu. Učinkovitost posameznika pľi doseganju njegovih
ciljev pomeni njegovo uspešnost, njegovo celovitost pa delovanje v skladu z njegovimi stališči.
Pri opľavljanju svojega poslanstva morajo vzgojitelji čutiti pomembnost teľ poklicno in
strokovno suverenost. Na uspešnost otrok vpliva kľepitev profesionalne skupnosti, skĺb za
urejenost in varnost, krepitev zaupanja, spoštovanje in opogumljanje drugih, gradnja skupne
vizije in hkrati spľemljanje njenega uresničevanja. Zato si Želimo najti načine za razvoj

otľokovih kompetenc s posebnim poudaľkom na medpodročnih povezavah, kot so kľitično
mišljenje, ustvaľjalnost, dajanje pobud, reševanje problemov' ocena tveganj, spľejemanje

odločitev, komunikacija in konstľuktivno obvladovanje čustev. Da bi to dosegli, ves čas

naěrtujemo izboljšanje kakovosti dela prek razvoja strokovnih kompetenc zaposlenih, zlasti v
smislu komuniciranja, ľeševanja problemov, ľeševanja konfliktov, usposablj anja oz. razvijan1a

spľetnosti konstruktivnih dialogov, sprejemanja konstruktivne kľitikę, spodbujanja

ustvaľjalnosti in komunikativnosti, načrtovanja in vodenja projektov' medkulturne zavesti,

samoiniciativnosti' spodbujanja oĺlgovomosti in občutka za pravičnost, sodelovanja,

solidarnosti in sposobnosti empatije ter nediskĺiminatornosti. S tem ustvarjamo sodobnejše,

bolj dinamično, predano in profesionalno okolje, pľipravljeno na vključevanje dobrih praks in
inovativnih novih metod v vsakdanje aktivnosti znotrď1našega vrtca.

Spodbujamo in se še posebej zavedamo pľednosti, ki jih ponuja integľiľano učenje tujega jezika
v času kurikula. To omogoča dostopnost učenja tujega jezika za vse otroke in prispeva k
zmanjšanju raz|Ik med njimi. Strokovnjaki na tem področju namreč pľavijo' da je tuji jezik
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lahko naľavno vključen med področja izvedbenega kurikula. Prednost tega je, da vzgojitelji
poznajo otroke in njihove potrebe, kajti k uspešnemu učenju prispeva tudi varno in spodbudno

okolję" Učenje lahko tako poÍeka tudi večkľat na tędęn, kajti študiję so pokaząle, da je takšno
učenje uspešnejše. Pľi načľtovanju dela za otroke s posebnimi potrebami podpiramo načelo
inkluzije. Vsak otrok s posebnimi potľebami' kamor štejemo tudi tiste, ki prihajajo iz socialno
manj ugodnega okolja, priseljence in nadarjene, moľa namreě imeti moŽnost uěenja,

napľedovanja, potrjevanja' doživljanja uspehov in osebne rasti ter možnost druženja z vrstniki.
Prav tako se nam zdi pomembno posebno skľb nameniti nadarjenim, ki imajo pogosto težave
pri izkazovanju svoje nadarjenosti in potrebujejo veliko spodbude tako vrtčevskega kot
domačega okolja.

Poseben pomęn pľipisujemo dokumentiranju in objavljanju pľimeľov dobrih praks, tako na

spletnih stľaneh vrtca in na eTwining portalu kot tudi v stľokovnih revijah ali zboľnikih ter

sodelovanju na različnih posvetih in mednarodnih konfęľencah, saj to vpliva na pľepoznavnost

vrtca navzven' na profesionalni razvoj zaposlenih in nę nazadnje na razvoj stľoke. Veliko
bogastvo vrtca vidimo V organizaciji ľazličnih pľiľeditev, ki povezujejo vse otrokove
pomembne odrasle ter krepijo sodelovanje, vzajemnost, spoštovanje in zaupanje, v izredno
pestrem obogatitvenem programu v okviru izvedbenega kurikuluma, v raznolikih dodatnih

dejavnostih ter v ľazličnih projektih.

Mateľialno osnovo zaďe|o v vľtcu zagotavljaobčinski proračun in soudeleŽba staršev, progľami
in pľojekti, ki jih izvajamo pa so opredeljeni v Letnem delovnem načľtu Vrtca Najdihojca, ki
ga vsako leto potľdi Svet zavoda Vľtca Najdihojca.
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2. OBSBG IN ORGANIZACIJA vZGoJNo IZOBRAZBVALNĺBGA
DBLA

osnova za nač,rtovanje in izvajanje vseh pľogramov v vrtcu je javnoveljavni program za

predšolske otľoke Kuĺikulum za vrtce, ki ga je sprejel Stľokovni svęt RS za splošno

izobľaževanje 18. marca 1999' Prav tako sledimo pľedlaganim rešitvam in smemicam iz Bele

knjige o vzgoji inizobtaževanju v RS iz IetaZ}II.

Vľtec zagotavljastaľšem 6 - 9 urno varstvo, skladno s 14. členomZakonao vrtcih. Poslovalni
čas prilagajamo Željam in potrebam staľšev, pri čemer staľši vsako leto v mesecu septembru

preko ankete izrazijo svojo potrebo po poslovnem času vľtca. Zaizvedbo anketeje poskrbela

svętovalna delavka Maruša Drnovšek.

Vľtec posluje vse leto pet dni v tednu, od ponedeljka do petka. Izjeme so dislocirani oddelki, ki
se v poletnih mesecih zaradi organizacĺje dela, manjše prisotnosti otrok in dopusta delavcev

združujejo v matičnih hišah. V letu 2018 so otľoci iz enote Čenča zarađi prenove enote polede

preŽiveli v enoti Palček. V šolskem |etuŻ0I7l18 je bila deŽurna enota Biba.

otľoci so se zjutľaj zbirali v zbirnih igralnicah in se ločevali po posameznih igralnicah v skladu

s številom otľok po posameznih skupinah. Pľi tem smo upoštevali število otrok pri zbiľanju, jih
občasno beležili inzagotav|jali optimalne pogoje otrokom in ľacionalno izrabo delovnega časa

stľokovnih delavcev.

Staršem je bilo v skladu s sklepom MoL_a omogočeno uveljavljanje poletnih rczervacl1 za

mesece jl''nlj' julij' avgust in september v skupnem trajanju najmanj en in največ dva meseca.

V primeru, da imajo staľši istočasno vključena v vľtec dva ali več otľok' lahko uveljavljajo

rezeľvacijo le za starejšega otroka. Starši za ěas rezeľvacije plačajo 30% njim določene višine

cene pľogľama.

Starši so v skladu s sklepom MoL-a prav tako lahko uveljavljali tudi rezeľvacljo za otroke iz
zdľavstvenih razlogov (bolezen). Starši lahko zdľavstveno rezeľvacijo uveljavljajo skozi vse

leto' vendar najmanj zaeninnajveč zadvameseca v koledaľskem letu. V pľimeľu zdravstvenih

teŽav otroka' staľši izpolnijo vlogo (na voljo na spletni stľani vľtca) in priloŽijo potrđilo pediatra.

Upľavičenost vlogo za zdravstveno rezervacijo odobri MoL.

V šol. letu2011l2018 so enote poslovale:

o Enota BIBA: 5:30 - 17:00

o Oddelki Lek: 6:30 - 17:00

o Oddelka Aeternia: 7:00 - 16:30

o Enota ČpNČł: 6:00 - 17:00

o Enota PALČEK: 5:30 - 17:00

9
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NAti )i: łů)Ą

a Oddelka Kebetova:
združevanje v enoti Palěek)

7:30 - 16:30 (od 5:30 do 7:00 in od 16:30 do 17:00 je bilo

a Vrtec Najdihojca dcluje na šestih lokacijah in trch organizacijskih enotah:

lme naslov telefon Vodja enote

enota PALCEK Gorazdova ulica 6 ul 5155920 Alenka Grošelj

oddelka Kebetova Kebetova ulica 30 0Il 5I4I3Ż9 Alenka Grošelj

enota BIBA Ljubeljska ulica 16 0U 5057311 Mateja Ličen

dislociľana oddelka
Aetemia

Gorazdova ulica 19 ul 5055756 Mateja Ličen

Mateja Ličendislociľani oddelki
LEK

Alešovčeva ulica 82 0U 5802317

enota CENCA Lepodvorska ulica 5 0U 4337340 Alenka Grošelj

Zaposleni v šolskem |etu2017l|8

Uprava

Dľuei strokovni delavci

Ravnateljica Andľeja Škvarč
Pomočnica ravnatelj ice Mateja Ličen
Pomočnica ravnatelj ice Alenka Grošelj
Poslovna sekĺetarka Mateja Kržišnik
Računovodkinja Nataša Košiľ
Knjigovodkinja Maja Jakovljevió
Itujigovodkinja Mateja BoŽič
Administratorka Vesna Avdič

Svetovalna delavka Darja Kľebelj
Svetovalna delavka BoŽena Stľitih/ nadomeščanje Maľuša Demšaľ

Izv aj alka dodatne strokovne pomoči Bľigita llovaľ
Fizioterapevtka Biljana Nikoloskď nadomeščanje Aksana

Nastsiarenka

OPZHR Marko Meglič

Strokovni delavci enote Palček

10
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Palček Vzgojiteljica Pomočnilď-ca

vzgojiteljice
PolŽi Maľina Beľčič Zuhra Delič
Ptički Milena Gľičar Renata Kaľaĺič
Miške Martina Žnidaľšič Lara Lukanc

Pikapolonice Anica Birsa PľimoŽ Kľanjc
Kužki Iľena Setnikar Nataša Novak
Račke Mateja Podgorelec Tatjana Kovačič
Metulji MatejaZore Janja Jagaš

Sončki Janja Obal Tanja Tošić
Petelini Karmen Veľovnik Anica Pahor

Srne Mojca Gabrovšek Tina Kikelj
Mędvedi Nives Zabret Dľagica Ljubišič
Muce Anuška Balant Maja

Kuhaľ
Bobnaľ/Andreja

KEBETOVA
Veverice Monika Pene Uľška ostľc / Urša Zoľe

Zabice Uľška Purkart Nina Nikolič
Sočasnost henaZamida

olga Żupec l Pezdir
Mateja

Spremljevalka
oviranega otroka

gibalno Maruša Demšaľ

Stľokovni delavci enote Čenča

Mali princ Bľanka Petrca Irena Jeľaj

Aleksandľa Vukolič Tjaša HribarMuce
Tina Blanka BalaľinKuŽki Jerneja Peteľlin

Hruške Luka Isak Lal,Ąar Mąal Barbara PapeŽ

Ptički Matejka Stepančič Iva Kosi
Metulji Perc Marjetka Maida Sakušič

Polži Uľška Pustovrh Vrhovec Irena

Skĺatki Metka Pezdir Helena Markič
Nataša Frece Beľnaľda Potočnik NučičZvezdice

Sončki Jana Frančeškin Stopaľ Nataša l Barbara
Papež

Medvedi Anita Štrumbelj Ban Nataša Brezovaľ
JeŽki Alęksandľa Pogačaľ Škof ľina/Nina Starašinič

Nina Prosen

1.r
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Strokovni delavci enote Biba

Manca Potisek
Silvana Gregoľěiě

RoŽe Urška Kozamemik Lęa Jana Pečar
Metulii Maida Cęhić Nina Janžekovič
Sončki Anica Demšar Baľbaľa Gale

Tadeia DebeliakRačke Tľček Taqja
Petelini Nataliia Keľec Iza Tainšek
Pikapolonice Jasmina Bunšęk / Anastassia

Felini
Anastassia Felini / Dionea
Todosovski

Polžki Tania Podgoľšek Staša Mazi l Ana Kmet
Miške Ana Faidiga Tina Kociian
Ribe Daniela Košalin lMaja

Lavtar
Sonja Sevšek

Żabę Śpela Kľalj / Helena
Urbančič

Majda Strgar

Mucki Nika Žalec Petra Cerar
KuŽki Meta Šoba Alioša Strnad
Medvędi Tiaša Grozde / Matic Škuli Matic Št<uĺi l Maia Kľamaľ
Veverice Beti Mešić Mateika Grabnar
Jeti Ania Jakopič, ll/.aia Salkić Monika Trstenjak
Sove Śtefaniia Pavlic Sabina Fošnarič

Zalč:ki Viktoriia Ster Maľjana Mušič
Mętka PungeľčaľZmajěki Mariia Volk

Balončki Alma Sušteľšič Tatiana Kovačevič
Sončki Jelka Fijavž / Polona

Deleonardis
Dušica Urbanija

Metulii Sonia Gľgurevič Renata Osolnik

Aetemia 1 Alenka Kľainc Kaja Teľžan
Aetemia2 Bianca Količ T|aša Korbar Hoľvat

Pavla Zidan
Maia Počkai
Lena Hartman
Moica Saša Koščak
Irena Pungeľčar

Tehnični delavci

12
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Biba Bojan Feľjan

Palček Ksenja Kos
Cenča Tadej Lampreht

Biba Martina Stražar
Maľija Tutič 0'5
Slađana Babić
Paša Aksalić

Palček Zahiľovič Elvedina
Ivanka Keglevič
Uľoš Smolej

Cenča Juľij Česnik
Maľjan Cvetkovič

Biba Cetiba Siliě/ Covič Elvisa 0,5

Radošljevič Spomenka
Miľsada Beličevac 0,5

Senada Bľizani
Balěinovič Zekija
Albina ZupančIč

Palček Stanka Šteković
Maľa Gľgič

Cenča Catiba Silić 0'5

Barbaľa Hoľvat

Biba Tončka Hribar
Šefika Aleševič
Helena Maľinčič

Palček Kučič Tjaša
Zđenka Hribar
Nives Paik

Cenča Savka Ristić/ Esmeralda
Ekľema Gerzić,

Hajľija Musić
Dragojila MilankoviÓ

Biba Branka Kneževič
Milka Vidakovič

Palěek Lidija Sterle

Čenča Irena Radošek

l
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Zagotav ljanj e s o č as n o sti

Zazagotavljanje sočasnosti v oddelkih smo pri pripravi predloga za sistemizacijo delovnih mest

upoštevali poslovne čase enot, število oddelkov I. starostnega obdobja in kombiniranih
oddelkov, 24 staľejših delavcev s 30 leti delovne dobe, od tega najmanj 20 let v vzgoji in
izobraževanju, ki imajo vzgojno delo v oddelku zmanjšano zaLuri tedensko. Zazagotav\janje
sočasnosti smo imeli zaposlenih 6 pomočnic vzgojiteljic na različnih lokacijah.

Zaposleni invalidi

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in na tej osnovi sprejeta vladna uľędba nam določata kvoto
zaposlenih invalidov. V šolskem lętu2017lI8 smo imeli zaposlenih 5 invalidov (2 stľokovni
delavki in 3 tehnične delavce). To so osebe, ki imajo zmanjšanje delovne obveznosti iďali
razllěĺe omejitve.

Nadomeščanj e odsotnih delavcev

odsotnosti strokovnih dęlavcev zaradi kľajših bolniških odsotnosti (do 30 dni) smo nadomestili
s študenti predšolske vzgoje in drugih dľuŽboslovnih smeri pľeko študentskega servisa. Daljše
bolniške odsotnosti smo nadomeščali s prerazporeditvami zĺotraj vrtca in z novimi
zaposlitvami.

odsotne čistilk Smo nadomestili s prerazpoľeditvami znotraj kuhinj in pralnice in z
opľavljanjem storitev čiščenja pľeko čistilnega servisa teľ s študenti, manjkajoče delavce v
kuhinjah smo nadomestili s preľazporeditvami znotraj kuhinj in pľalnice ter s študenti.

Spremembe pľi ľazpoľeditvi strokovnih delavcev so nastale zarađi daljših bolniških odsotnosti

a|i zaradi odhoda na porodniški dopust in siceľ:

. v skupini PIKAPOLONICE: strokovno delavko Jasmino Bunšek na porodniškem

dopustu nadomešča stľokovna delavka Anastassia Felini, njo na njenem delovnem
mestu nadomešča stľokovna delavka Dionea Todosovski,

. V skupini potŽrI: strokovno delavko Stašo Mazi na dolgotľajni bolniški in
poľodniškem dopustu nadomešča stľokovna delavka Ana Kmet,

v skupini RIBICE: strokovno delavko Danielo Košalin na porodniškem dopustu
nadomešča stľokovna delavka Maja Lavtar,

v skupini ŽłsIcp: stľokovno delavko Špelo Kľalj na poľodniškem dopustu nadomešča

stľokovna delavka Helena Urbančiě,

a

a

Biba Stojan Stmad

Palček Maľko Šorn in Peteľ Harnold
Cenča Ivan Pavlic

1.4
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. s skupini MEDVEDKI: strokovno delavko 'Ijašo Grozde na dolgotrajni bolniški in
porodniškem dopustu nadomešča strokovni delavec Matic Škul.j, njega na njegovem
delovnem mestu nadomešča stľokovna delavka Maja Kľamaľ,

. v skupini rcŽrĺ: stľokovno delavko Majo Salkić je na poľodniškem dopustu
nadomeščala strokovna dęlavka Ania Jakopič,

. v skupini LEK SoNČrĺ: stľokovno delavko Jelko Fijavž na dolgotľajni bolniški
nadomešča strokovna dęlavka Polona Dęleonardis.

. Stľokovno delavko Urško ostľc na porodniškem dopustu nadomešča Andľeja Kuhar.

V poletnih mesecih smo odsotnost strokovnih delavk zaraďi koľiščenja dopustov nadomeščali

s Študenti pľedšolske vzgoje in drugih druŽboslovnih smeľi.
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Oblikovanje oddelkov in število otrok

Iz spodnje tabele je razvidno število otrok v vrtcu Najdihojca v šolskem letu 2017118 po

posameznih enotah ter glede na oddelke I. in 2. starostnega obdobja ter kombinirane oddelke.
Stanje je podano na dan 3115.2018. Sprejem in podpis pogodb poteka celo šolsko leto, zato se
tudi število otrok v skupinah spľeminja. V posameznih skupinah je normativ nli1i zarađi
vključenosti otľok z odločbo.

PALčEK STRUKTURA
STAROSTNA
SKUPINA

ST.
OTROK

POLZT homogeni r-2 13

MISKE homogeni r-2 14

PTICKI homogeni r-2 T2

PIKAPOLONICE homogeni z-3 I4

RACKB homogeni Z-J T4

KUZIKT homogeni z-5 13

METULJI homogeni 3-4 T9

MUCE heteľogeni 3-5 I9

PETELINI homogeni 5-6 ZJ

SRNE heteľogeni 4-6 2I

MEDVEDI kombinirani Ż-4 19

SONCKI homogeni 3-4 18

ZABICE, homogeni 4-5 2I

VEVBRICE heteľogen 4-6 2I

SKUPAJ PALCEK 241

L6



IRIF,I*,u"

BIBA STRUKTURA
STAROSTNA
SKUPINA

Śr
OTROK

I2
LEK.
ľłr-oľčxr heteľogeni 1-3

Ż1LEK.SONCKI heterogeni 4-6

SOVICE homogeni 5-6 2I

4-5 22MEDVEDI homogen

ZABICE homogeni 3-4 T7

RIBICE heterogeni 3-5 22

PIKAPOLONICE heterogen 1-3 1Ż

t4SONCKI homogeni l-2

RACKE homogeni z-) 14

13ROZE homogeni t-2

METULJI homogeni r-2 I4

I4MIŠKE homogeni 2-3

PoLŻI homogeni z-J T4

I9AETERNIA 1 heterogeni 3-6

6Ro ZAJČKI razvoJnt r-6

RO ZMAJCKI ÍazvoJnl 1-6 6

I9VEVERICE heteľogen 4-6

JEZT homogeni 5-6 I9

I9MUCE homogeni 3-4

SKUPAJ BIBA 368

L7
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čnľčł STRUKTURA
STAROSTNA
SKUPINA

Śľ.
OTROK

MALI PRINC heterogeni 3-6 Ż0

POLZI heterogen 4-6 20

METULJI homogeni 4-5 20

MEDVEDI homogeni 3-4 I9

PTICKI homogeni 3-4 18

SKRATI homogeni 4-5 23

JEZI homogeni 5-6 23

KUZKI homogeni r-2 I4

ZVEZDICE' homogeni 2-3 13

SONCKI homogeni 2-3 12

MUCE homogeni 1-Ż 14

HRUSKE homogeni t-2 l3

SKUPAJ ČnľČł 209

SKUPAJ VRTEC
oTROK 818

Legenda. oddelki 1. staľostnega obdobja; kombiniran oddelek;
oddelek 2. staľostnega obdobja;

V vseh oddelkih je vključenih 818 otľok, od tega je 253 otrok pľvega in464 drugega staľostnega
obdobja, 4 kombinirani oddelki (89) teľ dvaruzvojna oddelka (12 otrok).

L8
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Vpis otľok

Vloge za vpis otrok v vrtec smo sprejemali preko celega leta. Javni vpis v vrtce na območju
MoL je potekal od l.3. do 15.3.2018. Po končanem javnem vpisu za šolsko leto 2018/19 smo
prejeli 177 vlog

1. staľostno obdobje: 154 vlog
2. staľostno obdobje: 21 vlog
3. prilagojeni pľogram v razvojnem oddelku: 2 vlogi

Komisija za sprejem otrok se je sestala 3.4.2018 in toěkovala vloge ter oblikovala prednostni
vľstni ređ za otoke I. in 2. staľostnega obdobja tęr za prilagojeni program. Po zaključeni
komisiji smo spľejeli 131 otľok 1. starostnega obdobja,21 otrok 2. starostnega obdobja teľ
enega otroka za prilagojeni pľogram. Na pľosta mesta sedaj vpisujemo otľoke iz Centralnega
čakalnega Seznam.

V šolskem letuŻ}I7lI8 se je v vrtec vpisalo 224 novih otľok.

Primerjava vpisa otľok v šolskih letih 2012/13, 2013/14' 2014/15, 20I5/16, 2016/17,
2017/18

Iz tabele je razviđno, da smo v šol.letu 2017l|8 prejeli več vlog kot preteklo šolsko leto.

Stevilo vpisanih otľok v vľtec Najdihojca v šolskem letu 2017ll8

V šolskem \etu20l7lI8 je bilo na dan 3I.5.2018 v vľtec Najdihojca vključenih 818 otrok.

šolsko leto
Število vključenih

otrok
ŻoI2/73 797
Żot3/L4 803
2OL4/Ls 813
2OL5/1.6 8L6
2OL6/17 790
20L7/18 818

Starostno obdobje 2OL2lL3 2OL311.4 zOL4lts z0tslt6 2OL6lL7 2OL7lL&
1. starostno
obdobje Ż33 L87

165 174 136 154

2.starostno
obdobie 34 47

Ż8 55 30 Ż1"

prilagojeni
program 5 5

L 2 0 2

skupaj Ż72 Ż39 L94 23L L66 177

19
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Dnevna rutina

okvirni dnevni ľed dela v oddelkih:

. okvimi dnevni rcd zaotľoke staľe od 1 do 3 let:

od 5.30 do 8.00 uľe zbiľanje,igra, počitek, nega lod 8.00 do 9.00 ure pripľavanazajtrk,zajtrk
/ od 9.00 do 11.30 ure različne načľtovane dejavnosti, malica' igra, bivanje napľostem / od

11.30 do 12.15 uľe priprava na kosilo, kosilo l od IŻ.30 do 13.30 uľe počitek in umirjene

dejavnosti/ od 13.30 do 17.00 uľe nega' malica, igra, odhajanje otrok domov

o okvirni dnevni ręd'za otľoke stare od 3 do 6 let:

od 5.30 do 8.00 ure zbiľanje , igra l od 8.00 do 9.00 ure pľiprava na zajtrk, zajtrk / od 9.00 do

1 1'45 usmerjene dejavnosti, malica, igľa, bivanje na prostem / od 1 1.45 do 12.30 ure pripľava
na kosilo, kosilo l oď 12.30 do 13.30 ure počitek in umirjene dejavnosti / od 13'30 do 17.00

malica, igra, odhajanje otrok domov.

Čłsovľlcł DEJAVNOST OPTS DEJAVNOSTI

BIBA: 5.30 - 9.00

Lek: 6.30 - 9.00

Aetemia: 7.00 - 9.00

ČpNČa: 6.00 - 9.00

płlČpr: 5:30 _ 9.00

Kebetova 7:00 - 9.00

Sprejem otrok ob pľihodu v vrtec,

prosta igra po želji otľok (igralni
kotički' druŽabne igre, kocke,...).

Skrb za osebno higieno, zaltrk.

Prihod otrok v vrtecje pogojen s potrebami staršev. Večina
otľok pride v vrtec v času zajtrką med 8. in 9. uro' Čas pred

zajtľkom je namenjen osebnemu stiku z otrokom, igram po

Želji in stiku s starši.

9.00- ll.l5(11.30)

Vodęne dejavnosti v skladu z
veljavnim kuľikulom.

Bivanje na pľostęm.

Po zajtrku se prepletajo različne načrtovane dejavnosti, kjeľ

so otľoci vključeni v proces ustvarjanja, raziskovanja.

iskanja različnih strateg|, reševanja problemov, gibalne

aktivnosti v različnih pľostorih vrtca (telovadnica, hodniki,

stopnišča) oz. zunaj vrtca (igriŠče, sprehodi, izlęti, obisk
kultumih ustanov, gledališča). Vzgojno delo v vrtcu poteka

vęs dan'

Pręd kosilom, med ll'l5 in 12. uro - odvisno od starosti

otľok, sę otľoci uľedijo in pľipravijo prostor za kosilo. Pri
prehrani upoštevamo potrebe druŽin, diete. otrokom iz
skupin Aeternia v ęnoti Biba in skupine Mali Princ v enoti

Čenčaje na voljo lakto-ovo vegetaľijanska prehľana. Preko

celega dne je otrokom na voljo píjača.

Żo
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l l.r5(l l.4s)-12.00 Priprava na kosilo, kosilo.

Počitek in hľanjenie sta posebe.| pomembna elementa dnevnę
ľutine, saj sta močno vezana na čustvęn odnos otroka do
j^*^ :- _:^^^.' ^Lx''+^ĺ-.'^*^^ł: ., l_'.^^- ^l-^l:''

(r2.15)

Ob posameznih elementih dnevne rutine otroke spodbujamo
k samostojnosti, skrbi za lastno uľejenost, sodelovanju pri

procesu ureditve prostoľa teľjih navajamo na prehranjevalno
kultuĺo in zdľave prehranjevalne navade.

12.30 - 13.30 Počitęk.

Po kosilu je čas počitka' otroci se umirijo ob poslušanju
pľavljic, glasbe oz. čas umirjene igre.

To je čas poslušanja in prebiľanja pravljic, tihih iger,

poslušanja glasbe in igranja druŽabnih iger. Večina otrok v
tem času zaspi, ostalim otľokom pa omogočamo različnę
dejavnosti v ali izven igralnice.

14.00 - 17.00 Malicą popoldanske dejavnosti,
odhod otľok domov.

Popoldanska malicą ki jo lahko otrok, če želi, odnese

domov. Popoldanske dejavnosti, igre po Želje otrok.

Odhod otrok domov.

2L
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3. URESNIČEVANJE PROGRAMA I|{ DELA VRTCA

3.1 osnove za uľesničevanje programa in dela vľtca

V Vrtcu Najdihojca izvajamo dnevni program vzgoje inizobtaževanja za otroke staľe od enega

do šestega leta starosti, prilagojen progľam za otroke s posebnimi potľebami (razvojni oddelki)
in individualizirane progľame za pomoč otľokom s posebnimi potrebami, ki so integľirani v
redne oddelke.

Načrtovanje in izvajanje progľama poteka po Kuľikulu zavrtce - nacionalni program, ki ga je

spľejel strokovni svet RS za splošno izobraževanje v Ljubljani 18. 3. 1999. Razdeljen je na dve

starostni obdobji, in sicer za otľoke od 1 do 3 leta starosti in od 3 do 6 leta staľosti, opredeljeni

cilji pa pľeko šestih področij dejavnosti zajemajo celoten spekter otľokovega razvoja.

Temeljni dokument, s kateľim vľtec skupaj z lokalno skupnostjo zagotavlja sistematično

uresničevanje ciljev in nalog, je letni dęlovni načľt vľtca' V njem vľtec določi obseg, vsebino in
organizacijo vzgojno izobraževalnega dela in pogoje za njegovo uresničitev.

Dosežke spremljajo ravnatelj, strokovni organi in oľgani upravljanja; nosilci posameznih nalog

sproti, v celoti pa ob zaključku šolskega leta.

3.2 Yaija, poslanstvo ĺn ciljĺ

Delovanje Vľtca Najdihojca temelji na vrednotah, kuľikulumľ Za vrtce in veljavni zakonodaji,
kar je ob spľejeti viziji vľtca in poslanstvu, izhodišěe ľazvojnim ciljem in strategijam vľtca, ki
vodijo k večji kvaliteti dela s pľedšolskimi otľoki.

Nadaljujemo s svojo vizijo, da je vrtec najbolj vamo in spodbudno okolje zaoftoke, ki poleg

vaľstva nudi aktivno učenje s stalno inteľakcijo med vsemi udeleŽenci vzgojno-izobraževalnega
procesa. Vrtec je najljubši prostor za igro otľok' vsi zaposleni pa avtonomno in kompetentno

skupaj ustvarjamo pogoje za kvalitetno Življenje in bivanje vseh otrok v vľtcu, tako da smo

ustvaľjalni pľi oblikovanju in izvajanju progľamov v okviľu ciljev in naěel pľedšolske vzgoje.

Temeljne vrednote, zakatere se vrtec Zayzema, so: pľijateljstvo, toplina odnosov, kakovost'
poslovna etičnost, inteľakcija z okoljem, zadovoljstvo otľok in njihovih staľšev.

Dobrobit otroka nam pľedstavlja najvišjo vrednoto' na kateľi temeljijo in so ji pođľejene vse

ostale vľednote. Te vrednote so:

upoštevanje in spoštovanje otrokovih pravtc,

kakovostno izvajanje kurikula - smiselne dejavnosti, spremljanje otrokovega in
vzgoj itelj ev ega razv oja,
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. razv1janje progľamov _ spoštovanje različnosti' drugačnosti' partneľsko sodelovanje s

starši,

. koncept vseŽivljenjskega učenja - pľofesionalni in osebni razvoj zaposlenih.

Temeljni cilji delovanja vľtca so otľokom in njihovim staršem prijazen vľtec' ki ima odlično
organizacijo dela in sodobno izvedbo vzgojno učnih vsebin po meri otroka. Življenje in delo v
vrtcu je Zasnovano na medsebojni odgovornosti, sodelovanju in ľazvijanju kultuľe dialoga z
oŽjo in šiľšo okolico, ki otľokom omogoča uspešno teľ aktivno učenje spretnosti in sposobnosti,
ki jim bodo v pomoč skozi celo življenje ter uspešno primamo socializacijo' V varnem in
čustveno toplem okolju vľtca otľokom preko igľe nudimo različne vzgojne in uěne aktivnosti'
ki so stľokovno načrtovane,izvajane in ovľędnotene, našaželjapa je' da vrtec otrokom ostane

v najlepšem spominu.

Skozi razllćne pľograme vzgojnega dela smo uľesničevali naslednja načela:

. demokľatičnosti in pluľalizma,

. odprtosti kuľikula' avtonomnosti ter strokovne odgovomosti vľtca in strok. delavcev v
vrtcu,

. enakih možnosti in upoštevanja ľazličnosti med otľoki teľ načelo multikultura|izma,

. omogočanjaizblrein drugačnosti,

. spoštovanja zasebnosti in intimnosti,

. uravnoteŽenosti,

. strokovne utemeljenostikurikula,

. hoľizontalne in vertikalne povezanosti oz. kontinuitete,

. sodelovanja s starši,

. sodelovanja z okoljem,

. timskega načrtovanj a tĺ izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega izpopolnjevanja,

. kľitičnegavrednotenja (evalvacije),

. razvojno pľocesnega pristopa'

. aktivnega učenja inzagotavljaĺjamožĺosti veľbalizacije in drugih načinov izražarya.

Yzgojno-izobľaŽevalni cilji vrtca so bili:

. pľizadevali smo si za kakovost neposľednega de|a z otľoki in usvajanje uporabnega
znanja,

. spodbujali in negovali smo spoštljiv in odgovoren odnos do sočloveka,

. otľoke smo vzgajali za medsebojno strpnost' spoštovanje ľazličnosti in človekovih
pravic ter razv1iaLi kompetence za življenje v demokľatični družbi,
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prizadevali smo Za dobľe medsebojne odnose med vsemi udeleŽenci v interakcijskem
trikotniku vzgoj itelj -otrok-starši,

^-:-^,{^''^l; -*^ -; -^ -^-^^lil,^ i^,,xi^l,^''i+^ ^^Á^l^,,^^i^ ^ -+^-x|Prr4(!uvv4rr Jllr\J Ďl Za lazllUllNU lll uUtllNLrvtl\J J\JLrvt\Jv4rłv J JL(ttJI'

vrtec se je trudil pľisluhniti potrebam staľšev,

prizadevali smo si zaľazvoj sposobnosti vsakega posameznika,

otľoke smo učili iskati informacije v različnih viľih in jih kritično presojati'

stremeli smo k odpľtosti vrtca za novosti,

povezovali Smo Se zvrtci in dľugimi vzgojno-izobraŽevalnimi zavodi v ožjem in šiľšem
okolju (sodelovanje v pľojektih, izmenjava informacij, primerov dobre prakse)'

stľemeli smo k vseživljenjskemu izobraževanju stľokovnih delavcev'

ruzvija|i in negovali smo ekološko zavest otrok in staľšev,

otroke in starše smo ozaveščali glede zdravega načina živ\erya,

otľokom smo ponujali ekološko in lokalno pľidelano hľano,

spoznavali smo Življenje naših prednikov in negovali dediščino kľaja, v katerem Živimo,
za prihodnje generacije,

nadaljevali smo Z izvajanjem samoevalvacije zavoda in tako spodbujali h kĺitičnosti do
lastnega dela.

Značilnosti in pľednosti Vrtca Najdihojca:

. stľokovnost in sodobni pľistopi pľi delu s predšolskimi otroki,

. utečeno in vzajemno sodelovanje z oběino ustanoviteljico, odprtosti in pripravljenosti
vrtcaza sodelovanje z ustanovami, dľuštvi in posamezniki v občini in zunaj nje,

. utečeno sodelovanje z ustanovami, ki izobtažujejo delavce za področje pľedšolske
vzgoje,

. ustrezni prostorski in mateľialni pogoji za delo,

. dejavno vključevanju otľok in staľšev v vzgojno-izobraževalno delo,

. timsko sodelovanje,

odprtost za novosti na predšolskem področju in upoľaba sodobnih peđagoških pľistopov
v praksi, sistematičnem vključevanju vľtca v pľojekte, ki ponujajo nadgľadnjo znanja
strokovnih delavcev in bogatijo neposredno delo v oddelkih,

povezovanje s Šolo zaravnatelje, Skupnostjo vrtcev, Zavodomza šolstvo, Pedagoškim
inštitutom, osnovnimi šolami v Šiški, sľednjimi Šolami in gimnazijami (Sľednja
vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Srednja zdľavstvena šola Ljubljana)'
univeľzami (Pedagoška fakulteta Univeľze v Ljubljani, Univeľza na Pľimorskem,
Pedagoška fakulteta Koper' Pedagoška ťakulteta Univerze v Maľiboľu) in ustanovami
za izobr ažęvanj e odras lih,
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sodelovanje z ožjim in širšim okoljem (povezovanje v mľeŽe, sodelovanj e z vzgojno-
izobražęvalnimi zavodi v Sloveniji in tujini),

poznavanje razl1č,nih pristopov na podľočju predšolske pedagogike (Montessori,
Reggio),

vkljuěevanje v organizacijo in izvedbo priľeditev, ľazstav in dogodkov v lokalnem
okolju (npr' prireditve v tednu otľoka' Šport in špas),

izvĄanje pľaktičnega usposabljanja za bodoče stľokovne delavce'

vegetaľij anski oddelki,

vljudnost, strpnost in prijaznost osebja vrtca.

3.3 Prednostne naloge v preteklem letu

ocena ľealizacije temeljnih ciljev pľedšolske vzgoje

Temeljni cilji predšolske vzgoje so:
o razviianje sposobnosti ľazumevanja in spľejemanja sebe in dľugih,
. razvĹjanje sposobnosti za dogovarjanje' upoštevanje razllčnosti in sodelovanje v

skupinah,
. razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doŽivljanja in

izraŽania.
. negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje

neodvisnega mišlj enj a'
o spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno upoľabo govora'
o Spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškegaizražanja,
o posľedovanje znanj z različnih podľočjih znanosti in iz vsakodnevnega živ|jenja,
o spodbujanje telesnega in gibalnega razvojain
. razvljanje samostojnosti pri higienskih navadah in pľi skľbi za zdravje.

Poleg temeĘnih ciljev smo uresničevali tudi naslednje usmeritve:
o ustvaťanje pozitivne klime in sproščenih medsebojnih odnosov med sodelavci vrtca,
. aktivno sodelovanje in odgovornost zaposlenih in staršev za boljše počutje otľok v

vrtcu,
. bolj odpľt in fleksibilen kuľikulum v razliěnih pľogramih za predšolske otroke,
o oblikovanje ustľeznih pogojev za veěje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik

(nediskĺiminiľanost glede na spol, socialno in kulturno okolje, svetovni nazor' narodno
pľipadnost, telesno in duševno konstitucijo),

. dvig kakovosti medsebojnih interakcij med otroki ter otroki in odraslimi v vľtcu,

. večja avtonomnost in stľokovnost strokovnih delavcev,

o

a

a

a

a
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. izboljšanje in povečanje virov zakomunikacijo ter splošno informiranost v vľtcu,
o povečanje pomena sodelovanja vrtca s staľši,
r nnrzečcnie rrlnoe erralĺraciie nri nqňrtnĺĺenill žirrlienin rr rrrfcllľ"'--*.!-ľ....*-..^'r-^:,*
. spodbujanjejezikovnega razvojaza učinkovito in ustvaľjalno uporabo govora, kasneje

pa tudi branja in pisanja,
o Spodbujanje doŽivljanja umetniških del in umetniškegaizražanja,
. razv1janje sposobnosti pľepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doŽivljanja ter

izražanja.

Prednostna naloga vrtca je bila obdrŽati doseŽeno kakovost pedagoškega dela ob istočasnęm

udejanjanju novih moŽnosti sodelovanja izobražęvanja in dela, pľednostni ciĘ pa je bil
ohĺanjanje pozitivne klime v kolektivu. Izhajajoč iz samoevalvacijskega poročila, analize
vprašalnikov za starše, analize in evalvacije ľednih letnih razgovorov ter kolegialnih hospitacij

so ugotovitve ob zaključku šolskega leta pozitivne in spodbudne.

Cilje Smo uresničevali preko izvedbenega kuľikula, pľepleta spontanih in načľtovanih

dejavnosti in dnevne ľutine, kjer so otroci pľidobivali znanja, spretnosti in veščine, ki jim
pomagajo v vsakdanjem Življenju izkoľistiti pľiloŽnosti, ki se jim ponujajo.

Kľatkoľočne cilje Smo operacionalizirali v letnem dęlovnem načrtu (LDN) z namenskimi
pľojekti' dejavnostmi ali drugimi aktivnostmi. Pľeko njih smo slędili viz1ji, poslanstvu in
vrednotam vrtca.

Podľočja Kurikulum a za vrtce

o Gibanje

CiIj: omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok'

Spodbujali smo zavedanje lastnega telesa in doŽivljanje ugodja v gibanju, otľokom smo
omogočali, da spoznajo iĺľazv|jajo svoje gibalne sposobnosti, pridobivajo zaupanje v svoje
telo, ustvarjajo osnovne gibalne koncepte, postopno spoznavajo in osvajajo osnovne pľvine
različnih športnih zvľsti, spoznavajo pomen sodeloyanja ter spoštovanje in upoštevanje
različnosti.

o Jezik

CiIl: jezik kot objekt igre in sporazumevanja.

otroke smo učili zaveđanja obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in dľugih kultur,
vzpodbujali smo poslušanje, razumevanje in doŽivljanje jezlka, omogočali doŽivljanje in
spoznavanje temeljnih liteľarnih del za otroke, razv|jali smo jezik z vidika moralno-etične
dimenzije, spodbujali ustvarjalnost, razvijali neverbalne komunikacijske spľetnosti' spodbujali
jezikovne zmoŽnosti (aľtikulacija' besednjak, besedila, komunikacĺja...)' spoznavali smo
simbole pisnega jezlka teľ omogočali doŽivljanje statusa slovenskega jezika kot drŽavnega
jezika.

o Umetnost
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Cilj: doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti.

Razrliiali smo ecfetskn zaznavanie in llmpŕniškn nrerlsfarlliirrncf cnnznarlali nrtqnme7nP- r-- iJ--- "--^" -*.'-"*' *'t -

umetnostne Zvrsti, razvijali izraŽanje in komuniciranje Z umetnostj o, razvijali ustvaľjalnost in
Specifične umetniške Sposobnosti teľ osnovno pismenost na vseh umetnostnih področjih.

o DľuŽba

Cilj: doživljanje vľtca kot okolja, v kateľem so enake možnosti za vkĘučevanje v dejavnosti in
vsakdanje živĺjenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno pripadnost,
kultuľno por e klo, v eroizp ov e d.'.

Spoznavali smo Samega sebe in druge ljudi, oblikovali osnovne Življenjske navade in
spoznavali razlike med Življenjskimi navadami naše in dľugih kultur ter med različnimi
druŽbenimi skupinami; spoznavali oŽje in širše dľuŽbeno in kultumo okolje ter medkulturne in
dľuge razllke, spodbujali občutljivost za etično dimenzijo različnosti, oblikovali osnove Za

dojemanje zgodovinskih spľememb; omogočali spoznavanje, da se ljudje in okolje, druŽba in
kultura v času spľeminjajo; ustvarjali možnost seznanjanja z taznimi kultuľami in tradicijami;
seznanjali jih bomo z vamim načinom živ|jenja.

o Narava

C1\: doživĘanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, .povezanosti, stalnem
spr eminj anj u in e s te ts kih ľ az s e žno s tih.

Razvijali smo naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do Žive in neŽive naľave, spoznavali
svoje telo, življenjski ciklus tq zdrav in varen načina življenja, spoznavali snovi, prostoľ, čas,
zvok in svetlobo' spoznavali tehnične predmete in ľazvijali spľetnosti na področju tęhnike in
tehnologije, razvijali različne pristope pri spoznavanju naľave.

o Matematika

Ci|j: seznanjanje z matematiko v vsakdanjem živĺjenju.

Razvijali smo matematično izražanje, matematično mišljenje, matematične spretnosti in
doŽivlj anj e matematike kot prij etne izkušnj e.

Dnevna rutina

Poleg šestih osnovnih podľočij dejavnosti je zelo pomembna tudi dnevna rutina, ki poteka ves
čas otrokovega bivanja v vrtcu. Spremljajoče dejavnosti so otroku v veliko podporo in
predvsem kľepijo razumevanje vsakodnevnih pľocesov, katerim je otľok izpostavljen. Vsekakoľ
pa je priložnost in naloga strokovnih delavcev vrtca, da pľeko teh aktivnosti prepoznavajo, jih
sami gojijo in pri otrocih kľepijo splošne dľužbeno sprejete vľednote in etična ravnanja.

o Prihodi in odhodi

CIIj Spoznavanje vrtca kot celote, druženje z otľoki ľazličnih starosti, socialna bogatitev in
racionalna oľganiziranost dela v vrtcu.
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ob jutranjem in popoldanskem združevanju so otroci spoznavali vrstnike drugih oddelkov, se

socialno bogatili' se učili od starejših otrok, razvijali skľb za mlajše in spoznavali še druge
prostoľe vrtca in druge vzgojitelje.

o Počitek

Ci|jz ZagotavĘanje otrokovih potreb po počitku in zavedanja svojega bioritma.

Počitek je bil organiziľan v vseh igralnicahzavse otroke' vendar so otľoci sami izbiľali dolžino
počitka v skladu s svojimi individualnimi potľebami. Strokovni delavci so za otroke, ki niso
počivali ali so počivali kľajši čas, pripravljali mirne dejavnosti in prostoľ temu ustrezno
pľiredili. V času aktivnega počitka Smo Za otľoke pripravili tudi dejavnost Pľavljična joga.

. Hranjenje
Ci|j: Uresničevanje otľokovih potreb po zdravi pľehrani ter navajanje na samostojno, kuĺturno
in pestro prehranj evanj e.

otroci so zajtľk in kosilo uŽivali skupaj, mizę so bile temu primemo uľejene, otľoci so imeli
moŽnost odločanja o koliěini prejete hrane in dolžini prehĺanjevanja. Yzpodbujali smo jih k
pitju vode ter k uŽivanju sadja in zelenjave. Pri hľanjenju smo otľoke spodbujali k čim večji
samostojnosti, pomagali so pľi pripravi pľostora, priboľa, pľi postľežbi in samostojnemu
nalaganju hľane. Po obrokih so otroci za sabo pospravili pľiboľ in pomagali pľi čiščenju
pľostoľa.

o Bivanje na pľostem
CiIj: omogočanje zdravega telesnega in duševnega razvoja otrok.

Čim pogosteje smo z otroki bivali na prostem, jim s tem omogočali zďrav način življenja ter
pestľo telesno aktivnost. Poslužęvali smo se spľostitvenih minutk na prostem, gibanja po
ľazličnih terenih, gibanja v naľavi, aktivnosti na igrišěih' vzpodbujali gibalne spretnosti in
izvajali usmerjene dejavnosti na sveŽem zraku. otroke smo popeljali ven tudi ob manj ugodnih
vľemenskih razmerah (v deŽju, v Snegu' y mraz:tl, v megli)' pri tem pa skrbno pazili na dobro
počutje otrok in prilagajali dolŽino bivanja na prostem.

o Prehodi med dejavnostmi in nega
CiIj: Navajanje na samostojnost in odgovornost ob upoštevanju individualnih različnosti.

otroke smo spodbujali k samostojnosti pri skĺbi za čistočo in urejenost prostoľov. Navajali smo
jih na skľb za svoje telo in telęsne potrebe, telesno čistočo, pri oblačenju in obuvanju pa smo
jim omogočali dovolj časaza samostojno urejanje inprivzgajali odgovorno ravnanje do sebe in
drugih. Med pľipľavljenimi dejavnostmi so lahko otľoci samostojno izbirali glede na njihove
želje, interese in se odločali o tľajanju ízbrane aktivnosti. Pri najmlajših smo skľbeli, da so otroci
čisti, previti in zadovoljni, pri staľejših pa vzpodbuj ali, da opravljajo svoje fiziološke potrebe
v skladu z njihovimi individualnimi potľebami.

opazovali smo izvajanje posameznih področij dejavnosti, elemente dnevne rutine, medsebojno
povezovanje in prepletanje teľ ugotavljali skladnost izvajanja dejavnosti z zastavI1enimi cilji.
Dejavnosti so spremljale ravnateljica in pomočnici ľavnateljice, napovedano v skladu z načrtom
hospitacij in nenapovędano ob različnem času ter ob različnih priloŽnostih. ZabeIežke in
zapisniki so shľanjeni v mapi hospitacije in se uporabljajo pľi individualnih pogovoľih.
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Načľtovanj e in izvaj anj e vzgojn o-izobraźevalne dej avnosti:

Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev so načľtovali' izvaja|i in evalvirali vzgojno delo
svojega oddelka skladno znač,eli in cilji Kuľikula zavrtce in Letnim đelovnim načrtom
vrtca l enote/ oddelka, s staľši so sodelovali pri organiziranju življenja in dela v vrtcu,
sodelovali s stľokovnimi in vodstvenimi delavci. Življenje in delo v svojem oddelku so
načrtovali na osnovi kurikula' teoretiěnih izhodišč o ľazvojnih znaěilnostih in
individualnih posebnostih otrok, specifičnosti učenja v določenem obdobju in skladno
z znaě1|nostmi konkľetnega okolja. S pomoějo samoocenitvenega vpľašalnika in
evalvacije kolegialne hospitacije so izvedeno vzgojno delo kĺitično evalviľali, kar bo
podlaga in izhodišče za nadaljnje načrtovanje.

Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev so vzgojno delo načľtovali v paľih ali timsko po
izvedęnem tematskem sklopu / projektu / didaktični enoti. Vodje oddelkov so odgovomi
za strokovno dęlo, o kateľem so vodili tudi ustľezno dokumentacijo.

o

o Načrtovano delo je potekalo po kotičkih, ali po pľipravljenih delavnicah oz. pľeko
materialov za individualno delo, ki so omogočali uľavnotežen razvoj in učenje na vseh
področjih dejavnosti, otroci pa so imeli možnost izbire med ponujenimi dejavnostmi'
Delo sta organizira|aíĺizvaja|a oba stľokovna delavca.

o Dnevno sta vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja' tudi skupaj z otroki, evalvirala delo in na
podlagi evalvacije načľtovala đe\o za prihodnji dan v sklopu širšega načľtovanega
sklopa ali projekta.

o Stľokovni delavci v oddelku so delo načrtovali tudi skladno z opazovanji otrok in
spremljaĄem njihovegarazvoja, o čemer so vodili ustľezno dokumentacijo. otrokova
osebna mapa sluŽi kot pomoč pri poglobljenem pogovoru s staľši na pogovornih urah.

o Delavci so timsko načľtovali skupne dejavnosti in projekte v svoji enoti pa tudi med
enotami, kadaľ je bilo zaradi vsebine dęla to potrebno. Za projektno delo je vodja
projekta vodil mapo projekta, izkatereje ľazviden potek dela, doseŽki in uľesničevanje
zastavljenih ciljev.

Svetovalno delo in individualna pomoč otrokom s posebnimi potrebami:

Svetovalni delavki sta spľemljali delo v oddelkih, otroke v skupinah in svetovali
stľokovnim delavcem, posebej tam, Ęer so nastopa|ę tęžave ali so nanje opozarjali
stľokovni delavci. o teŽavah sta se pogovorili s strokovnimi delavci' po potrebi pa tudi
s starši in j im svetovali ustľezne pristope za nj ihovo odpravo. Za otroke, pri katerih so
se kazale vedenjske' socialne, gibalne, komunikacijske, ľazvojne, funkcionalne ali
dľuge podobne težave, sta skupaj s starši ob njihovem pisnem pristanku teľ v dogovoru
zvzgojiteljicami teh otrok izdelali načrt spľemljanja in postopkov za odpravljanje težav,
oz. sta svetovali ustrezne pľistope, skrbeli zaĺzvajanje aktivnosti po izdelanem načrtu
in skupaj s starši, vzgojitelji in izvajalci individualne pomoči evalvirali uspešnost dela.

a

a
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Nudili sta pomoč otrokom in staršem pľi uvajanju otrok v vľtec' se po potrebi
udeleževali roditeljskih sestankov in pogovomih uľ teľ po potrebi individualno svetovali
staršem.

Pľipravili in izvedli sta pľedavanje za starše novincev z naslovom >Prvič v vrtec< in
razlIčna druga pľedavanja v okviru izobraževanj za starše, organiziral'i pređavanja za
staľše v okviru programa >Šola za starše<<, stľokovne članke pa sta objavljali na spletni
strani vľtca.

Pripľavljali sta individualrizfuane programe' skrbeli za nemoteno izvajaĺje individualnih
pomoči dľugih stľokovnih sodelavcev,zagotav|jali spľemljavo in evalvacijo, vključevali
staľše, vodili osebne mape otrok s posebnimi potľebami in sodelovali z ustreznimi
institucijami za usmerjanje in spremljanje teh otľok.

Skĺbeli staza sprejem otľok v vrtec in za oblikovanje skupin za naslednję Šolsko leto.

Specialna pedagoginja in fizioteľaper,tka sta izvaja|i individualno pomoč otľokom s
posebnimi potrebami skladno z odloěbami o usmeritvi, sodelovali z drugimi
strokovnimi delavci vrtca in sodelovali na timskih srečanjih za spľemljavo
individuali ziľ anega pro grama. Svoj e delo sta sproti dokumentiľali.

Programi izvajanja individualne pomoči otrokom s posebnimi potrebami in prilagojen
program za otroke s posebnimi potrebami (razvojnioddelki)

CILJ: ZagotavĘati pomoč otrokom s posebnimi potľebami v skladu z njihovimi posebnostmi in
individuąlnimi značilnostmi za doseganje optimalnega razvoja in napredka.

V letošnjem šolskęm letu smo imeli v oddelke integriranih petinindvajset otľok s
posebnimi potľebami, od teh jih je bilo dvanajst v postopku usmeľjanja.

V enoto Palček je bilo vključenih osem otľok' osem v enoti Biba, devet v enoti
Čenča. Vsi otroci, ki ji- je po odločbi dodeljena pomoč specialnega in
ľehabilitacijskega pedagoga, so dobili pomoč ustreznega strokovnjaka. otroke v
razvojnih oddelkih vodita specialni pedagoginji' s čimeľ je zanje zagotovljena ustrezna
obľavnava.

Vsem otrokom s posebnimi potľebami je zagotovljena individualna pomoč v skladu z
odločbo o usmeritvi in individualizkanim programom dela.

Za vse otroke s posebnimi potľebami je bila imenovana stľokovna skupina vrtca za
pľipľavo, spľemljanje in evalvacijo otrokovega napredka in razvoja, ki se je sestala
tľikĺat v šolskęm letu in sicer v začetku leta ob spľejemanju pľograma dela, ob polletju
ob delni evalvaciji in na koncu ob evalvaciji opľavljenega dela in smernicah zanaprej,
po potrebi pa seje sestajala tudi večkľat.

osebno mapo otrok sta ob stalnęm sodelovanju stľokovnih delavcev oddelkov in
strokovnjakov Za izvajanje pomoči urejali svetovalni delavki, skľbeli sta tudi za
izvajanje nemotenega izvajanja individualne pomoěi, sklicevanje in zasedanje skupin,
pisanje zapisnikov in poročil.

a

o

o

a

a

a

a

a

30



ľI E0
N^j Ď i-6J3/i
Uľesničevanje progľamov za pomoč otľokom s posebnimi potrebami sta spremljali pomočnici
ravnateljice. Pľeverjala sta izdelavo individualiziranih načľtov, skladnost dela z načrti,
beleŽenje opľavljenega dela in sodelovanje s staľši. Dvakľat letno sta pľegledali izpolnjevanje
osebnih map in skladnost varovanja osebnih podatkov s Pľavilnikom o varovanju osebnih
podatkov. Ugotovitve sta sproti beleŽili in jih sproti posľedovala ízvaja|cem individualnih
pomoči ter svetovalni delavki'

3.4 Razvojna naloga

CILJ: Posodabljati postopke.in načine dela v skĺadu z najnovejšimi standardi za zagotavljanje
večje kakovosti predšolske vzgoje in uvajati inovativne pľistope pri vzgojno izobraževąlnem
delu.

3.4.1 Kultuľa in klima v vľtcu

Za doseganje kakovosti so ključnega pomęna klima v vľtcu in pogoji, ki omogočajo ne le
otľokovo učenje, temveč tudi učenje inrazvoj zaposlenih.

organizac|jska kultuľa in klima sta pomembna dejavnika v delovanju vrtca, saj vplivata na vse
procese, ki se v njem dogajajo _ na način vodenja, motiviranja' komunicirarýa, reševanja
problemov, pľizadevanja za kakovost, etičnost ľavnanja zvzgojite|ji itd. oľganizacijska kultura
je vzorec prepričanj in vľednot, ki jih člani neke organizac|je ľazvijejo v daljšem času in se

izražajo v mateľialnih simbolih in vedenjih, klima pa odraŽa posameznikovo doživljanje
organizacijske kulture in se kaže v vzdušju v vrtcu.

Za dobro delovanje vrtca in zavzętost zaposlenih je toľej pomembno tudi vzpostavljanje in
vzdrževanje takšne kultuľe in klime, ki spodbujata razvoj, stalno učenje in ustvarjata
zaposlenim pľĺjazna delovna mesta.

Dobľi odnosi so bistveni pri zaznavanju delovnega mesta posameznika. Pozitivni odnosi
namreč spľemljajo posameznika večino njegovega časa v prijetnem delovnem okolju, ga
spodbujajo pri njegovem delu in pomagajo pľi premostitvi drugih delovnih teŽav. Medosebni
odnosi so bistvęnega pomena pri oblikovanju človekove osebnosti v socialnem, čustvenem in
intelektualnem smislu. Na osnovi odnosov posameznik gradi lastno identiteto.

Konfliktni odnosi nastanejo iz institucionalne sestavine odnosov, torej zaraďi nespoštovanja
predpisanih norÍn, lahko tudi zaľadi pomanjkljivosti v osebnosti posameznikov, v njihovem
znaěaju, izobrazbi in osebni kultuľi.

