9 Enota Vrtec - Poročilo o realizaciji LDN 2017/2018

KORAK za KORAKOM SE UČIMO ŽIVETI
zdravo in z naravo,
drug z drugim,
v razvojno spodbudnem, smiselnem
in varnem učnem okolju,
ki omogoča, izhajajoč iz izkušenj,
dejavno vključevanje v širše okolje.
.
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9.1 Uresničevanje vizije in poslanstva vrtca OŠ Leskovec pri Krškem
Na podlagi ugotovitev po opravljenih notranjih evalvacijah VID v šolskem letu 2017/2018 smo
ob upoštevanju vizije, poslanstva, dolgoročnih razvojnih ciljev in vrednot vrtca tudi letos lahko
zelo zadovoljni z opravljenim delom in učinki naših skupnih prizadevanj tako na ravni vrtca, kot
na ravni oddelkov.
Zadovoljstvo, sprejetost, dobro počutje in razvoj vsakega otroka je bila naša osnovna
prioriteta in usmeritev za gradnjo kakovosti našega vrtca.
Naša vizija in poslanstvo zajemata vsak dan otroka. Tako kot smo napisali se vsak dan
trudimo otrokom v trajen spomin vtisniti posebne, prijetne prve izkušnje. Ponosni smo na
sproščeno, prijetno počutje otrok po skupinah, kar nam da vedeti, da so otroci sprejeti in smo
dosegli cilj našega poslanstva.
Letni delovni načrt vrtca in oddelkov je s cilji, temami, dejavnostmi in kazalci učinkovitosti je
narekoval izvedbo in uresničitev vizije ter tako doprinesel k boljši realizaciji izvedbenega
Kurikuluma vrtca.
Dolgoročen razvoj kakovosti našega vrtca je proces, ki se nikoli ne neha in je predvsem
odvisen od ljudi in osebne rasti vsakega posameznika, v povezavi z drugimi.
Vsako leto naredimo pomembne korake naprej, da bi omogočili našim otrokom več in bolj po
njihovi meri. Veseli nas, da je naš vrtec v okolju priznan, cenjen in nam starši radi zaupajo
otroke.

POZITIVNI UČINKI uvedenih sprememb v pristopih v vzgojno-izobraževalnem procesu
 Povzeto iz Letnega poročila pedagoške vodje vrtca, Maje Božič na podlagi nenapovedanih
in napovedanih ciljnih obiskov in spremljanja organizacije dela, dnevne rutine, interakcije
in sodelovanja med strokovnimi delavkami in starši po enotah in oddelkih.
Klima po oddelkih in enotah je praviloma bolj umirjena, prijetna in sproščena
- Dinamika je odvisna od počutja otrok in njihove igre in aktivnosti, ter pravočasnih pobud
in prehodov s strani strokovnih delavk.
Več je opazovanja otrok in pri načrtovanju izhajanja iz njihove igre in počutja
- Strokovne delavke namenjajo več časa opazovanju otrok in iskanju možnosti za obogatitev
njihove igre ter izhajanju iz otrok ter delujejo bolj sproščene, umirjene.
Vloga strokovnih delavk se postopoma spreminja v koordinatorja in podpornika otroka
- Strokovna delavka je podpornik in motivator otrokovega dobrega počutja, samozaupanja,
vsestranskega napredka in socializacije otroka ter podpora staršem.
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-

Strokovne delavke se pogosteje odzivajo na otroke, začutijo napetost, nemirnost, jezo ali
žalost otroka in tudi odreagirajo osredotočeno nanj, mu pokažejo razumevanje, ga
spodbujajo k izražanju občutkov in pokažejo nove načine kot pomoč v različnih situacijah;
pozorne so na dinamiko v skupini in odreagirajo, naredijo prehod v drugo aktivnost, igro,
ko postanejo otroci nemirni, glasni.

Sodelovanje v tandemu postaja vedno bolj vzajemno, povezujoče
- Strokovne delavke so opazno bolj samozavestne, prepričane vase, hkrati pa se zavedajo
pomena dobre komunikacije in odnosov.
-

V oddelkih je opazno sodelovanje med strokovnimi delavkami, čutiti je sprejemanje
različnosti, hkrati pa upoštevanje postavljenih dogovorov in predlogov sprememb,
izboljšav.

Dnevna rutina je sicer utečena, a si jo matični strokovni delavki dovolita spreminjati izhajajoč
iz potreb otrok, ki imajo veliko možnosti izbire ter prevzemanja odgovornosti.
Gradnja partnerstva s starši je spodbudna
- Ob spremljanju prihoda in odhoda otrok ter ob spremljanju aktivnega vključevanja staršev v
oddelek je opazen sproščen, iskren odnos, komunikacija med strokovnimi delavkami in
starši.
Več je igre po izbiri otrok in izhajanja iz nje
- Manj je joka otrok in več veselih, nasmejanih otrok in strokovnih delavk.
-

Otroci imajo vsakodnevno veliko več možnosti izbire, igre po svoji želji, pa hkrati v
povezavi z njo tudi več prevzemanja odgovornosti in razvijanja sodelovalnih in
sporazumevalnih veščin.

-

Že pri najmlajših je opaziti medsebojno pomoč, prvo dogovarjanje. Pri večini starejših
otrok že poteka sodelovalna igra in dogovori med njimi, morebitne konflikte se učijo
reševati samostojno, strokovna delavka pomaga, le če čuti, da je potrebno in otrok ne želi
oz. kljub spodbudi ne zmore sam reševati.

NAJPOGOSTEJŠA PRIPOROČILA pedagoške vodje:
Širite naprej veselje, radost in srčnost pri sebi in v oddelku - Ljubeča in sočutna vzgoja
-

Iskati pri sebi in spremljati, opaziti pri sodelavki, pri vsakemu otroku kaj nas/jo/ga veseli, motivira
za aktivnost, ustvarjalnost in iskati načine za vključevanje v vsakdan oddelka, v dnevno rutino.

Še več časa namenite opazovanju igre otrok
-

Pogosto si vzemite čas zgolj za spremljanje otrok, zaznavanje in čutenje otrok od prihoda v vrtec do
odhoda domov.

Nadaljujte razvijanje empatije, čustvene inteligentnosti tako pri sebi, kot pri otrocih.
Nadaljujte smiselno spreminjanje dnevne rutine in izhajajte predvsem iz potreb otrok
- Spreminjajte rutino prehranjevanja in jo prilagodite potrebam otrok.
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-

Vključujte otroke v gospodinjska in druga rutinska opravila ter jim pomagajte z nazornostjo
in lastnim vzorom.

-

Nadaljujte z vključevanjem različnih, mehkih prehodov od igre k prehranjevanju, bivanju
na prostem in počitku.

Preživite še več časa z otroki v naravi, v gozdu
- Pojdite ven prej in naj vam ne bo žal časa za igro in izkustveno učenje otrok v naravi.

9.2 Uresničevanje prednostnih nalog in glavnih ciljev v letu 2017/2018
- Vzgajati ljubeče, postati boljši partner staršem in uresničevati poslanstvo našega vrtca.
- Izboljšati participacijo vsakega zaposlenega in prispevati k boljšemu timu zaposlenih
vrtca.
V ospredju je ostal OTROK IN NJEGOVA IGRA, naša srčnost, empatija, partnerstvo s starši,
timsko sodelovanje, komunikacija na vseh ravneh ter druge človeške vrednote.
Glede na otroka, čas, možnosti staršev in prostorske pogoje enot smo se trudili staršem zagotoviti
optimalne pogoje za postopno uvajanje njihovega otroka in njih.
Temeljno izhodišče za določitev in uresničevanje okvirnih, globalnih ciljev je bil VRTEC
PO MERI OTROK, STARŠEV in ZAPOSLENIH ter krovni program vrtca Mi med seboj.
Orodje za uresničevanje prednostnih ciljev ostajajo ISSA področja kakovosti vzgojitelja,
temeljni interni dogovori vrtca o medsebojnem sodelovanju, dogovori o izvedbi individualnih
pogovorov s starši v vrtcu, smernice z izobraževanj Timski dialog.
9.2.1 Vzgajati ljubeče in uresničevati poslanstvo našega vrtca
Realizacija ciljev in učinki s kratko obrazložitvijo
Zastavljene cilje smo upoštevali in se jih trudili uresničevati pri vsakemu otroku, družini in
zaposlenemu na njegov način.
Celo leto smo se trudili čim bolj spoznati, videti, slišati, začutiti in sprejeti vsakega otroka in
njegovo družino ter OTROKU skupaj s starši pomagati, da bo kot odrasel človek zaživel srečno
in izpolnjeno.
Poleg naše dobre strokovne podkovanosti je bila ključna naša čustvena inteligentnost,
čutnost in vzajemno spoštovanje vsakega, takega kot je, česar se vedno bolj zavedamo,
udejanjamo vsak s svojim ravnanjem in se v to smer še naprej dodatno izobražujemo.
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Postopoma se spoznavamo, učimo lastne empatije, čutnosti, vsak v svojem tempu, v sebi in v
odnosih z drugimi.
Razvijali smo čustvovanje, empatijo, zadovoljstvo in vrednote pri sebi in otrocih, s
pomočjo predavanj, delavnic in supervizij z mag. Andrejem Debeljakom in delavnic s Petro
Paver v katere je bila vključenih večina strokovnih delavk vrtca.
- Vsak od nas se razvija in spreminja s svojim tempom in s svojo željo po spremembah.
Tistih, ki ne čutijo potrebe za spreminjanje zato ne silimo vanje, a smo jih vsekakor
spodbujali pri čutenju otrok.
- S spoznavanjem sebe smo se zavedali svojih dejanj in občutenj, kar je osnova za empatičen
odnos do otrok in odraslih. Bolj ko smo čuječi ali ljubeči do sebe, bolj znamo otrokom
omogočiti, da se izražajo na svoj edinstveni način.
- V skupinah smo dajali poudarek na čustveni in predvsem razumevajoči vzgoji do otrok in
staršev.
- Z umirjenim pristopom do otrok smo doprinesli, da v oddelku prevladujejo sproščeni
odnosi, otroci imajo možnost razvijati samostojnost in ustvarjalnost, mi pa smo postali bolj
čuječi do sebe, do otrok in hkrati do sodelavk.
- Iskreno pokazana čustva in pripadnost povrneta vedno pozitiven odziv.
Ozaveščali smo in se poglabljali v individualizacijo in načrtovanje ob upoštevanju
Interakcije, izbranega ISSA področja kakovosti vzgojitelja in izvedbene metodologije Korak za
korakom – KZK.
- Vsakodnevne interakcije in individualizacija so odraslim in otrokom nudile možnost za
izražanje sebe in nam dale priložnost, da znamo izražati in spoštovati čustva, sodelujemo s
starši in upoštevamo individualne potrebe in navade otroka in družine, prisluhnemo drug
drugemu, postajamo vsak dan bolj čuječi.
- Načrtno smo spreminjali frontalno dnevno rutino, v skupine vpeljevali drsni zajtrk, da
nismo otrokom več prekinjali igre, več jim dajemo možnost izbire in jih spodbujamo pri
lastnih odločitvah. Otroci so med dnevno rutino postali bolj sproščeni, samozavestnejši in
prevzemali več pobude. Z različnimi mehkimi pristopi do otrok in staršev smo kazali našo
naklonjenost do posameznika ali skupine. Otroci so imeli možnost razvoja v lastnem tempu,
možnost izbire in raziskovanja v prostorih in na prostem.
Otrokom smo omogočali, da se uči preko lastne igre in aktivnosti, ter ob tem spreminjali
vlogo vzgojiteljic, premagovali lastno storilno naravnanost in otroke ciljno opazovale.
- Otrokom smo omogočili še več spontane igre, katera pa v bistvu v svoji spontanosti
realizira veliko (zastavljenih) ciljev. Otroci se dogovarjajo, spoštujejo, pogovarjajo in iščejo
skupne rešitve oz. prilagoditve pri igri.
- Spremljali smo spontano igro otrok, da bi otroke bolje spoznali in izhajajoč iz njihove igre
ustvarjali vedno nove izzive za njihovo igro in izkustveno učenje.
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-

Ogromno ciljev smo dosegli skozi igro, kot poglavitno dejavnost in se je izkazala kot
najboljši dejavnik v razvoju otrok.

Vzgojno-izobraževalni program smo nadgradili z obogatitvijo izvedbe VIP, glede na otroka
in njegove potrebe s smiselnimi elementi Montessori pedagogike, ob upoštevanju Kurikuluma,
metodologije Korak za korakom in ISSA področij kakovosti dela vzgojitelja.
-

Z integracijo vseh vzgojnih področij smo s pomočjo obogatitvenih programov in ciljnih timov
vrtca omogočali pester program s prepletanjem aktivnosti s področja gibanja in umetnosti.
Upoštevali smo našo kulturo, jezik in ljudsko izročilo. Naravo, še posebej gozd, somo približali z
daljšim in pogostejšem bivanjem v njej in z zgledom ozaveščali o njenem pomenu za človeka.
Spodbujali bomo razvoj jezika, logike, matematičnih predstav in porajajoče se pismenosti pri
otrocih.

