9 Enota Vrtec - Poročilo o realizaciji LDN 2019/2020

9.1 Uresničevanje vizije in poslanstva vrtca OŠ Leskovec pri Krškem

TO SEM JAZ, Aleksander in Laura

KORAK za KORAKOM SE UČIMO ŽIVETI
čutno, zdravo in z naravo,
drug z drugim,
v razvojno spodbudnem, smiselnem
in varnem učnem okolju,
ki omogoča izhajajoč iz otroka,
njegove igre in izkušenj
dejavno vključevanje v širše okolje.
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Naša vizija in poslanstvo našega vrtca sta bila poleg razvojnih ciljev osnova naših prioritetnih
ciljev, usmerjenosti v ljubečo, čutno vzgojo.
Naš največji izziv pri uresničevanju poslanstva in vizije vrtca je bilo ohranjanje optimizma,
navajanje in upoštevanje vseh ukrepov, priporočil zaradi Covid-19, kadrovske spremembe ter
glede na ukrepe omogočanje otroku pogoje za njegovo dobro počutje v vrtcu in njegov
vsestranski razvoj.
Kot nova vzgojiteljica sredi šolskega leta, sem se trudila da sem razvijala poslanstvo in vizijo
vrtca. Pomemben dejavnik je, da sem zgradila dobre odnose z zaposlenimi, otroci in starši. Le
tako je bilo lahko delo kvalitetno in menim, da smo se tako zaposlene kot otroci dobro počutili.
Zaposlene smo se prilagajale počutju otrok in se trudile ter prilagodile aktivnosti za vsakega
posameznika, glede na njihove zmožnosti in želje. Glede na drugačno, pestro leto skupine, smo
se trudile, da so se otroci dobro in varno počutili v vrtcu in da so zjutraj z nasmeškom in z
veseljem vstopali v igralnico. (Peter Pan, 8. oddelek 3-5 let)
Tudi letos smo, ne glede na posebne, nepredvidene izzive v povezavi z zdravstveno-higienskimi
ukrepi zaradi epidemije Covid-19, naredili nekaj pomembnih korakov naprej.
Temelj bivanja OTROKA v vrtcu je, da se počuti varnega in sprejetega. Iz tega dejstva smo
izhajali naprej: opazovanje, spremljanje in individualizacija otroka. V uvajalnem obdobju smo
dajale največ poudarka na sprejemanju otroka in družine. Spoznavale smo njihove navade,
prioritete staršev pri njihovi vzgoji, njihove želje in zahteve itd. Otroci so že zelo kmalu začutili
pripadnost skupini in presenetljivo hitro smo pričeli z različnimi aktivnostmi, ki so jih otroci
nakazali oz. zelo kmalu smo lahko učno okolje prilagodile aktivnostim in ne le spoznavanju.
(Mali Princ, 7. oddelek)
Našim otrokom smo se trudili dati še več aktivnosti po njihovi meri, pa vendar spoštovati
in upoštevali drug drugega. Otroke smo navajali na nove življenjske okoliščine, na življenje v
širši in ožji skupnosti na ravni matične skupine. Trudili smo se kar se da dosledno upoštevati
zdravstveno-higienska priporočila in navodila v povezavi z njimi ter otrokom glede na možnosti
zagotavljali varno, ljubeče in vsestransko spodbudno učno okolje. Vsi naši napori so bili
usmerjeni predvsem v ohranjanje zdravja in prijetnega počutja v vrtcu.
Otrokom smo dali veliko prijetnih, nepozabnih doživetij, kar so otroci sprejemali z veseljem,
odprtostjo in kazanjem zadovoljstva, ki nam je bilo motivacija za naprej. Ponosni smo na
sproščeno, prijetno počutje otrok po skupinah, kar nam da vedeti, da se otroci čutijo sprejeti in
smo dosegli cilj našega poslanstva.
Zavedamo se, da smo lahko vsak in vsi skupaj v odnosu do otrok in staršev še boljši, zato bomo
s pomočjo ciljnega spremljanja otrok, njegove primarne igre in individualnih pogovornih uric s
starši, sproti preverjali počutje in napredek v razvoju otroka kot posameznika.
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.
Veseli nas, da je naš vrtec v okolju priznan, cenjen in nam starši radi zaupajo otroke ter hkrati
vedno več dajejo tudi predloge izboljšav in konstruktivno kritiko, ki nam pomaga videti, kje smo
lahko boljši.
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Izvleček iz končnega, letnega poročila pedagoške vodje vrtca Maje Božič – Ugotovitve na
podlagi napovedanih in nenapovedanih obiskov po enotah, ciljnih spremljanj po oddelkih in
pogovorih s starši. (V celoti je poročilo z ugotovitvami in smernicami izboljšav za naprej podano
zboru strokovnih delavk na zaključni konferenci 23. 6. 2020)
 NAŠE PREDNOSTI:
Visoko zaupanje vodstva v strokovne delavke vrtca.
– Ravnateljica Jožica Repše in pomočnica ravnateljice za vrtec Maja Božič omogočata in
podpirata kreativnost, svobodo pri delu, samoiniciativnost in samostojnost strokovnih
delavk ter hkrati njihovo avtonomnost in neprimerljiv unikat, na kar smo še posebej
ponosni.
Učinki ciljnega, dolgoletnega, razvojnega izobraževanja vrtca so vedno bolj opazni.
– Nenehno rast kakovosti vrtca omogoča dolgoročen plan izobraževanja in
izpopolnjevanja zaposlenih vrtca, ki izhaja iz vizije, poslanstva, razvojnih ciljev ter iz
letnih prioritet vrtca.
– Strokovne delavke tako kot naši otroci napredujejo individualno, vsaka v svojem tempu,
tako na osebnostnem, kot strokovnem področju.
– Vloga strokovnih delavk se glede na vsako posameznico in njen tempo postopoma
spreminja v koordinatorja in podpornika otroka, kar je opaziti tudi ob mojih obiskih in
se odraža skozi sproščenost, igrivost, ustvarjalnost in samoiniciativnost naših otrok.
– Profesionalni razvoj in usposobljenost naših strokovnih delavk je že na visokem nivoju
in še vedno raste.
Delo strokovnih delavk pogosto presega njihove osnovne delovne naloge in obveznosti
– Strokovne delavke so izredno fleksibilne, kreativne, samostojne in vsestranske.
– Znotraj enot in lastnega oddelka prevzemajo še druga dela, so pobudniki izboljšav in
nenehno opozarjajo na nujne ukrepe ali nepravilnosti.
– Delo večine strokovnih delavk je samostojno, z visoko stopnjo lastne odgovornosti,
brez potrebe po nenehnem nadzoru, opozarjanju in delegiranju nalog in pričakovanj.

Timsko delo strokovnih delavk je na ravni oddelkov in enot zgledno tako medsebojno, kot z
drugimi zaposlenimi (vodstvo vrtca – ravnateljica Jožica Repše s pomočnico Majo Božič,
OPZHR, Markom Škofca in svetovalno delavko za vrtec, Vesno Perić).
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 POZITIVNI UČINKI UVEDENIH SPREMEMB V VIP:

Premiki naprej so opazni na več področjih dela - tako na področju izboljšav učnega okolja
otrok, organizacije dela in nadomeščanja kadra, kot pri postopnem uvajanju otrok, staršev in
zaposlenih novincev, pa pri naravnem, pogostejšem bivanju na prostem, doživljanju gozda z
vsemi čutili ter pri vsestranski obogatitvi in izvedbi letnega VIP.
Žal nas je v tem šolskem letu zaznamovala epidemija Covid-19 in posledično zaprtost vrtca
za kar dva meseca, v času od 16. marca do 15. maja 2020. Skupnega časa, ki nam je bil vzet ne
moremo nadomestiti. Ugotavljamo, da nam je epidemija Covid-19 veliko vzela, a dala tudi nove
izkušnje zaradi katerih smo močnejši. Zagotovo zdaj še veliko bolj vsi skupaj cenimo zdravje in
naše sobivanje vsak dan posebej.
S pomočjo obiskov po enotah sem z izmenjavo mnenj, vtisov in argumentov strokovnih delavk
videla stvari na drugačen način in se učila skupaj z njimi. Skupaj smo rešile marsikatero zagato,
doprinesle k izboljšavi učnega okolja in mojemu razumevanju pristopov strokovnih delavk in
odzivov otrok, za kar sem še posebej hvaležna.
Boljše je
- izhajanje iz vsakega otroka, poznavanje in upoštevanje njegovih razvojnih možnosti
z nadgradnjo znanj in vedenj o tem;
-

medsebojno sprejemanje vsakega takega kot je in prepoznavanje njegovih dobrih
lastnosti in sposobnosti ter izhajanje iz le teh;

-

razumevanje razvoja in delovanja otroških možganov ter upoštevanje in
utemeljitev dejstev v povezavi s tem;

-

informiranje med strokovnimi delavkami in starši, tako na ravni vrtca, kot na ravni
enot in oddelkov.

Več je iskrenih, utemeljenih pobud za izboljšave tako na področju organizacije, kot za izvedbo
aktivnosti, s strani strokovnih delavk in staršev.
Manj je tekmovalnosti med strokovnimi delavkami, enotami in več sodelovanja, izmenjave
primerov dobre prakse.
Sodelovanje poteka na različnih področjih, tako pri organizaciji dela, kot pri izvedbi aktivnosti
z otroki in izmenjav primerov dobre prakse.
Strokovne delavke po oddelkih so:
 še bolj empatične, čuteče do naših otrok in se trudijo izhajati iz njih in njihovih potreb;
 bolj umirjene, sproščene in zadovoljne pri delu, kar je čutiti, ko si z njimi;
 samostojne, delovne in fleksibilne;
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 izredno ustvarjalne, kar se odraža na različnih področjih tako v obsegu rednih del in
nalog, kot tudi izven njih;
 so učljive in udejanjajo pridobljena znanja in izkušnje ter nenehno izboljšujejo svoje
pristope do otrok, staršev in sodelavk.
Klima po oddelkih in enotah je bila tekom leta in v času epidemije prijetna:
 Vzdušje po enotah, oddelkih je bilo pretežno sproščeno, umirjeno, aktivno, glede na čas
v nekaterih oddelkih bolj umirjeno, v drugih bolj dinamično, v odvisnosti od strokovnih
delavk, njihovega karakterja in interakcije, igre in dinamike aktivnosti otrok, počutja
otrok in strokovnih delavk ter njihovega odzivanja.
 Postopno vračanju otrok po zaprtosti vrtca zaradi Covida-19 so otroci pretežno zelo dobro
sprejeli in nas presenečali pri upoštevanju ukrepov.

Medsebojno sodelovanje in gradnjo partnerstva smo na vseh nivojih nadgradili
 Učili smo se skozi izzive tako z otroki, kot s sodelavkami, sodelavci, kot s starši in v
sodelovanju z vodstvom odreagirali kar se da hitro in učinkovito.
Menimo, da je bila komunikacija v timu odprta in iskrena. Še posebno se nam dozdeva, da je
sodelovanje vseh treh strokovnih delavk napredovalo. Prav tako je bila komunikacija s starši po
našem mnenju odprta, iskrena in predvsem dosledna, brez pretiravanj. Menimo, da je bila večina
staršev prav tako odprta in iskrena do nas. Resnično smo se veliko pogovarjali in reševali
vprašanja sproti. Veliko smo komunicirali tudi preko maila in telefonskih pogovorov. (Pika
Nogavička, 3. oddelek 3-5 let)

 VPLIV COVID-19 NA REALIZACIJO LDN VRTCA IN ODDELKOV
Zaprtost vrtca od 16. 3. do 15. 5. 2020 in večinska prekinitev dela za zaposlene vrtca, za daljše
obdobje, zaradi izrednih razmer:


Zaposleni vrtca so bili pretežno na čakanju z 80% plačilom. Ravnateljica je bila na delu celo
obdobje pandemije, pomočnica ravnateljice Maja Božič, svetovalna delavka Vesna Perić in
poslovna sekretarka Katarina I. Fabjančič pa so imele delo od doma.

Različno osebno sprejemanje izredne situacije in vplivi poročanja s strani medijev:
 Soočanje z lastnimi strahovi.
 Sprememba dnevne rutine in soočanje z novimi vlogami, nalogami v povezavi z njimi ter
spopadanje z vplivi Covida-19.
Soočanje z ZH ukrepi in omejitvami ter zelo omejenimi stiki, komunikacijo:


Prizadevanja za ohranjanje stika s sodelavkami, z otroki in s starši na različne načine.
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Obveščanje zaposlenih vrtca:
 Ravnateljica preko e-pošte obvešča zaposlene vrtca o ukrepih po prejetju okrožnic
Ministrstva za izobraževanje.
 Pomočnica ravnateljice za vrtec izvede 19. 4. 2020 izredno konferenco preko Zumma.
 Jožica Repše in Maja Božič izpeljeta 14. 5. 2020 3 informativne strokovne aktive za enote
vrtca (na igrišču enot Pika N. in Vila, ter preko Zumma za enote Malček, Mali Princ,
Peter Pan in Lumpek).
Priprave na vračanje v vrtec:
 Oblikovanje ZH ukrepov, navodil tako za strokovne delavke, kot tehnični kader in za
starše (ravnateljica Jožica Repše, OPZHR Marko Škofca in Maja Božič, pomočnica),
prenos internih obvestil in navodil za starše (Marko Škofca), obvestil in okrožnic s strani
Ministrstva za izobraževanje in Zavoda za šolstvo (ravnateljica).
Odpadlo je medijsko najavljeno obeleženje 50 let vrtca OŠ Leskovec pri Krškem.
Po karanteni ni bilo nič več kot je bilo pred karanteno. Vsi varnostni ukrepi so močno vplivali
na življenje in dejavnosti v oddelku/vrtcu. Druženje in sodelovanje med oddelki, ki smo jih
vzpostavili pred karanteno, niso bilo več možno. Nekoč odprta vrata med sosednjim oddelkom
so se zaprla, igra je do konca šolskega leta potekala v matični igralnici in zunaj na prostem z
omejeno ponudbo igrač, ki so se ob koncu dneva razkužile in/ali umaknile. Vsak naslednji dan
so bile na voljo druge igrače in igra na prostem. Prav tako so se na novo vzpostavile dejavnosti
na vrtčevskem igrišču, druženje otrok je potekalo izključno na ravni matičnega oddelka, brez
uporabe igral. Med drugi je bila tudi uporaba sanitarij po karanteni spremenjena in omejena gleda
na možnosti in ZH ukrepe. (Vila, 10. oddelek 2-3 let)
 PRIMERI DOBRE PRAKSE SODELOVANJA MED NAMI, ki bi jih letos izpostavili:
 Sodelovanje in podpora s strani OPZHR Marka Škofca presega raven obveznega
sodelovanja znotraj obsega njegovih nalog in pričakovanega, željenega sodelovanja.
Njegova podpora in pomoč na različnih področjih je doprinesla k učinkovitosti dela, kot
k klimi v vrtcu, še posebej ob stresnih, nepredvidenih situacijah, kot v času pandemije,
pred vrnitvijo nazaj v vrtec, ko je bilo še kako pomembno izdajanje navodil za izvajanje
ZH ukrepov in zagotavljanje povratnih informacij staršem in strokovnim delavkam.
 Podpora, pomoč in dodatno strokovno delo vzgojiteljice Petre Paver presega obseg
njenih del in nalog vzgojiteljice v Malem Princu in koordinatorice za izvedbo državnega
Kurikula po metodologiji Korak za korakom. Petra P. je tako v sklopu vrtca, kot izven
njega, pridobila dodatna znanja in licence, ki jih nesebično, dobrodelno deli z nami in
našimi starši na strokovnih aktivih, uvodnih roditeljskih sestankih za starše novincev in
na individualnih pogovorih, obiskih v njenem oddelku ter posvetovanjih s strokovnimi
delavkami, kot tudi v okviru brezplačnih e-izobraževalnih delavnic v času pandemije
COVID-19, ko je bilo to še posebej pomembno; mnoge strokovne delavke so se teh
delavnic prostovoljno udeležile in tudi zaradi njih osebnostno-strokovno napredovale.
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 Zgledna organizacija dela po enotah, odlično delo vodij večjih enot in sodelovanje
z njimi – Jerneja Škrbina Božič, Marjetka Lekše in Janja Furar. Samostojnost,
samoiniciativnost in odgovornost vseh vodij enot, njihovo medsebojno obveščanje in
sodelovanje, dogovori za pomoč, posojanje strokovnih delavk med enotami za izredno
nadomeščanje kadra ter zgledno sodelovanje s člani strokovnega tima vrtca, z ravnateljico
Jožico Repše, s pomočnico, Majo Božič in z OPZHR Markom Škofca.
 Sodelovanje in vsestranska podpora s strani vzgojiteljice in organizacijske vodje
enote vrtca Pika Nogavička, Jerneje Škrbina Božič presega raven obveznega
sodelovanja znotraj obsega njenih nalog in pričakovanega, željenega sodelovanja. Njena
fleksibilnost, podpora in pomoč je doprinesla na ravni enote k umirjanju situacij, trenj in
vzdrževanju pozitivne klime v enoti ne glede na okoliščine in izzive ter hitrejše reševanje
reklamacij in vzdrževalnih del; kot organizacijska vodja je znala preseči potrebe enote in
nudila drugim enotam pomoč takrat, ko je bilo to najbolj potrebno.
 Podpora, pomoč poslovne sekretarke Katarine I. Fabjančič. Njena samostojnost,
fleksibilnost, vsestranska podpora in učinkovitost je presegla pričakovano delo in učinke
glede na njene obveznosti in naloge ter doprinesla k realizaciji skupnih nalog in hkrati k
večji in boljši učinkovitosti vseh nas v vrtcu.
Profesionalna, osebnostna rast vsakega posameznika je ključna za celo našo učečo se
skupnost. Vsak od nas se spreminja in razvija v svojem tempu in to je dejstvo, ki ga moramo
upoštevati. Soočali smo se z dejstvom, da naši vplivi delujejo ali pa tudi ne in da ne glede na
našo pripravljenost ne moremo vselej vplivati na posameznika, ki je prepričan v svoj prav in ne
želi slišati drugega.
Naši najšibkejši členi, primeri ne željene prakse, odzivanje in odnos posameznikov v verigi
nas na žalost pogosto predstavljajo v okolju in negirajo našo uspešnost realizacije ciljev in
uresničevanja naše vizije in poslanstva, zato se vedno bolj zavedamo dejstva pomena izbire in
sprejemanja kadra v naš kolektiv ter vpliv vsakega posameznika. Na tem področju imamo še
veliko odprtih možnosti in priložnosti za spremembe, ki bodo dolgoročno doprinesle našemu
vrtcu. Usmerjeni smo bili k rešitvam, ki so najboljše za naše otroke, si pogosteje izmenjavali
pričakovanja, priporočila, konstruktivno kritiko staršev in se veselili z njihove strani tudi pohval
za naše delo, postopno uvajanje otrok in staršev, pristope v smeri ljubeče vzgoje,….
Spreminjanje utečene prakse ter v povezavi s tem razvijanje čutnosti je proces, ki zahteva
čas in pripravljenost vsakega posameznika. Lahko smo ponosni na pogumne korake in učinke
teh, ki smo jih naredile predvsem strokovne delavke našega vrtca, kot »pionirke« na področju
razvijanja empatije tako do sebe kot do otrok, staršev in sodelavcev, kar se odraža tako v klimi
in počutju vseh v vrtcu. Seveda se zavedamo, da smo lahko še boljši in delamo tudi napake, a
pomembno je, da hkrati gradimo zaupanje, odnos, sodelujemo in se učimo dajati medsebojno
pomoč.
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Letni delovni načrt vrtca in oddelkov je s cilji, temami, dejavnostmi in kazalci učinkovitosti
narekoval izvedbo in uresničitev vizije ter tako doprinesel k boljši realizaciji izvedbenega
Kurikuluma vrtca.
Vsak dan, dan za dnem se trudimo, da se otroci v vrtcu dobro počutijo, se čutijo sprejete,
radi prihajajo v vrtec in se imajo v vrtcu lepo.
Korak za korakom se učimo sprejemati sebe z vsemi odličnimi, dobrimi in manj dobrimi trenutki,
področji. Ob tem se učimo tudi sprejemanja sodelavke v oddelku in v kolektivu, sprejemanja
vsakega otroka in njegove družine.
S čutečim odnosom lahko sprejemamo, dopolnjujemo in razvijamo varne, zdrave, smiselne,
spodbudne odnose in učno okolje v povezavi z bivanjem na prostem, v naravi.
S profesionalnim, odgovornim odnosom in upoštevanjem individualnih izkušenj otrok
omogočamo otrokom možnost izbire, sodelovanja in IGRO. Igra otrok je izhodišče za širjenje
učnih izkušenj in dejavno vključevanje v ožje in širše okolje. (Malček, 6. oddelek 1-3 let)
V letošnjem letu smo dnevno rutino še bolj prilagodili času za igro. Ugotavljamo, da je bilo
na ta način veliko več časa za individualno in skupinsko delo z otroki v oddelku. Otroci so bili
sproščeni, željni novih znanj in spoznanj, pogovora v krogu, skupnega raziskovanja in skupnih
projektov, saj so imeli zadoščeno njihovo osnovno potrebo po igri po njihovi izbiri. (Mali Princ,
7. oddelek 3-6 let)
Na podlagi opazovanja vsakega posameznega otroka in hkrati čutenja utripa celotne skupine
smo strokovne delavke skozi vse šolsko leto ustvarjale spodbudno učno okolje, ki je otrokom
omogočalo izkustveno učenje. Izkustveno učenje je proces, ki poteka vse življenje. Raznovrstne
izkušnje prinašajo otrokom veselje in zadovoljstvo ter mu hkrati omogočajo pridobivanje lastnih
ugotovitev, pomembnih za dejavno vključevanje v bližnje in širše okolje. Otrokom na ta način
omogočamo razvoj njihove samopodobe, zaupanja vase ter občutenje veselja in zadovoljstva ob
odkrivanju »sveta«. (Pika Nogavička, 1. oddelek 1-3 let)
Strokovni delavki sva se vsakodnevno v oddelku trudili, da je bil namen in pomen vizije
uresničen, še posebej pa v času po postopnem vračanju v vrtec po epidemiji. Postavljali sva
otroka na prvo mesto, ga skušali razumeti, izhajati iz njegovih potreb in mu zagotavljali okolje,
kjer razvija in krepi samozavest ter uri močna področja. Le tako z otrokom postavimo temelje,
da bo zrasel v zadovoljnega, samostojnega posameznika. Iz spletenih vezi med družinami se je
pokazal dober, partnerski odnos. Starši so bili v danih situacijah zelo razumljivi, poleg tega pa
so nam pri ponovni vključitvi njihovih otrok v vrtec popolnoma zaupali. (PN, 5. oddelek 5-6)

9.2

Uresničevanje prednostnih nalog enote Vrtec v letu 2019/2020

Na podlagi izzivov smo tudi v tem šolskem letu še posebej izpostavili uresničevanje našega
poslanstva VSAK DAN, DAN ZA OTROKA in zadanih prednostnih nalog.
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Vzgajati ljubeče in uresničevati poslanstvo vrtca Vsak dan, dan za otroka.



Graditi zaupanje in partnerstvo s starši z upoštevanjem avtonomnosti oddelka in vrtca.



Izboljšati participacijo vsakega zaposlenega ter doprinesti k boljšemu počutju, pogojem
dela in timskemu sodelovanju.

Prednostne naloge in zadane cilj 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 ter se
hkrati sproti prilagajali glede na preprečevanje okužbe Covid-19 in zdravstveno-higienske
ukrepe v povezavi s tem.
Večino zastavljenih ciljev smo upoštevali in tudi realizirali. Predvsem smo želeli upoštevati
potrebe in razvojno stopnjo posameznega otroka. V skupini smo dajali poudarek na čustveni in
predvsem razumevajoči vzgoji do otrok in le to upoštevali tudi pri sodelovanju s straši. (Pika
Nogavička, 3. oddelek 3-5 letnih otrok)
V ospredju je ostal OTROK IN NJEGOVA IGRA, naša srčnost, empatija, partnerstvo s starši,
medsebojno timsko sodelovanje, razvijanje komunikacije 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. Omogočali smo jim učinkovit
pretok informacij o počutju, igri in napredku njihovega otroka kot posameznika ter se trudili
zadostiti njihove potrebe.
Še naprej smo upoštevali tudi dogovore o izvedbi individualnih pogovorov s starši naših otrok
vrtca, ki so bili sprejeti na strokovnem aktivu vzgojiteljic vseh oddelkov že 1. 4. 2014.

9.2.1 Vzgajati ljubeče in uresničevati poslanstvo našega vrtca Vsak dan, dan za otroka
Otroku smo omogočali, da se uči preko lastne igre in aktivnosti, ob tem pa še naprej
premagovali našo storilno naravnanost, spreminjali lastno vlogo in še bolj načrtno spremljali
otroke. Nadaljevali smo poglabljanje v individualizacijo in vzpostavljali interakcijo z otroki na
prijazen in spoštljiv način, ki podpira razvoj oblikovanja zavedanja o sebi in učenje vsakega
otroka. (1. ISSA pedagoško področje kakovosti prakse pedagogov - Interakcije, načelo 1.1).
Otrokov vsak dan smo bogatili z novimi aktivnostmi in pristopi v povezavi z glasbo in
gibanjem.
Glasba nas je vse skupaj postopoma povezala. Otroke je spodbujala k odzivanju z gibanjem,
kasneje tudi s petjem »Kuža pazi«, spodbudila je navezovanje stikov in sprostila je napetosti.
Otroci so izražali veselje ob predvajanju glasbe (nasmehi otrok, poskoki, navdušenje). V
obdobju uvajanja je bilo ključnega pomena, da smo bile strokovne delavke v oddelku sproščene,
odprte in da smo se tudi same vživele v glasbo in bile zgled otrokom in smo se otrokom približale
na način, kot jim je najbolj ustrezal. (Vila, 10. oddelek 2-3 let)
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Na različne načine smo skušali čim bolj integrirati otroke z odstopanji ter skozi igro in druge
aktivne oblike druženja razvijali strpnost, medsebojno pomoč in sprejemanje drugačnosti, da bi
postopno prispevali k inkluziji med nami.
Ciljno smo vnašali različne oblike integracije otrok tujcev in romskih otrok, staršev in
zaposlenih iz Vrtca Kerinov Grm z otroki in odraslimi v naših rednih oddelkih vrtca, da bi
omogočili inkluzijo romskih otrok, otrok tujcev z večinsko populacijo. Zaradi zdravstvenohigienskih ukrepov preprečevanja Covid-19 je bilo prekinjeno tedensko druženje tako z
romskimi otroki vrtca Kerinov Grm, kot med oddelki in med drugimi enotami.
Menimo, da smo do otrok pristopale z veliko mero empatije. Nudile smo jim nežnost, jim
prisluhnile, prepoznale kdaj imajo otroci kakšno stisko. Prav tako smo se trudile prisluhniti
staršem, ko so se obrnili na nas, če so bili v dvomih ali so imeli kakšna vprašanja. Na te načine
smo tako z otroci kot starši vzpostavili lep odnos in si zaupali ne glede na vse situacije, ki so bile
v tem šolske letu.
Če želimo, da se otrok razvija v samostojnega odraslega, je pomembno da mu omogočimo pogoje
za razvoj temeljev. To pa je v prvi vrsti socialno – čustveni razvoj. Le tega najenostavneje razvija
v lastni prosti igri. V interakciji s sovrstniki razvija prepotrebne kompetence, ki so podlaga za
razvoj ostalih področij. Tako je igra primarna dejavnost v našem oddelku. Z opazovanjem nje, si
pomagamo poiskati šibka in močna področja ter tako otroku pomagati z individualnim pristopom.
(Pika Nogavička, 5. oddelek 5-6 let)
Vse zaposlene smo pozorno spremljale in opazovale otroke in na podlagi tega načrtovale
dejavnosti, ki so potekale. Poglabljale smo se tudi v strokovno literaturo, ki nam jo je priporočal
vrtec in preko nje pridobile razvojne mejnike otrok ter lahko primerneje, s še še večjo mero
empatije in čustvovanja, odreagirale ob določenih situacijah. (Peter Pan, 8. oddelek 3-5 let)
Jesenski čas smo izkoristili za zanimive izlete v gozd tudi s pomočjo starejših skupin in s tem
otrokom omogočili, da spoznajo vrtec na drugačen način. S starejšimi skupinami smo se družili
tudi na zunanjem igrišču, na sprehodih in na šolskem igrišču ter tako oblikovali pripadnost vrtca
Vila. (Vila, 14. oddelek 2-3 leta)
Veliko smo imeli naravnega gibanja, igre, spoznavanja in uporabe tehnik opazovanja, pozornosti,
občutljivosti v naravi (v gozdu, na travniku, ob potoku, ob reki ipd.) in tam uresničevali zadane
cilje. Pri tem nam je bil v veliko pomoč naš zunanji sodelavec g. Uroš Jelen, ki je uspešno in na
otrokom prijazen način vpeljeval novosti in danosti, ki jih ponuja narava, gozd. (Vila, 13. odd.
5-6 let)
Ob glasbi smo se razgibavali, plesali po predlogu in navdušenju otrok ter prepevali pesmi v
povezavi z dejavnostmi v igralnici in z letnimi časi zunaj. (Peter Pan, 9. oddelek 5-6 let)
Elemente Montessori pedagogike smo uvajali v VIP glede na otroka in njegove potrebe.
Elemente smo smiselno povezovali in združevali z metodologijo KZK. ISSA področja so se
logično prepletala in vključevala v samo delo, tako individualno kot tudi v načrtovanje v skupini.
(Mali Princ, 7. oddelek 3-6 let)
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Z zgledom, besedno razlago, igro vlog in pogovorom smo otroke navajale na razumevanje
raznolikosti med nami. (Vila, 11. oddelek 3-4 leta)