Skozi proces vodenja izboljšave na tem podľočju smo poskušali odgovoľiti na vpľašanja: kako
se posamezne vzgojno-izobtaževalne oľganizac|je razlikujejo med seboj, zakaj se v enih
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poěutimo bolje kot v drugih' kaj ustvarja in vpliva na vzdušje teľ oblikuje odnose in kako lahko
na to vplivamo ...

Cilji' ki smo jih uresničevali:
o graditi povezavo med stľokovnim in osebnostnim razvojem posameznika ter razvojem

in uspešnostjo vľtca,
. spodbujati sodelovalno učenje _ sistematično izmenjavo izkušenj in dobľe prakse med

vľtci oz. vzgojitelji in jih spodbuditi teľ usposobiti, da lahko sami najdejo ľešitve za
svoje pľobleme'

o praktiěno izvesti izboljšavo in evalvacij o naizbranem podľoěju,
. spodbujati sodelovalno vodenje,
o pľidobiti veščine iĺ znanja učinkovitę samoevalvacije ter vzpostaviti proces' ki bo

omogočal vpogled in kĺitično vľednotenje lastnega dela v povezavi z učinkovitejšim
spremljanjem ruzvoja otľok in poslediěno izboljšanja razvoja posameznega otroka na
različnih področjih.

V sodelovanju s Šolo zaravnate|je Smo razvijali sisteme učinkovitega vpogleda v lastno prakso
in s tem omogočali kritično vrednotenje. ob koncu šolskega leta smo izvedli evalvacijo
opravlj enega dela ter pripľavili samoevalvacij sko poľočilo.

V ľazvojni nalogi so sodelovali vsi strokovni delavci' vodil jih je razvojni tim v sodelovanjuz
ľavnateljico.

V ľazvojnem timu so iz enote Biba sodelovale: strokovne delavke Meta Šoba, Alma Šušteľšič'
Beti Mešić in Alenka Krajnc teľ pomočnica ravnateljice Mateja Ličen.

V enoti Čenča sta sodelovali vzgojiteljici Uľška Pustovrh in Matejka Preksavec, v enoti Palček
pa vzgojiteljica Urška Purkaľt in pomočnica ravnateljice Alenka Grošelj.

Pľipravili smo akcijski načľt in izvedli številne delavnice, predavanja in stľokovno ekskurzijo,
kaľje zelo povezalo vse stľokovne delavce vľtca.

ob koncu šolskega leta ugotavljamo, da se je klima v vľtcu občutno izboĘšala. Z razvojno
nalogo bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2018/19.

Samoevalvacijsko poročilo je v prilogi A.

3.5 Projekti

CILJ: Udejanjati vsebine vseživĺjenjskega učenja, kľepiti timsko sodelovanje, bogatiti znanje
sebi in otrokom teľ širiti prepoznavnost našega vrtca doma in v svetu. Povezovati se z drugimi
vrtci, dľžavami in institucijami, izmenjevati mnenja, izkušnje in se strokovno spopolnjevati v

okviľu držav evropske unije ob uporabi sodobne izobľaževaĺne tehnoĺogije.
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3.5.1 Mednaľodni pľojekt Eľasmus + KÄ2 (šolsko paľtneľstvo) C.L.E.V.E.R.

CILJ: Sodeĺovanje med vrtci in šolami drugih evľopskih držav, razvijanje novih orodij ĺer
implementacija inovativnih pristopov pľi učenju angleškega jezika otľok.

Preko izmenjave in partneľskega sodelovanja znotraj ďržav Evľopske unije (Poljska, Litva,
Latvija, Romunija, Poľtugalska, Tuľčija, Španija, Italija' Slovenija) smo izvajali poučevanje
angleškega jezika v izbľanih oddelkih. Stľokovne delavke so ob mednaľodnem sodelovanju
bogatile znanje jez|ka in preko mobilnosti kľepile sodelovanje med partnerji. Projekt poteka od
1'9.2016 do 1.9.2018

Projekt koordiniľa svetovalna delavka ga. BoŽena Stritih v sodelovanju z ga. Darjo Kľebelj,
vzgoj itelj ico Polono Deleonardis in ravnatelj ico.

Zaizvajarýe pľojekta je vrtec od CMEPIUS-a prejel 17.300 EUR in jih upoľablja skladno s

podpisano pogodbo.

Povzetek projekta:

The quality of eaľly childhood education and care is very important in pľesent times because
childľen have to be pľepared for the future and to adapt bętter to the requirements of the
European Union. Studying English in the kindergarten is one of the ways to improve it. Childľen
are capable to absorb new knowledge and language skills better and with gľeateľ success. An
attľactive, inteľactive way of teaching English can encouľage them to like English and to want
to study it.

The pľoject C.L.E.V.E.R. - Children Learn English Veľy Easily and Rejoice was cľeated as a
response to this necessity. It will use innovative methods of teaching English, for example CLIL
and PBL methods, by teaching ceľtain subjects thľough English. Apaľt of it, teaching and using
basic ICT is necessary in communicating and coopeľating in diffęrent activities.

The regulaľ and free of expense English couľSęS in kindergaľten are rare or unavailable for all
willing childľen. Apart from that, a vast majority of pľe-school teacheľs don't speak English,
don't study methods of teaching foreign languages, don't want to use ICT.

The pľoject allows to change this situation. It aims at establishing a body of theoľetical and
practical aspects regaľding teaching English in the kindergaľten. It implies a set oťobjectives,
closely connected with the kindergarten curriculum, but using English as a means. In the same
time, it intends to set an example for other kindergartens interested in studying English.

The key pľoject objectives aľe aS follows:

. To teach English the kindeľgartęn children by using modern męthods of work.

. To use English not only duľing regulaľ English classes but in anotheľ activities duľing the
daylweek.

. To encouľage teacheľs ťor improving their language and professional skills'
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They are coherent with the following Euľopean Union pľiorities:

1. Enhancing the quality of eaľly childhood education and care.

2. Strengthening the profile of the teaching proťessions.

The project ,,C.L.E.V.E.R.'' pertains stľictly to teaching English the kindeľgarten students.

The cooperation in a transnational pľoject implies using English in actual communication,
which proves to all participants the importance of leaming English as a means of cooperation
in the futuľe as Euľopean citizens.

It lets incľease educational oppoľtunities for kindergarten students, give them an equal start in
the school reality and enable an achievement of success in the futurę (by shaping of traits such
as toleľance' openness' self-conťtdence, curiosity, ability to woľk in a gľoup - the use of natuľal
skills and talents of children)' It pľepaľes ouľ children foľ today challenges, in order foľ them to

broad knowledge of new cultuľal contexts, the willingness' and the ability to accept and

ľecognize the differences in each ofthese contexts, and to gain an Euľopean awaľeness' and for
that' the tľansnational project is ęssential.

The collaboration between pľoject partneľs lets teacheľs leam from each other, shaľe the

knowledge and experience, find out more about the methods and theories of second language
acquisition in the kindergarten, collect and develop methodological material suitable for
preschool children, establish a body of good practices and implement them in theiľ
kindeľgartens.

The project is both innovative and complementary to otheľ pľojects already carľied out. The
innovation of the pľoject is determined thľough intľoduction or extension of teaching English
the whole or the majority of our kindergaľten communities not only duľing ľegulaľ English
classes but mainly in another activities during the daylweek - using modern methods of work,
including elements of CLIL, PBL and ICT.

The partneľs involved in the pľoject: Poland, Turkey, Spain, Slovenia, Poľtugal, Lithuania,
Italy, Latvia and Romania, have been selected in order to offeľ a great cultural, geogľaphical,

histoľical and social variety. All partneľs bľing theiľ skills and competences to thę project. Some
of them bring expeľience in Euľopean pľoject working, otheľs bring fresh ideas and vision of
conducting activities. A1l teams woľk with diffeľent methods of teaching which they can share

and ręcommend.

Pľoject activities will be closely integľated into the school curriculum and for the quality of its
implementation will develop a monitoring system, including questionnaires, SuľVeyS'

evaluating tests for different paľticipants. ICT will be fundamental for reseaľch, communication
and presentations. The ľesults will be widely disseminated thľough web, media, conferences.
Sustainability will achieve thĺough continuous creation of communities which are able to
manage and use resources efficiently, will able to tap the innovation potential of the paľtneľship,

to ensuľe prosperity and social cohesion.

V pľojektu sta iz enote Biba sodelovali Daniela Košalin in Polona Deleonaľdis oziľoma oddelka
Ribice in Sončki Lek.
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Iz ęnote Čenča je v projektu sodelovalavzgojiteljica Aleksandľa Pogačar iz skupine Ježki.
Skupaj s Polono Deleonaľdis se je udeleŽila projektnega obiska na Portugalskem, v Turěiji in
na Poljskem.

Iz enote Palček je v projektu sodelovala skupina Veverice in vzgojiteĘica Monika Pene.

UdeleŽila se je projektnega obiska na Portugalskem, skupina Veverice pa je gostila gosta iz
Tuľčije.

Na mobilnostih so se vzgojitelji seznanili z izobraževalnim sistemom in načinom dela v
gostujoči drŽavi. Izvedli so hospitacijske nastope in spoznali kultume in zgodovinske
značilnosti dtžave.

Načľtovanje dela v pľojektu in izvajanje progľama je potekalo:

o preko tedenskih virtualnih kooľdinatoľskikih sestankov s partnerji'
o preko mesečnih sestankov projektne skupine CLEVER,
o preko delaz otroki in beleŽenje njihovega napľeđka v obliki portfolia'
o izdelali smo slovaľ novih besed, ki smo jih spoznali glede na mesečno temo,
o preko SKYPE-a smo delili pridobljeno in osvojeno zĺanje v obliki ďramatizacij,

deklamacij in pesmic z otroki in vzgojitelj i iz partnerskih drŽav,
o predstavitev dela v oddelku za starše,
. vse pridobljeno znanje se je vľednotilo pľeko anketnih vprašalnikov, testov, delovnih

listov in je bilo statistično pr7kazano,
o po vsaki mobilnosti je bilo izdelano projektno pismo z utrinki z izobtaževalnega

sľečanja'
o preko internetne strani,
o projekt se zaključi s končnim poročilom,
o pľeko ľazšiľjanja sodelavcem, staršem in širšemu druŽbenemu okolju'
o E-boolď elektronska knjiga oz. zbirka, naboľ gradiv izvedenih v času projekta.

oblikovali smo 14 sklopov tiskanih didaktičnih gľadiv vključno z naěrtovanjem besedišča,
pesmi' deklamacij , zgoďbic, scenarijev, ľazličnimi vrstami didaktičnih igeľ, slikovnih kartic,
lutk...ter načľtovane aktivnosti z otroki tudi izvedli.

Sklopi so oblikovani v naslednjih poglavjih:

o Pozdľav in predstavitev,
. Moja dľuŽina,
. Živali,
o Pľevoz,
. oblačila,
. Špoľt,
o Mi smo prijatelji,
o Hľana,
. Čustva
. Moj dom,
o Vreme in koledar,
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. Moj dan,
o Jaz sem pameten.

Vsaka tema je potekala v okviľu področij:

o glasbe,
o umetnosti,
o gibanja,
o literature.

Menimo, da je bil projekt izjemno uspešen. otroci so pľeko igre osvojili ogromno angleških
besed' jih povezali v stavke' pesmice, deklamacije in lutkovne igľice.

V okviru projekta smo obeleŽili in praznovali tudi pomembnejše praznike (Evropski dan, dan

tujih jezikov-angleški dan ...) in se pľeko sodobnih komunikacijskih metod predstavili
paľtneľskim vrtcem, šolam in tudi staršem.

Pridobili smo veliko infoľmacij o partneľskih državah in upoľabi IKT.

Srečanje projekta CLEVER v oktobľu 2017 v Sloveniji je bilo tako za otľoke kot vzgojitelje
posebno doŽivetje in hkľati velik izziv, s kateľim smo uspešno predstavili naš vzgojno
izobraževalni sistem ter kulturne in naravne znamenitosti Slovenije.

Vzgojitelji so pridobili in obnovili znanje angleškega jezika in upoľabo sodobnih metod
poučevanja pri vsakodnevnem integľiranem poučevanju angleškegajezika v vľtcu.

Pľi izvedbi projekta nam je bila v veliko pomoč ga. Jasna Kmetec' profesoľica angleškega
jezika, ki je enkľat tedensko izvĄala uro angleškega jezĺka v vseh sodelujočih oddelkih.

Pľojekt se z letošnjim šolskim letom zaključuje.

3.5.2 Mednaľodni pľojekt Eľasmus* KAl (mobilnost posameznikov) Bogatim sebe,

da bom lahko obogatil svet

Cilj: IzboĘšanje upravljanja in povečevanje kompetenc strokovnih delavcev, uvajanje
inovativnih učnih metod in tehnik, ĺcrepitev sodelovanja s paľtneľji iz drugih držav ter
m e dnar o dna in me dkul tur na izme nj av a.

Projekt Bogatim sebe, da bom lahko obogatil svetje oďražal potľebe, ki izhajajo iz stľateškega

načrta Vľtca Najdihojca. Pľojekt je pokrival tako potrebe organizaclje po kľepitvi kakovosti in
internaciona|izaclje zaizvajanje izobtaževalne odličnosti in posodobitev učnega načrta kot tudi
potrebe strokovnih delavcev pri njihovem osebnem in pľofesionalnem razvoju.

Vrtec v središče postavlja učenje teľ se nenehno spľašuje, kaj lahko še izboljša učenje
strokovnih delavcev in kaj lahko naredimo, da se bodo bolje in laŽje učili tudi otroci. Zavezali
smo se k osredotočęnosti na učenje, pľi čemer smo usmerjeni v dobrobit otrok' ključno vlogo v
tem procesu pa ima strokovni delavec. Naše moči so usmeľjene v zagotavljanje in ustvaľjanje
spodbudnega učnega okolja.
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Cilj projekta je bil omogočiti strokovnim delavcem ľazvoj njihovih stľokovnih kompetenc za
izboljšanje izobraževalnega procesa' ki je vključeval tudi spľetnosti, pľidobljene z mobilnostjo,
in razširiti moŽnosti za evropsko sodelovanje za posodobitev in intemacionalizacijo kurikula.

V pľojekt mobilnost je bilo vključenih tľinajst strokovnih delavcev, ki se pľi svojem delu med
drugim ukvaľjajo tudizrazvojem stľoke' međnaľodnim projektnim delom, vključevanjęm otľok
izrazlilěnlhkulturnih okolij, inkluzijo otrok s posebnimi potrebami, kamor štejemo tudi otľoke
iz socialno ogľoŽenih skupin in priseljence, ter zgodnjim učenjem tujega jezika.

Glavne dejavnosti: struktuľirani tečaji s področja doživljajske pedagogike, ustvarjanja
spodbudnih učnih okolij, krepitve socialnih veščin, učenja na osnovi igre in učenja v naľavi,
ustvarjalnosti, alternativnih pristopov in novih tľendov pri poučevanju' kľepitvi motivacije,
zgodnjega učenja tujih jezikov, uporabe IKT, vodenja projektov in mednarodnega sodelovanja
teľ vodenja za učenje.

Projektna metodologija je temeljila na stľateškem načľtu institucije in evropskem razvojnem
načrtu: v vseh fazah so se udeleženci projekta osredotočili na uľesničitev zadan1h ciljev in
uporabili svoje znanje za aktivnosti, ki so v delo v našem vrtcu vnesle pozitivne spremembe:
inovativnost kurikula, metod dela in IKT. V fazi priprave je bil poudarek na sodelovanju z
dľugimi kolegi v tujini iĺrazv1janju spľetnosti na podľočju IKT. Na tečajih so se udeleŽenci
osredotočili na ciljne kompetence, znanja in spľetnosti, medtem ko je bil v zaključku narejen
razmislek, izboĘšanje in širjenje dobľih pľaks.

Projektno vodenje je bilo usmerjeno h kakovosti z jasnimi postopki pri: ustanovitvi
nepristranske izbirne komisije, ki je določa meľila zaizbor, pripravi pogodb zuďeleženci, kjer
so bili jasno določeni pogoji in odgovornost, in vključevanje eTwinning orodij za nemoteno
izvedbo projekta. S tem je bila zagotovljena kakovost za doseganje Želenih ciljev pľojekta.

Rezultati projekta: udeleŽenci so pridobili in izboljšali ne le splošne izobraževalne kompetence,
temveč so se naučili tudi ľazličnih vključujočih pľistopov za vključevanje otrok iz različnih
kulturnih okolij v izobraževalni proces,razvĺja|i so svojo računalniško pismenost, pľidobili so
šiľše in vključujoče ľazumevanj e izobraževalnih progľamov v evropskem kontekstu, pridobili
so znanje in sposobnost za načľtovanje in izvedbo mednaľodnih projektov, izboljšali so
komunikacijske veščine in spľetnosti sodęlovanja pľi delu z mednarodnimi paľtnerji in izboĘšali
svoje znanje tujih jezikov.

Dolgoroěni učinki in prednosti: pričakovali smo, da bodo imeli strokovni delavci, ki bodo odšli
na mobilnost, pomemben vpliv na izkušnje vseh zaposlenih. S pomočjo novih metod,
spľeminjajočega se učnega okolja, razvoja vključujočega učnega načľta se je pomembno
izboljšala kakovost ízobraževanja v našem vrtcu. Pľičakovali smo, da bodo udeleŽenci postali
bolj odprti za spremembe, modemizacijo izobraževalnega pľocesa in internacionalizacijo
kurikula in bodo pripravljeni deliti svoje znanję in razšiľiti najboljše prakse v vľtec' lokalno
skupnost in drŽavo.

V projektu so sodelovale Andreja Škvarč, Daniela Košalin, Bęti Mešić, Bernarda Potočnik
Nučič, Alenka Kľanjc, Anastassia Fęlini, Bianca Količ, kooľdinirala ga je svetovalna delavka
ga. Darja Kľebelj v sodelovanju z ravnateljico.
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Za izvajanje projekta je vrtec od CMEPIUS-a prejel 28.503 EUR, ki jih je porabil v skladu s

podpisano pogodbo.

Vrtec je od nacionalne agencije CMtrPlUS za kakovost in izjemen prispevek k mednarodnemu
povezovanju v letošnjem šolskem letu prejel nacionalno priznanje Jabolko kakovosti.

3.5.3 Erasmus* student mobiliĘ foľ tľaineeshĺp

Študentkapľedšolske vzgoje SvęučilištaJuľjaDobľileizPulejevčasuod 1. 1I.2OI7 do 31' 4.

2018 v vrtcu opravljala pedagoško prakso pľeko pľogľama Erasmust student mobility foľ
traineeship. Njena mentorica je bila Beti Mešić.

Pľav tako je na pľakso iz španske Galicije z Visoke stľokovne šole IES Chapela prišla študentka
predšolske vzgoje Saľa Malvar. Njena mentorica je bila Alenka Kľajnc.

3.5.4 Mesto prijazno invalidom

Cilj: Pľehajanje otrok med razvojnimi in rednimi oddeĺki v vrtcu, že obstoječe načine
prehajanja nadgľaditi z novimi oblikąmi sodelovanja in povezovanja, omogočati otrokom
ľazvijanje prijateljskih vezi in nąčinov za vzpostavljanje, vzdľževanje in uživanje v prijateljskih
odnosih z dľugimi otľoki.

V okviru projekta smo organiziľa|i specialno olimpijado, preko katere otľoci pľidobivajo
konkľetne izkušnje za spľejemanje dľugačnosti glede na telesno in duševno konstitucijo'
solidamost, toleľantnost, socialno občutlj ivost.

Sodelovali smo tudi na mednaľodnem ťestivalu Igraj se Z mano (skupine Zajčki, Zmajěki,
Kužki, Žabicę in Sovice).

Pľeko motoľičnih delavnic so otĺoci krepili pozomost in koncentracijo, samoregulacijo, izvedbo
gibov ravnotežja in kooľdinacije, kontrole in drŽe telesa, izboljševali bodo ritem spanja,
finomotorične in grafomotoľične spľetnosti, kognitivne sposobnosti. Pľeko umetnostnih
delavnic So razvtja|i plesno-gibalno izražanje in prepoznavanje čustev' izboljševali
koordinacijo in zavedanje telęsa tęr zmožnost motoričnega načrtovanja.

Pľojekt je potekalv sodelovanju s strokovnimi delavci ľazvojnih oddelkov (Zajčki in Zmajčki)
ter z dľugimi stľokovnimi delavci enote Blba iz skupin Ježki, Kužki, Miške, Muce, PolŽki in
Veveľice. V sklopu tega projekta so potekale razliěne dejavnosti: lutkovne pľedstave' peka
kľuha' čajanka, pľedstava Veliki in mali zajec, nastopi na Igraj se Z mano' dejavnosti Mladi
športnik, pohodi, praznovanja,izletv Lipico, z vlakom v Lesce in na morje, jahanje v Kamniku,
gibalne urice v telovadnici, ustvarjalnice ter vrtec na kmetiji.

Zaizvedbo projekta niso bila potľebna dodatna finančna sľedstva, del sredstev je posameznim
oddelkom namenil Sklad vľtca Najdihojca'
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3.4.5 Medgeneľacijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in staľejšimi

Cilj: Spoznavanje in upoštevanje razlik med razĺičnimi dľužbenimi skupinami ter spodbujanje
občutĘivosti za etično dimenzijo ľazličnosti, spoznavanje, da morajo vsi Ęudje v določeni
družbi pomagati in sodeĺovati, druženje vseh geneľacij in zbiranje sredstev za Sklad vrtca.

otroci, staľši, stari staľši in prijatelji enote Biba smo se v sklopu ľazličnih športnih in dľuŽabnih
aktivnosti druŽili na tradicionalni priľeditvi >Šport in špas<. organizirali so jo stľokovni delavci
enote Biba, izvedli pa s pomočjo in podporo ostalih sodelavcev vľtca' Dejavnost je bila izvedena
19 . 5 . 2018 na igrišču enote Biba. Program j e bil namenj en dľuženj u, pa tudi zbiranju sľedstev
za Sklad Vľtca Najdihojca.

organizacijski tim zanačrtovanje pľiľeditve Šport in špas: strokovne delavke Anastassia Felini,
Maja Kľamaľ in Majda Strgar.

Kooľdinatoľ: pomočnica ľavnatelj ice Matej a Ličen.

10' Dan druženja in gibanja vseh generacij v Vľtcu NAJDIHOJCA, Goľazdova 6, 1000 Ljubljana'
Smo ponovno uspešno izpeljali.

obiskalo nas je več kot petsto obiskovalcev, otľok, staršev, staľih staľšev' sosedov, nastopajoěih in

izvajalcev delavnic. V pľipravi in izvedbi je sodelovalo petdeset zaposlenih iz enote Biba.

PROGRAM:

l. Špom:o.uŽina ob prihodu dobi karton za zbiranje štampiljk ľazličnih športnih aktivnosti.
(plezalna stena, poligon, joga, slackline, urbanroof, nogomet. . . )

2. NASTOPI:
o otľoški pevski zbor vrtca Najdihojca
o Nika (solopetje) in Żan (harmonika) osolnik
o Hrvaško kulturno društvo (otľoški ljudski plesi)
o Capoeira Slovenija
o Gimnastika Bleščica
o Plesno mesto
o Tia Patľicia oven Lękše - predstavitev plesa s palico - Twirling
o Uľban roof - hip hop toěka
. Čaľovnik Grega

3. DELAVI{ICE:
o Gasilskega društva Dravlje'
. Policijske postaje Šiška, obiskali So nas s policijskimi avtomobili, motoľji, fiěkom in

maskoto
o predstavnik iz Doma starejših občanov Ljubljana Šiška, prikaz ptetenja košar,

o ročna dela _ izdelava roŽic iz krep papirja
o zaposlene so izvajale eksperimente
o pacient (predstavitev vozila)
o ambasadorji nasmeha
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o gľajska gospoda z gtaduStatenberg
o frizeľska delavnica
o angleška delavnica (Abis)
o plezalci
o evropski kotiěek
o poslikava obrazov (zaposleni)
o zabaval nas je tudi Bojan (JUB)
. Športne delavnice: špoľtno ritmiěno gimnastika (Bleščica in Tia Patricia oven lekše s

Twirling klubom), kaľate, capoeira, nogomet, mini košaľka, urbanroof, joga, plezalci,
poligon (Linda špoľt in ABC špoľt) in taborniki.

4. KULINARIKA: obiskovalci so se lahko posladkali s palačinkami, čevapěiči (tudi z
vegetarijanskimi), sladoledom, mufini, smutij i.

5. SRBčELOV z bogatimi dobitki. Izkupiček je bil namenjen obogatitvi telovadnega kabineta v
enotiBIBA.

a'.'
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3.4.6 Bibinogledališče

Cilj: otľokom približati gledališče in jim skozi razĺična umetniška izľazna sľedstva
pripovedovati zanimive vsebine in zgodbe.

Stĺokovne delavke so pripravile pľedstavę Za otroke v tednu otľoka, v ěasu pľazniěĺega
decembra in v męsecu aprilu, posamezni oddelki so povabili sosede na pľedstave . '.

Stľokovnę delavke so pľipľavile predstavo za otroke v tednu otľoka (predstava Veliki in mali
zajec), v decembru so nastopale za otroke enote Biba' Palěek in Čenča ter zaotroke zaposlenih
v vrtcu ob prihodu dedka Mraza s spevoigľo Kľesniček, tazÍe pľedstave pa So povezovale
oddelke med seboj: Povodni mož in koliščarji (za otľoke so nastopali otroci iz Aetemie),
predstava Sapľamiška (otľoci iz skupine Veverice igľajo za ďruge otroke), pľedstava Bobek in
barčica (otľoci iz skupine Ribice igrajo za druge otroke), predstava Tľi vile, predstava
Petelinček je na goro šel (otroci iz skupine KuŽki igľajo zadľuge otroke), predstava o debeli
repi (otľoci iz skupine Žabicę igľajo zadruge otľoke) in Melje, melje mlinček (otroci iz skupine
Sovice igľajo zadruge otroke)'

3.4.7 Enota Čenča - eko vrtec

Pľogľam Ekošola je mednaľodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in
izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o tľajnostnem razvoju med
otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni progľam teľ skozi aktivno
udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujejo
mednarodna priznaĺja - zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje
slovenskim šolam za okoljevaľstveno delovanje, skladno z mednaľodnimi kľiteľiji FEE
(Foundation for Environmental Education).

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posľedovanje in pľidobivanje znanja. ampak
dejavno spľeminjanje kultuľe obnašanja in ravnanja. Ekošola je metodološko in mednarodno
primeľljiv program z medpredmetnim povezovanj em znanja za življenje,ki ruzvija odgovoren
odnos do okolja, naľave in bivanja nasploh. Temelji na metodolog|jl7 korakov, ki je primerljiv
z okolj skim standaľdom kakovosti ISo 1 400 1 . Predstavlj a postopek dela posamezne ustanove,
da pridobi oziroma ohľani t. i. zeleno zastavo kot najvišje priznanje oziľoma prepoznavni znak,
da spada v mednarodni pľogľam Ekošola.

Temeljna načela delovanja

osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otľoci v pľihodnosti vplivali in
spľejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v progľamu
postajajo ambasadorji za uresničevanje tľajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje
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odraslih ter spreminjajo njihove vzoÍce ravnanja' Progľam Ekošola je šola za življenje, zato v
njem uresničuj emo naslednja načela:

. skľb za človeka vključuje vaľovanje zďravja, izgradnjo medsebojnih oĺlnosov tęľ skrb
za okolie in naľavo,

. okoljska vzgojaje sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobražęvalnem
pľogramu'

o naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
o vrednostni cilji so sestavni del Življenja šole,
o dejavnosti mladih so odľaz ustvarjalnosti' novih idej in konkĺetnih akcij oziroma

projektov,
o vzgojno delo znotľaj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
o prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Cilji progľama

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skľb za okolje in
naľavo postane delŽivljenja. Drugi cilji so:

o uvajati vzgojo inizobražęvanje za okoljsko odgovornost,
. spodbujati in večati kreativnost' inovativnost teľ izmenjavo idej,
o učinkovitaraba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
. povezovati okoljska vpľašanja z ekonomskimi in socialnimi,
. razvijati pozitivne medsebojne odnosę
. sodelovati pľi pľepľečevanju in odpravi revščine,
. vzgajati in izobraževati za zďrav način živ|jenja v zdľavem okolju,
. povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Pľednosti

Ekošola bogati čustvene vezi otrok do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne
dobrine. otrokom in vzgojiteljem daje priloŽnost, da znanje' ki ga pridobijo, uporabijo v
vsakdanjem Življenju v vrtcu in izven njega. Zaizpe|javo ciljev okoljskega izobraŽevaĺjaizbira
zanimive metode dela ter otrokom pomaga upoľabiti znaĺje, ki so ga osvojili' za reševanje
vsakdanj ega življ enj a.

Eko vrtec je progľam, ki ga v okviľu Ekošole izvajamo žę vęě let, zato je ekološko ľavnanje v
našem vrtcu postalo način Življenja. V okviru programa se naloge vsako leto nadgľajujejo.

. Yzgoja za okoljsko odgovornost

. Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov
o Yzgoja za zdtav način Življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko pľedelane hrane,

pitniki, gibanje)
. Spodbujanje kľeativnosti' inovativnosti in izmenjava idej
o Učinkovita raba naravnih viľov (voda, odpadki, energija)
o Povezovanje med eko vľtci doma, v okviľu EU in širše
o Kooľdinator: Marjetka Pezdir

Vodje posameznih projektov so bili:
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o Marjetka Peľc: >>Voda<,

o Matejka Stepančič: >od Semena' zelenjave' sadja do gibanja in zdravja s poudarkom
odgovorno s hrano<<,

o Urška Pustovľh: >odpadki - kĺožno gospodarstvo<'
o Branka Peterca: >Eko branj ę za eko Življenje<.

Na sejmu Altermed v Celju je Vľtec Najdihojca pľejel bronasto priznanje.

,"lĚĺ
.

ł
ł'

tI
fi

3.4.8 Glasbene dľobtĺnĺce v enoti palček

V tem šolskem letu je zaživel pevski zbor otrok 4-6 |et' izvedene so bile glasbeno ustvarjalne
delavnice, glasbene pravljice, glasbeni dopoldnevi ob kitaľi in flavti ter skupna dľuŽenja ob
pedu in igranju na male instrumente (Zapojmo skupaj, Z glasbo v čaľobni svet).

V projektu so sodelovale vse skupine ęnote Palček.
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3.4.9 Projekti / tematski sklopi na nivoju skupin

Enota Biba

Skupina Pľoiekt / tematski sklop
Aeternia I o >Vrtec brez igrač<- otroci so glavni načrtovalci in akteľji izvedbe

pľogľama
Gledališče Aeteľnia _ ustvaľjamo pľedstavo >Povodni moŽ in
koliščarji<
Angleščina: z Jasno iz Jezikovne šole Abis _ 12 otrok
Naravoslovje v vrtcu
Delavnice spľetnih prstkov
>Sobivanje z gozđom<< - celoletni pľojekt, kjeľ raziskujemo
naravno učno okolje , iz igra|nic se selimo v gozdno okolje, ki
blagodejno vpliva na otroke; zazĺatije napredek v socialnih
odnosih, mani ie konfliktov, večia pozornosti otrok ...

o

a

a

o

o

Aeternia 2 . Angleščinaz Jasno - 20 otrok
. Vrtec brez israč,

Aetemia 3 a Lutka kot animator
Kdoľ poje, slabo ne misli
Ritmiěno-gibalne igre in plesi
Jogaza otroke
Pikapolonica Mila na obisku
Senzorične dejavnosti
KniiŽni nahĺbtnik

a

a

a

o

o

a

Lek Balončki . Povabimo sonce v vľtec_ teden otľoka (oktober 20T7)
. Jesen v vrtcu (oktobeľ Ż0I7)
. Babice in dedki na obisku (decembeľ 2017)
. Kaj delajo živali pozimi (anuaľ, februar 2018)
. Skľbimo za urejenost vľtca (apľil2018)
. Sportni maj (maj 2018)
. Zak|juč,ek šolskega leta (unij 2018)
. Motoľčki - senzoľčki

Lek Metuljčki a Cęvi
Multikultuľ a|izem v pov ezavi z lutkoa

Lek Sončki a Teden otroka
Jesen v vľtcu
Dobrodelni decembęľ
Skľbimo za urejenost vrtca
Špoľtni mai

a

a

a

a

RoŽice a Pľehajanje med oddelki s skupinama Metuljěki in Sončki
Dan zapľavljico in lutke
Biba misa

a

a

Metulički a Pľehaianie med oddelki s Sončki in Rožtcamr
Sončki a Biba_igľazlutko

Biba se giba
Prehaianie med oddelki s skupina Metuljčki in RoŽice

o

a

Račke Pľehľan|evanie v vrtcua
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a Razvij anj e pozitivne samopodobe
Vsakdaniik in praznika

Petelinčki a Socializacija
Krepitev samostoj nosti in samo zav esti
Spoštovanje odnosa do drugačnosti
Jęziki sveta

a

a

a

PolŽki a Moji novi prijatelji
Prišla je jesen
Ve sęl i pr aznični decembeľ
Bele snežinke
Prišla ie pomlad

a

a

a

o

Miške a Postali smo Miške
Praznovanje jeseni
oblačila
Čarobni december
Zimskę ľadosti
Pojem in plešem
Pomladne slike
Pľevozna sľedstva
Pisan balon
Voda

a

a

a

a

a

o

a

a

Żabice a Včasih ie luštno blo
Ribice o C.L.E.V.E.R.
Muce a Muce berejo in pľipovedujejo, ľastejo ob knjigi

Mali špoľtnika

Kužki o Jogaza otľokę
Včasih ie luštno bloo

Medvedki a Poidimo v gozđ
Veveľice a Jazinmoji prijatelji

Moja dľužina in vrednote
Kaj' kdo, kako je maěek Muľi
Spoznajmo zimo
Pľilagajanje na lęd in učenje drsanja skozi igľo
Jaz sęm drugačen' pust je tu
Zimovanje na Pokljuki
Prilagajanje na vodo
Bivanje na Kmetiji Zavratnik
Moie telo

o

a

a

a

a

a

a

a

o

Iežki o Postali smo JeŽki
Ježki na kmetiji
Abeceda
Veseli decembeľ
Zimske ľadosti
JeŽki na dľsanju in smučanju
Ekspeľimenti pľi Ježkih
Ježki rolamo in plavamo

a

a

a

o

a

a

a

Sovice a Hiša besed z okni v svet
Melie' melie mlinčeko
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. Mali vrtec - veliko prijateljstvo

. Kekec

. Pravljične minute

. Spoznavanje glasov v besedi

. Igre z rimami

. To je jesen

. Pisani travnik

. Pľavljični decembeľ

. Kaj je denar?

. Razvijanje motoľičnih spľetnosti

. Izvaianie tibetanskih vai

. Jaz in moji novi pľijatelji v vrtcu

. Sadjeje zľelo

. Mladi umetniki

. Lutka, moja prijateljica

. Izštevanke in zgodbice

. Kľepitev zđravja

. Spoznava oblaěila

. Spoznavamo pľevozna sredstva

. Pľebuianie naľave

Zmajčki

Elementi funkcionalnega učeniaaZaiěki

Enota Palček

Palček
SKUPINA

PROJEKTI / TEMATSKI SKLOPI

PTICKI Navajanje otľok na samostojnost pri skľbi zasę in za svoje bližnje
okolje
Poslavljamo se od pleničke - Kahlica bahlica, kje si
otľokov portfolio
Glasbene drobtinice

POLZT Uvajalno obdobje
PolŽek
Jesęnska doŽivetja
Veseli december
Igrajmo se skupaj
Poiem in plešem

MISKE Z glasbo v čarobni svet (pľojekt skupine)
To pa Zmoľem iaz (pľednostna naloga)

PIKAPOLONICE Navajanje otľok na samostojnost pri skľbi zase in za svoje bliŽnje
okolje
Mali sonček
Glasbene drobtinice
Ze|ena ĺ,jubljana

KTIZKI Glasbene drobtinice
Veseli decembeľ
Pust
Materinski dan
Mali sonček
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ZeIena Ljubljana

RACKE Glasbęne dľobtinice
Teden otľoka
Veseli december
Pust
Mali sonček
Mateľinski dan

SONCKI Mali sonček
Ciciuhec
Veseli december
Zelena Ljubjana
Glasbene drobtinice

MEDVEDI Zelena Ljubljana (ločevanje odpadkov, skĺb za čisto okolje, skrb za
zelišča)
Veseli, pľazniöni december
Spoznavanje poklicev (gasilci ...)
Spoznavanje snovi in mateľialov
Glasbene drobtinice

METULJI Glasbene đrobtinice
Tedęn mobilnosti
Veseli december
Gregoľjevo
Pust
Mali sonček

MUCE Muce v novi igľalnicr
Jesenske radosti
Veseli december
Ljudsko izročilo
Tralala, hopsasa, pustne smo šeme
Pľavliice na potepu

SRNE To smo mi-Sme uvajalno obdobje (spoznavamo novo osebje, vľstnike,
igralnico, igrače, določena pravila in dogovoľe v skupini)
Varni koraki v prometu
Mali sonček - drsanje, plavanje
Kmetija
odkľivamo skĺivnosti j eseni
Zdrava prehľana
Zelena Ljubljana
Glasbene drobtinice
Pľavljični december malo dľugače
Ekologija
Zanimivi poklici
Gibanje je naš način živ\enja
Portfolio
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PETELINI ZeIęĺa Ljubljana
Glasbene dľobtinice
Drsanje
Plavanj,
Zimovanje
Kmetiia

ZABTCF. Varno s soncem
Mali sonček
Pľavljična joga
Ciciuhec
Teden otľoka
Veseli decembeľ
Pľavljiěni nahľbtnik
Zelena Ljubl.lana
Glasbene dľobtinice

VEVERICE Uvajalno obdobje
Prihodjeseni (teden otroka, palčkovo popoldne, projektno srečanje
Clever
Veseli decembeľ
Dľužina, medsebojni odnosi
Humoľ, spľostitev, stik s sabo
Večkulturnost, drugačnost, Samopodoba
Učim se samostojnosti
Varno s soncem
Poľtfolio otroka
Ciciuhec
Bobľi

Enota Čenča

Cenča
SKUPINA

PROJEKTI; TEMATSKI SKLOPI; PREDNOSTNE NALOGE

ZVEZDTCE Naš mali vľtiček
Teden otroka (predstave in dogodki za otroke)
oktober: Barve
november: Jazinti
december: otroci-otľokom
januaľ: Zimabęla
ťebruar:- Rad imam knjigo, knjiga moja prijateljica
Pustovanje v vľtcu
marec :Pomlad se dela, družine
april: Šport za malčke
maj: Park
junii: Sonce in voda

HRUSKE Uvajalno obdobje
Jesen
Teden otľoka
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Novoletno ľajanje
Zima,zimabę|a
NaŠe oŽie okolie

MI]CKI Gibanje
Knjižna vzgoja
Teden otľoka
Pľazniěni decembeľ
Pustno ľajanje
otroci otľokom

SONCKI september: >Mi smo otroci iz skupine Sončki<
novembeľ: Pripľava nastopa za starše
december: >Veseli decembeľ< čas obdaľovanja, kĺašenja pľaznične
smľečice, peke piškotov, čajank' ogled predstav, ki jih pľipravijo otľoci
in jih igrajo za otroke
januar: Zima, zimabela
februaľ: Rad imam knjigo in pustovanje
marec: Moja dľužina
maj: Šport zamalčke
>Uvajanj e v zgodnj e opismenjevanje<

KUZKI Pomoč pri navajanju na vrtec
Gibanje
Pľaznični decembeľ
Povabimo sonce v vrtec
Otroci otrokom
Pustno ľajanje
Eko vrtec

METULJI Mali sonček
Praznični december
Eko vľtec: voda
Liubliana mesto umetnosti

POLZI Pľavila v novi igralnici
Jem kultuľno in zdľavo
Danza knjige
Pľaznujemo (Veseli decembeľ)
Mali sonček
Bivanje v naravi - kmetija
Igrišča Ljubljane
otľoci otľokom

SKRATI Klima in organizacijska kultura v vľtcu
Teden otľoka
Eko šola
Eko branje
Fit kobacaj
Ravnanje z odpadki
Vaľčevanje z vodo
Poľtfolio - spremlianie otľokove ga razvoia

MEDVEDI Eko vľtec
Mali sonček
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Teden otroka
Pust
Pešci bľez >bibeĺ<

JE',ĹI Jesen: rastline in Živali. Tudi v drugih letnih ěasih
Zima: prazniki, ekspeľimenti s snovmi, raz|ična merjenja, čas. Naravni
pojavi, sile in pľocesi (ťlzika, kemija, matematika)
Zima: pľazniki, eksperimenti s snovmi, raz|ĺčĺamerjenja, čas. Naravni
pojavi, sile in pľocesi
Poletje: snovi, promet, knjiga, orkester. Igra z vodo
C1eveľ
Eko vľtec
Bivanje v naľavi: kmetija
Mali sonček

MALI PRINC Eko vľtec
Glasbene uľice z go. Andľejo Zupaněič:
Mali sonček
Cici bľalna zĺačka
Eko bralna značka
Vľtev v naľavi

PTICKI Knjiga _ pľavljica _ lutka
Fit malček
Mali sonček
Danzapesmico in ples
Pravljični december
Danza srečanje s prijatelji
Zobo zđr avstvena preventiva
Listovnik
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'-#J)43.4.9 obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MoL
aktivnostĺ za vključevanje vrtca v okolje

CiIj VkĘučevati otroke v živĘenje ĺcľaja, jih seznanjąti z aktualnimi pľoblemi sodobnega časa
teľ prispevati k strpnosti in sočutnemu odnosu do narave in soljudi.

3.4.9.1 Spoštovanje odnosa do drugačnosti

CIIj: Spoznavanje in upoštevanje razlik med različnimi družbenimi skupinami, ter spodbujanje
občutĘivosti za etično dimenzijo različnosti, spoznavanje, da moľajo vsi ljudje v določeni
družbi pomagati in sodeĺovąti, druženje vseh generacij in zbiranje sredstev za Sklad vrtca.

Vsakodnevno se sľečuj emo z ljudmi različnih narodnosti, katerih pľihodi v našo drŽavo si bili
raz|ični. Nekateri so Se V novo okolje Že dobro vključili, medtęm ko drugi ne. Da bi se počutili
boljše sprejeti, smo tukaj tudi mi naredili korak k temu, da bo njihova pot svetlejša. To velja
tako za pľiseljence, begunce, invalide kot tudi za starostnike in druge. Zato senamzdizelo
pomembno' da jim pomagamo se vključevati v razIiěne dejavnost in igre, Ęer je pomembno
medsebojno komuniciranje, spoštovanje in dogovaľjanje. Hkľati pa preko lutk' ki so otrokove
zaupnice, otroke učimo in spodbujamo h govoľu in k učenju novegajezika. S tem Želimo našim
otľokom dati tudi izkušnjo lepih in manj lepih stvari ter pripetljajev tęh ľizičnih skupin. Zato
bomo spoznavali tudi njihov jezik, igľo, hľano in običaje. Dabi otľoci dobili tudi izkušnjo iz
sveta invalidov, jim bomo to poskušali pribliŽati z obiskom Vrta čutil in gledališko pľedstavo
na to temo ter drugimi srečanji z otľoki in ljudmi s posebnimi potrebami. Hkľati pa jim bomo
dajali upanje, da se kljub oviľanosti lahko lepo in kvalitetno živi.

Z raz|ičnimi dejavnostmi in aktivnostmi smo otrokom omogočili, da se zavedajo svojega
obstoja in obstoja ne le svojih bliŽnjih, temveč tudi potrebe rizičnih skupin' ki nas obdajajo. S

tem pa smo prispevali predvsem pľi razvoju občutljivosti za sprejemanje in spoštovanje le-teh.

Vodja dejavnosti: Natalija Keľec

Izvajalci dejavnosti: Daniela Košalin, Meta Šoba, Nika Ža|ec, Ana Fajdiga, Štefanija Pavlic,
Tanja Podgoršek, Alenka Kľanjc, Bianca Količ, Maľija Volk, Natalija Keľec, Sonja Grguľevič,
Majda Čehič, Alma Šušteľšič, Anica Demšar, Tanja Trček, Viktorija Šter, Anja Jakopiě, Tjaša
Grozde' Urška Kozamernik, Jelka Fijavž, Klavdija Remškaľ, Špela Kľalj, Jasmina Bunšek

Zunanji sodelavci: UN LJ Pedagoška fakulteta, Centeľ Janeza Levca Ljubljana, Ekološko-
kultumo društvo Za boljši svet' Festival Bobri, Zal'ožba UNSU umetnikov, ki slikajo z usti ali
nogami d.o.o', Dľuštvo študentov medicine Slovenije, Zavod' za slepo in slabovidno mladino
Ljubljana, Pioniľski dom.

Zaizvędbo so bila namenjena sredstva v višini 2000 €.

Izvedene aktivnosti:

spoznavanje ľazličnih oblik dľuŽine (2. starostna),a
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o spoznavanje različnih kultur z obiskom staršev, staľih staľšev ali soľodnikov v vrtec s

predstavitvijo svoje kulture, jezik, navade, čajanke in druga đružen1a (Sľbija,

Makedonija, BIH, Hrvaška' Albanija, Rusija...) (vsi oddelki),

nastop za upokojenke vrtca (sove, jeŽi, medvedi, veverice)'

bľanje pľavljic v različnih jezikih (starši in stari starši otrokom v vrtcu) (posamezni

oddelki),

dejavnosti natemo: To sem jaz,Moja druŽina, Moj vrtec, Moje mesto' Moja đtžava
(posamezni oddelki 2. starostne),

spoznavanje razliěnih iger, ki so se jih starši ali otroci igľali v matičnih državah (Srbija,

Makedonij a, BIH, Hľvaška, Albanija, Rusija .' .)'

sodelovanje pri dobľodelnem pľojektu: Podarili ste nam modra srca (posamezni

oddelki),

dejavnosti in igra z ukrivljenimi zrcali: popačenje obtaza; razvĹjajo sprejemanje,
spoštovanje, verbalno in nevęrbalno komunikacijo ľazličnosti (vsi oddelki),

druženje z otľoki s posebnimi potľebami in razvijanje inkluzivne pedagogike (vsi
oddelki),

aktivno sodelovanje z društvom Za kultuľo inkluzije na mednarodnęm festivalu Bodi
umetnik. Tema: Moje najljubše igralo in moj najboljši pľijatelj (2. starostna; Sove),

aktivno sodelovanje z društvomZa kultuľo inkluzije na mednarodnem festivalu: Igľaj

Se Z mano; ljudski plesi, prepevanje pesmic v slovenskem in angleškem jeziku (2.

starostna: Sove, Kužki, Žabe,)

aktivno sodelovanje z društvom za kulturo inkluzije na mednarodnem festivalu Bodi
športnik (posamezni oddelki),

igre z didaktičnimi igľačami in lutkami' ki razv1jajo spľejemanje, spoštovanje, zaupanje
in dogovaľj anje; različne teme (vsi oddelki),

pľireditev Šport in špas, 10. dan druženja in gibanja vseh generacij,

obisk in pľedstavitev slikarja, ki slika z usti ŽeljkaVertelja; sodelovanje in ľazvijanje
čuta do ljudi s posebnimi potrebami in njihovi volji teľ doseŽkih (Šport in špas' vsi
oddelki),

športne igre, ki vzpodbujajo in kľepijo povezovanje, zaupanje, dogovarjanje,
spľejemanje in komunikacijo (vsi oddelki),

sodelovanje s Pioniľskim domom: spoznavanje ľazličnih jezikov skozi pravljice in
delavnice (2. starostna skupina).

a
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a
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a
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3 .4.9'Ż Zelena Lj ublj ana

C|lj DoživĘanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni ľaznolikosti, povezanosti, stalnem
spreminjanju in estetskih ľazsežnostih; sobivanje ljudi in naľave v mestih; ohľanjanje biotske
pestľosti; vzgoja za okoĘsko odgovornost in tľajnostno naľavnanost.

V našem vrtcu smo veliko pozomosti namenili dejavnostim/ aktivnostim, ki so povezane z
naravoslovjem. Na nivoju enote Palček smo načrtovali in pripravili dejavnosti/ aktivnosti, ki so
aktivno vključevale vse otľoke. Z otroki smo ozaveščali pomen okolja, v katerem živimo.
Zavedanje naľavnih danosti, ki nam jih nudi okolje okrog vrtca, in z lastnimi dejanji izkazujemo
naklonjenost do narave in tradicije. V pľedšolskem obdobju se otľoci učijo spoštljivega odnosa
do narave, okolja, živali, človeka' Pľeko ľazličnih dejavnosti in aktivnosti smo otrokom
omogočali, da se ob stiku z naravo in okoljem nenehno učijo, raziskujejo, opazujejo, iščejo,
ugotavljajo itd. Spodbujali in omogočali smo otrokovo radovednost, željo po znanju, iskanju
odgovorov' raziskovanju itd. otrokom smo ponudili čim več moŽnosti, da so se učili preko
lastnih izkušenj. V dejavnosti smo vključili tudi starše kot tudi zunanje stľokovnjake oz.
institucije. Skĺbeli smo tako za uľejeno okolico vľtca kot tudi naľavnega okolja.

Vodja dęiavnosti: Nives Zabret

Izvajalci dejavnosti: Irena Setnikar, Anica Birsa, Mateja Podgoľelec, Nives Zabret, Mateja
Zore, Karmen Verovnik, Milena Gľičar, Anuška Balant, Mojca Gabrovšek, Urška Purkart,
Monika Pene' Martina Žnidaľšič, Janja obal.

Zunanji sodelavci: Ljubljanski grad, Botanični vľt Ljubljana, Gledališče Kukuc, Zbimi center
Snaga, zavod za gozdove Slovenij a

Zaizvedbo so namenjena sredstva v višini 2500 €.

3.4.9.3 Ljubljana - mesto umetnosti

cilji:

. Spoznavanje ožjega in šiľšega dľužbenega in kulturnega okolja ter spoznavanje

medkultuľnih in dľugih ľazlik.
o otrok ob poslušanju in pľipovedovanju pľavljic ter drugih literarnih del ľazvija

zmožnost domišĺjijske rabe jezika (doživljanje dogajalnega prostora, identificira se s

književnimi osebami).

. ob poslušanju ľazličnih literarnih zvrsti otľok doživlja ugodje, veseĘe, zabavo ter
pľidobiva pozitiven odnos do ĺiteľatuľe.

. Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti.
o Razvijanje sposobnosti izražanja istih doživetij v ľązličnih umetniških jezikih, pĺesnem,

dramskem, ĺikovne, gledaĺiškem, filmskem idr.
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otrokom smo želeli omogočiti pestrejše in raznovľstnejše dogajanje na vseh podroějih

dejavnosti predšolske vzgoje, s poudarkom na področju umetnosti.

azĺv ) ana -
folklorna, umetnost književnosti) > nas je navdušila, saj smo v naši enoti Čenča zelo naklonjeni
otroko vemu ustvarj anj u in izr ažanju na p o dro ěj u umetno sti.

Aktivnosti, ki smo jihizvajalri, so otrokom omogočale udejanjanje ustvaĺjalnih potencialov, ki
se sicer kaŽejo Že v njihovem igrivem ľaziskovanju in spoznavanju Sveta, le-to pa spodbuja

izumitelj stvo in ustvaľj alnost.

otroci so odkĺivali skľivnosti likovne umetnosti, gledališča, lutk, liteľatuľe, glasbe, ljudskega
izročila idr. ter spoznavali oŽje in šiľše druŽbeno in kulturno okolje.

Vodj a dej avnosti : Matejka Stepančič

Izvaja\ci dejavnosti: Nataša Frece, Anita Štrumbelj Ban, Marjetka Perc, Jana Fľančeškin,
Jemeja Peteľlin, Aleksandľa Vukolič, Luka Isak, Barbaľa Papež, Maľjetka Pezdir, Aleksandľa
Pogačaľ, Branka Peterca, Maľjetka Perc

Zunanji sodelavci: Kulturno umetniško društvo Baobab/Studio XXV, Hiša otrok in umetnosti,
Mestni Muzej Ljubljana, Plesni teater Ljubljana, MGL, Andreja Zupaněič,, Mednaľodni gľafični
likovni centeľ Ljubljana, Muzej novejše zgodovine.

Zaizvedbo so bila namenjena sredstva v višini 2000 €.

MoL je v mesecu decembru objavila razpis za sofinanciľanje obogatitvenih dejavnosti v letu
2018, nanj smo se prijavili in ponovno pľidobiti sredstva, zato bomo z vsemi navedenimi
aktivnostmi nadaljevali tudi v šolskem letu 2018/19.
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3.5 obogatitveni pľogram

3.5.1 Obogatitvene dejavnosti v nadstandardnih pogojih

3 '5.1.2 Angleške uľice v času izvedbenega kurikula

Cilj: Učenje tujega jezika ną zanimiv, otľokom pľijazen in dostopen način.

Učenje angleškega jezika je bilo organizirato za otroke v oddelkih 5-6 letnikov. Angleške uľice
so bile organizirane v času po kosilu v trajanju ene uľe enkľat tedensko. Trajanje pľograma
(število izvedb) smo pľilagodili obsegu finančnih sľedstev.

Pľogram so vodili zunanji izvajal'ci (podjetje ABIS) ob sodelovanju strokovnih delavcev
vključenih oddelkov.

obogatitveno dejavnost je financiral vľtec iz lastnih sľedstev.

V enoti Biba je program potekal v treh oddelkih (Sove, Ježki, Veverice) ob ponedeljkih od
12.45 do 15.00, v Aeternif i ob sredah od 13.00 do 13.45 in v Leku od 11.00 do 11.45.

V enoti Čenča je pľogľam potekal v štirih oddelkih (Ježi,Polži, Škĺati (4 otroci), Mali princ (9
otrok).

V enoti Palček je program potekal v treh oddelkih (Petelini, Sľne in Veverice)

TOREK TOREK
13.15 - 14.00, 14.00 - 14.45 11.30 - 12.15

SRNE, PETELINI VEVERICE KEBETOVA

Uľnik 2017-I8 Ponedeliek Sreda Cetľtek
Biba (integľirano)

12.45 - 13.30 sovice
13.30 - 14.15 vevęľice

I4.I5 _ 15'00 ieŽki

Aetemia
(integľirano)
13.00 . 13.45

Lek
(integrirano)
11.00- 114s

TOREK SREDA CETRTEK
13.00 - 13.45 11.00- 11.4s 13.30 - r4.rs

MALI PRINC, SKRATI JEZT POLZT
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3 '5.|.2 Nogometni vrtec v času izvedbenega kuľikula

Pľogľam je Nogometnazveza Slovenije izvajala v času ođ meseca oktobra do meseca majaza
vse otľoke stare od 5 do 6 let. Pľi izvajanju progľamaje NZS sodelovala z nogometnim klubom
Bravo, ki je našemu vľtcu najbliŽji' ima mladinski program na visokem nivoju in je sposoben
zagotoviti primeľen kader zaizvajanje vadbe v sodelovanju z stľokovnimi delavci oddelkov.

Zaizvajanje tega programa smo Se skupaj z NZS odločili, keľ Želimo:

- dodatno popestľiti vsebino programa v vľtcih,
- dodatno zadovoljiti najpomembnejši potrebi otrok v tem obdobju; potrebo po gibanju

in potrebo po igri,
- skozi zabavno igro pozitivno vplivati na otrokovo zorenje, dobro počutje teľ na razvoj

njegovih miselnih in motoľičnih sposobnosti,
- seznaniti otľoke z nogometom kot igralno in gibalno aktivnostjo, ki sta osnovna cilja in

potrebi za naľ avni r azv oj otľo ških potenci alov,
- promoviľati špoľt in gibanje z nogometno prepoznavnostjo'

NZS je zagotovila ustrezen strokovni kadeľ (tľener NZS z izobtazbo pľof. špoľtne vzgoje ter z
izkušnjami pľi delu s to starostno skupino otrok, ki bo opľavljal vlogo mentorja klubskemu
tľeneľju), zagotovila pripomočkę za vadbo (ostanejo na razpo|ago vľtcu tudi po zaključku
izvajanja pľograma s strani NZS) tet za obvestila in prijavnicę za staršę.

Program je bil za vse otľoke brezplačen. Nogometne uľice je izvajal g. Fľanc Sivko.

V maju 2018 je bil oľganiziľan tudi zaključek na Brdu pľi Kľanju, kjer so si otroci ogledali
trening slovenske nogometne repľezentance.

Biba

Ura / dan Ponedeliek Torek
9.00 - 9.30 Medvedi
9.30 - 10.00 Ježi
10.00 - 10.30 Vęveľice
10.30 - 1 1.00 Sove
11.00- 11.30 Aeternia Lek

Palček

TOREK

9.00 - 10.30

SRNE, PETELINI, VEVERICE. KEBETOVA
Čenča

SREDA

9.00 - 10.30

PoLŻl,JEŽl, MAL| PRlNc, ŠrRłrl
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3.5. l .3 Pravljična joga

CiIj otroci povečujejo moč in prožnost, izboljšujejo koncentracijo ter gradijo pozitiven odnos
do sebe in sveta okoli sebe.