Podpirali smo pogostejše izvajanje aktivnosti v naravi, gozdu in še pogosteje selili centre
aktivnosti otrok iz igralnic – kotičkov vrtca v naravo.
- Spodbudno učno okolje smo želeli otrokom približati dejansko, zato smo veliko časa
preživeli zunaj, obiskovali različna okolja, katera nas obdajajo (gozd, ribnik, travnik,
igrišče, …)
- Izvedli smo veliko gibanja in preživljanja dni v naravi. Otroci so uživali v naravi in z njo
pridobivali potrebne veščine.
- V mnogih oddelkih smo letos izvedli tudi več dnevno bivanje v naravi, kar se je zelo dobro
obneslo tudi pri najmlajših, v 6. oddelku 2 – 3 let iz Malčka. Taborjenje v oddelkih 3-6 let
je bilo otrokom vedno v veselje (5. in 7. oddelek).
- Gozd je postal naše tedensko učno okolje v mnogih oddelkih našega vrtca. Otrokom iz
Malega princa je prostore vrtca 3 dni zapored zamenjal gozd v katerem so bili tudi sicer
pogosto.
9.2.2 Izboljšati participacijo vsakega zaposlenega, prispevati k boljšemu timu zaposlenih
in biti dober partner staršem
Zavedajoč se pomena vpliva vsakega zaposlenega vrtca smo po enotah vrtca hkrati ustvarjali
pogoje za boljšo klimo in počutje vsakega ter timski dialog med nami.
Vedno bolj se zavedamo, da vrtec predstavljamo vsi in ne posamezniki, pozitivna klima je
rezultat sodelovanja in dobrih medsebojnih odnosov ter timskega dela.
Klima po enotah je bila odraz dejanskega stanja, pristnosti odnosov, organizacije in tudi težav
ali nepredvidenih neljubih dogodkov. Pozitivno organizacijsko klimo se čuti, zaposleni so
zadovoljni, radi hodijo v službo.
Trudili smo se preseči tekmovanje in se zavedati, da to ni sodelovanje. Vadili smo
izpostavljanje dobrih lastnosti in pomagali sodelavcem pri premagovanju izzivov, neuspelih
pristopov ter tako doprinašali k pozitivni klimi in osebni rasti posameznika.
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Z medsebojnim sodelovanjem strokovnih delavk med oddelki in enotami smo utrdile našo
povezanost in aktivno pripomogle pri izvedbi številnih izvirnih posebnih dni, ter otrokom tako
nudile še bolj pestro in zanimivo dogajanje.
Ohranjali smo ustrezne in preverjeno dobre oblike vsakodnevne komunikacije.
Še boljši smo v empatiji pri vzgoji, sodelovanju, podpori in komunikaciji med nami.
- Z zavedanjem sebe, lastnih vzorcev, potešenih izkušenj iz otroštva ali preteklosti, smo
veliko naredili na področju osebne rasti, zavedanja odgovornosti v službi, do sebe in drugih,
pri čemer je mnogim od nas pomagal z mesečnimi ciljnimi srečanji Andrej Debeljak.
- Komunikacijo smo gradili na spoštovanju in pozitivni energiji. Zavedamo se različnosti
med nami, trudimo da je druženje prijetno, pristno. Kadar je komunikacija preuranjena, se
iz tega naučiva in opravičimo, ter strmimo k skupnemu dobremu.
Trudili smo se, da je naš vrtec ostal v okolju priznan, znan po kakovostnem in timskem delu z
otroki ter partnerskih odnosih s starši. Razvijali smo sočutje tako do sebe kot do otrok in njihovih
staršev, družin ter seveda tudi do vseh sodelavk in sodelavcev. Učili smo se sprejemati pobude za
izboljšave, dovolili in sprejeli bomo konstruktivno kritiko in pohvale ter skupaj s starši gradili
partnerski odnos.
Prednostni nalogi smo uresničevali s pomočjo internega, letnega programa vrtca Mi med
seboj, drugih letnih programov vrtca in njihovih akcijskih načrtov, ki smo jih dosledno izvajali
po vseh oddelkih ter nadgrajevali na strokovnih aktivih in izobraževanjih.
Naš skupni cilj je bil:
Razvijati čustvovanje, empatijo, zadovoljstvo in vrednote pri sebi in otrocih.
Z lastnim razvojem čustvovanja, empatije, zadovoljstva in vrednot pri sebi in z vsebinami
izobraževanja smo pridobili nova znanja, različna praktična orodja, s katerimi smo omogočili
otrokom, da so sproščeni, komunikativni, kreativni, nasmejani in veseli otroci, hkrati pa usmerjali
starše k sočutni in ljubeči vzgoji.
V sodelovanju s starši so strokovne delavke izvedle res veliko posebnih dni, tako na ravni
oddelkov, kot enot in celega vrtca, kar je podrobneje razvidno iz poročila vodje programa Mi
med seboj, Vesne Perić in letnih poročil oddelkov.

9.4 Organizacija dela, prostorski pogoji, vzdrževanje in investicije
9.4.1 Organizacija po enotah vrtca
Vrtec Leskovec je del Javnega zavoda OŠ Leskovec pri Krškem s podružnično OŠ Veliki Podlog.
Enota Vrtec je nudila 268 predšolskim otrokom 1-6 let varovanje, nego, vzgojo in izobraževanje
na nacionalni ravni.
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Enoto Vrtec sta v sklopu zavoda OŠ Leskovec pri Krškem vodili ravnateljica Jožica Repše in
pomočnica ravnateljice za vrtec Maja Božič.
V večjih enotah vrtca so organizacijo dela, koriščenja dopustov in nadomeščanje odsotnih
strokovnih delavk izvajale organizacijske vodje enot: Jerneja Škrbina Božič v enoti Pika
Nogavička, Katja Jerica Žajber v enoti vrtca Vila in Janja Furar v enotah vrtca Peter Pan in
Lumpek.
Izziv pri organizaciji dela so imele vodje enot ob nenadnih in nepredvideno daljših bolniških
odsotnostih strokovnih delavk vse do takrat, ko smo uredili nadomeščanje delavke. Z novo
zaposlenimi pa je bilo seveda povezano tudi njihovo uvajanje in usposabljanje.
Delovne turnuse strokovnih delavk v enoti Peter Pan in Vila smo v dogovoru med
organizacijskimi vodjami in pomočnico ravnateljice za vrtec preverili in smiselno spremenili, da
bi zagotovili optimalno sočasnost kadra, zadostili njihovim specifičnim potrebam in omejitvam
ter zagotovili še večjo varnost otrok.
V času praznikov, jesenskih, zimskih in majskih počitnic so se nekatere enote združevale,
kar je hkrati otrokom in staršem omogočilo spoznavanje prostorov, otrok in strokovnih delavk
ter postopno uvajanje in gradnjo medsebojnih odnosov. Tako so se prisotni otroci v Velikem
Podlogu iz enote Lumpek združevali v enoti Peter Pan, otroci iz Vile, Malčka in Malega princa
pa v Piki Nogavički.
V času poletnih počitnic je bila letos dežurna enota Pika Nogavička, v katero so se jim v juliju
pridružili od 9.7. otroci iz Malčka , od 16.7. otroci iz Lumpka in Petra Pana, od 30.7.2018 pa še
otroci iz enote Vila.
Hkrati so vodje enot vodile tudi pisno evidenco prisotnosti zaposlenih v enoti ter pri izvajanju
svojih dodatnih nalog nenehno sodelovale z ravnateljico, pomočnico ravnateljice za vrtec, z
računovodsko službo in s hišniki ter organizatorjem prehrane in ZH režima.

9.4.2 Prostorske pogoje dela smo kot vsa leta do sedaj izboljševali glede na predpise, standarde
varnosti za vrtce in po predlogih zaposlenih in staršev. V ta namen smo glede na starost in
potrebe otrok večkrat letno spreminjali postavitev kotičkov in omar ter opremo dopolnjevali,
prestavljali po oddelkih, enotah glede na potrebe.
Pomagali smo pri pripravi prostorskih rešitev, popisu in odpisu opreme ter urejanju prostorov v
vrtcu.
Varnost otrok smo zagotavljali z rednimi pregledi, vzdrževalnimi deli in z dodatnimi
preventivnimi pregledi in meritvami pooblaščenih institucij v enoti vrtca Pika Nogavička.
Prostorska stiska je kljub odpiranju novih oddelkov v preteklih letih še prisotna
Dva naša oddelka sta v enoti vrtca Vila v prostorih, ki so imeli prvotno drug namen: od 1.9.2011
je oddelek 3-6 let v 2. nadstropju v prostoru za strokovne delavke v mansardi in od 2. 1. 2013
oddelek 1–2 let v pritličju, telovadnici iste enote.
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Trije naši oddelki so v najetih prostorih: Malček za 1-3 letne in Mali Princ za 3-6 letne v prostorih
Mercatorja ter Lumpek za 1-3 letne v Velikem Podlogu v privatni hiši Arh.
Naše enote vrtca so polne že od 1. septembra, zato smo vse novince, ki so izpolnjevali pogoje
preusmerjali v druge vrtce v krški občini, kjer so še prosta mesta. To jesen je s 1. septembrom
ostalo brez mest 25 otrok 1-3 let, do marca 2019 pa je čakajočih najmlajših otrok že več kot 40.
Kolektiv strokovnih delavk vrtca nima v nobeni od enot vrtca dovolj velikega prostora, v katerem
bi lahko izvedli konference in kolektivna izobraževanja zaposlenih vrtca, zato smo si prisiljeni
iskati prostor v OŠ Leskovec in drugje, v kolikor se nam termini zasedenosti s šolo pokrivajo.
Tako smo poleg izbranih prednostnih nalog še naprej iskali možnosti za izboljšanje prostorskih
pogojev in pridobivanje novih prostorov, kar ostaja ena od pomembnih prioritet, saj prostorsko
stisko in stanje objektov, kjer so naše nekatere enote čutimo vse bolj in bolj.
Zelo smo si prizadevali pridobiti nov oddelek za otroke 1-3 let, a nam žal ni uspelo.
Težave v Piki Nogavički, ki jih žal ne moremo sami rešiti so:
- Nepredvidljiv in nepojasnjen vonj ter v povezavi z njim različni vplivi na počutje. Kljub
vsem prizadevanjem nam še ni uspelo odkriti in odpraviti vzroka pojavljanja smradu.
Težave v Malem princu so povezane z dotrajanostjo stavbe Mercator, kjer so najeti prostori:
-

Zaradi neustrezne adaptacije tal na terasi podtalno vdira voda in povzroča okvare na parketnih
tleh, ki smo jih zato že večkrat popravljali.
Ob hudih nalivih voda vdira skozi streho, prodira skozi strop, zato smo že večkrat menjali stropne
plošče.

Težave v Vili, ki jih žal ne moremo sami rešiti so:
- obstoječi prometni režim, nepreglednost zaradi zožitve ceste, pomanjkanje parkirnih mest,
in signalizacija; vse navedeno ogroža našo varnost;
- kljub nadstropjem hiša nima požarnih stopnic;
- v kleti je vlaga zaradi vdora podtalnice ob večjih nalivih, kar rešujemo s črpalko, ki pa ne
prepreči večje vlažnosti v kleti in smradu zaradi nje;
- hrup dvigala je moteč v igralnici v mansardi, kjer je tudi strojnica dvigala in že več let
začasni oddelek 3-6 letnih otrok.
Dotrajana stavba podružnične OŠ Veliki Podlog, kjer je vrtec Peter Pan kliče po nujni
prenovi oziroma novogradnji z večjimi kapacitetami in vsemi ustreznimi prostori za 4-5
oddelkov vrtca.
9.4.3 Redno vzdrževanje prostorov, otroških igrišč in najnujnejša nabava opreme
Redno vzdrževanje prostorov in otroških igrišč so opravljali hišniki sproti in glede na potrebe
ali zahteve inšpekcij. Zunanji pooblaščeni izvajalci so opravili redno vzdrževanje klima naprav,
temperaturnih termostatov, grelcev vode in gasilnih aparatov.
S strokovnimi delavkami po enotah smo pripravili sezname s predlogi nujnih večjih rednih
vzdrževalnih del in manjših investicij ter se dogovarjali s hišniki, ravnateljem, vodjem
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higienskega režima in s pomočnico ravnatelja za vrtec o izvedbi glede na razpoložljiva sredstva
ter nujnost.
Evidenca opravljenih sprotnih vzdrževalnih del je razvidna iz dokumentacije. Z zunanjim
izvajalcem smo zaradi varnosti obžagali obstoječa drevesa.
Želimo si rednejše, samostojnejše izvajanje nujnih vzdrževalnih del, redne košnje trave in boljše
sodelovanje med hišniki, učinkovitost in fleksibilnost ter bolj izenačene razdelitve nalog med
njimi.
Dopolnili smo perilo (posteljnino, slinčke in predpasnike za zaposlene) in razdelilno posodo po
enotah.
Vsem zaposlenim vrtca smo zagotovili ustrezno delovno obutev in obleko.
Po oddelkih smo glede na potrebe, interes strokovnih delavk in možnosti dopolnili didaktiko in
material za ustvarjanje, otroške knjige in strokovne priročnike ter nabavili 3 prenosne
računalnike. Prednost pri opremljanju so imeli oddelki, ki so menjali starost otrok in novi
oddelki, ki so se odprli v preteklih letih.
9.4.4 Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme
Na osnovi popisa nujnih večjih vzdrževalnih del in investicij ter odobrenih finančnih sredstev
Občine Krško za ta namen, smo ugotovili, da je finančnih sredstev tudi to leto bistveno premalo
za vsa nujna dela in opremo. Zato so bile investicije pogojene z zagotavljanjem varnosti in
minimalnih prostorskih pogojev standardov v vrtcu, še posebej investicije v povezavi z ureditvijo
igrišč in zamenjavo igral po rednih pregledih. Nekaj dodatnih sredstev smo namenili tudi za
prostorske prilagoditve za otroke s posebnimi potrebami.
V enota Pika Nogavička smo dodali manjkajoče varnostne podlage, sanirali nekaj igral, da bi
zadostili predpisanim standardom varnosti otrok. V naslednjih letih nas čaka še zamenjava
dotrajanega večnamenskega igrala.
V enoti Malček smo v sodelovanju med strokovnimi delavkami, pomočnico ravnateljice in
mizarjem skupaj našli rešitev za formiranje nujne pregradne stene med igralnico in garderobo s
premestitvijo obstoječih visokih omar ter dela montažne stene in vrat. Čaka nas še končanje del
z zaščito radiatorjev v bivši pisarni. Na ta način so otroci z minimalnimi stroški in veliko dobre
volje veliko pridobili.
V enoti vrtca Mali Princ smo v avgustu prepleskali vse prostore vrtca, teraso in stopnišče, čaka
pa nas še zatesnitev steklenih površin in vrat na teraso v igralnici, v garderobi nabava kovinskih
rešetk za čevlje ter nabava senčnikov na terasi.
V enoti Vila smo zamenjali 3 klima naprave, na igrišču dodali lesena varnostna vrata, čaka pa
nas še zaščita betonskih robnikov in postavitev senčnice na igrišču pri leseni hišici ter postavitev
nizke kovinske ograje med igralnim delom za najmlajše in tistim za starejše otroke.
V enoti vrtca Peter Pan, v OŠ Veliki Podlog, smo na igrišču za enoti vrtca Peter Pan in Lumpek
postavili nov peskovnik, zamenjali nekaj delov igral, sanirali ograjna vrata pri vhodu v vrtec ter
postavili varnostne podlage pri hišici. Zaradi večjega števila otrok v oddelku v pritličju, smo v
njihovo garderobo morali dodati nov garderobna elementa.
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Na stopnišču smo dodali luči z elektro instalacijami in držalo na desni strani ter tako zadostili
osnovnim potrebam otroka s posebnimi potrebami.
V enoti Lumpek nas še čaka zaščita stopnic na vhodni terasi, lastnik pa je dodal kotno ograjo na
vhodu, pri igralu na terasi.
9.4.5 Oblikovanje učnega okolja
Učno okolje smo oblikovali glede na elemente metodologije KZK, elemente Kurikula in
individualne potrebe vsakega otroka in skupno skupine.
Vse strokovne delavke so skupaj z otroki in družinami oblikovale učno okolje, ki otrokom in
odraslim omogoča prijetno počutje, zagotavlja varnost, raziskovanje, samostojnost, aktivno
učenje v prostorih in v naravi ter hkrati omogoča razvijanje občutka pripadnosti glede na
individualne potrebe otrok, kot tudi celotnega oddelka.
Pri oblikovanju okolja v oddelku smo temeljili na smiselni razporeditvi kotičkov glede na
svetlobo in prehodnost ter logični uporabi pohištva in sredstev za otroka glede na zastavljene
cilje in izbrane teme. S prostorskimi rešitvami in opazovanjem otrok smo z razporeditvijo
premičnih centrov aktivnosti (kotičkov) dosegli, da so otroci smiselno uporabljali material in
sredstva glede na njihove aktivnosti in potrebe.