9.2.2 Graditi zaupanje in partnerstvo s starši z upoštevanjem avtonomnosti oddelka,
vrtca
Temeljni namen gradnje partnerstva med institucijo in starši je bil omogočiti optimalen razvoj
vsakega otroka in zagotavljati njegovo uspešnost na različnih ravneh in področjih (Kalin in drugi,
2009, str. 69).
Ugotavljamo, da so starši, kjer je bil vzpostavljen pristen, partnerski odnos med starši in
vzgojitelji, otroka razumeli bolje, ga videli celostno ter mu hkrati z medsebojno komunikacijo
sporočali, da se odrasli med seboj spoštujejo, pogovarjajo in sodelujejo. Partnerski odnos je tako
hkrati tudi indikator čustvene inteligentnosti vsakega (vzgojitelja in starša) in kakovosti vrtca.
Naše partnerstvo med starši in vzgojitelji se je gradilo na trdnih temeljih, kar se je pokazalo še
posebej v času korona-karantene, ko se je 23 družin od 24 javljalo glede na možnosti in ukrepe.
Seznanili so nas s svojimi občutki in s tem kako preživljajo ta čas osamitve, nam posredovali
foto utrinke in zgodbe o koroni, informacije za osveščanje o tej bolezni, … Čutili smo pripadnost
drug drugemu, čeravno nismo bili fizično povezani. (Vila, 13. oddelek 5-6 let)
Kot že v preteklih letih, sva v timu upoštevali interne dogovore in se jih strogo držale. Do otrok
in staršev imava spoštljiv odnos, starše vikava, dajeva jim možnost izražanja mnenj, pobud,
predlogov, skupnega načrtovanja in sodelovanja v oddelku. Z dobrim sodelovanjem otrok-staršvzgojitelj-sodelavka, je delo prijetnejše, učinkovitejše, sodelovanje uspešno. Verjameva, da
nama je tudi v tem šolskem letu sodelovanje z večino staršev dobro uspevalo. (Pika Nogavička,
4. oddelek 4-5 let)
Informiranje staršev in individualizacija
Uporabljali smo formalne in neformalne priložnosti za komuniciranje in izmenjavo informacij z
družinami (2. ISSA pedagoško področje, načelo 2.2).
S starši dnevno komuniciramo pri sprejemanju in oddajanju otrok. Na uvodnem roditeljskem
sestanku smo se dogovorili, da bomo družine o dnevnem dogajanju v oddelku in posebnih,
enotnih informacij obveščali preko elektronske pošte in vsi starši so s tem zelo zadovoljni. Vsa
pomembna, enotna obvestila smo staršem obesili še na oglasno tablo pred igralnico. Pred
igralnico je tudi kronika oddelka, v kateri so shranjeni vsi pomembni dogodki letošnjega šolskega
leta. Za javljanje morebitne odsotnosti večina staršev redno uporablja aplikacijo WEB, oddelčni
elektronski naslov ali telefonsko številko enote. Za vsa dodatna vprašanja so imeli starši na voljo
naš oddelčni e-naslov, ki je zaživel bolj kot lani. (Pika Nogavička, 2. oddelek 2-4 leta)
Letošnji cilj sodelovanja s starši je bila obrazložitev poglabljanja za individualizirano načrtovanje
dela s posameznim otrokom. Z matično pomočnico sva si pripravili opazovalne liste za
posameznega otroka in zapisovalne sezname otrok za sprotno beleženje opažanj. Vsaka dva
meseca sva se pogovorili o zapisanih opažanjih in jih uredili. Včasih je prisotna tudi
spremljevalka otroku s posebnimi potrebami, če sva ocenili, da je to posebej potrebno. Zapiski
in nalepke opažanj so se izkazali kot odlično izhodišče za pogovorne ure, ker sva si na podlagi
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dejstev, ki sva jih obe pisali, brali, lahko razdelili področja o katerih bo katera razpravljala na
pogovornih urah. (Vila, 12. oddelek 4-5 let)
Svet staršev vrtca se je oblikoval za uresničevanje interesov staršev. 1. sestanek sveta staršev
vrtca je v septembru, v sklopu zavoda OŠ Leskovec pri Krškem, sklicala ravnateljica Jožica
Repše. Med drugim so prisotni starši izvolili predsednika Sveta staršev vrtca in predstavnika za
Svet Zavoda OŠ Leskovec. Ob koncu šolskega leta je predsednica Sveta staršev vrtca s pomočjo
e-pošte in oddelčnih predstavnikov staršev pridobila mnenje, vtise staršev o počutju otrok po
vrnitvi v vrtec po karanteni zaradi Covid-19 ter posredovala poročilo vsem oddelkov vrtca in
vodstvu.
Različne pobude izboljšav in pripombe so starši lahko izpostavljali strokovnim delavkam po
oddelkih, jih po dogovoru z njimi oddali v škatlice želja in pripomb ter oddali po e-pošti ali v
pismih vodstvu in občini, v razgovorih s pomočnico ravnateljice za vrtec in pri ravnateljici.
Iskreni pogovori, izmenjave vtisov in občutkov, tehtne pripombe, konstruktivna kritika in
konkretne pobude staršev nas usmerjajo v izboljšave in dvig kakovosti vrtca.
Kadar so starši čutili, da njihove želje niso upoštevane ali so menili, da jih strokovne delavke ne
slišijo, so se obračali na vodstvo po e-pošti ali osebno. Svoje nezadovoljstvo so izražali vodstvu
tudi starši, ki niso dobili mesta v našem vrtcu, ali pa je bil njihov otrok razporejen v skupino, ki
ni bila po njihovi izbiri. Vsakič smo staršem pozorno prisluhnili in skušali s pogovorom razjasniti
težavo in bolje razumeti drug drugega ter iskali skupne rešitve.
Glede na to, da se zavedamo, da smo mi v vrtcu zaradi otrok in staršev, se zavedamo velike
lastne odgovornosti in vedno znova iščemo načine za spreminjanje lastne prakse gradnje
odnosov s starši tako, da bomo čim bolj zadostili vsem in vsakemu staršu posebej.

9.2.3 Izboljšati participacijo vsakega zaposlenega ter doprinesti k boljšemu počutju,
pogojem dela in timskemu sodelovanju
Zavedajoč se pomena vpliva vsakega zaposlenega vrtca smo po oddelkih in enotah vrtca hkrati
ustvarjali pogoje za dobro počutje vsakega ter skušali prispevali k boljši klimi in timskem
dialogu med nami.
V tem šolskem letu sva vzgojiteljica in pomočnica ponovno postali tandem po 2 letih, ko smo
bile razširjen tim skupaj s spremljevalko otroku s posebnimi potrebami. Želeli sva dobro
sodelovati v matičnem tandemu, zato sva se veliko odkrito pogovarjali. Izmenjavali sva mnenja,
sodelovali pri pripravi ponujenih aktivnosti otrokom, skupaj opazovali otroke kot skupino in
posameznega otroka kot del individualnega pristopa k vsakemu otroku. Skupaj sva predebatirali
tudi pripravo na individualne pogovore s starši otrok. Obe sva sodelovali s starši in z njimi gradili
trden odnos. Čutiva, da sva postali tim, se dopolnjujeva, veva, katera so najina močna področja.
(Vila, 11. oddelek 3-4 leta)
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Menim, da so naše osebne lastnosti, ki bi jih enakovredno lahko izpostavila pri vseh treh v enoti,
doprinesle k naši pozitivni klimi. V prvi vrsti mislim, da je ključnega pomena, da smo spletle
prijateljske vezi, v nadaljevanju pa k temu doprinesejo osebne lastnosti kot so pripravljenost po
pomoči, ustrežljivost, pozitivna naravnanost, iskrenost, zaupljivost in skupna želja po delu in igri
z otroki. (Lumpek, 15. oddelek 1-3 let)
V letošnjem letu smo imeli ponovno izziv v timu. Nova sodelavka – nova energija – nova
prepričanja – novi pristopi…trudili smo se skupaj rasti in delali na timskem odnosu: se
povezovali, sprejemali drugačnost, se prilagajali, predvsem pa oblikovali skupna »pravila« v
odnosih, komunikaciji in povezovanju. Vsaka od nas se zaveda pomena lastne odgovornosti do
dela, pripadnosti, medsebojne pomoči in predvsem spoštovanja, ki je na prvem mestu. V timu
želimo oz. nam je prioriteta narediti varno in zaupno okolje v katerem se lahko vsaka strokovna
delavka svobodno izraža, uveljavlja svoje ideje in zadovoljuje svoje potrebe.
V ta namen smo organizirale tudi neformalna druženje ob kavi, obisk kina in ustvarjalni večer v
adventnem času. Smatramo, da se energija tima gradi tudi izven vrtca in zato poskrbimo tudi
zase, izkoristimo čas za povezovanje, skupno delo in druženje. (Mali Princ, 7. oddelek 3-6 let)
Na področju ljubeče, čuteče vzgoje smo vedno bolj dovzetni in odzivni na lastno počutje in
počutje vsakega drugega posameznika, dopuščamo izražanje čustev in jih pomagamo regulirati,
pri čemer nam pomaga lastna čustveno-osebnostna rast in različni pristopi, vaje in igre.
Tudi letos je glede na sporočila strokovnih delavk in učinke izredno doprineslo sodelovanje s
sodelavko, vzgojiteljico Petro Paver, ki je na podlagi dodatnih izobraževanj v okviru svojega
zavoda, svoje znanje in izkušnje delila z nami med letom in preko spleta v času karantene.
Strokovnim delavkam je pomagala s konkretnimi vajami, igrami za otroke, zato si mnoge želijo
še več tovrstnega izobraževanja in sodelovanja z njo, kar bomo skušali omogočiti tudi v
naslednjem letu. Za vso pomoč in podporo vam in vašim otrokom smo res hvaležni Petri Paver.
Podrobnejša realizacija programa in uresničevanje ciljev programa Mi med seboj je
razvidna pod 9.7.1 iz LP koordinatorice programa, Vesne Perić in iz Letnih poročil oddelkov.

9.3 Izbrana tema - ETIKA in VREDNOTE - kot „rdeča nit“ za povezovanje
Upoštevanje internih dogovorov vrtca o medsebojnem sodelovanju je bilo ključno za
vzpostavljanje medsebojnih odnosov in prijetno, sprejeto počutje vsakega posameznika.
SPOŠTOVANJE - ODGOVORNOST - ODLIČNOST- TIMSKO DELO - KAKOVOST
Usmerjeni smo bili k rešitvam, ki so najboljše za naše otroke, starše in širšo skupnost.
Vrednote smo 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 skupaj oblikovali vrednote in vrednotni sistem.
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9.4

Organizacija dela, prostorski pogoji, vzdrževanje in investicije

9.4.1 Organizacija dela in prostorski pogoji po enotah vrtca
Vrtec Leskovec je del Javnega zavoda OŠ Leskovec pri Krškem s podružnično OŠ Veliki Podlog.
Enota Vrtec je nudila 275 predšolskim otrokom 1-6 let varovanje, nego, vzgojo in izobraževanje
na nacionalni ravni.
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, Marjetka Lekše v enoti vrtca Vila in Janja Furar v enotah vrtca Peter Pan in Lumpek.
Delovne turnuse strokovnih delavk smo v dogovoru med organizacijskimi vodjami in
pomočnico ravnateljice za vrtec preverjali in smiselno spremenili, da bi zagotovili optimalno
sočasnost kadra, zadostili njihovim specifičnim potrebam in omejitvam ter zagotovili še večjo
varnost otrok.
V času praznikov in zimskih 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 tudi letos dežurna enota Pika Nogavička, v katero so se jim
postopoma pridružili otroci in strokovne delavke iz drugih enot.
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.
Spremljanje organizacije dela po enotah je potekalo s pomočjo ciljnih obiskov enot, kjer sem
bila prisotna najmanj 1x mesečno ter mesečnih sestankov vodstvenega strokovnega tima in
obdobnih sestankov z vodjami enot. Z večjo prisotnostjo po enotah sem na osnovi dejanske
dnevne rutine in organizacije nadomeščanja kadra dobila vpogled v organizacijo ter spoznavala
in predlagala predloge izboljšav le te.

 NAŠI SKUPNI IZZIVI PRI ORGANIZACIJI DELA PO ENOTAH – izsek iz poročila
pomočnice ravnateljice, pedagoške vodje za vrtec, Maje Božič:
 Upoštevanje specifike enot in oddelkov ter organizacija v skladu z dejanskim časom
bivanja in s potrebami otrok in staršev vsakega oddelka.
 Letna organizacija turnusov z upoštevanjem zakonskih določb, ZH ukrepov zaradi
Covida-19, sočasnosti strokovnih delavk v oddelku, odmorov in načrtovanj ter
kadrovskih možnosti.
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 Organizacijske vodje enot so imele izziv vsakič 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. Žal zaradi nepredvidene dolžine okrevanja strokovnih delavk in
pomanjkanja sredstev za ta namen večkrat nismo mogli zagotoviti nadomeščanja ali pa
smo odsotnost po enotah pokrivali le notranje s prerazporejanjem kadra oz. si ga posojali
med enotami.
 Izvajanje odmorov in načrtovanj/evalvacij po oddelkih glede na možnosti.
 Nenehno prilagajanje organizacije ter nadomeščanja kadra glede na prisotnost
zaposlenih ter glede na upoštevanje ZH ukrepov Covid-19.
 Prostorski pogoji, omejitve in kadrovske spremembe.
- Oblikovanje oddelkov in razporejanje otrok glede na premalo kapaciteto mest za
novince in upoštevanje vseh zakonskih določb in želj staršev.
- Oblikovanje oddelčnih timov in razporejanje strokovnih delavk.

9.4.2 Poslovni čas, prostorski pogoji ter organizacijske in druge posebnosti enot vrtca
Enote vrtca so poslovale po potrjenem poslovnem času vse leto od ponedeljka do petka. Vrtec ni
posloval ob sobotah, nedeljah, državnih praznikih in v času od 16.3. do 15. 5. 2020 zaradi
izolacije zaradi Covid-19.
Zaradi velikega pomanjkanja mest za 1-3 letne otroke v vseh enotah našega vrtca smo to šolsko
leto lahko zagotovili nekaj dodatnih mest le še s formiranjem kombiniranega oddelka 2-4 let in
homogenih oddelkov v 2. starostnem obdobju. Vse spremembe pri oblikovanju dosedanjih
oddelkov so zahtevale od nas prilagoditev opreme, uvajanja in načina dela ter hkrati veliko
pogovorov s starši. Tudi to leto smo bili po obveščanju staršev novincev pogosto deležni
nejevolje in različnih drugih odzivov staršev, ki niso dobili mesta za novinca pri nas, ali pa niso
bili zadovoljni z razporeditvijo. Spremembe drugačnega oblikovanja oddelkov so pogojevale
selitev opreme, prostorsko prilagoditev in organizacijske spremembe po enotah. Do kadrovskih
sprememb je prišlo vzročno posledično iz različnih razlogov (porodniške, upokojitve in drugo).