V januarju smo začeli z izvajanjem joge. Izvajali smo jo štiľi mesece, od januaľja do apľila, v
vseh treh enotah; ob ponedeljkih v enoti Čenča, ob torkih izmenično v enoti Biba in dislocirani
enoti Lek, ob sredah v enoti Biba in ob četrtkih v enoti Palček. Vadba joge je potekala v ěasu
počitka od 13.15 do 14.00, v najstarejših skupinah otľok. Tedensko so se skupine menjavale. V
enoti Čenča so imeli jogo otroci iz skupine Škľati in Mali pľinci skupaj petkĺat, JeŽki in PolŽki
štirikľat. V ęnoti Biba so imeli jogo Ježki, Sovicę šestkĺat in Veverice petkrat. V dislociľani
enoti Lek so imeli jogo otroci iz skupine Sončki šęstkĺat in v Palčku so imeli jogo Petelini' Srne
in Veverice- Kebetova štirikľat.

Skupaj je bilo izpeljanih 48 ur joge za otroke.

Vadba joge je traja 45 minut. Z otľoki smo na začetku vadbe naredili kľog ter naľędili uvodni
pozdľav s tibetanskimi zvončki in posodami. otroci so se ob zvoku umirili. Nadaljevali smo z
zgodbo, s pľavljico ali se odpravili na domišljijskiiz|et. To je bil glavni del naše vadbe. ob tem
smo spoznali jogijske poloŽaje in dihalne tehnike' otroci so se nauěili osnovnih jogijskih
poloŽajev' Spoznali smo položaj dľevesa, roŽe' metulja, oblaka, lisice, Žirafe,leva, kita, delfina
in mnoge dľuge. Spoznali smo kačji' slonji, pasji, levji in medvedji dih. Vsa imena položajev
in dihalnih tehnik so pľilagojena otľokom, da so jim zanimiva, jih pľitegnejo in so igriva. V
vadbo smo vključili gibalne igľe, v katere smo dodali jogijske položaje. otľoci so skozi zgodbo
in igro gradili moč, gibljivost, izboljšal sę je občutek za ravnotežje. Opazila sem, da so otľoci
ľadi sodelovali med seboj, vedno So Se razveselili, ko smo delali poloŽaje V paru. To so večkĺat
ponovili.

V zadnjem mesecu so otroci velikokĺat sami naľedili poloŽaje, Želeli so pokazati, kaj in koliko
zmorejo.

Vadbo smo zaključili s spľoščanjem, masaŽo ali vodeno vizualizacljo.

Vadbo je izvajala Maja Podpečan (Mali ganeša), ki je pripravila tudi poročilo o izvedenih
aktivnostih.

3.s. t.4 Hipoterapija' teľapija plavanja, solna teľapija in senzorična
integracija za otľoke v ľazvojnih oddelkih

Cilj Razvijanje občutkov ugodja, izboljševanje teĺesne drže in gibanja, pridobivanje pozitivne
samopodobe, podaĘševanje pozornosti, ramijanje prostorske in teIesne predstavĘivosti.

Hipoteľapija se je izvajaIa enkrat mesečno na in ob konjih z usposobljenimi strokovnjaki v za
to namenjenem centru v Kamniku. V dejavnost so se vključili tudi oddelki' ki so redno
sodelovali zrazvojnimi oddelki: JeŽki in Petelinčki.
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Terapija plavanja je potekala trikrat letno v centľu za rehabilitacijo pľav tako v Kamniku.

Solna terapija se je izvajala v CST - Centľu solnih terapij v zimskem času (4x).

Senzorična integľacija se je izvajala v MICSI - Centľu za senzoriěno integracijo (1 X

individualno za vsakega otroka).

Pľogľam so organiziľale stľokovne delavke Marija Volk, Viktorija Šter in svetovalna delavka
Božena Stritih v sodelovanju s Ciľius Kamnik.

Pľevoz otľok v Kamnik in stroški progľamaje bil financiraniz sľedstev Sklada VrtcaNajdihojca
in je bil za otrokę brezplačen.

3.5.1.5 Bivanje v naravi >>Vľtec v naravi<<

CiIj: Navajanje na samostojnost izven družinskega okoĘa, sĺĺrb zase, seznanjanje in odĺcrivanje
lepot naravnega okoĺja, povezovanje Z naravo in spoznavanje dľugačnega načinom življenja.

Bivanje v naravi je večdnevno izvajanje dejavnosti vrtca izven kľaja bivanja otľok in združuje

izvedbęni kuľikul (9 uľ) in storitvene dejavnosti vrtca (preostali čas dneva). Predstavlja
nadstandardni del kuľikula, s katerim moľajo soglašati starši oddelka, svet staršev in svet vrtca.

Izvajalci so zunanji sodelavci. Namestitve, katere le-ti ponujajo, so izbrane na podlagi
pľedhodnega ogleda' pľiporočil in pozitivnih izkušenj. Pogoji zabivanje v naravi so pľilagojeni
bivanju pľedšolskih otrok.

Pľavilnik o normativih in kadľovskih pogojihzaízvajanje dejavnosti predšolske vzgoje z vidika
varnosti otrok določa, da je za dejavnosti izven vrtca lahko v skupini največ 8 otľok. Stroške

bivanja v naravi krijejo staľši.

organizirali smo tľidnevno bivanje na destinacijah, ki so jih glede na svoje dosedanje izkušnje
predlagale strokovne delavke. Na kmetiji so otroci spoznavali ŽivĘenje na kmetiji' ljudske
plese, se igrali stare druŽabne igľe, hodili na pohode, obiskali gozdarja ipd. Bivanje na kmetiji
je bilo namenjeno vsem otrokom staľim od 5 do 6let. Progľam je izvaja\o podjetje MT špoľt,
sodelovale pa so strokovne delavke našega vľtca.

otrokom staľim od 4 do 5 let je bilo v okviľu posameznega predšolskega oddelka (5-6 let)

bivanje v naľavi omogočeno, v kolikoĺ so sę staľši in stľokovni delavci o tem dogovorili na
ľoditelj skih sestankih posameznih oddelkov.

Program je b1| za pľedšolske otroke financiľan iz sľedstęv' ki jih vrtec pridobi s strani MoL-a
(75 EUR na otroka)' razliko so poravnali staľši. Za mlajše otľoke so stroškę programa starši
poravnali v celoti.

Za organizacijo in prevoze je poskĺbela pomočnica ľavnateljice ga. Mateja Ličen.

V enoti Biba smo organizira|i tri-dnevno bivanje na kmetijah: Zgomji Zavratnlk (Luče),
obolnaľ (Trebnje) in V pravljici (Škofljica).
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V enoti Čenča smo organizirali tľi-dnevno bivanje na kmetij i Zavratnikin kmetiji obolnar.

V enotĺ Palček smo organĺzirali tri-dnevno bĺvanje na kmetiji Zavratnik.

JeŽki Obolnar 4; 10; - 6. 10. 2017
Veveńce Zavratnik 2r.5. -23.5.2018
Sove Obolnar 28. s. - 30. s. 2018
Lek Sončki Obolnar 30. 5. - 1. 6. 2018
Aeternia V pravljici 30. s. - 1. 6. 2018

SKUPINA KMETIJA TERM!N SPREMUEVALCI

Ježki, Mali princ, Škrati Zavratnik L4.5. - 1_6.5.2018 Marjeta Pezdir
lrena Jeraj

Aleksandra Pogačar
Nina Starašinič

PolŽkĺ Obolnar 1_6.5. - 18.5.20L8 Urška Pustovrh
lrena Vrhovec
Tiaša Hribar

SKUP!NA KMETIJA TERMIN SPREMUEVALCI

Petelini in Srne Zavratnik L6.5. - 18.5.20L8 Karmen Verovnik
Anica Pahor

Mojca Gabrovšek
Tina Kikelj

Nataša Novak
Tatiana Kovačič

Kebetova Veverice Zavratnik 2L'5. -Ż3.5.2oL8 Monika Pene
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3.5. l.6 Bivanje v naravi za mlajše otľoke

Vľtec je za otroke stare od 4 od 5 let organiziral tudi bivanje v naravi na nivoju celotnega vrtca,
keľie b1l zato izkazan interes.

Otroci so od 1 1. 6. do 13. 6.2018 bivali na kmetiji Zgornji Zavratnlk. Bivanja na kmetiji se je
udęleŽilo 39 otrok, od tega iz enote Biba 18 (5 iz skupine Ribice in 13 iz skupine Medvedki).

Iz enote Palček se je kmetije udeležilo 21 otrok.

Palček

Iz enote Čenča 0 otrok.

Stľoške bivanja so staľši pokĺili v celoti.

Za organizacijo in pľevoze je poskĺbela pomočnica ravnateljice ga. Mateja Ličen.

3.5.1.7 Zimovanje

Za otroke staľe od 5 do 6 let smo na nivoju celotnega vrtca organizirali zimovanje na Pokljuki.

Nameďcilji zimovanja:
o socializacija otroka, ki vključuje navezovanje novih prijateljstev, moŽnost boljšega

medsebojnega spoznavanja, pristnejše odnose med vsemi udeleženci'
samopotrjevanje, spoznavanje znaěilnosti skupine in istovetenje z njenimi člani,
pridobivanje pozitivnih navad, spoznavanje in oblikovanje svojega mesta v skupini.

. spoznavanje osnovnih oblik gibanja, osvojitev osnovnih znanj v ľazličnih športnih
aktivnostih (predvsem smučanje, sankanje), ki bodo otľokom kasneje omogočala
samostojno ukvarjanje s špoľtom v družinskem okolju,

o oblikovanje špoľtnih navađ, ki bodo otroka motivirale, mu koristile in ga osrečevale,
. razvijanje kultuľnega odnosa do narave, ki jo je potrebno spoštovati in ohľanjati

neokrnjeno,
o osamosvajanje otroka' ki z večdnevnim odhodom od doma in staršev pľidobiva na

samostojnosti teľ pridobiva dragocene izkušnje pľi skľbi zase teľ pľi opravljanju
dnevnih obveznosti.

Cilji pľogľama prilagajanja na Sneg in učenja osnov smučanja:
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o pridobivanje gibalne sposobnosti za smučanje,
o doživljanje radosti dľsenja po zasneŽeni povľšini,
. krepitev Samozavesti ob giban"ju na smučeh,
o pľidobivanje ruvnotežja, kooľdinacije in motoľíčnih znanj na Snegu'
o razvijanje moči volje pri premagovanju strahu teľ drugih motečih dejavnikov'
o usvajanje osnovnih smučarskih tehnik (učenje osnovnih poloŽajev, učenje uporabe

Žičniških naprav' spľeminjanje smeri, učenje osnovnih oblik vijuganja ...).

Dejavnosti:
o zabava v piŽami in ľajanje ob glasbi,
. učenje in prilagajanje na smuči,
. dričanje po hľibu z bobi in lopatami,
o iskanje skĺitega zak|ada,
o izpolĺÚevanje počitniškega dnevnika,
. umiťene dejavnosti v času počitka z domačimi igľaěami,
o tekma in podelitev priznanj vem otrokom za ďosežen napredek pri smučanju,
. navajanje na Samostojno prehľanjevanje in nego- skľb za sebe'
. razveselitev otrok s pozdravi od staľšev.

Stroške pľogľama so pokĺili starši v celoti. Zaorganizacijo je poskĺbela pomočnica ľavnateljice
ga. Mateja Ličen.

otľoci so bivali na Pokljuki v hotelu Jelka v teľminu od 5. 3. 2018 do 8. 3. 2018.

UdeleŽilo se gaje 53 otrok iz vseh enot,iz enote Biba 24 otrok, spremljalo pajih je 8 strokovnih
delavk.

Iz enote Čenča so se ga udeleŽili 4 otroci. Spľemljala jih je pom. vzgojitelja Beľnaľda P. Nučič.

Iz enotę Palček se ga je udeleŽilo 23 otľok in spremljevalke: Iľena Setnikar, Karmen Verovnik,
Mojca Gabľovšek, Monika Pene in Janja obal.
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3.5.l '8 Privajanje na vodo/ Plavalni tečaj

V predšolskem obdobju so posamezna področja otľokovega ľazvoja _ telesno' gibalno'
spoznavno, čustveno in socialno _ tesno povezana. otľokovo doŽivljanje in dojemanje sveta
temeljita na informacijah, ki izvirajo iz njegovega telesa, zaznavanja okolja' izkušenj, ki jih
pridobi z gibalnimi dejavnostmi ter gibalno ustvaľjalnostjo v različnih situacijah. Z gĹbaryem

otrok zaznava in odkľiva svoje telo, pľeizkuša, kaj telo zmorę, doŽivlja veselje in ponos ob
razvijajočih se sposobnostih in spľetnostih teľ gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek

ugodja, varnosti, veselja, skľatka dobľega počutja. otľok raziskuje, Spoznava in dojema svet
okľog sebe. Gibalni ľazvoj je v razvoju človekovih funkcij v ospredju predvsem v prvih letih
živlljeĄa. Razvoj poteka od naravnih oblik gibanja do celostnih in skladnostno zahtevnejših

špoľtnih dejavnosti, v interakciji męd zorenjem, učenjem in posameznikovo lastno voljno
aktivnostjo. V predšolskem obdobju otrok pľidobiva raznovľstne izkušnje zlasti z igro. otrok z
različnimi dejavnostmi v zapľtem pľostoru in na pľostem razv|ja gibalne in funkcionalne
sposobnosti ter postopno Spoznava in usvaja osnovne pľvine različnih športnih zvľsti. otrok je
ustvarjalen, ko iščę svoje načine in poti za rešitev ľazličnih gibalnih nalog, z lastno domišljijo
odgovarja na nove izzive ter izraža svoja čustva in občutja. otľokom moramo torej omogočiti
takšne gibalne/športne dejavnosti, ki jim bodo pľedstavljale ustľezne izzive; ti ne smejo biti ne

prelahki, ne preteŽki, ampak ravno pľavšnji. Pomembno je stimulativno okolje in spodbude, da

otroci iščejo lastne poti pri reševanju gibalnih pľoblemov. Nova športna tehnologija, prilagojena
otľokom, nam omogoča, da osnovne elemente različnih športov preko igre predstavimo

otrokom Že v pľedšolskem obdobju. Gibalno učenje je ob ustrezni športni tehnologiji mnogo

kľajše in kakovostnejše, poleg tega pa takšne dejavnosti spodbujajo osebni uspeh vsakega
posameznika. V pľedšolskem obdobju je pripoľočljivo' da otrok pridobi čim bolj pestro in
šiľoko paleto gibalnih izkušenj, ki so osnova kasnejšim zahtevnejšim gibalnim vzorcem. Ta
temelj mora biti kakovostno zgrajen, saj pomembno vpliva na otrokov celostni razvoj, na
kasnejše vkljuěevanje v različne športne zvľsti in nenazadnje tudi na to, da postane šport

človeku ena izmed pomembnih sestavin kakovosti Življenja v vseh starostnih obdobjih. Pľav s
tem namenom V vľtcu izvajamo tudi progľam Mali sonček, ki izvędbeno pokľiva cilje in
aktivnosti zapisane v Kurikulumu za vrtce.

Ker vrtec nima vseh pogojev za zagotavljanje raznovľstnega gibalnega učenja otľok, se
povezujemo z ľaz|iěnimi ustanovami, med drugimi tudi s Fakulteto za špoľt, občasno pa, kot
strokovno pomoč pri vodenju dejavnosti ali projektov, v vľtcu vključimo v načrtovanje,
izvajanje in evalvacijo tudi zunanje strokovnjake.

Poleg ciljev, ki so opredeljeni v Kuľikulumu za vrtce za področje gibanja, pľi izbiri
gibalnih/športnih nalog upoštevamo tudi naslednja strokovna izhodišča pľograma Mali sonček:

C izbraĺę naloge se nadgľajujejo'
. prevladujejo dejavnosti, ki se ízvajajo na prostem,
. pomembno mesto zavzemajo izleti kot najcenejša športna dejavnost v vseh starostnih

obdobjih ter osnove gorništva, ki je pomemben del slovenskę naľodne identitete,
o zę|o pomembno je prilagajanje na vodo kot začetek odpravljanja plavalne nepismenosti,
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o izbrane naloge pokrivajo vse letne čase, pľogľam spodbujaproces skozi vse leto,

o pľevladujejo dejavnosti, s katerimi razvijamo aeľobne oziroma funkcionalne

o z vadbo, ki vodi do usvojitve posameznih nalog, otľoci razvijajo zlasti kooľdinacijo
gibanja in ravnotežje, ki sta v pľedšolskem obdobju najpomembnejši gibalni
sp o sobno st i in zato zahtev ata naj več p o zoľno sti,

o naloge so igrive in za otroke ľealno dosegljive,
o z gibalnimiišportnimi nalogami otroci pľeko igre usvajajo osnovne elemente ľazličnih

špoľtov, s katerimi se lahko ukvarjamo do obdobja zrelosti in staľosti,
o program vključuje medpodročne povezave; vplivamo na vsa področja otľokovega

razv oja (telesni, gibalni, spoznavni, čustveni in socialni),
o naloge spodbujajo aktivno sodelovanje staľšev. otľoci lahko izvajajo večino dejavnosti

tudi doma.

otľoci spľoščeno izvedejo gibalne naloge (igľice), ki vključujejo prilagojenost na vodo:
o prilagojenost na upoľ vode (npľ. ponazarjanje Žívali,lovljenje, potapljanje in đvigovanje

deske itd.),

o potapljanje glave (npr. dan in noč, lovljenje - rešiš se s potopitvijo glave itd.),

. izdihovanje v vodo (npr. nihalo _ izmenično izdihovanje pod vodo, katapult _

potapljanje, izdihovanje in odriv z nogami),
o gledanje pod vodo (npr. dotik delov telesa, štetje prstov na ľokah, reševanje zaklaďa

itd.),

o plovnost in drsenje na vodi (npr. vodni liki - pľikaz oblik z lebdenjem; v paru - odriv
od podplatov; odriv od stene, glava potopljena, drsenje na tľebuhu itd.)'

Za otroke staľe 5 do 6 let smo organizirali tečaj plavanj al pri|agajaĺje na vodo. Stľoške
progľama so v celoti pokľili staľši. Izvaja|ecje bila Fakulteta za špoľt, pľogľam se je izvajal v
času od 3. do 17. 4.2018.

Iz enotę Biba se ga je udeležilo 76 otrok starih 5-6 let iz skupin Veverice, Sovice' JeŽki, Lek
Sončki, Aetemia 1 in AeterniaZ. Teč,aj so obiskali 5x.

Iz enote Čenča so se ga udeležili otroci staľejših skupin: Petelini, Srne in Veverice (5 obiskov).

Iz enote Palěek So se ga otroci starejših skupin: Ježi, PolŽi in Škĺati (5 obiskov).
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3.5.2 obogatitvene dejavnostĺ

obogatitvene dejavnosti so dejavnosti, ki sodijo v izvedbęni kuľikul vľtca in jih vrtec izvaja
občasno, daljši ali kĺajši čas, odvisno od izvedbenega kuľikula vrtca, interęsa otľok in Želja
staľšev. Načľtujejo in izvajajo jih strokovni delavci v času pľedpisane delovne obveznosti
vzgojiteĘev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kuľikula za vrtce.
občasno kot stľokovno pomoč pľi vodenju dejavnosti ali projektov v vľtcu vključimo v
naěľtovanje, izvajanje in evalvacijo tudi zunanje strokovnjake. obogatitvene dejavnosti se

izvajajo v okviľu posameznega dne otľokovega bivanja v vrtcu v pľostorih vrtca in izvenstavbe
in igľišča v obliki obiskov pľedstav, knjižnic, muzejev, prireditev, izvajanja inteľesnih
dejavnosti, ki jih izvajajo stľokovne delavke' projektov, vsebin Malega sončka, Ciciuhec. 

' '

obogatitvene dejavnosti načrtuje vzgojiteljica v svojem letnem delovnem načrtu, ki ga
predstavi staršem na roditeljskem sestanku in od staršev pľejme tudi soglasje, da se z določeno
obogatitveno dejavnostjo strinjajo. V dejavnost so vključeni vsi otroci ene skupine, v primeru
istočasnega izvajaĺja različnih dejavnosti se vkljuěujejo otroci iz razl1ěnlh skupin glede na
interes.

o Gĺbalno/špoľtni pľogram >Mali sonček<
CLIj: Krepiti gibalne sposobnosti, spodbujati žeĘo in potrebo po špoľtnem udejstvovanju ter
aktivnemu pr eživĘ anj u pľ o s t e ga č as a.

Zotroki smo izvajali pľogľam Mali sonček, vključno z dľsanjem na ledu in ľolanjem,izvajaĺjem
spretnosti zžogo, kolesaľjenjem in pohodništvom. Strokovni delavci so aktivnosti izvajali skozi
vse leto in pľi izvajanju pľograma aktivno sodelovali s starši.

Pľogram Malega sončka so izvajali stľokovni delavci obeh staľostnih obdobij v sodelovanju z
Agencijo za šport.

Pľogram (medalje, ĘiŽice, priznanja)je v celoti ťtnanciľan s stľani MoL, stľoške moľebitnih
pľeVoZoV z avtobusom so poravnali starši.

V enoti Biba so progľam Malega sončka izvajali stľokovni delavci obeh starostnih obdobij od
dľugega leta dalje (skupine: Račke' Petelinčki' Pikapolonice, Polžki, Miške, Žabice, Ribice,
KuŽki, Muce, Medvedi, Veverice, JeŽki' Sovice, Lek Sončki, Lek Metuljčki, Aeteľnia 1,

Aeternia 2) v sodelovanju z Agencijo za špoľt. Za organizacijo v enoti Biba je poskĺbela
strokovna delavka Anja Jakopič.

V enoti Čeněa So pťogram Malega sončka izvaja|istrokovni delavci obeh starostnih obdobij (od

dľugega leta dalje) v sodelovanju z Agenc1jo za šport. Za organizacijo v enoti Čenča je
poskľbela Baľbaľa P apeŽ.

V Enoti Palček So program Malega sončka ízvajali strokovni delavci obeh staľostnih obdobij
(od dľugegalęta dalje) v sodelovanju z Agencijo za špoľt' Zaorganizacijo v enoti Palček je
poskľbela kooľdinatorka Milena Gľičar.
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a Teden otľoka

LetošĄi Teĺlen otroka je potekal od 2. do 8. oktobra. osrednja tema je bila >POVABIMO
SONCB v VRTEC<<. osĺedotočili smo se na >ľadovedni< vľtec, veselje do novega, odprtega

in upoľabnega znanja, svetle prihodnosti. otľoci in mladi si Želijo inovativnejšega,

ustvaľjalnejšega učenja in ľazmišljanja. Tęma se je navezovala na temo otroških parlamentov

v šo1. letu 201612017, ki je bila >Šolstvo in šolski sistem<.

Tedęn otroka je projekt ZPMS, ki se začne vsak prvi ponedeljek V mesecu oktobľu intrĄa7
dni. V Tednu otľoka se organiziľajo ľazlični pľostočasni in ľazvedrilni pľogramiza otľoke v
vseh veějih kľajih po Sloveniji.

Teden otroka temelji na obeleŽevanju Svetovnega dneva otľoka, ki ga je leta 1956 priznala
Geneľalna skupščina Združęnĺh naľođov, Mednarodna zvęza za varstvo otľok (I.V.C.W.) in
Mednarodni fond za pomoč otrokom Unicef pa sta od leta 1957 skľbela za obeleževanje tega
dnę.

V enoti Biba so sodelovale vse skupine enote: Rožice, Metuljčki, Sončki, Račke, Petelinčki,
Polžki' Miške, Żabice, Ribice, Kužki, Muce, Medvedi, Veverice, Ježki, Sovice, Lek Sončki,
Lek Metuljčki' Lek Balončki, Aetemia 1' Aeternia 2, Aetemia 3.

čenča

Izvedene aktivnosti

o Dan zadruženje s pľijatelji
o Ustvaľjalnedelavnice
o Glasbeni dopoldnevi
o Jesenske delavnice
o Pľedstava za otroke (izvedba strokovnih delavk): >Soncę se smeje<

. Likovna raziskovanja s prstnimi barvami
o Druženje ob petju in plesu

Palček

Izvedene aktivnosti

o Lutkovni predstavi stľokovnih delavcev: Veliki in mali zajec, Hľčkova hĺuška
(Pikapolonice, KuŽki, Račke)

o Glasbena pľavljica: Razbita buča (Pikapolonice' KuŽki' Raěke)
. Obisk gasilcev GD
o Glasbenę dľobtinice druženje skupin Pikapolonice, KuŽki in Račke ob kitari

(Pikapolonice, KuŽki, Račke)
. Jesenske delavnice
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o Teden mobilnosti

Tudi v letošnem šolskem letu smo otroci, starši in zaposleni našega vrtca v okviru Evropskega
tedna mobilnosti (ETM), ki je potekal od 16. do 22. septembra 2017, pod sloganom
>>Zdruźimo moči, delimo si pľevoz<< sodelovali v različnih aktivnostih.

V enoti Biba:

. obisk LPP,

' izdelava plakata na temo prevozna sredstva, ob tem pa pogovoľ o pomenu uporabe
javnih prevoznih sľedstev'

. prometni poligon v telovadnici ( semafoľji' prometni znaki,...),

. ponazoritev poti v vrtec,

. kolesarski dan,

' nagovoľ staršev, da se v prihodnjem tednu potrudijo, da vsaj enkrat pľidejo z otrokom v
vrtec' peš ali kolesom, avtobusom...,

. likovno ustvaľjanje na temo ''S kolesom V Vrtec'',

. vožĺ1a s poganjavěki pľed Vľtcem,

. izlet z vlakom v Lesce,

. izlęt v Mostec,

. vožĺja z mestnim avtobusom v mesto,

o pogovor o prometu, pľometnih sredstvih in o onesnaŽevanju le-teh,

. izdę|ava plakata (moj tľansport do vrtca),

' sprehod po okolici in opazovanje prometa in prometnih znakov teľ njihov pomen'

. preizkus: Kaj izpuščajo avtomobili v zrak,

. vožnja z avtobusom na plin,

. ogled dokumentamega filma o onesnaŽenosti zraka zarađi prometa,

. gibalne dejavnosti s tematiko pľometa: Moj obroě je lahko avto, helikopteľ...'

' obisk policista, ki nam bo predstavil vamo vožnjo s kolesom, skirojem, rolkami.

Dejavnosti so se v enoti Biba izvajale v naslednjih skupinah: Račke, Petelinčki, Pikapolonice,
PolŽki, Miške, Žabíce, Ribice, KuŽki, Muce, Medvedi, Veveľice, JeŽki, Sovice, Lek Sončki,
Lek Metuljčki' Aeternia 1, Aeternia 2.
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Palček

. lgrica:< Bcli zajčck<,

. sprehodi in izlęti v okolico,
o vožĄa s poganjalčki,
. vožnJa z mestnim avtobusom,
o gibalni - prometni poligon,
o obisk LPP
. sodelovanje s staľši- povabilo in anketa > Kako pridem v vrtec<
. pogovor o prometu
o prometna pobarvanka
. opazovanje prometa na sprehodu - prepoznavanje pľometnih znakov

Najmlajši otroci: pľvi spľehodi ob >kači< po vľtcu.

Vključene so bile vse skupine vrtca.

čenča

o Pogovor o prometu,
o spľehodi po okolici'
o likovne delavnice na temo: promet,
. vožnja z mestnim avtobusom'
o vožnJa s skiľoji' poganjalčki in kolesi,
o povabilo staľšem naj z otľokom pľidejo v vľtec peš ali s kolesom,
o gibalne dejavnosti na temo promet

Najmlajši otroci: pľvi sprehodi ob >kači< po vrtcu.

Vključene so bile vse skupine vrtca

o Zaključek vrtca

Cilj Poveseliti se ob zadnjem skupnem sľečanju pľed odhodom otrok v šolo in se posloviti od
staršev in vrtca.

Zaključek vrtca je namenjen otľokom, ki odhajajo v šolo. Na zaključni priľeditvi so vzgojitelji
po posameznih skupinahoz. enotah skupaj z otľoki pľipravili kľatek kultumi progľam' kateremu
bo sledila podelitev diplom in značk. DľuŽenje se bo zakljuěi\o z druŽabnim srečanjem.

Za izvedbo bodo poskľbeli stľokovni delavci posamezne enote ali posameznega oddęlka
(odvisno od dogovoľa v enoti).

V enoti Biba za so za izvedbo poskľbeli strokovni delavci oddelkov Veveľice, Ježki, Sovice,
Aeternia 1, Aeternia Z,Lek Sončki.

V enoti Čenča so Zaizvędbo poskĺbeli stľokovni delavci oddelkov Ježi,Polži, Mali princ in
Škrati.
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V ęnoti Palček so zaizvedbo poskľbeli strokovni delavci oddelkov Petelini' Srne in Veverice _
Kebetova.

o lzleti in ekskuľzije

Cilj: Poglabljati, utrjevati in širiti 7nanje, uvajati interdisciplinarne pľistope ter razvijati
raziskovalnega duha.

Organizirali in izvedli smo izlete ali ekskurzije, ki so jih vzgojiteljice uvľstile v svoj letni
delovni načrt oddelka oz. so izhajali iz načrtovanih projektov. Ekskurzije so bile namenjene

poglabljanjuznanjain pľidobivanju izkušenj iz vsebin teme/projekta. Vsebina ekskuľzije je bila
vpeta v program dela posamezne skupine in je otroke popeljala v aktivno doŽivljanje širšega
dľuŽbenega ali naľavnega okoĘa.

Za organizacijo in izpeljavo so poskľbele vzgojiteljice oz. vodje pľojektov, za preyoze pa
pomočnici ravnatelj ice.

Stroške pÍevoza in morebitne vstopnine so poravnali staľši.

Tako so otľoci iz ęnote Biba odšli naizlet na Ljubljansko barje, v Stľunjan, na kmetijo Pr'konc'
izlet v Kekčevo deželo, voŽnja z ladjico po Ljubljanici' izlet na Bled v DeŽelo Ęudskih
pravljic.. . .

otroci iz enote Čenča so odšli v Kľanjsko goľo v Kekčevo deŽelo in na Bľdo pri Kranju.

Tekom leto so bili v enoti Palček organizirani izleti na Rakitno' v Arboľetum Volčji potok, v
Kľanjsko goľo - Kekčeva đežela, na Sv Jakoba, Jošta, na Brdo, Sľačjo dolino, Suhadole..' V
sklopu zaključka pa So skupine Metulji, Medvedi, Sončki, Žabice in Muce izpeljale izlet v
Mengeš na Gobavico.

o Predšolska bralna značka, Knjižni nahľbtnik in Ciciuhec

Cilj Razvijanje pozitivnega odnosą do knjige, spodbujanje k jezikovnemu in estetskemu

izražanju in širienia bľalne kulture v družinah.

Stľokovni delavci so posebno pozornost namenjali branju izbrane liteľatuľe za otľoke v vľtcu,
pripovedovanju otľok o prebľani vsebini ter vzpodbujali starše k bľanju otľokom doma.

Dejavnost je potekala v vseh oddelkih otľok staľih 3-6 let ob aktivnem sodelovanju s staľši skozi
celo šolsko leto.

V enoti Biba so sodelovali naslednji oddelki: Miške, Żabice, Ribice, KuŽki' Muce, Medvedi,
Veverice, Ježki, Sovice, Lek Sončki, Lek Metuljčki, Aeteľnia 1, Aeternia Ż, Äetęrnia3.

Dejavnost je potekala v vseh oddelkih enote Čenča in Palček.

V letošnjem lętu smo v vseh enotah nabavili večje število knjig in z njimi obogatili knjiŽnico.
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o Lutkovno gledališče in Kino Dvoľ

C1\: Uživati v ułneĺľlosĺi, pľisusĺvovuli kuĺĺurnemu ĺlogoĺlku in spĺlznuvąĺi načine ĺlbnašĺłnja v
kuĺturnih ustanovah.

Tekom šolskega lęta smo obiskovali Lutkovno gledališče v Ljubljani ter Kino Dvoľ in si
ogledali predstave namenjene pľedšolskim otľokom. Pri tem bomo pozorni na zahtevnost in
vsebino pľedstave, izbirali smo pľedstave pľimerne starostni skupini. omenjeni inštituciji so
obiskali otroci staľi 3-6 Let,2-3 kľat letno oziľoma po dogovoru v posameznem oddelku.

Zaorganizacijo' prevoze, in oglede so poskrbeli pomočnici ravnateljice, vzgojitelji in pomočniki
vzgojiteljev.

Stľoške vstopnic in morebitnega avtobusnega prevoza So poľavnali starši v celoti.

Biba

Čenča

LGL

Naslov pľedstave Skupina
Bi se gnetli na tej metli Lek Sončki, KuŽki' Muce
Mędved in mali Lek Sončki , Lek Metulički
Zverjasec Zabe, KuŽki' Muce, Zajěki, Zmajěki,

Lek Metulički
Skrt škľt kĺa čof Zabe, Lek Sončki, Sove
Stirje muzikanti Zabe
Sapľamiška Veverice, Medvedi, JeŽi
Mo.ica Pokľaiculia Veveľice, Medvedi , JeŽi, Sove
Lučka regľat Aetemia 1, Aetemia 2
4 čľne mľavliice Lek Metulički

Kino dvor
Kino balon

Koyaa Aeternia 1, Aeternia 2, Sovice
Gašper in Soťria na safariiu JeŽki
Lisička in drugę zgodbe Sovice

PREDSTAVA v LGL SKUPINA
Bi se gnetli na tei metli Ježi, Škľati, PolŽi' Mali pľinc' Metulii
Pepelka Ježi'Polži
Peter Pan Ježi
Stirie muzikanti Medvedi, Ptički
SapľamiŠka Skľati, Mali princ
KINO DVOR SKUPINA
Ogled risanke z
animacijsko delavnico

Ieži,Polži

SMG SKUPINA
Skľat Kuzma PolŽi, Škľati' Mali princ' Ježi
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Palček

PREDSTAVA v LGL SKUPINA
Pobaiinska puisa Vevence
Medved in mali Sončki, KuŽki' Metulii
Stiľie muzikanti Petelini, Srne, Muce, Żabice
Sapramiška
Škĺ' škrt, kĺa, čof

Sončki, Medvedi, Metulji' Veveľice
Petelini, Srne, Veverice, Żabice

KINO DVOR SKUPINA
Ogled risanke z
animacijsko delavnico
Koyaa, Lisička in druge
zgodbe

Petelini, Srne, Veveľice

PIONIRSKI DOM SKUPINA
Pľedstava: Koze Pętelini, Sľne
optična delavnica Veverice
SMG SKUPINA
Pľedstava: Maček Muľi Srne, Veverice
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o Delavnice za otroke po metodi gledališča zatiranih Rozi in Grom

>Gledališče zatiranih preďstavlja prostor, v kateľem se govori o Íemah, ki niso izposÍuvljene,
in kjer spregovorijo tisti, ki mnogokľat nimajo glasu.<

Namen delavnice je bil z upoľabo lutk kĺepiti empatijo, socialne veščine, solidaľnost in
nesebičnost pľi otrocih. otľoci So se na delavnici učili pravilne komunikacije, medsebojne
pomoči in nenasilnega reševanja konfliktov. Pľepoznavali so nesprejemljive oblike vedenja in
ľaziskovali pomen besede >postaviti Se Zase((.

Delavnica poteka po metodi gledališča zatiranlh. Namenjena je otrokom od 3. leta dalje. otroke
v vrtcu obišče Dobľa vila, ki potľebuje njihovo pomoč. S seboj je pripeljala Rozi in Groma. Keľ
jima ne Zna pomagati, da bi bila ponovno prijatelja, za pomoč prosi otľoke. Vendar pa otroci
niso samo gledalci pľedstave, ampak s svojimi pľedlogi aktivno spreminjajo njen ľazplet.

Na delavnici otroci:

. prepoznajo razliěna čustva'

. pľepoznajo nesprejemljive oblike vedenja,

. spoznajo, kako negativno vedenje ene osebe vpliva na čustva druge osebe in ľaziskujejo
možne načine Za Spremembo tega vedenja'

o odkľivajo pomen besede postaviti Se ZaSe in besede STOP, ko nam neko vedenje ne

odgovarja,
o odkĺivajo moŽne rešitve zaizražanje jeze na sprejemljivejši način,
o pľeko milnih mehurčkov spoznajo, da imajo vedno moŽnost izbirę'

Trajanje delavnice: 1 uro

V progľamu je sodelovalo 14 skupin, otľok staľih od 4 do 6.

Delavnice so bile izhodiščna točka Pľeventivneg(l prog|ama >Ničelna toleranca do nasiĘa v
vrtclt(, ki ga je za skupine predšolskih otľok vodila svetovalna delavka ga. Dafia Krebelj.
Izvędba CAP delavnic v vrtcu je ľazdeljena na tri dni v tednu po 20 minut. Na delavnicah preko
igre vlog in uporabe lutk obravnavamo:

. nasilje nad vrstniki,

o zlorabo, nasilje neznanca,

o zlorabo s strani odraslega, ki ga otrok pozna.

osnovni cilj preventive je, da otrokom pľedstavimo dejstva glede nasilja in jim damo ustrezne

informacije, da se lahko postavijo zase, rečejo ne. Na delavnicah se z otroki o nepľijetnih temah
pogovarjamo na pozitiven način, pľedstavimo jim ruzllěne situacije in predvsem to, kako naj

ravnajo.

Vrtec je oľganiziľal tudi izobražęvanje za strokovne dęlavce po enaki metodi in jim tako
omogočil, da so s svojim znanjem v kar največjo podporo otrokom.
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Dejavnost je bila za otľoke brezplačna. Sredstva je zagotovil sklad vrtca.

Na delavnicah v enoti Biba so sodelovale naslednje skupine: Ribice, Medvedi, Veverice, Ježki,
Sovice, Aeternia 1, Aetemia 2, Lek Sončki. Delavnice so bile v enoti Palček izvedene v
skupinah: Pętelini, Srne in Veveľice.

Na delavnicah so v enoti Palček sodelovale skupine: Petelini, Sme, Muce , Żabice in Veveľice.

1 6. 11

I720
23.11
20r7

MUCE SRNE

PETELINI Żĺľ.ĺcp

VEVERICE

Na delavnicah so v enoti Čenča sodelovale skupine: Ježi,PoIži, Mali princ in Škĺati.

Ż0.IL
20r7

21 11

77Ż0

SKRATI

MALI
PRINC

PoLŽI

JEZI

o Pľedstilve z^ otľoke v vľtcu

CILJ: aživati v umetnosti, spoznavati drugačne oblike izražanja, prisostvovati kulturnemu
dogodku.

Pľedstave so bile namenjene vsem otľokom posamezne enote. Pľedstavę so pripravili in izvedli
strokovni delavci posamezne enote. Spodbujali smo tudi medvrstniško sodelovanje, otroci so

igľali igľico za otroke drugih oddelkov.

Zaizvedbo predstav so poskĺbeli stľokovni delavci posamezne enote.

Dejavnost je bila za otroke bľezplačna.

Predstave, ki so bile namenjene vsem otrokom enote Biba. Pripravili in izvedli so jih stľokovni
delavci enote Biba:

. v mesecu oktobru (Teden otľoka): Mali in veliki zajec

o v mesecu decembru:
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o Kręsniček (stľokovne delavkę enote Biba so pripravile spevoigro za otroke vseh

enot in otroke zaposlenih),

o Povodni mož in koliščarji (Aeternia za otľoke in staľše).

V vľtcu so nas obiskala tudi gledališča' ki so odigľala pľedstave za najmlajše otroke:

. Miškino gledališče Ku-kuc: predstava Čarobna Vililandija,

. gledališče Bičikleta za skupine Soněki' Metuljčki in RoŽice,

. Društvo za boljši svet: pľedstava otľoci pisanega sveta,

. Uršula in Vesna Soban: predstava Tri vile,

. KD Rom Pom Pom: glasbena predstava S pesmijo in tolkali okoli sveta,

. Zavod Enostavno prijatelji: predstava Pika Nogaviěka in gusar Val,

. Hiša otľok in umetnosti: pľedstava Puhek,

. Teater Za Vse: Zimska pľavljica.

Spodbujali smo medvrstniško sodelovanje, otroci so igrali igľico za otroke drugih otľok
predvsem v spomladanskem ěasu' ko so se pripravljali na nastope za staľše:

. predstava Sapramiška (otroci iz skupine Veverice igľajo za đruge otroke),

. predstava Bobek in barčica (otľoci iz skupine Ribice ígľajo za druge otroke),

. predstava Petelinček je na goro šel (otľoci iz skupine KuŽki igrajo za đruge otľoke),

. pľedstava o debeli repi (otroci iz skupine Żabicę igľajo za dľuge otroke) in

. Melje' melje mlinček (otľoci iz skupine Sovice igrajo za dľuge otľoke).

Predstave, ki so bile namenjene vsem otľokom enote Čenča:
. Strokovni delavci so pľipľavili pľedstavi: > Sonce se smeje< in > Jajce<, >Kadaľ polŽek

mirno spi<.

o V vľtcu so nas obiskali tudi zunanji izvajalci, ki so nam pomagali obogatiti delo z
otroki: gledališče Ku-kuc, gledališče AEIOU, gledališče Bičikleta: >Mehuľčki<,
Bobnaľska delavnica teľ glasbene urice z Andrejo Zupančič,.

. Spodbujali smo medvľstniško sodelovanje, otľoci so igrali igľico za otľoke drugih
oddelkov:

o Ježi; >Peteľ in volk<, >Prav poseben dan<,

o Medvędi: >Lov na medveda<,

o Škľatki: >Repa velikanka<,
o Metulji: >Tľije metulji<,
o Mali pĺinc: >>Zrcalce<<

Izvędena sta bila tudi dva glasbena koncerta:o
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o >otroške pesmi o zimi< (g. Zadravec; staľš iz skupine KuŽki : harmonika
vzg.Luka:kitaľa, vzg. Saška: preěna flavta, pom. VZg. Tjaša: vokal)

o > Pęsmice o zimi in dedku Mrazu<

Predstave' ki so bile namenjene vsem otrokom enote Palček:
o Strokovni delavci so pripravili pľedstavi:

o pravljično- glasbeno dopoldne: >Gospod sneŽak<'

o lutkovna predstava: >>Daľilo<,

o predstava: >Škľat Kuzma dobi nagrado<'

o glasbeni dopoldnevi ob kitaľi 1x tedensko Račke, KuŽki, Pikapolonice,
o glasbeni dopoldnevi ob flavti: Ptički.

o V vrtcu so nas obiskali tudi zunanji izvajalci, ki so nam pomagali obogatiti ďęIo z
otľoki: gledališče Ku-kuc (Smetarko Darko), glasbene uľice z Andrejo Zupančič,,
gledališěe Zap|k (Mojca Pokľajculja, Miška kaško kuhala)

o Spodbujali smo medvrstniško sodelovanje, otroci so igrali igľico za otroke dľugih
oddelkov , skupaj pa so tudi prepevali.

o Veverice: >>Zvezdicazaspanka<

o Muce: >Pod medvedovim deŽnikom<

o Żabice: >Maček Muľi<
o Sme: >Pika Pikapolonica<
o Petelini: >Mami, kje si?<

o Petelini: >Ali si ti moja mama?<

o Pęvski nastop staľejših skupin
o Zapojmo skupaj; Medvedi, Metulji in Sončki
o Zapojmo skupaj: Petelini, Srne, Muce
o Zapojmo skupaj: Miške, Ptički, PolŽi
o otĺoški pevski zbor zapoje upokojenkam

o Sodelovanje med enotami:
o Palček: nastop v d' ę. Lek: dramatizacija >Daľilo<'
o Biba: ogled muzikala: > Kĺesniček<.

a Veseli december

Cilj Bogatiti kuĺturno dogajanje in doživĘati prijetno pľaznično vzdušje.

Veseli december je potekal v obliki prazničnega urejanja prostoľov' zabavnih in kulturnih
prireditev za otľoke, konkľetno vsebino pľogľama pa so oblikovali strokovni delavci skupaj z
otroki in starši svojega oddelka in je bila pľilagojena staľosti otľok ter njihovim razvojnim
značilnostim (novoletne predstave, koncerti, likovno ustvarjanje, pisanje pisma dedku Mľazu,
kľasitev novoletne smrečice, ogled okľašenega vrtca in mesta, peka piškotov' delavnice za
babice in dedke, rajanje ...).

Pľi dejavnostih so sodelovale vse skupine vrtca.
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Zaizpeljavo programa in obisk dedka Mraza so poskĺbeli stľokovni delavci vrtca.

3.6 Dodatne dejavnostĺ

Cilj: Staľšem nuditi zadovoljsno ob uvedbi dodatne ponudbe programov, otrokom pa
omogočati vključevanje v dodatne inteľesne dejavnosti.

V Šolskem |ętu2017l2018 so bili ponujeni naslednji dodatni pľogrami:

o plesna dejavnosti >Plesno mesto< - izvaja\ec Plesno mesto d.o.o. (za otroke starosti 3 -
6 let),

. športne dejavnosti >Linda šport< - ízvajalec Linda Peľko s.p. (za otľoke staľosti 3 _ 6
let),

. športne dejavnosti >Bleščica< _ izvaja\ec Špoľtni klub Bleščica(zaotľoke starosti 4 - 6

let),
o košarka >Košarkaľski vrtec Globko< - izvajaIec Gašpeľ Kromar (za otroke starosti 3 -

6 let),
o jezikovni tečaj (angleščina) - izvĄa\ec ABIS (za otroke starosti 4 - 6 let),
o jezikovni tečaj (španščina, francoščina, nemšěina, italijanščina) - izvajalec Pioniľski

dom (za otroke starosti 4 - 6let),
o pľavljična joga _ izvajalec MajaZabukovec Mali Ganeša s.p. (za otroke starostí 3 _ 6

let),
o glasbena šola fiavno veljaven glasbeni pľogľam) - izvajalec Glasbena šola Amaľilis

d.o.o. (za otroke starosti 3 - 6 let),
o likovnę delavnice - izvajaIec Zavod LI-CE (za otroke staľosti 4 - 6 let),
o klasični balet za otroke _ izvajaIec KUD Wolfy (za otroke starosti 3 - 6 let).

otľoci so v enoti Biba obiskovali naslednje dodatne dejavnosti

Urnik dodatnih dejavnosti v enoti Biba:

Dodatna deiavnost Biba Lek
Plesna dejavnost
Plesno mesto

7

Sportna dejavnost
B1eščica

7

Spoľtna dejavnost
Linda šport

T4 10

Sportna dejavnost
Košarka

6

Pľavliična ioga 10 a
J

Ponedeljek Torek Sľeda Cetľtek

Telovadnica Tęlovadnica Telovadnica Igralnica Telovadnica

77



\JR T
NĄü .J

Urnik dodatnih dejavnosti v enoti Čenča:

15:00- 15:45

Šponľľĺ
URIcü

3-4letniki
Linda spoľt

TELOVADNICA

r6.00-16.45
KoŠARKA

Košarkaľski vľtec
GlobkÔ

TELOVADNICA

15.30-16.30
ABc ŠPoRT

16.00- 16.45

PLESNE URICE
Płesno Mesto

IGRALNICA
KUŽKI

l6:00- 16.45

ŠpoRľľn
URTCE

4-6letniki
Linda sport

TELOVADNICA

15:30 -1ó.15

RITMIČNA
GIMNASTIKA

Bleščica

IGRALNICA
SOVE

16.30.-l't.30
ABc ŠPoRT

TELOVADBA S
STARŠI

2-4letniki

PONEDBLJEK TORB,K SREDA CETRTEK

15.30-16.15
RITMIČNA

GIMNASTIKA
Bleščica

TELOVADNICA

15.30-16.1s
KLASIČNI
BALET ZA
OTROKE

Wolfu plesna šola

TELOVADNICA

15.30-16.30
ABC
JUDO

TELOVADNICA

16:15-17:00
KoŠARKA

Košaľkaľski vľtec
Globko

TELOVADNICA

16.30-17.30
ABC

TELOVADBA
oTRoCI+ STARšI

TELOVADNICA

15.30_1ó.30
ŠpłľŠčlľł

PIONIRSKI DOM

IGRALNICA
Šrn'ą.ľĺ

15.45- 16.30

PLESNE URICE
Plesno Mesto

IGRALNICA
Šrnaľĺ
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Število vpisanih otrok:

Urnik dodatnih dejavnosti v enoti Palěek:

Plesna
Šola

Wolff

ABC
špoľt

Plesno
mesto

Linda
šport

Bleščica Košaľka Španščina

Števi1o

otľok 8 18 8 13 11 6 6

PONEDELJEK TOREK SREDA CETRTEK PETEK

15.30-16.1s

PLESNE
URICE

Plesno Mesto
3-4letniki

IGRALNICA
SoNČKI

l5:45-16:30

ŠponľNn
URICE

3-4letniki
Linđa spoľt

TELOVADNICA

15.45-16.30

Šponrľp
URICE

4-6letniki
Linda spoľt

TELOVADNICA

15:30-16:15

RITMIčNA
GIMNASTIKA

Bleščica

TELOVADNICA

15.30- 16.15

KOSARKA
Košaľkarski vľtec

Globko

TELOVADNICA

16.15-17.00

PLESNE
URICE

Plesno Mesto
4-5 letniki

IGRALNICA
SoNČKI

1 s.1 5-16.1 5

NEMSCINA
Pionirski dom

KEBETOVA
JEDILNICA

I5.45-16:30

SPORTNE
URICE

4-6letniki
Linda spoľt

TELOVADNICA

1s.30 - 16.15

KLASICNI
BALET ZA
OTROKE

Wolfy plesna
šola

IGRALNICA
PETELINI

Število vpisanih otrok
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Dodatne dejavnosti so se izvajalęv izbranih pľostorih vľtca (telovadnica' igľalnica Kužki) v
popoldanskem času v tečajniški obliki. Staľši so pokľili vse stroške v zvezi z izbrano dodatno
dejavnostjo preko pogodbe, ki so jo sklenili z zunanjim izvaja|cem. Ta je pľevzel vso
odgovornost za varnost otľok od trenutka, ko jih je prevzel. Po končani dejavnosti jih ni mogel
več vľniti v varstvo.

Program dodatnih dejavnosti je uľejala pomočnica ľavnateljice Alenka Gľošelj.

3.7 Sodelovanje s starši

CIIj: Aktivno in spľotno sodelovanje vrtca s starši za zagotavĘanje dobľega počutja staršev in
otrok, vzpostavĘanje medsebojnega zaupanja, izmenjavo mnenj in pogledov, čim bolj sklądnih
vzgojnih pristopov in vzpostavĘanja pozitivne kĺime, v kateri bodo odnosi spľoščeni,
komunikacija pa odprta in odĺcrita. Vzpodbujanje staľšev k sodelovanju v pľocesu dela,

oblikovanju pľo4rama in evalvacije ob upoštevanju strokovne avtonomije vrtca.

o Roditeljski sestanek s starši novincev

Cilj: Seznanitev staršev z našimi progľami, organiziranostjo, uvajanjem otľok in njihovimi
pľavicami ter dolžnostmi.

Roditeljski sestanek staľšev novincev je obravnaval pripravo otroka na vključitev v vrtec in jih
seznanil z možnostjo postopnega uvajanja otroka v skupino. Starši so bili seznanjeni tudi s

prilagajanjem otroka Življenju v druŽbi sovrstnikov in s teŽavami, ki pri tem nastajajo.

Seznanjeni so bili s publikacijo na spletni strani yrtca, v kateri so zbľani vsi podatki o delovanju
vľtca, pľogramih, ki jim jih vľtec kot javni zavod ponuja, o pľavicah in dolŽnostih staľšev do
vrtca in načinu povezovanja staľšev z vrtcem.

Za sestanęk s starši novincev sta poskrbeli svetovalni delavki V mesecu juniju in avgustu za
naslednje šolsko leto.

o Sodelovanje s staľši pri postopnem uvajanju otľoka v vrtec

C1\: Zagotavljati postopno in čim manj stľesno prilagajanje otľok na novo okoĺje in
vzpo s tavlj ati me ds e b oj no zaupanj e.

Plesno
mesto

Linda
špoľt

Bleščica Košarka Nemščina Plesna
Šota Wolff

Stevilo
otľok 18 24 t4 10 7 6
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Prve informacije o vrtcu in o potrebni dokumentaciji so staľši dobili na sestanku s svetovalno

delavko ob vpisu otroka. Staľši otľok novincev So imeli v vseh oddelkih možnost postopnega

vključevanja otľoka v skupino sovrstnikov in moŽnost posredovanja vseh posebnosti otroka

vzgojiteljem. Staľšem je bilo pripoľočeno enotedensko počasno prilagajanje otrok na novo
okolje, po potrebi oz. odzivu otľoka pa lahko tudi dlje. Starši so pri uvajanju spoznali način
dela in življenja otľok v oddelku glede na Starost in iz nje izhajajočih potreb otrok.

Za primerĺo informiranost in postopnost vključevanja otľok v vrtec so poskľbeli svetovalni
delavki, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev skupaj s starši ob vstopu otľoka v vľtec.

Uvajanje je v enoti Biba potekalo v skupinah RoŽice, Metuljčki' Sončki, Petelinčki in Lek
Baloněki od septembra2)I7 naprej. otroci so se uvajali postopoma več mesecev (od septembra
2017 ďo maja 2018).

Uvajanje je v enoti Čenča potekalo v skupinah Muce' KuŽki, Hľuške' Zvezdice in Sončki od

septembra napľej. otroci so se uvajali postopoma skozi celo leto.

Uvajanje je v enoti Palček potekalo v skupinah Miške' PolŽi in Ptički od septembľa napľej

Otroci so se uvajali postopoma skozi celo leto

o Roditeljski sestanki v oddelkih

Ci|j: Skupno oblikovanje ĺetnega programa dela v oddelku, izmenjava mnenj in sprejetje

skupnih dogovorov.

Sestanek V mesecu septembru je bilnamenjen predstavitvi letnega delovnega načľta. Dogovoľili
so Se o obliki sporočanja staľšem' pľogramu in njegovi izvedbi, o poteku skupnih aktivnosti.
Sestanek v mesecu juniju je namenjen evalvaciji in vľednotenju dela v pľeteklem šolskem letu,

pregledu realiziran1h ciljev in dogovoľu za delo v prihodnjem šolskem letu' V skladu z

dogovorom oz. na željo staľšev' so se izvajal^i tudi tematski roditeljski sestanki. V najstarejših

oddelkih (5-6 let)' je zaključni roditeljski sestanek nadomestila priľeditev ob zaključku vľtca
pred odhodom v šolo.

Sestanka sta oľganizirala vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja v mesecu septembľu in juniju,

Vmesna tematska srečanja pa strokovni delavci v sodelovanju s svetovalno delavko BoŽeno

Stritih. Zapisniki roditeljskih sestankov so bili objavljeni na oglasni deski oddelka.

o Indivĺdualnĺ ľazgovori s staľši _ govorilne uľe

Cilj Paľtneľsko sodelovanje med stąrši in stľokovnimi delavci vrtca v podporo in koľist otľoku

in njegovem razvoju.

Preko individualnih pogovorov So strokovni delavci starše informirali o tekočem vzgojnem

delu, pogovoľili so Se o sodelovanju otroka pri dejavnostih, igri, o počutju v skupini, o

napredovanju otroka ali morebitni trenutno nastali vzgojni pľoblematiki. Podlaga strokovnim
delavcem za govoľilne ure je bila mapa spremljanja otrokovega razvoja in napľedka.

8L
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. Vključevanje staľšev v izvajanje progľama

Ci|j: Tesnejše sodelovanje vrtca s starši, neposredno spoznavanje dela v vrtcu in pomoč staršev
pľ i izpe Ę ev anj u pr o gr amov.

Starši so imeli možnost sooblikovati program dela v svoji skupini ob upoštevanju stľokovne
avtonomnosti vrtca in strokovnih delavcev' dogovarjali so se za pomoč pri izvedbi aktivnosti
izvęn vrtca, za vključevanje staršev v izpeljavo posameznih programov' se vključevali v
program dela s pľedstavitvijo svojega poklica ali inteľesne dejavnosti otrokom v skupini,
sodelovali na rojstnih dnevih in podobno.

Za aktivno sodelovanje so poskľbeli strokovni delavci skupaj s staľši.

o Delavnice za staľše in otroke

CILJ: Tesnejše sodelovanje med starši in vrtcem in vzpostavljanje medsebojnega zaupanja.

Srečanja so izvedli vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev skladno s programom oddelka,
staľostjo otrok in specifiko skupine ter dogovorom S starši.