9.5 Upoštevanje izbrane teme VREDNOTE
Že v vrtcu se postavljajo pomembni temelji etike in vrednot otrok, ki bodo ustvarjali prihodnost
vseh nas. Vrednote so tiste, ki vodijo posameznika, usmerjajo njegovo vedenje, obnašanje in
delovanje ter vplivajo na njegove odločitve.
Vrednote smo uresničevali skozi vsa področja VID in upoštevanje dogovorov o sodelovanju
med nami, kar je bo razvidno tudi iz naših letnih poročil oddelkov. Z vzgojo in izobraževanjem
oblikujemo vrednote in vrednotni sistem.
Stabilna družba je utemeljena na etičnih standardih, vrednotah in znanju. Že v vrtcu se postavljajo
pomembni temelji etike in vrednot otrok, ki bodo ustvarjali prihodnost vseh nas. Vrednote in
sposobnost empatije so tiste, ki vodijo posameznika, usmerjajo njegovo vedenje, obnašanje in
delovanje ter vplivajo na njegove odločitve. Vrednote bomo uresničevali skozi vsa področja VID
in upoštevali dogovore o sodelovanju med nami, kar bo razvidno tudi iz naših letnih delovnih
načrtov in vsebinskih priprav oddelkov. Z vzgojo in izobraževanjem bomo oblikovali vrednote
in vrednotni sistem.
V enoti še vedno iščemo optimalne pogoje za razporeditev garderobe in opreme v igralnici ter
ureditev prehoda med garderobo otrok in igralnico. V ta namen bomo v tem šolskem letu
preverjali različne možnosti, da bi z dodatno pregrado in fleksibilnimi vrati dosegli večjo
intimnost otroku in staršem ob prihodu in odhodu ter hkrati manjše motnje, dražljaje drugim
otrokom v igralnici.
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9.6 Prehrana in skrb za zdravje
9.6.1 Letno poročilo organizatorja prehrane in zdravstveno-higienskega režima za 2017/18
PREHRANA
Uresničevanje skupnega cilja:
Zagotavljanje zdrave prehrano, v okviru finančnih zmožnosti, za zdravje in dobro počutje
naših otrok.
Dietna prehrana:
V šolskem letu 2017/18 smo v vrtcu uvedli nove termo posode za transport dietne prehrane, s
čimer smo poskrbeli, da je transport dietne prehrane v skladu s smernicami HACCP
(temperatura hrane se v novih posodah dlje časa ohrani).
Pri načrtovanju dietne prehrane smo sodelovali s starši, pediatri in vodjem kuhinje, da bi
zagotovili čimbolj ustrezno in dietnim prilagoditvam primerno prehrano, ob upoštevanju
organizacije dela v centralnih in razdelilnih kuhinjah. Soočali smo se z določenimi
pomanjkljivostmi v transportni verigi, ki smo jih sproti odpravljali z dodatnim informiranjem
kuharskega kadra in seznanjanjem posameznikov z njihovo odgovornostjo pri zagotavljanju
dietne prehrane.
Sodelovanje s starši je bilo korektno in so izrazili hvaležnost za skrb in razumevanje, ki smo ga
namenili specifikam prehranjevanja njihovih otrok.
Sodelovanje s kuhinjo:
V sodelovanju z vodjo prehrane za šolo, Edito Gubenšek in vodjem kuhinje, Zvonetom
Baškovčem smo načrtovali redne jedilnike ter prilagojene jedilnike za dietno prehrano.
V tem šolskem letu smo imeli veliko težav predvsem s pripravo hrane v centralni kuhinji, saj
smo prve tri mesece obratovali brez nujno potrebne opreme, ko pa smo končno uredili menjavo
te opreme, smo se do konca šolskega leta ubadali z veliko bolniško odsotnostjo kadra.
V prihodnjem šolskem letu želimo izboljšati organizacijo dela v razdelilnih in centralni kuhinji
in z dodatnimi izboljšavami postopkov dela pozitivno vplivati na klimo med zaposlenimi v
centralni kuhinji.
ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM
V šolskem leto 2017/18 smo na nivoju celotnega vrtca uvedli nekaj novosti:
Redno izvajanje zobne preventive:
Ščetkanje zob v oddelkih 2. starostnega obdobja. Po letošnjem poskusnem letu nameravamo s
tem nadaljevati tudi v prihodnje, saj s tem otroke že v zgodnjem obdobju navajamo na redno
osebno higieno in hkrati prispevamo k večjemu ozaveščanju otrok in staršev o pomembnosti
rednega ščetkanja za splošno zdravstveno stanje otrok.
Redno obveščanje o nalezljivih boleznih:
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Vzpostavili smo sistem obveščanja vrtec – starši – vrtec, ki je ključnega pomena pri
preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni v vrtcu. Ugotavljamo, da je bil ta sistem pozitivno
sprejet s strani staršev in strokovnih delavk, z dodatnim informiranjem staršev pa nameravamo
to komunikacijo le še izboljšati.
V šolskem letu je bilo zabeleženih 42 različnih primerov nalezljivih bolezni, za katere smo
pripravili obvestila za starše. Med temi je šlo za rotavirus, bruhanje, bolezen rok nog in ust, uši,
škrlatinka, gliste, več vrst prehladnih obolenj, slinavka, gripa, norice, streptokokna angina.
Najpogosteje je bila evidentirana bolezen rok, nog in ust, ki se je pojavljala v večjem številu v
enotah Peter Pan in Vila in se je po pojavu dlje časa širila med otroci v enoti.
Sodelovanje z inšpekcijskimi službami:
V šolskem letu smo imeli inšpekcijske pregled s strani ZIRS v enotah Vila, Pika Nogavička in
Peter Pan, kjer so bile ugotovljene minimalne nepravilnosti, ki so bile odpravljene takoj in so
bili postopki nadzora ustavljeni. Zaključili smo tudi nekatere pretekle odprte primere nadzora s
strani ZIRS, povezane s šolo in vrtcem.
ORGANIZACIJA DELA
Organizacija tehničnega kadra:
Skozi vse leto sem spremljali in analiziral obstoječe stanje na področju organizacije tehničnega
kadra in na podlagi tega pripravil predloge izboljšav, ki sem jih redno predstavljal ravnateljici
in pomočnici ravnateljice za vrtec. Na podlagi tega smo že med tekočim šolskim letom
pripravili nekaj sprememb pri organizaciji kadra, nekatere pa bodo prišle v veljavo v
prihodnjem šolskem letu.
Sodelovanje s strokovnimi delavkami:
Sodelovanje s strokovnimi delavkami je bilo tekoče in učinkovito. V veliki meri so se pozitivno
odzvale na predlagane spremembe ter bile odprte za iskanje rešitev ob pomanjkanju tehničnega
kadra. Glede na to, da je za nami leto, polno različnih izzivov, se jim vsem zahvaljujem za
uspešno sodelovanje in pozitiven odnos.
Sodelovanje z vodstvom:
V šolskem letu 2017/18 sem se aktivno vključil v organizacijo dela tako v vrtcu, kot v šoli.
Vključen sem bil strokovni tim vodstva vrtca, kjer smo na rednih sestankih iskali rešitve za
aktualno problematiko. Pri tem bi rad poudaril, da je komunikacija z upravnimi delavci vrtca in
šole potekala tekoče in pozitivno vplivala k moji produktivnosti na delovnem mestu.
Pripravil: Organizator prehrane in zdravstveno-higienskega režima – OPZHR,
Marko Škofca, univ. dipl. inž. živ. teh.

9.6.2 Ugotovitve strokovnih delavk
Pri pitju vode smo dosegle odlične rezultate – otroci imajo vedno na dosegu vsak svoj lonček
na slamico ali bidon in tako sami pijejo kadar so žejni, tudi 1-3 letni otroci ter spijejo več
tekočine kot prej.
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Drseči zajtrk je dobrodošla sprememba in dodatna notranja motivacija – otroka spodbuja in
usmerja v lastne odločitve in razporeditev časa – otrok se sam odloči kdaj si bo v času malice
od 8. -9. ure vzel čas za prehranjevanje, kje bo sedel in koliko bo pojedel. S tem smo razbili
čakalne vrste in obisk WC-ja »po ukazu«. Hrkati pa smo pričeli z navajanjem umivanja zob.
Otroci so zobe ščetkajo po malici. V umivalnici ni čakanja, otrok si vzame toliko časa kolikor
ga potrebuje.
Higiena zob je s spremembo dnevne rutine lažje izvedljiva. Otroci si zobe ščetkajo po malici.
V umivalnici ni čakanja, otrok si vzame toliko časa kolikor ga potrebuje. Sodelovali smo tudi z
medicinsko sestro za zobno preventivo – ZOBOMIŠKA NA OBISKU in tudi z medicinsko sestro
za preventivo ČISTE ROKE.
Pri najmlajših otrocih se vsakodnevno srečujemo z izzivi pri spodbujanju ješčnosti in pri
oblikovanju zdravih prehranskih navad. V tej starosti so otroci zelo spremenljivi pri razpoloženju
in pri uvajanju sprememb je potrebna strpnost in vztrajnost.
Otrokom z dieto se je kot novost dostavljala hrana v vrtec v termo posodi in tako je imel obrok
primerno temperaturo. Vodja ZHR Marko Škofca pa je poskrbel za pralagojen jedilnik, se
dogovoril s kuhinjo da je dieta redno prihajala za kar smo hvaležni Marku in kuharjem v kuhinji.

9.7 Ekologija v našem vrtcu
Uresničevali smo naš skupni cilj:
Z ekološkim osveščanjem in varčevanjem otrok, staršev in zaposlenih spreminjamo
navade, skrbimo za čistejše okolje, boljše medsebojne odnose in zdravje v vrtcu.
Ločevanje odpadkov v vseh igralnicah, glede na starost otrok, ob nenehnem spodbujanju
odraslih.
Skrb za urejenost igralnice in umivalnice. Red v igralnici in umivalnici je pomemben, zato
smo otroke spodbujali, da so sodelovali pri dnevnem urejanju igralnice (igrače smo pospravljali
na določena in slikovno označena mesta, stoli in mize so bili očiščeni ter urejeni, …) in
sanitarij po vsaki uporabi (čiščenje umivalnikov in pobiranje papirnatih brisač po uporabi).
Čistilne akcije po enotah vrtca so izvajali strokovni delavci z otroki in hišniki ter skupaj
doprinesli k urejenosti okolice enot vrtca.
Humanitarne akcije v katerih so sodelovali otroci, starši in zaposleni oddelka so imele
večinoma pozitiven odziv in jih bomo tudi v naslednjem šolskem letu spodbujali.
Izpostavljamo akcije: zbiranje zamaškov, zbiranje starega papirja po enotah, za izbrani
namen; zbrana sredstva so se po enotah porabila med šolskim letom in v začetku naslednjega
leta, v dogovoru med zaposlenimi in starši; zbiranje oblek, obutve, nujnih življenjskih potrebščin
in hrane za živali v zavetiščih.
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9.8 Uresničevanje izvedbe programa vrtca
Vsi oddelki našega vrtca so imeli celodnevni redni vzgojno-izobraževalni program (6-9 ur).
Naša enota Vrtec OŠ Leskovec pri Krškem je izvajala v vseh oddelkih program po metodologiji
Korak za Korakom, v katerega smo vpletali elemente Montessori pedagogike in elemente čutne,
ljubeče vzgoje ter upoštevali vsa načela in cilje Kurikula za vrtce in mednarodna ISSA področja
kakovosti dela vzgojitelja.

9.8.1 Metodologija Korak za korakom (KZK) upošteva otrokov naravni razvoj, zadovoljuje
specifične potrebe vsakega otroka in spoštuje raznolikost kulture. Zasnovana je na tezi, da se
otrok najbolje razvija, če je vpleten v svoje lastno učenje. Spoštuje otroka kot celoto in vsi
vidiki razvoja (fizičnega, socialnega, emocionalnega in kognitivnega) se med seboj prepletajo
in povezujejo.
Trudili smo se spoštovati otroka kot celoto in prepletati vse vidike njegovega razvoja
(fizičnega, socialnega, emocionalnega in kognitivnega).
Poudarjena je bila razvojno primerna praksa za vsakega otroka in individualizacija učnih
izkušenj za vsakega otroka, a vemo, da lahko na tem področju naredimo še več. Učimo se izhajati
iz otrokovega ljubega področja ali področij in jih širiti na ostala. Individualni načrt je imel v
začetku leta v ospredju otrokovo socializacijo, kasneje pa druge pomembne vidike razvoja, ki jih
je bilo potrebno voditi pri posamezniku v dogovorih in aktivnostih z njegovim ožjim okoljem –
družino. Otroka smo obravnavali v razvojnem smislu in upoštevali družino iz katere prihaja.
S starši smo načrtovali, se dogovarjali in ukrepali ter postopoma gradili z njimi odnos,
partnerstvo z njimi.
Petra Paver, koordinatorica za KZK:
Nadgradnje programa Korak za korakom, v okviru strokovnih aktivov vrtca 2017/2018
Na strokovnih aktivih je bila moja vloga koordinatorke, ki usmerja, načrtuje in povezuje aktive,
realizacija in učinki pa so bili odvisni od vseh nas in od vsake posameznice. V nadaljevanju
povzemam nekaj naših ugotovitev.
- Ugotovile smo, da spodbujamo profesionalni razvoj vsake posameznice v njenem
tempu. Vsaka ima možnost izbire.
- Ugotavljamo, da gresta profesionalni razvoj in osebnostni razvoj z roko v roki pri vsaki
posameznici in glede na to ugotovitev so tudi naši aktivi razvejani – hkrati, ko
ugotavljamo in utrjujemo individualizacijo hkrati delamo na sebi in oboje povezujemo
v praksi.
- Spoznavale smo ISSA področje Individualizacije ob posnetkih primerov dobre prakse in
hkrati vzporedno razvijale naše strategije oz. delile smo izkušnje in mnenja o
spremembah dela v skupinah.
- Dva aktiva si nista enaka, ker smo tudi mi različni, predstavljamo različne primere,
izzive .... vendar pa vseeno znamo povezati vse niti – se pravi, da naša osnova naloga –
učimo se opazovati iz posnetkov in iskati indikatorje in kazalnike kakovosti v primerih.
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Predstavljeni primeri iz prakse so dobri primeri in iz vsakega razvijemo zgodbo,
pogledamo iz več zornih kotov in kar je najpomembnejše – začele smo se odpirati. Zato
cilj opazovanja posnetkov ni le, da se učimo opazovati in iskati indikatorje pač pa tudi,
da prinesemo, da upamo pokazati in deliti.