Enota Pika Nogavička
Je poslovala od 5.30 do 19.30 in imela celodnevni poslovni čas, ki se je dodatno financiral s
strani občine.
Celodnevni poslovni čas edine enote v krški občini, od 5.30 do 19.30, je omogočal staršem
zadovoljitev različnih potreb po bivanju otroka v vrtcu: EDČ – evropski delovni čas, IZM –
izmena, PD – popoldansko delo.
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Iz poročila organizacijske vodje enote Pika Nogavička
Po mesecu januarju, ko sem napisala pol letno poročilo, se je februar začel z večjim število upada
otrok v enoti. K temu so botrovale bolezni.
Kljub temu smo zaposlene vzdrževale zdravje in bile prisotne v službi.
Ko se je virus Covid- 19 že pojavil na Kitajskem kjer je počitnikovala tudi deklica iz našega
vrtca, smo se z vodstvom in matično vzgojiteljico dogovarjali kako bomo reševali zadeve v
primeru, če se vrne nazaj. Situacija pa je kaj kmalu dosegla tudi nas in vrtec smo 16.3.2020
zaprli. Pri tem smo sledili navodilom ga. ravnateljice. Natisnili smo obvestila za vrata in ograjo,
pospravili vse garderobe in igralnice.
V prvem tednu smo zaposlene izrabile izredni dopust, nato lanskoletni dopust, potem pa smo bile
na 80% čakanju. V tem času so v Piki popravili drsno ograjo – zamenjali so kolo na vratih,
podjetje Živex.
Po predvideni vrnitvi nazaj na delo (18.5.2020), smo zaposlene dva dni pred začetkom uredile
oddelke in garderobe, razobesile in posredovale vsa pripravljena obvestila.
Sama sem ob pomoči matičnih vzgojiteljic, zbrala vse prijavljene otroke in časovne potrebe
staršev po varstvu. Po prijavah smo ugotovili, da v naši enoti ni potrebno deliti oddelkov, saj
število ni presegalo 10 otrok, le v enem oddelku so jih imeli predvideno 11.
Tudi poslovni čas staršev je bil ugoden, da smo lahko vzgojiteljice same pokrivale svoj oddelek.
Največ dilem sem imela po 1. 6. 2020, ker ni bilo jasnih navodil s strani ministrstva kako naprej.
V dogovoru z ga. ravnateljico smo uspeli zagotoviti nadaljevanje upoštevanja ukrepov ob
minimalnih združitvah od 5.30 – 6.00 zjutraj in od 15.30 – 16.00 popoldan.
V času počitnic nam je število vpisanih otrok omogočalo koriščenje predvidenih letnih dopustov
takrat, ko je v vrtcu najmanj otrok. Med počitnicami se nam je enota Peter Pan pridružila s 13. 7.
2020, Vila pa s 27.7. 2020.
Kar se tiče del v enoti so delavci podjetja Elektro Arh opravljali vzdrževalna in reklamacijska
dela v enoti. Obiskal nas je g. Dular, ki je zagotovil notranja krila vrat in jih dodatno pričvrstil.
V poletnem času smo se spet srečevali s problemom tople vode in popravilom grelca vode. Kot
preteklo leto ugotavljamo, da imamo toplo vodo samo v času delovanja toplotne črpalke. Ko se
sistem preklopi na kolektorje pa tople vode ni.
Resno bomo morali razmišljati o ureditvi zunanjega igrišča, saj so vsa igrala, ki so starejša,
dotrajana, varnostne podlage zaradi dotrajanosti ne ravne.
V planu ostaja obrezovanje dreves. Razmisliti bi morali o zasaditvi dreves pred okni 4. oddelka
ali pa »tendi«, ker jim v toplejših mesecih sonce zelo segreva igralnico.
Zapisala Jerneja Š. Božič
Prostorski pogoji in predvidene izboljšave, investicijsko vzdrževanje
Enota Pika Nogavička je bila v šolskem letu 2016/2017 kompletno adaptirana po potrjeni
projektni gradbeni dokumentaciji in potrjeni specifikaciji izbrane opreme. Vsi skupaj smo veseli
boljših prostorskih pogojev, novih prostorov, novega pohištva, aparatov in opreme ter
prenovljenega igrišča z varno pešpotjo, ki nam omogoča varen izhod v bližnjo okolico, v naravo.
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Še vedno odpravljamo težave z delovanjem svetil, senzorjev, ki so bili vsi zamenjani brez
dodatnih stroškov, v času garancije. V okviru zadnjih reklamacij so bila opravljena popravila na
pohištvu s strani Atlas-Grandovec. Tudi letos smo morali sanirati okvaro grelca vode brez
mehčalca, na katerem se nabira kamen zaradi izredne trdosti vode. Verjamemo, da so uvodne
težave v povezavi z občasnim nepojasnjenim smradom in vplivom na počutje odpravljene.
V zaprtih prostorih sicer dobro delujejo nabavljeni in montirani električni lovilci insektov,
predvsem muh, a imamo zaradi muh, os in čebel težave tako na terasah, kot na igrišču v povezavi
s smradom od koz in čebelnjaka pri sosedi Lipovž Zdenki v neposredni bližini vrtca. Iz teh
razlogov je redna košnja trave še toliko bolj nujna, nujno potrebni pa bodo tudi ponovni pogovori
z ga. Lipovž, da bo zagotavljala redno čiščenje pri kozah in s tem zmanjšala smrad in muhe okoli
vrtca. Na igrišču se še soočamo z dotrajanostjo edinega velikega več namenskega igrala z
varnostnimi podlagami, kar smo delno že sanirali, a bo čim prej potrebno zamenjave.

Enota Malček
To šolsko leto je glede na potrebe večine staršev enota poslovala od 6.30 do 16.00 ure.
Malček je naša najmlajša enota z oddelkom 1-3-letnih otrok 1. starostnega obdobja. Enota je
bila odprta 15. 4. 2016 v bivših prostorih Ljubljanske banke, kjer imamo v najemu prostore v
dogovoru z Mercatorjem zaradi nujnega zagotavljanja dodatnih mest za 1-3-letne otroke staršev
iz naših šolskih okolišev.
Poročilo vodje enote Malček, 21. 6. 2020 za šolsko leto 2019/20
V enoto MALČEK je bilo v tem šolskem letu vključenih 12 otrok, v starosti od 1 do 3 let.
Strokovne delavke v enoti smo bile: vzgojiteljica Marinka Slemenšek, pomočnica vzgojiteljice
Andrejka Vertovšek, dodatna pomočnica vzgojiteljice Mirsada Halilović.
Z družinami smo v uvajalnem obdobju vzpostavile uspešno komunikacijo in z izmenjavo
izkušenj s starši otrok, upoštevale individualne navade in potrebe otrok in staršev.
V
septembru
je
bilo
vključenih
v
oddelek
6
otrok
novincev.
Pozornost, skrb in upoštevanje individualnih navad in potreb smo namenile tudi otrokom in
družinam, ki so že bili leto prej vključeni v oddelek.
Strokovne delavke smo se sproti dogovarjale o vsem, kar je potrebno za uspešno organizacijo in
izvajanje
dela
v
enoti.
V tem letu nobena od nas treh ni bila na bolniški in to je odlično.
Če smo potrebovale dopoldne nadomeščanje za odsotnost strokovne delavke v oddelku
(LD, ure za zdravnika), je nadomeščala Maja Božič in Zala Krajnc. Obema hvala.
Hvala tudi Neji Škrbina Božič, ki je vedno pripravljena sodelovati in pomaga najti rešitev za
nadomeščanje.
Sodelovali smo s strokovnimi delavkami v Malem Princu: primeri dobre prakse - izmenjava,
dogovori glede igrišča in počitnic, čiščenje v času odsotnosti strokovne delavke.
V oktobru smo strokovne delavke v enoti izvedle uspešno delovno akcijo, saj smo odstranile
razraščeno grmičevje ob vrtcu. Uspelo nam je s pomočjo Andrejkinega moža, ki je pripeljal
traktor in ustrezno orodje ter nam pomagal pri odstranjevanju. Posejali smo travo in sedaj z otroci
z
zadovoljstvom
koristimo
prostor
za
igro
in
različne
dejavnosti.
Odlično je tudi to, da je na zelenici drevo, ki nudi senco in ta prostor izkoriščamo tudi v sončnih,
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vročih
dopoldnevih.
Odkar smo odstranile grmičevje tudi ni več raznih odpadkov, ki so bili prej dnevno prisotni.
V času od 16. 3. 2020 do 18. 5. 2020, je bila enota zaprta zaradi epidemije COVID 9.
V petek, in soboto pred ponovnim odprtjem vrtca, smo imeli v enoti sanacijo vodovoda v
sanitarijah za odrasle, ker je v tleh počila vodovodna cev.
Po opravljenem delu (izvajalec Mercator – g. Žura) smo strokovne delavke v nedeljo popoldne
počistile vse prostore vrtca, da smo lahko v ponedeljek sprejele otroke in ni bilo nič opaziti, da
so v vrtcu potekala gradbena dela.
Vsakodnevno bivanje otrok na prostem (tudi kadar dežuje izvedemo sprehod okrog stavbe) je
še en prispevek k ohranjanju zdravja otrok in nas odraslih. Strokovne delavke omogočamo
otrokom spodbudno učno okolje in izzive, še posebej na gibalnem področju, ki je izhodišče za
integracijo z ostalimi področji Kurikula.
Zapisala Marinka Slemenšek
Prostorski pogoji in predvidene izboljšave, investicijsko vzdrževanje v enoti
so odvisne od statusa enote, ki je trenutno začasna in odvisna od dogovorov med našim
najemodajalcem Mercatorjem in zavodom oziroma Občino Krško, ki je naša ustanoviteljica in
financer najema prostorov.
V WC je prišlo do izliva vode. Škoda je bila sanirana s strani Mercatorja. V sanitarijah in
razdelilni kuhinji je še nujno zamenjati dotrajano, še prvotno keramiko, kar bomo realizirali v
dogovoru z Mercatorjem.
Z mizarskimi storitvami bomo zamenjali dotrajano zgornjo polico na varnostni zaščiti radiatorjev
v prostoru bivše pisarne, kjer je zdaj igralni kotiček.
Temna krila in podboje bodo pleskarji prebarvali na belo takoj, ko bo mogoče. Na ta način
izboljšamo prostorske pogoje z minimalnimi dodatnimi sredstvi.
Najmlajši imajo sicer na igrišču za Mali princ in Malček posebej njim namenjeno večnamensko
igralo in gugalnico s košaro, dodano na igrišču ob odprtju Malčka, a bi nujno potrebovali še
ograjeno teraso z varnostno podlago, bližje prostorov enote Malček. Ta terasa bi najmlajšim 1-3
let omogočila več bivanja na prostem, zato bomo preučili možnosti, pridobili podatke o okvirnih
stroških ter si prizadevali postopno ureditev le te.

Enota vrtca Mali princ
Je tudi letos poslovala od 6.30 do 16. ure in je ena od treh naših najmanjših enot vrtca, saj je v
njej le ena skupina 3–6-letnih otrok, ki pa imajo vse predpisane prostore in tudi lastno teraso ter
igrišče z igrali, ki ga z dvema dodatnima igraloma delijo z najmlajšimi iz nove enote Malček.
Prostorski pogoji in predvidene izboljšave, investicijsko vzdrževanje v enoti Mali princ
Prostore ima v dogovoru z Mercatorjem v najemu Občina Krško. Cela zgradba Mercatorja je v
zelo slabem stanju, nujno potrebna adaptacije, kar se vsako leto bolj kaže tudi v prostorih, kjer
je vrtec.
Po ogledu prostorskih pogojev je zdravstvena inšpektorica opozorila na nujnost sanacije talnih
oblog v predprostoru igralnice ter ureditev vodovodne napeljave tako, da omogoča preprečevanje
legionele, temperaturne šoke skladno s Priporočili Inštituta za javno zdravje.
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Nujna dela:
- Ponovna sanacija parketa, ki je bil že saniran pred sanacijo terase, a je ponovno
okvarjen. Popravilo parketa bo realizirano takoj, ko se izsuši in pade njegova stopnja
vlažnosti.
- Terasa je bila v času Covid-19 celostno sanirana s strani Mercatorja.
- V knjižnem kotičku je odstopil talni linolej - tudi zaradi istega vzroka, vlage. Linolej je
nujno zamenjati v vseh prostorih, kjer še talne obloge niso bile menjane, saj je dotrajan.
- V sanitarijah je nujno zamenjati okrušeno, počeno keramiko, ki je še od otvoritve
objekta in povzroča težave pri čiščenju.
- Obnovitev otroške garderobe je bila predvidena, a žal zaradi pomanjkanja sredstev še
neizvedena.
Na otroškem igrišču, ki si ga deli Mali princ z enoto Malček bomo jeseni 2020 zamenjali
dotrajano večnamensko igralo, z novim, kar je bilo na pobudo staršev na občini dano v prioritetni
plan investicij.
V enoti je vzpostavljeno izredno aktivno sodelovanje s starši, ki po svojih močeh prispevajo k
izboljšanju pogojev in obogatitvi izvedbenega programa. Tako so si starši izborili namenska
sredstva za nabavo igrala na igrišču.
Običajne oblike sodelovanja s starši prehajajo v pravo partnerstvo z družinami.

Enota vrtca Peter Pan
Je tudi letos poslovala od 5.30 do 16. ure. V podružnični OŠ Veliki Podlog že več kot 30 let
deluje vrtec, kjer je to šolsko leto deloval en heterogen oddelek otrok 3-5 let in homogen oddelek
otrok 5–6 let. Enota vrtca Peter Pan je tudi sicer dobro sodelovala s podružnično šolo Veliki
Podlog in enoto Lumpek na različnih ravneh.
Prostorski pogoji in predvidene izboljšave, investicijsko vzdrževanje v enoti Peter Pan
Prostori v tej enoti so majhni, v pritličju, v 8. oddelku 3-5 let razdrobljeni zaradi nosilnih stebrov
in zato manj pregledni, a vsi na novo funkcionalno opremljeni. Še posebej bi potrebovali poleg
novih, večjih igralnic primerne sanitarije, garderobo za oddelek 3–6 let in pripadajoče prostore
za kader ter ločeno igrišče za otroke vrtca, saj bi tako lažje zagotavljali varnost otrok in
primernost igral starosti naših otrok.
Pohištvo v oddelkih s skupnimi močmi postopoma dopolnjujemo, pri postavljanju pa skušamo
čim bolj izkoristiti premajhen prostor.
Zaradi vsega navedenega upamo, da bodo čim prej zagotovljeni pogoji za pridobitev nove
zgradbe, hkrati pa zagotovljeni boljši pogoji dela in nova mesta za otroke 1–6 let s teh šolskih
okolišev.

Enota vrtca Lumpek
je poslovala tudi v tem šolskem letu od 6.30 do 16. ure v privatni hiši Arh, kjer ima Občina Krško
najete prostore z zaprto teraso, ki zaradi umeščenosti na izhodu vsaj deloma dopolnjuje manjšo
kvadraturo igralnice in omogoča otrokom vsakodnevno bivanje na svežem zraku, ne glede na
vreme.
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Enota Lumpek je ena od treh naših najmanjših enot vrtca, z enim oddelkom otrok 1. starostnega
obdobja 1-3 let. Oddelek je ostal zaradi polne zasedenosti vseh drugih oddelkov tudi v tem
šolskem letu.
Starši so tudi ob koncu tega leta izražali zadovoljstvo, saj so se njihovi otroci dobro počutili in
zgledno sodelovali s strokovnimi delavkami ter hkrati opozarjali na nevarne stopnice na vhodu,
saj hkrati mejijo na zaprto igralno teraso otrok.
Tudi to šolsko leto smo se z drugačno postavitvijo trudili izboljšati prostorske pogoje v enoti.
Poročilo organizacijske vodje enot Peter Pan in Lumpek , 1. 9. 2019 - 19. 6. 2020
September smo začeli v enoti Peter Pan s spremembami, saj je strokovni kader v 8.oddelku
ostal brez vzgojiteljice, ki je odšla na daljšo bolniško odsotnost, nadomestila pa jo je nova
vzgojiteljica Maja T. od 1. 10. dalje. V Lumpek se je vrnila pomočnica vzgojiteljice Nina P.,
Natalija I., je imela ponovi organizaciji manj ur dela , kar se je poznalo pri pokrivanju bolniške
odsotnosti v 15. oddelku.
V oktobru 2019 smo strokovne delavke enote Peter Pan obiskale in razveselile vse enote vrtca
Leskovec z lutkovno igrico Razbita buča. Pregledana so bila igrala na igrišču. Ugotovljeno je
bilo, da je potrebno vse lesene dele igral prebarvati in zaščititi z ustrezno zaščito. Kar je bilo s
strani hišnika tudi narejeno.
V novembru smo v 9. oddelku dobili novo prilagojeno mizo za dečka s posebnimi potrebami
narejeno po merah.
V decembru smo strokovne delavke za svoje otroke ponovno pripravile lutkovno predstavo
Najlepše božično drevo in jo predstavile otrokom v prvem razredu OŠ Veliki Podlog.
Januarja 2020, je 8. oddelek ponovno ostal brez vzgojiteljice, saj se je nadomestna zaposlila za
daljši čas v drugem vrtcu in nas nepredvideno zapustila. V KD Senovo smo si 8. in 9. oddelek
ogledali glasbeno predstavo Sapramiška v izvedbi strokovnih delavk vrtca Senovo, pomoč pri
spremstvu 8.oddelka pa je bila pomočnica ravnateljice za vrtec Maja B..
15. januarja 2020 se nam je najprej za 4 ure, od 1. februarja pa za poln delovni čas pridružila
nadomestna vzgojiteljica Natalija V.
Februarja smo se soočali z veliko obolelostjo otrok in strokovnih delavk v obeh oddelkih. Po
počitnicah smo se z otroki ponovno srečali v svojih skupinah.
V marcu se nam je pokvaril sušilni stroj. Dobili smo tri nova kolesa in s tem otrokom omogočili
pridobivanje novih izkušenj še posebej pri vzpostavljanju ravnotežja. Prihajale so informacije o
novem virusu, ki prihaja v Slovenijo. Po medijih je bilo zaslediti stroge ukrepe in prepovedi
združevanja. Vrtec je bil od 16. 3. do 15. 5. 2020 zaprt zaradi svetovne pandemije COVID -19.
V prvem tednu smo imele strokovne delavke izredni dopust, nato pa je sledilo 80% čakanje. V
tem obdobju sem z dovoljenjem ravnateljice odklenil vrtec staršem, ki so prišli po otrokove stvari
(škornje, jakne nahrbtnike, copate, dežnike…) z upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov. S starši
smo občasno sodelovali preko elektronske pošte, telefonskih pogovorov, fotografij ter tako
ohranjale stike z otroki in starši.
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V maju se je v vrtec postopno vrnila prva skupina otrok. Število otrok v oddelkih ni presegalo
števila deset. Vsi trije oddelki so se odpirali po potrebi staršev, združevanja in druženja ni bilo.
Otroci so bili zdravi in veseli, pogrešali so vrtec in strokovne delavke. Otroci so razumeli in
spoštovali pravila o higieni. Sedeli smo bolj narazen, dnevno razkuževali igrače in material s
katerim so se otroci igrali, bili večinoma zunaj na travnatem igrišču, Rapači, gozdu, travniku,
poljski poti.
V juniju so se nam pridružili še ostali otroci. Ni bilo več moč vzdrževati potrebne razdalje in
hitro so se začeli pojavljati prva prehladna obolenja in s tem novi izzivi družin, saj naj bi otrok v
tem primeru ostal doma. Nekateri starši so to sprejeli z razumevanjem, drugi z jezo in odporom.
Število otrok v oddelkih se je začelo zniževati. Druženje med otroki je bilo minimalno. Igrala se
do nadaljnjega niso uporabljala.
Zapisala: Janja Furar