Enota Biba

Skupina
Aeternia 1 a nastop otrok pľed novim letom - >Koliščarji srečajo povodnega

moža<<

zaključek na igriŠču
jesenska delavnica - izđelava koliščarske koče iz bambusa
delavnica gline, izďelava makete povodnega moŽa
izđelav a hote la za žuže|ke
delavnica izdęlave pľavliične vilę (lutke-marionete)

a

a

a

a

o

Aetemia 2 o nastop otľok pred novim letom _ Koliščarji sľečajo povodnega
moža
zaključek na igrišču
jesenska delavnica (koliščaľji)
spomladanska delavnica - izdelava lutke za otroka

a

o

a

Aeteľnia 3 a novolętno okĺaševanj e igralnice
izďelava ogrlico

Lek Balončki a otvoritev razstave v galeľiji Lek
zaključek
čajanka
jesenska delavnica
novoletna delavnica
spomladanska delavnica

o

I

a

o

o

Lek MetuĘčki a otvoľitev razstave v galeriji Lek
novoletna čajanka
predstava otľok za starše
likovna delavnica zbabicami in dedki
jesenska delavnica
spomladanska delavnica

o

a

a

a
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a zakliuček
Lek Sončki a otvoľitev tazstave v galeriji Lek

iesenska delavnica
novoletna delavnica
spomladanska delavnica

a

a

a

Rožice a novoletna delavnica
zakljuěeka

Metuljčki o delavnica z babicami in dedki
pomladna delavnica s starši
zakliuček

o

a

Sončki a decembľska delavnica
zakliučeka

Račke a jesenska delavnica
novoletna delavnica
zakliuček

a

o

Petelinčki a delavnica
nastop za starše
zakliuěek: izliet v Arboľetum

o

o

PolŽki . jesenski piknik
. novoletna ustvaľjalna delavnica
. zakliučęk: piknik

Miške novolętno srečanje
jesensko srečanje
čajanka zbabicami in dedki
zakliuček

o

a

a

Zabice a gledališki nastop
plesni nastop
zakliuček

O

a

Ribice a delavnica za staľše
čajanka zababice in dedke
pľedstava za starše

o

a

Muce o novoletna delavnica
nastop za staľše ob materinskem dnevu
zakliuček

o

KuŽki a novolętni nastop
srečanje zbabicami in dedki
>Kužkovo gledališče< pľedstava za starše
zakliuček: pohod na Mengeško kočo

o

a

a

Medvedki a boŽiěna delavnica
zaključeka

Veverice a novoletna delavnica
materinski dan
zakliučna priľeditev: poletno popoldne

o

JeŽki a decembľska delavnica
piknik
zakliuček

o

Sovice čajanka
sľečanie ob mateľinskem dnevua
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Enota Čenča

Enota Palček

novoletna delavnica
zakliuček

a

o

Zmaič:ki novoletna delavnicao

plesna in glasbena delavnica
zakliuček

a

a

Zajč:ki . nastop za staľše
. okľasitev igľalnice, gaľderobe in hodnikov
. zakliuček

I

SKUPINA
ZVEZDICE Novoletno srečanje s predstavo za staľše in čajanko, zaključno srečanje s

predstavo za starŠę

HRUSKE Novoletna delavnica - izdelovanje voščilnic zababíce in dedke,
novoletna plesna delavnica, zaključek skupine v vľtcu

MUCKI Pľaznična delavnica s čajanko

SONCKI Novoletno srečanje s predstavo za starše, zakljuěno sľečanje

KUZKI Zaključno srečanje s staľši na Guběevi

METULJI Jesensko, decembrsko in pomladno srečanje, ter delavnicazadedke in
babice

POLZT Novoletna delavnica, igre brez meia + piknik s staľši,
SKRATI Novoletno srečanje (predstava+ čajanka), novoletna delavnica z dedki in

babicami, zakliuček šol. leta: petie in ples (igrišče Gubčeva)
MEDVEDI Predstava: >Lov na medveda<' bobnaľska delavnica, izletna Rožnik
JEZT Novoletna okrasitev * predstava za staľše, zaključni nastop Clever,

piknik s staľši
MALI PRINC Spoznavno srečanje na Gubčevi, predstava >>Zrcalcę<< in novoletno

srečanie, zakliučno srečanie
PTICKI Novoletna čajanka, bobnaľska delavnica s staľši

SKUPINA

PTICKI Palčkovo popoldne, zaključni nastop za staľše, telovadno popoldne,
novoletna likovna delavnica

POLZI Palčkovo popoldne, ogled praznično okľašenega vrtca in druŽenje s
petiem in plesom, glasbena delavnica

MISKE Palčkovo popoldne' glasbeno srečanie z Andreio Zupančiě
PIKAPOLONICE Palčkovo popoldne, glasbeni nastop, tematsko srečanje: >Alergije na

hľano<
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KUZKI Palčkovo popoldne, gibalno popoldne, novoletno ustvarjalna delavnica'
glasbeni nastop ob materinskem dnevu, tematsko sľečanje: ''Kaj
pľipomoremo k ohľanj an ju zob, aleľgii e''

RACKE Palčkovo popoldne' pomladno sľečanje s starši, novoletna delavnica s

starši

SONCKI Palčkovo popoldne, novoletno ustvaľialna delavnica
MEDVEDI Palěkovo popoldne' delavnica izdelovanie okĺaskov' delavnica za očke
METULJI Palčkovo popoldne, pustno ustvarjalna delavnica, zaključni iz|et na

Mengeško kočo
MUCE Palčkovo popoldne, tematsko srečanje: >Aleľgije na hĺano<, nastop ob

mateľinskem dnevu, nastop zastare staľše' piknik naZaku
SRNE Palčkovo popoldne, pustno-likovna delavnica, obisk Koloseja na

povabilo starša. zakliučni nastop
PETELINI Palčkovo popoldne' novoletna delavnica, zakĘuček vrtca

ZABICE Palčkovo popoldne, novoletna delavnica, plesni nastop za starše in stare
starše ''Mačja zabava v mačjem mestu'', zaključni piknik oz. iz|et

VEVERICE Palčkovo popoldne, pľedstava za starc starše, delavnica Eko smľeka,
zaključek drsanja- revija za starše, sobotni pohod Za vso druŽino na
Jošt' zakliuček šolskega leta

Informiranje staľševo

Cilj: Seznanjanje staršev z delom v oddelku in dogajanjem v vrtcu.

Vsakodnevni ruzgovori s starši so bili namenjeni posľedovanju nujnih informacij o

zdravstvenem stanju ali počutju otroka, spoľočanju individualnih ŽeIja staršev v zvezi s

trenutnimi potrebami otľoka, pojasnitvi morebitnega napačnega ranJmevanja obvestil glede

sprememb, ki se nanašajo na delo in Življenje otľok v oddelku. Infoľmiranje staršev je potekalo
pľeko oglasne deske, obvestil, plakatov, intraneta, SMS sporočil, e-pošte, kar je staľšem

zagotav|ja|o obveščenost o dogajanju v vrtcu.

Starši so bili infoľmirani o vsebini dela sveta staršev pľeko zapisnika sveta staršev na oglasnih
deskah in na spletni stľani Vrtca'

o Sola za staľše

CiIj: Spodbujanje Staršev kučenjuprepoznavanjazaščitnihdejavnikov oz. dejavnikov fveganja,
ki jih ima družina.

Šolo za starše je organizirala in vodila svetovalna delavka Maruša Demšar.

DATUM TEMA IZVAJALEC
16. 11.2017 Moj otrok je vpleten v medvľstniško

nasilie _ kai lahko stoľim
Katja Bizjak (ZPM Lj)
041 280 401

8s



Tanja Povšič (ZPMLj)
040 164 83s

30. 11.2017 Żiveti z otrokom innę za otroka

25. r.2018 RavnoteŽje med zahtevami' pohvalo
in kľitiko v vzgoii

Sašo Kľonegger (ZPM Lj)

Tanja Povšič (ZPM Lj)
040 764 835

15.2.2018 Samozavest in samopodoba, temelj
osebnosti
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. Evalvacija sodelovanja s staľši

Vsak vzgojitelj je opravljeno sodelovanje s staľši zabęlęžIlv ustręzni rubľiki v dnevniku.

o uspešnosti sodelovanja smo konec šolskega leta staľše vprašali za mnenje v anketi o

zadovoljstvu z delom vľtca. o pľidobljenih mnenjih se bomo pogovoľili na strokovnih aktivih
in sodelovanje s starši skladno s strokovno utemeljenostjo prilagodili njihovim Željam.

o Anketa o zadovoljstvu staľšev

Tako kot vsako leto smo tudi letos izvedli anketo o zadovoljstvu staršev. Starši so delo vrtca

ocenili z od najvišje možne 4

sTARšl - VRTEC 2oL7lL9
N=329

1 - nikakor nisem zadovoljen,
2 - nisem zadovol.jen,

3 - sem zadovoljen,
4 - zelo sem zadovoljen.

4 3 2 1 Ne
morem
oceniti

Brez
odB.

Srednja
vrednost

L. Kako ste zadovoljni s

ponudbo obogatitvenĺh
dejavnosti v vrtcu (izleti, lutkovno
gledališče, predstaVe strokovnih
delavk, teden mobilnosti, Kino Dvor,
popoldanska druženja enot, Mali
sonček, angleščina, joga, prehajanje
med programi, bralna značka, Cici
vesela šola, zobna preventiva, veseli

december, tgroj se z mano)?

ŻLL 7Z 9 0 34 3 3 69

2. Kako ste zadovoljni s

ponudbo dodatnih dejavnosti
(plesne urice, športne urice, glasbena

šola, košarka, ritmična gimnastika,
joga, balet, judo, španščina,

nemščina)?

1,64 69 73 L 78 4 3,60

3. Kako ste
ponudbo vrtca
zimovanja?

zadovoljni s

v naravi in

1,48 55 L3 L 99 13 3,61
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4. Kako ste zadovoljni s

pestrostjo športnih aktĺvnostĺ v
VrtCU (drsanle, plavanje, rolanje,
kolesarjenje, košarka, nogomet, kros,m,ini
in specialna olimpiada, pohodi, športni

poligoni, vadbene urice, Fit for kid)?

180 63 20 Ż 57 7 3,59

5. Kako ste zadovoljni z

obveščanjem na oglasnĺh
deskah oddelkov?

244 58 1,4 5 5 3 3,69

6. Kako ste
obveščanjem
sporočil?

zadovoljni z
preko sms

230 4L 19 4 Ż9 6 3,69

7. Kako ste zadovoljni s

kakovostjo prehrane v vrtcu?
204 92 18 5 9 1. 3,55

8. Kako ste zadovoljni s
programom, ki se dnevno izvaja
v oddelku vašega otroka?

252 67 7 L 2 0 3,74

9. Kako ste zadovoljni s

sodelovanjem z

vzgojitelji/cama?

287 33 4 '1. 0 4 3,86

10. Kako ste zadovoljni z

organizacĺjo in števĺlom
govorilnĺh Uf, roditeljskih
sestankov, razlĺčnih srečanj
znotraj oddelka?

Ż48 64 L4 z 1, 0 3,70

1.L. Kako ste zadovoljni z

odzĺvom vodstva na vaša
vprašanja in predloge?

L74 50 L4 5 84 2 3,6Ż

72. Kako ste zadovoljni s

komunikacĺjo in odnosom
svetovalne službe?

L70 48 L1" L 97 z 3,68
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3.8 Sklad vrtca

CILJ: Pľidobivanje sredstev za zviševanje standarda vľtca (za kaľ sredstya iz rednih viľov ne

zadoščajo), za nadstandardne dejavnosti in za pomoč socialno šibkim otrokom pri udeležbi na
eĺĺskurzijah, izletih in drugih dejavnostih, ki jih organizira vľtec.

Sklad je skľbel za pridobivanje denarnih sredstev zrazliěnimi aktivnostmi (pľomocija, prodaja
izdelkov, organizacija prireditve , organiziranje razĺ1h akcij, pošiljanje pľošenj '..).

Sľedstva sklada vrtca so se v šolskem letu 201712018 namenjala za izvedbo obogatitvenih
dejavnosti za otroke (delavnice Gledališča zatiran1h Rozi in Gľom, vstopnice, prevozi), za
otroke s posebnimi potrebami zaprevoze na hipoterapije in teľapije v bazenu, solno terapijo in
senzorno integľacijo.

S skladom je upravljal upravni odboľ, ki je deloval samostojno in v skladu s spľejetimi pravili'

Za ďelovanje sklada je skrbel upravni odbor, za sklicevanje sestankov pa pľedsednik sklada.

Za de\ovanje sklada so bila uporabljena sredstva, zbraĺa iz skladovih aktivnosti in morebitna
nepoľabljena sredstva' ki jih vrtec pľidobi s strani MoL -a'

3.9 Sodelovanje vrtca z oźjim in šiľšim družbenim okoljem

Ci|j: VkĘučevati otroke v družbeno živĘenje lcraja, jih seznanjati s pomembnimi ustanovami v
lcraju, gospodarsko dejavnostjo, prispevati k ľazvoju družbeno koristnih dejavnosti v občini in
lcr e piti pr ip adno s t lcľ aj u.

Vľtec intenzivno sodeluje z razliěnimi ustanovami in organizaciji v kľaju. V šolskem letu
201712018 smo sodelovali z:

MoL - oddelek za predšolsko
vzgolo

Projekti v okviru obogatitvenih dejavnosti

Mestna zvęza pľiiateliev mladine Izobraževanie, Šola za staľše
U rad za pľeprečevani e zasvo| enosti Śola za staľše
Zdravstveni dom Šiska
Zdravstveni dom Moste
Center za duševno zdravje
ZRI Soča
Pediatriěna klinika

Sodelovanje v skladu z odločbami o usmerjanju otrok
s posebnimi potrebami; zdľavstvena (medicina dela) in
zobozdravstvena preventiva otrok

Centeľ za socialno delo Lj. - Siška
Svetovalni center

Povezovanj e ob zagotavljanju svetovanja in pomoěi
otľokom iz socialno ogroŽenih druŽin

Dľuštvo Sožitje
Društvo Sonček
Sekciia za Downov sindrom

Sodelovanj e na pľedavanj ih
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Zavod Janęza Levca
ZavodIs,

obiski stľokovnih delavcev

CST - Center solnih teľapii Izv aianie solne teľapii e
MICSI _ Center za senzorično
integracijo

Izv aj anj e senzorične inte gľacij e

Agencija za šport Š portna znaěka > Mali sonček< ; organizacij a j esenskih
in spomladanskih kľosov, pohod

Društvo MT šport Izveďba bivania v naravl
Lutkovno gledališče Lj ublj ana
Kino Dvor
SNG

ogled pľedstav

Miškino gledališče Ku-kuc
Gledališče Biěikleta
Zav oď Enostavno prij atelj i
Hiša otrok in umetnosti
Dľuštvo za boljši svet
KD Rom Pom Pom
Teateľ zavse

Pľedstave v vľtcu

VIZO Filmske delavnice
Z osnovnimi šolami na področju
x. -,slsKe:
oŠ Spodnja Šiska
oŠ ľĺinto Smľekar
oŠ Rihaľd Jakopič

Sodelovanje Z namenomlažjegapľehoda otľok iz vrtca
v osnovno šolo in Z namenom omogočanja
kontinuitete vzgojno_ izobraževalnega dela.

Pľiľodoslovni in etnogľafski
Muzej
Narodna galerija
Cankarjev dom
Hiša eksperimentov
Muzej najnovej še zgodovine
Mestni muzej
Cankarjev dom
Galeriia P74

ogled pľedstav in razstav' udeleŽba na delavnicah

Pioniľska knjiŽnica
x. -,l(rulznrca srsKa

Potujoča knjižnica
Mestna kniiŽnica

Vključevanje v vzgojno delo v vrtcu' strokovno
izpopolnj evanj e, obiski knj iŽnic' izposoj a stľokovne
literature in liteľatuľe za otroke

Policiiska postaia Siška Obisk policista
Gasilski društvi Spodnja Siška in
Dľavlie

Obisk gasilcev

Sodelovanje z delovnrmr
organizacljami - Lek (lastnikom
vľtca s tremi oddelki)

Povezovanje na kulturni ľavni (ľazstave otroških
izdelkov, izv ędba proslav in praznovanj ),
izbo lj ševanj a po goj ev za izv aj anje kurikula (nakup
igraě, didaktičnih sľedstev... )' sodelovanj e pľi
upľavlianiu stavbe' ieľišč in okolice vľtca

Srednja vzgojiteljska šola Lj.'
Pedagoška fakulteta in dľuge šole
za izobraževani e vzgo i iteli ev

Praktično usposabljanje z delom
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opľavĘanje pedagoških obveznosti v okvtru
strokovnega
izobraževania

Srednia zdravstvena šola Delavnice
Zavod RS za šolstvo Strokovno spopolnj evanj e strokovnih delavcev,

študijske skupine, delovanje in pomoč pri izvedbi
različnih inovacijskih pľojektov, sodelovanje v
različnih raziskavah

Šola za ľavnatelje Razvojna naloga
Izobraževanja

Lucky Luka Drsanje na ledu
Gimnaziia Siška Prostovolino delo
Fakulteta za šport Tečai prilagaiania na vodo
Fakulteta za socialno delo Obisk
Pionirski dom Izvedba delavnic za MOL-ove obogatitvene

deiavnosti
Cirius Kamnik Hipoterapija in plavanje po Halewicku za otroke iz

ľazvoinih oddelkov
LPP Avtobusni prevozi
Sľednja frizeľska šola Spoznavanie poklicev
Sveučilište Juľja Dobrile Pula Erasmusł student mobility for traineeship
IE,S Chapela Erasmusł student mobility for traineeship
Jezikovna šola ABIS Angleščina v času aktivnega počitka
NZS
Nogometno društvo Bravo

Nogometni vrtec

Mali ganeša Joga za otroke v času aktivnega počitka
Botanični vrt
Arboretum
Živalski vrt

Obiski in ogledi

Društvo pisateliev obisk pisatelięv
Mednaľođni fľancoski vľtec in šola Obisk
Mestna hiša Obisk
Inštitut JoŽef Śtefan Obisk
Dom stareiših občanov Povezovanie med generaciiami
Mladinski dom na Igu Oeled razstave
Waldorfska šola Praksa diiakov, obisk
Pop tv Snemanie oddaie Pľevęľieno
Konzeľvatorii za glasbo in balet oeled pľedstav
Herpetološko druŠtvo Delavnice
Pošta Sloveni|e Ogled, spoznavanie poklicev
Založba LINSlJ Delavnice
Hiška Siška Igľalne uľice
KD Markovci obisk kuľentov
Mladinska kniiga Izvedba Cici vesele šole
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3.10 Evalvacija dela vodstvenih in dľugih stľokovnih delavcev

3.10.1 Evalvacija dela pomočnic ľavnateljice

Cilj: SpremĘanje razvoja zaposlenih in njihovega stľokovnega napredka z namenom

izboljšanja kakovosti dela in ustreznega načľtovanja stľokovnega spopolnjevanja

o Individualni letni ľazgovori

CIIj: Ugotoviti počutje delavcev, njihove ciĘe, žeĘe in namere ter spremljati strokovni in

osebnostni razvoj zaposlenih. Delavce ustrezno oceniti v skladu z zakonom in jih seznaniti z
letno oceno.

od začetka leta do 15. 3. 2018 so se opľavljali letni razgovori z vsemi delavci vľtca. Navsebino
pogovora se je lahko vsak delavec predhodno pripľavil, saj je bil o vsebini, datumu in kľaju

Íazgovorapľedhodno pravočasno obveščen. Na razgovoru so bili vsi delavci seznanjeni z lętno

oceno.

Letnę razgovoÍe So opravljali ľavnateljica, pomočnici ravnateljice, računovodkinja in
organizator OPZHR.

o Hospitacijska dejavnost

CiIj: Seznanjati se z delom v oddelkih in vodenjem dokumentacije z namenom zagotavĘanja
stľokovnih pľistopov, svetovanja in kontroĺe nad izvajanjem pľograma.

Spľemljanje stľokovnega dela je v oddelkih potekalo Z namenom opazovanja dela strokovnih

delavcev, spremljanja strokovnosti dela glede na načela in cilje kurikula za vrtce,
funkcionalnost in spodbudnost bivalnega pľostoľa, organizacije dnevne ľutine' ustľeznost

pogojev za aktivno učenje otrok, pľipravljenost na delo, ustrezno načrtovanje in izvajaĺje
tematskih sklopov oz. projektov, spľemljanje otrokovega napredka in razvoja, opazovanja
odnosov med otľoci in odľaslimi in med strokovnima delavcema, spremljanje in ocenjevanje

pľaktičnih nastopov za stľokovni izpít in pregledovanje obvezne dokumentacije. Po vsaki

hospitaciji je s strokovnimi delavci potekal razgovor v smislu evalvacije nastopa, pogovora in

svetovanja. Ravnateljicďpomočnica ravnateljice je po hospitaciji izdelala zapisnik, kateľega so

stľokovni delavci dobili na vpogled in v podpis.

Ńačrt kolegialnih hospitacij je bil objavljen na oglasni deski vrtca' Hospitacije So Se opľavljale
tudi nenapovedano, kadar se je med šolskim letom pokazaIa takšna potreba.

ob koncu šolskega leta sta pomočnici ravnateljice pregledali poročila o reaIizaciji letnega

načrta dela oddelka in pľipravili poľočilo o ľealizaciji letnega načrta dela posamezne enote.
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Hospitacije so potekale v obliki kolegialnih hospitacij.

Spremljanje strokovnega dela je potekalo v vseh oddelkih, (izvzete so bile le jasliěne skupine
I-2) z namenom opazovanja dela strokovnih delavcev, spľemljanja strokovnosti dela glede na
načela in cilje kurikula za vrtcę.Izbrana tema letošnjih hospitacij je bila v letošnjem šol. letu
gibanje. Hospitacije so potekale enkĺat na teden vse od meseca novembra 2017 pa do apľila
2018. Načrt hospitacij je bil objavljen na oglasni deski vrtca'

Izvedeni hospitacijski nastopi so bili kvalitetni in strokovni. V enoti Čenča je 7 skupin
dejavnosti izpeljalo v telovadnici kot vadbeno uro, 1 skupina je hospitacijo izvedla v igralnici
in ena na igrišču vrtca. V enoti Palček je 10 skupin dejavnosti izpeljalo v telovadnici kot
vadbeno uro, 1 skupina je hospitacijo izvedlav igľalnici.

V enoti Biba je 20 skupin dejavnosti izpeljali v telovadnici kot vadbeno uľo, 3 skupine so

hospitacijo izvedle v igľalnici, nobena skupina dejavnosti ni izvedla zunaj.

Večina skupin vadbene uľe načrtuje 1x tedensko (po razpoľedu upoľabe telovadnice). Vadbene
uľe niso posebej načľtovane, razvidne so iz dnevnih skic in so del širšega tematskega sklopa.
Vadbene uľe So v poprečju tľajale 30 min, najpogosteje so bile izvedene v telovadnici. V
igralnici so jo izvajali le razvojni oddelki (zaradi prilagojenih pripomočkov) in ena skupina, ki
je gibanje povezalas področjem umetnosti. Poleg načrtovanih vadbenih uľ večina skupin izvaja
tudi druge oblike gibalnih dejavnosti: joga za otroke, jutranja telovadba, gibalne minutke,
pohodi...

Pľi samih hospitacijah je bil pľostoľ vedno ustľezno pripravljen in otroci ustrezno obuti teľ
oblečeni. Stľokovni delavci so v veliki večini odlično sodelovali in se dopolnjevali, otroke so

spodbujali k sodelovanju, jim pľiskočili na pomoč, ko so to potľebovali, jih ustľezno usmerjali.

Hospitacije So Se opravljale tudi nenapovedano, ko se je med šolskim letom pokaza|a takšna
potreba ali ko je vrtec pľejel pľipombe l pritožbe staľšev na delo v oddelku.

Ugotovitve hospitacij :

gibalne dejavnosti se v vseh oddelkih ĺzvajajo vsakodnevno,

strokovne delavke gibanje v večini načrtujejo kot del tematskega sklopa,

gibalni napredek otľok v večini beležijo v Poľfoliu otroka, dodatne zapise naredijo le v
primeru odstopanj,

gibanje izvajajo tako v igralnici, kot na hodniku' na igrišču teľ 1x tedensko v telovadnici,

stľokovne delavke povezujejo gibanje z dľugimi področji; nekatere zaresizvime gibalne

dejavnosti; ločevanje odpadkov v telovadnici, plesna doživetja skozi letne čase, zimski
športi, gibanje na temo lutkovne pľedstave....,

starejše skupine izvajajo gibanje tudi v času aktivnega počitka: joga, nogomet, igre z
Žogo, vožnja s kolesi. .'.,

nekatere skupine uvaj aj o v vzg. delo tudi minutke za zďravje . . ',

a

a

o

o

a

a
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o otroci so ustľezno pľipravljeni na gibalne aktivnosti (oblačila, obutev),

ivíeci strokovnimi cĺeiavkami v timu je biio v vseh skupinah čuiiĹi povezarrclsĹ Lęr za:znati

sodelovanje. Pom. VZg. so se enakovľedno vključevale v izvedbo hospitacij. Tudi s stľani

>opazovalcev( So prišli pozitivni odzivi: odnesli so veliko novega' nove ideje, nove izkušnje,

spoznali pľimeľe res dobre prakse.

Po vsaki hospitaciji je s strokovnimi delavci potekal razgovor v smislu evalvacije nastopa,

pogovoľa in svetovanja. Pomočnica ravnateljice je po hospitaciji izdelalazapisnik in ga izročila
stľokovnim dęlavcem vseh skupin' kjer se je hospitac|jaizvaja|a.

. Št..d.*'tje ĺn dijaki na delovni praksi

CiIj: Dijakom in študentom omogočati opľavĺjanje delovne prakse in jim zagotoviti čim boĘše

delovne izkušnje.

Vľtec je zagotavljal opravljanje obvezne pľakse dijakom in študentom, ki se izobražujejo za
vzgojitelja predšolskih otrok teľ študentom psihologije. Dodelili smo jim ustrezne mentorje ter

skľbeli za strokovno učenje in odgovorno ravnanje na delovni pľaksi.

Za oprav|janje pľakse so poskľbeli mentorji, hospitacije nastopov Za opravljanje poklicne

mature pa sta opravljali pomoěnici ravnateljice v skladu z dogovori in pogodbami z
izobt ažev alnimi institucij ami.

Biba

Skupina Hospitacije Delovna praksa Mentorstvo za
stľokovni izpit

Aeternia 1 2 študenta 3 dijaki
1 študent

Aetęrnia 1 1 študent
Kužki 1 študent 2 dijaka

1 študent
Lek Balončki 2 študenta 1 strokovna delavka
Miške 1 diiak
Petelinčki Ż d|jaka 2 ďĺjaka

1 študent
Pikapolonice 3 diiaki
Rožice 1 diiak
Veverice 1 dijak

1 študent
I strokovna delavka

Zaič:ki 2 študenta 1 študent
Zmaički 4 x 13 študentov
Żabice 3 diiaki

Čenča
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SKUPINA HOSPITACIJE DELOVNA PRAKSA
MENTORSTVO
ZA STROKOVNI

TZPIT
Mali pľinc študentka Lana Glavan

Škľatki

2 študentki
Pedagoške

fakultete, smer
specialna

pedagogika

Hruške Studentka Lana Glavan

Palček

SKUPINA HOSPITACI.IE DELOVNA PRAKSA
MENTORSTVO
ZA STROKOVNI

IZPIT
Polži Jerneja Meglič

Medvedi Tia Petek

Veveľice Sebastjan Dokl

3.10.2 Evalvacija dela dľugih stľokovnĺh delavcev

EVALVAC|JA LETNEGA DELoVNEGA NAčRTA IZVAJANJA DoDATNE sTRoKoVNE PoMočl
zA oTRoKE s PosEBNlMl PoTREBAM!zA šoLsKo LET92oĹ7ĺŻot8

Podatki o
strokovni
delavki:

Brigĺta llovar, profesorica defektologĺje, izvajalka dodatne strokovne pomoči.
V šolskem letu2017/2018 sem izvajala dodatno strokovno pomoč v okviru 6 ure

delovne obveznosti - skrajšani delovni čas.

Mesto izvajanja : Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, Ljubljana
Enote: Palček, Kebetova, Biba in Čenča.

Seznam
obravnavanih
otrok:

Glej prilogo št. 1.

Dodatno strokovno pomoč sem nudĺla desetim otrokom (štirĺm deklĺcam in šestim
dečkom), od tega je imelo septembra 20].7 osem otrok odločbo, dva pa sta bila v
postopku usmerjanja za pridobitev dodatne strokovne pomoči.
Tekom šolskega leta so vsi otroci prejeli odločbo.
Otroci so stariod dve do sedem let.
Dva dečka in dve deklicĺ so imeli s L. 9. ŻoL7 odloźitev šolanja in vsĺ nadaljujejo
izobraževanje na redni (večinskĺ) osnovni šoli. Za vse otroke je strokovni tĺm vrtca
pripravil Poročilo Vrtca o otroku in Zapĺs pogovora z otrokom o postopku
usmerjanja za prĺdobitev nadaljnjega nudenja dodatne strokovne pomočiv šolĺ.

Deklĺca ĺn deček sta ĺzkazala izreden oseben napredek v dodatnem letu v vrtcu
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V mesecu maju 2018 smo ĺmeli razširjen timski sestanek z oŠ ninka Smrekarja, kjer
smo strokovni tim vrtca in starši strokovnemu timu šole predstavili močna in šĺbka
področja otroka in prĺlagodĺtve, ki so se V Vrtcu izkazovale kot uspešne.

Vzajemno sodelovanje strokovnih delavcev vrtca (strokovnĺ tim vrtca) ĺn staršev
kaže dobre rezultate. Starši so skrbno in odgovorno pristopili na pomoč otroku ter
izkazali veliko zaupanje v delo strokovnega tima vrtca.

Trije dečki imajo s 1.'9.201'8 odložitev šolanja. Na zaključnih tĺmskĺh sestankĺh s
starši smo nĺzali prednostĺ, slabostĺ ĺzzive odložitve šolanja.

Urnik izvajanja
dodatne
strokovne
pomočI:

Glej prilogo št. 2

Urnĺk izvajanja dodatne strokovne pomoči sem spreminjala ĺn dopolnjevala glede
na prihajajoče odločbe in spremembe v delovanju otroka ter druŽinskega bioritma
in tudi sprememb pri zaposlitvi staršev otrok s posebnimĺ potrebamĺ.

V veliko pomoč, tako z nasveti kot s prĺlagodljivostjo, so mi bile strokovne delavke
oddelkov.

V tem šolskem letu so se kot izredno uspešne izkazale jutranje ure izvajanja
dodatne strokovne pomočĺ za otroke, ki so imeli odložitev šolanja, saj so imeli po

zajtrku števĺlne, različne ĺzven vrtčevske dejavnostĺ (npr.: ogledi predstav, tečajĺ
plavanja, drsanja in rolanja, obiskĺ različnih ustanov, muzejev '..).

Prĺ treh dečkih smo zaradi telesnega nemira in nepredvidljĺvega vedenja, kije bilo
nevarno tako za otroka kot Vrstnike, s strokovnim tĺmom vrtca skrbno načrtovali
spremstvo in pomoč pri izven vrtčevskih dejavnostĺh.

Naloge:
sodelovanje prĺ pripravi ĺndividualiziranega programa znotraj strokovne
skupĺne,
zapis in priprava individualiziranega načrta za posameznega otroka,
sprotne prĺprave in analĺze izvajanja dodatne strokovne pomočĺ,
poročila za vsakega otroka s posebnĺmi potrebami ob polletju,
končna eva lvacijska poročila,
priprava predlogov za delo v oddelku ĺn skupinah,
pomoč pri pripravi načrta dela za vzgojiteljice in pomočnice vzgojĺteljic za
posameznega otroka s posebnĺmi potrebami v oddelku,
aktivno sodelovanje pri pripravĺ poročĺla za uvedbo postopka usmerjanja,
izdelava dida ktičnih sredstev.

Natančen opis delovanja otroka in doseženih cĺljev je zapĺsan v Evalvacĺjskem
poročilu za posameznega otoka. Zapisala sem tudi prilagoditve, ki so se izkazale za

uspešne in smernice za naslednje šolsko leto.
Poročĺlo je vloženo v osebno mapo otroka.

Trudila sem se, da sem specĺalno-pedagoške cilje, ki sem jih uresničevala pri urah
dodatne strokovne pomoči, čim bolj prepletala s cilji, ki so jih strokovne delavke
načrtovale za vzgojno-izobraŽevalno delo v oddelku.

Pomoč otrokom:

Glej prilogo št. 3
Dodatno strokovno pomoč sem izvajala tako indivĺdualno kot V paru alĺ manjši
skupĺnĺ. Načrtno sem skrbela, da so bili v dejavnosti vključenĺ tudi vrstnikĺ. Menim,
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da vrstnikĺ bogatijo igro/dejavnost in dodajo >čarovnijo<, ki jo jaz kot odrasel ne
morem, kljub vsemu trudu in skrbi.

S strokovnĺm tĺmom Vrtca smo skupaj iskalĺ optimalno pomoč ĺn prilagodĺtve, ki bi
prispevale, da otrok pridobiva pozitivne izkušnje na področju samozavesti in
samozaupanja ter skrbi zase - samostojnostĺ.

Velĺko časa in energije sem posvetila tudi pripravi otroka na Vstop v šolo

Zaradi urnika izvajanja dodatne strokovne pomoči in spremstev otrok na izven
vrtčevske dejavnostĺ v šolskem letu ŻoL7/2018 nisem realizirala sodelovanja s

strokovnimi delavkami razvojnih oddelkov, zlasti z gospo Marĺjo Volk, ki je
organizirala terapije jahanja in plavanja v ClRlUS Kamnĺk. Načrtujem, da bom v
prihodnjem šolskem letu posameznim otrokom, kĺjim nudĺm dodatno strokovno
pomoč, lahko omogočĺla to izkušnjo.

V dogovoru s strokovnĺmĺ delavkami oddelkov sem spremljala otroka s posebnĺmĺ
potrebami skupaj s skupino na različne izven vrtčevske dejavnostĺ.
Na tečajih drsanja in plavanja so posamezni otrocĺ potrebovalĺ veliko pomoči v
oblĺkĺ umirjanja in usmerjanja telesnega nemira ter sprejemanja pravil' Pridobĺvali
so tudĺ izkušnje na področju samostojnosti in prĺspopadanju s spremembami.

Sodelovanje: Glej prilogo št. ą.

z vodstvom vrtca
raVnateljĺca:
Andreja Škvarč

pomočnĺca
ravnateljice:
Mateja Ličen

ĺzvajanje dodatne strokovne pomoči
dogovarjanje o ustreznosti urnika
dogovarjanje o spremstvu posameznih otrok
pomoč otrokom s posebnimi potrebamiv oddelku
dogovarja nje o izobraževanju
dogovarjanje o nakupu igrač, didaktĺčnega materiala, strokovne literature .''

organizacĺja dela
letnĺdopust
pomoč za kvalitetnejše izvajanje dodatne strokovne pomoči
nasveti ...

19.9. 2Ot7 in 13. 6. 2018: Vzgojiteljski zbor.
17. tt.2oI7: Tĺmski sestanek go. ravnateljico: delo specialne pedagogĺnje in

svetova I nih delavk vrtca.
2.3'2018 : Matejo Ličen: letnidelovni razgovor.
19. 5. 2018: Šport in špas.

Šolsko leto 2oI7 /201'8:

s svetovalno
službo:

dogovarjanje, usklajevanje, sodelovanje pri pripravi lP,
dogovarjanje za sodelovanje z zunanjimĺ ĺnstitucijamĺ,
reden prenos ĺnformacĺj o otrocih s posebnĺmĺ potrebami (odločbe,
spremembe, sestanki ...),

opazovanje delovanja otroka ĺn pomoč pri pripravi poročĺla za uvedbo
postopka usmerjanja,
vlaganje dokumentacije v osebno mapo otroka.
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Sodelovanje s svetovalno službo vidĺm kot vzajemno in uspešno. Želĺm si še naprej
takšnega sodelovanja.

Sodelovanje s svetovalno službo je potekalo v okviru priprave in izvedbe začetka
postopka usmerjanja (Poročilo o delovanju otroka v vrtcu) in pri sodelovanju na

strokovnih skupĺnah.
obveščala sem jih o napredku in ugotovitvah ter spoznanjih o otrocĺh, kĺjĺm je bila
nudena dodatna strokovna pomoč.
Prenesla sem informacije, ki sem jih dobila s strani staršev in strokovnih delavcev
vrtca.
Posredovala sem Vso dokumentacijo za vložitev v osebne mape (zapisniki, lN,
poročila, vprašalniki ...).

Sodeĺovala sem z Darjo Krebelj, Boženo Stritih in Marušo Demšar. Na sestankih
smo načrtovale delo z otroki s posebnimĺ potrebami ter pomoč in podporo staršem
ĺn strokovnim delavcem vrtca.

Aktĺv svetovalnih delavk in specialno pedagoginjo vrtca Najdihojca:
24.It.2017: otroci s posebnimi potrebami, polletna evalvacĺje, dokumentacija in

sestanki s starši ter razvojni oddelek.
11. IŻ.2oI7: Vključĺtev otrok V ustrezen program, razvojnĺ oddelek in

spremljevalec na letovanju.
1_6. 5. 2018: otroci s posebnĺmĺ potrebami, tĺmski sestanki s staršĺ in evalvacija
indivĺdualiziranega programa, izvajanje dodatne strokovne pomoči v šol. letu
2Ot8/ZOLg.

s strokovnimi
delavkami: skupna priprava indĺvidualĺziranega načrta in programa,

skupna delna evalvacija ĺndividualiziranega načrta ĺn programa,
govorĺlne ure s starši,
skupno načrtovanje dejavnostĺ v oddelku (socialne ĺgre, pravĺla v oddelku,
komunikacija z otrokom z motnjamĺ avtĺstičnega spektra '..),
(po)svetovanje s strokovnĺmi delavcĺ, načrtovanje in pomoč pri pripravĺ ĺn

ĺzved bi vzgojno-izobraŽevalnega dela v oddel ku,
(po)svetovanja s spremljevalko o prilagoditvah in spremljanju otroka pri

vzgojno-izobraževal nih dejavnostih v oddelku,
sprotno ĺnformiranje o spremembah, napredku, vsebinah, nalogah ... prĺ

izvaja nju dodatne strokovne pomoči,
zapis skupne končne evalvacije dela.

Pri posameznih otrok je bilo sodelovanje s strokovnimi delavkami oddelka zelo
intenzivno.
Pri nekaterĺh je bilo sodelovanje osredotočeno na izvajanje dodatne strokovne
pomočĺ v obliki umaknitve iz skupĺne, da se je otroku omogočil łmiren kotiček<,
saj so bile dejavnosti klub prĺlagodĺtvam in skrbnosti strokovnih delavk v oddelku
prenaporne zanj.
Veliko pozornosti smo namenili načrtovanju spremstev pri izven vrtčevskih
dejavnostĺh , zaradi nepredvĺdljivega ĺn nevarnega vedenja otroka s posebnimi
potrebami.
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Staršĺ dečka s posebnimi potrebami so potrebovali celoletno podporo ĺn vodenje
pri zagotavljanju otroku podporo pri usvajanju toaletnega trenĺnga, skrbi za zdravje
otroka in pri urejanju dokumentacĺje za odložitev šolanja.

čas in energijo sem vložila tudi v izmenjavo informacij, ki sem jih pridobila od
zunanjih strokovnjakov za posameznega otroka.

Tekom šolskega leta sem sodelovala s številnimi študentkami, kĺ so hospĺtirale na
urah izvajanja dodatne strokovne pomočĺ otrokom s posebnimi potrebami.
Predstavĺla sem jim svoje delo, izvajanja dodatne strokovne pomočĺ ĺn jim
omogočila vpogled v specialno pedagoško dokumentacijo ter izzĺve s katerimi se
srečujem kot specĺalna pedagoginja.
Po izvedenĺ uri sem tudi strokovnim delavkam oddelka podrobneje opĺsala
delovanje otroka ob prĺsotnostĺ študentke - nepoznane osebe'

s sta ršĺ

opažanja o delovanju otroka in (po)svetovanje o otrokovem razvoju in
napredku,
ĺndividualne ĺn skupinske govorilne ure,
udeleŽba ĺn sodelovanje na razširjenih timskĺh sestankĺh,
možnost prĺsotnosti prĺ izvajanju dodatne strokovne pomoči.

Sodelovala sem preko govorilnih in individualnih ur ĺn razširjenih timskih
sesta n kov.
Sodelovanje je bilo namenjeno ĺzmenjavi informacij in poglobljenemU pogovoru o
počutju ĺn napredku otroka.
lz prĺloge št. 4 je razvidno, da je bĺlo sodelovanje z nekaterimĺ starši razgibano,
intenzivno in kvalĺtetno.

Šolsko letoŻo17/201'8

z zunanjimi
institucijamĺ:

udeležba ĺn sodelovanje na razširjenih timskih sestankih,
tesno sodelovanje s svetovalno službo, kije koordinatorĺca sestankov,
udeležba na aktĺvĺh, predvsem na izobraževalnih in študijskĺh skupinah za
izvaja lke dodatne strokovne pomoči,
izposoja igrač in literature,
aktĺvno sodelovanje z izvajalko dodatne strokovne pomoči iz vrtca Hansa C'
Andersena, z namenom priprave razlĺčnega didaktičnega materĺala in
prebiranje različne specĺalne, pedagoške dokumentacĺje (zakonodaja,
pravilnikĺ, krĺterijĺ ...), zapis povzetkov, izmenjava ĺnformacij (primeri dobre
prakse, izzivi ...\ in podpora pri izvajanju dodatne strokovne pomoči.

Aktĺv mobilnih specĺalnih pedagogov, kiga vodi Katja Poglajen Ručigaj:
8'9.20L7: Razdelitev dĺdaktičnega materiala, načrt dela Aktiva mobilnĺh specĺalnih
pedagogov (vsebĺne srečanj), evalvacija in povzetek Letnega delovnega načrta v
šol. letu Ż01'6/2oL7. Poročanje o sodelovanju z razvojnim oddelkom - terapije
jahanja in plavanja v ClRlUS Kamnik ĺn T. Danieli - izvajanje dodatne strokovne
pomočĺ, delavnica ...

5. 1. 2018: lzvajanje dodatne strokovne pomočĺ.
6.4. 2018: Prĺmeri dobrĺh praks in ogledi različnih posnetkov.
11. 5' 2018: Posvet, dĺdaktični materĺal, rĺzĺčniotroci in izobraževanje.
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KCU (psihologinja Stropnik): šolsko leto 2oL7/2018: Delovanje otrok s posebnimi
potrebami in vkijučitev V ustrezen vzgojno - izobraževaini program.

ZD (delovna terapevtka ga. Novak): 11. 10. 2017: Rokovanje z otrokom s posebnimi
potrebami - dawnov sindrom.

Aktĺv mobĺlnih specialnih pedagogov in svetovalnih delavcev: L3' I0. 2oI7
Sodelovanje in prĺlagoditve za otroke s posebnimi potrebami v vrtcu.

Študĺjsta skupĺna: 7. 1'1'. ŻoI7: ŕormatĺvno spremljanje vsakega posameznega

otroka v predšolskem obdobju.

ZGNL (logopedinja ga. D. Kolar in g. logoped Vogrič): 24. 10. Ż0I7,'J'L. 4' in']'6. 4
2018 ter 6. 4. ŻoI8: Delovanje otroka in prilagoditve ter vključitev v oŠ oz
odložitev šolanja.

oŠ Hĺnka Smrekarja: 15.5.2018 in L.6.2018: Hospitacija pri pouku ĺn razširjen
timski sestanek s starši.

Društvo Mozaik (socialna delavka Natalija Djokovič): 28. 5. 2018: Evalvacijski
sestanek s starši in strokovnim timom vrtca.

Razvojna ambulanta Šista 1or. DrobeŽ): 8. 6. 2018: otrocĺ s posebnimi potrebami
in vkliučitev V ustrezen vzgojno-ĺzobraŽevaĺni program.

Strokovno
izpopolnjevanje: 29.9.20L7: odkrivanje in ocenjevanje razvojnih motenj pri predšolskem otroku.

ŻL'L0.2017: Hiperaktiven ĺn nemiren otrok.
21..1.1..20L7, L8. f . in 9. 5. 2018: Kultura in klima v vrtcu.
9.L.,1-6.L',23.1.,30. 1-.,6.2.,13.2'in27.Ż'ŻoI8: Gledalĺščepometodĺgledališča
zatira nih.
26.4' 2018: Strokovnĺ posvet o zgodnjĺ obravnavi otrok s posebnimi potrebami V

vrtcih.
25. 5. in 26.5. Żo18: lntegrirane igraĺne skupine za otroke z avtizmom.

Zapisala: B ri gita llovar, spec ialna pedago ginj a

izv ajalka dodatne strokovne pomoči
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POROCILO O RBALIZACIJI LDN SVETOVALNE DELAVKE

Solsko leto 201712018

SODELOVANJE V PRO.IEKTTH

Medna rod ni projekt Erasmus+ mobilnost posa meznĺkov (KA-1)

V okviru programa Eľasmus, ključni ukľep Učna mobilnost posameznikov, akcija Mobilnost
šolskega osebja, sem sodęlovala pľi projektu kot koordinator.

Sodelovala sem pľi kooľdiniranju Mednarodnega pľojekta z naslovom Bogatim sebe, da bom
lahko obogatil svet.
Projekt je trajal od 1.6.2017 do 30.5.2018. Izvedenih je bilo trinajst mobilnosti.
UdeleŽenke So Se udeleŽile naslednjih izobraževanj:

- Islandija, L9.6.-24.6.2017: Landscapes and legends (Alenka Krajnc)
- Nizozemska, 2.7.-8.1.2017: Cľeativity in teaching and tľaining and how to usę music,

art, ICT and outdoor activities in education (Anastassija Felini)
- Finska, 2.7.-8.7.2017: School managment (Andreja Škvaľč)
- Portugalska, 16.7.-22.7 .2017: Action methods improving motivation and quality in the

learning ęnviroment (Bernarda Potočnik Nučič)
- Italija, 23.7.-29.7.201'7: European project managęmęnt and design for teachers,

headmasters and educators (Andreja Škvaľč)
- Anglija,24.7.-6.8.2017: CLIL (Daniela Košalin)
- Hľvaška,6.8.-12.8.2017: Drama in education (Andreja Škvarč)
- Španija, 28.8.-8.9.2OI7 IHCYL young learners (Daniela Košalin)
- Slovaška, 17.9.-23.9.2017: New tľends and alternative appľoachęs to kindeľgarten

teaching (Beti Mešić)
- Finska' 8.10.-12.10.2017: Eveľy pupil is impoľtant (Bemarda Potočnik Nučič)
- Gľčija' 30.10.-5.1I.Ż0I7: Digital leaming using the paradigm of cultuľal heritage

environment of Rhodes (Bianca Količ)
- Gľčija, I2.3.-16.3.2018: Game based learning (Beti Mešić)
- Islandija,6.5.-L2.5.2018: Leaming social skills outdoors (Beti Mešić)

Cilji pľojekta: izboljšanje upravljanja in povečevanje kompetenc stľokovnih delavcev, uvajanje
inovativnih učnih metod in tehnik, kĺepitev sodelovanja s partnerji iz drugih dľŽav teľ

mędnarodna in medkultuma izmenjava.
Aktivnosti: struktuľiľani tečaji s področja doŽivljajske pedagogike, ustvaľjanja spodbudnih učnih
okolij, krepitve socialnih veščin, učenja na osnovi igľe in učenja v naravi, ustvarjalnosti,
alternativnih pristopov in novih tľendov pľi pouěevanju' krepitvi motivacije,zgodnjega učenja tujih
jezikov, uporabe IKT' vodenja projektov in mednaľodnega sodelovanja ter vodenja za uěenje.
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Sodelovala sem pri prĺpravĺ dokumentacije za Mednarodni projekt z naslovom Novo sreča staro za
modro prihodnost

Cilji projekta so: - povečanje kompetenc stľokovnih delavcev, uvajanje inovativnih učnih
metod in tehnik, vključevanje evľopske ľazsežnosti v učni načrt, izboljšanje jezikovnih
kompetenc, spreminjanje stališč in pľepričanj, kĺepitev zaveďanja pomena kulturne dediščine,
posodobitev učnega in razvojnega načrta ter razmislek o strateških usmeritvah, krepitev
sodelovanja s partnerji iz drugih držav teľ mednaľodna in medkultumaizmenjava.
V mesecu maju smo izvedeli, da je bil projekt odobľen. Udeleženci se bodo udeleŽili 16
različnih strukuľiranih tečajev v tujini ter opravili tri enotedenska sledenja na dęlovnem mestu.
Višina odobrenih sredstev znaša 46.713'00 euľ.

Med na rod nĺ projekt Erasm us+ projekt med na rod nega sodelova nja ( KA-2)

V okviľu pľogľama Eľasmus, akcije Stľateška partneľstva' sem skupaj s SD BoŽeno Stritih,
vzgojiteljico Polono Deleonaľdis in ravnateljico sodelovala pri projektu CLEVER. Sodelovala
sem pri projektnih sestankih in pri organizaclji projektnega obiska, ki je potekal v Ljubljani od
1s.10.-21.r0.2017.

Erasmus + praksa za študente

V letošnjem šolskem letu smo v vrtcu gostili dve študentki, ki sta v okviru pľograma Erasmus
opravljali študentsko pľakso. Študentki sta delali pod mentorstvom vzgojiteljic' Sama pa Sęm
kooľdiniľala delo s koordinat orji iz Hľvaške in Španije'

o V času od I.1I.Ż0I7-31.3.2018 je bila pľi nas na praksi študęntka predšolske vzgoje s

Hrvaške. Svojo prakso je opravljala v skupini Veveľice v enoti Biba.
o V času od 1.10.-31.I2.20I7 pa je bila pri nas študentka iz Španije. Prakso je opravljala

v oddelkih Aetemia.

SVETOVALNO DELO ZA OTROKE

V okviru svetovalnega dęla Sem Se osľedotočila na celotni postopek vpisa otľok v vrtec
Najdihojca, ki je potekal od 1.3. do 15.3.2018.
Postopek vpisa je zajemal vodenje evidence vpisanih otľok ter pľipľavo na Komisijo za sprejem
otrok teľ sodelovanje pri pľipravljalnih sestankih Za novosprejete otroke, delo s staľši tekom
celotnega postopka do informiranja strokovnih delavk o Spľemembah na področju vpisa.
Celoten postopek vpisa, oblikovanje oddelkov za šolsko leto 20T8lŻ019 je voden v pľogramu
SIMTRO MoL CV. Pri oblikovaniu oddelkov sem sodelovaIaz ravnateljico, pomočnicama
ravnateljice Matejo Ličen in Alenko Grošelj teľ zvzgojiteljskimi zbori vsake enote posebej.
V mesecu juniju sem skupaj s SD BoŽeno Stritih in Maľušo Demšar izpeljalra tľi sestanke za
staľše novospľejetih otľok, ločeno po enotah vrtca:

o 12.6.2018 v enoti Palček'
o 14.6.2018 v enoti Biba,
o 18.6.2017 v enoti Čenča.

Individualno Sem spľemljala razvoj posameznih otrok ter nudila ustrezno podpoľo in svetovanje
stľokovnim delavkam v oddelkih in staľšem posameznih otľok. Moje delo je obsegalo:
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. Načrtovanę obiske in sistematično opazovanje otrok v posameznih oddelkih (po

predhodnem dogovoru z vzgojiteljico oz. otľokovimi starši).
o Voĺlenje sistematičnih razgovorov s strokovnimi clelavkami (z. vzgojiteljico in s pomočnico

vzg.) v zvezi z njihovimi opažanji otrokovega funkcioniľanja v oddelku, posebnosti...

. Vodęnje skupnih razšiľjenih govorilnih ur (vzg' in starši).

. Vodenje individualnih anamnestičnih razgovorov s staľši.

. Uporaba različnih standardiziľanih in nestandaľdiziranih psiholoških merskih
inštrumentov (različni vprašalniki, čęk liste, opazovalne lestvice...) za >grobo oceno
otrokovega tazvoja, učenja oz. napľedka oz. odstopanj od pričakovanegaruzvoja.

o Priprava poľočil o otľoku Zaposamezne otľoke (skupaj s stľokovnima delavkama oZ.
specialno pedagoginjo) za postopek usmerjanja oPP oz. đrugih poľočil (za CSD, šolo,
policijo).

o Za določene oPP iz rednih oddelkov sem vodila z zakonom pľedpisane osebne mape
teľ kooľdiniľala delo strokovnih skupin zapripľavo individualiziranega progľama.

o Timsko sem načrtovala pripľavo ter evalvacijo IP Za Vse otľoke z odločbami.

SVETOVALNO DELO S STROKOVNIMI DELAVCI VRTCA

S stľokovnimi dęlavkami in delavci Vrtca ter s SD BoŽeno Stľitih in SD Marušo Demšar sem
sodelovala pri prĺpravi in oľganizaciji sestankov za staľše novosprejetih otľok' V letošnjem
letu so bili organizhanĺ tľije sestanki (tľije V mesecu juniju v vsaki izmed naših enot).
Strokovnim delavkam sem pomagala pri oblikovanju oddelkov in jih nudila informacije in
svetovanje pľi pľehajanju otrok med oddelki. Sodelovala sem tudi na treh strokovnih aktivih,
kjeľ smo obravnavali oblikovanje oddelkov za šolsko leto 2018/19.

Skupaj s pomočnico ľavnateljice, Matejo Ličen, sem vodila stľokovni aktiv Vzgojno
zahtevnejši otľoci in otroci s posebnimi potľebami v rednih oddelkih. Aktiv se je letošnjem
šolskem letu sestal trikľat z naslednjimi vsebinami:

20.II.2017 v dveh zaporednih terminih: oblikovanje in pľedstavitev akcijskega načľta
izvedbe aktiva; pľedstavitev protokola o postopku usmeľjanja otľok s posebnimi
potrebami. Dogovori za ďelo v pľihodnje

10.1'2018: Pľedavanje >Različno zrazI1ěĺimi< v izvedbi M. Juhanta in S. Levec

16'5.20i8: Pľedavanje Zgodnja intenzivna celostna obľavnava otľok z ar.tističnimi
motnjami in niihovih druŽin v izvedbi Korošec in Koľošec.

o SODELOVANJE ZVZGOf,ITELJICAM^Z^IZVAJANJE DODATNE
sTRoKovNE PoMočI

Z vzgojiteljicami - izvajalkami dodatne stľokovne pomoči (DSP): Bľigito llovar, Jernejo
Uľankar in Martino Preskaľ sodelujem kot vodja stľokovnih skupin za pripravo IP, kateľih
članice za posamezne oPP v našem vrtcu so vse tri.
Srečujemo se tekom celega šolskega leta na sestankih stľokovnih skupin ter individualno, po
dogovoru, v vseh fazahde\az oPP (identifikacija' priprava, načrtovanje,izvajanje in evalvacija
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IP _ priprava pľilagoditev na nivoju oddelka ter izvajaĺje dodatne pomoči otroku v oddelku ali
izven).

SVETOVALNO DELO S STARSI

S staľši otrok sem se srečevala tekom celotnega postopka vpisa in pripľave otrok na vstop v
vrtec. Poudarek sem dala individualizaciji in poudarjanju otľokovih močnih podľočij v okviľu
postopka sprejema otrok. Staršem sem:

za spľejem otroka v vĺtec in oblikovanje pĺioritetne liste za sprejem,

plačila_ Zakon o uveljavljanju pravic iz javnlh sredstev

Staľši So se posamično obľačali po pomoč SD, kadaľ so sami prepoznavali določene težavę z
o otľokom, ali zaĺadi nezadovolj stva z delom v vrtcu, oz. kadar so potrebovali določene
konkľetne informacije. Na pogovoľe So prišli bodisi napovedano ali nenapovedano.
Najpogostejše vsebine svetovalnih ľazgovorov s staľši so bile vzgojne težave, urejanje stikov z
otrokom in odnosov z bivšim partneľjem po tazvezi,razvojnetežavę- ugotavljanje razvojnega
zaostanka, težav v razvoju.
o S starši se sľečujem tudi kot vodja stľokovnih skupĺn, pľaviloma najmanj tri kľat v
tekočem šolskem letu; ob pripravi individualizirarĺega progľama (IP) v mesecu septembľu, ob
polletni evalvaciji (febľuaľ) ter ob letni evalvaciji realiziranih nalog iz IP, pľaviloma ob koncu
šolskega leta (unij). V letošnjem šolskem letu sem bila zaďolžena Za 9 otľok s posebnimi
potrebami, vključenimi v rednih oddelkih, sodelovala pa Sem tudi pri usmeľjanju 13ih otrok, ki
tľenutno čakajo na pľidobitev odločbe.