REGIJSKE DELAVNICE: smo se udeležile tudi v tem šolskem letu. Na delavnicah ste
dobile potrditve, uvide v svoje delo, pogovor s strokovnimi delavkami drugih vrtcev. Iz
delavnic ste se vračale navdušene, s potrditvami, da dobro delate. Poročale ste o vaših uspešnih
prispevkih, ki so bili zelo pogosto izbrani kot primeri dobrih praks.
Eno izmed delavnic smo izvajali tudi v našem vrtcu in sicer v enoti Pika Nogavička. Rada bi se
iskreno in toplo zahvalila vsem Pikam, ki so pomagale pri organizaciji in izvedbi delavnice.
Punce, najboljše ste!!
Moje videnje strokovnih aktivov:
- Sproščeno in varno okolje.
- Teme prilagajamo potrebam vseh članic v aktivu.
- Razprave potekajo v smeri profesionalno – osebnostnega razvoja strokovnih delavk.
- Srečanja so konkretna, usmerjena v debato in podprta s konstruktivno kritiko. ISSA
pedagoško področje, Individualizacija, pa je narekovala smer naših tem v katero smo
vključili tudi dnevno rutino, igro in druge aktivnosti.
Hvala vsem sodelavkam za vse aktive, ki smo jih preživele skupaj. Jaz sem jih doživljala kot
sproščen klepet na zelo profesionalnem nivoju. Skupine so bile varne in čutila se je sproščenost
in zaupanje med nami. Vsaka, ki se je udeležila aktiva je s svojo aktivno prisotnostjo prispevala
k usvajanju novih znanj in spoznanj.
Hvala vsaki posebej in vsem skupaj!
Skupaj zmoremo več in še boljše!
Zapisala: Petra Paver
Eden od ključnih razvojnih ciljev gradnje kakovosti našega vrtca je bilo nenehno preverjanje
in nadgradnja izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa - VIP v vseh oddelkih ob upoštevanju
temeljnih značilnosti KZK, ob izmenjavi ugotovitev na podlagi primerov dobre prakse,
spoznavanje in smiselno preizkušanje novih metodologij, pedagoških pristopov ter poglobitev v
izvedbo ob upoštevanju izbranega ISSA pedagoškega področja – letos Interakcija.
Poudarjena je bila empatija in razvojno primerna praksa za vsakega otroka z
individualizacijo učnih izkušenj.
9. 8. 2 Celoletni programi za obogatitev rednega programa vrtca
Po izboru strokovnih delavk vrtca za uresničevanje naših globalnih ciljev v vrtcu smo izvajali v
okviru rednega programa tudi različne dodatne programe, s katerimi smo popestrili otrokov
vsakdan, uresničevali prednostne naloge vrtca. Postopoma, drug za drugim postajajo način
življenja našega vrtca, zato smo njihove akcijske načrte preselili v vsebinske načrte oddelkov,
kjer so obvezujoči izvedbeni del vsakega oddelka.
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MI MED SEBOJ
GIBANJE, ZDRAVJE IN GOZDNA PEDAGOGIKA
KNJIŽNA VZGOJA V VRTCU
SPOZNAVAMO ELEMENTE MONTESSORI PEDAGOGIKE
KORAKI DO INTEGRACIJE
LJUDSKO IZROČILO IN MEDKULTURNOST.

Za novo šolsko leto smo na uvodni konferenci v okviru letnega načrtovanja oblikovali time vrtca,
v katere so se razporedile strokovne delavke tako, da so čim bolj zadostile lastni interes in
pokritost timov s člani iz vseh enot vrtca. Oblikovani timi so v tem šolskem letu predvsem
preverjali in smiselno popravljali akcijske načrte izbranih obstoječih obogatitvenih programov,
spoznavali nove pedagoške pristope in konkretne praktične vaje, da bi z njimi podprli
individualizacijo (npr. praktični primeri vaj za čuječnost vzgojitelja in otroka, vaje za zavedanje
lastnega telesa, vaje za soočanje z izzivi v skupini, smiselni elementi Montessori in gozdne
pedagogike).
S sprotno, vmesno in končno notranjo evalvacijo smo preverjali realizacijo izbranih programov
po oddelkih in se veselili uspehov, učinkov njihove izvedbe. S pomočjo koordinatorjev
programov smo načrtovali aktivnosti, opravili vmesno in letno evalvacijo ter povezali programe
s pomočjo izbrane teme in skupnih prireditev vrtca.

Vesna Perić: Realizacija programa MI MED SEBOJ 2017/2018 (Glejte tudi pod 9.2.3)
Na uvodni konferenci se je oblikoval tim Mi med seboj, katerega člani so bili:
Marjana Luzar – Pika Nogavička, Anamarija Unetič – Malček, Petra Paver – Mali Princ, Janja
Furar in Silva Frece – Peter Pan in Lumpek, Maja Vresk – Vila ter Olivera Mirković – Vrtec
Kerinov Grm.
Na predlog članov tima je bila vodja tima Vesna Perić, svetovalna delavka.
Timska srečanja: Člani tima so se v šolskem letu sestali petkrat.
- Prvo srečanje je bilo namenjeno hitrem pregledu dosedanjega programa Mi med seboj, kjer smo
se dogovorili, da do drugega srečanja razmislimo, kaj bi v programu spremenili.
- Na drugem srečanju se je program oblikoval.
- Na tretjem srečanju sta Petra Paver in Vesna Perić v določenih točkah vsebinsko dopolnili
program.
- Četrto srečanje, ki je bilo januarja, je bilo namenjeno pregledu do tedaj realiziranih ciljev in
izvedenih nalog. Ugotovile smo, da je bila večina aktivnosti že zvedenih. Ostalo je le še nekaj
načrtovanih dejavnosti za izpeljavo.
Na zadnjem, 5. srečanju smo vrednotili program in podali predloge za naslednje šolsko leto.
Cilj programa je bil razvijati čustvovanje, empatijo, zadovoljstvo in vrednote pri sebi in
otrocih. Z lastnim razvojem čustvovanja, empatije, zadovoljstva in vrednot pri sebi in z
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vsebinami izobraževanja smo pridobili nova znanja, različna praktična orodja, s katerimi smo
omogočili otrokom, da so sproščeni, komunikativni, kreativni, nasmejani in veseli, hkrati pa
usmerjali starše k sočutni in ljubeči vzgoji. V program sta bila umeščena dva modula vrednot, in
sicer integriteta ter modul znanje in modrost. Program je zajel vse zaposlene, otroke in njihove
starše ter poslovne partnerje.
Izobraževanje - Interna šola čustvene inteligentnosti
Mesečna srečanja z Andrejem Debeljakom
Večina strokovnih delavk, ki so se odločile, da se bodo udeleževale srečanj z Andrejem
Debeljakom, se je redno udeleževala izobraževanja. Predavatelj Andrej nas spodbuja k
razmišljanju o sebi in o delu z otroki, starši, pa tudi o timskem delu s sodelavkami. Spremembe
v razmišljanju strokovnih delavk so se pokazale v pedagoškem procesu pri delu z otroki.
Spremembe našega dela so opazili tudi drugi, ki so vstopali v našo institucijo, v primeru
nadomeščanja bolniške odsotnosti strokovnih delavk. Otrokove potrebe in želje so bile
večinoma upoštevane.
Petra Paver izvedla štiri delavnice za strokovne delavke, za razvijanje čutne, ljubeče
vzgoje. Zaradi velikega števila zainteresiranih je delavnici izpeljala v dveh skupinah. Kar
pomeni, da je za vsako skupino izvedla po dve delavnici različni delavnici.
Petra nam je pripravila: vaje za razvijanje čuječnosti, vaje za sproščanje ter tehnike, ki so zelo
dobrodošle za delo v skupini. Strokovne delavke so vaje in tehnike takoj vpeljale v svoje delo.
O preizkušanju vaj in odzivanju otrok na vaje smo se pogovarjale na strokovnih aktivih. Po
besedah strokovnih delavk so otroci vaje, ki so jih izpeljale, navdušeno sprejeli.
Petra Paver je v nekaterih skupinah izpeljala vaje in tehnike, ki smo jih spoznale na delavnicah
za strokovne delavke. Po Petrinem obisku skupin so se strokovne delavke posvetovale o
nadaljnjem delu v skupini.
Petra Paver je izvedla še štiri delavnice za strokovne delavke in starše na temo o ljubeči
vzgoji, o mejah in kaznovanju. V bodoče bomo še bolj pozorni na pravočasno izročitev vabil
za predavanje. Menimo, da sta januar in februar primerna meseca za izvedbo predavanj.
Strokovne delavke naj že na uvodnem roditeljskem sestanku za starše povedo o ljubeči vzgoji
in sočutnem pristopu do otroka ter starše seznanijo o predavanju za starše. Strokovne delavke
in starši so se pozitivno odzvali na predavanja. Strokovne delavke so reševale individualne
izzive ter dobivale osebne potrditve pri delu. Starši so se učinkoviteje vključevali v pogovore in
razgovore s strokovnimi delavkami in Petro.
Veliko smo se pogovarjale o praznovanju rojstnega dneva posameznega otroka. Mnenja smo,
da otrok slavljenec izrazi svojo željo, kako, na kakšen način in s kakšno vsebino bi rad praznoval
rojstni dan. Pri načrtovanju in pripravi izvedbe izhajamo iz potreb in želja staršev. Opazile smo,
da slavljenec rad prinese majhno sladko darilce za ostale otroke. Večina skupin ne pripravlja
velikih pogostitev.
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Posamezne enote vrtca so se pogovarjale in dogovarjale o organizaciji in izpeljavi Dneva enote
za svojo enoto na strokovnih aktivih posameznih enot. Enota Pika Nogavička je zabeležila
svoj dan s predstavitvijo vozil, Vila s prireditvijo in gostjo Alenko Kolman, Peter Pan s športnimi
aktivnostmi, Mali Princ ob obeleženju svetovnega dneva Zemlje in Malčki so kolesarili skupaj s
starši.
Dopoldanske delavnice ŽIV ŽAV so bile organizirane na ravni enot.
Odprta vrata med oddelki in enotami so bila večkrat med letom. Otroci so se seznanjali s
kulturnim okoljem ter z ogledom predstav, koncertov in razstav. Pri izbiri kulturnih dogodkov
so strokovne delavke upoštevale starost otrok. Otroci so obiskali in spoznali različne kraje
Slovenije, pridobili nove izkušnje ter ob tem doživljali prijetna doživetja. Zaključki šolskega leta
so bili izvedeni na ravni oddelkov.
Otroci Vrtca Kerinov Grm so v dogovoru s strokovnimi delavkami večkrat obiskali enote
vrtca. Otroci so radi prihajali na obiske.
Glasbena šola je tudi letos organizirala predstavitev in spoznavanje različnih instrumentov
za otroke stare 5 – 6 let v mesecu maju. Razmišljali bomo, kako in na kakšen način bomo
predstaviti glasbila mlajšim otrokom.
Veliko razmišljamo o lastni komunikaciji ter se pogovarjamo na strokovnih aktivih. Opaziti
je, da je informiranje, sporočanje in komunikacija boljša, a se med seboj razlikujemo, zato so v
določenih primerih učinki bolj vidni, medtem ko je v drugih primerih potreben čas. Opaža se, da
delamo na sebi in to se odraža tudi na komunikaciji na vseh ravneh.
Izpeljava roditeljskega sestanka za novince v mesecu juniju se je izkazala kot dobra
praksa, ki smo jo načrtovali in izpeljali (v dveh dneh v štirih enotah) tudi v tem šolskem letu.
Starši so spoznali strokovne delavke in okolje, v katerem bo njihov otrok večinoma časa v času
ločitve od staršev. Starši so odšli domov bolj pomirjeni.
Razgovori s starši novincev pred vključitvijo novinca
Konec avgusta so strokovne delavke povabile starše novincev na razgovor. V razgovoru so
strokovne delavke bolje spoznale otroke in starše. Strokovne delavke in starši so se skupaj
dogovarjali, kako bo potekalo uvajalno obdobje otrok in staršev.

Zastavljeni cilji so bili realni, dosegljivi in uresničljivi. Načrtovane naloge so bile izpeljane.
Določeni cilji prispevajo k druženju, povezujejo program ter se povezujejo z drugimi področji in
cilji timov.
Kljub manjšemu številu članov je tim zelo dobro deloval in sodeloval, bil je učinkovit ter jasen
v svojih namerah.
Predlagamo:



da se timi ohranijo,
da se zastavljen program ohrani,
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da se na ravni enote konkretno pogovarjamo in dogovarjamo o izpeljavi dejavnosti in
realizaciji ciljev na različnih področjih razvoja otroka in timov vrtca.

Aleksandra Voglar:
Realizacija programa GIBANJE, ZDRAVJE IN GOZDNA PEDAGOGIKA
Naš skupni globalni cilj je bil:
Dajmo otrokom priložnost, da v največji meri razvijejo svoje gibalne sposobnosti,
zaposlenim in staršem pa priložnost za uvajanje sprememb na področju gibanja in
zdravega stila življenja.
Izbrani cilji programa, ki smo jih uresničevali:
- Graditi na obstoječih smernicah programa:
- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, plezanje,
plazenje itn.),
- spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih iger,
- usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger,
- povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora.
- Temeljili smo na programu Mali sonček in doslednemu izvajanju nalog.
MODRI: 2–3-letni otroci; ZELENI: 3–4-letni otroci; ORANŽNI: 4–5-letni otroci; RUMENI: 5–6-l.

- Spodbujali smo pogostejše izvajanje aktivnosti v naravi, gozdu in selitev centrov
aktivnosti otrok iz igralnic – kotičkov v naravo.
- Iskali smo informacije, zbirali izhodišča in navezovali stike s strokovnjaki na področju
Gozdne pedagogike.
- Izpeljali smo strokovno ekskurzijo, obisk in ogled Gozdnega vrtca v Kamniku, ki nam je
približala izvajanje aktivnosti v gozdu.
Ena od pomembnih nalog, ki smo jih uresničevali je tudi spodbujanje porajajoče se
pismenosti, zato smo vključevali v gibalne aktivnosti tudi tiste, ki se nanašajo na
opismenjevanje in spodbujanje porajajoče se pismenosti preko različnih aktivnosti, kot so:
poudarjanje ponovitev štetja, zlogov, ritma, zaznavanje glasov (v korakih, poskokih, kotaljenju,
premagovanju ovir, v tradicionalnih, rajalnih in elementarnih gibalnih igrah).
Posamezni operativni cilji in aktivnosti s področja izbrane teme so zajeti v programu Mali
sonček, ki povezuje vsa vzgojna področja.
Cilji tima Gibanje-zdravje-gozdna pedagogika si je v začetku leta
Graditi na obstoječih smernicah programa:
 sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, plezanje,
plazenje itn.),
 spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih iger,
 usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger,
 povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora.
Dodali smo še:
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 Dvigovanje odpornosti in vzdržljivosti z dnevnimi aktivnostmi na svežem zraku
neodvisno od vremenskih stanj.
 Spodbujamo sprehod oz. pohod v gozd.
 Dejavnosti, ki so vezane na kotičke skušamo postopoma prenesti v naravo.
Pozitivni učinki na področju gibanja v našem vrtcu
1. Večina oddelkov, vsaj 10 skupin, je redno obiskovalo telovadnice, nekatere skupine so
izkoriščale tudi skupne prostore v svojih ali drugih enotah za redno vadbo.
2.