Enota Vila je poslovala od 5.30 do 16.30 ure.
Po odprtju enote s predvidenimi tremi oddelki v maju 2010 je od 2. 1. 2013 v enoti pet oddelkov,
dva od njih v nenamenskih prostorih. To šolsko leto smo imeli dva oddelka 2-3 letnih otrok 1.
starostnega obdobja, eden od teh je bil začasno v bivši telovadnici in trije homogeni oddelki 2.
starostnega obdobja 3–6 let. Tako je od 1. 9. 2018 v 1. nadstropju po en oddelek 3-4 let in en 45 letnih predšolskih otrok ter v mansardi v 2. nadstropju en 5-6 let, v večnamenskem prostoru za
zaposlene.
Poročilo organizacijske vodje enote Vila, junij 2020
Letošnje šolsko leto nas je presenetilo s povsem novim izzivom, tako na osebnostni ravni kot
tudi organizacijsko gledano. Že proti koncu meseca februarja se je v našem vrtcu zaznal val
sprememb. Intuitivno smo se odzvale s sodelovanjem z ZD Krško, otroke smo ozaveščale o
pomenu higiene, pravilnega umivanja rok, brisanja nosu in higiene kašlja. Pogovarjali smo se o
boleznih, zdravljenju, obisku zdravnika, otrokom omogočali igro vlog na temo zdravnik. Veliko
otrok je bilo bolnih, vrtec bolj prazen, prisotna je bila nejevera, skrb in strah, kako bo s to
boleznijo pri nas. Potem smo dobili okrožnico in naslednji dan se je vrtec zaprl. Vrtec je bil zaradi
pandemije Covid-19 zaprt od 16. 3. 2020 vse do 15. 5. 2020. Vse strokovne delavke enote Vila
so bile doma na čakanju. Dva meseca predstavljata v življenju vrtca velik in neprecenljiv čas
napredka, razvoja, novih izkušenj, medsebojnega sodelovanja, druženja, dogodkov… in vse to
je bilo ta čas na pavzi. Sodelavke so vsaka po svoji presoji v tem času preko elektronskih medijev
( elektronske pošte) večkrat sodelovale z družinami, z njimi delile pozitivne misli, ideje za
ustvarjanja doma, priporočeno literaturo za otroke itd. Ko so se razmere toliko izboljšale, da se
je vrtec lahko odprl, pa smo ugotavljali, da smo na ponovnem začetku, ne tam, kjer smo zaključili
sredi marca. Preskok v vrtec je bil zahteven, tako za zaposlene kot tudi družine. Potrebno je bilo
urediti in očistiti igralnice, sprejeti ukrepe priporočene s strani NIJZ-a, se dogovoriti, kako jih
bomo upoštevali. Prve dva tedna smo imeli v Vili do 38 otrok od 93. Ugotavljam, da smo otroke
brez večjih težav in stresa ponovno sprejeli nazaj v naše okolje. Po Vili se je čutilo veselje, ker
smo bili zopet skupaj in umirjenost, sproščenost, saj smo se res v celoti lahko posvetili tisti
peščici otrok, katerih starši so potrebovali varstvo. Že z junijem, ko so prišli v vrtec še dodatni
otroci in jih je bilo v prvem tednu junija do 79, so je dogajanje okrepilo. Pohvalila bi starše, ki
so dosledno upoštevali naša priporočila razkuževanja rok in nošnje mask. V tem času smo imeli
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tudi dve dolgotrajni bolniški odsotnosti. Pomagali smo si lahko z javnim delom in
prerazporeditvijo strokovnih delavk v oddelke, kjer je bila nenadna bolniška odsotnost. Vrtec je
bil do 14. 6. izjemoma odprt do 16.00, kar nam je bilo v veliko pomoč tudi pri sami organizaciji.
Spremenila se je tudi sama organizacija dela strokovnih delavk glede na priporočila NIJZ-a.
Najbolj težko smo sprejele dejstvo, da se ne moremo in ne smemo družiti. To kar je krasilo našo
enoto je bilo prepovedano. In še kar se s tem težko sprijaznimo in se sprašujemo, kdaj bodo
ukrepi sproščeni. Smo pa v juniju izvedli zbiralno akcijo starega papirja in organizirali
praznovanje oziroma zaključek vrtčevskega leta malo drugače. Obiskala nas je animatorka ga.
Maja Kokolj in otrokom pričarala očarljivo doživetje. Kljub vsemu je pred nami poletje in
počitnice.
Naj omenim še naše skupne akcije krasitev Vile skozi letne čase in razstava na stopnišču. Ne
glede na zaprtje vrtca smo skozi celo leto pričarale naši Vili preobleko primerno letnemu času.
Še enkrat pa bi rada poudarila, da smo imeli v času obratovanja vrtca od meseca januarja naprej
kar 135 dni bolniških odsotnosti, brez vmesnega časa, ko je bil vrtec zaprt. V večini nismo imeli
nadomeščanja bolniških odsotnosti, kar je od nas zahtevalo veliko prilagajanja in medsebojne
pomoči. V maju in juniju imamo pomoč javnega dela, ko pa je bilo po dnevih več bolniških
odsotnosti, so nam nesebično priskočile na pomoč iz enote Pika Nogavička, za kar smo jim zelo
hvaležne.
Ne glede na vse smo leto s skupnimi močmi, v veselem vzdušju in z načrti usmerjenimi za naprej,
pripeljali do konca.
Zapisala: Marjetka Lekše
Prostorski pogoji in predvidene izboljšave, investicijsko vzdrževanje v enoti
V tem šolskem letu smo uspeli opraviti struganje in lakiranje parketa v oddelku najmlajših ter
sanirali in prepleskali okvarjene stene zaradi ukinitve oddelka v mansardi, (v garderobi in
igralnici) v enoti Vila.
Soočamo se z visokimi stroški popravila starega pomivalnega stroja, ki bi ga bilo potrebno
zamenjati. Neustreznost strehe na terasi dojenčkov nismo uspeli reševati dolgoročno, ostala je
začasna sanacija.
Kljub temu da ima enota sicer zelo dobre pogoje dela in sodobno opremo, se še vedno soočamo
s pomanjkljivostmi: prometni režim in parkiranje ogrožata varnost otrok in odraslih ter
povzročata prometne zastoje; nadstropna stavba nima požarnih stopnic, ob nalivu vdre v klet
voda, kar rešujemo s potopno črpalko. Potrebno bo nabaviti nov razvlažilec za dodatno
izsuševanje v kleti.
Z ukinitvijo oddelka v 2. nadstropju v mansardi, smo dobile strokovne delavke večnamenski
prostor za lastno uporabo. S skupnimi močmi smo uredili prostor za načrtovanje, evalvacije
strokovnih delavk, dobili prostor za naše sestanke, strokovne aktive, delavnice v manjših
skupinah, knjižnično gradivo. Potrebno bo nabaviti še dve večji, večnamenski omari, saj smo vse
pohištvo, ki je bilo primerno za 1-2 letne selili v novo enoto Drobižek. V omare bi lahko
pospravili posteljnino in drugo perilo, kostume otrok, ki zdaj jemljejo prostor v omarah po
igralnicah in garderobnih omarah, saj Vila nima lastne pralnice, sortirnice perila v ta namen.
Še vedno pa nimamo v enoti večnamenskega prostora, telovadnice za športne in druge aktivnosti
otrok, ker ostaja tam oddelek. Ni tudi ustreznega prostora za servirne vozičke, ki so zato na
hodniku, od glavnega vhoda do razdelilne kuhinje enote.
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Zaradi preobremenjenosti telekomunikacijskih povezav ter nadstropij in debelih sten v stavbi je
pogosto motena internetna in telefonska povezava izboljšana z dodatnim modulom.

9.4.2 Prostorska stiska je kljub odpiranju novih oddelkov v preteklih letih še vedno prisotna
tudi v naslednjem šolskem letu, od 1. 9. 2020 dalje, ko imamo potrjenih 15 oddelkov na 7
lokacijah.
V maju 2010 smo z novo enoto dobili tri nove oddelke, eden za 1-3 letne in dva za 3-6 letne,
v adaptirani hiši »stare šole« v novi enoti vrtca Vila, ki pa so le začasno rešili pomanjkanje mest
za novince v vrtcih našega šolskega okoliša.
V septembru 2010 smo že dodali oddelek v mansardi Vile, kjer naj bi bili prostori za strokovne
delavke, ki pa se s 1. 9. 2020 ukinja zaradi zakonskih omejitev v namenskih stavbah za vrtec.
Odprli smo novo enooddelčno enoto v kateri je nadomestni oddelek za ukinjenega v 2. nadstropju
enote Vila.
Pet naših oddelkov je v nenamenskih ali najetih prostorih:
- En oddelek enote vrtca Vila ostaja v prostoru, ki je imel prvotno drug namen:
- od 2. 1. 2013 je oddelek 1–3 let v pritličju, v telovadnici enote Vila.
- Dva naša oddelka sta v najetih prostorih trgovskega centra Mercator:
- od 1979, od otvoritve, je v 2. nadstropju oddelek 3-6 letnih otrok, enota Mali Princ;
- od 1. 4. 2016 je oddelek za 1-3 letne, enota Malček, v prostorih bivše Ljubljanske
banke.
-

En oddelek je v Velikem Podlogu, v najetih prostorih privatne hiše Arh:

-

od 1. 1. 2015 oddelek za 1-3 letne, enota Lumpek.

En nadomestni oddelek (po ukinitvi oddelka v 2. nadstropju Vile) je v Leskovcu pri Krškem, v
najetih prostorih privatne hiše Vehovar, MDB 18:

-

od 1. 9. 2020 oddelek za 1-2 letne, enota Drobižek.

Naše enote vrtca so maksimalno polne s fleksibilnim normativom že v septembru, zadnji otroci
so do 15. oktobra 2020 v Drobižku. Vse novince 1-3 let, ki so izpolnjevali pogoje, pa pri nas
ostali brez mesta, preusmerjali v druge vrtce v krški občini, kjer so še prosta mesta in se bodo
oddelki polnili do konca marca 2021.
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 in smo se
soočali z ukinitvijo oddelka v Vili in potrditvijo nadomestnega na novi lokaciji. Uspeli smo
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pridobiti v najem prostore v privatni hiši Vehovar. V. a se hkrati soočali z obilico dodatnih del
in stroškov zaradi selitve oddelka v novo enoto (selitev, predelava in montaža obstoječega
pohištva, opreme, sanacija sten v Vili po demontaži, nabava vsega potrebnega za novo enoto, kar
prej nismo potrebovali v Vili).
Težave v Piki Nogavički, ki jih žal ne moremo sami rešiti so:
- Težave povzročajo muhe in čebele, predvidoma zaradi neposredne bližine čebelnjaka
sosede in njenih koz.
Težave v enotah Malem princ in Malček so povezane z dotrajanostjo stavbe Mercator, kjer so
najeti prostori, zato bo nujno pridobiti informacije v Mercatorju o kratkoročnih in dolgoročnih
načrtih glede adaptacije, vzdrževalnih del na stavbi ter glede naših najemov prostorov za obe
enoti.
- Zaradi prepozne kompletne adaptacije tal na terasi so ostale povzročene okvare na parketu v
igralnici, ki smo ga zato že večkrat popravljali, pa trenutno spet čaka na popravilo takoj, ko
bo primerno suh za sanacijo. Zaradi vdorov vode s terase je odstopil linolej, ki je tudi sicer
dotrajan in ga je nujno zamenjati. Tudi keramika v sanitarijah in vseh WC-jih je stara več kot
40 let, dotrajana in okrušena in jo je nujno treba zamenjati v vseh prostorih, kjer je v Malem
Princu in v razdelilni kuhinji in WC v Malčku. O vseh nujnih vzdrževalnih delih se bomo
pogovarjali tako z najemodajalcem, kot z občino Krško.
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;
- požarna 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.
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 in ločenim, zaprtim igriščem le za predšolske otroke vrtca.
Enota Lumpek v Velikem Podlogu je le začasna enota, v najetih prostorih (Arh)brez
razdelilne kuhinje, kar pomeni, da se dnevno posoda seli in pomiva drugje; hkrati ima oddelek
minimalno kvadraturo s teraso in je brez namenskega igrišča.

9.5 Prehrana in skrb za zdravje
Za enote vrtca Pika Nogavička, Mali princ, Malček, Vila in Lumpek so se pripravljali vsi obroki
hrane v centralni kuhinji matične OŠ Leskovec pri Krškem. Poleg tega so se v tej kuhinji
pripravljali tudi obroki za CŠOD za Pripravljalni vrtec Kerinov Grm. Pripravljeni obroki so se
dostavljali v razdelilne kuhinje enot vrtca in se nato razdelili po oddelkih vrtca.
Za dva oddelka vrtca enote Peter Pan se je hrana pripravljala in razdeljevala v kuhinji
podružnične šole Veliki Podlog.
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Vsi predšolski otroci so dobili v okviru dnevnih stroškov prehrane štiri obroke: zajtrk, sadnozelenjavno malico, kosilo in popoldansko malico.
Enota Vrtec ima poleg kuharjev in pomočnikov kuharjev tudi organizatorja prehrane in
zdravstveno-higienskega režima, Marka Škofco, ki je od 1.9.2018 tudi organizator šolske
prehrane v OŠ Leskovec pri Krškem.
Organizator prehrane in ZHR načrtuje osnovne in dietne jedilnike za šolo in vrtec v sodelovanju
z vodjem kuhinje, Zvonetom Baškovčem in drugimi kuharji. Sodeluje tudi z vsemi strokovnimi
delavkami oddelkov, s pomočnico ravnateljice Majo Božič ter ravnateljico zavoda OŠ Leskovec
pri Krškem, Jožico Repše ter na podlagi ugotovitev čez leto posreduje predloge izboljšav.
Naš skupni cilj je bil:
Zagotoviti zdravo prehrano, primerno za zagotavljanje zdravja in dobro počutje naših
otrok, skladno z zakonsko določenimi smernicami in normativi in v okviru finančnih
zmožnosti.