SODELOVANJE Z VODSTVOM

Z vodstvom sem sodęlovala pri oblikovanju oddelkov za naslednje šolsko leto ter pri izpeljavi
sestankov za staľše otrok. Sodelovala sem pľi celotnem postopku vpisa otľok teľ na Komisiji
za sprejem otrok. Komisija je zasedala 3.4.2018. Na komisiji smo oblikovali prednostni vľstni
ręd za 1. in2. starostnega obdobje ter za prilagojeni program. V vľtec je prispelo skupaj 177
vlog; od tegaI54 za 1. starostno skupino;Ż1 za2. starostno skupino ter 2 vlogi zaprĹlagojeni
program. Po zaključeni komisiji smo sprejeli 131 otľok 1. starostnega obdobja,2I otrok2.
staľostnega obdobja ter enega otľoka za prilagojeni program. Trenutno nadaljujemo S

spľejemanjem otrok iz centralnega čakalnega Seznama.
Sodelovala sem pľi pripravi in izvedbi dneva odpľtih vľat vľtca, ki je potekal 9 '3.2018 v vseh
enotah našega vľtca'
Sodelovala Sem na večini sej stľokovnega kolegija' pripľavlj ala zahtevano gradivo in
prevzemala določene naloge. Za določene naloge, ki sem jlh izvaja|a' Sem se predhodno
dogovaľjala z vodstvom vrtca, ali na sejah strokovnega kolegija ali z ruvnateljico oz. s

posamezno pomočnico ravnatelj ice.
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Sodelovala sem pľi pľipravi publikacije in uľejanju spletnih stľani vľtca

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI

Kot svetovalna delavka sodelujem v okviru svojih nalog z različnimi stľokovnimi in drugimi
ustanovami, organizacijami, dľuštvi. V letošnjem šolskem letu sem sodelovala s/z:

o mateľinskim domom oz. varno hišo, kadaľ je šlo za pľednostni vpis otroka;
o centrĺ za socialno delo kadar le-ti zaprosijo vľtec za poľoěilo o določenem otroku,

kateľega družino obľavnavajo v okviru svojih pristojnosti ter pľi sodelovanju na
multidisciplinaľnih timih;

o kľiminalistično Policijo, v primeru pľijave nasiĘa v dľuŽini (trpinčenje, zloraba,
zanemarjanje otrok) ter sodiščem;

o Mestno občĺno Ljubljana, z odsekom za predšolsko vzgojo, ki je pľipľavilo program

za vpis otľok ter s podjetjem S&T Slovenija d.d., ki je zado|Ženo za izvedbo

računalniškega programazavpis otrok v vrtec;
o različnimi zunanjimi strokovnimi institucijami pri individualni obľavnavi otrok v

procęSu usmerjanja oPP teľ pripľavi IP po prejeti odločbi o usmeritvi, ko se pľidobivajo
razl1čna stľokovna mnenja oz. poľočila o otľoku (Zavod za šolstvo - komisija za
usmeľjanje, Centľi za duševno zdľavje teľ ľazvojne ambulante ZDr Inštĺtut za
avtizem in soľodne motnje);

o Različnimi oŠ v primeru odloženega všolanja otľok in sodelovanje v šolskih komisijah,
ko sem pripravila poročilo o odlogu všolanja zarazIiěne otroke;

. Sodelovala sem z vodjo mobilne sluŽbe v Ljubljani, go. Katja Poglajen Ručigaj, v
postopkih načrtovanja števila otrok s posebnimi potrebami V Vľtcu' prošenj Za

spremljevalce otľok s PP v vrtcu v naravi ter pri pripravi prošenj za nadstandardnega

spľemljevalca.

DRUGO STROKOVNO DELO SVETOVALNE DELAVKE

Kot spľemljevalka otroka s posebnimi potľebami sem se udeležila 6-dnevnega tečaja drsanja
(3 0.1 . -6.2.20 1 8) ter tečaj a plavanj a (apľil).

Udeleževala sem se mesečnih srečanj Aktiva ljubljanskih svetovalnih delavk (ALS)

Bila sem mentorica študentki psihologije in študentki pedagogike na dvotedenski praksi
(maľec in apľil2018).

IzvedIa sem tri sľečanja za staľše z naslovom: Moj otrok gre v šolo?! (februar 2018).

Sodelovala sem v delovni skupini za pripľavo posveta o Zgođĺji obravnavi otľok s posebnimi
potrebami (apľil 201 8)'
ĺZoBRAZEvANJE
|8.9.Ż017: CMEPIUS: Sestanek za pogodbenike
10'1.2018: Pľedavanje >Različno zrazIiěnimi< v izvedbi M. Juhanta in S. Levec
14.I.-20.1.2018: Projektni obisk v okviru projekta CLEVER, Lisbona.
26.4'2018: Posvet o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potľebami
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16.5.2018: Predavanje Zgodnja intenzivna celostna obravnava otrok z avtističnimi motnjami in
njihovih druŽin v izvedbi Korošec in Koľošec.
Ż9.5.Ż0l8 CMEPIUS: Sestanek za pogodbenike

Pľipravila: Darj a Krebelj, svetovalna delavka

PoRočILo o REALIZACIJI LETNEGA DELoVNEGA NAČRTA SvETovALNE
DELAVKE VRTCA ZA ŠoL. LETO 20l7lt8

V šolskem letu20l7lI8 sem le delno ręa|izira|anačrtovane dejavnosti zaradi mojega omejenega
časa (bolniške odsotnosti).

MEDNARODNI PROJEKT Eľasmus + KA2 strateško partneľstvo - pľojekt mednaľodnega
sodelovanj a C.L.E.V.E.R.
CILJ: Sodelovanje med vrtci in šolami drugih evropskih držav, razvijanje novih orodij teľ
implementacija inovativnih pristopov pľi učenju angleškega jezika otrok.
Preko izmenjave in paľtneľskega sodelovanja znotraj držav Evľopske unije (Poljska, Litva'
Latvija, Romunija, Portugalska' Turčija, Španija, Italija, Slovenija) smo v tem šolskem letu
izvajali poučevanje angleškega jezikav treh izbranih oddelkih.
Strokovne delavke so ob mednarodnem sodelovanju bogatile znanje jezika in pĺeko mobilnosti
krepile sodelovanje med paľtneľji.
TRAJANJE: projekt poteka od 1. 9. 2016 do 1. 9. 2018
od 1 . II '20|7 do 1 .3 . 20 1 8 sem enkĺat mesečno sklicevala timski sestanek, kj er smo pľegledali
tekoče delo na projektu ter se dogovarjali za pripravo mateľiala (po temah). Pľi tem Sem Se

posebej dogovarjala z vzgojiteljico Polono Deleonaľdis, ki je delno prevzela koordinacijo
projekta.

- STALNE NALoGE SVETOVALNE SLUŽBE VRTCA
- INDIVIDUALNO SPREMLJANJE RAZVOJA OTROK IZ POSAMEZNIH

ODDELKOV VRTCA
To nalogo smo izvajale tri svetovalne delavke, poleg mene še Darja ltebelj in Maruša Demšaľ.
otroke smo si po dogovoru ľazdelile.
V tem šolskem letu štiľi otroke iz ľednih oddelkov, kjer smo skupaj s strokovnima delavkama
dogovorili način poglobljenega spremljanja otrok ter eventuelno delo s stľaši. Zate otroke Sem

vzpostavila tudi kontakt z zunanjimi stľokovni ustanovami' kjeľ so otľoci vodeni (ľazvojna
ambulanta ZD).Izvedli smo tudi skupne govorilne ure, kjer smo se s staľši dogovoľili zazaěetęk
postopka usmerjanja.
Napľavila sem tudi razvojni screening v treh skupinah 2-4 letnikov v enoti Biba.

NAMEN: S sistematiěnim spľemljanjem posameznih otrok ter nudenjem različnih svetovalne
stoľitve kot oblike dodatne pomoči oz. skĺbi za otroka se pľeventivno zmanjšuje tveganje v
ruzvoju določenih Sistematično spremljanje ľazvoja posameznih otľok ter nudenje ustľezne
strokovne podpore, pomoči oz. svetovanja zaposamezne otroke je stalna naloga SD - psihologa
preko celega šolskega leta. Po zakonodaji o otľocih s posebnimi potrebami (ZUOPP-I'
Pravilnik o nudenju dodatne strokovne pomoči) je opredeljena tudi svetovalna storitev kot del
dodatne strokovne pomoči otľoku, ki jo pľavilomaizvaja svetovalna sluŽba.
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PRIPRAVA, IZVAJANJE IN EVALVACIJA INDIVIDUALIZIRANIH VIZ PROGRAMOV
(IP) za otroke s posebnimi potrebami:

- otroci s posebnimi potľebami V REDNIH ODDELKIH S PRILAGOJENIM
IZVAJANJEM PRoGRAMA TER DoDATNO STRoKo\rNo poMoČJo:

V tem šolskem letu sem spľemljala pet otľok, ki imajo odločbe o usmeritvi. Izvedla sem tri
timske sestanke za ęvalvacijo individua|iziranega programa (za otroke' ki bodo s 1.9.2018
šoloobvezni ter tiste z odlogom všolanja).

- Otroci s posebnimi potrebami V RAZVOJNIH ODDELKIH - PRILAGOJENI
PROGRAM, ki se izvajav dveh ľazvojnih oddelkih v enoti Biba, kjeľ je bilo s I.9.20I7
vključenih skupaj 12 otrok.

Moje delo je potekalo po sprejetem pľotokolu spľejema in vodenja oPP v prilagojenem
programu vrtca (Ro) . V tem šolskem letu je bilo v razvojna oddelka vključenih skupaj 12

VSEBINA IN OBSEG NALOG svetovalne sluŽbe:
SD sem koordinatorka za potek dela imenovanih stľokovnih skupin za vsakega otroka
v Ro za načrtovanje , izđelavo, izvajanje in evalvacijo IP.
Zavsakega otroka iz Ro se strokovna skupina Smo Se tekom leta sestali z otľokovimi
starši trikľat (načľtovanje IP, delna polletna evalvacija ter letna evalvacija s usmeľitvami
za naslednje šolsko leto)
Pripľavila sem osnutkeIP zavse otľoke, osnutek Poročil o otrocih ter oblikovala končno
obliko za enega otľoka, ki odhaja v šo1o

Po potľebi Sem Se svetovalno vključevala v delo Ro oz. s starši.
Dvakĺat sem bila njihova spremljevalka v solnęm templju, na terapevtskem jahanju teľ
plavanju v CIRIUS kamnik

SODELOVANJE oz. DELO S STARŠI
Pľi pogovoľih s staľši svetovalno sluŽbo veže načelo zaupnosti (načelo svetovalnega dela,
Kodeks psihološke etike ).
Staľši se na svętovalno sluŽbo praviloma obračajo sami po pomoč, svetovanje ali informacije,
v primerih, kadar imajo sami določene vzgojne težave z otľokom, kadaľ so nezadovo|jni z
vrtcem (oz. s posamezno strokovno delavko in njenim ľavnanjem), ali, kadar potrebujejo
določene informacije (npľ. kako lahko pridejo do razvojnega pediatľa)
VSEBINA (glede na porazďelitev nalog svetovalnih delavk): celovita podaja infoľmacij o
možnostih vključitve v razvoji oddęlek oz. nudenje dodatne stľokovne pomoči v ľednem
oddelku vľtca.
Poleg individualnih razgovoľov s straši Sem se svetovalna delavka posebej sľečala s starši vseh
otľok s posebnimi potľebami (iz ľednih in iz Ro), in siceľ, kot koordinator stľokovnih skupin,
pľaviloma vsaj trikĺat v tekočem šol. letu s staľši vsakega otroka, in siceľ: ob vključevanju
otroka v ustľezni pľogľam, ob pripravi individualiziranegapľograma (IP) v mesecu septembľu,
ob polletni evalvaciji (februaľ- marec) ter ob letni evalvaciji realiziľanih nalog iz IP, praviloma
ob koncu šolskega leta (maj- juntj).

Za vsę starše novo sprejetih otrok za šol. leto 2018/19 je svetovalna sluŽba skupaj izvedla tri
skupinske informativne sestanke v vseh tľeh enotah, in sicer v mesecu juniju 2018.
Na tęh informativnih sestankih svetovalni delavki predstaviva okvirno naš vľtec in njegovo
organizfuanost, večino časa pa govoľiva o protokolu postopnega uvajanja novo spľejetih otľok,
kot ga izvajarrlo v našem vľtcu ter s tem povezanimi značilnostmi, ko otľok prviě vstopa iz
druŽine v inštitucionalno varstvo.
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Staršem sva obe svetovalni delavki v zvęzi s tem v uvajalnem času (in tudi kasneje) tudi na
voljo za individualni razgovorov. Razłiěno strokovno gradivo je objavljeno oZ. navoljo tudi na
spietni strani vľtca :iiwww.na

SODELOVANJE ZVZGOTTTELJI ZAIZV AJANJE DODATNE STROKO\TNE POMOCI
Z vzgojiteljico - mobilno izvajalko dodatne strokovne pomoči (DSP)' specialno pedagoginjo
Bľigito Ilovar, sodelujem kot vodja strokovnih skupin za pripľavo IP.
Sľečevale Smo Se tekom šolskega leta na sestankih strokovnih skupin ter individualno, po
dogovoru, v vseh fazahdęlaz oPP (identifikacija, pripľava, načrtovanje,izvajanje in evalvacija
IP - pripľava pľilagoditev na nivoju oddelka ter izvajanje dodatne pomoči otroku v oddelku ali
izven).

SODELOVANJE Z ZLTNANJIMI STROKOVNIMI USTANOVAMI
- Svetovalna slużba je sodelovala v okviru svojih nalog z raz|ič,nimi strokovnimi in

dľugimi ustanovam i, or ganizacij ami, društvi ter po samezniki :

- v zvezi z zunanjo obravnavo posameznih otrok. Sodelovanj e z zunanjimi strokovnimi
institucijami je potľebno zlasti pri individualni obľavnavi otľok v procesu usmerjanja oPP teľ
pripľavi IP po pľejeti odločbi o usmeritvi, ko se pridobivajo razliěĺa strokovna mnenja oz'
poročila o otroku (Zavod za šolstvo - komisija za usmerjanje'Centľi za đuševno zdravje ter
razvojne ambulante ZD, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Zavod za slepo in slabovidno
mladino), Pediatľična klinika v Ljubljani):

- v zvezi z raziskovalno in drugo vzgojno _ izobraŽevalno dejavnostjo:
Svetovalna sluŽba sodeluj e:

- zZavoďomza šolstvom (svetovalko oddelka za pľedšolsko vzgojo, svetovalci Cęĺtraza
(usmeľjanje oPP ) v okviru razvojnih projektov ter postopki usmerjanja oPP;

- UL , z oddelkom Za psihologijo Filozofske fakultete, v okviru pľojekta EuroPsy za
izvajanje superviziranega pľaktičnega dela študentov psihologije, kot ko-mentor študentom pri
pripľavi diplomskih nalog ter v raziskovalnih projektih;

- UL, s Pedagoško Fakultete Ljubljana in Centrom Za raziskovanje in spodbujanje
nadarjenih (CRSN) - sodelovanje pri organizaciji strokovnih posvetov o delu znadarjenimi in
izvajanje izbirnih vsebin s področja predšolskih otrok. Sodelovala sem pri uporabi testa
ustvarjalnosti EPoC.

SODELOVANJE V ZLTNANJIH STROKOVNIH AKTIVIH
Sodelovanje v aktivu svetovalnih delavk ljubljanskih vrtcev (ALS)
ALS zdľužuje svetovalne delavke iz vseh javnih ljubljanskih vrtcev ter pľidruŽenih SD izvrtcev
izvęn MoL-a. Sľęčuiemo se na rednih męsečnih delovnih sestankih' praviloma vsak 2. petek
V mesecu' od 10 - 14. ure, ko nas vsakič gosti drug vľtec.
V tem šolskem letu sem kolegicam pľedstavila test EPoC.

IZ)BRAŻEVANJE IN STRoKoVNo IZPOPOLNJEVANJE
- Spremljanje strokovne liteľature in periodike
- izobraževanje zaEPoC na Pedagoški fakulteti v Ljubljani od septembraŻ)I7 do junija

201 I
- izobraževanja v okviru CMEPIUS-a zapodročje vodenja mednaľodnih pľojektov (I(A

1inKA2)
- Dnevi psihologov (maj 2018)

Pripravila svetovalna delavka
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BOZENA STRITIH, univ.dipl.psih.
ponočlr,o o REALIZACIJI LETNBGA DELovNEGA ľłČnrł svETovALNE
DELAvKE vRTCA zł Šol. LETo 20|7ľ.8

Delovni obseg mojega dela v okviru svetovalne sluŽbe za šolsko leto 20I7lI8: v obdobju
oktobeľ - december 2017 sem bila zaposlena za polovični delovni čas, v obdobju februaľ - april
2018 za polni delovni čas in v maju 2018 za polovični delovni čas.

Prednostna podľočja dela, ki Sem ga opravljala:
- spremljanje otrok na povabilo strokovnih delavk v enotah Biba in Palček,
- sodelovanj e z ran,ojnima oddelk oma Zajčki in Zmaj čki v enoti Biba - vodenj e evalvacij skih
sestankov, predstavitev individualiziľanih pľogramov za šolsko |eto 201] l18,
- organizacija izvedb šole za starše inizobľaževanja strokovnih delavcev'
- odlogi šolanja: urejanje in priprava dokumentacije za otľoke z ođlroženim všolanjem v
šolskem letu 2018/19,
- oĺganizacija sodelovanja s študentko specialne pedagogike- prostovoljko,
- vodenje letnih evalvacij individualiziranih programov za šoloobvezne otľoke z odločbami o
usmeritvi,
- pripľava in obdelava letnih evalvacijskih vprašalnikov o delu vľtca v šolskem letu2017l18,
- drugo đelo v okviru svetovalne sluŽbe v dogovoru s svetovalnima delavkama, mobilno
specialno pedagoginjo in vodstvom.

Poročilo je pripravila Maruša Demšaľ.

PoRočILo o FIZIOTERAPEVTSKEM DELU v Ro ODDELKU v ŠOLSKEM
LETU 2017/2018

L. osNoVNl PODATKI (delovni čas in sodelavke v oddelku):

Fĺzĺoterapevtka: Aksana Nestsiarenka

Urnik dela v RO

PONEDEUEK TOREK SREDA CETRTEK PETEK

Vrtec
Najdihojca
skupina Zmajčkĺ
(enota Bĺba)
8.00 do 14.30

Vrtec Pod
gradom
skupina Bĺbe
(enota Prule)
8.00 do 14.30

Vrtec
Najdihojca
skupĺna Zajčki
(enota Biba)

8.00 do 14.30

Vrtec Pod
gradom
skupina Bĺbe
(enota Prule)
8.00 do 14.30

Vrtec Vodmat
(enota Vodmat)
7.30 do 14.00
enkrat na mesec

Vrtec
Najdihojca
skupina Zmajčki
in Zajčki
(enota Biba)
8.00 do 14.30
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Sodelavke

2. OPIS SKUPINE

V šolskem \etu201712018 sem obiskovala štiľi ľazvojne oddelke, dva v Vrtcu Najdihojca,
enega v Vrtcu Pod Gradom in enega v Vrtcu Vodmat. Individualno fizioteľapijo sem nudila

osemnajstim otrokom. Šest otrok sem vključevala v skupinsko telovadbo in delala z njimi na

samostojnosti teľ jim zagotovila spodbude V naľavnem okolju in na igralih. otroci so stari od 2

do 6 let. Fizioterapijo Sem izvĄala s težko in težje gibalno oviľanimi otroki dvakľat tedensko,

ker so potrebovali intenzivnejšo RNo obravnavo, z ostalimi pa enkľat.

Ro1 (6 otrok): V skupini so 3 dečki in 3 dęklice' trije otľoci so pri hĺanjenju odvisni od tretje

osębe. Pľi enem otroku je še prisotno močno avtoagľesivno vedenje, pri čemeľ je bilo potrebno

okolico oblaziniti. ostali otľoci so sę učili samostojnosti pľi hranjenju in osebni higieni ter

osvajali hojo na javnih povľšinah, Ęer So pľemagovali arhitęktonske oviľe.

Ro2 (6 otľok): V skupini so 3 dečki in 3 deklice, dve deklici sta popolnoma odvisni od pomoči

tľede osebe, ostali štiľje otroci potľebujejo usmeľjanje in gibalne spodbude tako v naravnem

okolju kot pľi dnevnih aktivnostih.

Ro3 (6 otrok): Dva otľoka sta težko gibalno oviľana. Potľebujeta posebne prilagoditve za
sedenje Z opoľo. Pľi dnevnih aktivnostih sta bila popolnoma odvisna od tretje osebe, pľi čemer

ima en otľok tudi zaradi hipersenzibilnosti velike težave s hľanjenjem in pitjem tekočine. Ena

deklica je v tem letu shodila, vendar pri hľanenju potrebuje pomoč . Dva otľoka potrebujeta

usmerjanje in spodbudo v večini dnevnih aktivnostih.

Ro4 (6 otrok): Dva otroka sta teŽko gibalno ovirani. Trije otroci so pľi hĺanjenju odvisni od

tretje osebe. Ostali otroci potrebujejo usmerjanje in gibalne spodbude tako v naravnem okolju
kot pri dnevnih aktivnostih.

RO irne ln priĺmek vzgojiteljice lme ĺn priimek pom

vzgoiiteliice:
RoL: Zmaički Marija Volk Metka Pungenčar
Ro2:Zajčki Viktorija šter Marianca Mušič
RO3: Bibe Moica Molk lvanka Barunčič
R04:Metuljčkĺ Vesna Nemec Tania Strasberger

3. SPREMEMBE MED LETOM
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Tekom šolskega leta sta sę dve deklici izpisali izvrtca.Prazna mesta v Ro so se zapolni|az
vpisi novih otľok.

4. FIZIOTERAPIJA

Primarna naloga je fizioteľapevtska obravnava. Načrtovanje je usmeľjeno individualno
(pripľava individualiziranega naěrta za posameznega otľoka), upoštevam zmožnosti otľoka in
njegove ľazvojne značilnosti .Izhajam iz otľoka, spodbujam jih k samostojnosti oz. k uspešnemu
reševanju gibalnih problemov. Po svojih zmoŽnostih in nujnosti dela sę vključujem tudi v druge
dejavnosti, ki so načrtovane s stľani vzgojiteljic. S kompleksno in timsko obravnavo otľok z
veě motnjami in individualnim pristopom teľ medresoľskim sodelovanjem prispevamo k
optimalnemu razvoju otľoka. otľoci Rol in Ro2 obiskujejo mesečno tudi hipoterapijo v
CIRIUS Kamnik, solne teľapije , plavanja po Halliwick metodi.

5. SODELOVANJE S STARSI

Starši So vse leto imęli moŽnost sprotne izmenjave informacij na foľmalnih oblikah sľečanj
(individualne in skupinske govoľilne ure, udeleŽba in sodelovanje na razšiľjenih timskih
sestankih) ali kadarkoli so zato izrazili Željo. Velikokľat se zgodi, da je ob uvedbi novih metod
dela ali pripomočkov (nove opomice - drugačen položaj otľoka, nov voziček - ustrezna
namestitev ...) bilo potľebno kľatkoľočno pľilagajanje in sprotna izmenjava opažanj. Prav tako
so imeli možnost prisotnosti priizvajarýu individualne fizioterapevtske obravnave. Sodelovanje
je bilo namenjeno izmenjavi informacij in poglobljenemu pogovoľu o delovanju otľoka, počutju
in njegovem napredku.

6. VKLJUCEVANJE V DEJAVNOSTI V VRTCU:

Tekom leta sem se udeležila:
. aktivov za vzgojiteljice,
. intemih izobraževanj vrtca,
. vzgojiteljskega zbora enote Biba,
. sodelovanj anataznih akcijah enote Biba (pľipľava na praznike, Šport in Špas ...).
V dogovoľu s strokovnimi delavkami oddelkov sem sodelovala in spľemljala otroke s

posebnimi potrebami med PMP (peka kľuha, mini specialna olimpijada-mladi športnik, nastop

otrok na materinski dan), na razne izvęn vrtčevske dejavnosti (hipoterapija, plavanje, solna
teľapija, vožnjaz vlakom'obisk Lipice,obisk baletne pľedstave,spľehod v Koseze, ogled trŽnice'
z avtobusom v mesto, predstava v Lutkovnem gledališěu: ogled LPP, sprehod na Ljubljanski
grad, sprehod v Botanični vľt, obisk festivala Igraj se z mano) in dejavnosti, ki so potekale v
vľtcu .

7. SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI:
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Sodelovala sem Z razvojnimi ambulantami (ZD Šiska;, CZB) Šentvid pri Stični in ZSSM
L ubl aktiv RO ana.

IN RAZVOJ KOMPETENC

IzobraŽevaĺja,
. pľedavanje "Nujna medicinska pomoě'o.

V kolikor bo imel vľtec sľedstva, se v prihodnje Želim udeležiti izobraŽevanj razvojno
nevrološke obľavnave otrok (Bobathzaotroke, PNF 4), ki mi bo pri delu v veliko pomoč. Prav
bi pľišla tudi izobtaŽevanja o avtizmu, podpoľa pozitiwemu _želenemu vedenju in pomoč pri
umirj anju telesnega nemira.

9. ReÍleksija dela v preteklem šolskem letu in smernice za delo v pľihodnjem

Uspešno sem se vključila v oddelke, sodelovala s strokovnimi delavci in staľši. otľoke sem

uspešno motivirala zarazliéne dejavnosti in gibalne izzíve v ťtzioterapiji. otroci So me spľejeli
in tekom leta motorično napredovali. Trudila Sem se' da bi svoje delo z otroki, staľši in sodelavci
dobro opravljala sebi in drugim v zadovoljstvo. Delo je psiho-fizičĺo ze\o zahtevno, zato
potrebuje veliko osebne zrelosti in stľokovne podkovanosti teľ prilagajanja posameznemu

utripu različnih oddęlkov vľtcev. Upam, da bom s pľidobivanjem novih znanj, dobro
komunikacijo in timskim delom najbolje pľispevala k sreči posameznega otľoka.

Aksana Nestsiaľęnk a, ťlziotetapevtka

8.
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POROCILO DELA ORGANIZATORJA ZA PREHRANO IN ZDRAVSTVENO
HIGIENSKI nľŽlvĺ Z^Lr.To 2017ĺ18

Pripľava jedilnikov zaI. in II. starostno skupino otrok

Jedilnike smo pripravljali tedensko in so bili prilagojeni glede na posamezno staľostno skupino
otrok (edilnik za I. starostno skupino in jedilnik za II. staľostno skupino). Poleg klasičnih
jedilnikov smo pripravljali tudi lakto-ovo vegetaľijanski jedilniki za 4 skupine otľok od 2\eta
starosti dalje. Jedilniki so bili prilagojeni letnemu času, ponudbi na trgu in so bili usklajeni s

smemicami zďrav ega prehľanj evanj a v v zgojno-izobraŽevalnih ustanovah.
Pri sestavi jedilnikov smo upoštevali: potreben delęŽ hranilnih vľednosti glede na posamezni
obrok in celotni dan' količinske normative, načelo sezonske hľane' lastna priprava jedi in s tem
čim manj industrijsko pľipľavljenih jedi, bľezmesna kosila, uporaba zdravih postopkov načina
pľipľave (dušenje, kuhanje, peka ...).

Vključevali smo pestľo izbiľo ekološko in integrirano pľidelanih Živil v vseh obrokih. Veliko
pozornosti smo namenili nabavi kakovostnih Živil in se trudili zagotoviti lokalno pridelana
živIIa.

Priprava jedilnikov za otľoke s posebnimi pľehranskimi potrebami (diete)

V šol. |etu20l1lI8 je bilo v vrtcu 64 otrok, ki so potľebovali dietno prehrano.

Javna naročila

Sodeloval sem pri pľipravi javnih naľočil zadobavo živil, čistil, pripomočkov' pralnih sľedstev,
pomivalnih sredstev' papirne galanteľije, ki jih vodi SluŽba za javna naročila MoL.
Izveden je bil postopek in ľazpis za nabavo Živil in sklenjeni novi okvirni sporazumi z
dobavitelji izbranimi na javnem razpisu-

Sodelovanje z oddelki in vzgojiteljicami

Sodeloval Sem z vzgojiteljskim kadľom glede zdľavih prehranskih navad in kulturnim načinom
pľehľanjevanja otrok.
Sodeloval sem S skupino zapreŁlrano, ki jo sestavljajo predstavniki stľokovnega kadra' vodje
kuhinj in staľšev.
Vodil Sem Sem strokovni aktiv zapľehĺano. Izvedeni sta bili dve srečanji, katerih so se udeležile
strokovne delavke in skupina za prehľano.

Nadzorovanje zdravstveno higienskega režima v vrtcu

Spremljano je bilo dęlo čistilk in peľic. Potekala je meseěna nabava čistil, papirne galanterije,
sanitetnega mateľiala. opravljen je bil nakup delovne obleke in obutve.

Potekalo je sodelovanje z zuĺanjimi strokovnimi institucijami (NIJZ' NLZOH, ZIRS,
UVHVVR), ki pokĺivajo predmetno podľočje dela. omenjena strokovna telesa ízvajalazunanji,
uradni nadzor.
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opľavljen je bil nadzor higienskih pogojev v vľtcu (oddelki, sanitaľije, gaľderobe)

Izvedeno je bilo izobraževanje s področja vaľstva pri delu in požame varnosti Za novo zaposlene
delavce.

Sodeloval sem pľi koordinaciji eneľgetske sanacije enote Čenča.

V šolskem letuŻ)I7l18 sem vodil Aktiv OPZHR ljubljanskih vrtcev.

Pripravil: Maľko Meglič
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3.11 Realizacija progľama dela organov zavoda

C1\: ZagotavĘanje stľokovnosti, gospodarnosti, zakonitosti in primernosti izvajanja dejavnosti
v zadovoĘstvo otľok, staľšev, zaposlenih, lokalne skupnosti in občine ustanoviteĺjice.

o Svet zavoda

C1\: Zagotavĺjati tekoče, gospodaľno in zakonito poslovanje vľtca.

Svet zavoda kot najvišji oľgan vľtca je obravnaval VSe pomembne dogodke v vľtcu, spľejemal
akte in pľavilnike, ki so v njegovi pľistojnosti, obľavnaval letni delovni načrt in njegovo
izvedbo' pritoŽbe staršev ali zaposlenih, spľejemal finančni plan in razvojni načrt zavoda,
poslovno in finančno poročilo, delovno uspešnost ľavnatelja, in druge dogodke, ki so se nanašali
na poslovanje vrtca. Zaraďi izteka mandata, je svet razpisal volitve za 1 ělaĺa sveta zavoda.
Svet zavoda se je sestal skladno z roki spľejemanja pomembnih dokumentov in smemic. V
šolskem letu je imel svet 6 sej.

Sejeje skliceval in vodil predsednik sveta zavoda.

o Svet staršev

Cilj: Starše seznanjati z dogajanjem v vrtcu, izpeĺjevati skupne akcije in se dogovaľjati za
spremembe ali posodobitve dela v vrtcu v okviľu njihove pristojnosti in usmeritev vľtca.

Svet staľšev, ki je sestavljen iz po enega predstavnika staršev vsakega oddelka, se je sestal na

pobudo predsednika Svęta staľšev in obľavnaval aktualne teme kot so: pritoŽbe, ŽeĘe in
pripombe staršev, vzgojna problematika' nadstandardni/ obogatitveni/ dodatni pľogram,

zagotav|janje varnosti otrok, in podobno. Svet staršev seje sestal dvakĺat v šolskem letu in sicer
v začetku šolskega leta septembra ob obľavnavi letnega delovnega načľta in v mesęcu januarju.

V mesecu januarju seja ni bila sklepěna. Svet staľšev je imel tudi eno korespondenčno sejo' na
kateri je dal soglasje k obogatitvenim dejavnostim, ki se izvajajo v nadstandardnih pogojih v
dopolnitvi LDN.

Za sklicevanje in vodenje sej je poskrbel predsednik Sveta staršev, za pripľavo gľadiv pa

ravnateljica.

o Zbor delavcev

Ci\: Informiľanje delavcev in izboljšanje kakovosti dela na vseh nivojih in v vseh procesih dela
teľ infoľmiľanje o bistvenih spľemembah zakonodaje.

Zbor ďe|avcev je bil sklican v mesecu juniju Z namenom spodbujanja izboljšanja sodelovalne
kulture in klime v kolektivu ter slovesa od petih sodelavcev' ki so se v letošnjem letu upokojili.
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Zbor delavcev je sklicala ľavnateljica.

. Vzgojiteljski zbor

Cl\: Povezovanje strokovnih deĺavcev vrtca, ľctzpľava o strokovnih zadevah, podajanje enotnih
smernic in navodil za deĺo s strani ravnateĘa, seznanjanje z novostmi in spľemembami.

V tem šolskem letu so se strokovni delavci sestali dvakľat na skupnih vzgojiteljskih zborih in
obľavnavali naslednje vsebine: obravnava letnega delovnega naěrta, smernice za izvedbo
roditeljskih sestankov, izboljševanje dela glede na ugotovitve aktivov, razptaya o oľganizaciji
ďe|a, rea|izacija letnega delovneganačľta, smernice zanaprej in zakonodajne spremembe.

Vzgojiteljski zbor se.je sestal v mesecu septembľu in v.juniju, za izveđbo.je poskľbela
ľavnateljica'

o Strokovni aktivi

Ci|j: Vzpodbujanje timskega sodeĺovanja in izmenjave mnenj ter izkušenj za utľjevanje znanja
in medsebojne strokovne pomoči ter uvajanje novosti za izboĘšanje vzgojno izobľaževalnega
deĺa na podľočju spremĘanja otrokovega razvoja in napredka teľ drugih aktualnih vsebin.

Strokovne aktive v Vrtcu sestavljajo vzgojite|jilvzgojiteljice in pomočniki/pomočnice
vzgojiteljevlvzgojiteljic. Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, vzgojiteljskemu
zboru dajejo pľedloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staľšev ter
opravljajo druge stľokovne naloge, določene v letnem delovnem načľtu.

Na aktivih so strokovni delavci izmenjali izkušnje in določena spoznanja dela na področju
beleŽenja in spremljanja otľokovegarazvoja. Med letom smo tudi sproti dodajali vsebine glede
na aktualnost potľeb. Po potrebi sta na aktivih sodęlovali tudi svetovalni delavki.

Vodje aktivov so pľipravljale, sklicevale in vodile stľokovna srečanja:

Vzgojno zahtevnejši otľoci in otľoci s posebnĺmĺ potľebami v ľednih oddelkih
Stľokovni aktiv Vzgojno zahtevnejši otľoci in otľoci s posebnimi potrebami v vrtcu se
je letošnjem šolskem letu sestal trikľat z naslednjimi vsebinami:

o 20'II.2017 v dveh zaporednih tęrminih: oblikovanje in predstavitev akcijskega
načrta izvedbe aktiva; pľedstavitev pľotokola o postopku usmeľjanja otrok s

posebnimi potľebami. Dogovori zađelo v prihodnje
o 10.1.2018: Pľedavanje >Različno zrazllčĺimi< v izvedbi M. Juhanta in S. Levec
o 16.5.2018: Pľedavanje Zgodnja intenzivna celostna obravnava otrok Z

avtističnimi motnjami in njihovih dľuŽin v izvędbi Koľošec in Korošec.

V aktiv je bilo vključenih 51 stľokovnih dęlavcev iz vseh enot našega vľtca.

Vsem udelęŽencem strokovnega aktiva je bila na njihove elektronske naslove poslana
spletna anketa Z namenom evalvacije izpeljave aktiva. Iz rezu|tatov anketę lahko

a
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povzamemo, da je anketo rešilo 15 udeleŽencev aktiva. Polovica jih je bila pľisotna na
vseh tľeh sľečanjih, tretjina pa na dveh.

Pred samim sľečanjem so imeli stľokovni dela-vci rązllčna- priča-kovanja- in skoľaj vsem

strokovnim delavcem so se cilji in pričakovanja v celoti ali precej uresničili.
Vsi zunanji predavatelji so bili ocenjeni Z oceno odlično' Strokovni delavci ocenjujejo,

da so bili zanje pomembni naslednji vidiki srečanj:

. kvaliteta informacij
o možnost pridobivanja novih znanj
o prenos znanja v prakso
. razgledani in izkušeni pľedavatelji
o moŽnost izmenjave izkušenj in dobľe prakse

Vsi stľokovni delavci so odgovorili, da bi si Želelí v strokovnem aktivu sodelovati tudi
prihodnje šolsko leto. Navedli so tudi, katere vsebine bi jih zanimale. Njihovi odgovori
nama bodo v pomoě pri oblikovanju načľta za prihodnje šolsko leto. Glede na ľezultate

ankete ocenjujeva, da so bili cilji izboljšave in dejavnostiizbrani primerno in daje velik
inteľes' da se z izvedbo aktiva nadaljuje tudi v naslednjem šolskem letu. Poľočilo sta
pľipľavili Mateja Liěen in Darja KľebeĘ.

o Gledališče po metodi gledališča zatiranih
Delavnice so bile namenjene strokovnim delavcem in so potekale po metodi gledališča
zatiľanih. Na delavnicah so se udeleženci seznanili s konceptom moči in zatiraĄa,
odkľivali so različne dľužbene pľobleme in možne ľešitve za njih, spoznavali sebe in
kĺepili medosebne odnose. Podľobneje so spoznali slikovno in foľumsko gledališče, ter

oblikovali pľedstavo, namenjeno ostalim strokovnim delavcem vľtca.

V okviru sklopa šestih delavnic so udeleŽenci pridobili znanjain vešěine, ki so jih lahko
prenesli v svoje vsakodnevno delo z otroci, hkľati pa so delavnice pozitivno prispevale
k oblikovanju pozitivnih medosebnih odnosov.
Delavnice je vodilaNina Mlakaľ.

o Fĺt kobacaj
Strokovni aktiv sva vodili Metka Pezdir in Matejka Stepančič' zaďnje srečanje pa je z
ustreznim metodološkim pristopom in pľikazom upoľabe vsebin, ki smo jih spoznali v
okviru izobraževanj FIT Kobacaj I. modul, podkľepila gospa Barbara Konda univ. dipl.
fiziologinja, ki vodi Mednarodni pľojekt Fit Slovenija.
Aktivi so bili izvedeni v enoti Biba in siceľ 1. aktiv, 23.I|.2017;2. al<tiv,18.4.2018; 3.

aktiv, 21.5.2018.
Strokovne delavce sva seznanili z osnovami Fit pedagogike in vsebinami (FDGI- Fit
Didaktične Gibalnę Igľe), s katerimi sva Se seznanili naizobraževanjih.
V šolskem letu 2018/19 bomo nadaljevali z izobraževanji v okviru projekta Fit
Slovenija, pľav tako pa tudi s strokovnimi aktivi, ki so po pogovoľu z udeleŽenci
dobrodošla osveŽitev znanj in vedenj na podroěju gibanja. Zapisalri Matejka stepančič
in Metka Pezdiľ.

o Montessoľipedagogika
Pľednostna naloga našega aktiva je bila vpeljati elemente Montessori v pedagoško delo
z otroki in s tem povečati otrokovo aktivno vlogo v skupini. Vse šolsko leto pa smo
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strmeli k cilju uvajanjem elementov Montessori pedagogike v skupino.Izvedle smo 3

srečanja aktiva.
Naprvem srečanju ( 19. 10. 201'7 v enoti Biba) Smo se med seboj pogovorile in spoznale,
zakaj smo na tem aktivu in koliko že vemo o pedagoškem pristopu Montessoľi.
Spoznale smo, da smo zelo razliěno seznanjene s to metodo, nekatere nič, druge delno

že uvajajo, tretje pa ne vedo, kako bi jo vpeljale v skupino. Zato sem seznanila
sodelavke, da je v Katalogu Katis razpis za dvodnevno izobraževarye Montessoĺi
pedagogike' na kateľega Se S privoljenjem ravnateljice lahko pľijavijo' Seznanila sem
jih tudi s knjiŽno liteľaturo in spletnimi stranmi, kjer si lahko pľebeľejo, kako metodo

vpeljati v vsakodnevne dejavnosti. ob tem se je ľazvil tudi pogovor o dejavnostih, ki jih
Že izvajamo v skupini' Ugotovile smo, da nekaj stvari že avtomatično delamo vsak dan'

vendar na nepľavi način.

Dľugo sľečanje ( 9. in 10. 3. 2018, na Montessoľi inštitutu' Podutik) je bilo namenjeno

strokovnemu izobraževanju Montęssoľi - pľegledno izobražęvanje, kjer smo dva dni
praktično spoznavale osnovne zakonitosti dę|az otrokom ( v starosti od rojstva do 6 let)

in delo zmatęria|i po pľistopu montessoľi. ob tem Smo Se dogovoľile, da bomo do konca
leta poskušale vnesti nekaj elementov v skupino.
Tľetje srečanje (29. 5.2018' v enoti Čenča) je bilo namenjeno ľefleksiji in pogovoľu o
metodi montessori. Sodelavke so mi refleksijo tudi pisno oddale. Na srečanju smo

ugotovile, da je celoten pristop montessoľi možen samo v pľipľavljenem okolju, z
mateľiali, ki so značilni zanj in z izobraženimi vzgojitelji' Veliko teŽavo nam
predstavlja, da nimamo mateľialov, ki so zelo dragi in da sobe niso primeľno urejene

(dežurne sobe): materiali So naravni, lepo ľazvrščeni, pľegledni in kar je
najpomembneje, vedno so dostopni otrokom, kotički so realni (mini kuhinj a je prava z
vodo' v njej je pľavi pľibor),...

Sodelavke v jasličnih skupinah so povedale, da so elemente montessoľi vnesle tako, da

so si uľedile sobo in igľače (označile zaboje, igľače razvrstile, odstranile preveč igľač,
jih dale na nižjo polico). Tiste s staľejšimi otroki, pa stremijo k večji samostojnosti

otrok, da otroci sami naľedijo ( oblačenje bunde, jope, obuvanje, sezuvanje pľipľavljanje
malice, pravilno striženje , preštevanje gumbov, coÍkov, sladolednih palčk, razvľščanje
po baľvi, ve1ikosti,...), barve spoznavajo iz videnih stvaľi iz narave. Za spoznavanje
jezika so izdelale plastificirane knjižice..' Vse pa opažajo, da v skupino delo po tem
pristopu vnaša večji red, estetiko' manj konfliktov' pravila, hitrejšo samostojnost.

Montessori pristop je udeleŽenkam strokovnega aktiva všeč zato, ker si lahko
izmenjamo primere dobľih pľaks in si ga Želimo še v naslednjem šolskem letu.Vendaľ
pa si ob tem Želimo, da bi lahko naročili večje število pladnjev, manjših tepihov, ki so
osnova za de|o po tem pristopu. Potrebovali bi še droben mateľial, lijake, ĺožke za
pľipravo malice, steklene vľčke za prelivanje in presipanje, žličke, ščipalke ...
Na sedanjem izobraževanju po pristopu Montessoľi smo spoznali le osnove te metode,
zato si Želimo še kakšno izobraŽevanje po podroějih, ki so v Katisu zelo ugodna.

Pľedvsem pa jim je bila na strokovnih aktivih všeč izmenjava pľimerov dobľih praks.
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ZapisalaAna Fajdiga.

Teambuilding in spodbujanje zdľavja v vľtcu
Na pľvem srečanju strokovnega aktiva smo člani iz'brali svoj moto, teambuilding
pľomotoľje po enotah ter pripľavili aktivnosti našega aktiva. Na podlagi tega je bil
pripľavljen akcijski načrt. Poleg prvega srečanja smo izpeljali še 4 neformalna sľečanja,

evalvacijsko sľečanje in kot zaključek udeležbo na strokovni ekskurziji.
Izpelj ane teambuilding aktivnosti :

'/ 28.II.- 1. srečanje v enoti Palček
ł I0.|2. ob 17-ih povabilo na dalmatinski večer v Dravljah
,/ 2I.|2 prednovoletno druŽenje v mestu
./ >>zdrav zajtrk<- v sodelovanju stľok. aktiva za prehĺano

o 16.01 . zajtrk v enoti Palčęk
. 17.01 . zď1tľk v enoti Biba in
o 18.01 . zajtrkv enoti Čenča

,/ vaje zahľbtenico (v sodelovanju s Íizioterapevtko)
o 2Ż.0I. vaje za hrbtęnico v enoti Palček
C 26.0I. vaje za hľbtenico v enoti Biba
. 31.01' vaje za hľbtenico v enoti Čenča- odpadle zaraďi

bolęzni
,/ 25. 5.2018 evalvacijsko srečanje
,/ 2.6.2018 stľokovna ekskurzija

Izbrani teambuilding pľomotoľji so po enotah skozi celo šolsko leto skĺbeli za
teambuilding točke, na katerih Smo VSe delavce vľtca redno obveščali o teambuilding
novičkah. Poskľbeli smo tudi za dobro voljo in smeh s šalami in lepimi mislimi. S

strokovnim aktivom bomo nadaljevali tudi pľihodnje šo1. leto in izvedli poleg novih še

neizpeljana letošnja srečanja (odpadla zaradi slabega vremena). Zapisala Alenka
Groše!.
Likovne dejavnosti v vrtcu
V sklopu stľokovnega aktiva z naslovom Likovne dejavnosti v vrtcu, so bila v letošnjem

šolskem letu izvedena tľi srečanja. Prvo sľečanje je bilo izvedeno meseca januarja.

Namenjeno je bilo pľedstavitvi naših sľečanj ter tęoľetičnemu uvodu v nadaljnja

sľečanja z naslovom Uvajanje sprememb na področju likovne umetnosti v vrtcu,

Maľtina Žnidaľšič, mag. prof' zgodnjega učenja. Że męd' samo predstavitvijo je med

nami stękla debata, kjeľ smo si izmenjale mnenja, ideje in dosedanje izkušnje. Dľugo
sľečanje je bilo izvedeno V mesecu februarju, ko smo gostili umetnico, gospo lvico
Ceľjak. osrednja tema tega srečanja je bila slano testo. Zadnje, tľetje' sľečanje pa je bilo
izvedeno v mesecu aprilu, tokľatna rdeča nit je bila glina. Z gostjo Polono Demšaľ,

kiparko' Smo Spoznavali' kako se pľavilno rokovati z glino in dobili tudi namige, ideje

zadelo z otľoki. Ker so se srečanja izkazala kot dobra, tuđi odziv udeleženk je bil po

vsakem srečanju pozitiven, menim, da bi lahko s strokovnimi aktivi z naslovom Likovne
dejavnosti v vrtcu nadaljevali tudi prihodnje šolsko leto. Srečanja:

17. L 2018 ob 17. uri v zbomici enote Palček,
26.2.2018 ob I7 uri v igralnici skupine Mędvedi'
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25' 4.20148 ob 17. uľi v igralnici skupine Medvedi.
Zapisala vodja aktiva Nives Zabret.

Ljudski plesi
Strokovni aktiv Ljudski ples je zajema| tľi sľečanja. Pľvi dve sľečanji sta bili pľaktične

narave, kjeľ so udeleŽenke spoznavale razIičnę naěine učenja ritmičnega gibanja, učile
So Se pľepľostih ljudskih plesov v kolu in zahtevnejših pamih plesov teľ naěinov, kako
poenostavljati posamezne vzotce plesa.Tretje srečanje je bilo pľedvideno kot ogled

vadbene ure otroške folklorne skupine' Ker se vaje nismo mogle udeleŽiti, je zadn1e

srečanje izvedeno z ogledi posnetkov nastopov otľoških folklomih skupin in izmenjavo
mnenj.Sľečanja so bila lepo spľejeta ter so potekala sproščeno in v prijetnem vzdušju.

UdęleŽęnke so prejele tudi gľadivo, s katerim je bilo delo lažje in manj zamudno.

UdeleŽba je bila ruzIiěna zarudi okoliščin, saj je nekaj udeleženk manjkalo zaradi
bolniških ali drugih razlogov. ob koncu pľaktičnih srečanj Sem udeleŽenkam

posľedovala kľatko anketo. Rezultati so zelo pozitivni in kažejo zadovoljstvo udeleženk
z vsebino in izvajalko strokovnega aktiva. Vse si v prihodnje Želijo še ľazšiľiti tovľstna

znanja.Veseli me, da so se nekatere kasneje obmile name zanasvet pľi postavitvi plesa

na >oder<, nekateľe pa So me pľosile da jih spomnim kakšnih plesnih koľakov. Zapisala:
Helena Urbančič, vodja strokovnega aktiva Ljudski ples

Gozdni vrtec
Prvo srečanje je bilo Spľva predvideno I3.|L'20I], a je bilo zaradi slabega vľemena

pľestavljeno na 28.11. Prvega srečanja se je udeležIIo 6 strokovnih delavk. Aktiv je

potekal v gozdovih pod ToŠkim čelom. Zbor aktiva je bil na končni avtobusni postaji

številka 5 ob 14:00. Vsi vkljuěeni v strokovni aktiv so pľedhodno pľejeli akcijski načľt

ter nekaj izhodiščne literatuľe, ki mi jo je pomagal pripľaviti univ. dip. inž. gozdarstva

Jakob Šubic' ki je bil pľav tako gost na prvem srečanju. Glavna tema aktiva se je gibala

okoli našega dojemanj a gozda in dojemanja sebe v tem učnem prostoľu. obenem nam
je gospod Šubic raz\ožlI tektonsko zgradbo tal, znaćIInost obiskanega gozđa teľ nam

pokaza| nekaj praktičnih ukrepov, s katerimi preverimo, ali je pľostor v gozdu pľimeren

za igto in raziskovanje vrtčevskih otľok. Udeleženke so na aktivu aktivno sodelovale.

Večina jih gozd redno obiskuje in se Že zaveďajo pozitivnega učinka takšnega prostora.

Izpostavljen je bil družben pogled na obiskovanje gozdov z vrtčęvskimi otľoki. Večina
je bila mnenja, da je dľuŽba pľemalo v stiku z narayo. Preverili smo tudi naš zgled

otrokom in naše pľioľitete. Spodbudili Smo VSe stľokovne delavke, naj se do naslednjega

aktiva z otľoki čim večkľat odpravijo v gozď in naj beleŽijo moľebitne spremembe v
dinamiki skupini in njihov odnos so narave. Aktiv je trajal do 18:00.

Drugo sľečanje je bilo 11.4. ob 15:30. Zbor je potekal na otľoškęm igrišču naspľoti

bolnice Petra Držaja. od tam nas je pot vodila po šišenskem hľibu in na RoŽnik.
Srečanja se je udeleŽilo 5 stľokovnih delavk.Teme sľečanja so bile strahovi v gozdu,

doŽivljajska pedagogika in socializacijabľez predhodnega načľtovanja. Pogovaľjali smo

se o izkušnjah' ki so jih stľokovne delavke pľidobile z odhodom skupin v gozd.

Ugotovili smo' da so pľoblem razliěne prioľitete vzgojiteljev v tandemu ĺn zarađi tega

skupina pravzapÍav gozďa ne obišče. Tako nasje dľugo sĺečanje presenetilo S povsem

a
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dľugačnimi vprašanji. Sľečanje je potekalo na šišenskem hľibu, kamor zahĄamo z mojo
skupino, zato sem vse udeleŽenke aktiva popeljal do pľimemih prostorov in jim pokazal
nasta-le biva-ke- ki so iih na lokaciiah nostavili otľoci' Na. koncl-l smo aktiv zaklillčili na--- -- J--- ---- -'--*--J- ------J-

RoŽniku, kjer smo v sproščenem vzdušju nadaljevali pogovor. Aktiv je tľajal do 18:30'

Menim, da je osveščenost prisotnih na aktivu o pozitivnih učinkih gozda na predšolske

otľoke, dobľa. Vsekakor smo ugotovili, da vľtec potrebuje več spodbude, da bi se

vzgojitelji vĺačali v naravo. Nekateri vidijo pľoblem tudi v starših, ki zaradi predhodnih

strahov obiska gozdov ne podpiľajo' Vsekakoľ se je na srečanjih ustvarjala pozitivna
klima in pogled na tovrstne dejavnosti in menim, da je to ključen korak v pľavo Smer.

Aktiv je nudildodatno izkušnjo Za opogumljenje udeleŽenk. Zapisa| Matic Šnry.
Stľokovni aktiv za pisno komuniciľanje
Strokovni aktiv pisno komuniciranje je potekal v štiľih delih. Na 1. sľečanju smo Se

pogovaľjali o ľazlogih za sodelovanje v tem strokovnem aktivu in na podlagi tega skupaj

napisali akcijski naěrt teľ se dogovoľi|i zaizpe|javo nadaljnjih sľečanj. Na 2. sľečanju

smo po pravilih pľavopisa oblikovali vzoÍec za zapisnik in listo pľisotnosti. Ta dva
vzorca bomo na uvodnem delovnem sestanku predstavili strokovnim delavcem, ta
oblika zapisa pa bo dogovorjena oblika zapisnika zaYrtec Najdihojca. Na 3. srečanju
so stľokovne delavke najpľej same napisale vabilo in obvestilo za starše, nato smo ob
komentiranju sestavili osnovno obliko zapisa. Ogledali smo si tudi zapis mnenja, potem

pa gaje sestavila tudi vsaka udeleŽenka Sama. Na 4. sľečanju smo evalvirale naše delo
na pľejšnjih srečanjih. Vse udeleŽenke so se strinjale, da bi z stľokovnim aktivom
nadaljevali tudi naslednje šolsko leto.

Predlogi zadelo;
o Pľędstavitev našega dela stľokovnim delavcem na uvodnih delovnih sestankih v

naslednjem šolskem letu.

o Kľatek vpľašalnik za ostale stľokovne delavce vrtca: predlogi in ideje za delo
našega aktiva (moŽnost oblikovanja drugih oblik zapisov glede na potľebe in
Želje strokovnih delavcev).

. Nadgradnja strokovnega aktiva: upoľaba razliěnih ľačunalniških aplikacij (npr.

Word, Exel, Powerpoint).

Pľofesionalni razvoj
Nenehno poklicno učenje vzgojiteljev danes ni več izbira posameznih entuziastov,

temveč nujnost in poklicna dolŽnost slehemega vzgojitelja. Pľofesionalni razvoj
vzgojiteljev v širšem smislu pomeni proces' ki poteka od odločitve posameznika za ta
poklic oziroma od začetka izobraževanja zanj do upokojitvę. V oŽjem smislu pa je
profesionalni razvoj vzgojitelja omejen na obdobja oziroma >kľitične situacije<, v
kateľih se posameznik dejansko profesionalĺo razv|ja - spreminja svoja pojmovanja,

stališča ter prakso delovanja (M'Valenčič Zuljan, D. Blanuša Trošelj. Profesionalni razvoj

vzgojiteljev z vídika vzgojiteljevih pojmovanj. Andragoška spoznanja, 2014,20(|),43-60).

V letošnjem šolskem letu smo se pogovarjali o samem pojmu pľofesionalni ľazvoj, o
pľofesionalnem trazvoju s pomočjo vključevanja v međnarodna učna okolja, pripľavili
pa smo tudi delavnico Lego serious play.