Vse skupine so izvedle tudi program-naloge Malega sončka. Enote – skupine so dobile
diplome in medalje in izvedle podelitev otrokom.

3. Znotraj tima smo se na strokovnih aktivih dogovorili in pripravljali orientacijski pohod v
gozdu v bližini enote Vila. Načrtovan je bil zimski ali pomladni pohod. Bil je opravljen
ogled, dogovorjena trasa, dogovorjene naloge. Zaradi specifike dela in veliko odsotnosti
strokovnih delavk v moji skupini, do realizacije pohoda še ni prišlo. Temelji so dobro
zastavljeni in pohod bo izveden v jeseni.
4. Postavljeni so tudi temelji za gozdno igralnico. Potekajo dogovori s Krajevno skupnostjo
Leskovec pri Krškem.
5. Znotraj tima je bila izvedena ekskurzija v gozdni vrtec v Kamniku. Udeleženci smo bili
navdušeni in obiski gozda so se po enotah povečali. Nekatere skupine so nekajkrat
vrtčevski dan prestavile v gozd. Otroci so dnevno rutino doživeli malo drugače. Spanje v
šotorih je pri nekaterih že tradicija.
6. Tudi v bodoče bomo spodbujali igro, druženje, ustvarjanje v naravi, gozdu. Skozi gibalne
aktivnosti v naravnem okolju zelo pripomoremo k porajajoči se pismenosti, socializaciji,
zdravju in dobrem počutju otrok.
Vodja tima: Aleksandra Voglar
Člani tima:
Marko Škofca – OPZHR,
Jerneja Š. Božič, Urška Štefanič, Vlasta Škoda – Pika Nogavička,
Katja J. Žajber, Maja Miklavčič, Monika Bizjak, Maja Dušič – Vila,
Ines Božič – Malček, Kaja Cerjak – Mali princ, Marjetka Lekše – Peter Pan,
Špela Arh (VP) – Lumpek, Sarenka Hudorovac – Vrtec Kerinov Grm.

Kako približati otrokom knjigo in jim omogočiti, da ob knjigah doživljajo veselje in ugodje?
Kako omogočiti otrokom, da spoznajo široke možnosti druženja s knjigo? Ali znamo staršem
predstaviti dolgoročen pomen knjižne vzgoje za otroka in pomen branja otrokom?
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Petra Rus Plazar: Realizacija programa KNJIŽNA VZGOJA V VRTCU
Jezikovna dejavnost v vrtcu in doma vključuje široko polje sodelovanja in komunikacije z
odraslimi in otroki ter (skozi doživljanje) spoznavanje nacionalne in svetovne književnosti –
lastne in tuje kulture.
Naš skupni globalni cilj je bil:
Omogočiti otrokom, da ob knjigah doživljajo veselje, pridobivajo nove informacije,
oblikujejo pozitiven odnos in ljubezen do knjige ter se igraje opismenijo.
Program KNJIŽNE VZGOJE se je tako prilagajal starostni skupini otrok in potekal v vseh
oddelkih vrtca za otroke 1–6 let. Aktivnosti v knjižnih kotičkih potekajo po vseh oddelkih ter se
še dodatno obogatile s programi po izboru strokovnih delavk oddelkov.
Književna vzgoja je potekala v sodelovanju z matično šolsko knjižnico ter mestno, Valvasorjevo
knjižnico. Oblike sodelovanj in izbrani programi književne vzgoje po oddelkih so razvidni iz
LDN skupin.
V šolskem letu 2017/18 smo tim Knjižna vzgoja sestavljale Jasmina Šober, Nina Baznik,
Mateja Novak, Nina Prah, Ana Tomažin, Mojca Pečnik, Marinka Zupančič, Tina Zagode,
Natalija Ilijaž in Petra Rus Plazar. Srečale smo se trikrat in zastavile cilje, ki smo jih nekaj
uresničili že v tem šolskem letu, nekaj pa jih bomo v prihodnjem.
Tako kot vsa leta doslej smo bili na področju knjižne vzgoje zelo aktivni. Poleg vseh že znanih
oblik dela - Palček Pripovedovalček, Knjižni kovček, branje pred počitkom, dramatizacija
(otroci iz enote Peter Pan so nastopili in se predstavili na Rozalkinem dnevu, ki ga organizira
Valvasorjeva knjižnica), smo v oddelkih, kjer so bili prisotni otroci, katerih slovenščina ni
materni jezik, poskusili malo več časa posvetiti tem posameznikom in jim pomagali pri učenju
jezika.
Skozi vse leto smo sodelovali z mestno in tudi šolsko knjižnico. Poslušali smo pravljice, ki nam
jih je prišla pripovedovat ga. Antonija Amon, kar nekaj skupin pa je tudi obiskalo Valvasorjevo
knjižnico, skupina Sončki je sodelovala tudi na knjižnem bazarju, kjer so otroci podarili knjige.
Letos so si vsi otroci za zaključek in pohvalo PP ogledali predstavo GLG Sevnica Zakaj sem
Ajček, podelitev priznanj pa je organizirala vsaka enota zase. Letos smo prvič sami pripravili
pohvale, kar je bilo zelo pozitivno (tudi v finančnem smislu).

Za v prihodnje imamo že kar nekaj načrtov:





predstava s strani strokovnih delavk,
SA, na katerem bomo govorili o knjižni vzgoji,
roditeljski sestanek za starše otrok 3-6,
seznam priljubljene literature …
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Petra Rus Plazar koordinatorica knjižne vzgoje

Realizacija programa LJUDSKO IZROČILO IN MULTIKULTURNOST
Cilj: Otrokom in odraslim smo tudi letos približevali slovensko, romsko in/ali albansko kulturo
ter ljudsko izročilo in jim omogočili integracijo ob spoštovanju kulture, vere in drugih navad
vsake družine.
Otroci so spoznavali:
– ljudske običaje in opravila,
– tradicionalno prehrano,
– ljudske instrumente, pesmi, plese, igre in noše.

Kako omogočiti romskim otrokom, otrokom tujcev in otrokom z drugimi posebnimi potrebami
bolj izenačene pogoje za vsestranski razvoj in socializacijo ter jim pomagati pri usvajanju
drugega jezika? Kako izboljšati integracijo med otroki?
Na kakšen način povečati vključitev predšolskih romskih otrok v vrtec?
Kako premagovati predsodke, ki so še vedno močno prisotni med zaposlenimi in starši?
Program: KORAKI DO INTEGRACIJE
Od pripravljalnega vrtca Kerinov Grm do rednih oddelkov vrtca
Naš glavni cilj programa je:
Ustvarjanje enakovrednih možnosti za integracijo predšolskih romskih otrok v vrtec
in premagovanje predsodkov med zaposlenimi in starši.
Enota Vrtec Zavoda OŠ Leskovec pri Krškem na podlagi odličnih rezultatov izvedbe programa
Koraki do integracije v okviru državnega projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v
okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti nadaljuje izpopolnjen program Koraki do
integracije romskih otrok v vrtec in šolo v tesnem sodelovanju z Vrtcem Kerinov Grm, v
programu Skupaj za znanje, pod okriljem zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti.
Strokovna vodja programa pripravljalnega vrtca v Kerinovem Grmu v okviru internega programa
Koraki do integracije je Maja Božič.
Zaradi slabše integracije otrok iz Kerinovega Grma na prehodu iz pripravljalnega vrtca v redne
oddelke vrtca najkasneje od 5 leta, to je zadnje leto pred vstopom v šolo, bodo tudi letos
izjemoma 5-letni otroci iz Kerinovega Grma ostali v domačem vrtcu, a se jim bo v okviru
različnih strokovnih ekskurzij omogočila pogostejša vertikalna integracija s tedenskimi obiski v
rednih oddelkih vseh enot vrtca od oktobra dalje. Organizirali bomo tudi skupne prevoze in
oglede različnih predstav, ogledov in obiskov javnih institucij ter spodbujali obiske v VKG strokovnih delavk samih, v timu Montessori ali s svojo skupino otrok.
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V tem šolskem letu so bili v redne oddelke vrtca vključeni 3 romski otroci in sicer v enoti vrtca
Peter Pan v OŠ Veliki Podlog 2 sestrici in deček. Glej še akcijski načrt programa Mi med seboj.

Teja Mešiček, Mirjam Čebulc in Darja Cesar:
Realizacija programa SPOZNAJMO ELEMENTE MONTESORRI PEDAGOGIKE
Strokovna podpora, vodja srečanj: Mirjam Čebulc
Vodja tima: Teja Mešiček
Strokovne delavke: Špela Arh, Mojca Zobarič, Darja Cesar, Tanja Plankar, Jožica Račič, Sabina
Bajc, Andrejka Vertovšek, Marinka Zupančič, Melita Levak, Petra Žnidaršič, Marinka
Slemenšek
Cilji:
- Spoznavati in preizkušati elemente pedagogike Montessori za pomoč pri
individualizaciji z upoštevanjem metodologije KzK
- Spoznavanje didaktike in uporabe po pedagogiki Montessori.
- Sodelovanje strokovnih delavk rednih oddelkov z Vrtcem v KG.
Pričakovani učinki:
-

Boljše opazovanje otroka in njegovih potreb
Samorefleksija lastnega dela
Priprava ustreznega in spodbudnega okolja za otroka
Poznavanje osnovnih pristopov in didaktičnih pripomočkov pedagogike Montessori

Realizirana srečanja
1.
2.
3.
4.
5.

torek, 7.11. 2017
torek, 9.1. 2018
torek, 6.2. 2018
četrtek, 15.3.2018
četrtek, 10.5.2018

13.00.15.00
13.00-15.15
13.00-15.00
13.00-15.00
13.00-15.00

1.srečanje, 7.11. 2017
Strokovne delavke smo se predstavile, da nas je Mirjam spoznala - v katerem starostnem
obdobju delamo, naše delovne izkušnje, pričakovanja naših srečanj. Mirjam je podala osnovne
informacije pedagogike Montessori in odgovarjala na vprašanja, dileme strokovnih delavk.
Dobile smo nalogo, da preberemo Skrivnost otroštva, knjigo Marije Montessori, dodamo eno
Montessori aktivnost v program.
2.srečanje, 9.1. 2018
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V uvodnem delu smo povedale, katero aktivnost smo preizkusile, kako so se otroci odzvali nanjo.
Tiste, ki so prišle do knjige Skrivnost otroštva so izpostavile, kaj jih je najbolj navdušilo,
pritegnilo, kaj ne. Potem je imela Mirjam teoretičen del o razvojnih obdobjih, občutljivih
obdobjih, glavnih ciljih in področjih. V zadnjem delu nam je predstavila zaznavni material
Rdečo-modre palice. Ena od strokovnih delavk pa je imela nekaj kompletov palic seboj in jih je
velikodušno razdelila. Ker nismo uspele vse priti do knjige Skrivnost otroštva smo se dogovorile,
da do naslednjič preberemo vse prvo poglavje o katerem bo potekala debata.
3. srečanje, 6.2.2018
Na tem srečanju smo imeli poudarek na spoznavanju oblik sodelovanja, odnosa in dela s starši v
Montessori vrtcu. Še vedno smo debatirali o rdeče-modrih palicah, ki so zaznavni material, ki je kot
predstopnja matematike. Predstavljena nam je bila vzgoja za mir h kateri stremi dana pedagogika.
Montessori pedagog se mora umiriti, biti skoraj neopazljiv, imeti počasne gibe. Vse stvari je potrebno
uporabljati inteligentno in duhovno. Za to je potreben dolg proces, da razumemo otroka.
Predstavljeno nam je bilo področje za razvoj čutov- to je zaznavanje, ter materiali vezani na zaznavanje
vida, tipa, sluha, vonja in okusa. Strokovne delavke smo dobile ˝nalogo, ˝da preberemo knjigo M.
Montessori z naslovom Skrivnost otroštva in odgovorimo na vprašanja, ki nam jih je zastavila ga.
Mirjam.

4.srečanje, 15.3.2018
Srečanje je bilo praktično, s predstavitvijo več Montessori materialov ( črke, rdečo-modre palicerazširitve tega materiala). Dobile smo smernice v sodelovanju s starši, predvsem pa kako potekajo
pogovorne ure in roditeljski sestanki.

5.srečanje, 10.5.2018
Zadnje srečanje smo prav tako praktično izvedle s pomočjo Montessori materialov. Ga. Mirjam je
naredila prezentacijo dela s prekladami, z roza stolpom, kombinacijo preklad in roza stolpa, ter njene
razširitve.
Spoznavale smo igro tišine ( več različic) skozi praktično izvedbo le-te in ozaveščale naše počutje.
Namig za dobro spletno različico dela po Montessori metodi smo dobile, to je BRAIN GYM.

9. 8. 3 Drugi celoletni programi oz. programi, ki trajajo daljše obdobje
MASKOTA – potujoči prijatelj v oddelkih po dogovoru s starši.
MALI SONČEK – program poteka v okviru obogatitvenega programa GIBANJE, ZDRAVJE,
v vseh oddelkih vrtca in upošteva starost in sposobnosti otrok.
ZELENI NAHRBTNIK – program poteka pod okriljem ZPM Krško, tudi letos so v njem
sodelovali otroci iz Petra Pana.
9. 8. 4 Dodatni nadstandardni programi - individualno popoldan
Nadstandardni programi so se izvajali izven rednega programa na pobudo staršev, ki so potrdili
in hkrati tudi financirali različne ponudnike, o čemer pa nimamo podatkov.
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Program ŠPORTNA ABECEDA se je v našem vrtcu izvajal že deseto leto zapored, pod
vodstvom Mateja Malusa, profesorja športne vzgoje, ki nam je posredoval tudi poročilo o poteku
iz katerega povzemamo bistvene nekaj informacij.
Program je potekal od oktobra do vključno maja in je trajal 30 ur. Program so izvajali na dveh
lokacijah, v mali telovadnici OŠ Leskovec pri Krškem ob sredah od 15:30 do 16:15 ure in v
domu krajanov v Velikem Podlogu ob petkih od 15:15 do 16:00 ure.
Vadbena enota je trajala 45 minut, kar je za to starost otrok primerno.
V program v Leskovcu je bilo prijavljenih 5 otrok, s tem da so do maja vztrajali 3, v Velikem
Podlogu je bilo prijavljenih 6 otrok, ki so tudi vsi z vadbo vztrajali do konca do maja.
Skupaj je torej program obiskovalo 9 otrok od oktobra 2017 do maja 2018 .
VSEBINA PROGRAMA
Otroci so se v tem času seznanili z osnovami gimnastične abecede (hoja v leži pred/za rokami,
preval naprej/nazaj, stoja ob letveniku, stoja s pomočjo vaditelja, skoki na mali prožni ponjavi,
sonožni skoki, enonožni skoki, vzmikov na lestvini…), abecede iger z žogo (spoznavanju
najosnovnejših elementov iger z žogo) in z osnovnimi elementi atletske abecede (enonožni,
sonožni poskoki, preskoki, različne oblike tekov (škarjice, dvigovanje pet, tek nazaj, hopsanje)).
ANGLEŠKE URICE za predšolske otroke od 4. leta dalje so organizirali različni ponudniki,
ki so jih izbirali starši sami.