9.5.1 Letno poročilo organizatorja prehrane in zdravstveno-higienskega režima, junij 2020

PREHRANA
V šolskem letu 2019/20 smo v vrtcu (in v šoli) ohranili utečen sistem načrtovanja prehrane:

















Mesečno načrtovanje jedilnikov s sprotnimi tedenskimi prilagoditvami jedilnika za vrtec,
centralno šolo, podružnično šolo in zaposlene,
katalog jedi z označenimi alergeni,
tedensko načrtovanje dietnih obrokov v vrtcu in šoli,
1x tedensko brezmesni dan (skladno s Smernicami zdravega prehranjevanja v VIZ),
vsakih 14 dni smo za šolarje izvajali v šolski jedilnici dvojno malico (razen v izrednih
primerih, ko to ni bilo mogoče – v času epidemije in v času ukrepov za preprečevanje
COVID-19)
ohranjena je bila organizacija transporta – po določenem urniku, ki so se ga držali hišniki,
pranje vložnih transportnih posod v razdelilnih kuhinjah (v smislu zmanjšanja
obremenjenosti v centralni kuhinji in zagotavljanja načel HACCP),
ohranili smo visoko vključenost ekoloških živil ter lokalno pridelanih živil v jedilniku,
izvedba naročanja živil v elektronski obliki, skladno z razpisno dokumentacijo,
aplikacija Web vrtec – elektronsko odjavljanje in spremljanje dnevne prisotnosti otrok,
organizacija nadomeščanja odsotnega kadra v razdelilnih kuhinjah,
uporaba ustreznih termo posod za transport dietnih obrokov,
zagotavljanje čim večje pogostosti in zadostnih količin zelenjavnih prilog pri zajtrku,
omejevanje uporabe živil, ki niso primerna za razdeljevanje v vrtcu (hrenovke, kupljeni
namazi, kupljeni pred pripravljeni izdelki),
zagotavljanje ustreznih kakovostnih in količinskih normativov za otroke v vrtcu in šoli,
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voda in nesladkani čaji,

Dodatne novosti:









Uvedba keramičnih krožnikov in skodelic v dveh dodatnih oddelkih vrtca,
nabava dodatne transportne opreme za bolj učinkovit transport obrokov v enote vrtca,
dodatno povečanje sodelovanja z lokalnimi ponudniki sadja in zelenjave
povečana prisotnost organizatorja prehrane v centralni šolski kuhinji (za bolj direktno
sodelovanje s kuharskim osebjem),
izvedli smo dve izobraževanji za strokovne delavke in za kuharje na temo celiakija in
brez glutenska prehrana – kuharska delavnica za pripravo diet,
kuhanje čaja za večji enoti (Vila in Pika Nogavička) v razdelilnih kuhinjah enot
(dodatna razbremenitev kuharskega osebja v CK in transporta),
v zadnji fazi je ureditev transporta bioloških odpadkov direktno izpred večjih enot vrtca
(Vila in Pika Nogavička),
ponovna izvedba javnega razpisa na podlagi osveženih seznamov živil, pri katerem
ohranjamo višje kakovostne zahteve za živila (pri izvedbi razpisa sodelujemo z Občino
Krško).

Dietna prehrana:
Pri načrtovanju dietne prehrane sodelujemo s starši, pediatri in kuharji, da bi zagotovili čimbolj
ustrezno in dietnim prilagoditvam primerno prehrano, ob upoštevanju organizacije dela v
centralnih in razdelilnih kuhinjah.
Dopolnili smo interne smernice za zaposlene za obvladovanje alergenov v našem zavodu, kjer
so definirani postopki, ki se jih moramo držati pri celotnem procesu od nabave do razdelitve
dietne prehrane.
Med otroci imamo nove, specifične diete, npr. celiakija, diabetes, preobčutljivost na pšenico,
preobčutljivost na koruzo, ki zahtevajo dodatno natančnost pri načrtovanju in pripravi hrane.
Sodelovanje s starši ocenjujemo kot dobro, vzpostavili oz. ohranili smo pisno in telefonsko
komunikacijo, v primeru sprememb nas sproti obveščajo o potrebnih prilagoditvah jedilnika, ki
jih tudi sproti organizator prehrane načrtujem in sporočam v kuhinjo.
Čez leto smo spremljali izvajanje vseh faz od načrtovanja do postrežbe dietne prehrane in sproti
izvajali korekcije, kjer je bilo potrebno. Do nekaterih napak v verigi je še vedno prihajalo, a z
dodatnimi korekcijami poskušamo doseči, da bi jih bilo v prihodnje čim manj.
Sodelovanje s kuhinjo:
V obeh šolskih kuhinjah se soočamo z različnimi težavami. Prostorski pogoji ter oprema, s katero
razpolagamo v centralni kuhinji, niso zadostni za pokrivanje velike količine obrokov, ki jih je
potrebno v naši kuhinji pripraviti za šolo in vrtec. Na podlagi tega je treba pri načrtovanju
jedilnika upoštevati veliko različnih prilagoditev, vezanih na kapacitete skladišča in možnosti
priprave v kuhinji, ter upoštevanje transporta ob hkratnem zagotavljanju načel HACCP. Vse
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omenjeno vpliva tudi na počutje zaposlenih na delovnem mestu, saj še vedno beležimo veliko
bolniških odsotnosti kuhinjskega osebja.
V tem šolskem leta smo ohranili organizacijo kadra iz preteklega leta, saj se je izkazala za dobro.
V sodelovanju z vodjem kuhinje sem organizator prehrane skozi vse leto urejal nadomeščanje
odsotnega kadra zaradi bolniških odsotnosti v centralni kuhinji, podružnični kuhinji in tudi v
razdelilnih kuhinjah.
Kuhinja v podružnici Veliki Podlog je obremenjena do maksimalnih kapacitet, tako da žal ni
možnosti, da bi centralno kuhinjo razbremenili tako, da bi dodatne količine obrokov pripravljali
v podružnični kuhinji. Poleg tega tudi ta kuhinja obratuje z minimalnimi skladiščnimi prostori.
Sodelovanje z inšpekcijskimi službami:
V tem šolskem letu nismo imeli rednega inšpekcijskega nadzora s strani UVHVVR (Uprava RS
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin). Pred začetkom šolskega leta smo v kuhinji
podružnice Veliki Podlog smo uredili in odpravili nepravilnosti, ki jih je v preteklem šolskem
letu odkrila inšpektorica pri rednem pregledu.

ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM
V šolskem letu 2019/20 smo ohranili dobre prakse iz preteklega leta:
Redno izvajanje zobne preventive:
Ščetkanje zob v oddelkih 2. starostnega obdobja smo izvajali kot do sedaj, saj preko ščetkanja
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.
Redno obveščanje o pojavu nalezljivih bolezni:
Ohranili smo sistem obveščanja vrtec – starši – vrtec, ki je ključnega pomena pri preprečevanju
širjenja nalezljivih bolezni v vrtcu. Strokovne delavke v primeru odsotnosti otroka pri starših
preverijo vzrok odsotnosti in v kolikor gre za pojav nalezljive bolezni, o tem obvestijo
organizatorja prehrane in zhr. Ta jim posreduje obvestilo za ostale starše skupaj z navodili za
ukrepanje v primeru pojava dotične bolezni.
Na podlagi informacij, ki smo jih prejeli od staršev in strokovnih delavk, je ta sistem dobro sprejet
tako pri starših kot pri strokovnih delavkah. Namen tega obveščanja je, da starši obvestijo vrtec,
ta pa ostale starše ob vsakem prvem pojavu nalezljive bolezni, ne glede na vrsto bolezni.
V šolskem letu 2019/20 smo do marca 2020 zabeležili 40 različnih primerov nalezljivih bolezni,
za katere smo pripravili obvestila za starše. Med temi so bile poleg različnih prehladnih obolenj
najbolj pogoste bruhanje z drisko, norice (vodene koze), streptokok angina, uši, škrlatinka,
konjunktivitis (vnetje oči), gliste, gripa in virusna pljučnica.

27

V mesecu februarju smo na nivoju celotnega vrtca beležili veliko odsotnost otrok (okoli 50%)
zaradi prehladnih obolenj, ki jih posamično nismo evidentirali. Zaradi epidemije COVID-19 se
je beleženje nalezljivih bolezni ustavilo sredi marca.
Sodelovanje z inšpekcijskimi službami:
V šolskem letu 2019/20 rednih inšpekcijskih nadzorov s strani ZIRS ni bilo, tako da jih lahko
pričakujemo v začetku prihodnjega šolskega leta v vseh enotah.
Sodelovanje v aktivu OPZHR:
Aktivno sodelujem v dveh aktivih OPZHR, v aktivu Dolenjske, Posavja in Bele krajine, in v
aktivu ob ljubljanskih vrtcev, kjer z ostalimi organizatorji aktivno sodelujemo in nenehno
izmenjujemo informacije o novostih, izboljšavah, zakonodajnih spremembah na področju našega
dela.
Poleg dnevne elektronske komunikacije sem se udeležil 2 regijskih srečanj ter enega
izobraževanja (atopski dermatitis) z dolenjskim aktivom. Poleg tega smo izvedli dve
videokonferenci (v času epidemije in fazi priprave protokolov za vračanje v vrtce (preprečevanje
COVID-19), z aktivom ob ljubljanskih vrtcev pa smo izvedli eno videokonferenco (priprava
načrta za izvajanje protokolov v poletnem času).
Higiena in čiščenje:
Na mesečni bazi sem skrbel za naročanje higienskega materiala, čistila in pripomočke za čiščenje
glede na naročila sodelavk, pri čemer je bilo treba skrbeti za usklajenost med predvideno in
aktualno porabo za to namenjenih sredstev.
V začetku šolskega leta smo imeli veliko težav z bolniškimi odsotnostmi, tako da sta v prvih treh
mesecih za redno čiščenje večine enot skrbeli dve čistilki, ki sicer v manjših deležih pokrivata
različne enote, oz. imata kombinirani delovni mesti.
V času izvajanja ukrepov za preprečevanje COVID-19 smo skladno s priporočili namestili
dozirnike za razkužila na vhode enot, vzpostavili sistem intenzivnejšega čiščenja oz.
razkuževanja in veliko dodatnih, nepredvidenih sredstev porabili za razkužila in opremo za redno
razkuževanje rok in objektov.

EPIDEMIJA COVID-19
Od 16. 3. do 15. 5. 2020 so bili zaradi razglašene epidemije zaprti vsi vrtci in šole po Sloveniji.
V času epidemije sem bil kot OPZHR na čakanju. Od 4. 5. sem začel z aktivnim sodelovanjem
v pripravah na ponovno vrnitev otrok v vrtec in šolo, izvedli smo nujna telefonska in spletna
srečanja, načrtovanja, pripravili protokolov, komunikacijo z dobavitelji glede živil in
higienskega materiala. V tem obdobju sem veliko sodeloval (telefon, e-pošta, video konference)
z organizatorji iz drugih šol in vrtcev, ravnateljico in pomočnico ravnateljice, da smo s skupnimi
močmi postavili čimbolj optimalne protokole za izvajanje rednega dela ob upoštevanju ključnih
priporočil za preprečevanje prehladnih obolenj v vrtcu.
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Skladno s priporočili NIJZ smo 18. 5. v vrtec sprejeli okoli 120 otrok (6-8 na oddelek) in izvajali
vse zahtevane postopke in protokole. Od 1. 6., torej od ponovne vrnitve vseh otrok v vrtec smo
skladno s priporočili NIJZ aktivno zavračali otroke z vidnimi simptomi prehladnih obolenj. Ker
smo v drugem tednu junija beležili veliko porast različnih prehladnih bolezni (izcedek iz nosa,
vnetje oči, povišana temperatura, kašelj), smo starše prosili, naj otroke z vidnimi simptomi
prehlada pridejo iskat ali zadržijo doma. V tistem tednu je bilo v vrtec vključenih le okoli 60%
otrok.
V času izvajanja higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19, ko smo bolj upoštevali
osnovno zdravstveno higiensko vodilo – da v vrtec sodi le zdrav otrok – se je izkazalo, da vrtci
v »običajnih razmerah« premalo aktivno upoštevamo priporočila glede zavračanja otrok, saj so
določeni starši težko sprejeli, da v vrtec ne sodijo otroci z osnovnimi simptomi prehlada (izcedek
iz nosa, kašljanje, brez pridružene povišane temperature).
Izzivi v povezavi z epidemijo COVID-19:
Epidemija COVID-19 in z njo povezani ukrepi so v tem šolskem letu predstavljali velik izziv.
Pripraviti je bilo treba prilagojeno organizacijo dela, načrtovati in izvajati drugačne postopke
dela, izdelati dopolnitve HACCP načrta in dopolnitve načrtov čiščenja in jih specifično
prilagoditi vsem enotam šole in vrtca. Poleg načrta sem pripravil in izvedel individualna
izobraževanja tehničnega kadra in vzgojnega kadra, ki je pomagal pri izvajanju protokolov za
vzdrževanje higiene in čiščenja. Pri jedilniku je bilo treba vključevati prilagojena živila
(porcijsko) za izvajanje vseh zahtevanih postopkov pri razdeljevanju živil.
Zaradi težav pri dobavi nujne opreme in razkužil je bilo treba vzpostaviti stik z novimi
dobavitelji, ki so nam zagotovili nemoteno dobavo nujne opreme za zagotavljanje higiene in
razkuževanje prostorov.
Pripravil sem navodila za izvajanje izolacije otrok s sumom na COVID-19. V pripravi so tudi
navodila za strokovne delavke v primeru potrjenega COVID-19 v oddelku.
Veliko je bilo sprotne komunikacije s strokovnimi delavkami, priprave navodil za uporabo igrač,
didaktične opreme, igrišč, izvajanje osnovnih postopkov za higieno, navodila za izvajanje
prehrane v vrtcu ter svetovanja sodelavkam glede ravnanja v primeru pojava prehladnih obolenj
v oddelku.