V naslednjem šolskem letu Želi aktiv z delom nadaljevati.
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o Inteľvizĺja
Intervizija je vrsta supeľvizije na delovnem mestu, kjer se manjša skupina sodelavcev s

podobno stopnjo izobrazbe, usposobĘenosti teľ delovnih izkušenj ukvarja s skupnimi
vprašanji, ki se pojavijo na delovnem mestu. Na prvem srečanju smo Se dogovoľili, da

bi bilo zaizpel1avo intervizije najbolj smiselno sklicevanje sľečanj po potľebi. Pľav tako

bi sľečanja sklicevali sami sodelujoči, vodjo strokovnega aktiva pa zarađi njenega

delovnega po|ožajapovabi samo takĺat, kadar je to potrebno' V letošnjem šolskem letu

strokovne delavke iz enote Palček niso zaznale potrebe po sklicevanju srečanj v okviľu
tega stľokovnega projekta. ob evalvacijskem sľečanju pa se je razvil pogovoľ o novih
opažanjih stanja v enoti Palček, zato sodelujoči v tem strokovnem aktivu pređlagamo:

intervizija se sklicuje na nivoju vsake enote posebej, saj ima vsaka enota svojo
specifiko; pľedlagamo, da intervizijo sklicuje vodja aktivov stľokovnih delavcev' saj je

bolj vpet v dogajanje v svoji enoti, zato sklicuje srečanja takľat, koje potrebno. Sklicuje
jo v okviľu srečanj strokovnih delavcev in ne v okviru strokovnega aktiva. Poľočilo
napisala: Mateja Ličen

Iz enote Biba so strokovne delavke sodelovale v naslednjih strokovnih aktivih:

Vzgojno zahtevnejši otľoci in otľoci s
posebnimi potľebami v ľednih oddelkih
vodja: Darja Krebelj in Mateja Liěen

Sabina Fošnaľič, Meta Šoba, Renata osolnik,
Bęti Mešić, Aljoša Stmad, Tina Kocijan, Iza
Tajnšek, Maja Kramar' Marjana Mušič,
Tadeja Debeljak, Ana Fajdiga' Urška
Kozamemik, Lea Jana Pečaľ' Nika' Za|ec,
Petra Ceraľ, T atjana Kovačevič, Alma
Šušteršič
Renata Osolnik, Stefanija Pavlic, Kaja
Teržan, Maja Kľamar, Bľigita Ilovar

Gledališče po metodi gledališča
zatiľanih
vod|a: Andreia Škvarě
Fit kobacaj
vodja: Metka Pezdir, Matejka Stepančič,
Janja obal, Mď1aLavtar

Nina JanŽekovič, Ana Fajdiga, Mateja
Gľabnar, ljaša Koľbaľ Horvat' Tadeja
Debeljak, Majda Cehić' Sonja Grguľevič'
Pętra Ceľaľ, Helena Uľbančič, Maia Kramar

Montessoľĺ pedagogĺka
vodia: Ana Faidisa

Maja Kĺamaľ, Natalija Kerec, Anica Demšaľ,
Anastassia Felini, Lena Hartman

Teambuilding in spodbujanje zdravja v
vľtcu
vodia: Alenka Gľošeli

Majda Strgar, Petra Ceľar, Maja Kľamar,
Tanja Trček, Monika Trstenjak, Marija Volk

Viktorija Šter, Dušica Urbanija, Sabina
Fošnaľič, Iza Tajnšek, Majda Stľgar, Nika
Ža|ec, Sonja Sevšek, Barbara Gale' Anica
Demšar, Polona Deleonardis

Likovne dejavnosti v vľtcu
vodja: Nives Zabret

Ljudski plesi
vodia: Helena Uľbančiě

Aljoša Stmad, Nika Zalec, Tanja Podgoľšek,
Alenka Kľajnc, Anastassia Felini
Mateja Gľabnar, Maja Kľamaľ, Barbara Gale,
Sabina Fošnaľič, Helena Urbančič, Monika
Tľsteniak

Gozdni vrtec
vodja: Matic Škulj
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Strokovni aktiv za pisno komuniciranje
vodja: Mateja Ličen

Renata osolnik' Maj a Kľam ar, Iza Tajnšek'
Urška Kozamernik, Anja Jakopič' Bianca
Koliě, Anica Demšar

Pľofesionalni ľazvoj
vodja: Andreja Škvaľč

Anja Jakopič, Helena Urbančič' Uľška
Kozameľnik, Ana Fajdiga, Anica Demšaľ,
Matic Šk 

'ry, 
Bianca Količ, Meta Šoba,Tanja

Trěek, Beti Mešić

Enota Čenča

IME IN PRIIMEK
STROKOVNIH
DELAVCEV

STROKOVNI AKTIVI

BRANKA
PETERCA
vzg.

IRBNA JERAJ
pom. vzg.

. Fit kobacaj
o Montessoripedagogika

ALEKSANDRA
vUKoLIč
vzg.

a Vodja stľokovnega
aktiva
vz goj ite lj i c I v zgojitelj ev
enote
Montessoľi
pedagogika
Pľofesionalni razvoi

a

a

TJASA HRIBAR
pom. vzq.

a Ljudski plesi

JERNEJA
PETERLIN
vzg.

a Fit kobacaj

TINA BLANKA
BALERIN
pom.vzg.

o Fit kobacaj
o Montęssoripedagogika

LUKA ISAK
vzg.

. Fit kobacaj
o Pľofesionalni razvoj

MATEJKA
STEPANčIČ
vzg.

o Fit kobacaj -vodja

IVA KOSI
pom.vzg.

. Fit kobacaj
o Ljudski plesi

MARJETKA PERC
vzg.

o Teambuilding in
spodbujanje zďravja v
vľtcu

Fit kobacaja
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MAIDA SAKUSIC
pom. vzg.

o Strokovni aktiv
pomoěnikov
vzgojiteljic/
vzgojiteĘev enote

o Fit kobacaj
o Montessoripedagogika
. Vzgojno zahtevnejši

otroci in otroci s

posebnimi potľebami v
ľednih oddelkih

URSKA PUSTOVRII
vzg.

Vzgojno zahtevnejši

otroci in otroci s

posebnimi potrebami v
ľednih oddelkih

a

IRENA VRHOVEC
pom.vzg.

o

o

Vzgojno zahtevnejši

otroci in otroci s

posebnimi potrebami v
rednih oddelkih

Fit kobacaj

METKA PEZDIR
vzg.

o Fit kobacaj - vodja
. Vzgojno zahtevnejši

otľoci in otroci s

posebnimi potrebami v
rednih oddelkih

HELENA MARIilC
pom. vzg.

o Montessoripedagogika
o Fit kobacaj

NATASA FRECE
vzg.

Vzgojno zahtevnejši

otroci in otľoci s
posebnimi potrebami v
rednih oddelkih

BERNARDA NUčIč
PoTočNIK
pom.vzg.

o Montessoripedagogika
. Gledališče po metodi

gledališča zatiranih

JANA
FRANčEŠKIN
vzg.

o Fit kobacaj

NATAŠA STOPAR
pom.vzg.

o Vzgojno zahtevnejši
otľoci in otroci S

posebnimi potľebami v
rednih oddelkih

ANITA
ŠľnuvĺľnLJ BAN

a Gledališče po metodi
gledališča zatiranlh
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Enota Palček

vzg.

NATASA
BREZOVAR
pom.vzg.

Bolniška odsotnost

ALEKSANDRA
PoGAčAR
vzg.

a Gledališče po metodi
gledališča zatiranih
Pľofesionalni ľazvojo

NINA STAREŠINIč
pom. vzg.

o Fit kobacaj

TINA Šroľ
pom. vzg.

Porodniška odsotnost

NINA PROSEN
pom.vzg.

a Teambuilding ln
spodbujanje zďravja v
vľtcu

IME IN
PRIIMEK
STROKOVNIH
DELAVCEV

STROKOVNI AKTIVI

MARTINA
ŽľrułnŠlč
vzg.

Likovne dejavnosti v
vrtcu

a

LARA LUKANC
pom. vzg.

a Likovne dejavnosti v
vľtcu

MARIJA
BERčIč
vzg.

o Ljudski plesi

ZUHRA DELIC
pom. vzg.

a Teambuilding in
spodbujanj e zďravjav
vľtcu

MILENA
GRIčAR
vzg.

o Teambuilding in
spodbujanj e zdravjav
vrtcu

. Vzgojno zahtevnejši

otroci in otľoci s
posebnimi potrebami v
rednih oddelkih

o Inteľvizija
o Strokovni aktiv za

prehľano
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RENATA
KARARIč
pom. vzg.

Vzgojno zahtevnejši
otľoci in otroci S

posebnimi potrebami v
ľednih oddelkih

a

MATEJA
PODGORELEC
vzg-

o Vodja strokovnega
aktiva
vzgoj itelj iclvzgoj itelj ev
ęnote

o Teambuilding in
spodbujanj e zdravjav
vrtcu

o InteľvizÜa
o Stľokovni aktiv za

prehľano

TATJANA
KoVAčIč
pom. vzg.

Teambuilding in
spodbujanj e zdravjav
vľtcu
Vzgojno zahtevnejši

otľoci in otľoci S
posebnimi potrebami v
ľednih oddelkih

o

o

IRENA
SETNIKAR
vzg.

Teambuilding in
spodbujanj e zďravjav
vľtcu
Likovnę dejavnosti v
vľtcu
Strokovni aktiv za
pľehĺano

o

o

a

NATAŠA
NOVAK
pom. vzg.

Teambuilding in
spodbujanj e zdravjav
vľtcu
Vzgojno zahtevnejši

otroci in otroci s

posebnimi potľebami v
ľednih oddelkih

o

o

ANICA BIRSA
vzg.

Intervizijaa

PRIMOZ
KRAJNC
pom. vzg.

Vzgojno zahtevnejši

otroci in otľoci s
posebnimi potrebami v
rednih oddelkih

a

JANJA OBAL
vzg.

Teambuilding rn
spodbujanje zdravja v
vľtcu
Fit kobacai

a

a
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Pľofesiona|ni razvoja

TANJA TOSIC
pom. vzg.

Teambuilding rn
spodbujanje zďravja v
vrtcu

o

NIVES ZABRET
vzg-

Teambuilding in
spodbujanje zdravja v
vrtcu
Likovne dejavnosti v
vľtcu - vodia

a

a

DRAGICA
LJUBIŠIč
pom. vzg.

Vzgojno zahtevnejši

otroci in otroci s

posebnimi potrebami v
ľednih oddelkih
Fit kobacai

o

a

MATEJA ZORE
vzg.

Likovne deiavnosti v
vrtcu

a

JANJA JAGAŠ
pom. vzg.

Gledališče po metodi
gledališča zatiranih
Teambuilding in
spodbujanj e zdravjav
vrtcu
Vzgojno zahtevnejši

otľoci in otľoci s
posebnimi potrebami v
rednih oddelkih

a

a

a

ANUSKA
BALANT
vzg.

Teambuilding in
spodbujanje zdravja v
vľtcu
Vzgojno zahtevnejši
otroci in otľoci S
posebnimi potrebami v
rednih oddelkih
Liudski plesi

a

a

a

MOJCA
GABRovŠEK
vzg-

Teambuilding in
spodbujanj e zdľavjav
vrtcu
Vzgojno zahtevnejši

otľoci in otľoci S
posebnimi potľebami v
ľednih oddelkih
Stľokovni aktiv za
pľehĺano
Liudski plesi

a

o

a

a

TINA KIKELJ
pom. vzg.

Vzgojno
otroci in

zahtevnejši

otroci s

o

LŻ6
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posebnimi potrebami v
rednih oddelkih

Gozdni vrteca

KARMEN
VEROVNIK
vzg.

Teambuilding in
spodbujanj e zdravjav
vrtcu

a

ANICA PAHOR
pom. vzg.

Teambuilding in
spodbujanj e zďravjav
vľtcu

o

MONIKA PENE
vzg.

. Teambuilding rn
spodbujanje zdravja v
vľtcu

URSKA OSTRC
pom. vzg.

URŠKA
PURKART
vzg.

. Teambuilding in
spodbujanje zdľavja v
vrtcu

o Montessoripedagogika
. Vzgojno zahtevnejši

otroci in otľoci S
posebnimi potrebami v
rednih oddelkih

URŠA ZORE Vzgojno zahtevnejši
otľoci in otroci S

posebnimi potľebami v
rednih oddelkih

a

NINA MAJNIK
pom. vzg.

Strokovni aktiv
pomočnikov
vzgojiteljic/
vzgojiteljev enote
Vzgojno zahtevnejši

otroci in otroci s

posebnimi potrebami v
ľednih oddelkih
Montessori pedagogika

o

a

a

IRENA ZAMIDA
pom. vzg.

Teambuilding in
spodbujanje zďravja v
vľtcu

a

o Sestanki kolegija

C||j: Izmenjati mnenja, iskati najboĺjše rešitve in izvajati poenoten pľistop k reševanju
problemov.
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Na sestankih kolegija smo Se dogovarjali o prostorskih moŽnostih' didaktičnih izboljšavah in
pomanjkljivostih, o urnikih in nadomeščanju delavcev v bolniški odsotnosti, o sodelovanju z

^L^lio- n cfqrrhąh i^ áoiorr-^otih.' ^iih fol^'ro.l^i^o L''hinia ^'ol-ł^o Á.,^"iěňo iłĺišňąvr\vrJÝrII' v J!4vvurl rrl uvJuvrlvJlrrr v rr_'Irr Ĺvlvvavlrrvvt AurIrrIJv! yrgrlrrvv' gvvtrovur rórrJvur.t..

Pogovarjali smo se o uspešnosti dela v posamezni enoti, razpravlja|i o posameznih pľojektih ter

o organizaciji dela in obravnavali tekočo pľoblematiko. Kolegiji je bil pľedvidoma sklican
enkľat tedensko, po potrebi pa tudi večkĺat.

Sestanke je sklicevala in vodila ravnateljica.

o Delovni sestanki enot

Cl|j: Dogovoriti Se Za poenoteno delovanje, medsebojno sodelovanje pľi izvedbi posameznih
nalog in izdelati LDN enote.

Delovni sestanki so bili organiziľani glede na potľebe posamezne enote. obravnavali smo

tekočo problematiko (teŽave, ki izhajajo izđela) in načrtovali aktivnosti' ki so povezane z vsemi
oddelki enote oziroma vsemi strokovnimi delavci v enoti (npľ. uľejanje skupnih pľostorov,

oblikovanje urnikov' skupni pľojekti, skupna pľaznovanja, pľomocija vrtca,..). Vsebina prvęga

delovnega sestanka v mesecu septembru je bila oblikovanje letnega delovnega naěrta enote z
upoštevanjem specifike posamezne enote in vzpostavljanje odpľte in odkĺite komunikacije med
zaposlenimi' V mesecu septembru je bil organiziľan tudi delovni sestanek vzgojiteljic
najstaľejših starostnih skupin, Z namenom dogovora o vsebinskem in o teľminskem oblikovanju
nadstandaľdnih dej avnosti.

Delovne sestanke sta organiziľali pomočnici ravnateljice skupaj z vodji aktivov, po potľebi je
bila prisotna tudi ravnateljica oz. drugi strokovni delavci (OPZHR, svetovalni delavki,
fizioterapevtka, specialna pedagoginj a. . . ).

Enota Bĺba

Delovni sestanki v enoti Biba, so potekali v zbornici enote pod vodstvom Beti Mešić in
pomoěnice vzgojiteljice Mateje Ličen. Sestanki so bili sklicani zarađi aktualnih informacij s

kolegija ali aktualnih dogovorov na ravni enote.

V šolskem \etu 2017 l 18 j e bilo sklicanih 1 5 delovnih sestankov z naslednj imi vsebinami:

o smernice zaletni delovni načrt,

o organizacija dela za šolsko leto 2017l18,

o informacije s kolegija,

o dogovoľi glede letnega delovnega načrta,

o Informacije o inventuri,

o kľasitev vrtca (pľinesite ideje),
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o redni letni razgovori,

. šport in špas,

o organizacija dela (Meta Šoba),

o pľedlogi o napľedovanju v naziv,

o predstavitev z izobraževanj,

o razčlenitev obveznosti za Šport in špas,

. organizacija in hišni red,

o organizacija oddelkov (Daľja Kľebelj).

V šolskęm \etu20I7lI8 je bilo trinajst delovnih sestankov pomočnic vzgojiteljic, in trije
sestanki vodij aktivov. Delovni sestanki pom. vzgojiteĘic so potekali ob 13.15. v zbornici enote

Biba. Sestanki vodij aktivov pa v pisarne ľavnateljice Andľeje Škvaľč v enoti Palček ob 7.00.

itel

1. Smemice zalętni delovni načľt'

2. organizacija đela za šolsko leto Ż01'7lI8.

3. Predlogi, pobude in pritoŽbe vezane na Maľka Megliča in Bojana Feľjana.

4. December in okĺaševanje.

5. Redni delovni razgovori.

6. Organizacija dela.

-x/. Spon ln spas.

8. Predlogi o napredovanju v naziv.

9. Organizacija in hišni red.

10. organizacija oddelkov (Daľja Ifuebelj).

11. Infoľmacíje iz kolegija'

12.Razno.

Pod točko razno spadajo dogovori in informacije o pomembnih aktualnih zadevah.

Na delovnih sestankih so bile prisotne pomočnice vzgojiteljic, na večini delovnih sestankov je

bila tudi pomočnica ravnateljice Mateja Ličen, na nekateľih svetovalna delavka Darja Kľebelj,
OPZHR Marko Meglič ter ľavnateljica Andreja Škvarč.
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Na sestanku vodij aktivov smo bile pľisotne vodje aktivov iz vseh enot (Biba' Palček, Čeněa)'
za šolsko leto 2OI7l2018, ravnateljica Andľeja Škvarě in pomočnici ľavnateljice Mateja Ličen
in Alenlrą ŕlĺnšeli

Delovne sestanke je vodja aktiva pom. vzg. Iza Tanjšek sklicevala po potľebi, v dogovoľu s
pomočnico ravnateljice Mateje Ličen. Vabila so bila poslana vsem pomoěnicam vzgojiteljev in
pomočnici ravnateljice Mateji Ličen na elektronsko pošto, prav tako so vabila bila obešena na
oglasni deski v zbornici enote Biba. Zapisniki vseh delovnih sestankov so shľanjeni v mapi -

registratorju, v zbomici enote Biba. Poleg zapisnikov so tudi liste prisotnosti.

Enota čenča

Delovne sestanke vzgojiteljic je vodila vodja aktiva Aleksandľa Vukolič.

1. Na delovnih sestankih sodeluje dvanajst vzgojiteljic in en vzgojitelj, pomočnica ravnateljice
Alenka Grošelj' posamičnega sestanka so se udeleŽili: Pľimož Kľajnc, sindikat' Darja Krebelj,
svętovalna delavka in na povabilo ravnateljica Andľeja Škvarě.

2. Bilo je izpeljanih petnajst delovnih sestankov, v mesecu juniju načľtujemo še
evalvacijski sestanek.

3. Obravnavali smo naslednje teme:

o Smemice za LDN.
o organizacija dela za šolsko leto 2017lI8.
o Informacije s kolegija.
o LDN za šol.l. 2017lI8.
o Ekošola - izbira koordinatoľja in vodje projektov.
o Informacije s kolegija in sestanka vodij aktivov.
o Poľočilo s konference Ekošole in smernice zaIeto 2017lI8.
o Lutkovne predstave.
. Dogovori o dejavnostih v Tędnu otroka.
. Urejanje spletnih strani in skĺb za kabinete.
o Kolegialnehospitacije.
o Informacije s kolegija: prošnje zaizobraževanja, delovna obleka, nabava igrač, obisk

dedka Mraza, poľaba srędstęv iz projekta Ljubljana mesto umetnosti, zimovanje, sklad
vľtca.

o Pisanje zapisnikov.
o oblikovanje progľama za veseli decembeľ, progľam za upokojenke, izdelava daľil.
. Projekt MOL-a >Ljubljana Mesto umetnosti<.
o Teambuilding _ igrica Skľiti prijatelj.
. Glasovanje o stavki.
o Projekti: Ekošola - potrjen ekoakcijski načľt' pľijava na sejem Altermed v Celju _

Zdrava prehĺana.
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Razno: Gibalne dejavnosti z elementi joge, Bobľi, teambuilding novice, delna
evalvacija dela v oddelku, kupljena knjige in glasbeni instrumenti za obogatitev
kabineta, spletna stľan vrtca.
Delavnica projekta Klima in kultura v vľtcu.

Letni delovni ľazgovori.
Stavka.
Razno: sodelovanje pom. vzg. na govoľilnih urah, organizacija zimovanja, LGL,
kuľenti, CLEVER - Potugalska.

Glasovanje o napľedovanju stľokovnih delavcev v nazive.

Razno: zavarovanie odgovomosti pri Grawe zavarovalnici, pripombe glede delovanja
ľačunalnikov in pľinteľja, pľošnja zanabavo |utkza dľamski kabinet, , odjava otľok, nov
protokol: vzgojitelji sami kličejo staľše novo spľejetih otrok, nabava ležal'nlkov za
Ježke, predlogi za bawe sten v enoti, dan odprtih vľat, popravilo vľat peči za glino,
pľispevki za sejem Alteľmed.
Ekošola _ utrinki s sejma Altermed, osvojeno bronasto priznanje za stojnico od zemlje
do Žemlje, opozorilo glede kvalitete sadja v enoti.

Poročilo zizobraževanja Kako izbrati primerno knjigo za vrtčevsko knjižnico.
Razno: čistilna akcija, fotogľaf,rranje otľok, predlogi za nov logotip Vrtca, pisanje
zahtevkov in beleženje pri mesečni prisotnosti, spremstvo tľetje osebe na avtobus,
potrjen pľojekt Ljubljana mesto umetnosti 2018, predlog vzg., da se v času obnove
Čenče selimo v Lek.
Pogovoľ z ravnateljico Andľejo Škvarč o poteku gradbenih del v enoti in načrtovani
drugi fazi del' predlog ravnateljice, da želje in predloge zaizboljšave v enoti zapišemo
in ji posredujemo.

oddaja poľočil za Ekošolo.
Razno: strokovna ekskuľzija, oddaja letnih poročil dela v oddelkih' vzgojiteljski zbor,
izbira nove pľedstavnice za Sklad vľtca.
oblikovanje oddelkov za šolsko leto 2018/19 -Darja lłebeĘ.
Evalvacija projekta Klima in kultuľa v vľtcu.

4. Vabila na delovne sestanke in zapisniki vseh sestankov so shľanjeni v mapi v zbornici
enote Čęnča. Poleg zapisnikov so tudi liste pľisotnosti in pľiloge' Zapisnike sem redno
pošiljala članom aktiva' ravnateljici in pomočnici ravnateĘice po elektľonski pošti.
Vabila Sem prav tako pošiljala po elektronski pošti.

Delovne sestanke pom. vzgojiteljic je vodila vodja aktiva Maida Šakušič.

V letošnjem letu na sestankih sodeluje 14 pomočnic vzgojiteljic, pomočnica ravnateljice
Alenka Grošelj. Na posamičnih sestankih so bili prisotni tudi: ravnateljica Andreja Škvarč,
PľimoŽ Kľajnc (sindikat) in svetovalna delavka Darja Kĺebelj.

V tem šolskem letu je bilo izpeljanih 7 delovnih sestankov' V mesecu juniju nas čaka še

evalvacij ski sestanek.

Teme:

a

o

o

a

a

o

a

a

a

a

a

a

a

a
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o Smemice zaLetni delovni načľt

Organizacija delao

o Informacije s kolegija

. Kolegialnehospitacije

. Informacije s kolegija

o Letni delovni ľazgovoľi

o Sindikat ( PrimoŽ Kľanjec)

o Glasovanje o napredovanju strokovnih delavcev v nazíve

o Altęľmed

o Razno: fotogľafiľanje otľok, čistilna akcija

o Poročilo iz izobraževanja

. oblikovanje oddelkov- Darja Kľebelj

Vabila na delovne sestanke in zapisniki so shľanjeni v mapi v zbornici enote Čenča.

Enota Palček

V šo1. Ietu20I7lI8 smo izpeljali 15 delovnih sestankov vzgojiteljic in en delovni sestanek v

obliki delnega vzeojiteljskega zbora. Delovni sestanki vzgojiteljic so potekali ob 1300 ali 1330

Na delovnih sestankih vzeoiiteliic so bile obľavnavane naslednie vsebine:

1. Smernice zaLetni delovni načľt.

2. orgaĺizac1ja dela za šolsko leto 2017l18.

3. Letni delovni načľt.

4. Pľegled osnutka LDN vľtca.

5. Palčkovo popoldne.

6. MOL-ov projekt Zelena Ljubljana.

7. Novoletna igrica za otľoke v izvedbi strokovnih delavk.

8. Pľogľam >Veseli december<.

9. Upokojenke.

10. Projekti.

1 1. Redni letni razgovori.

12. Sindikat.
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13. Slovensko društvo zaterap|jo s pomočjo psov Tačke pomagačke
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15. Informacije s kolegijev.

16. Razno.

Vsebina delovnesa sestanka v obliki delnesa vzsoiiteliskega zbora

1. Pregled zapisnika prejšnjega delovnega sestanka.

2. Glasovanje za napredovanje v nazive.

Poleg podanih tem smo se pod točko razno dogovarjale tudi o pomembnih aktualnih zadevah.

Na delovnih sestankih so bile prisotne vzgojiteljice in pomočnica ravnateljice Alenka Grošelj.

Na enem izmed delovnih sestankov tudi svetovalna dęlavka Darja Krebelj (oblikovanje

oddelkov).

Delovne sestanke je sklicevala vodja aktiva mateja Podgorelec v dogovoľu s pomočnico

ravnateljice. Poslala sem vabila po elektronski pošti in jih izobesila na oglasnih deskah.

Zapisniki vseh delovnih sestankov so shĺanjeni v mapi v zbornici enotę Palček. Pľav tako sem

jih spľoti pošiljala stľokovnim delavkam po elektronski pošti. Poleg zapisnikov so tudi liste

prisotnosti.

Strokovna ekskuľzijaa

CIIj: seznanjanje z novimi inovativnimi učnimi okoĘi in lłepitev pozitivne klime in kulture

sodelovanja.

V letošnjem šolskem letu je bila naša prednostna naloga ustvarjanje dobľih medsebojnih

odnosov, spodbujanje pozitivne komunikacije in dobrega sodelovanja. Na ľazliěnih delavnicah
ste sodelavci pľedlagali vrsto aktivnosti, ki bi doprinesle k ustvaľjanju pozitivne klime in ena

od pľedlaganih je bila tudi team building.

2. 6.20L8 smo organizirali strokovno ekskurzijo v Piran, kjeľ smo izvedli strokovno srečanja s

team buildingom v okviru razvojne naloge Klima in kultuľa v vrtcu.
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3.ĺ2 Pľogram stľokovnega spopolnjevanja delavcev

3.12.1 Strokovno spopolnjevanje delavcev znotľaj vľtca

Ci|j: Zagotavljati stąlno stľokovno spopolnjevanje čim večjemu številu delavcev z namenom

vnašati najnovejše tľende predšoĺske vzgoje v svoje neposredno delo, izboĘšanja pľalĺse in
s pr e mi nj anj a p o s top kov.

. Kultuľa ĺn klima vzgojno_izobraževalnega zavoda

Izobraževanje je izvaja|a Šola zaravĺate|je v okviľu programa MľęŽe učečih se šo1 in vľtcev'

V programu MreŽe je Šola za ravnatelje usposabljala strokovne delavce šol in vrtcev zauvajaĺje
nenehnih izboljšav, kaľ je bil eden od pristopov k ugotavljanj.' in zagotavĘanju kakovosti.
Program je pomembno pľispeval tudi k profesionalnemu razvoju, saj so se na delavnicah v šolah

in vrtcih usposabljali skupaj vsi strokovni delavci, pľeko mrež pa So se povezovali tudi z
drugimi zavodi. Pomemben del usposabljanja v MľeŽah so namreč pľedstavljale strokovne

Íazpravę med sodelavci, izmenjavazĺanja in izkušenj ter timsko reševanje skupnih problemov.

Usposabljanje je potekalo na tľeh ravneh:

. na ravnirazvojnih timov (v Šoľ zaľavnatelje),

. na ľavni vzgojiteljskega zbora (izvedba ruzvojnega tima v vrtcu),

. z raynatelji (v Šoli za ravnatelje).

Program je tľajal 48 ur (6 dni izobraževanj razvojnih timov in ľavnateljev teľ 3 delavnice v
vrtcu).

Izobraževanje zaruzvojni tim in ravnatelja je potekalo od septembraŻ}Iíll] do maja Ż0I7lI8.
Iz enote Bibe sta se ga udeleŽili Meta Šoba in Alma Šušteľšič, iz enote Palěek Alenk Grošelj in
Urška Puľkaľt ter iz enote Čenča Urška Pustovrh in Matejka Stepančič.

Y izobraževanje je bil vkliučen cęloten vzgojiteljski zbor.

o Izobraževalni progľam s podľočja gibanja (FIT)

Cilj: Seznanjati se z najnovejšimi teoľijami in pľistopi na podľočju gibanja otľok, način
gibalnih aktivnosti doživljati na svojem telesu in spoznavati konlĺretne načine delą z otroki
(skozi delavnice z otroki).

Zagotovili smo predavanje in delavnice za strokovne delavce vľtca, pľeko kateľih so spoznavali'
doŽivljali in prepoznavali novosti v pristopih in načinih dęIaz otroki teľ vzroke in posledice

takšnih ali drugačnih ravnanj pri svojem delu.
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Predavanje in delavnice je vodila g. Barbaľa Konda, univ.dipl.fiziologinja..

Zaizveđbo seminarja smo nameniii sređstva za staino strokovno spopolnjevanje.

o Svetovanja s podľočja infoľmacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)

Ci|j: Ponoviti, poglobiti in na novo osvojiti znanja s področja IKT z namenom njene učinkovite

upoľabe pri delu z otroki, za otroke, sodelovanju s starši, organizaciji dela, administrativnih
reširuah.

Svetovanja so bila namenjena vsem strokovnim delavcem, ki potľebujejo dodatne pojasnitve

oz. obnovitve znanj. Svetovanja so potekala individualno in so bila namenjena konkľetnim

dilemam oz. informacil skim operacijam.

Svetovanja sta oľganiziľala Mateja Ličen in Maľko Meglič.

. Izobraževanje s podľočja komunĺkacije in reševanja konfliktov

Izobraževanje Konstruktivno ľeševanje konfliktov je 6' 12.2017 v vęčnamenskem pľostoru

enote Biba izvędel g' Bogdan Polajnaľ.

Izobtaževanje Uspešna komunikacija in konstľuktivno reševanje konfliktov je 9. 5. 2018 v
večnamenskem prostoru enote Biba izvedla ga. Tanja Povšič (Mestna Zvezaprijateljev mladine
Ljubljana).

. Izobraževanje zaranojni tim - Razvojni/ poslovni načľt in usmeľitve ľazvojnega tima
za učinkovito doseganje poslovnih ciljev in Lego siľious play

Izobraževanja So Se iz enote Biba udeleŽile: Beti Mešić, Meta Šoba, Alma Šušteľšič, Alenka
Krajnc in Mateja Ličen.

o lzobraževanja tehnĺčnih delavcev (čistilke, peľĺceo kuhaľsko osebje, hišniki)

CIIj: Seznanjati se z najnovejšimi postopki dela na posameznem deĺovnem mestu in slediti
najnovejšim smernicam upoľabe tehnoĺogije in postopkov.

Seznanjati tehnične delavce z novostmi na stľokovnem področju posameznega delovnega
mesta' Z novo tehnologijo de|a, z novimi pristopí glede opľavljanja ďe\a, z novimi pripomočki
za pomoč pľi delu, z vamostjo na delovnem mestu, z internimi pľavilniki in navodili, z
zakonodajnimi spremembami' ipd. Tehnične delavce je prvenstveno izobraŽeval organizatot
pľehľane in ZHR' kateri se je udeleževal seminaľjev, posvetov in aktivov zdruŽenj ter znanje

preko intemih izobľažęvanj pľenašali na zaposlene.
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Izobľažev anja je or ganiziral in vodil Marko Me glič.

Za udęležbo oľganizatorja na posvetih in združenjih smo namenili sredstva za strokovno

spopolnjevanje, izobraževaĄe tehničnih delavcęv pani zahtevalo dodatnih finančnih sľedstev.

o lzobraževanja s podľočja prve pomoči, varstva pri delu in požarne vaľnosti

Ci|j: Zagotavĺjati vaľno delovno okoĘe in za otľoke in zaposĺene delavce vrtca.

Podľočje varstva pred poŽaľom in vaľstva pľi deluje vľtec uľejal pľeko pooblaščene organizacije
za tovľstna opravila (Mikrotop d.o"o). V okviru področij vaľstva pred poŽarom in varstva pri
delu smo sproti izvajali vse potrebnę aktivnosti v skladu zzakonodajo, zaposleni pa so v skladu
zizobražęvalnim načrtom opľavljali tudi preizkus znanja z omenjenih podľočij.

Za or ganizacij o i zobľ aŽev anj j e po skrbel Marko Me glič.

Za izobraŽevanja iz omenjenih področij so Se poľabljala sredstva namenjena stĺokovnemu
spopo lnj evanj u zaposlenih.

3.12.2 Strokovno spopolnjevanje delavcev izven vrtca

C1lj: Vzpodbujati strokovno spopolnjevanje delavcev z namenom izboĺjšati stľokovno delo v
vrtcLt, izpopolnjevati znanje iz deficitaľnih področij in zagotavljati pľofesionalen pristop na

vseh področjih dela.

o Mľeža mentorskih vrtcev (študĺjske skupine) za strokovne delavce, za vodstvene
delavce, za svetovalne delavce

CiIj: Seznanjanje strokovnih delavcev z novostmi na področju predšolske vzgoje in vpeljevanje

novosti v prakso.

Študijska srečanja so potekala v okviľu mteže mentorskih vrtcęv. Za stľokovne delavce so
sľečanja potekala v vľtcu Ledina, za vodstvene delavce so potekala sľečanja na sedeŽu Zavoda
RS za šolstvo, za svetovalne delavce pa v dľugem izbraĺem vľtcu.

o Seminarji iz kataloga stalnega strokovnega spopolnjevanja

Ci|j: omogočati pridobivanje strokovnega znanja teľ vzpodbujati stľokovno in osebnostno

ľast s trokovnih deĺavcev.

Na seminarje so se prijavili posamezni strokovni delavci glede na interese oz. potľebe, skladno
z usmeľitvami vrtca, pľojekti' ki jih izvajajo v svojem oddelku, lahko pa jih je na kateľega od
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seminarjev napotla tudi ravnateljica, glede na svoja opaŽanja, ki so izhajala iz spľemljanja dela
v oddelkih. Na novo pľidobljeno znaĄe so stľokovni dęlavci delili z ostalimí na internih
izobraževanjih'

o Udeležba na posvetih, ki jih je oľganizira| Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo RS za
šolstvo in športo Šola za ravnatelje ...

CiLj Seznanjanje z novostmi na področju pľedšolske vzgoje, izmenjava izkušenj in strokovna
ľast.

Posvetov so se udeležile ravnateljica in pomočnici ľavnateljic. V kolikoľ je bila vsebina posveta

namenjena dľugim, pa tudi svetovalni delavki, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.

V ta namen so bila uporabljena sredstva za stalno stľokovno spopolnjevanje in sredstva

evropskih socialnih skladov, zakaterukandidirajo omenjene dľŽavne inštitucije.

o Seminarji s podľočja računovodstva, poslovanja in zakonodaje

C1\: Slediti novostim in vnašati spremembe v poslovanje vrtca skladno s spremembami

zakonodaje.

Seminarjev so se udeležile ravnateljica, računovodja, poslovna sekľetarka, knjigovodja - glede

na podľočje in vsebino seminaľja ter s tem sledile novostim in spľemembam' s katerimi se

neprestano srečujejo pri svojem delu in moľajo biti z novostmizapravilno in zakonito delovanje
vľtca neobhodno seznani ene.

Za spremljanje ponudb in izbiro najaktualnejših vsębin so skĺbelę poslovna sekĺetarka,

računovođkinja in ľavnateĘica .

V ta namen so bila poľabljena sredstva za stalno strokovno spopolnjevanje.

o Seminarji s podľočja prehľanske politike in zdravstveno higienskega ľežima

Cilj: Slediti novostim in vnąšati spremembe v prakso.

Seminaľjev s podľočja zdľavstveno _ higienskega režima, pľehranske politike' dietne pľehrane

in zđravega prehľanjevanja se udeleŽil organizator prehrane in ZHR. Spremljal je novosti na

tem področju in jih uvajali v delo vrtca.

Za spremljanje novosti je bilzadolŽen organizator prehĺane ZHR'

V ta namen so bila poľabljena sredstva za stalno stľokovno spopolnjevanje.

o Izobraźevanje v lastnem interesu
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Ci|j: Spodbujati izobraževanje in osebnostno ter strokovno rast.

Tistim, ki so se izobraŽęvali v lastnem interesu, je bilo ob predloŽitvi prošnje za študijski dopust
in veljavnega potľdila o šolanju odobľenih pet dni Študijskega dopusta v šolskem letu.

Strokovno spopolnjevanje stľokovnih delavcev enote Biba

Urška Kozamernik Komunika c1ja z zahtevnej šim so govornikom
Motoriěni razvoj otľok skozi igro
Komunikacija s staĺši
Rešimo se dľame v komunikaciji s staľši
Razvoi govora 1-3 leta

a

o

a

a

a

Lea Jana Pečaľ
Maida Cehić
Nina JanŽekovič
Anica Demšar Motoľiěni razvoi otroka skozi igroa

Baľbara Gale
Tanja Trčęk Teľapevtski pes v vzgojnem pľocesu

Mib: Alteľnativne vzgojne in učne strategi|e

a

a

Tadeia Debeliak
Natalija Keręc Montęs soľi pre gledno izobr ažev anj e

Konstruktivno reševani e konfl iktov
a

a

Iza Tajnšek Strokovno izpopolnjevaĺje za pomoěnice vzgojiteljic s
kurikulamih področij
Konstruktivno ľeševanj e konfl iktov
Izredni študii Pľedšolska vzgoia

o

a

a

Anastassia Felini Monte ssoľi pre gledno izobr ažev anj e

Seznanitev s knjižnimi novostmi
Tečai oblikovanja gline

o

a

o

Dionea Todosovski . Komunikacija z zahtevnejšim sogovomikom
. Rešimo se drame v komunikaciii s starši

Taq|a Podgoršek Razvoj govoľa 1_3 letaa

Staša Mazi Razvoi govoľa 1-3 letaa

Ana Fajdiga Konstruktivno re ševanj e konfl iktov (Po laj nar)
Razvoj govora 1-3 leta
Komunikacija s starši
Monte s soľi pľe gledno izobr ažev anj e
Mali SAM v vľtcu
Formativno spremljanje v podporo vsakemu posameznemu
otroku (študij ska skupina)
5. mednaľodni kongľes pedagogike Montessoľi

o

a

o

a

a

a

o

Tina Kociian
Helena Uľbančič Boljši vzgojitelj več ve

Kako vzgajati otľoka pri upoľabi sodobnih elektronskih
mediiev in v nevamostih za zasvoienost?

o

o

Maida Strgar
Maia Lavtaľ 3. Fit letni praktični seminara
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a Fit in fit4kids
Sonia Sevšek
Nika Žalec o Avtizem

Uspešna komunikaciia in uspešno ľeševanie konfliktov
Petra Cerar a Konstruktivno reševanj ę konfl iktov

Uspešna komunikacij a in konstruktivno reševanj e konfl iktov
Fit in fit4kids
Tečaj dľsanja
Supra: Skľb za otrokovo in lastno zďravje

a

o

a

Meta Šoba a Mrežaučečih se vrtcev: Klima in kultura
Konstľuktivno reševanj e konfl iktov
Aĺtizem _ kje smo v letu 2018?
Uspešna komunikacij a in konstruktivno ľeševani e konfl iktov
Konstruktivno ľeševanj e konfl iktov

a

a

o

Aljoša Strnad a Dľsanje
Supľa: Skľb za otľokovo in lastno zdravje
Uspešna komunikacij a in konstruktivno ľeševanj e konfl iktov
Konstruktivno reševanie konfliktov

a

a

a

Matic Škulj Načrtovanje procesa
Gozdni vrteco

Maja Kĺamar a Ustvarjalne metode učenja smučanja za vsakogar
Mo nte s s o ľ i izobr aŽev anj e

Izpopolnjevanje za pomočnike vzgoj itelj ev
Seminar dľsania

a

o

Beti Mešić a Tečaj dľsanja
Ustvaľjalne metode učenja smučanja za vsakogar
Kako izbrati kvalitetno literaturo
Terapeltski pes v pedagoškem procesu

o

a

a

Mateika Grabnar
Anja Jakopič a Ustvarjalne metode smuěanja za vsakogaľ

Motorični razvoj otroka skozi igľo
Terapevtski pes v pedagoškem procesu
Z igro do gibalne pismenosti
Tečaj rolanja
Tečaj gline

a

a

a

a

Monika Trsteniak a Seminaľ dľsanja
Štefaniia Pavlic a Bodi team
Sabina Fošnarič a Bodi team

Konstruktivno ľeševani e sporova

Viktorija Šter o odkrivanje in ocenjevanje ľazvojnih motenj pri oPP
Simpozii: Inkluziia oPP - za pravično druŽboo

Maľjana Mušič
Maľija Volk a odkľivanje in ocenjevanje razvojnih motenj pri oPP

Simpozij: Inkluzija oPP _ za pľavično dľuŽbo
Razvoj govora 1-3 leta
Pľeprečevanj e anafi laktičnega šoka

a

a

a

Metka Pungeľčaľ osnove in metode atletske motoľike mladiha
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Alenka Kľajnc Mednaľodna konferenca MIB - sodelovanje s ělankom in
predstavitvijo >Vrtec brez igľač<
SUPRA - posvet in sodelovanie s člankom

a

a

Ka|a TerŽan
Bianca Količ Mednaľodna konferenca MIB - sodelovanje s člankom in

predstavitvijo
SUPRA - posvet in sodelovanje s člankom

a

o

Tjaša Korbar Horvat
Alma Sušteršič Playness pedagogika

Mrežaučečih se vrtcev: Klima in kultuľa
Mednaľodna in znanstvena konferenca otrok v gibanju
Avtizem - Kje smo v letu 2018?
Konferenca ZGNL _ Stľategies of inclusion
Govor od 1 do 3
Uspešna komunikacii a in konstruktivno ľešęvani e konfl iktov

o

a

a

a

a

O

a

Tatjana Kovačęvič Uspešna komunikaciia in konstruktivno ľeševanie konfliktovo

Sonja Grgurevič
Renata Osolnik Izredni študii Pľedšolska vzgoiaa

Jelka Fi|avŽ
Polona Deleonaľdis
Dušica Urbaniia

Strokovno spopolnjevanje stľokovnih delavcev enote Palček

IME IN
PRIIMEK
STROKOVNIH
DELAVCEV

NAZIV TZOBRAZEVANJA STROKOVNI AKTIVI

MARTINA
ŽľIołnŠIč
vzg-

a Aktivna udeležba s
stľokovnim prispevkom in
pľedavanjem z naslovom:
Holistična uporaba
alternativnega uěenj a na
podľočj u j e zika v sodobnem
vľtcu, na XI. mednarodni
strokovni konfeľenci
vzgojiteljev vľtcih z
naslovom: Alteľnativne učne
in vzgojne stľategije v vrtcu

Inovativni pristopi pri
gibalnem učenju kot podpora
uč inkovite g a r azv Ij anj a
gibalnih sposobnosti v
zgodnjem otľoštvu.

UdeleŽba na stľokovnem
izobražev anju s področj a
avtizma: Mali SAM V vľtcu,

a

o

a Likovne dejavnosti v
vľtcu
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UdeleŽba na VII.
mednarodnem kongĺesu z
naslovom Socialna
pľepoznavnost in odnos do
oseb s posebnimi potrebami
v dobi tehnologije

Udeležba na stľokovnem
izobľažev anju s področj a
gibanja na Fakultęti za šport

Aktivna udeleŽba s
strokovnim prispevkom na
VII. znanstvenem posvetu
Vodenje v vzgoji in
izobraŽevaĄu

Razvoj govora pri otľocih 1-

3 let

a

a

LARA LUKANC
pom. vzg.

o Udeležba na strokovnem
izobražev anju s podľočj a
gibanja na Fakultęti za špoľt

Razvoj govora pri otrocih 1-

3 let
o

a Likovne dejavnosti v
vľtcu

MARIJA
BERčIČ
vzP,.

a Ljudski plesi

ZUHRA DELIC
pom. vzg.

o osnovnę metode razvoja
atletske motorike mladih

a Teambuilding in
spodbujanj e zdravjav
vľtcu

MILENA
GRIčAR
vzg.

o Konstruktivnoľeševanje
konfliktov (Polajnaľ)

o Različno zraz|iěnim (Juhant)
o Razvoj govoľapri otrocih 1-

3 let

o Teambuilding in
spodbujanje zdravjav
vľtcu

. Vzgojno zahtevnejši

otľoci in otroci s

posebnimi potľebami v
ľednih oddelkih

o Inteľvizija
. Strokovni aktiv za

pľehĺano

RENATA
KARARIč
pom. vzg.

o Različno z razIiěnim (Juhant)
. Zgodnja intenzivna celostna

obľavnava otrok z
avtističnimi motnjami in
njihovih druŽin

o Uspešna komunikacija in
konstľuktivno reševanj e
konfliktov

a Vzgojno zahtevnejši

otľoci in otľoci s
posebnimi potrebami v
rednih oddelkih
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. Konstruktivnoľeševanje
konfliktov (Polajnaľ)

. Razvoj govoľa pri otľocih 1-

3 let
o Igre talentov: lego serious

play
o Mednarodnakonfeľenca:

Alteľnativne uěne in vzgojne
stľategije v vrtcu

o 14. strokovni posvet dobrih
praks: odnosi s staľši- izziv
inobveza

. Študijska skupina
o Razvojni tim vrtca

o Vodja stľokovnega
aktiva
vzgoj ite l-i iclvz goj itelj ev
enote

o Teambuilding in
spodbujanj e zđravjav
vrtcu

o Inteľvizija
o Stľokovni aktiv za

prehĺano

TATJANA
KoVAčIč
pom. vzg.

o Studijska skupina
o Konstľuktivnoreševanje

konfliktov (Polajnaľ)
. Razvoj govoľapľi otľocih 1-

3 let
o Seminar dľsania
o Javno nastopanje

Teambuilding in
spodbujanj e zđtavjav
vrtcu
Vzgojno zahtevnejši
otroci in otľoci S
posebnimi potrebami v
rednih oddelkih

a

a

IRENA
SETNIKAR
vzg.

Razvoj govoľapľi otľocih 1-

3 let
a Teambuilding in

spodbujanj e zdravjav
vrtcu
Likovne dejavnosti v
vrtcu
Strokovni aktiv za
pľehĺano

a

a

a

NATASA
NOVAK
pom. vzg.

. Razvoj govoľa pri otľocih 1-

3 let
o Uspešna komunikacija in

konstľuktivno reševanj e
konfliktov (Polajnar)

. Študijska skupina
o Javno nastopanje

Teambuilding in
spodbujanj e zdľavjav
vľtcu
Vzgojno zahtevnejši

otľoci in otľoci s
posebnimi potrebami v
ľednih oddelkih

o

a

ANICA BIRSA
vzg-

Uspešna komunikacija in
konstruktivno reševanj e
konfliktov (Polajnaľ)
Razvoj govorapľi otľocih 1-

aJ

Javno nastopani e - izv aialka

a

a

a

Inteľvizijaa

PRIMoŽ
KRAJNC
pom. vzg.

Štud1ska skupina Vzgojno zahtevnejši

otroci in otroci s

posebnimi potľebami v
rednih oddelkih

a
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JANJA OBAL
vzg.

o Fit zaěetno strokovno
usposabljanj e za Fit
koordinatoľje

o Fit seminaľ: Učenje v gibanju
. Osnovne metode razvoja

atletske motoľike mladih
o Fit in ťlt4kid letni posvet
. Študiiska skupina

o Teambuilding in
spodbujanje zdravja v
vrtcu

. Fit kobacaj
o Pľofesionalni razvoj

TAN.IA ToSIĆ
pom. vzg.

o Pľva pomoč pri otrocih
. Stľok. srečanje pom. vzg.i

Skľb za otrokovo in lastno
zdravje

o Pľilag4ianie na led

Teambuilding in
spodbujanje zđravja v
vrtcu

a

NIVBS ZABRET
vzg.

. Študijske skupine
o Plęs v vľtcu
. Prilagajanje na led
. Strokovni posvet o celostni

zgodnii obravnavi

Teambuilding
spodbujanje zdravja
vrtcu
Likovne dejavnosti
vrtcu - vodja

o

a

ln

DRAGICA
LJUBIŠIč
pom. vzg.

Študi.jske skupineo Vzgojno zahtevnejši

otroci in otľoci S
posebnimi potrebami v
rednih oddelkih

Fit kobacai

o

MATEJA ZORE
vzg.

Likovne dejavnosti v
vrtcu

o

JANJA JAGAS
pom. vzg.

o Študijske skupine Gledališče po metodi
gledališča zatiran1h
Teambuilding in
spodbujanj e zdravjav
vrtcu
Vzgojno zahtevnejši

otľoci in otľoci S
posebnimi potrebami v
rednih oddelkih

a

a

a

ANUSKA
BALANT
vzg.

a Ples v vrtcu Teambuilding in
spodbujanje zdravja v
vrtcu
Vzgojno zahtevnejši
otroci in otroci s

posebnimi potrebami v
ľędnih oddelkih
Liudski plesi

o

o

o

MOJCA
GABRoVŠEK
vzg.

. Pľilagajanje na led
o Konstruktivnoreševanje

konfliktov (Polajnar)

Teambuilding in
spodbujanj e zdravjav
vrtcu

o
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o Različno z razIiěnim (Juhant)
o Kako ponuditi dobro knjigo
o Iisnešna komllnikaciia in_ _ľ -- ''' '__t_-_- J--

konstľuktivno reševanj e
pľoblemov (Povšič)

Vzgojno zahtevnejši

otroci in otroci s

^^.^h-;*; nnfĺolromi .,yuJwurrrrrrr I/vlrwuorrrr v

rednih oddelkih

Stľokovni aktiv za
pľehľano
Liudski plesi

a

a

a

TINA KIKELJ
pom. vzg.

. Studljske skupine
o Različno zľazliěnim (Juhant)
o Uspešna komunikacija in

konstľuktivno ľeševanj e
problemov (Povšič)

Vzgojno zahtevnejši

otľoci in otroci S

posebnimi potrebami v
rednih oddelkih

Gozdni vrtec

a

O

KARMEN
VEROVNIK
vzg,.

Teambuilding in
spodbujanj e zďravjav
vrtcu

a

ANICA PAHOR
pom. vzg.

o Uspešna komunikacija in
konstruktivno reševanje
konfliktov (Polajnaľ)

o Razvoj govora pri otľocih 1-
1J

. Študijska skupina
o Javno nastopanie

Teambuilding in
spodbujanj e zđravjav
vľtcu

o

MONIKA PENE
vzg-

. Ples v vľtcu
o Vamo s soncem (NIJZ)
. odnosi s staľši-izziv in obveza

. Študłska skupina
o Cleveľ- pľojektni obisk

Portugalska
o lzobraževanje V pľojektu

Ciciuhec

o Teambuilding in
spodbujanje zdľavja v
vrtcu

URŠKA OSTRC
pom. vzg.

o Vama ľaba intemeta
. Sproščanje v šoli
o Joga

URSKA
PURKART
vzB-

o Studijske skupine
o l;4ľęža: Klima in kultuľa v

vrtcu
o Montessoľi- pľegledno

izobraževanje za predšolsko
obdobje

o Vamo S Soncem ÔIIJZ)
. Razvojni tim vrtca

o Teambuilding in
spodbujanje zdravja v
vrtcu

o Montessoľipedagogika
. Vzgojno zahtevnejši

otroci in otroci s

posebnimi potrebami v
rednih oddelkih
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unŠł ZoRE Uspešna komunikacija in

konstruktivno reševanie
konfliktov
Igre socialnih spretnosti
pľimerne Za oblikovanje
skupine in ľazlično zabavne
progľame
Varno s soncem (NIJZ)

a

a

a

Vzgojno zahtevnejši

otroci in otľoci s
posebnimi potrebami v
ľednih oddelkih

o

NINA MAJNIK
pom. vzg.

. Pľilagajanje na led
o Montessori- pľegledno

izobraževaĺje za predšolsko
obdobje

o Ples v vrtcih
o Vamo s soncem (NIJZ)

Strokovni aktiv
pomočnikov
vzgojiteljic/
vzgojiteljev enote
Vzgojno zahtevnejši

otroci in otľoci S
posebnimi potrebami v
ľednih oddelkih

Montessori pedagogika

a

a

IRENA ZAMIDA
pom. vzg.

Uspešna komunikacija in

konstruktivno reševanje

konfliktov

a Teambuilding rn

spodbujanje zďravja v
vrtcu

a

Strokovno spopolnjevanje stľokovnih delavcev enote Cenča

IME IN PRIIMEK
STROKOVNIH
DELAVCEV

NAZIV TZOBRAZEVANJA STROKOVNI AKTIVI

BRANKA
PETERCA
vzg.

a Pľva pomoč za otľoke a

IRENA JERAJ
pom. vzg.

o Različno zrazličnim
(Juhant),
Pľva pomoč za otrokea

o Fit kobacaj
o Montessoripedagogika

ALEKSANDRA
VUKoLIČ
vzg.

a Supra: 14. stľokovnr
posvet dobľih praks:
odnosi s starši- izziv a|i
obveza
Konstľuktivno reševanj e
konfliktov (Polajnaľ),
Uspešna komunikacija in
konstruktivno reševanj e
konfliktov
Razvoi govoľa 1-3 leta

a

a

a

o Vodja stľokovnega
aktiva
vzgoj itelj iclvzgoj itelj ev
enote
Montessoľi
pedagogika
ProFesionalni razvoj

a

a
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Montessori pregledno
izobraževanje
Fit kobacaj: Svet gibanja.
svet veselja
Študijska skupina

a

a

a

TJASA HRIBAR
pom. vzg.

Konstruktivno reševanj e
konfliktov (Polajnaľ)'
Uspešna komunikacija in
konstľuktivno ľeševanje
konfliktov

a

a

Ljudski plesia

Fit kobacajaJERNEJA
PETERLIN
vzg.

Konstruktivno ľeševanj e
konfliktov (Polajnar)
Uspešna komunikacija in
kollstruktivno ľeševanj e
konfliktov
Razvoj govora 1-3 leta

a

a

a

o Fit kobacaj
o Montessoľipedagogika

TINA BLANKA
BALERIN
pom.vzg.

. Razvoj govora 1-3 leta
o Uspešna komunikacija in

konstruktivno reševanj e
konfliktov

o Uľeianie spletnih stľani

LUKA ISAK
vzg.

Uspešna komunikacija in
konstruktivno reševanj e
konfliktov
Konstľuktivno reševanj e
konfliktov (Polainar)

a

a

o Fit kobacaj
o Pľofesionalni razvoj

MATEJKA
STEPANčIč
vzg-

o MľeŽa: Klima in kultura v
vrtcu,

o Mednarodna konfeľenca
progľama Eko šola

o Razvojni tim vľtca
o Fit strokovno

usposabljanj e za Fit
koordinatorje,

o Fit in fit4kid letni posvet

Fit kobacaj -vodjaa

IVA KOSI
pom.vzg.

o Fit kobacaj
. Ljudski plesi

Teambuilding ln
spodbujanje zđtavja v
vrtcu

Fit kobacaj

o

a

MARJETKA PERC
vzg.

. Študijska skupina
o Vzgojno zahtevnejši

otroci in otroci s

posebnimi potrebami v
rednih oddelkih

o Prva pomoč za otľoke
o Konstľuktivnoreševanje

konfliktov (Polajnar),
o Naravoslovnedelavnice

1,46



.iRT E,O
NArj Ď í-*Jf'i
MAIDA SAKUSIC
pom. vzg.

a Tečaj drsanja o Strokovni aktiv
pomočnikov
vzgojiteljic/
vzgojiteljev enote

o Fit kobacaj
o Montessoľipedagogika
. Vzgojno zahtevnejši

otľoci in otľoci s
posebnimi potrebami v
rednih oddelkih

URSKA PUSTOVRII
vzg.

o Različno zraz|iěnim
(Juhant)

o Uspešna komunikacija in
konstľuktivno reševanj e
konfliktov

o Razvojni tim
o Srečanje Eko

kooľdinatorjev
o Razvojni tim
o Igľe talentov: lego

seľious play
o Mreža:Klimainkultuľav

vrtcu

Vzgojno zahtevnejši

otľoci in otľoci S
posebnimi potľebami v
rednih oddelkih

a

IRENA VRHOVEC
pom.vzg.

Različno zraz|iěnim
(JuhanQ

Uspešna komunikacija in
konstľuktivno ľeševanje
konfliktov
Posvet: Zďravie v vrtcu

a

a

a

a Vzgojno zahtevnejši

otľoci in otroci S

posebnimi potrebami v
rednih oddelkih
Fit kobacaja

METKA PEZDIR
vzg.

o Mednarodna konferenca
pľograma Eko šola

. Fit zač,etni seminar zaFit
koordinatoľje

. Fit in fit4kid letni posvet,
o Fit letni praktični seminaľ

za fit koordinatorje
o Pľva pomoč v vľtcu

o Fit kobacaj - vodja
o Vzgojno zahtevnejši

otľoci in otroci S

posebnimi potrebami v
rednih oddelkih

HELENA MARIűC
pom. vzg.

a Pľva pomoč za najmlajše o Montessoripedagogika
o Fit kobacai

NATAŠA FRECE
vzg.

a

a

Različno zrazličnim
(Juhant)
Celostna obravnava
otrok z avtističnimi
motniami

Vzgojno zahtevnejši

otroci in otroci s

posebnimi potrebami v
rednih oddelkih

a
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3.13 Kadľovski, materialni in drugi pogoji

CiĽ1: Zaposlovati ustrezno usposobĘene in kompetentne delavce za izvajanje pľogľama,
zagotavĺjati ustrezne bivalne in učne pogoje otrokom, ki so vkĘučeni v vľtec in ohranjati
pľostorske zmogĘivosti za sprejetje vseh čakajočih otrok'

Zazagotavljanje nemotenega dela v ěasu kľajših bolniških odsotnosti (do 30 dni) in v poletnih
mesecih (ulij in avgust) je bilo organiziľano nadomeščanje delavcev preko študentskega
servisa.

Zanadomeščanje so skľbeli pomočnici ravnateljice in organizacijske vodje enot.

Sľędstva za nadomeščanje bolniških odsotnosti vrtcu namenja MoL.

BERNARDA NUCIC
POTOCNIK
nom,v7.g.ľ' -o'

o Prva pomoč za najmlajše
o Mednarodni projekt:

Erasmus -|

o Montessoľipedagogika
. Gledališče po metodi

gledališča zatiranih

JANA
FRANČEŠKIN
vzg.