9.9 Sodelovanje
9.9.1 Sodelovanje s starši in gradnja partnerstva z družinami (Glejte tudi na str.17!)
Sodelovanje s starši je pri nas še posebej premišljeno načrtovano, saj si želimo partnerskega
sodelovanja v želji, da skupaj doprinesemo za dobro otrok. Vsak oddelek sestavi podrobnejši
načrt sodelovanja s starši vsako leto znova, potem ko poteka 1. roditeljski sestanek s starši, ki
dopolnijo in potrdijo letni delovni načrt skupine in izberejo predstavnika staršev skupine v Svet
staršev vrtca.
Svet staršev vrtca se je oblikoval za uresničevanje interesov staršev. Svet staršev je bil sklican
na pobudo staršev ali vodstva. Svet staršev izvoli predsednika Sveta staršev vrtca in predstavnika
za Svet Zavoda OŠ Leskovec.
Informiranje staršev je potekalo preko e-obveščanja, na glavnih oglasnih deskah v vsaki enoti in
v stalnih oglasnih kotičkih pred vsako igralnico, kjer so tudi kronike, utrinki iz življenja po
oddelkih in v igralnicah.
Različne pobude izboljšav in pripombe so lahko starši izpostavljali svojemu oddelčnemu
predstavniku staršev, strokovnim delavkam po oddelkih, jih lahko oddali v škatlice želja in
pripomb, zapisali v ankete, oddali v pismih vodstvu in občini, sporočali v razgovorih s
26

pomočnico ravnateljice za vrtec in pri ravnateljici. Tudi v preteklem letu so starši osebno in na
sestankih Sveta staršev izražali veliko pohval za delo strokovnih delavk in program aktivnosti,
pa tudi nekaj predlogov izboljšav, pri čemer bi izpostavili urejenost igrišč v posameznih enotah,
obveščanje pri menjavi kadra v oddelku, uporabo telefona po oddelkih in na igrišču ter iskreno
komunikacijo nekaterih strokovnih delavk. Tehtne pripombe in konkretne pobude staršev nas
usmerjajo v izboljšave in dvig kakovosti vrtca.
Izobraževanje za starše skupaj s strokovnimi delavkami po enotah vrtca
V tem šolskem letu smo poleg rednih oblik sodelovanja za starše po enotah povabili še na
delavnice skupaj z matičnimi strokovnimi delavkami enote. Delavnice je izvedla vzgojiteljica
Petra Paver, na temo o ljubeči vzgoji, o mejah in kaznovanju.

9.9.2 Sodelovanje z matičnima šolama (Glejte tudi pod Realizacija Mi med seboj)
Vrtec Leskovec nenehno sodeluje s svojo matično šolo OŠ Leskovec pri Krškem in podružnično
OŠ Veliki Podlog.
Sodelovanje s šolo je potekalo na informativni in strokovni ravni, na družabnih srečanjih, izletih,
pri izvedbi strokovnih srečanj in konferenc, pri vključevanju nekaterih učiteljev kot zunanjih
izvajalcih posameznih dodatnih programov ter po dogovoru.
Matična šola nam je tudi letos prijazno odstopila svoje prostore (zbornico, športno dvorano, malo
telovadnico, razred), saj enota vrtec sama teh prostorov za cel kolektiv nima.
Letno sodelovanje je potekalo:
- z ravnateljico Jožico Repše na katero smo se obračali verjetno vsi zaposleni vrtca kdaj,
eni bolj, drugi manj, odvisno od potreb in dela ter z njo sproti reševali zagate z različnih
področij; kljub obilici dela, ki ga je imela je vselej našla čas za vsakega, za kar smo ji
hvaležni;
- s šolsko knjižnico, ki jo redno ali občasno obiskujejo otroci z vzgojiteljicami;
knjižničarka je izbrano knjižnično gradivo za vrtec strokovno bibliotekarsko obdela,
opremila in urejenega poslala v oddelke po enotah vrtca;
- z računovodskimi delavkami Katarino Ivačič, Anuško Motore, Martino Arh, Barbaro
Bizjak;
- z vodjo prehranskega režima v matični šoli Edito Gubenšek,
- z glavnim kuharjem Zvonetom Baškovčem in centralno kuhinjo v OŠ Leskovec in s
podružnično kuhinjo OŠ Veliki Podlog;
- s svetovalnima delavkama Melito Zagorc Vegelj in Dženi Rostohar;
- s športnimi učitelji in drugimi učitelji po dogovoru.
9.9.3 Sodelovanje z okolico
Cilji: Otroci so spoznavali kako je zgrajena družba in se seznanjali z različnimi funkcijami
bližnjega družbenega okolja, s poklici, delovnimi, kulturnimi okolji, spoznavajo razne ustanove
in različne praznike in običaje.
Izvajalci: starši in zunanji sodelavci, strokovnjaki po dogovoru.
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9.9.4 Sodelovanje z ustanovami in društvi – navajamo le pogostejše, večletno sodelovanje:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-

Občina Krško
OŠ Mihajla Rostoharja
Valvasorjeva knjižnica Krško
Kulturni dom Krško
Glasbena šola Krško
Ljudska univerza Krško
Zdravstveni dom Krško (zdravstvena služba, zobozdravstvena služba, pediatrična
ambulanta, razvojna ambulanta, urgenca, defektolog, logoped)
DPM Leskovec pri Krškem in ZPM Krško
Center za socialno delo Krško
Dom starejših občanov Krško
Mladinski center Krško
Poklicna gasilska enota Krško
Policijska postaja Krško
Kostak Krško
Veterinarska postaja Krško
Avtobusna postaja in Izletnik Krško
Pošta Leskovec
NLB Krško
Slovenske železnice – Železniška postaja Krško
Župnijska cerkev Leskovec pri Krškem – ogled jaslic in predstavitev orgel
Cvetličarna Lilija in Vrtnarstvo Nečemer
Trgovski centri: Spar, Lidl, Tuš, Mercator, Mega Dom
Ekonomska in trgovska šola Brežice, Šolski center Novo mesto, Gimnazija Celje –
Center, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana.

- Pedagoška fakulteta Maribor in Koper.
- Pedagoški inštitut Ljubljana

9.9. 5 Sodelovanje z drugimi vrtci
Sodelovanje strokovnih delavk med vrtci poteka na več nivojih, med vrtci, oddelki, glede na
izražen interes strokovnih delavk (vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic).
Cilj:
- Prijetno druženje, izmenjava izkušenj, primerov dobre prakse in dvig kakovosti
strokovnega dela v sodelovanju strokovnih delavk med vrtci po izbiri, v okviru izvedbe
skupnih aktivnosti z otroki.
Sodelovanje strokovnih delavk rednih oddelkov vrtca z Vrtcem Kerinov Grm, z vsemi člani
tima je potekalo celo leto, tako v okviru skupnih izobraževanj, kot tudi ob petkih, ob obiskih
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VKG v rednih oddelkih vrtca. Še posebej pa je imelo vsestranske pozitivne izkušnje vključevanje
strokovnih delavk z otroki po enotah vrtca in v obeh šolah za celo dopoldne, v tednu, ko je bil
zaradi izrednih razmer vrtec zaprt.
Strokovni aktiv pomočnic ravnateljev vrtcev
V strokovnem aktivu pomočnic ravnatelja/ravnateljic vrtcev so bile poleg našega vrtca Leskovec
tudi letos vključene še pomočnice vrtcev Senovo, Brestanica, Raka, Artiče, Krško, Koprivnica,
Podbočje, Sevnica in Blanca ter se srečevale okvirno vsak drugi mesec v drugem vrtcu.
Cilj:
- povezovanje in izmenjava izkušenj pomočnic ravnateljic vrtcev na Strokovnem aktivu
pomočnic vrtcev, kot podpora dviga kakovosti strokovnega dela in organizacije.

9.10 Strokovni organi vrtca
9.10.1 Vodstvo enote Vrtec:
V sklopu zavoda OŠ Leskovec pri Krškem enoto vrtec vodi ravnateljica Jožica Repše in
pomočnica ravnateljice za vrtec Maja Božič, ki je tudi pedagoška vodja in opravlja tudi
poslovodska dela in druge naloge, za katere jo pooblasti ravnateljica OŠ Leskovec pri Krškem.
Realizacija nalog pomočnice ravnateljice za vrtec, dipl. vzgojiteljice Maje Božič:
– izvedba nalog, izpolnjevanje dopisov … na predlog in dejanske potrebe ravnateljice,
občine in drugih ustanov;
– nenehno informiranje ravnateljice o aktualnih dogodkih po enotah, o izvedenih nalogah,
problemih in oblikovanje predlogov izboljšav;
– oblikovanje predloga organizacije in sistemizacije delovnih mest za tekoče šolsko leto;
– oblikovanje letnih delovnih turnusov strokovnih delavk skupaj z organizacijskimi
vodjami in strokovnimi sodelavkami po enotah z upoštevanjem normativov in zakonskih
določbah;
– oblikovanje predloga razpisa novih delovnih mest in usklajevanje z ravnateljico;
– oblikovanje predloga organizacije in razdelitve dela hišnikov glede na njihovo delovno
obveznost in nujne naloge ter vzdrževalna dela;
– pregled opreme po skladiščih in pomoč pri organizaciji selitve opreme iz barake pri Piki
Nogavički v druge enote:
– oblikovanje predloga večjih, nujnih vzdrževalnih del in investicij,
– sodelovanje pri koordinaciji izvedbe gradbenih in vzdrževalnih del, izbor opreme in
dopolnitve pohištva, pridobivanje predračunov izvajalcev ter posredovanje ravnateljici;
– dogovori in koordinacija z izvajalci del po potrditvi izvedbe;
– zbiranje naročil didaktičnih sredstev, pripomočkov, likovnega materiala ... koordinacija
po oddelkih, enotah in z računovodstvom; pregled, izbor najugodnejših ponudnikov,
naročilo ter po dostavi pregled naročenega in razdelitev po oddelkih;
– tekoče spremljanje porabe mesečnih finančnih sredstev po postavkah skupaj z
računovodkinjo, poslovno sekretarko za vrtec Katarino Ivačič Fabjančič ter 2x letno
usklajevanje (december in avgust);
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– aktivno sodelovanje in izvajanje nalog v okviru postopkov Komisije vrtca za sprejem
novincev (sprejemanje vpisnih vlog in posredovanje informacij staršem otrok novincev
ter nenehni stiki s starši vključenih otrok) in drugo.
Realizirane naloge pedagoške vodje vrtca:
- oblikovanje vabila in priprava gradiva za roditeljski sestanek za starše novincev ter
pomoč pri organizaciji, obveščanju in izvedbi tega;
- oblikovanje vabil in končnih, usklajenih dnevnih redov pedagoških konferenc ter
obveščanje strokovnih delavk;
- organizacija pedagoških konferenc in nekaterih izobraževanj ter vodenje posameznih
strokovnih tem in izobraževanj v okviru aktivov in konferenc);
- oblikovanje zbirnih predstavitev s ključnimi cilji, ugotovitvami in smernicami po
področnih ciljih, po oddelčnih notranjih evalvacijah za vmesno in končno evalvacijo na
konferencah zbora vzgojiteljic - uvodno letno načrtovanje;
- oblikovanje končnega letnega delovnega načrta vrtca in strokovnih aktivov, okvirnega
letnega načrta izobraževanja za vse zaposlene vrtca v sodelovanju s koordinatorico KZK
Petro Paver, svetovalno delavko Vesno Perić in vsemi strokovnimi delavkami vrtca;
- oblikovanje vodil kot pomoč strokovnim delavkam pri uresničevanju Letnega delovnega
načrta oddelka;
- oblikovanje, računalniški zapis in predstavitev razvojnih ciljev vzgojiteljskemu zboru ter
osnutka razvoja kakovosti vrtca, razvojnega načrta in prioritet vrtca strokovnemu
vodstvenemu aktivu;
- vodenje posameznih strokovnih tem na SA in pedagoških konferencah, v sodelovanju s
pedagoginjo Vesno Perić in koordinatorico izvedbe VIP po KZK Petro Paver;
- ciljni obiski in spremljanje dela strokovnih delavk po oddelkih, pogovor z njimi po
hospitacijah s priporočili in predlogi za izboljšave ter oblikovanje njihovih letnih ocen;
- organizacija in vodenje roditeljskega sestanka za starše novincev po vseh enotah, v
sodelovanju s pedagoginjo Vesno Perić in s koordinatorico KZK Petro Paver ter
matičnimi strokovnimi delavkami;
- koordinacija pri razdelitvi mentorstva dijakom in študentom, praktičnih usposabljanj,
spremljanje njihovih obveznih nastopov, pomoč pri urejanju njihove dokumentacije in
oblikovanju mnenj in ocen; koordinacija, izmenjava mnenj in izkušenj s strokovnimi
delavkami in okvirni dogovori s psihologinjo Melito Z. Vegelj za vključevanje šolskih
prostovoljcev po oddelkih od oktobra dalje.
- oblikovanje mnenj in predloga razporeditve strokovnih delavk po oddelkih ravnateljici v
sodelovanju s pedagoginjo Vesno Perić;
- oblikovanje Letnega poročila Enote Vrtca izhajajoč iz letnih poročil strokovnih delavk
oddelkov, poročil koordinatorjev in poročila svetovalne delavke ter organizatorja
zdravstveno-higienskega režima in prehrane ter druga dela in naloge, za katere so se
pojavile potrebe med letom.
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Realizacija in učinki ciljnih obiskov pedagoške vodje po oddelkih
V obdobju od 10.10.2017 do 13.6.2018 sem opravila skupaj 19 ciljnih obiskov, v 13-ih
različnih oddelkih, od skupaj 15; 17 je bilo napovedanih in 2 nenapovedana, 18 v oddelkih
dopoldan, pretežno v času od 8. do 10.ure, en pa je bila izveden popoldan, na 1. roditeljskem
sestanku.