ORGANIZACIJA DELA
Javno naročanje:
Kot organizator prehrane sem ponovno sodeloval pri izvedbi javnega razpisa za nabavo živil. V
vseh fazah javnega razpisa sem imel aktivno vlogo, poleg višjih kakovostnih zahtev sem ponovno
izpeljal postopke za vzorčenje in preverjanje kakovosti ponudb in s tem zagotovil naročanje kar
najbolj ustreznih živil. V sodelovanju z vodjem kuhinje sem ponovno vzpostavil stik z lokalnimi
dobavitelji in ponudniki ekoloških živil, s katerimi smo nadaljevali dobro sodelovanje, tako da
se lahko pri šolski prehrane pohvalimo z visokim deležem vključenosti živil lokalnega izvora ter
ekoloških živil.
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Aktivno sem bil vključen v komunikacijo z izbranimi dobavitelji živil, sodeloval sem pri
postopkih reklamacij neustreznih dobavljenih živil, s čimer sem še dodatno prispeval k
izboljšanju kakovosti dobavljenih živil.
Izvedel sem različna naročila male vrednosti, vezana na moje predmetno področje. Med drugim
nabavo zobnih ščetk za enote vrtca, nabavo rezervne opreme za omarice PP v enotah vrtca,
likalnika za pralnico vrtca, insekticidov za uporabo pri bivanju oddelkov v naravi, izbor
ponudnika za zabojnike za biološke odpadke v večjih enotah vrtca, nabavo nove transportne
posode in vložnih posod za enote vrtca, nabavo opreme, ki smo jo potrebovali v razdelilnih
kuhinjah vrtca, sodeloval sem pri naročilu sanacije igral na igriščih vrtca, sodeloval z izvajalcem
vzdrževanja klimatskih naprav v enotah vrtca ter sodeloval pri pripravi finančno investicijskega
načrta vrtca za prihodnje leto.
Računalniška infrastruktura v vrtcu:V sodelovanju s šolskim računalnikarjem Milanom
Metelkom sem uredil menjavo okvarjene brezžične točke v enoti Pika Nogavička ter sodelavkam
občasno pomagal pri tehničnih težavah s tiskalnikom v Vili.
Organizacija tehničnega kadra:
V šolskem letu 2019/20 smo ohranili organizacijo kadra iz prejšnjega šolskega leta. Tudi v tem
šolskem letu se je organizacija izkazala za učinkovito in tudi v primeru večje odsotnosti se je
dalo sproti izvajati nadomeščanje tehničnega kadra v enotah vrtca. Razen v izjemnih primerih,
kadar je bilo veliko sočasno odsotnega kadra, je nadomeščanje potekalo tekoče in brez večjih
zapletov. Poleg organizacije kadra sem v tem šolskem letu še vedno vodil evidence prisotnosti
tehničnega kadra, ki je zaposlen v enotah vrtca. Ob vsakih šolskih počitnicah sem pripravil
organizacijski načrt dela tehničnega osebja ter pripravil podatke o prisotnosti otrok in zaposlenih
čez počitnice za kuhinjo.
Organizacija kadra čez poletje:
Ob zaključku šolskega leta sem v sodelovanju z vodjem kuhinje in organizacijskimi vodjami enot
sem pripravil načrt dela tehničnega osebja čez poletje, na podlagi katerega bomo izvajali
nemoteno izvajanje prehrane in čiščenja v enotah vrtca v tem obdobju. Pripravil sem tudi plan
generalnega čiščenja, ki ga bo letos nekoliko težje izpeljati, ker bosta večji enoti dlje časa odprti,
tako da se bo izvajalo po fazah pri odprtih enotah.
Sodelovanje s hišniki:
Transport živil za prehrano in različnih materialov ali pošte poteka skladno z načrtom
organizacije transporta, tako da glede transporta nimamo težav.
Kar se tiče ostalih hišniških opravil bi bilo po informacijah, ki sem jih prejel od strokovnih
delavk, potrebno preveriti učinkovitost iz realizacijo posameznih naročenih opravil. Tudi
odzivnost je marsikdaj problematična.
V primerih, ko se zaradi narave mojega dela neizvedena dela prepletajo z mojim področjem,
skupaj s strokovnimi delavkami in ravnateljico poiščemo rešitve oz. .
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Hišniki so zadolženi tudi za izvajanje ukrepov za preprečevanje legionele, vzdrževanje igrišč
(košnja) in redno pregledovanje igral na igriščih. Tu pogrešam večjo samoiniciativnost, ažurnost
in zanesljivost. Še vedno je pogosto treba opozarjati, da morajo biti ukrepi izvedeni.
Sodelovanje s strokovnimi delavkami:
Sodelovanje z organizacijskimi vodjami enot ocenjujem kot uspešno. Tudi sodelovanje z vsemi
ostalimi strokovnimi delavkami ocenjujem kot uspešno.
Včasih, sploh v primeru ključnih navodil, kot npr. v času epidemije, bi želel še bolj dosledno
upoštevanje navodil in držanja skupnih dogovorov. Saj le tako lahko zagotavljamo potreben nivo
učinkovitosti in enotnosti na nivoju vrtca oz. celotnega zavoda.
Sodelovanje z vodstvom in upravo zavoda:
V šolskem letu 2019/20 sem nadaljeval z aktivno vključenostjo v organizacijo dela tako v vrtcu,
kot v šoli. Na srečanjih strokovnega tima vrtca, smo z ravnateljico, Jožico Repše, pomočnico
ravnateljice za vrtec, Majo Božič in svetovalno delavko, Vesno Perić, na rednih srečanjih iskali
rešitve za aktualno problematiko. Tudi sodelovanje z upravnimi delavci zavoda (pomočnika
ravnateljice za šolo, tajništvo, računovodstvo) ocenjujem kot dobro in produktivno.
Pripravil Organizator prehrane in zdravstveno higienskega režima: Marko Škofca, univ. dipl. inž.
živ. teh.

9.5.2 Prehrana in zdravje v oddelku
V želji, da bi doprinesli k zdravju in počutju naših otrok ter prispevali k njihovemu kulturnemu
prehranjevanju in razvijanju zdravih prehranjevalnih navad ter pitju vode, smo po oddelkih
uresničevali naloge po akcijskem načrtu, ki nas je usmerjal pri uresničevanju globalnega cilja.
Uresničevali smo naslednje operativne cilje:
- Ozaveščati o pomenu zaužitja zadostnih količin tekočin otrok in odraslih.
- Razvijati zdrave prehranske navade.
- Ozaveščati otroke o pomenu zdravja, osebne higiene, gibanja in pravilne drže.
- Ozaveščali smo otroke in jih navajali na dosledno upoštevanje ZH ukrepov v času
Covid-19, ko smo bili nazaj v vrtcu.
Pri pitju vode smo dosegli odlične rezultate – otroci so imeli vedno na dosegu vsak svoj
kozarec ali lonček ali bidon in tako sami pijejo kadar so žejni, tudi 1-3 letni otroci; otroci spijejo
več tekočine kot prej; ZH ukrepov zaradi Covid-19 smo se tudi na tem področju morali
prilagajati.
Drseči zajtrk je dobrodošla, zdaj že utečena praksa 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
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razbili čakalne vrste in obisk WC-ja »po ukazu«. Hkrati pa smo lažje uvedli higieno zob. Drsni
zajtrk smo žal morali ukiniti zaradi preventivnih ZH ukrepov za preprečevanje Covid-19.
Higiena zob je bila s spremembo dnevne rutine lažje izvedljiva, a ukinjena zaradi ZH
ukrepov. Pred tem so si otroci zobe ščetkali po malici. V umivalnici ni bilo čakanja, otrok si je
lahko vzel 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 dostavljala hrana v vrtec v termo posodi in tako je imel obrok primerno
temperaturo. Vodja prehrane Marko Škofca je poskrbel za prilagojen jedilnik, se dogovoril s
kuhinjo, da je dieta redno prihajala za kar smo hvaležni Marku in kuharjem v kuhinji.

9.6 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 je potekalo 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 pozitiven
odziv in jih bomo tudi v naslednjem šolskem letu spodbujali.
Izpostavljamo akcije:
- 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;
- zbiranje hrane za živali v zavetiščih.
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9.7 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 in gozdne pedagogike in
elemente čutne, ljubeče vzgoje ter upoštevali vsa načela in cilje Kurikula za vrtce in mednarodna
ISSA področja kakovosti dela vzgojitelja.

Metodologija Korak za korakom (KZK) je bila naša krovna izvedbena metodologija
Kurikuluma za vrtce. Upoštevala je otrokov naravni razvoj, zadovoljevala specifične potrebe
otroka in spoštovala 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.
Eden od ključnih razvojnih ciljev gradnje kakovosti našega vrtca je bil 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, poglobitev v
izvedbo ob upoštevanju izbranega ISSA pedagoškega področja – tudi letos Interakcija ter naša
osebnostna rast in pridobivanje dodatnih znanj v sklopu interne Šole čustvene inteligentnosti.
Poudarjena je bila empatija z ljubečo, čutno in razvojno primerno prakso za vsakega otroka
z individualizacijo učnih izkušenj.
Izhajanje iz otroka je bilo bistvo sočutne in ljubeče vzgoje otroka v našem vrtcu. Na takšen
način smo se trudili otroku omogočiti optimalen in individualni razvoj v lastnem tempu. Izhajali
smo iz otrokovih sprememb, prilagajamo učno okolje in koordiniramo njegove aktivnosti. Brez
prisile, brez odvečnih pravil in discipline.
Meje in pravila smo oblikovali tako, da ne škodujemo otrokovi osebnosti, so pa mu podpora
in opora. Da pa vemo kaj otrok potrebuje in do kolikšne mere upoštevamo njegovo avtonomnost
in njegovo aktivno sodelovanje pri postavljanju mej, smo se ga trudili dodobra spoznati in začutiti
– poiskati oz. navezati pristen stik z njim.
Ljubeča – sočutna vzgoja je temeljila na gradnji odnosa. To pomeni, da niso bile toliko
pomembne same metode vzgajanja, kot je bil pomemben odnos med nami in otrokom ter
približevanje novih pristopov staršem. Otroku smo dovolile, da izrazi vsa čustva. Sprva je
otrokova komunikacija JOK in z njim sporoča kaj mu ni všeč in česa si želi. Majhni otroci NE
ZNAJO nadzirati svojega vedenja – fizično tega ne zmorejo. Ko se obnašajo histerično in
neprimerno, se pravzaprav borijo z močnimi čustvi, ki jih ne zanjo izraziti z besedami, še manj
pa nadzirati. Zato joka NE prekinjamo in mu dovolimo, da se izrazi. Ravno tako mu dopuščamo
varen prostor, kjer izrazi tudi ostala čustva, ki so neprijetna. Ne dovoljujemo pa agresije, ki jo
izraža skozi poškodovanja sebe, drugih ali predmetov. Agresije tudi ne enačimo z jezo, saj za
agresijo stoji strah, ki v otroku povzroča stres.
Ta način dela v vrtcu pa nas je silil tudi k profesionalno – osebnostnemu razvoju. Da lahko otroka
začutimo, mu nudimo varno okolje, kjer lahko regulira svoja čutenja moramo začutiti tudi sebe.
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V sočutni oz. ljubeči vzgoji moramo na ljubeč način poiskati tudi sebe in tudi sebi dovoliti
izražanja vseh občutkov, ki se nam pojavijo ob delu z otroki.
Zaključno poročilo koordiniranja po metodologiji Korak za korakom
V letošnjem letu smo zelo uspešno prepletali ISSA področje Spremljanje, ocenjevanje in
načrtovanje z elementi ljubeče vzgoje in s preučevanjem celostnega razvoja otroških možganov.
Kot učno gradivo nam je bila v pomoč strokovna literatura » Od dobre k odlični praksi…«
Zaradi izrednih razmer predlagam, da z isto temo oz. z istim ISSA področjem nadaljujemo.
V letošnjem šolskem letu smo se odločili za ponovno sodelovanje na regijskih delavnicah, ki naj
bi jih izvedli v mesecu marcu, aprilu in maju, vendar so bile zaradi izrednih razmer odpovedane.
Petra Paver, koordinator Korak za korakom

9. 7. 1 Celoletni programi za obogatitev rednega programa vrtca
Po izboru strokovnih delavk vrtca smo za uresničevanje naših globalnih ciljev v vrtcu izvajali v
okviru rednega programa tudi različne dodatne programe, s katerimi smo popestrili otrokov
vsakdan in uresničevali prednostne naloge vrtca.
Obogatitveni programi vrtca:
MI MED SEBOJ
GIBANJE, ZDRAVJE IN GOZDNA PEDAGOGIKA
KNJIŽNA VZGOJA V VRTCU IN OPISMENJEVANJE
KORAKI DO INTEGRACIJE
LJUDSKO IZROČILO IN MEDKULTURNOST.

Program: MI MED SEBOJ (Glejte tudi pod 9.1)
Naš skupni cilj, ki smo ga uresničevali:
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.
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Letno poročilo o realizaciji programa Mi med seboj, poročanje na zaključni konferenci 18.
06. 2020
V letošnjem šolskem letu so bili člani Tima Mi med seboj Marinka Slemenšek - Malček, Petra
Paver – Mali princ, Maja Vresk, Nina Baznik – Peter Pan, Maja Miklavčič, Jožica Račič, Sabina
Prevolšek – Vila, Špela Fekonja Cikač – Pika Nogavička, Olivera Mirković – Vrtec Kerinov
Grm, Vesna Perić – svetovalna služba.
Člani tima so se zbrali skupaj na uvodni konferenci 31. 8. 2019. V mesecu septembru smo se
srečali, da pregledamo program in načrtujemo aktivnosti v šolskem letu 2019/2020. Člani tima
smo se zopet srečali v mesecu januarju z namenom evalvacije programa ter načrtovanja izvedbe
prireditve ob petdeset letnici vrtca.
Vodja tima se je sestala s pomočnico ravnateljice vrtca in vodji timov (Knjižna vzgoja v vrtcu,
Naravno gibanje, zdravje in gozdna pedagogika ter Umetnost in glasba) v mesecu januarju z
namenom načrtovanja programa prireditve ob petdeset letnici in razdelitve nalog med timi in
strokovnimi delavkami.
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
vsebinami izobraževanja pridobivamo nova znanja, različna praktična orodja, s katerimi bomo
omogočili otrokom, da so sproščeni, komunikativni, kreativni, nasmejani in veseli otroci, hkrati
pa bomo usmerjali starše k sočutni in ljubeči vzgoji.
V letošnjem letu program Mi med seboj nismo mogli realizirati v celoti zaradi okoliščin v državi,
ki so se zgodile s pojavom in razglasitvijo epidemije COVID-19. Aktivnosti, ki so bile
načrtovane v mesecu marcu, aprilu in tudi v maju, niso bile izpeljane.
Vsebine ljubeče vzgoje, kjer bi strokovne delavke seznanili s konkretnimi strategijami razvijanja
čuječnosti in sprostitvenih tehnik nismo izpeljali, kot je bilo predvideno.
Uvodne sestanke za starše otrok, ki bodo vključeni v naš vrtec 1. 9. 2020, smo imeli na začetku
meseca junija. Izpeljani so bili v različnih enotah glede na lokacijo vrtca, v katerega bo otrok
vključen. Uvodni sestanki so bili v enotah: Lumpek, Malček, Vila (ločeno za novince iz Vile in
za Drobižek) in Pika Nogavička. Na uvodnem sestanku so starši dobili informacije o vrtcu,
pomembnosti uvajalnega obdobja in načrtovanju le tega ter spoznali strokovne delavke skupine
otroka in svetovalno službo.
Na začetku šolskega leta je v enotah Vila, Mali Princ in Peter Pan predavanje za starše izpeljal
Uroš Jelen z vsebino naravnanega gibanja, ki je pomembno za otrokov razvoj. Ljudska univerza
Krško nam je v mesecu januarju posredovala nabor izobraževanj za starše. S predavateljico smo
se že dogovarjali, da bi predevanje izpeljali na začetku meseca marca, a so okoliščine
onemogočile izpeljavo predavanja. Zaradi okoliščin tudi niso bile izpeljane debatne urice za
starše, na katerih bi si izmenjavali mnenja, svoja videnja in pristope vzgoji.
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Strokovne delavke so skupaj s starši in njihovimi otroki načrtovale in izpeljale rojstne dneve
otrok kot poseben dan za vsakega posameznega otroka.
Dan enote vrtca se naj bi se združil s prireditvijo rojstnega dneva vrtca, petdeset let, ki pa žal
zaradi epidemije Covid-19 ni bila izvedena.
Vsaka enota je na svojstven način izpeljala Teden otroka v mesecu oktobru. Otrokom je bil
omogočen pester izbor dejavnosti in aktivnosti v tem tednu.
Strokovne delavke so otrokom omogočile medsebojno spoznavanje otrok in strokovnih delavk
med skupinami v dotičnih enotah ter spoznavanje otrok in strokovnih delavk drugih enot. Otroci
so bili zelo veseli menjave igrišča z drugo enoto.
Z zgodnjo obravnavo otrok proces zagotavljana pomoči zagotovo hitreje steče v Razvojni
ambulanti s Centrom za zgodnjo obravnavo. Trenutne okoliščine pa so zopet upočasnile
delovanje.
Otrokom priseljencem je bilo omogočeno spoznavanje in usvajanje slovenskega jezika v Enoti
Pika Nogavička.
S strokovnimi delavkami iz Vrtca Kerinov Grm smo se dogovarjali za medsebojno spoznavanje
in igro v mesecu marcu. A žal do sodelovanja ni prišlo.
Otrokom vrtca je bilo omogočeno seznanjene s kulturnim okoljem, s knjižnim jezikom in
primernim vedenjem na predstavi. Strokovne delavke Enote Peter Pan so za otroke stare 1- 3 let
pripravile predstavo Razbita buča. Zaposlene delavke v Knjižnici Krško so pripravile različne
lutkovne predstave za otroke. V posameznih enotah so bile v dogovoru s strokovnimi delavkami
izpeljane te lutkovne predstave.
Otroci vrtca stari 3- 6 let so si šli ogledat Sapramiško na Senovo. Otroci različnih skupin so si
ogledali balet v Kulturnem domu Krško, glasbeno predstavo Na dvorišču, Živali na kmetiji.
Nekateri so si tudi v Ljubljani ogledali lutkovno predstavo.
Velikega povpraševanja po kartah predstav za Zeleni abonma ni bilo. Zainteresirane strokovne
delavke pa so imele možnost uporabe teh kart in ogled predstav, ki so v naboru Zelenega
abonmaja.
Strokovne ekskurzije za otroke 1 – 3 in 3- 6 let niso bile izpeljane.
Spoznavanje glasbene šole kot ustanove in spoznavanje instrumentov v letošnjem letu je bilo
izpeljano drugače, a zelo simpatično, kot video posnetek, ki so ga pripravili učitelji . Profesor
Kristjane Ilić je v letošnjem šolskem letu pripravil dve delavnici za strokovne delavke. V
pogovoru s profesorjem se je načrtovalo spoznavanje instrumenta violine v določenih skupinah,
a do realizacije ni prišlo. S strani strokovnih delavke je prišla ideja, da bi se v prihodnosti
pripravila glasbena pravljica za otroke.
Načrtovana prireditev ob zaključku šolskega leta in hkrati obeleženje petdeset let vrtca ni bila
izpeljana.
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Komunikaciji in medsebojnim odnosom namenimo veliko pozornosti. Hkrati pa se osebnostno
in strokovno razvijamo in s tem vse bolj spoznavamo sebe in druge. Posledično temu se
komunikacija in odnosi spreminjajo; dokler smo tukaj in zdaj bomo delali na izboljšavi interakcij.
Še vedno opazimo šume v komunikaciji in napačno razumemo sprejeta sporočila.
Pri napisanih in nenapisanih dogovorih imamo še veliko možnosti za izboljšave, v smislu, da se
jih držimo.
Posebej moramo biti pozorni na zaupnost podatkov otrok, staršev in zaposlenih. Še posebej pri
otrocih s posebnimi potrebami.
Mnenja zunanjih sodelavcev in sodelavcev, ki prihajajo v naš kolektiv, so pozitivna, saj pravijo,
da se prijetno počutijo med nami. Pravijo, da je vzdušje sproščeno.
V programu Mi med seboj so sodelovali vsi zaposleni, otroci, starši otrok in zunanji sodelavci.
Koordinatorica programa Mi med seboj: Vesna Perić