Fit kobacaia

NATAŠA STOPAR
pom.vzg.

Vzgojno zahtevnejši

otroci in otroci s

posebnimi potrebami v
ľednih oddelkih

a

ANITA
ŠrnuvĺľnlJ BAN
vzg.

Stľokovni posvet
cęlostni obľavnavi oPP

o o Gledališče po metodi
gledališča zatiranih

a

NATASA
BREZOVAR
pom.vzg.

Bolniška odsotnost Bolniška odsotnost

ALEKSANDRA
PoGAčAR
vzg.

Mednarodna konferenca
filmskę vzgoje

a Gledališče po metodi
gledališča zatiranih
Profesionalni razvoj

a

o

NINA STARESINIC
pom. vzE.

Tečaj drsanjaa Fit kobacaja

TINA Šror'
pom. vzg

Poľodniška odsotnost Porodniška odsotnost

NINA PROSEN
pom.vzg.

Teambuilding in
spodbujanje zdravja v
vrtcu

a
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Nabava materialov in pripomočkov zadelo po posameznih vzgojnih področjih je potekalo skozi

vse leto po potrebi. Zanabavo potrebnih in pľimemih igrač ter didaktičnih pripomoěkov so se

strokovni delavci dogovorili po enotah, v skladu zrazpolož|1ivimi sredstvi. Za delo z otroki in

bogatenje spodbudnega učnega okolja smo upoľabljali tudi nestruktuľirane mateľia\e, za katere

so stľokovne delavke poskrbele Same' v sodelovanju s starši,alipa Smo Zaprosili podjetjaza

odpadne materiale.

Zazagotavljanje boljših prostoľskih pogojev smo občini ustanoviteljici predloŽili potrebe, ki se
pojavljajo v vseh enotah.

Potrebe vrtca je oběina ustanoviteljica obľavnavala v okviru finančnega plana in bo izvedla
investicije ter obnovitvena dela v skladu z moŽnostmi oběinskega pľoľačuna.

Datum obravnave na VzgojiteĘskem zboru: 13. 6. 2018

Datum obravnave na Svetu staršev: 19. sept' 2018

Datum obľavnave na Svetu zavoda:19. sept. 2018

Pľipľavi1a:

a Škvaľč, ľavnateĘica s sodelavci

Priloga:

- Samoevalvacijskopoľočilo
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SAMOEVALVACIJSKO
PoRočlLo

8/31/2O18 t

fr

Zo dosegonie kokovosti so kliučnego pomeno klimo v vrtcu in pogoii, kĺ omogočoio ne

le otrokovo učenie, temveč tudi učenie in rozvoi zoposlenih. V okviru somoevolvociie

smo v šolskem letu 2o16/17 s pomočio onketnih vprošolnikov ugotovlioli

orgonizociisko kulturo in klimo v vrtcu. No osnovi onolize zbronĺh podotkov, onolize

rednih lefnih rozgovorov in onolĺze kolegiolnih hospitocii smo oblikovoli predloge
oktivnosti zo izbolišonie odnosov, v letu 20l7f 18 smo izdelqIi okciiski nočrt in izvedli

rozlične oktivnosti, ki so podlogo zo somoevolvocĺio v šolskem letu 20l7/1B.



Samoevalvacijsko poročilo

Somoevo lvociisko poročĺlo
ODNOSI V KOLEKTIVU IN USTVARJANJE POZITIVNE KLIME
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Samoevalvacijsko poročilo

Povzetek

Zo dosegonie kokovosti so kliučnego pomeno klĺmo v vrtcu ĺn pogoii, ki omogočoio ne le otrokovo učenie, temveč

tudi učenie in rozvoi zoposlenih.

orgonizociisko kulturo opredeliuiemo kot delien sistem vrednot, novod, norm ĺn prepričoni člonov vrtco, kĺ

nostoio v procesu nienego rozvoio in se izrožo skozi nočine rozmišlionio in vedenio v vrtcu (Musek Lešnik, 200ó).
orgonizociisko klimo predstovlio vzdušie v določenem delovnem okoliu (Boiželi. 2013). Kulturo ie usmerieno v

preteklost in grodi prihodnost, klimo po ie zoznovo sedoniego stonio (Musek Lešnik, 2006).

Dobri odnosi so bistveni pri zoznovoniu delovnego mesto posomezniko. Pozitivni odnosi nomreč spremlioio
posomezniko večino niegovego čoso v prĺietnem delovnem okoliu, go spodbuioio pri niegovem delu in

pomogoio pri premostitvi drugih delovnih težov. Medosebni odnosi so bistvenego pomeno pri oblĺkovoniu
človekove osebnosti v sociolnem, čusľvenem in inÍelekĺuolnem smislu. No osnovi odnosov posomeznik grodi lostno

identiteto.

Konfliktni odnosi nostoneio iz institucionolne sestovine odnosov, torei zorodi nespoštovonio predpisonih norm,

lqhko tudi zorodi pomonikliivosti v osebnosti posomeznikov, v niihovem znočoiu, izobrqzbi in osebni kulturi.

V okviru somoevolvociie smo v šolskem letu 20l 6/17 s pomočio onketnih vprošolnikov ugotovlioli orgonizociisko
kulturo in klimo v vrtcu. Nq osnovi onolize zbronih podotkov, onolize rednĺh letnih rozgovorov in onqlize
kolegiolnih hospitocii smo oblikovoli predloge oktĺvnosti zo izbolišonie odnosov v kolektivu, soi so le-ti deiovnik,
ki no klimo bistveno vplivo. V letu 20] 7 f 18 smo izdeloli okciiski nočrt in izvedli rozlične oktívnosti, ki so podlogo
zo somoevolvociio v šolskem letu 20] 7/18.

Stran 2



Samoevalvacijsko poročilo

I. UVOD

Pot k uresničevonju potenciolov posomezniko, ne le otrok, temveč tudi zoposlenih, lohko vodi le preko rozprove
o temelinih vrednotoh in ciliih. Do bi vizĺio postolo resníčnost, ie nuino, do si vsok posomeznik ĺn instĺtuciio noloži
svoi del odgovornosti in io nosi z zouponiem, do bodo vsi drugi storili enoko. Vizĺio ie učinkovito, ko io sprejmeio
vsi zoposleni, in lohko nostone le, če iim ie dono možnost sodelovon|o prĺ nienem nostoioniu. Zo oblikovonie
dobre vizije ie potrebno onolizo stonio, opredelitev prednosti, slobosti, izzivov in nevornosti, ki se pojovlioio
pri vsokodnevnem delu, ustvorioti po moro novo sinergiio, ki se odrožo skozi kokovostno delo. Zovedomo se,
do moro biti oblikovono reolno, v sklodu s klimo in kulturo šole, ki io rozumemo kot vsoto splošno spreietĺh stolišč,
prepričoni, predpostovk in pričokovonj, ki običoino niso nikier zopisoni, po vendor pomembno določoio
delovonie zoposlenĺh. Rovnotelievo vlogo ie nieno sooblikovonie in progrom nienego rozvoio, sodelovonie
med vsemi zoposlenimi in drugimi deležnikĺ po omogočo soodločonie o prednostnih ciliih in strotegĺioh zo
dosegonie le-teh. Delovonie v vornem, zdrovem in prĺioznem delovnem okoliu moro predstovlioti osnovno normo
zovodo, pri oprovlioniu svoiego poslonstvo po moroio zoposleni delovoti v sklodu s Kodeksom etičnego
rovnonio.

Zo dosegonie kokovosti so kliučnego pomenq klimq v vrtcu in pogoji, ki omogočo[o ne le otrokovo učenje, temveč
tudĺ učenie in rozvoi zoposlenih. Vrtec moro zciŤo razviti kulturo, ki podpiro spremembe in tvegonio.

Rozvojo vrtco si ne moremo predstovlioti brez rozvoio sodelovolne kulture med zoposlenimi, učenio drugego z
drugĺm in drug od dľugego. Prov skozi vrednotenie lostnego proceso delo zoznovomo, do strokovni delqvci
potrebuieio podporo pri učenju in okolie, znotroi koterego lohko preizkušoio rozlične zomisli, ideie, vpeliujeio
nove drugočne pristope, metode in oblike delo, rešuieio probleme \nizzive, s kqterimi se srečuieio prĺ svoiem
vsokdoniem delu. V procesu oblikovonio sodelovolne kulture imo pomembno vlogo tudi vodstvo, kĺ moro
predstovlioti model sodelovonio, biti niegov motivotor in moderotor, se zovzemoti zo konstruktivno in podporno
komunikociio, hkroti po nudití svoiim zoposlenim dovoli priložnosti, do ízrožoio svoio inĺciotivnost, ovtonomno5t
in ustvoriolnost toko kot posomezniki kot znotroi timskih vlog.
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2. NAMEN IN CILJ

Če ie klimo v kolektivu pozitivno, vlodo v vrĺcu ugodno in priiotelisko vzdušie. Zoposleni se med seboi dobro
rozumeio, so zodovolini s svoiim delom, so motivironi zo delo in so uspešni. Povsem drugoče ie, kodor ie klimo

negotivno. Tokrot v odnosih vlodo nopetost, nezodovolistvo, prihoio do konfliktov, zvišuie se obremenienost in

stres. Slobo komunikociio v kolektivu pripelie do tego, do konfliktov ne rešuiemo konstruktivno. Pogosto iĺh
zonikomo oli pometemo pod preprogo. Ker ostoioio nerešeni, prihoio do zomer in nerozumevonio.

To področie smo zo somoevolvociio izbroli zoto, ker vsi čutimo, do bi odnosi v kolektivu lohko bili boliši.

Noš cili ie bil ugotovlionie trenutne klime v Yrtcu ter oblikovonie noboro konkretnih oktivnosti, s kqterimi bi lohko
izbolišoli odnose v kolektivu, soi so le-ti deiovnik, ki no klimo bistveno vplivo.

Prišli smo do zokliučkov, do moromo sprožiti oktivnosti, ki bodo izbolišole klimo, vzdušie oli bolie rečeno odnose
v kolektivih. Želimo si, do bĺ bili pri delu, ki go oprovliomo ob noših sodelovcih, boli sproščeni in kliub temu

profesĺonolni.
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3. PREGLED LITERATURE

orgonizociisko kulturo opredeliuiemo kot delien sistem vrednot, novod, norm in preprĺčoni člonov šole, ki nostoio
v procesu nienego rozvoio in se izrožo skozi nočine rozmišlionio in vedenio v šoli (Musek Lešnik, 2006).

llKlimo pomeni zc'znírYo, koko ĺiudie doiemoio lostno orgonizociio in koko doiemoio svoie možnostĺ in pogoie
delo' Posomezniki zoznovoio lostnosti orgonĺzocĺie v okviru svoiih lostnih vrednot, ki so pomembne zo lostno
blogostonieĺĺ (Neol, West in Potterson, 2ooo, nov. po Musek Lešnik, 2ooó).

Orgonizocĺisko klimo in orgonizociisko kulturo sto odroz sociološkego in psihološkego stonio v šoli. Kulturo ie
odroz prepričoni, verovoni in običoiev iz preteklosti ter ie pogoieno z nivo|em kulture v družbi. Orgonĺzociisko
klimo predstovljo vzdušie v določenem delovnem okoliu (Boiželi,20l3). Kulturo ie usmerjeno v preteklost in
grodi prihodnost, klimo po ie zoznovo sedoniego stonio (Musek Lešnik, 2ooó).

Sergĺovonii in Storrott (l 993, str. 82-8ó, nov. po Mikek, 2o1 5, str.37) novoioto, do se klimo nq šoli osredotočo
no šolsko medseboino delo, vplivo no vedenie učiteĺjev ĺn učencev ter predpostovlio občutek, kĺ go učenci in
Učitelii o tei šoli zozndvoio. Zoposleni po šolsko klimo ne somo zoznovoio, temveč tudi sooblikuieio v sociolnem
kontekstu šole z nočinom komunikociie, timskim delom, sodelovoniem pri odločitvoh ĺn z drugimi proksomi, s
koterimise izrožo]o dimenzĺie klime. Sevedo po ie niihov doprinos k šolskiklimivečii, če šolsko okolie zoposlenim
omogočo ongožironost in dejoven prĺspevek tudi k roziskovoniu in spreminioniu šolske klime (Shodur, Kienzle in
Rodwell, l999, str. 485-48ó, nov. po Mikek, 2o15, srr.37).

Ne glede no to, do oceno in zoznovo šolske klime izhoioto iz posomeznikovego doživlionio orgonizociiske
reolnostĺ, fo presego individuolno rqven. Celovito ocenct šolske klime vkliučuie (Mikek, 2o1 5, str. 3B):

- področio vornosti,

- odnose,

- poučevonie in učenie,

- oceno doživlionio šolskego okolio in vedenio.

Šolsko klimo se toľej nonošo no kokovost in znočoi živlienio no šoli. Temelii no osebnĺ izkušnii šolskego živlien[o
posomeznikov in odrožo norme, cilie, vrednofe, medosebne odnose, prokse učenio in poučevonio ter
orgonizociisko strukturo šole (School Clĺmofe, 2o14, nov po. Mikek, 2o15, str. 40_41).

Primer oblikovonio dimenzii šolske klime so tudi roziskovolci Nocionolnego centro zq roziskovonie
oĺgonizocíiske klime. Pri opredelítvi klime izhoioio ĺz svoiih roziskov in preteklih roziskov drugih roziskovolcev,
kot bistvene dimenziie šolske klime in niihove indikotorie po novoioio (prov tom):

Vornost, kĺ se kože v provilĺh ĺn normoh, občutku fizíčne, sociolne in emocionolne vornosti. Vornost se no
šoli kože z iosno opredelienĺmi provili in odnosom do psĺhičnego ĺn fizičnego nosilio ter z nočinĺ in
normomi zo ukreponie ob ogroŽenosti. Je tudi občutek vornosti pred zlorobo, nodlegovoniem in
izključenostio.
Učenie in poučevonie, ki kot dimenziio šolske klime zdrvžuie podporo pri učeniu ter možnost sociolnego
učenio. To dimenziio se kože v opogumlioniu učencev, konstruktivnih povrotnih informociio-h,
vzposfovlioniu možnosti in priložnosti zo dokozovonie znon|o, v podpori prí olternotivnih nočinih
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rozmišlionio, v diologu ĺn okodemskih nozivih. Učenci se učiio z oktivnim posIušoniem, reševoniem
konfliktov, somorefleksiio, s poudorkom no osebi odgovornosti in etičnih odločiľvoh.

Šolsko okolie, ki ie po eni stroni fizično okolie, niegovo ureienost, red in uporobo ustreznih moteriolov.
Drugi del dimenziie po ie okolie kot prostor identifikociie in združevonio 1er druženio učencev in
zoposlenih. Kože se v pozifivni identifikociii s šolo in nienimi normomi ter vkliučevonie učencev, zoposlenih
ĺn družin v šolsko okolie.
Medosebne odnose, ki kot dimenziio šolske klime vkliučuieio spoštovonie ter podporo toko odroslim kot
učencem. Kozolnik dobrih medosebnih odnosov so vzoiemno spoštovonie medosebnih rozlik no vseh

rovneh šole, med učenci, učenci in Učitelii ter zoposlenimi med seboi. Učĺtelii učence podpiroio, so iim
priprovlieni prĺsluhniti, hkroti po imoio do niih visoko pričokovonio, dobri medosebni odnosi po se kožeio
tudi v rozvifĺ medvrstniški pomočĺ.

Shodur, Kienzle in Rodwell (,l999, str.488-489, nov. po Mikek, 2O15,str.41-42) v povezovi z vrednotomi

ĺzpostovlioio, do podporno šolsko klimo vkliučuie vrednote, kot so hormoniio, odprtost, priiotelistvo,

sodelovonie, opogumlionie, osebno svobodo in zouponie. Zelo verielno ie, do bo podporno šolsko klimo

spodbudilo timsko delo in komunikociio znotroi sodelovolnego in odprtego okolio toko pri zoposlenih kot pri

učencih.

V povezovi z oblikovoniem skupinske identitete po Zhong (20l0, str. l9ó, nqv. po Mikek, 2015,sIĺ.41_42)
izpostovlio, do boli podporno klimo ko posomezniki zoznovoio, močneiši ie niihov občutek skupinske identitete
in pripodnosti šoli.

Klimo se nonošo no psihološki del nošego delovonio v orgonizociii, v koterem se odrožo medseboino živlienie

no šoli, tvori celoto občutkov, odnosov in zoznovoni posomeznikov (Comeron ĺn Quin, str.20_21 , nov. po Mikek,

201 5, str. 3B).

Klimi kot celoti občutkov, odnosov in zqznovoni posomeznikov (Comeron ĺn Quin, 2o11, str.20-21 , nov. po

Mikek, 2o1 5, str. 84) roziskovolci pripisuieio nedorečenost ter težovo pri prepoznovoniu, zoznovoniu in

spremenliivosti (lvončič, 2007, sIr.22, nov. po Mikek, 2o1 5, str. 84). Predvsem pri spremenliivosti velio

izpostovitĺ tudi nien pozitiven pomen, ker norekuie možnost zo pozifivno spremembo. Opredelitvom klime ie
skupno temelino znočilnost - opredelimo io toko, kot io zoznoio zoposleni (Zuponc Grom, Erčuli, 2009, str. 22,

nov. po Mikek, 2O15, str. 84).

Ker se nom ie zdelo, do so medosebni odnosi noipomembneišo dimenziio šolske orgonizociiske klime, smo 5e v

noši proiektni nologĺ noiboli osredotočili no niih.

Medosebnĺ odnosi so eni izmed noipomembneiših defovnĺkov, ki vplivoio no kokovost delo. Normolni delovni

odnosi so odvisni od stopnie rozvitosti demokrociie, od delovne in kulturne rovni ter osebnosti posomezniko.

Medosebni odnosi so odvisni fudĺ od strokovnego, splošnego in osebnego znonio. Stremimo k višii stopnii delovne

morole posomezniko (Štrofelo, 2o13, str. 12_'l3).

Temeline znočilnosti medosebnih odnosov (Možino et ol.2oo2, str. 597-599):

Priznovonie rozlik, kor pomenĺ specifičnosti in drugočnosti med tistimĺ, ki so v medosebnih odnosih.
odreči se moromo težnii po podobnem poimovoniu, do so liudie v glovnem enoki. Vsokemu vkliučenemu
moromo doti možnost lostnego mišlienio oli do posebnego zovzemonĺo. Le toko lohko govorimo o

dogovorioniu in uskloievoniu.
Vzoiemnost odnosov dosežemo v diologu, koĺ pomeni, do se oboiestrqnsko zonimomo zo podrobnosti,
preučuiemo in se učimo, predlogomo in spreiemomo predloge, sprošuiemo in se dogovoriomo,
kontrolirqmo in spreiemomo konŤrolo.

a

a
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o omogočonje osebnego izrožonio ie provico individuolnosti. Provico do osebneg a izrož.onia pomeni
provĺco do lostnego, somostoĺnego, neodvisnegc, speclfičnegc, :cmcsvoiegc ĺczvoio.

o Doionie in spre]emonie povrotnih informocii pomeni, do brez oboiestronskíh povrotnih informocii ni
provego stiko med liudmi in provegcĺ odnoso.

o Prĺznovqnie nosprotii in niihovo reolno reševonie ie v vseh odnosih prisotno. Če se ' večinĺ medosebnih
odnosov kože popolno hormoniio, oznočuiemo to kot ložno in se sodeluioči izogiboio konfliktnim
situociiom, kot do iih ne bi bilo. V tokšnih popolnih hormoniioh vlodoio stroh, negotovost, ložno
komunicĺronie, ni ĺskrenih srečoni in ustreznih izkušeni.

o Preprečevonie dvopomenskego položoio nom norekuie, do tĺsto, kor pripoveduiem, tudi mislimo, se
toko tudi vedemo in do noše stolišče do tistego s komer komuniciromo, Ustrezo tistemu, kor poročomo.
S tokšnim komunicironiem in odnosom do drugih ustvorjomo okrog sebe iskreno, iosno in nezopleteno
ozročie, kor ie pogoi zo konstruktivno sodelovonie z drugimi. zo skupĺnsko ustvorionie, zo skupni rozvoi.

' Ni nĺkokršnego vsilievon]o pomeni, do ie resničnost prikozono tokšno, kokršno ie.o lzogibonie nehotenemu oli nevrotičnemu zloroblioniu drugego, s čimer mislimo no nekontrolirono
uporobo drugego zo reševonie lostnĺh konfliktnih situocii. To lohko storimo no dvo nočĺno: s silieniem v
vlogo zoželenego, todq neuresnĺčliivego delq lostne osebnosti oli do sodelovcu domo nolog, do
nomesto nos noredi tĺsto, česor somi nočemo sÍoriti. No tok nočin izkozu]emo nosilnost in drĘemu
dokozuiemo, do ]e sloboten in nemočen.

De[ovniki, ki neposredno oli posredno vplivoio nq odnose zoposlenih v orgonizociiĺ, so lohko pozitĺvní oli
negotivnĺ' V nodolievoniu predstovliomo le nekotere, s koterimi lohko vplivomo no medosebne odnose (Možino,
2o01, str. ó):

o Vedeniske norme so femeli zo ustvorionle medseboinih odnosov in tudi zo rozviionie proceso medsebo[nego
sodelovonio.

o Nos|ednii pomemben deiovnik ie kokovost orgonizocĺie. Seznonjenie delovnego kolektĺvq s cilii orgonizociie
je pomembno zo usklo jeno izpolnjevonie delovnih ĺn poslovnih nolog.

o Sistem informironjo ie noslednii pomemben deiovnik prĺ rozviionju medosebnĺh odnosov.
o Stopnio strokovnego, splošnego in osebnego znonio ĺn še posebno kulture v orgonĺzociii ie eden tistih

deiovnikov, ki zelo vplivoio no kokovost medseboinih odnosov.
o Še en deiovnik, ]e stopnio posomeznikove delovne morole.

Poleg teh deiovnĺkov, ki vplĺvo[o no nqÍovo medosebnih odnosov, so še drugí, kĺ izhoioio iz delovnego,
poslovnego in družinskego okolio, no pľimer: pritegnitev delqvcev k vodeniu orgonizociie, prilogoienosf
posomeznikov delovni skupini. ki ii pripodoio, stondord delovcev, položoj in ugled, ki iu imoio posomeznikí v
orgonizociiĺ, žĺvlieniske rozmere v delovnem okoliu itd. Toko lohko no medosebne odnose v delovnem okoliu
vplivomo no več nočinov. Koĺeri dejovnik, koliko in v koterem trenutku go bomo uporobili, do bi izbolišolí
medosebne odnose, ie odvisno od okoliščin v orgonizociii in od noše presoie (prov tom).
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4 ANAL|ZA oBSTojeČroł STANJA

Vrtec Noidihoico L[ubliono ie iovno predšolsko vzgoino izobroževolno Ustonovo. lmo več kot l 80 zoposlenih
strokovnih in drugĺh delovcev, ki skrbĺio zo okoli 800 vkliučenih predšolskih otrok, storih od l-ó lef. otroci so

vkliučeni v 49 oddelkov, v treh somostoinih enotqh vrtco oz. nq ó ločenĺh lokociioh.

Vrtec Noidihoico ie v podobni sestovi kot dones nostol zzdruźiwiio vrtcev Lĺtostroi, Milon Moicen in Noidihoico.
Ustonovilo go ie Mestno občino Liubliono 1. l . l 984. V tistem čosu so delovoli še dislocironi oddelki no Drenĺkovi

22, dislocironi oddelki Celovško 142-14 (Sloveniio ovto), dislocironi oddelki Gorozdovo l9 ter dislocirono
oddelko no Vodnikovi 30. V čosu od leto 1988 noprei smo moroli zorodi zmoniševonio število otrok ukinioti

dislocirone oddelke. Noiprei smo ukinili oddelke Sloveniio ovto in Gorozdovo 19, leto 2002 Drenikovo 22 in

leto 2003 Vodnikovo 30.

Od leto 200ó se povečuie interes po vkliučitvi otrok v Vrtec Noidihoico toko, do smo letq 2007 zorodi večiego
povpľoševonio od rozpoložliivih prostorskĺh kopocitet moroli noreditĺ spreiem otrok komisiisko. od leto 2009
no lokociii Gorozdovo ulico I 9 deluieto dvo dislocirono oddelko z lokto-ovo vegetoriionsko prehrono. Leto

20'l3 smo no tei lokociji pridobili in uredili otroško igrišče.

Dones imo vrtec v svoii sestovi tri motične enote in tri dislocirone oddelke:

o enoĺo Polček, Gorozdovo ó, z dislocĺronimo oddelkomo no Kebetovi 30;

. enoto Bĺbo, Liubelisko 1ó, z dislocironimi oddelki LEK, Alešovčevo 82, in z dislocironimo oddelkomo
Aeternio, Gorozdovo l9;

. enoto Čenčo, Lepodvorsko 5.

Vsego skupoi ie v Vrtcu Noidĺhoico 49 oddelkov. Skupno število otrok ie 830.

lzhodišče vseh nočrtovonih deiovnosti v nošem vrtcu ie otrok s svoiimi želiomi in potrebomi. otroci potrebuieio
píostor in čos zo igro, doživlionie, roziskovonie ĺn ustvorionie ter podporo odroslego zo učenie. Storši
potrebuieio povobilo k sodelovoniu pri nočrtovoniu vzgoinego delo v vrtcu. Zoposleni v vrtcu po potrebuiemo
podporo in pomoč storšev ter širše družbene skupnosti pri nošem delu toko, do ie upoštevono strokovno

ovtonomiio vrtco. Nqšo temelino nologo ie pomoč storšem pri celostni skrbi zo otroke, izboliševonie kvolitete
živlienio družin in otrok, ustvorionie pogoiev za rozYoi otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti, uresničevonie
zohteve po enokih možnostih, upoštevonie rozlĺk in provico do izbire in drugočnosti. Pri uresničevoniu temelinih
nolog si prizodevomo zo svetovno-nozorsko nevtrolnost ter za spoštovonie individuolnih vrednot, sposobnostĺ,
potreb ín želio posomezniko, toko pri delu z otroki kot pri delu s stqrši in sodelovci.
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Pomembno se nom zdĺ, do se poleg drugego ukvoriomo tudi z lostno pedogoško prokso, do znomo kritično
oceniti- kie smo- koi nom dela težove, v čenn smc dobľi in !<ic žclin'lo biti še bo|!ši. Pĺepi-ičoni sr,-,o, c;o ie v
zoposlene potrebno nenehno vlogoti ter do ie vir nopredko v niihovem znon[u ter pripodnosti kolektivu.
Učinkovitost posomeznĺko prĺ dosegoniu niegovih ciliev pomeni niegovo uspešnost, niegovo ceĺovitost po
delovonie v sklodu z niegovimi stqlišči. Pri oprovlioniu svojego poslonstvo moroio vzgoiiÍelii čutiti pomembnost
ter pokĺĺcno in strokovno suverenost. No uspešnost otrok vplivo krepitev profesionolne skupnosti, skrb zo
ureienost in vornost, krepitev zouponio, spoštovonie ĺn opogumlionie drugih, grodnio skupne viziie in hkroti
spremlionie njenego uresničevonic,.7oto si želimo noiti nočine zo razvoi otrokovih kompetenc s posebnim
poudorkom no medpodročnĺh povezovoh, kot so kritično mišlienie, ustvoriolnost, doionie pobud, reševonje
problemov, oceno tvegoni, spreiemonie odločitev, komunikociio in konstruktivno obvlodovonie čustev. Do bi to
dosegli, ves čos nočrtuiemo izbolišonie kokovosti delo prek rozvo]o strokovnih kompetenc zoposlenih, zlosti v
smislu komunicĺronio, reševonio problemov, reševonio konfliktov, usposoblionio oz. rozviionIo spretnosti
konstrukĺivnih diologov, spreiemonio konstruktivne kritĺke, spodbuionio ustvoriolnosti in komunikotivnosti,
nočrtovonio ĺn voden[o proiektov, medkulturne zovesti, somoiniciotivnostĺ, spodbuionio odgovornostĺ ĺn občutko
zo provĺčnost, sodelovonio, solidornosti in sposobnosti empotiie ter nediskriminotornosti. S tem ustvoriomo
sodobneiše, boli dinomično, predono in profesĺonolno okolie, priprovlieno no vkl[učevonie dobrih proks in
inovotivnih novih metod v vsokdonie oktivnosti znotroi nošego vrtco.

Spodbuiomo in se še posebei zovedomo prednostĺ, ki iih ponuio integrirono učenje tu]ego ieziko v čosu kurikulo.
To omogočo dostopnost učenio tuiego ieziko zo vse otroke in prĺspevo k zmonišoniu rozlik med niimi.
Strokovnioki no tem področiu nomreč provi[o, do ie tuii iezik lohko norovno vkliučen med področio izvedbenego
kurikulo. Prednost tego ie, do vzgoiifelii poznoio otroke in niihove potrebe, koiti k uspešnemu učeniu prispevo
tudĺ vorno in spodbudno okolie. Učenie lohko toko poteko tudi večkrot no teden, koiti štUdiĺe so pokozole, do
ie tokšno učenie uspešneiše. Pri nočrtovoniu delo zo otroke s posebnímĺ potrebomi podpiromo nočelo inkluziie.
Vsok otrok s posebnimi potrebomi, komor šteiemo tudi tĺste, ki prihoioio iz sociolno moni ugodnego okolio,
priselience in nodoriene' moro nomreč imetĺ možnost učenio, nopredovonio, potrievonio, doživlionio uspehov in
osebne rosti ter možnost druženio z vrstniki. Prqv toko se nom zdi pomembno posebno skrb nomeniti nodorienim,
kĺ imoio pogosto težove pri izkozovoniu svoie nodorienosti in potrebuieio veĺiko spodbude toko vrtčevskego
kot domočego okolio.

Poseben pomen prĺpisuiemo dokumentĺroniu in obiovlioniu primerov dobrih proks, toko no spletnih stroneh vrtco
in no eTwinĺng portolu kot tudi v strokovnih revĺioh oli zbornikĺh ter sodelovoniu no rozĺičnih posvetih in
mednorodnih konferencoh, soi to vplivo nq prepoznovnost vrtco novzven, no profesionolni rozvoi zoposlenih in
nenozodnie no rozvoi stroke. Veliko bogosľvo vrtco vidimo v orgonizociii rozličnih prireditev, ki povezuieio vse
otrokove pomembne odrosle ter krepiio sodelovonie. vzoiemnost, spoštovonje in zouponie v izredno pestrem
obogotitvenem progromu v okviru ízvedbenegq kurikulumo, v roznolikih dodqtnih deiovnostih ter v rozličnih
proiektih.

Pri vodeniu ĺn nočrtovoniu rozvoio nomen[omo posebno skrb stolnemu strokovnemu rozvoju in vseživĺieniskemu
učeniu zoposlenih ter iim omogočomo možnosti zo vkliučevonie v rozlĺčne oblike dodotnego usposoblionio in
izobroževonio ter rozviionio strokovnĺh in osebnostnih kompetenc.
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Kliub sodobnim pedogoškim konceptom, kĺ so osnovcr obstoiečego slovenskego nocionolnego kurikulumq zo
preclšolske otroke- se v noši oroonizocili zovedomo, koko pomembno ĺe spoznqvoti še dru-oe koncepte in

izvedbene prokse zo delo z niimi. To poskušomo dosegoti toko, do se udeležuiemo rozličnih izobroževoni ter
novo znonio oz. sodobne učne metode noto no rqzlične nočĺne implementiromo V prokso, zlosti no področiu

inkluzivnego izobroževonio otrok. Do bi lohko presoioli kokovost lostne pedo9oške prokse, io izbolišoli in
spremembe vnesli v ĺzvedbeni kurikulum, so nom drogoceno rozlĺčno povezovonio in usposoblionio izven meio

Sloveniie.

od leto 201 2, ko smo zočeli s proiektom Comenius šolsko portnerstvo in z udeležbo no proiektnih obĺskih pri
portneriih iz rozličnih EU držov, ie že več zoposlenih dobilo prve eYropske izkušnie. Z niimi so rozširili svoio

dosedonio vedenio o izobroževolnih proksoh drugod v EU, z osebnimi srečonii ter s spremlioniem neposrednego
pedogoškego delo ob opozovon[u kolegov iz drugĺh držov pri niihovem delu z otroki po se ie še dodofno
okrepilo motivociio nekoterĺh, do bi svoie nove izkušnie z EU mobilnostio nodgrodili tudi z drugimi, boli
fokusironimi ĺn strukturirqnimi izobroževonii in s tem dodoli vrednost svoii pedogoški proksi.

Strokovne delovke so bile vkliučene v Erosmusł mobilnost šolskego osebio (KA 'l 
), udeležĺle so se rozličnih

strukturironĺh tečoiev: prvi ie bil s področio Montessori pedogogike, drugi ie bil norovnon izkustveno (Jogo zo
predšolske otroke), tretiego Uporobo porticipofivnĺh gledoliških metod pri reševoniu konfliktov in drugih

socĺolnih vprošoni v vrtcu vidimo kot pomemben in inovotiven pristop, ki ponuio oktivno soudeležbo, kor ie
pomembno toko zo strokovne delovce kot zo ofroke, še posebei po zo tiste z rozličnimi specĺfĺčnimi težovomi

oz. potrebomi, komor šteiemo tudi tĺste, ki prihoioio iz sociolno moni ugodnego okolio in priselience, četrti ie bil

s področio zgodniego poučevonio tuiih iezĺkov, peti in šesti po sto povezono z internocionolĺzociio kurikulo in

ohronioniem nemoteriolne kulturne dedĺščine. V šolskem letu 20 ] 5/ 1 ó smo sodelovoli tudi v proiektu Erosmus*

KA2 šolsko portnerstvo c.L.E.V.E.R.. Poleg fizične mobĺlnosti strokovni delovci deluieio tudĺ no portolu eTwinin9

ter se poYezuieio z liudmi iz rozličnĺh držovoh, ki se ukvorioio s podobnimi pedogoškimi pristopi. Prov toko
posomeznĺki s prĺspevki sodeluieio no rozličnih mednorodnih konferencoh in posvetih.

Strokovne delovke svoio novo ĺeoretično znonio in pridobliene proktične veščine vkliučuieio v nočrtovoni oz.
izvedbeni kuriku|um kof rozširĺtev, dopolnitev in obogotítev vzgoino izobroževolnego delo s predšolskimi otroki.

V vrtcu med drugim izvoiomo proiekte, ki izbolišuieio komunikociio in spodbuioio nenosĺlno reševonie konfliktov

med vsemi udeleženci vzgoino-izobroževolnego proceso. Z niĺmi skušomo krepiti kliučne kompetence in

spretnosti; spodbuioti oktĺvno in ustvoriolno delo zo ustvorionie novih idei no področiu vzgoie in izobroževonio

ter spodbuiotĺ sposobnosti zo rozvĺionie smĺselnih (problemskih) situocii, ki temeliiio no povezoYoniu rozličnih

področĺi. S tem skušomo prispevoti tudi k ozoveščoniu strokovnĺh delovcev zo občutliivost do družbenego okolio,
nocionolne kulture, identĺtete, multikulturnosti in zo nediskriminotivnost.

Nekoteri proiekti: Mrežo učečih se šol 2 Sodelovonie s storši, Etiko in vrednote v YlZ, Ničelno toleronco do
nosilio Y vrtcu, Celostno vkliučevonie otrok priseliencev' Pomohoimo Y svet, Vrtec zo 2 1 . Stoletie, Rozličnost nos
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bogoti, podobnost nos zblĺžuie, sUsTAlN, c.L.E.V.E.R., Supervĺziio, Somoevolvo.,,", *":":.,;]j::T::':.ľ:
hacn ĺ+a aiio

Zo uresníčitev zodonih ciliev ves čos spodbuiomo strokovne delovce, do se vkliučuieio v proiekte oz. progrome
zo odprovo deiovnikov tvegonio v vrtcu oz. progrome, ki obrovnovoio sociolno vprošonio, kot so problemotiko
priseliencev, enokovredno vkliučevonie, konflikti, nosilie, posivnost, negotovost, neodzivnost ...

Prizodevomo si, do bi postolĺ boli zdrov družbeni sĺstem, soi ie dobro klimo v ustonovi predpogoi zo uspešen
vsestronski rozvoi toko otrok kot zoposlenĺh, zo niĺhovo osebnostno rost in dobro počutie. Z ustreznim nočĺnom
reševonio problemov želimo vsem udeležencem vzgoino-izobroževolnego proceso zogotoviti vorno ĺn priiozno
okoĺie zo udeionionie človekovih provic ĺn vrednot, ki zogotovlioio optimolen otrokov rozvoi.

Kliub vsem prizodevoniem zq ohronitev spodbudne klime in profesionolnih medseboinih odnosov v nošem vrtcu,
po le-to, tudi zorodi nenehnego meniovonio vodstvo, ves čos niho in predstovlio velik deiovnik tvegonio. Liudie
so negotovi, skrbi iih niihovo prihodnost, težko si postovlioio cilie, soi se usmeritve ves čos menioio.

od l. 8. 20l l do 31.7.2o1ó ie vrtec zostopolo rovnoteliico mog. Liono Ceror, univ. dipl. psihologinio ĺn
pedogoginio z nozivom mentorico, od 'l . 8. 20l ó do 28. l0. 20l ó ie Yrtec zostopolo rovnoteliico Frido Rupnik,
od 28. l0. 20l ó dolie vrtec zostopom Andreio Škvorč, mog. prof. pred. vzg. z nozivom svetovolko.

Poleg meniov vodstvenego timo, soi vsoko novo roYnoteliico imenuie tudĺ novĺ pomočnici rovnoteliĺce, imomo
tudi mi težqve z vse večiim obsegom delo, zoostritvomi v povezovi s hišnim redom zqrodi neupoštevonio
dogovorov, vse boli zohtevnimi storši, ki želiio včosih posegoti tudi v ovtonomiio vrtco, z vse večio odtuienostio
med sodelovci, z nezĺuponiem med niimi, obrekovonii. notolcevonii, občutkom neenokostĺ zorqdĺ pločnih
onomolii in vedno novih zohtev delovnego proceso.

Pq vendor zdrovo iedro vrtco ves čos veriome, do ie sobivonie in sožitie mogoče tudi med rozlično mislečĺmi ĺn
zoto ves čos išče nove nqčine zo vzpostovitev zdrovih medseboinih odnosov.
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5 ZBIRANJE IN ANALIZA PODATKOV

Zo merienie orgonizociiske kulture in klime V vrtcu smo uporobĺli vprošolnik, ki go zo ugotovlionie orgonizociiske
kuhure in klime no šoli predlogo Šolo zo rovnotelie in ie prireien po Furnhorm in Goodstein (1997). Vprošolnĺk
noi bi omogočil pozneiše rozumevonie, evolvociio in spreminion]e orgonizociiske kulture in klĺme no šoli.

Vprošolnĺk smo priredili in zoieli le izbrone kriteriie. No konec vprošolniko smo dodoli pet trditev in eno odprto
dodotno vprošonie.

Vprošolnik so onketironci reševoli v pisni obliki, izpolnievonie ie bilo ononimno, novodilo zo reševonie so bilo

iosno, čos in prostor reševonio ni bil določen.

Uporobile smo kovzolno-neeksperĺmentolno metodo, kot roziskovolni pristop po kvontitotivno roziskovo

Vzorec

Rozdelili smo75 vprošolnikov, toliko smo dobili tudi vrnienih. Vzorec ie zoiemol strokovne delovce, ki de|oio

neposredno z otroki v oddelkih.

Opis postopko zbironio podotkov

Roziskovolno vprošonio smo oblikovoli po preučevoniu Ustrezne lĺteroture in roziskov o orgonizociiskĺ kulturi in

klimi predstovlienih v teoretičnih izhodiščih ter z reflektironiem lostne pedogoške prokse. Sledilo ie onolizo
odgovorov in interpretociio rezultotov.

Notronio veliovnost rozĺskove smo zogotovili z ugotovitvomi, ki ĺmoio utemeliitev v zbronih podotkih.

Postopek obdelove podotkov

Zo vsoko področie posebei smo seštele ocene ĺn poiskole oritmetično sredino.

Stran l-2



Sa moevalvacijsko poročilo

Deiovniki, pri koterih smo dosegĺi srednio vrednost nod 3,O, predstovlioio visoko stopn]o ĺn prispevoio k ugodni
vlińiv x^li l^i^.,^;l-i l.-+^-?L _^-..lr-r:_ *-J ! ô:__ a^ __'_'t_r '. l! ?' l . .Nl, Nvlgl||! |g4vrIu| |s lllt'u lro lrl !rrv' Prgu5lLlvl|LIlo sreorlĺo sTopn|o. oelovnlKl z vreonosT|o
med 0 in 1,B po pľedstovlioio nizko stopnio in neugodno vplivoio no klĺmo.

'r i ,\,,,,,11,,'l rl,;1,, 1r.,;

V Vrtcu Noidĺhoico ie zoposlenih l l0 strokovnih delovcev. Anketo o klimi v vrtcu ie bilo v izpolnitev dono 75
prisotnĺm strokovnim delovcem. Vseh 75 strokovnih delovcev ie onketo tudi vrnilo. V čosu onketironio ie bilo v
vrtcu veliko bolniško odsotnost, hkroti ie potekolo tudi zimovonie. Skupno srednio oceno klime v nošem vrtcu ie
3,09.

Komunikociio

Noinižio oceno pri deiovniku Komunikocíio so dobile trdiwe llTudi v neformolnih zodevoh no šoli sem dovoli
dobro obveščen.((, in sĺcer 2,57,r)Ni me stroh, dq mi bo kdo od sodelovcev zomeril, če govorim odkrito.ĺĺ 2,ó1
in llSodelovci ne sprožoio neresničnih govoric o meni.(( 2, 64. Noivišio oceno ie dobilo trditev llMoii sodelovci
so z mono priprovlieni rozprovlioti o strokovnih zodevoh.((, in sicer 3,30. Srednio oceno pri deiovniku
Komunikociia ie 2,97.

Odnosi

Nojnĺžio oceno pri deiovniku odnosĺ sto dobili trdiľvĺ ))s sodelovci se občosno družimo tudi ĺzven službeĺĺ in
sicer 2,5ó in trditev llČutim, do si sodelqvcí med seboi zoupomoĺĺ 2,89. Noivíšio oceno ie pľeielo trdĺtev llS
sodelovci sodeluiem, ne tekmuiemĺĺ in sicer 3,5ó. Srednio oceno pri deiovniku odnosĺ ie 3,24.

Timsko delo

Noinižio oceno pri deiovniku Timsko deĺo ie dobilq trditev llNq nošĺ šoli ie veliko timskego deloĺĺ, in sicer 2,95.
Noivišio oceno ie dobilo trditev ))Veriomem v timsko delo in sodelovonie.((, in sicer 3,74. Sredn[o oceno prĺ
deiovniku Timsko delo ie 3,34.

Reševonie konfĺiktov

Noinižio oceno pri deiovniku Reševonie konfliktov ie dobilo trditev llVodstvo nom omogočo usposoblionie zo
reševonie konflĺktov.ĺĺ, in sĺcer 2,73. Noivĺšio oceno ie dobilo trdĺtev llVeriomem, dq so konstruktivno rešenĺ
konflikti gibolo sprememb in rozvoio.((, in sicer 3,ó9. Srednio oceno deiovníko Reševonie konfliktov ie 3,24.

No groievonie in motivironie

Noinižio oceno pri deiovniku Nogroievonie in motivíronie ie dobilo trdífev llVzpostovlieno ie rozliko prĺ
nogroievoniu zoposlenih z dobrimi in tistih s slobimi rezultoti.ĺĺ, in sicer l,44. Noivišio oceno ie dobilo trdĺtev
llDelo, kĺ go oprovliom, me moliviro.{(, in sicer 3,ó. Sredn[o oceno pri rozdelku Nogroievonie ĺn motivironie ie
2,68.
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od75 strokovnih delovcev iih 70 soglošo s tem, do se ugled vodie ne zmonišo, če prizno, do imo podreieni
p!'c!v, on po ne,73 iih sog!aša s tem, dc se ug!ed vodie ne zmon!šo, če le-to pri.znł nopoko !n se 'onio opl'ov!č!,
73 iih spreiemo delo izven delovnego čoso, če ie potrebno, do ie nologo dobro oprovl[eno, 64 iihv delovnem
okoliu ne toleriro negotovosti in odlošonio, ó0 po iih ne deluie brez posvetovonio s svoiimĺ sodelovci.

Aktivnosti, ki iih strokovni delovci predlogoio zo izbolišonie odnosov so: neformolno druženio ĺn skupne
ekskurziie (Bx), timsko delo/teombuilding (8x), enok odnos vodstvo do vseh zoposlenih (3x), podporo s stroni
vodstvo (3x), konstruktivni pogovori (2x), strokovni oktivi zo izmeniovo izkušeni (2x), izobroževonio (2x), delo
no sebi in delovnice zo osebnostno rost (2x), superviziio, hospitociie, oblikovonie skupnih dogovorov no rovni
vrtco, večio informironost' sprotno reševonie konfliktov, upoštevonie večinskego mnenio pri zoposlovoniu
novego kodro, nogroievonie dobrih delovcev.

6 SKLEP| lN PREDLoG| STRoKoVNlH REŠ|TEV Po oPRAVLJENl ANAL|Z|
STANJA

Z analizo smo prišli do ugotovitve, do so noše težove provzoprov podobne kot iih imoio fudi druge vzgoino-
izobroževolne instĺtuciie nq rozličnih nivoiih izobroževonio.

Poiovlioio se težove z vodsfvom, nesoglosii med vodstvenimi delovci, meniove vodstvenih tĺmov, poverioniem
nolog, rivolstvom, rozličnimi stolišči in prepričonii, subiektivnimi teorĺiomi, neustrezno komunikocĺio, neustreznim

reševoniem konfliktov, občutkom neenoke in neprovične obrovnove, rozlično rovnio izobrozbe, nezodovolistvom
s pločilom zo delo, nestrinionie z nočinom delo nodreienego in sodelqvcev, slobo informironie in odsotnost
povrotnih informocii, uvoion[e sprememb in odpori, ki se pri tem poiovlioio, neupoštevonie idei, predlogov,
želio, šikonironiem posomeznikov, bolniškimĺ izostonki, preobremenienostio, povečonim obse9om delo,
neupoštevoniem dogovorov, vse boli zohtevnimĺ storši, odluienosfio med sodelovci z nezouponiem med niimi,

obrekovoniĺ, notolcevonii, ni prepoznovonio dobro oprovlienego delo, občutkom neenokosti zorodi pločnih
onomolii in vedno novih zohtev delovnego proceso ...

No osnovi onolize zbronih podotkov v Vrtcu Noidihoico ugotovliomo, do deiovniki Odnosi, Timsko delo in

Reševonie konfliktov dosegoio srednio vrednost nod 3 in s tem predstovlioio visoko stopnio in prispevoio k

ugodni klimi v vrtcu. Deiovnĺko Komunikociio ter Nogroievonie in motivĺronie dosegoto srednio stopnio, vendor
nod 2,7. Noinižio stopnio dosego krĺteriii Vzpostovlieno ie rozliko prinogroievoniu zoposlenih z dobrimi in tistih

s slobimi rezultoti pri deiovniku Nogroievonie in motivironie, ĺn sicer dosego izredno nizko stopnio, le 1 ,44,ins
tem predstovlio velik deiovnik ľvegonio, soi neugodno vplivo no klimo. Zoto go bomo posebei skrbno preučili
ter premislili, koko bi lohko stonie izbolišoli in koko bi lohko vsok posomeznik vplivol noni.

Rozlogi zq nostonek slobi medseboinih odnosov so rozlični. Lohko izvĺrqio iz ene some osebe, ker nĺ zodovolino
s položoiem, lohko nostoneio v skupini zorodi slobego medseboinego rqzumevonio, lohko nostoneio med

skupinomi, ker ni provego sodelovonio, lohko nostoneio tudi v odnosu do svoiego vrtco. Noštevomo le nekotere
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predloge oz. nočelo, ki noi bĺ iih upoštevoli zo preprečevonie nostonko slobih medosebnĺh odnosov (Možino,
ann t r"

. Čłoveku ie trebo rozloźiti, koi se od niego pričokuie, koi ie niegovo delo, koŤere so niegove nologe, provice,
dolžnosti.

o Vsokdo noi preime zosluženo priznonie.
o Sodelovce ie trebo vnoprei obvestitĺ o sprememboh, ki bodo vplivole nonie.
o Kqr noibolie ie Írebo upoštevoti interese in sposobnosti posomeznikov.
. lgroti ie trebo politiko odprtih kort.

Zo dobre medosebne odnose ie potrebno: poznoti sebe, poznoti druge in spoštovoti sodelovce. Ko ureiomo
medosebno nosprotio, moromo pozĺti predvsem no to oli želimo zodostiti somo svoiim potrebom olĺ tudi
potrebom drugih. Če želim zodostiti somo svoiim potrebom, ie noš cĺli prevlodovonie. Če po želimo zodostiti
potrebom drugih, gre zo prilogoionie. Če želimo zodostiti toko svoiĺm potrebom kot potrebom drugih, se
moromo zočeti dogovorioti. Če po ie noš cili le delno zodostiti eni in drugí stroni' ie to kompromis. Če gre zo
nosprotie, ki zo nos ni pomembno in nos ne zodevo, ie noibolie, do se mu izognemo (prov tom).

Kliub vsem nošim preteklim odnosom moromo prevzeti svoi delež odgovornosti zo dobre medosebne odnose v
kolektivu. Lohko nom pomogoio noslednii elementi (prov tom):

. se noučimo iskrene, odprte in dvosmerne komunĺkocĺie,

. svoĺe nestrinionie izrožqmo no prĺmeren nočin (konstruktivnq kritiko),
o sodelovce pohvolimo zo niĺhove uspehe oz. kokovost,
o sodelovce poslušomo ĺn upoštevomo ľozličnost niihovih osebnih mneni in stolĺšč,
o odkríto izrcržomo svoie občutke in skrbi, povezone z delom oz. z odnosi v kolektivu,
o konflikte rešuiemo sproti no konstruktiven nočĺn _ ne žolimo, temveč odkrĺto orgumentiromo in enoko

pustimo tudi sogovorniku.

Zokliučĺmo lohko s tem, do smo nošlĺ odgovor no vprošonie, ki smo si go zostovili kot cili somoevoĺvociie, in sĺcer
))S koterimi konkretnimi oktívnostmi lohko izbolišomo odnose v kolektivu?ĺĺ Toko kot rozlični ovtorii (Možino,
2001, Musek Lešnĺk,2006, Boiželi, 2013, Mikek,20'l5) tudi mi ugotovliomo, do sto orgonizociisko kulturo in
orgonizociisko klimo živo orgonizmo' no kotero vplivo splet rozličnih deiovnĺkov in ki se nenehno spreminioto.

Skozi rqziskovo smo s pomočio sodelovcev v kolektivu prišlĺ do odgovorov, kotere so tiste konkretne oktivnosti,
ki bi lohko pozitivno vplivole no odnose v kolektívih in s tem soustvor[ole tudi pozitivno klimo. Aktĺvnosti, ki [ih
strokovni delovci predlogojo zo ĺzbolišonie odnosov, so: neformolno druženio ĺn skupne ekskurziie, timsko delo,
teombuĺlding, športno druženio, enok odnos vodsľvo do vseh zoposlenih, podporo s stroni vodstvo, konstruktivni
pogovori, strokovni oktivi zo izmeniovo izkušeni, izobroževonio, delo no sebi in delovnice zo osebnostno rost'
intervĺziio in superviziio, hospitociie, oblĺkovonie skupnih dogovorov no rovni vrtco, večio informironost, sprotno
reševonie konflĺktov, upoštevonie večinskego mnen[o pri zoposlovoniu novego kodro, nogroievonie dobrih
delovcev, ustonovitev gledoliške skupĺne, delovnice po skupinoh (odnosi, komunikociio), reolno povrotnq
informociio, zohtevo vodstvu, do se ne tolerĺro polovičorstvo, skupni uskloieni dogovori, priprovlionie dogodkov
(tim sestovlien iz člonov rozličnih oktĺvov) ...
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lzBotJšAVA

Temelino izhodišče noše ĺzbolišove 50 bili rezultqtĺ onkete, kĺ ie bĺlo med strokovnimi delovci izvedeno V mesecu

iuniiu 2017 in se ie nonošolo no nfihovo počutie V vÍtcu Izkozolo se ie, do ie noiboli pereč problem področie
odnosov in komunikociie, in sicer predvsem somoiniciotivno sodelovonie med sodelovci in odkrito komunikocii,
povezovonie, povezonost skupĺne/kohezivnost, delovonie zo skupne cilie . Glede no dobliene rezultote, smo se

odločili, do deiovnosti usmerimo k izbolišoniu omenienih področii.

Med sodelovci smo želeli, in si to želimo tudi v prihodnie, izbolišoti odnose in komunikocĺio ter posledično
oblikovoti pozitivno klimo v vrtcu. S tem želimo dvigniti nivo motivíronosti strokovnih delovcev zo sodelovonie in

skupno delo ter s tem Usľvorili optimolne pogoie zo dobro počutie vsokego posomezniko.

Skozi celo šolsko leto 20l7f 18 smo izvoioli rozlične deiovnosĺi, ki so bile usmeriene k skupnemu ciliu. Skupoiz
oktivom strokovnih delovcev smo sprvo sestovili okciiski nočrt, ki bo služĺl kot smerokoz zo izbolišonie odnosov
in komunĺkociie v kolektivu v prihodniih letih. Ker so pri sestovlioniu okciiskego nočrto sodelovoli vsi strokovni
delovci, ie bilo pričokovoti oktivno ude|eŽbo pri nočrtovoniu in izvedbi deiovnosti. 7a loźio izvedbo smo svoie
znonie podkrepili tudi s predovoniem ge. Tonie Povšič, z noslovom Uspešno komunikociio in konstruktivno
reševonie konfliktov, skozi koterego smo spoznoli rozlične vidike pristopo h komunikociii ĺn reševoniu
medseboinih konf liktov.

Deiovnostĺ smo poleg tego v fem šolskem letu že spretno vpenioli v proces delo, posebei bi izpostovili: uvedbo
temotskih strokovnih oktivov, skupni zoitrk; v sklopu delovnih sestonkov delitev znoni, veščin; temotsko srečonio
in izmeniovo mneni, izkušeni, no vzgoiiteliski zbor smo povobili Roko Trkoio, neformolno druženio strokovnih

delovcev, druženie v centru liublione zo veseli december, bowling, predstovo zo zoposlene (špos teoter:

Deklĺščino), kino, iogo, voie zo hrbtenĺco, enoko provilo zo vse, igro skriti priioteli ... itd. Ponovno smo zočeli
več čoso posvečoti tudi sodelovoniu med enotomi, kĺ se ie v preteklih letih precei osiromošilo.

V letošniem letu po smo tudi člonĺce timo in rovnoteliĺco, ki smo vkliučene v progrom Mreže, skozi izobroževonie
lgro tolentov (Lego sirious ploy) poglobile noše sodelovonie, ki ie temeli zo uresničitev noše skupne viziie. Gre
zo metodo, kier udeleženci s pomočio lego kock noideio noiboliše rešitve zq izzive oziromo probleme, s koterimi
se srečuieio. Pogloblieno rozmišlioio o konkretnih izzivih, problemih ĺn so dobrodošle v kolektivih, kier ie nivo
komunikociie slobši.

V mesecu iuniiu bo izvedeno tudĺ Strokovno ekskurziio, ki bo skozi deiovnosti pomogolo podkrepiti cĺli noše

izbolišove. Progrom bo zoboven in sproščen motivociiski dogodek. Osredotočen bo k oktivnemu doživetiu
skupine in odkrivoniu Pirono no drugočen nočin. Pironski zoklod ie zosnovon toko, do si somi sproti priprovliomo
prepreke. Ekipe so seznoniene z osnovnimi novodili, potem po spodbuiene, do svoiĺ llkonkurenčni{{ ekipi
priproviio izzive in zonimive nologe. Odkrivonie zoklodov Pirono ie ovonturĺstični teqm building, kier udeleženci
skozi oktivne ĺn kreotivne nologe doživiio ''srce" mesto, spoznovoio kulturo in zgodovino, komuniciroio z
domočini, okušoio kulĺnorĺčne dobrote ter spoznovoio store primorske igre. Težovnost in nologe bodo odvisne

od noših ideinih zosnov, v nos po se bo prebudil pustolovski duh. Pod budnim spremstvom noših onimotoriev ...

do zoklodo. Nošo iznoidliivost, ideie in pustolovski duh bost norekovoli dodotno težovnost konkurenčni ekipi.
Večio povezonost in pripodnost vrtcu se kože v velikem številu priiovlienih strokovnih delovcev.