Namen:
- Spremljanje dnevne rutine in interakcije v oddelku, po 1. ISSA področju kakovosti
vzgojitelja.
- Pregled dnevnika in pisnih priprav z evalvacijami.
- Spremljanje nastopov strokovnih delavk za opravljanje strokovnega izpita.
- Evalvacija v pogovoru s strokovnimi delavkami in moja priporočila, izboljšave za
nadaljnje delo.
Pozitivne ugotovitve za čas spremljanja od 8. do 10. ure:
Vzdušje, klima po enotah in oddelkih je prijetno, sproščeno, dinamika pa odvisna od igre in
aktivnosti otrok ter vremenskih in drugih okoliščin.
Igra po izbiri otroka je nemotena oz. manj motena in je v oddelkih doprinesla k boljši klimi,
sproščenosti in zadovoljstvu otrok in strokovnih delavk, zmanjšanju konfliktov med njimi ter
omogočila daljšo pozornost, vztrajanje otrok pri določeni izbrani aktivnosti ter prevzemanje
odgovornosti za lastno izbiro.
Interakcija:
Strokovne delavke spoštujejo različnost znotraj oddelka in se pogosteje odzivajo na
individualne potrebe otroka v skupini ter spodbujajo razvoj pozitivne samopodobe pri otroku.
Strokovne delavke se v oddelku trudijo upoštevati vsakega posameznika in ga spodbujajo tako
pri razvijanju socialnih veščin, kot izražanju čustev ter uporabljajo za to pester nabor strategij,
izvirnih pristopov.
Oblike aktivnosti:
Prepletajo se umirjene in živahne aktivnosti otrok, prevladuje individualna in skupinska
aktivnost, manj je frontalnih aktivnosti. Še vedno prevladujejo mirne aktivnosti, a je med njimi
več izvirnih aktivnosti za sproščanje in veselje otrok, veliko več aktivnosti, iger predlagajo oz.
si izberejo otroci sami.
Dnevna rutina poteka utečeno, razdelitev nalog in vlog med strokovnimi delavkami je jasna,
povezujoča. Dnevna rutina se po oddelkih postopoma prilagaja potrebam otrok in njihovih
staršev, soodvisno od fleksibilnosti in osebnostne rasti strokovnih delavk. Strokovne delavke
omogočajo glede na prostorske pogoje in potrebe otrok uporabo prostorov in se o koriščenju
skupnih prostorov medsebojno dogovarjajo (večnamenski prostor, terasa, telovadnica, cone na
igrišču z igrali).
Zajtrk: oddelki 2-6 let postopoma opuščajo frontalen zajtrk, ki ga v večini oddelkov menja
drsni zajtrk od 8.do 9. ure, kar omogoča možnost izbire, nemoteno igro otrok, prehajanje iz igre
k zajtrku glede na potrebe otroka, večjo samostojnost in hkrati ukinja nesmiselno čakanje otrok.

31

Prehodi v dnevni rutini, (med aktivnostmi otrok, igro po izbiri otrok in obroki hrane, bivanjem
notri in zunaj), so krajši, prilagojeni dinamiki otrok, v obliki jutranjega kroga s petjemgovorno-gibalnimi igrami ali pa v obliki gibalne igre-plesa oz. igre za sproščanje, umiritev oz.
sadne malice oz. gospodinjskih opravil, ki jih otroci opravljajo skupaj s strokovnimi delavkami.
Jutranji krogi so praviloma krajši, oz. potekajo večkrat krajši čas ali v povezavi s specifiko
dneva, aktivnosti ter dinamiko v skupini.
Izhajanje iz igre otroka in boljše, pogostejše opazovanje je še boljše in pogostejše
- Fleksibilnost, ustvarjalnost in domiselnost strokovnih delavk pri omogočanju dodatnih
izzivov, aktivnosti, materialov, ki so jih glede na boljše opazovanje otrok ponudile
posameznemu otroku strokovne delavke, so doprinesli k še boljšemu izkustvenemu učenju
in napredku otroka.

9.10.2 Poročilo o delu svetovalne službe v vrtcu, Vesna Perić, univ. dipl. pedagoginja,
svetovalna delavka
Moje vodilo pri delu je delati za dobrobit otroka ter spoštovati, razumeti in aktivno poslušati
vse deležnike vrtca.
Prednostni nalogi vrtca sem uresničevala s sodelovanjem pri obogatitvenem programu Mi med
seboj, s pomočjo strokovnega izpopolnjevanja in osebnega izobraževanja.
SVETOVALNO DELO Z OTROKI
V posameznih oddelkih sem bolj intenzivno spremljala razvoj in vedenje otrok.
Letos sem imela dva otroka v obravnavi. Potreb po individualni obravnavi je bilo več od
možnosti razpoložljivega časa svetovalne delavke. Od januarja sem se srečevala z dečkom, ki
ima predvsem težave na govorno jezikovnem področju, na področju fine motorike ter pri
daljšem vzdrževanju koncentracije in pozornosti. V mesecu aprilu sem se dogovorila s starši
otroka, ki je potreboval pomoč pri socialni interakciji, daljšanju pozornosti, koncentracije in
vztrajnosti pri opravljanju zahtevanih nalog.
Koordinirala sem delo dodatne strokovne pomoči. Organizirala in vodila sem timske sestanke
za otroke s posebnimi potrebami ter iskala ustrezen kader za otroke s posebnimi potrebami in
zagotavljala materialne pogoje za izvedbo dodatne strokovne pomoči.
V tem letu smo imeli sedem odločb otrok s posebnimi potrebami (trije otroci z lažje jezikovnogovornimi motnjami, dva otroka s sladkorno boleznijo ter dva otroka s težavami na gibalnem
področju). Ostane pet odločb, dve odločbi se prekineta zaradi vključitve otrok v šolo. S šolskim
letom 2018/2019 dobimo novo odločbo slabovidnega otroka. V postopku za pridobivanje
odločbe imamo enega otroka. Otroci z odločbo so dosegli rezultate s pomočjo vzgojiteljic,
izvajalk dodatne strokovne pomoči in zagotovo s sodelovanjem staršev. Nekaj otrok je
obravnavanih v razvojni ambulanti.
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V letošnjem šolskem letu smo sodelovali z mobilno službo inkluzivnega tima CIRIUS Kamnik.
Obiskali so nas strokovni delavci CIRIUS Kamnik, si ogledali delovno okolje otroka s
posebnimi potrebami, se posvetovali s strokovnimi delavkami o delu z otroki ter nam predlagali
in priporočali določene prilagoditve v okolju vrtca.
Prejeli smo sto dvanajst Vlog za vpis v vrtec. Prejeli smo več vlog kot smo imeli razpoložljivih
prostih mest, zato se je Komisija za vpis v vrtec sestala. Komisija je pregledala vloge in jih
točkovala na podlagi ocenjevalnih kriterijev. Pri oblikovanju smo upoštevali veliko
dejavnikov. Vsem željam na žalost nismo mogli ugoditi. Z večkratnim oblikovanjem oddelkov
je ostalo dvaindvajset otrok brez mesta. Sedemnajst otrok je dobilo mesto v Vrtcu Krško, trije
otroci v Vrtcu Raka pri Osnovni šoli in dva otroka nista sprejela mesta v drugih vrtcih. Prav
tako smo še po razpisu prejeli Vloge za vpis v vrtec, tri vloge, ki izpolnjujejo pogoje in eno
vlogo, ki ne izpolnjuje pogoja. Med šolskim letom se je izpisalo otrok.
Pri uvajanju otrok v vrtec, pri prehodu otrok iz skupine v skupino, pri prehodu v drug vrtec in
pri prehodu otrok v šolo ni bilo večjih težav in potreb za pomoč. Uvajanje je bilo izpeljano
prilagojeno potrebam otrok. Nekateri so potrebovali dlje časa, drugi manj.
Imeli smo nekaj primerov nasilja v družini. Otroci niso bili izpostavljeni posredno nasilju, so pa
bili žrtve nasilja.
Skupaj s psihologinjo šole bova oblikovali oddelke prvega razreda za šolsko leto 2018/2019.
Sodelovala sem z logopedinjo pri pregledu govornega razvoja.
Poleg posrednega in neposrednega dela z vsemi deležniki je bilo kar nekaj administrativnega
dela. Vodila sem: evidenco vključenih otrok, evidenco izpisa otrok v vrtec, evidenco za
pridobitev dodatne strokovne pomoči, evidenco otrok po razpisu, evidenco otrok, ki ne
izpolnjujejo pogoja enajst mesecev za vključitev v vrtec, evidenco otrok, katere vloge smo
poslali v drugi vrtec.
Načrtovane dejavnosti na področju svetovalnega dela z otroki so bile izpeljane.
SVETOVALNO IN POSVETOVALNO DELO Z VZGOJITELJICAMI
Obiskala sem vse oddelke, nekatere med njimi bolj pogosto in zato sem bolj intenzivno
sodelovala s strokovnimi delavkami. Starejše skupine sem večkrat obiskala kot mlajše. Menim,
da mlajši otroci potrebujejo več časa za spoznavanje novega okolja, vrstnikov in okolja.
Večkrat sem bila v oddelkih, kjer so bile večje potrebe in želje strokovnih delavk. Sodelovanje
je potekalo na ravni izmenjave informacij, posvetovanja in svetovanja. Svetovanja v smeri
težjega socialnega vključevanja otrok v skupino, komuniciranja z otroki in starši ter uporabe
primernih metod in oblik dela z otroki. V posameznih oddelkih smo skupaj s strokovnimi
delavkami spremljale razvoj otrok in skupaj iskale ustrezne rešitve, metode in oblike dela z
otroki.
Bilo je veliko posvetovanja pri delu z otroki s posebnimi potrebami z odločbo. Koordinirala,
načrtovala in izpeljala sem timske strokovne sestanke skupine. Z vzgojiteljicami in izvajalkami
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dodatne strokovne pomoči smo se veliko pogovarjale o delu z otroki s posebnimi potrebami, o
različnih strategijah izboljšanja neposrednega dela z otroki, o napredku otrok pa tudi o ovirah
pri delu.
Glede na časovne zmožnosti in obveznosti sem se srečevala s strokovnim aktivom skupin 1-3
let, 3-6 let in strokovnim aktivom pomočnic vzgojiteljic. Na aktivih smo obravnavale strokovne
teme, ki smo jih skupaj pripravile in izvedle Maja Božič, Petra Urek in jaz. Moje teme so bile
vezane na program Etika in vrednote v povezavi s čustveno inteligentnostjo.
S strokovnimi delavkami smo se pogovarjale o otrocih žrtvah nasilja, o potrebni pomoči in
nudenju pomoči. Svetovala sem jim, kako ukrepati v primeru prihoda storilca nasilja po otroka.
Večina zastavljenih nalog na področju svetovalnega dela z vzgojiteljicami je bilo izvedenih.
SVETOVALNO DELO S STARŠI IN DRUŽINAMI
S starši sem veliko sodelovala preko individualnih razgovorov in pogovorov, elektronske pošte,
preko telefonskih razgovorov. Potrebovali so svetovanje pri vzgoji, pomoč pri reševanju
družinskih težav…
Starši so se tudi name obračali zaradi pridobitve določenih informacij (pisanju in posredovanju
za vrtec), obrazložitve in razumevanja določenih dejanj vezanih na oblikovanje oddelkov
oziroma premestitve otrok. Z razumevanjem in sočutjem njihovih stisk so določene odločitve s
strani vrtca lažje sprejeli.
S starši otrok s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo, smo se večkrat na leto sestajali na
timskih sestankih.
Imeli smo tudi primer prepovedi približevanja otroku v vrtcu. Oseba s prepovedjo je odločbo
prepovedi upoštevala.
Starši niso izrazili potrebo po pomoči pri uvajanju svojih otrok s strani svetovalne delavke.
Vsaka družina in starši potrebujejo svojstven način in pristop sodelovanja. Z razumevanjem in
delovanjem le tega je sodelovanje lažje in uspešnejše.
Načrtovane naloge na področju sodelovanja s starši so bile v večini realizirane.
SODELOVANJE Z VODSTVOM VRTCA
Z vodstvom sem sodelovala pri oblikovanju LDN-ja na začetku šolskega leta, pripravi in
izvedbi pedagoških konferenc, načrtovanju izobraževanja za strokovne delavke, oblikovanju
oddelkov za šolsko leto 2017/2018, oblikovanju novih tandemov (vzgojiteljica in pomočnica
vzgojiteljice), zagotavljanju materialnih pogojev za izvajanje dodatne strokovne pomoči za
otroke s posebnimi potrebami.
Z vodstvom vrtca smo se srečevali redno enkrat mesečno. Vsebina srečanj je bila namenjena
informiranju, reševanju konkretnih, aktualnih težav in načrtovanju nalog vsakega posameznika
tima.
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S pomočnico ravnateljice za vrtec sva si izmenjavali informacije o aktualnih temah. Pri
oblikovanju oddelkov sva skušali upoštevati zadovoljstvo otrok, njihove potrebe, mnenja
vzgojiteljic, tudi želje staršev, a na žalost nama ni uspelo vsega upoštevati.
Načrtovane naloge v sodelovanju z vodstvom vrtca so bile realizirane.
SODELOVANJE IN KOORDINACIJA DELA Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI
Sodelovanje z zunanjimi institucijami je potekalo v okviru izmenjave mnenj in ugotovitev,
posvetovanja, oblikovanja in posredovanja poročil o otroku in starših, pridobivanja ustreznega
kadra za otroke s posebnimi potrebami.
Sodelovala sem:
- z Osnovno šolo Leskovec in z Osnovno šolo Mihajlo Rostohar;
- z Vrtcem Krško, Raka, Brežice, Trebnje, Novo mesto – Pedenjped, Artiče in Cerklje ob
Krki;
- s Centrom za socialno delo Krško;
- z Zdravstvenim domom Krško – Razvojna ambulanta;
- z Zavodom za šolstvo Novo Mesto;
- s Cirius Kamnik;
- z Upravno enoto Krško;
- s Policijsko postajo Krško.
STROKOVNO IZPOPOLJNJEVANJE
Skrbim za svojo strokovno usposobljenost. S stalnim strokovnim izpopolnjevanjem lažje in
uspešneje rešujem vrzeli pri svojem delu. V letošnjem šolskem letu se nisem udeležila veliko
predavanj, izobraževanj in usposabljanj. Nekaj pa jih je bilo, večina v okviru skupnih
izobraževanj organiziranih na ravni vrtca:
-

Sklop predavanj (Andrej Debeljak in Karmen Jeraj),
Delavnice za strokovne delavke (Petra Paver),
Predavanje za strokovne delavke in starše (Petra Paver),
Predstavitev dela s slabovidnim otrokom (Janja Hrastovšek),
Različne vsebine posredovane na Regijskem aktivu svetovalnih delavcev Dolenjske,
Bele Krajine in Posavja,
- XII Mednarodna konferenca »Obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju«, Kikinda.
OSTALO DELO: Administracija in urejanje osebnih map
ZAZNAVANJA IN PREDLOGI ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019
Zaznala sem, da strokovne delavke upoštevajo in sledijo otrokovim potrebam in željam. To je
najbolj vidno pri izbiri otrokove svobodne igre ter možnosti vključevanja otrok v dejavnosti po
lastni izbiri. Pri individualnih razgovorih s strokovnimi delavkami in starši je bilo zaznati bolj

35

senzibilno odzivanje strokovnih delavk na otrokovo stisko in stisko staršev. Strokovne delavke
so poslušale stiske staršev, jim svetovale ter ponudile pomoč.
Večina strokovnih delavk razmišlja o svojem delu in bolj čutnem pristopu do otrok, staršev in
strokovnih delavk. Svoje vedenje in izražanje spreminjamo v interakciji do drugih. Prav tako
osebe, ki vstopajo v našo institucijo, opažajo spremembe pri nas oz. bolj čuten pristop v odnosu
do otrok. Kljub temu, da vse strokovne delavke niso bile deležne določenega izobraževalnega
procesa, so se na ravni vrtca zgodile spremembe. Strokovne delavke so se med seboj pogovarjale,
posvetovale, si izmenjale izkušnje in prakso, kar je vplivalo na delovanje in vpeljevanje
sprememb. Še vedno so prisotni strahovi in pomanjkanje poguma za spremembe.
Predlagam:
da strokovne delavke obveščajo svetovalno službo o posebnostih oddelka,
da se načrtujejo izobraževalne vsebine ljubeče vzgoje za strokovne delavke in starše,
da se načrtujejo izobraževalne vsebine glede na individualne potrebe strokovnih delavk,
podporo strokovnim delavkam pri uvajanju sprememb (pogovori, svetovanje,
delavnice,..).
Zapisala: Vesna Perić
-

9.10.3 Vzgojiteljski zbor
Sestavljajo ga vsi strokovni delavci v vrtcu: pomočnica ravnateljice za vrtec, vse vzgojiteljice in
pomočnice vzgojiteljic, svetovalna delavka za vrtec - pedagoginja ter organizator prehranskega
in zdravstveno-higienskega režima.
Strokovni delavci enote vrtca OŠ Leskovec in Vrtca Kerinov Grm so se sestajali z namenom
skupnega načrtovanja aktivnosti za otroke in starše, evalvacije izvedbe VIP, poenotenega prenosa
informacij, izmenjave dobre prakse in izkušenj ter potrditve skupnih dogovorov.
Namen:
Dvig kakovosti strokovnega dela po Kurikulumu, KZK in ISSA področjih kakovosti dela
vzgojitelja,
– spremljanje, spodbujanje in načrtovanje aktivnosti »na otroka osredinjenih pristopov« po
oddelkih, ob sprotni evalvaciji, na podlagi ISSA pedagoških standardov kakovosti,
– profesionalni razvoj strokovnih delavcev.
Izvedene pedagoške konference, vzporedna predavanja oz. strokovna srečanja, delavnice
za vse:
- 31. 8. 2017: 1. konferenca - Letno načrtovanje s predstavitvijo elementov Montessori
pedagogike (Mirjam Čebulc in Teja Mešiček) in predavanjem Empatija in odgovornost pri
delu (mag. Andrej Debeljak).
- 4. 10. 2017: 2. konferenca – Tekoče informacije (ravnateljica), Protokol vključevanja
šolskih novincev (Melita Z. Vegelj), Predstavitev izvedbe CAP delavnic v oddelkih 3-6 let
(Vesna Perić), Navodila za pisanje, dopolnitev LDN oddelka
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- 30. 1. 2018: 3. konferenca -Vmesna evalvacija realizacije LDN VRTCA, oddelkov, …
- 19. 6. 2018: 4. zaključna konferenca - Končna evalvacija in smernice za naprej (izvajajo
Maja Božič, Vesna Perić, vodje enot in SA vrtca, koordinatorji dodatnih programov in
KZK)
- 21. 11. 2017: Odpadlo predavanje - Pravna zaščita zaposlenih – nadaljevanje, od 16.30, 3
šol. Ure. – odpadlo zaradi bolezni izvajalke.
Vloga sklicatelja: Maja Božič zapiše končni okvirni potek s časovnikom izvedbe in skliče vse
strokovne delavke; vodi konferenco in povezuje podajanje drugih strokovnih delavk na
konferenci; srbi za enakomerno razdelitev nalog, predlaga skupne smernice, poda lastne
ugotovitve in vodi posamezne strokovne teme glede na prioritete in dogovor s svetovalno
delavko in koordinatorico KZK.

9.10.4 Strokovni aktiv vrtca za kakovost VID
Krovni strokovni aktiv vrtca sestavljajo: ravnateljica Jožica Repše, pomočnica ravnateljice za
vrtec Maja Božič, svetovalna delavka – pedagoginja Vesna Perić in organizator prehrane in
zdravstveno-higienskega režima Marko Škofca.
Namen:
Strokovni aktiv vrtca si je na mesečnih sestankih izmenjaval informacije s področij dela,
sistematično načrtoval spremljanje in razvijanje kakovosti ter realizacijo aktivnosti po izbranih
področjih ter se dogovarjal za razdelitev nalog in reševanje konkretnih situacij na različnih
področjih.
Posnetek stanja, ugotovitve na osnovi vmesne in končne analize realizacije VIP, akcij letnega
načrta za 2017/18.
Pomočnica ravnatelja Maja Božič oblikuje v sodelovanju z vsemi strokovnimi delavci skupni
Letni delovni načrt in končno Letno poročilo izvedbe LDN vrtca. Upošteva ugotovitve vmesnih
in končnih evalvacij strokovnih delavk aktivov vrtca in LP realizacije letnih delovnih načrtov
oddelkov.

9.10.5 Strokovni aktivi enot
Namen:
– Hiter, poenoten prenos informacij in skupni dogovori s predstavniki oddelkov in z
razdelitvijo delovnih nalog (optimalna organizacija kot podpora kakovostni izvedbi VIP,
obveščanje, tekoča problematika, dogovori za izboljšave …),
– skupno načrtovanje posebnih dni v vrtcu in dodatnih delovnih nalog zaposlenih,
– izmenjava dobre prakse, povezovanje in medsebojna pomoč.
Udeleženke: vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic in dodatne pomočnice vzgojiteljic v enoti.
1. Strokovni aktiv 1–6 v enoti Pika Nogavička = 12 članic; vodja Mojca Pečnik.
2. Strokovni aktiv 3–6 v enoti Mali princ = 3 članice; vodja Petra Paver.
3. Strokovni aktiv 2–3 v enoti Malček = 3 članice; vodja Ines Božič.
4. Strokovni aktiv 3–6 v enoti Peter Pan = 6 članic; vodja Janja Furar .
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5. Strokovni aktiv 1–6 v enoti Vila = 13 članic; vodja Darja Cesar .
6. Strokovni aktiv 1–3 v enoti Lumpek = 3 članice; vodja Petra Žnidaršič.
Izhodišče, smernice:
LDN vrtca, interne smernice, dogovori in vodila za delo, strokovna podpora PI Ljubljana,
metodologije KZK za omogočanje čim več možnosti za sistematičen prenos »na otroka
osredotočenih aktivnosti« upoštevajoč interne posebnosti enote vrtca in bližnje okolice.
Čas sestankov: po potrebi.

9.10.6 Strokovni aktivi strokovnih delavk vrtca, vzgojiteljic oddelkov po starosti otrok in
pomočnic vzgojiteljic vseh oddelkov (Realizacijo glej še pod poročilo Petre Paver)
Srečanja SA so bila: 1x mesečno, vsak drugi torek, sredo in četrtek 13-15, po

dogovorjenem okvirnem poteku:
- SA vzgojiteljic oddelkov 1—4 let (1., 2., 6., 8., 10., 14. in 15. oddelek in svetovalna
delavka VKG), vodja aktiva Marinka Slemenšek;
- SA vzgojiteljic oddelkov 3—6 let (3., 4., 5., 7., 9., 11., 12. in 13. oddelek in Vrtec
KG), vodja aktiva Melita Levak;
- SA pomočnic vzgojiteljic vseh oddelkov 1-6 let (vse PV rednih oddelkov vrtca OŠ
Leskovec in pomočnica vzgojiteljice iz VKG), vodja aktiva Špela Arh (M. Podlog).
9.10.7 Posebne naloge strokovnih delavk pri skupnih dejavnostih na nivoju vrtca
Z namenom boljše urejenosti enot, didaktičnih sredstev ter prispevka vsakega posameznika
prevzemamo delavke vrtca odgovornost za izvedbo dodatnih nalog iz seznama potreb, kar je
razvidno iz letnih delovnih načrtov enot, v tabelah s poimenskimi preglednicami razdelitve
dodatnih nalog.

9.11 Program usposabljanja in izobraževanja v vrtcu
9.11.1 Izobraževanje za zaposlene vrtca
Okvirni letni plan izobraževanj in strokovne teme so tudi v tem letu povezane z našimi razvojnimi
cilji in letnimi prioritetami.
Vsi zaposleni vrtca se vključujemo v zakonsko predpisana izpopolnjevanja, organizirana v
okviru zavoda in v primerih, ko se naše strokovne delavke pripravljajo na nastope in strokovne
izpite s podporo in mentorstvom drugih strokovnih delavk.
Strokovni delavci vrtca se strokovno izpopolnjujemo na ravni vrtca v okviru strokovnih aktivov
vrtca, tematskih kolektivnih delavnic in konferenc vrtca, hospitacij in drugih obiskov med
oddelki, izbranih predavanj, delavnic in posvetov ter drugih organiziranih izpopolnjevanj glede
na prednostno nalogo, cilje, ponudbe, predloge strokovnih delavcev ter finančne možnosti.
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Mnoge naše strokovne delavke se po lastnem interesu še dodatno izpopolnjujejo na osebnostni
ravni in na izbranih strokovnih področjih, vrtec pa se jih trudi podpreti v okviru finančnih
možnosti z vsaj delnim kritjem stroškov kotizacije oz. potnih stroškov.
V sklopu interne Šole čustvene inteligence smo nadaljevali svetovanje in pomoč strokovnim
delavkam v okviru internih izobraževalnih srečanj, krovnih kolektivnih predavanj in delavnic za
vse, delavnic v interesni skupini in individualnih supervizij z mag. Andrejem Debeljakom v
okviru zavoda Pot svetlobe in v okviru Zavoda za zdravo in varno vzgojo otrok.
Kolektivna predavanja in delavnice za vse strokovne delavke enot vrtca bodo izvedena za
naslednje teme in področja: Empatija in odgovornost na delu (31. 8. 2017), Delavnice s
praktičnimi vajami iz čuječnosti.
V okviru mreže vrtcev po izvedbeni metodologiji Korak za korakom so potekala naslednja
izobraževanja z aktivno udeležbo naših strokovnih delavk:
• obiski oddelkov kot med oddelčne hospitacije vzgojiteljic oddelkov po lastni odločitvi;
smernice pripravi in vodi koordinatorica KZK Petra Paver, v sodelovanju s pedagoško
vodjo Majo Božič;
• KZK delavnice, ki jih v okviru strokovnih aktivov vodi koordinatorica KZK Petra Paver,
upoštevajoč potrebe strokovnih delavk in prioritet iz LDN VRTCA, v dogovoru z Majo
Božič in Vesno Perić;
• regijska srečanja strokovnih delavcev po KZK bodo predvidoma potekala kot preteklo
šolsko leto, glede na prijave naših strokovnih delavk v drugih slovenskih vrtcih in pri nas,
(v okviru našega vrtca bo srečanje vodila Petra Paver); v regijska srečanja se je vključilo
večina strokovnih delavk in si izmenjalo primere dobre prakse;
Strokovne delavke individualno, v oddelčnih tandemih in na strokovnih aktivih evalvirajo
upoštevanje individualizacije izbranih področij ter nadgrajujejo strokovno znanje po izbranih
temah in ugotovitvah z evalvacij. Podporo pri evalvaciji in nadgradnji jim nudijo vzgojiteljica
Petra Paver, koordinatorica Korak za korakom, svetovalna delavka Vesna Perić in pedagoška
vodja, pomočnica ravnatelja za vrtec Maja Božič.
•

Ugotovitve notranjih evalvacij, spremljave prakse po oddelkih in smernice za naprej na
podlagi zbranih podatkov in poročil zapiše Maja Božič v sodelovanju s koordinatorico
KZK Petro Paver in Vesno Perić ter jih poda ravnateljici in vsem strokovnim delavkam
na konferencah.

9.11.2 Izobraževanje skupaj s starši poteka na več nivojih:
- na individualnih pogovornih urah o otroku (uvodna pred vstopom v vrtec, vmesne glede
na potrebe staršev in strokovnih delavk;
- v okviru roditeljskih sestankov, tematskih predavanj in delavnic strokovnih delavk z
zunanjimi strokovnjaki, po enotah oziroma oddelkih vrtca, v dogovoru s starši, glede na
namen, potrebe otrok in staršev, pobude strokovnih delavk, in glede na finančne
možnosti;
- preko strokovne literature na izbrano temo.
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Sredstva, ki jih namenja Občina Krško za izobraževanje za vse zaposlene enot vrtca OŠ
Leskovec pri Krškem, bomo namenili za:
– zakonsko predpisana izpopolnjevanja za zaposlene glede na delovne naloge in predpise
veljavnosti;
– letno članarino za vključitev vseh strokovnih delavcev vrtca v mrežo KZK in Skupnost
vrtcev Slovenije;
– dopolnitev strokovne literature, priročnikov in strokovne revije;
– izobraževanje za osebno rast zaposlenih, razvoj empatije v vzgoji in čustvene
inteligentnosti v sodelovanju z mag. Andrejem Debeljakom:
- 1. uvodno predavanje za vse zaposlene vrtca Empatija in odgovornost pri delu, 2. del
uvodne konference 31. 8. 2018, Regulacija čutenj;
- mesečna srečanja v okviru finančnih možnosti, predvidoma v eni skupini, od oktobra
do maja, po individualnih prijavah strokovnih delavk;
– delavnice s praktičnimi vajami iz čuječnosti, čustvene inteligentnosti, sprostitve in
motivacije otroka, v okviru Zavoda za zdravo in varno vzgojo, da bi pri individualnem
delu z otrokom doprinesli k dobremu počutju, umirjenosti in sproščenosti otrok brez
pritiska, odvečnih omejitev;
– udeležbo strokovnih delavk na državnih in mednarodnih konferencah, ko bodo s
prispevki aktivno sodelovale;
– strokovnemu izpopolnjevanju v okviru izbranih strokovnih posvetov, izobraževanj
koordinatorjev in strokovnih delavkam v izvedbeni metodologiji v okviru mreže vrtcev v
Korak za korakom, PI Ljubljana,
– izvedbo ciljne strokovne ekskurzije predstavnikov enot vrtca z ogledom izbranega vrtca.

9.11.3 Usposabljanje dijakov in študentov
je potekalo glede na izkazan interes, potrebe, v okviru obvezne prakse, študijskih obveznosti in
nastopov za zaključno maturo potekalo v sodelovanju z zavodi in inštitucijami, kot v preteklih
letih, glede na izkazane potrebe in možnosti strokovnih delavk.
Letno poročilo Enote vrtca Leskovec pri Krškem je oblikovala Maja Božič s sodelovanjem vseh
strokovnih delavk vrtca.

Pomočnica ravnateljice za vrtec
Maja Božič

Ravnateljica
Jožica Repše
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