Nošo skupno pof do zostovlienego cilio po bo skozi deiovnosti in srečonio usmerieno k uresničitvi zostovlienego
cilio tudi v prihodniem šolskem letu.
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Fotogrofiie z noših srečoni prikozuieio, do je bĺl delovni proces ĺskonio izbolišove ĺn prĺprove okcĺiskego nočrtq'
l a !, l-!l ._ I . vrKl |ę rJll voqerl 5 5ĺrorll clqíllc [lmo, nqrovnon ToKo, oo 50 5e sKozl oe|ovnosÍl ln soclolne lgÍe Kreplll oonosl ln

komunĺkociio med sodelovci.
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lzbolišovo smo celostno vpelioli v proces delo, s čemer smo postovili temelie zo uresnĺčitev zostovlienego cilio.
Sicer oo gre pri tem zo trolnostni rozvoi, zoto bomo tudi v orihodnie živlienie v vrtcu-, deĺovnosti in srečoniq

usmerili k izbolišoniu medosebnego sodelovonio v kolektivu ter oktĺvnemu in somoinĺciotivnemu sodelovoniu

strokovnih delqvcev pri deiovnostih. Strmeli bomo k cĺliu, do bo pozitĺvno klimo in komunikociio zoživelo kot del
vsokdono

Trenutno izbolišovo s stroni strokovnih delovcev zoznovomo s številčneišo udeležbo no orgonizironih deiovnostih
in moni negodovonio pri pristoponiu k deiovnostim, veliko udeležbo strokovnih delovcev no neformolnih

druženiih, več skupnih oktivnosti (skupni proiekti, druženio, predsŤove zo otroke), proznovonio roistnih dni v
zbornici, večio povezonost, odgovornost, zovzetost, boliši notronii odnosi...

Po oprovlieni temeliiti evolvociii oprovlienego delo (onketnĺ vprošolniki iunii 20l8) si bomo v zočetku šol. leto

2o18/19 postovili nove cilie in oblĺkovoli nov okciiski nočrt zo troinostno ohronion[e in bogotenie proiektnih

rezultotov.

,
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7 ZAKLJUCEK

Nq osnovi vsego zopĺsonego menimo, do smo zostovl[enĺ cili dosegli. Noše ugotovĺtve gredo v smeri, do sto
toko orgonizociisko kulturo kot pozitivno klimo toko odgovornost vsokego posomezniko kot tudĺ kolektivo kot
celote. Skozi proces somoevolvocĺie smo prišli do ugotovitve, do nikokor ne 9re ustvorionie pozifivne klime
osredotočotĺ le no odnose, soi so odnosĺ le eden od deiovnikov, ki prispevoio k nienemu sooblikovoniu, noše
ugotoviľve po 50 v sklodu z ugotovitvomi rozličnih ovtoriev, ki smo iih povzemolĺ v teoretičnem delu nologe
(Boiželi, 2o13, Musek Lešnĺk, 2006, Mikek, 2o1ô, Možino,200'l). Včosih so lohko odnosi v kolektivu po vseh
kriteriiih dobri, po vendor se nom zdi, do nekoi moniko. Menimo, do bi bilo dobro, do bi v prihodnosti poleg
kvontĺtotivnĺh rezultotov roziskqv kokovost orgonizocĺiske klime in orgonizociiske kulture v nošem vrtcu tudi
presololi oziromo bi zo ugotovlionie niune kokovosti upoĺobĺli tudĺ kvolitotivno roziskovo. Z uporobo rozličnih
metod bi tqko zogotovĺli večio verodostoinost rezultotov.

Nodvse se nom zdi pomembno ohronioti troinost proiektnih rezultotov, zoto bomo oktivnosti nodolievoli s

sodelovoniem s Šolo zo rovnotelie oziromo v niihovih progromih, povezovoniem s CMEPlUS-om no področiu
mednorodnĺh povezov, sodelovoniem z lokolno skupnostio... K sodelovoniu bomo povobili tudi priznone
strokovnoke: Joniio Prgičo, dr. Kristiono Musek Lešnik, dr. Evo BošĺiončiĘ go. Borboro Kondo in še kogo., vse z
nomenom slediti zostovlienemu cil[u ín v podporo krepiwe pozitivne klime, sproščenĺh, o profesionolnih
medseboinĺh odnosov in spreminioniu orgonĺzociiske kulture. Vzporedno bomo še povečono skrb nomenili
zdroviu no delovnem mest in problemu obsentizmq.
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Prilogo A

Anketni vpľošolnik

Drogi sodelovci,

če ie klimo v kolektivu pozitivno, vlodo v niem ugodno in priiotelisko vzdušie. Zoposleni se med seboi dobro
rozumemo, smo zodovolini s svoiim delom, motĺvironi in uspešni. Rozumemo io kot vsoto splošno spreietih stolišč,

prepričoni, predpostovk in pĺičokovoni, ki običoino niso nĺkier zopisoni, po vendor pomembno določoio

delovonie vseh zoposlenih.

Povsem drugoče po ie, kodor ie klimo negotivno. Tokrot v odnosih vlodo nopetost, nezodovolistvo, prihoio

do konfliktov, zvišuieto se obremenienost in stres.

Slobo komunikociio v kolektivu pripelie do tego, do konfliktov ne rešuiemo konstruktivno. Pogosto iih zonikomo

oli pometemo pod preprogo in ker ostoioio nerešeni, prihoio do zomer in nerozumevonio.

Prosimo vos, do izpolnite vprošolnik zo ugotovlionie klĺme no šoli. Vprošolnik ie ononĺmen.

V spodniih tobeloh so novedeni deiovniki, ki vp|ivoio no klĺmo v orgonizociii. Do trditev se opredelite toko, do

no 4-stopeniski lestvici oznočite, koliko se striniote z vsoko izmed niih. Rozmislite, koteri deiovniki so zo
vzpostovlionie dobre klime pomembni zo vos.

4 Močno se striniom.

3 5e striniom.

2 Delomo se střiniom.

I Se ne slriniom.

KOMUNIKACIJA 4 3 2 I

l. Pri komuníkociii z vodstvom nĺsem v podreienem položoiu.

2. Vodstvo me spodbuio k diologu

3. Zo pogovor z vodstvom imom dovoli prĺložnosti

Ą. Z vodstvom lohko govorim odkrito, ne do bi me bilo stroh sonkcii

Stran 20



5. Ni me stroh, do mi bo kdo od sodelovcev zomerĺl, če govorĺm
oclkrĺto_

6. S sodelovci se pogovoriomo priiotelisko in sproščeno

7. Sodelovcem lohko povem, kor mĺslĺm in koi sí želim.

8. S sodelovci ne oprovliom drugih sodelovcev.

9. Sodelovci ne sprožoio neresnĺčnĺh govorĺc o menĺ

l0. No volio imom vse ĺnformociie, kĺ iĺh pri svoiem delu potrebuiem.

l l . o vseh pomembnih zodevoh no šoli sem dovoli dobro obveščen.

l 2. Tudi o neformolnĺh zodevoh no šoli sem dovoli dobro obveščen.

l3. obveščonie ie provočosno.

l4. Moi oktĺv dobro sodeluie in komuniciro z drugimi oktivi.

l 5. Moii sodelovci so z mono priprovlienĺ rozprovlioti o strokovnih
zodevoh.

l ó. V šoli poteko učinkovito komunikocĺio

1 7. Moie delo ie učinkovito, ker moii sodelovcĺ redno komunicĺroio z
mono.

'l 8. od vodstvo dobim dovoli povrotníh informocĺi o svoiem delu.

l 9. od sodelovcev dobim dovoli povrotnih informocĺi o svoiem delu

SREDNJA OCENA

Samoevalvacijsko poročilo

ODNOSI 4 3 2 I

20. S sodelovci sodeluiem, ne tekmuiem

2l . Zoupom vodstvu

22.Cutim, do mi vodstvo zoupo.

23. Cutĺm, do sĺ sodelovci med seboi zoupomo.

24. Spoštuiem svoie sodelovce in iim to fudi pokožem

25. Cutĺm. do me sodelovcĺ spoštuieio.

26.Pri delu sĺ med seboi pomogomo ĺn se podpĺromo.

27.Y tež.ovnih okolĺščinoh se še boli povežemo.

2B. Cenim dosežke svoiih sodelovcev.
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29. Sodelovci ceniio moie dosežke.

30. odnosi no šoli so tokšni, do vsok don pridem z veseliem v službo

3l " S sodelovci se občosno družimo tudĺ ĺzven službe.

SREDNJA OCENA

TIMSKO DELO 4 3 2 I

32. Veriomem v timsko delo ĺn sodelovonie.

33. Usposoblien sem zo delo v fimĺh.

34. Vodstvo spodbuio timsko delo ĺn sodeluie v timĺh.

35. No noši šoli ie veliko timskego delo.

3ó. S tĺmskim delom ložie dosegomo skupne cilie

37. Vloge v timih so uskloiene s posomeznĺkovim znoniem in spretnostmi.

38. Čutim, do v timĺh vlodoto zouponie ĺn podporo.

39. Zorodĺ tĺmskego delo ložie oprovĺm svoie zodolžitve.

40. V timĺh se skupoi veselĺmo doseŽkov

4l.V tĺmih skupoi skrbimo drug zo drugego.

SREDNJA OCENA

REšEVANJE KoNFtlKTov 4 3 2 I

42. Veriomem, do so konstruktĺvno rešenĺ konf likti gibolo sprememb ĺn

rozvoĺo.
43. Prĺzodevom sĺ, do bi konflikte reševoli konstruktĺvno in pozitĺvno.

44.Poznom strotegiie zo reševonie konflĺktov in iih uspešno uporobliom

45. Vodstvo nos spodbuio, do konflĺkte rešuiemo čim hitreie in iih ne
puščomo ob stronĺ.

4ó. Vodstvo nom omogočo usposoblionie zo reševonie konf liktov.

47.Ząrodi učĺnkovitego reševonio konfliktov se bolie počutim in ložie
delom.
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NAGRAJEVANJE IN MOTIVIRANJE 4 3 2 I

48. Dobro delo ie prepoznono.

49.7a dobro oprovlieno sem deležen pohvole in priznonio

50. Menim, do ie vodstvo preveč popustliĺvo do sodelovcev, ki ne deloio
dobro.

51.7a svoie delo preiemom UstÍezno pĺočĺlo

52.Pri svoiem delu sem deležen ugodnosti.

53. Vzpostovlieno ie rozliko pri nogroievoniu zoposlenih z dobrimi in
tĺstih s slobĺmĺ rezultotĺ.

54. Menim, do ie moio delovno obremenitev ustrezno.

55. Menim, do ie ocenievonie letne delovne uspešnosti ustrezno
zostovl ieno.

5ó. Seznonien sem s poročilom o oceni svoie delovne uspešnostĺ in imom o
nĺei možnost spregovoríti z nodreienĺm.

57. Delo, ki go oprovliom, me motĺvĺro

SREDNJA OCENA

SREDNJA OCENA

Prosĺm, če se opredelite še do nosledniih trditev:

Kotere oktivnosti predlogote zo izbolišonie klime v kolektivu?

Zohvoliuiem se Vom zo sodelovonie pri prizodevoniih zo izbolišonie klime v kolektivu.

Vprošolnĺk ie prireien po Furnhom ĺn Goodsteĺn (1997).

DA NE

Ugled vodie se zelo zmonišo, če prizno, do ĺmo podreieni prov, on pq ne.

Ugled vodie se zelo zmonišo, če prizno nopoko in se zonio oprovĺči

Spreiemom delo izven delovnego čoso, če ie potrebno, do ie nologo dobro
oprovlieno.

V delovnem okoliu tolerĺrom negotovost in odlošonie.

Deluiem brez predhodnego posvetovonio s svoiimi sodelovci.

Stran 23



Prilogo B

4 - močno se strinjam, ]. - se ne strinjam

Šľ. vpnłŠnlNNlKoV: 75

VRTEC NAJDIHOJCA

Samoevalvacijsko poročilo

KOMUNIKACIJA

4 3 2 t Brez

odg.

Srednja

ocena

]-. Pri komunikaciji z vodstvom nisem v podrejenem položaju. 30 3L LL Ż L 3,20

2. Vodstvo me spodbuja k dialogu 25 38 10 L I 3.r7

3. Za pogovor z vodstvom imam dovolj priložnosti 28 37 8 1. 7 3.24

4. Z vodstvom lahko govorim odkrito, ne da bi me bilo strah

sankcij.

30 29 10 5 L 3.13

5. Ni me strah, da mi bo kdo od sodelavcev zameril, če govorim

odkrito.

18 2L 25 1.L 0 Ż.6L

6. S sodelavci se pogovarjamo prijateljsko in sproščeno 26 37 1.L 1 0 3.L7

7. Sodelavcem lahko povem, kar mislim in kajsi želim Ż1' 36 L4 4 0 2.98

8. S sodelavci ne opravljam drugih sodelavcev 2L 4I 1.'.t 2 0 3.08

9. Sodelavci ne sprožajo neresničnih govoric o meni 12 3Ż 22 8 1. 2.64

L0. Na voljo imam vse informacije, ki jih pri svojem delu
potrebujem.

15 45 t4 L 0 2.98

11. o vseh pomembnih zadevah na šoli sem dovolj dobro
obveščen.

18 39 L7 L 0 Ż'98

12. Tudi o neformalnih zadevah na šoli sem dovolj dobro
obveščen.

9 3Ż 27 7 0 2.57

13. obveščanje je pravočasno L6 40 19 0 0 2.96

14. Moj aktiv dobro sodeluje in komunicira z drugimi aktivi. 16 37 19 2 L 2.90
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15. Moji sodelavci so z mano pripravljeni razpravljati o
ętrnlĺnrrnih zaÁorlah

31 34 9 0 1. 3.30

16. V šoli poteka učinkovita komunikacija 1.1_ 39 18 7 0 2.7Ż

L7. Moje delo je učinkovito, ker moji sodelavci redno
komunicirajo z mano.

19 44 8 3 L 3.07

18. Od vodstva dobim dovolj povratnih informacij o svojem
delu.

19 36 14 6 0 2.90

19. Od

delu.
sodelavcev dobim dovolj povratnih informacij o svojem 20 37 L5 3 0 2.98

SREDNJA OCENA 3 2.97

Samoevalvacijsko poročilo

oDNOST

4 3 2 1 Brez

odg.

Srednja

ocena

20. S sodelavci sodelujem, ne tekmujem. 63 9 3 0 0 3.80

21,.7aupam vodstvu 34 33 7 L 0 3.33

22. Čutim, da mi vodstvo zaupa 31_ 35 7 1. L 3.29

m, da si sodelavci med sebojzaupamo.23. 15 41. 15 4 0 2.89

24. Spoštujem svoje sodelavce in jim to tudi pokažem. 44 28 2 1, 0 3.s3

utim, da me sodelavci spoštujejo'25. Č 20 44 9 2 0 3.09

26. Pri delu si med seboj pomagamo in se podpĺramo 31 32 1.L 0 L 3.27

27.V teźavnih okoliščinah se še bolj povežemo. 29 30 T4 2 0 3.L4

28. Cenim dosežke svojih sodelavcev 54 Żo L 0 0 3.69

29. Sodelavcicenijo moje dosežke' 27 39 8 1. 0 3.22

30. odnosi na šoli so takšni, da vsak dan pridem z veseljem v
službo.

z4 4t 7 3 0 3.L4

31. S sodelavci se občasno družimo tudi izven službe. L1, 33 17 13 1. 2.56

SREDNJA OCENA 3 3.24
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TIMSKO DELO

4 3 2 L Brez

odg

Srednja

ocena

32. Verjamem v timsko delo in sodelovanje. 56 19 0 0 0 3.74

33. Usposobljen sem za delo v timih 44 25 6 0 0 3.43

34. Vodstvo spodbuja timsko delo in sodeluje v timih 29 36 9 T 0 3.Ż4

35. Na naši šolĺ je veliko timskega dela 19 36 L7 3 0 2.9s

36. S timskim delom lažje dosegamo skupne cilje 48 26 1. 0 0 3.63

37. Vloge v timih so usklajene s posameznikovim znanjem in

spretnostmi.

3L 30 LL 7 2 3.2s

38. Čutim, da v timih vladata zaupanje in podpora Ż6 34 L4 0 L 3.16

39. Zaradi timskega dela lažje opravljam svoje zadolžitve 33 31 IL 0 0 3.29

40. V timih se skupaj veselimo dosežkov 39 3L 5 0 0 3.45

41. V timih skupaj skrbimo drug za drugega 31 34 10 0 0 3.28

SREDNJA OCENA 3 3.34

Samoevalvacijsko poročilo

REŠEVANJE KoNFLlKToV

4 3 2 L Brez

odB

Srednja

ocena

42. Verjamem, da so konstruktivno rešeni konflikti gibalo

sprememb in razvoja.

53 ŻL L 0 0 3.69

43. Prizadevam si, da bi konflikte reševali konstruktivno in

pozitivno.
52 Żo z 0 '1. 3.67

44' Poznam strategije za reševanje konfliktov in jih uspešno

uporabljam.

l_5 52 8 0 0 3.09
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45. Vodstvo nas spodbuja, da konflikte rešujemo čim hitreje in

jih ne puščamo ob strani.
22 39 t1. 2 L 3.09

46. Vodstvo nam

konfliktov.
omogoča usposabljanje za reševanje L4 3L 26 4 0 2.73

47.Zaradi učinkovitega reševanja konfliktov se bolje počutim in
lažje delam.

28 35 10 Ż 0 3.18

SREDNJA OCENA 3 3.24

Samoevalvacijsko poročilo

NAG RAJEVANJ E IN MOTIVIRANJE

4 3 2 1 Brez

odg

Srednja

ocena

48. Dobro delo je prepoznano. L9 36 18 Ż 0 2.96

49.Za dobro opravljeno sem deležen pohvale in priznanja L5 37 20 3 0 2.8s

50. Menim, da je vodstvo preveč popustljivo do sodelavcev, ki

ne delajo dobro.

24 24 23 3 1. 2.93

5L. Za svoje delo prejemam ustrezno plačilo. 7 23 20 25 0 2.L6

52. Pri svojem delu sem deležen ugodnosti 8 16 28 2t 2 Ż.1'5

53. Vzpostavljena je razlika pri nagrajevanju zaposlenih z

dobrimi in tistih s slabimi rezultatĺ.
2 L8 24 30 T 1..44

54. Menim, da je moja delovna obremenitev ustrezna 1.1. 26 28 8 2 Ż'54

55. Menim, da je ocenjevanje letne delovne uspešnosti
ustrezno zastavljeno.

1.6 36 2L 2 0 2.88

56. Seznanjen sem s poročilom o oceni svoje delovne
uspešnosti in imam o njej možnost spregovoriti z nadrejenim.

34 33 5 2 L 3.34

57. Delo, kiga opravljam, me motivira 47 Ż6 2 0 0 3.60

SREDNJA OCENA 3 2.68
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TRDITVE DA NE Brez

uu6.

Ugled vodje se zelo zmanjša, če prizna, da ima podrejeni prav, on pa ne. 5 70 0

Ugled vodje se zelo zmanjša, če prizna napako in se zanjo opraviči Ż 73 0

Sprejemam delo izven delovnega časa, če je potrebno, da je naloga dobro
opravljena.

73 2 0

V delovnem okolju toleriram negotovost in odlašanje 10 64 L

Delujem brez predhodnega posvetovanja s svojimi sodelavci. 13 60 2

PREDIAGANE AKTlVNosTl zA lzBouŠRĺĺlr oDNoSoV:

- neformalna druženja in skupne ekskurzije (8x)

- ťmsko delo/teambuilding (8x)

- enak odnos vodstva do vseh zaposlenih (3x)

- podpora s strani vodstva (3x)

- konstruktĺvni pogovori (2x)

- strokovni aktivi za izmenjavo izkušenj (2x}

- izobraževanja (2x}

- delo na sebi in delavnice za osebnostno rast (2x)

- supervizija (zunanji izvajalec)

- opazovanje dela v skupinah (hospitacije)

- oblikovanje skupnih dogovorov na ravni vrtca in večja informiranost

- skrinja za anonimne pohvale in pripombe

- nagrajevanje dobrih delavcev

- sprotno reševanje konfliktov

Samoevalvacijsko poročilo

- upoštevanje večinskega mnenja opri zaposlovanju novega kadra
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Priloga C

AN KETA ZAPOSLEN t 2OL7 I L8
VRTEC N=79

4-zelosemzadovoljen,3-semzadovoljen,2-nisemzadovoljen,l-splohnisemzadovoljen

L. Kako ste zadovoljnĺ z obogatitvenimi dejavnostmi, ki so se izvajale v letošnjem šolskem letu
(Gledališče zatirani h, ,äfr na, n met ?

o Vašĺ redl vi z obogatĺtvenĺmi dejavnostmi

2. Kako ste zadovol ni z neformalnimisreča i in strokovno eksku ?

3. Kako ste zadovo ni z letošnjo uvedbo strokovnih aktivov?

4. Ali biv rihod em šolskem letu želeli nada evati s strokovnimi aktivi?

lmate p za nov aktiv?

4 3 2 L Brez odg. Sr. vrednost
39 15 2 0 Ż3 3,66

- Ne morem oceniti. (2X)

- Nisem imela. (5X)
- Letos nismo sodelovali - malčkĺ'
- Telo zadovoljna z obogatitveni mi dejavnostmi.
- Tudi kakšna urica za 1' starostno obdobje, predvsem 2-3.
- Nogomet je zares kvalitetna vadba, zato prosimo za nadaljevanje, tudi angleščina.
- Morda katera od obogatĺtvenih dejavnostiv oddelku 4-5, ker jih je če ne potrem preveč.
- Ne poznam.
- Preveč Vsega.

4 3 2 L Brez odg. Sr. vrednost
54 77 I 0 7 3,74

4 3 2 t Brez odg. Sr. vrednost
50 24 0 L 4 3,64

DA NE Brez odg.
72 5 2

94% 6%

- Učenje kitare (2X).

- Prva pomoč prĺ najmlajšĺh
- Zdravstveno varstvo.
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- Tečaj šivanja.
- (nrlalnrrania c Daálanřlzim iněłi+l tfnm /cam talzni zoln za tn\lJL J l 999bv ll \J!tt! Lul\vJ Ĺvlv Ĺ9 !v/

5. Kako ste zadovoljni z izboljšanjem klime
-ve

-nanr u vrtca?

. Prosĺm, pojasnite vaš odgovor:
- V enoti so se odnosi ĺzboljšali' (5X)

- Zaposleni smo se bolj povezali, klĺma je prijetna.
- Sproščeno, Veselo, vljudno, kritično - >odkrito<, ni obrekovanja.
- Mislĺm, da je stanje isto dobro.
- Vidi se, da se dogajajo spremembe. Na nivoju Vrtca pa bo potrebnih več skupnih srečanj.
- Nisem opazila sprememb na boljše. (2X)

- osebno ne čutim ĺzboljšanja. Menim, da se težave ne lotevamo na pravi način.
- Klima v tako velikem kolektĺvu ne more biti dobra, ker se premalo poznamo.
- Dobro sodelujemo, se smejimo, pomagamo in pogovarjamo.
- Umirjenost, strokovnost, prijetno vzdušje, dober vodja in ravnateljĺca.
- Potrebno je še več dela na tem področju, predvsem indĺvĺdualno.
- Še vedno smo preveč pogrupirane, premalo medsebojne pomočĺ in sodelovanja.
- Mislim, da se zaposleni dobro razumemo in sodelujemo.
- Menim, da je klima slabša kot v drugih enotah.
- V Bibi nam še malce manjka, ampak gre na bolje.
- Menim, da je klima s spremembo vodstva boljša'
- Z vsemi sodelavci se razumem ĺn z njimi sodelujem' (2X)

- Težko komentiram na nĺvoju Vrtca, ker ne vem kaj se dogaja v drugih enotah.
- Še vedno so možnosti izboljšav.
- Verjamem, da mora Vsak posameznĺk doprinesti, da se kaj izboljša.
- Naj se ne dela razlik med enotami.
- Klima je super z izjemo peščice.
- Klĺma se je izboljšala do zadnjega pripetljaja pa je močno padla'
- Vsak od nas bi moral bĺti d aven ri tem. Predvsem pa pri sebi rešit, kar se rešiti da

6. Ali bĺ v prihodnjem šolskem letu želeli nadaljevatĺ z dejavnostmi v okviru Klime in kulture v vrtcu
(izobraževanja, delavnice, neformalna druženja, strokovna ekskurzija, delovanje v timih, sodelovanje pri

odločĺtvah ...)?

t Brez. odg. Sr. vrednost4 3 2

3,2328 37 9 '). 4

4 3 2 1 Brez odg. Sr. vrednost
18 44 7 1. 9 3,73
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Samoevalvacijsko poročilo

DA NE Brez odg.
Áa I z

88% 12%

7. Bi se vam zdela v el va vsebine v vrtcu omembna ĺn bĺ o prli?

8. Kako ste zadovoljni z izvedbami h zborov?

9. ocenĺte zadovoljstvo z delovnimisestanki
delovnih sestankov,

4 3 2 I Brez odg. Sr. vrednost
42 34 2 1. 0 3,48

ridob ne informa e

- vode e delovnih sestankov,

- vzduš na delovnĺh sestankih

10. Ocenite timsko sodelova oddelka

1L. Na kakšen način si želite izvedbo hospitaci V e?rihod

DA NE Brez odg
76 2 1.

97% 3%

4 3 2 t Brez odg. Sr. vrednost
48 28 2 0 I 3,59

4 3 2 L Brez odg. Sr. vrednost
45 29 5 0 0 3,51

4 3 2 L Brez odg. Sr. vrednost
60 19 0 0 0 3,76

4 3 2 T Brez odg. Sr. vrednost
49 29 1 0 0 3,6r

4 3 2 I Brez odg Sr. vrednost
57 15 2 0 5 3,74

- Podobno kot do sedaj. (26X)
- V isti enoti. (2X)
- Enako - le jaslični oddelek ne.
- Vrata so vedno odprta.
- Ne želim si hospitacije!!!
- V dogovoru s sodelavci, glede na tematiko
- Kol alne hospitaci
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Samoevalvacijsko poročilo

- Zadovoljna s trenutnim načinom.
- Da nas hospitirajo sodelavci in se odpre razprava med namĺ.
- Rada bĺ, da pridejo druge enote'
- Ne želim sprememb'
- Starostno.
- Naključno izbrani oddelki.
- Enako, vendar ne več kot 3 osebe v oddelku poleg otrok , VlE., pom. Vzg.

- Da me kdo pride pogledat.
- Predvsem prĺsotnost sodelavcev in njihovo iskreno mnenje.
- V manjšem številu.
- Nepotrebne.
- Vsako drugo leto. (2X)

1-2. Vaši redl teme h ita v nasled em šolskem letu:

13. Se lahko povežete z:
- VlZlJo: Postalĺ bomo rodorn ši iskalci izvirnih idej za otroke rihodnosti

- POSTANSTVOM: S sodobnimi sto in na teme h tradic ed emo otrokom popotnico za modrijutri

- Po ŽEUl (4X)

- MATEMATTKA (sX)
- UMETNOST (7X)

- DNEVNA RUTTNA (2X)

- Morda glede projektov na nivoju enote.
- Oblikovanost igralnega prostora, spodbudno okolje za otroke.
- GTBANJE (sX)
- IGRE
- Tema iz področja, vsako leto drugo področje, ostalo prepuščeno delavcem
- ZDRAVJE V VRTCU
- JEZIK (2x)

- NARAVOSLOVJE (2X)

- GLASBA (2x)

- PLES
- TEME rZ KURTKULA (2X)

- TEMA NAJ BO TZPEUANA rZ TEMATSKEGA SKLOPA SKUPTNE (2X)

- Poskusi: fizikalni, kemijski.
- rsTo (2x)

- KAKOVOST V VRTCU

DA NE Brez odB
3 868

96% 4%

DA NE Brez odg.
68 4 7

6%94%
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DA NE Brez odg.
74 0 5

1.00% 0%

14. Kako ste zadovol jni z možno o izbire izobraževani?

15. Kako ste zadovo ni s sodeĺova em svetovalne službe?

16. Ka bi v nasledn em letu še rebovali s strani vodstva?

- VREDNOT.AM! rnncł crinn.+ .^'J^l^.,^^l l lvJ!, Jt vl lvJl, JvqElvvoĺ l ^ 

l'^Ł,,ą-E, I'IJLVOT ilu5t, Íĺl

Samoevalvacijsko poročilo

4 3 2 L Brez odg. Sr. vrednost
43 33 3 0 0 3,51

4 3 2 t Brez odg. Sr. vrednost
43 24 7 L 4 3,45

- Včasih večjo podporo in vključevanje v strokovne aktive
- Razumevanje, podporo.
- Začrtano je pozitĺvno deĺovanje, naj tako tudĺ ostane.
- Več neformalnih srečanj, aktivi'
- Vse OK.
- Vse super.
- Zaenkrat čĺsto zadovoljna z inf., ki jih želim imetĺ'
- Več obiskov ravnateljice na strokovnĺh aktĺVih vzgojiteljic, pogovorĺ z njo o življenju v vrtcu.
- Več prisotnosti v hiši.
- Takšnega vodstva sĺ želim še naprej'
- Podporo, 3. osebo, pohvale.
- Ne spremenite se.
- Ažurnost.
- Hitrejši odziv in izpolnitev dogovorov.
- Naj ostane enako.
- Podporo ĺn posluh.
- Pogrešam psihologinjo; strokovno usposobljeno psihologinjo, ki ti pomaga prĺ otrocih (s
posebno obravnavo.
- Še vedno možnosti izobraževanj.
- Pogodbo za nedoločen čas.
- Vse OK; hvala za podporo.
- Podporo. (2X)

- Posluh je čisto dovolj.
- Več odkritosti, vsi enakovredni.
- Več konkretnih ukrepov do tĺstih, ki delajo nestrokovno in protĺ Vrtcu'
- Da odreagira pravočasno ob kršitvah delavca.
- Vodstvo nam zelo dobro prĺsluhne, lahko pa bi večkrat prišli pozdravit str. kader v oddelke.
- Mislim, da se zelo trudita obe ravnateljica + om. ravnateljice).
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- Da se staršem ne ustreže V Vsem/ vseh željah, kapricah (postavitĺjasne meje!!!).
- Vegansko kosilo za zaposlene.
- Dobro voljo, inciativnost.
- Vsebine iz projekta ZDRAVJE V VRTCU.
- Vnašam '.' nove ĺdeje vedno posredujem.
- Veselje, sproščenost, ustvarjalnost, dobro klimo ...

- Svoje kvalitete.
- Še boljše vzdušje.
- Montessorĺ delavnice oz. kotičke' (2X)

- Spec. olĺmpijado kot dejavnost večinskih oddelkov.
- Pozitivno vzdušje, večjo povezanost.
- še več sodelovanja.
- Pozitivno energijo. (2X)

- Še več dobrih odnosov - skozi povezovanje in druženje.
- lntegracĺjo.
- Več izobraževanj na temo medsebojnĺh odnosov.
- Več povezovanja med oddelki.
- Nevmešavanje staršev v vzgojnĺ proces.
- Spoštovanje vseh delavcev ĺn >kaznovanje< tistĺh, kĺ vnašajo nemir in delajo ))zgago(

- Mogoče bi spet uvedli odrasli pevskĺ zbor.
- Mir, delavnost ĺn kolegĺalnost.
- Sodelovanje s Ped' inštitutom.
- Več teambuildinga.
- Dobro počutje.
- Pozitivno klimo.
- Da bĺse imeli bolj radi, se spoštovalĺ, sĺ pomagali, predvsem pa se poslušali.
- Več športnih dejavnosti.

ro a in tudi ihod e leto Tačke ma čke

LI b| ŻelelI va Vnesti V naŠ Vrteci

18. Bi želelĺ še ka čitĺ?

Samoevalvacijsko poročilo

- Hvala.
- Kar tako naprej. Smo na dobri potĺ.
- Ne pozabiti na dejstvo, da se otrokom omogoči igra, učenje skozi ĺgro in ne toliko
storil nostna naravnanost.
- Premalo sem udeležena v Življenju skupin, da bĺ lahko verodostojno izpolnĺla vprašalnik.
- Ne ... se dobro počutim.
- Svetovalna služba - med letom vsa pohvala, ob koncu leta pa ... ??? (nerazumne pobude
glede oblikovanja oddelkov za novo šolsko leto)
- Rada bi pohvalila vzgojiteljice, ki so odprle vrata našim otrokom in pohvala vodji vrtca za

str st in le odnos do nas
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Samoevalvacijsko poročilo

- Vsaka hiša naj rešuje svoje probleme, ne da hiša, kjer funkcionirajo med sabo dobĺva očitke,
ker se drugje ne razumejo oz. so problemi.
- Super smo - večina !
- Super ste oz. smo.
- Sem zelo zadovoljna.
- Zelo zadovoljna z delom pom. ravnateĺjice Alenke Grošelj (podpora, informiranost,
prĺja1nost, delavnost ...).

- Želĺm, da bi razpravljali o kodeksu poklicne etĺke, saj opažam, da posamezniki ne delujejo
profesĺonalno (v manjšinĺ, da ne bo pomote).
- Da se večĺnoma vsltrudĺmo za dobrobit otroka.
- Več bol se e!
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Akcijski načrt - enota Palček

ZAVOD: VRTEC NAJDIHOJCA, ENOTA PALCEK

čnľlclTIMA: URšKA PURKART, ALENKA GRošEU
PoDRočJE lzBoUšAVE: >V TEJ HlŠl SoDELAVcl šlRlJo NEMlR, RUŠlJo sKUPlNsKo USTVARJALNosT lN DELOVANJE ZA sKUPNE clUE(
(KOH EZTVNOST/POVEZAN OST SKU Pl N E).

cIU lzBoušłvr: PoVEZATI sTRoKoVNE DELAVcE VRTcA, DA Bl DELoVALI ZA sKUPNE clUE, ZA DoBRoBlT VRTCA'

2AKAJ sMo lzBRAL!TA clu? Cilj smo skupaj izbrali na podlagi vprašalnika, 1. in 2. delavnice Klima in kultura.

POTREBT'll VlRl:

SKUPNI ZAJTRI( IN IZLET

BOSTA SPEUANA S

STRANI VRTCA, OSTALE

AKTIVNOSTI P,\ V LASTNI

REŽlJl

KAKO?
MERILA

a šrEvll-o
NEFORMALNIH
sREČANJ
PRISOTNOST
STROKOVNIH
DELAVCEV

a

KDAJ?

OD JANUARJA DO

DECEMBRA 2OL8:
o JAN.: BOWLING,

SKUPNI ZAJTRK
o FEB.: KINO
o MAR.:

PREDSTAVA,
o APRIL: POHOD Z

LUČKAMl
o MAJ: ESCAPE

ROOM
o JUN.: IZLET V

PIRAN
o JOGA, VAJE ZA

HRBTENICO...

KDO?
NOSILCI, IZVAJALC!

STROKOVNI DELAVKI:
o uRšKA PURKART
o NlNA NlKoLlČ

SKUPINA ZA
TEAMBUILDING

DEJAVNOSTI:

L. NEFORMALNA
DRUŽENJA
STROKOVNIH
DELAVCEV:

o BOWLING
o PREDSTAVAZA

zAPosLENE 1Šľłs
TEATER:<DEKLlšČlNA)

o IZLET

o POHOD
o ESCAPE ROOM
o KINO



REKVIZITI

PRlPoMoČKl

PRISOTNOST
STROKOVNIH DELAVCEV

a šĺrvllo
IZVEDENIH
AKTIVNOSTI

uorLrŽgł sTRoK.
DELAVCEV

o

Šĺrvllo ponoČłrul
STROKOVNIH DELAVCEV

MESEC APRIL IN MESEC
JUNIJ 201-8

. Šosro telo
2oL7/ŻoL8

o JESEN 20L7
o 7. FEBRUAR 2018-

BRANJE POEZIJE
o APRIL 2018-

SKUPNA IGRICA
STROK. DEL.:
ošrRRl KUZMA(
(2L.3.201"8 - 1.

del. sestanek)

Šosro LETI ŻoI7/2or8
NA DELOVNIH SESTANKIH
- PO IZVEDENIH
lZoBRAŽEVANJlH

STROKOVNI DELAVKI:
ALENKA G' lN URŠKA P'

STROKOVNI DELAVCI

STROK. DELAVCI, KI SE

U DELEŽlJo lZoBRAŽEVANJ

Ż' soclALNE IGRE oZ.
DRUŽABNA sREČANJA
V VRTCU V
PoPoLDANSKEM Čłsu

3. AKTIVNO
SODELOVANJE PRI

IZVEDBI

OBOGATITVENEGA
PROGRAMA VRTCA
(DEJAVNOSTTZA
orRoKE):

o AKTIVNOSTI PO
TRAKTIH

o SKUPNA IGRICA VSEH
STROK,. DELAVCEV ZA
oTROKE (VSAK

STROKOVNI DELAVEC
PREVZAME SVOJO
vLoGo)

o BRANJE POEZIEZ
OTROKI- KULTURNI
TEDEN

4. PRENOS ZNANJA MED
ZAPOSLENIMI-
POVZETEK VSEBINE
lZoBRAŽEVANJA



PoZoRNosT Z,Ą

slMBoLlČNo [lARlLo
1

PROSTOR ZA
RELAKSACIJO

STROKOVNO GRADIVO

PRAVILNIKI VRTCA:
. HlŠNl F.ED

o PRAVILNIK O

VAROVANJU
OTROK

šĺrvllo DRUŽENJ

Šrrvllo DRUŽENJ

. šlrvllo IZVEDB

. šĺrvlto
PRISOTNIH
STROKOVNIH
DELAVCEV

UPošTEVANJE PRAV|L ZA
VSE

o v ČłSu oDMoRA
. Šosro lrto

2Or7l2or8
. šosro trro

2OL8/2Or9

. v Čłsu oDMoRA

. Šosro lrlo
2OL7/20L8

. Šosro lrĺo
2Ot8/2OL9

OKTOBER 2018

VEs ČAs

a VSI STROKOVNI
DELAVCI

o ALENKA IN NIVES-

SEZNAM+ZBIRANJE
PRISPEVKOV

a VSI STROKOVNI
DELAVCI

o VODSTVO

o LARA

a VSI STROKOVNI
DELAVCI

a ZUNANJI
IZVAJALEC

a VODSTVO

o VSI DELAVCI
VRTCA

5. PRAZNOVANJE
ROJSTNIH DNI-

DRUŽENJE

6. DRUŽENJE V ČAsU
PAVZE

a UREDITEV PROSTORA
ZA RELAKSACIJO

a MASAŽA

7. DELO NA SAMEMU
SEBI:
o PREDAVANJE

ZUNANJEGA
IZVAJALCA g.

ROBERTA
KRŽlšNlKA

8. ENAKA PRAVILA ZA VSE

STROKOVNE DELAVCE



EVALVAcIJA, PoRočllo - KLIMA lN KULTURA, ENoTA pRlčrr, šosro LETo: 2oL7l2oĺr8

ZAVoD: VRTEC NAJDlHoJcA, ENoTA pRlČrr
čuľlclTIMA: unŠrn PURKART, ALENKA cnoŠru

pooRoÜľ lzgoušRvE: >V TEJ Hlšl soorlłvcl ŠlRuo NEMlR, nuŠllo sKUPlNsKo UsTVARJALNosT lN DELoVANJE ZA sKUPNE clUE(
(KOH EZ|VN OST/POVEZAN OST SKU Pr N E).

clu lzBoušavg: PoVEZATI sTRoKoVNE DELAVcE VRTcA, DA Bl DELoVALI ZA sKUPNE clUE, ZA DoBRoBlT VRTcA.
ZAKAJ sMo lzBRALl TA clu? Cilj smo skupaj izbrali na podlagivprašalnika, L. in 2. delavnice Klima in kultura'

KRATEK oPls DELAVNIC: Na 1. delavnici so strokovni delavci med štirimi možnimi izbrali eno področje izboljšave. Na 2' delavnici so napisali
dejavnosti, izvajalce, čas, merila - osnutek akcijskega načrta. Tretje srečanje je bilo predavanje Tanje Povšič: )USPEšNA KoMUNlKAclJA lN
KONSTRUKTlVNo REšEVANJE KoNFLlKTOV<. Akcijski načrt so dobili vsi strokovni delavci po e-mailu. lzpolnili so tudi evalvacijske vprašalnike

t
*,í

,lt



ą

REATIZIRAN E DEJAVNOSTI :

1" NEFoRMALNA DRUŽENJA sTRoKoVNlH DELAVCEV:
o DRuŽrĺvJE V CENTRU UUBUANE ZA VESELl DECEMBER,
o BOWLING,
o SKUPNI ZAJTRK,
o PREDSTAVA ZA zAPosLENE (špłs TEATER:aDEKLlšČlNA),
o KINO,
o JOGA, VAJE ZA HRBTENICO ...





a

a

2. AKTIVNO SODELOVANJE PRI IZVEDBI OBOGATITVENEGA PROGRAMA VRTCA (DEJAVNOSTI ZA OTROKE):

a AKTIVNOSTI PO TRAKTIH,

SKUPNI lGRlCl VSEH STROK. DELAVCEV ZA OTROKE (VSAK
I

sTRoKoVNl DELAVE6 PREVZAME svoJo VLoGo): DARILo, Šrnnr KUŁMA

DOBI NAGRADO,
BRANJE POEZIJE Z OTROKI- KULTURNITEDEN

3. PRENos ZNANJA MED ZAPoSLENlMl- PoVZETEK VsEBlNE lzoBRAŽEVANJA na delovnih sestankih

4. PRAZNoVANJA RoJsTNtH DNl- DRUŽENJE



5. DELO NA SAMEMU SEBI:
o PREDAVANJE ))USPEŠNA KoMUNlKAclJA lN KONSTRUKTlVNo REšEVANJE KoNFLlKToV<, Tanja Povšič, vodja programov in projektov

Mestna ZPM Ljubljana

6. ENAKA PRAVILA ZA VSE STROKOVNE DELAVCE

7. |GRA sKRlTl PR|JATEU - v času Veselega decembra

še nerealizirane dejavnosti:
5' NEFoRMALNA DRUŽENJA sTRoKoVNlH DELAVCEV:
o IZLET (2. junij 20t8, PTRAN),
o PoHoD NA RoŽNlK (je zaradi slabega Vremena odpadel),
o ESCAPE ROOM.

6. soclALNE lGRE oZ. DRUŽABNA SREČANJA V VRTCU V POPOLDANSKEM Čłsu 1so bile zaradi predavanja prestavljene)

7. DRUŽENJE V čAsU PAVZE: URED|TEV PRosToRA ZA RELAKsAclJo, MASAŽA

Kako ste izboljšavo preverili?
o z evalvacijskim vprašalnikom,
. z opazovanjem,
o z intervjuji strokovnih delavcev

V čem se kaže izboljšava?
o velika udeležba strokovnih delavcev na neformalnih druženjih,
o želja po neformalnih druženjih,
o več skupnih aktivnosti (skupni projekti, druženja, predstave za otroke),
. praznovanja rojstnih dni v zbornici,
o večja povezanost, odgovornost, zavzetost,
o notranji odnosi.



AKCIJSKI NACRT . KLIMA IN KULTURA,
ENoTA ceľĺcł

ZAVOD: VRTEC NAJDIHOJCA, ENOTA CENCA

Čnľlcl TIMA: MATEJKA PREKSAVEC, URŠKA PUSToVRH

pooRoČlr Egol-.JŠRvE: oDNoSl lN KoMUNlKAclJA

clLJ lzBoL.lŠłve: lzgoLlŠłNA, BoLJ oDKRITA KoMUNlKACIJA MED SoDELAVcl

ZAKAJ sMo lzBRALlTA CILJ? clLJ JE BlL |ZBRAN GLEDE NA REZULTłĺ vpRnŠłLNlKA

POTREBNI V!RI:

SKUPNIZAJTRK,IZLET IN

PREDSTAVA SO
ORGANIZIRANI NA NIVOJU
VRTCA, OSTAI.A
sRrcłrulł PA BoDo V
ORGANIZACIJI STR.
DELAVK

KAKO?
MERILA

. ŠTrvlLo
NEFORMALNIH
snecłrul

o PRISOTN0ST
STROKOVNIH
DELAVCEV

KDAJ?

OD JANUARJA DO
DECEMBRA 2O1B:

oJAN.: SKUPNIZAJTRK
oMAR.: PREDSTAVA,
oAPRIL: POHOD NA

RoŽNlK
o MAJ:
PREDPoclTNlŠKA
VEČERJA, oDPRTA
KUHNA

.JUN.: IZLEI V PIRAN,

KDO?
NOSILCI, IZVAJALCI

STROKOVNI DELAVCI

VODSTVO

SKUPINA ZA
TEAMBUILDING

DEJAVNOSTI:

NEFORMALNA DRUZENJA
STROKOVNIH DELAVCEV:

o POHOD NA ROZNIK
. OBISK ODPRTE KUHNE
o PREDSTAVAZA

ZAPoSLENE (ŠP^"s

TEATER:<DEKLISCINA)
. IZLET NA NlVOiU

VRTCA
o SKUPNI ZAJTRK



PRISOTNOST
STROKOVNIH DELAVCEV

STEVILO IZVEDB

STEVILO IZVEDENIH
AKTIVNOSTI

UDELEŽBA sTRoK.
DELAVCEV

ODEC.
PREDNOVOLETNA
VAČERJA

MESEC JUNIJ 2018

MESEC oKToBER 20'ĺ8

soL, LETO 2017t18
Šol rcro 2o18t19

STROKOVNI DELAVCI

STROKOVNI DELAVCI

a PREDNOVOLETNA
vrČrRlł
pRropoČlrrulŠxn
vrČrR"lł
JOGA, VAJE ZA
HRBTENICO...

a

a

STROKOVNO .DRUZABNA
sneČłľ,lł

o USTVARJALNA
DELAVNICA V MGLC
(mednarodni grafični likovni
center)

o OGLED lN PED.
DELAVNICA V MUZEJU
NoVEJŠE ZGoDoVlNE

AKTIVNO SODELOVANJE PRI
IZVEDBI OBOGATITVENEGA
PROGRAMA VRTCA

a AKTIVNO SODELOVANJE
PRI PROJEKTIH ENOTE
(EKO-VRTEC,...)
SODELOVANJE PRI
USTVARJANJU
PREDSTAV,
KONCERTOV...

a



STROKOVNO GRADIVO

ZUNANJI IZVAJALEC

Šrevllo ponocłlrll
STROKOVNIH DELAVCEV

o STEVILO IZVEDB. Šlrvuo
PRISOTNIH
STROKOVNIH
DELAVCEV

Šolsro LEII 2017t2o1ľ
rN 2018/19
NA DELOVNIH SESTANKIH
PO O IZVEDENIH
lZoBRAŽEVANJlH

Šolsro LETo 2018/19

STROK. DELAVCI, KI SE
UDELEŽlJo
lzogRAŽevRNU

oVSl STROKOVNI
DELAVCI

oZUNANJI IZVAJALEC

PRENOS ZNANJA MED
ZAPOSLENIMI. POVZETEK
VsEBlNE |ZoBRAŽEVANJA

DELO NA SAMEMU SEBI:
o PREDAVANJE ZUNANJEGA

IZVAJALCA
g' RoBERTA KRŽ|ŠNlKA
o BRANJE LITERATURE NA

TEMO KOMUNIKACIJE,
oDNosoV (npr. teŽave in

sporočila psička Pafija)' TER
OKROGLA MIZA

o VAJA DOBRE
KOMUNIKACIE )POGOVOR
Z MEDIATORJEM(



EVALVACIJA. KLIMA IN KULTURA,
ENoTA ČrľĺČł

ZAVoD: VRTEC NAJD|HoJcA, ENoTA ČrnČn

Čuľĺlcl TIMA: MATEJKA PREKSAVEc, URŠKA PUsToVRH

pooRoc.lr zgol_.JŠlvE: oDNoSl lN KoMUNlKAclJA

clLJ lzBoLĺŠłve: lzgoLlŠłNA, BoLJ oDKRITA KoMUNlKAclJA MED SoDELAVcl

z^KAJ sMo IZBRALITA clLJ? clLJ JE BlL IZBRAN GLEDE NA REZULTłr vpRłŠłLNlKA.

KRATEK OPIS DELAVNIC

NA 1. DELAVNlcl So STRoKoVNl DELAVcI ľĺro ŠrlRlnĺl ľĺoŽrulMl IZBRALI ENo pooRoc.le lzgol-.JŠnvn.

NA 2. DELAVNlcl so NAPlsALl DEJAVNoSTI, IZVAJALcE, cAS, MERILA - oSNUTEK AKclJSKecR ľĺRČRIR.

TRETJE sREČRľl.lr JE BlLo PREDAVANJE TANJE povŠlc: )USPEŠNA KoMUNlKAclJA lN KoNSTRUKT|VNo ReŠevRľĺ.lr
KONFLIKTOV(.

REALIZI RANE DEJAVNOSTI :

o AKTIVNO SODELOVANJE PRI PROJEKTIH ENOTE (EKO-VRTEC, ...)

o SODELOVANJE PRI USTVARJANJU PREDSTAVE ZA OTROKE lN IZVEDBA (JAJCE)
. PRENos ZNANJA MED ZAPoSLENlMl- PoVZETEK VsEBlNE lzogRAŽeVANJA (strokovni aktivi)
. DAN zn oRuŽeNJE s PR|JATELJ| (ustvarjalnice, igra, zabava, Cici kino)
. ClSlllNA AKCIJA



PREDAVANJE )USPEŠNA KoMUNlKAclJA lN KoNSTRUKT|VNo REŠEVANJE KoNFLlKToV(, Tanja Povšič, vodja programcv in

projektov Mestna ZPM Ljubljana
NEFoRMALNA DRUŽENJA STRoKoVNlH DELAVCEV:
- SKUPNI ZAJTRK,
- PREDSTAVA ZA ZAPosLENE (ŠPAS TEATER:<DEKLlŠČlNA),
- KINO,
- JOGA, VAJE ZA HRBTENICO ...

Nekaj načrtovanih dejavnosti (glej Akc|ski načrt Enota Cenča) ostaja nerealiziranih, a se jih veselimo v prihodnjih mesecih

Kako ste izboljšavo preveril!?

. z evalvacijskim vprašalnikom,

. zopazovanjem,
o z intervjuji strokovnih delavcev

V čem se kaže izboljšava?

o velika udeleŽba strokovnih delavcev na neformalnih druŽenjih,
. več skupnih aktivnosti,
o vecja povezanost, odgovornost, zavzetost,
o notranji odnosi.

a

a



MREŽE uČnČm SE vRTCEV: AKCIJSKI NAČRT
Klima in kultuľa

ZAYoDz Vľtec Najdihojca, enota Biba

člłľl TIMA: Meta Šoba, Alma Šušteršič

NAŠ PRoBLEM:
- Strokovne delavceje pred sodelavci strah govoriti odkrito.

- Stľokovni delavci pri delu pogrešajo več samoiniciativnega sodelovanja med sodelavci

PoDRoč JEIZBoLĺŠłvn: odnosi in komunikacija

CILJ IZBOLJSAVE:

Vsak posameznik samoiniciativno pľispeva svoj lasten delež k boljšemu sodelovanju v kolektivu.

ZAKAJ SMO IZBRALI TA CILJ?

V rezultatih ankete, ki je bila med strokovnimi delavci izvedena v mesecu juniju 2017 in se je nanašala na njihovo počutje v vrtcu, se je izkazalo,

da je najbolj pereč problem v enoti Biba, podľočje odnosov in komunikacije. Glede na dobljeno' smo se odločili, da dejavnosti usmeľimĺl k

izboljšanju omenjenih področji. Med sodelavci toľej želimo izboljšati odnose in komunikacijo ter posledično oblikovati pozitivno klimo v vľtcu.

To bo vplivalo na dobro počutje in večjo motiviranost strokovnih delavcev za sodelovanje in skupno delo.



KAKO BOMO CILJ DOSEGLI ?

KAKO bomo doseglio kaľ smo
načľtovali?

DEJAVNOSTI

FoRMALNA SREČANJA

SODELOVANJE MED
STROKOVNIMI DELAVCI :

1. Sreěanja vzgojiteljev po starostnih

skupinah - izmenjava mnenj, izkušenj,
itd.

2. V sklopu delovnih sestankov podelitev

znar a, veščin med sodelavci- npr.

učenje plesa, italij anskeg a jezika,

oblikovanje slanega testa, itd.

KDO?
Izvajalcĺ' nosilci

TZVAJALCI

Beti Mešić'
strokovni delavci

Strokovni delavci, ki
imajo opravljena
izobtaževaĄana
določęnem področju.

KDAJ?
čas, do kdaj,

kolikokľat, roki za
izvedbo dejavnostĺ

CAS

Enkrat v tľomesečju oz.
po potľebi.

Enkľat v tromesečju oz.
po potrebi.

KAKO?
Merila- kako bomo vedeli,

da smo načľtovano
doseglĺ.

NAČIN

Število izvedb in zaključno
evalvacijsko sľečanje

POTRE,BNI VIRI

Čas, material za
izvedbo, scdelovanje
strokovnega kadra

Število načrtovanj in izvedb
delovnih sestankov.

3. Tematska srečanja in pogovor o
primerih iz prakse.

Meta Šoba,
strokovni delavci

Enkľat v tľomesečju oz. Število izvedenih sľečanj.
po potrebi.



4.Izmenjava strokovnega kadra med
oddelki- izvedba dejavnosti stľokovnega
đelavca v drugem oddelku.

5. Naključni obiski z oPP v različnih
oddelkih.

NEFORMALNA SRECANJA

l. Skupno pĺaznovanje rojstnih dni'

2. Oglasna deska lepih misli

3. Skupinskiizlet- v sklopu Stľokovnega
aktiva Team building

Meta Šoba,
stľokovni delavci

Strokovni delavci
ľazvojnih oddelkov

Stľokovni delavci, kr

v določenem mesecu
pľaznujejo rojstni
dan.

Anasstasia Fellini,
strokovni delavci

Strokovni delavci,
vodje strokovnega
aktiva Team
building

Enkĺat mesečno

Dvakľat mesečno

Šolsko leto 201712018 in
201812019.

Šolsko leto 2017l20l8 in
201812019.

Število načľtovanj in izvedb
dejavnosti.

Stevilo obiskov.

Število pogostitev za
strokovne delavce v
zboľnici.

Mesečna osvežitev oglasne
deske.

Čas, mateľial za
izvedbo, so{elovanje
stľokovnega kadra

Junij 2018 Izvedbaĺzleta.



4. Spomladanski sprehod s socialnimi
igľami.

Alma Šuštęršič,
.strokovni delavci

Maj 2018 Izĺedba spreho'da.

KAKO BOMO VEDELI, DA SMO CILJ DQSEGLI ?
Ko bodo vse zastavljene dejavnosti ręaliziraną pľičakujemo izboljšanje medosebnęga sodelovanja v kolektivu teľ aktivno in
sodelovarrje stľokovnih delavcev pri dejavnostih.
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B) KAKo STE SPREMEMB o- IZBILJŠAVo PREVERILI, V Čpv sp rłŽp ŹgoL"rŠAVA IN KAKo VESTE,

DA STE DOSEGLI CILJ

Izboljšavo smo celostno vpeljali v pľoces dela, s čemeľ smo postavili temelje za uresničitev zastavljenega cilja. Siceľ pa gre pri tem za Ü'ajnostni

tazvoj, zato bomo tudi v prihodnje življenje v vrtcu, dejavnosti in sľečanja usmerili k izboljšanju medosebnega sodelovanja v kolelĺtivu teľ

aktivnemu in samoiniciativnemu sodelovanju strokovnih delavcev pri dejavnostih. Strmeli bomo k cilju, da bo pozitivna klima in komtrnikacija

zaživęla kot del vsakdana.

Trenutno pa izboljšavo s stľani strokovnih delavcev zaznavamo s številčnejšo udeležbo na organiziranih dejavnostih in manj negodol'anja pľi

pristopanju k dejavnostim.
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C) PRIMER DOBRE PRAKSE
l. Sam delovnĺ pľoces iskanja izboljšave in pľiprave akcijskega načrta, ki je bil voden s strani članic tima, je bil naravnan tako, da so se skozi

dejavnosti in socialne igre krepili odnosi in komunikacija med sodelavci.

ŕ
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2. V sklopu delovnih sestankov so si stľokovni delavci podelili znanja oziroma veščine iz različnĺh področij- oblikovanje gline, gibanje,...

3. UdeleŽbarazvojnegatimain ravnateljice na izobraževanju Igre talentov_ Lego seľĺous play. Gre za metodo, kjeľ udeleŽenci s pomočjo lego

kock najdejo najboljše rešitve zaizzive oziľoma probleme, s katerimi se srečujejo. Poglobljeno razmišljajo o konkľetnihizzivlh, pľoblemih in so

dobrodošle v kolektivih, kjer je nivo komunikacije slabši.

3. V mesecu juniju bo izvędena Strokovna ekskuľzija. Večja povezanost in pripadnost vrtcu se kaŽe v velikem številu udeleŽenih (pľijavljenih)

strokovnih delavcev.
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