Program: GIBANJE, ZDRAVJE IN GOZDNA PEDAGOGIKA
Letno poročilo o realizaciji programa Gibanje-zdravje-gozdna pedagogika, poročanje na
zaključni konferenci 18. 06. 2020
Vodja tima – koordinatorka programa: Katja J. Žajber
Člani tima 2019/2020: Špela Arh, Jerneja Š. Božič, Urška Štefanič – enota Pika Nogavička, Katja
J. Žajber, Marjetka Lekše, Stanislava Pavkovič, Monika Bizjak, Darja Cesar – enota Vila,
Mirsada Halilović – Malček, Anamarija Unetič – Mali princ, Janja Furar, Mojca Zobarič – Peter
Pan, Natalija Iljaž in Špela Arh (VP) – Lumpek, Kaja Cerjak / Šarenka Hudorovac – Vrtec
Kerinov Grm, Marko Škofca – OPZHR.

Naš skupni globalni cilj, ki smo ga uresničevali z različnimi, pestrimi aktivnostmi:
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.
V jesenskem času smo nadaljevali več kot dobro sodelovanje z Jelen Urošem, kineziologom in
športnim pedagogom. Strokovne delavke, ki smo bile deležne Uroševih sugestij in načinov dela
z razgibanim raziskovalcem v otrokovi pristni naravi, bi želele privoščiti tudi drugim strokovnim
delavkam, ki imajo morda zadržke do tega ali pa jim je bilo sodelovanje onemogočeno zaradi
starosti otrok, ki jim pripadajo, da vzamejo od "gozdne pedagogike " tisto kar bi jim bilo blizu,
uporabno.
V drugi polovici šolskega leta bi tim za gibanje pripravil spodbude, smernice za konkretne
izvedbe gibalnih dogodkov na prostem, ki podpirajo celosten razvoj otroka in naravne oblike
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njegovega gibanja, a je bila zaradi omejitev epidemije Covid-19 izvedba zamrznjena od marca
do konca maja 2020.
Cilje Malega sončka smo skušali v preostalem času dobrega meseca osmisliti v naravi, ker je bilo
zadrževanje zunaj celo posebej priporočeno. Vlasta Selak je po izteku omejitev zaradi epidemije
Covid-19 priskrbela diplome in vsak oddelek je skušal uresničiti cilje po svojih zmožnostih. Žal
so intenzivno preživljanje časa v naravi oteževali tudi klopi, ki jih je letos resnično več zaradi
minule mile zime.
Vzorni primeri iz razgibane prakse oddelkov našega vrtca so nam vsem motivacija:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

aktivna dejavnost v gozdu namesto v igralnici;
celodnevno bivanje v gozdu (z malico in kosilom);
bivanje v gozdu od 7.30 - 12.30, ko starši zjutraj oddajo otroke kar v gozd;
aktivnosti v gozdu z Jelen U.;
vaje z žogo v igralnici z Jelen U.;
gibalna delavnica z Jelen U. za starše in otroke;
obisk bazena v Dobovi;
pohod za spomin: pohod z babicami in dedki v sodelovanju ZD Krško;
pohod ob krajevnem prazniku, 24.6. je bil načrtovan na pobudo Krajevne skupnosti
Leskovec, a je bilo sodelovanje s strani vrtca ustavljeno, ker zaradi epidemije Covid-19
še vedno ne organiziramo množičnih srečanj, še posebej med upokojenci in majhnimi
otroki ne;
– približno pol ure oz. po želji otrok je bilo namenjene gibanju, plesu, zavedanju telesa,
programu Malega sončka, sprostitvi, vajam za razvijanje čuječnosti, pozornosti in
socializacijskih iger; gibalni program je del dneva; otroci se sprostijo in vsak dobi točno
tisto kar v tistem trenutku potrebuje.
Načrti za naprej so:
V timu smo se in se bomo še posebej trudili, da s smernicami za naravno gibanje dosežemo tudi
malčke našega vrtca, ker so nekatere strokovne delavke to željo tudi izrazile.
Poskrbeli bomo za smerokaze, za naloge na poti v bližini enot vrtca Leskovec, da bodo poti
primerne za večino otrok starejših od dveh let.
Hvala vsakemu za aktivno sodelovanje in pobude ter pripravljenost, da se umažete ali greste na
hladno in mokro zavoljo doseganja otrokovih in lastnih ciljev.
Koordinatorica za program Gibanje - zdravje - gozdna pedagogika: Katja Jerica Žajber

Program: KNJIŽNA VZGOJA V VRTCU
Vodja tima: Petra Rus Plazar
Naš skupni globalni cilj, ki smo ga uresničevali:
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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 prilagajal starostni skupini otrok in je potekal v vseh oddelkih
vrtca za vse otroke 1–6 let. Aktivnosti v knjižnih kotičkih so potekale po vseh oddelkih ter se še
dodatno obogatile s programi po izboru strokovnih delavk oddelkov.
(Oddelčna knjižnica, umeščanje knjige v vse kotičke dejavnosti - knjiga otrokova, najina
pomočnica, knjižna mapa, knjižni kovček in Palček Pripovedovalček …).
Književna vzgoja je potekala v sodelovanju z matično šolsko knjižnico ter mestno, Valvasorjevo
knjižnico. Oblike sodelovanj in realizacija izbranih programov književne vzgoje po oddelkih so
razvidni iz LDN in LP skupin.
Letno poročilo programa Knjižna vzgoja, šol. l. 2019/20
V letošnjem šolskem letu so bile članice tima Književna vzgoja: Mateja Novak, Martina
Kostanjšek, Jasmina Šober, Nina Prah, Natalija Iljaž, Ana Tomažin.
Članice tima smo se zbrale na uvodni konferenci 31. 8. 2019, nato pa še v septembru. Delo smo
evalvirale kar preko emailov pred vmesno konferenco. Kasneje smo se srečali tudi vsi
koordinatorji programov, da bi načrtovali izvedbo prireditve ob petdeset letnici vrtca.
Tako kot prejšnja leta smo tudi letos vsi oddelki uspešno delali na področju knjižne vzgoje.
V oddelkih z mlajšimi otroki so spoznavali knjižno gradivo, se učli ravnanja s knjigami, brali
krajše pravljice, pesmi, šaljivke, prstne igre, slikanice oz. kartonke. Povezovali so različne igre
za razvoj govornega aparata, igre glasu z gibalnimi igrami. Skratka jezik so vključevali in
povezovali z vsemi ostalimi področji.
Otroci starejših skupin so obiskovali Valvazorjevo in šolsko knjižnico, spoznali pravila
obnašanja v knjižnici, protokol včlanitve in sposojanja knjižnega gradiva. Žal pa je bilo kar nekaj
skupinam obisk mestne knjižnice onemogočen zaradi nastale situacije (covid-19).
V nekaterih oddelkih so knjižničarke odigrale 2 predstavi V gozdu je prostora za vse in Najboljše
darilo na svetu.
V jesensko-zimskem času smo si ogledali kar nekaj otroških predstav. Sama sem sodelovala s
KD Krško in posredovala podatke o predstavah, organizirala avtobusni prevoz , skratka
poskrbela, da so si lahko šle skupine ogledat predstave: La Fontainove basni (12. 11. 2019),
glasbena predstava Na dvorišču (10. 12. 2019). Prvo sta si ogledali 2 skupini, drugo pa kar 5.
Skupina Žogice si je izbrala izziv in uprizorila glasbeno pravljico Mojca Pokrajculja, ki so jo
predstavili več vrtčevskim skupinam.
Po enotah smo obeležili kulturni praznik in imeli kar kulturni teden, pripravili razstave,
prireditev, na kateri so nastopali vsi otroci posamezne enote.
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Žal nismo realizirali razstave knjig, ustvarjenih s strani otrok. Le-to naj bi pripravili ob
svetovnem dnevu knjige, ko pa smo bili vsi doma. Tako da bomo ta projekt realizirali v
prihodnjem šolskem letu.
Ob koncu šolskega leta pa smo zopet pripravili diplome, ki smo jih podelili za zaključek Palčka
Pripovedovalčka. Letos zaradi trenutnih razmer vsak oddelek posebej, brez obiska knjižničark
ali drugih gostov.
V upanju, da bomo še naprej dobro sodelovali in skušali otrokom čim bolj zanimivo predstaviti
knjige in lepoto knjižne besede, vas lepo pozdravljam in želim predvsem zdravja.
Koordinatorica za knjižno vzgojo: Petra Rus Plazar

Program: 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 starosti primerno spoznali:
– 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, da bi omogočili inkluzijo med otroki in odraslimi?
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
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 sodeluje z Vrtcem Kerinov Grm, ki je v programu
Koraki do integracije romskih otrok v vrtec in šolo, v ESS projektu 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.
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Zaradi ničelne 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, so tudi letos izjemoma
5-letni otroci iz Kerinovega Grma ostali v domačem vrtcu, a se jim je v okviru različnih
strokovnih ekskurzij omogočila pogostejša vertikalna integracija s tedenskimi obiski v rednih
oddelkih vseh enot vrtca od oktobra dalje. Spodbujali smo obiske rednih oddelkov vrtca v VKG
oz. strokovnih delavk samih.

9. 7. 2 Drugi celoletni programi oz. programi, ki trajajo daljše obdobje
MALI SONČEK in GOZDNA PEDAGOGIKA sta potekala v okviru obogatitvenega programa
Gibanje - zdravje - gozdna pedagogika v vseh oddelkih vrtca ter upoštevala starost in sposobnosti
otrok starih 1-6 let.

9. 7. 3 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. Do danes žal nismo prejeli točnih podatkov o
dejanski vključenosti naših otrok vrtca po programih.
Poročilo o izvedbi gibalnega programa ŠPORTNA ABECEDA 2019/2020
Program ŠPORTNA ABECEDA smo izvajali v vrtcu Leskovec pri Krškem, vendar letos le na
lokaciji Veliki Podlog. V šolskem letu 2019/2020 smo vadbo izvajali dvanajsto leto zapored,
program je potekal od oktobra do vključno marca, v Domu krajanov v Velikem Podlogu, ob
petkih od 14:45 do 15:30 ure.
V program v Velikem Podlogu je bilo prijavljenih 11 otrok, od teh je do konca (do marca) z
vadbo vztrajalo 10 otrok, ena deklica je obiskovala vadbo le prvi mesec.
Otroci so se v času izvajanja programa 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)).
V času izvajanja programa ni prišlo do poškodb, ki bi bile posledica izvajanja dejavnosti, saj je
bila varnost zagotovljena s primernim številom otrok v skupini, z izvajanjem primernih gibalnih
vsebin, z uporabo didaktičnih načel in pripomočkov, program je vodil profesor športne vzgoje.
Program je vodil Matej Malus, profesor športne vzgoje
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9.8 Sodelovanje
9.8.1 Sodelovanje s starši in gradnja partnerstva z družinami – Glej pod 9.2.2
Sodelovanje s starši je bilo premišljeno načrtovano, saj si želimo partnerskega sodelovanja v
želji, da skupaj doprinesemo za dobro otrok. Vsak oddelek je uresničeval naloge po
podrobnejšem letnem načrtu sodelovanja s starši, njihova realizacija in ugotovitve pa so
podrobneje razvidne iz letnih poročil oddelkov.

9.8.2 Sodelovanje z matičnima šolama
Vrtec Leskovec nenehno sodeluje s svojo matično šolo OŠ Leskovec pri Krškem in podružnično
OŠ Veliki Podlog.
Sodelovanje s šolo poteka 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 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 obračamo verjetno vsi zaposleni vrtca
kdaj, eni bolj, drugi manj, odvisno od potreb in dela, a je presenetljivo vselej uspela najti
čas za vsakega, za kar smo ji hvaležni;
– s šolsko knjižnico, ki so jo redno ali občasno obiskovali 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 Fabjančič, Anuško Motore, Martino Arh
in Barbaro Bizjak;
– z glavnim kuharjem Zvonetom Baškovčem in centralno kuhinjo v OŠ Leskovec in s
podružnično kuhinjo OŠ Veliki Podlog;
– s svetovalnimi delavkami Melito Zagorc Vegelj, Tanjo Cedilnik in Dženi Rostohar;
– s športnimi učitelji in drugimi učitelji po dogovoru.

9.8.3 Sodelovanje z okolico
Cilji: Otroci spoznavajo kako je zgrajena družba in se seznanjajo z različnimi funkcijami
bližnjega družbenega okolja, s poklici, delovnimi, kulturnimi okolji, spoznavajo razne ustanove
in različne praznike in običaje.
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Izvajalci: starši in zunanji sodelavci, strokovnjaki po dogovoru.

9.8.4 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 pri Krškem
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

9.8. 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) in glede na ciljno
skupino.
Cilj:
- Prijetno druženje, izmenjava izkušenj in dvig kakovosti strokovnega dela v
sodelovanju strokovnih delavk med vrtci po izbiri, v okviru izvedbe skupnih
aktivnosti z otroki.
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Sodelovanje strokovnih delavk rednih oddelkov vrtca z Vrtcem Kerinov Grm, z vsemi člani
tima je potekalo celo leto, ob petkih, ob obiskih VKG v rednih oddelkih vrtca. Še posebej so
obiski VKG v rednih oddelkih vrtca imeli vsestranske pozitivne izkušnje.
Strokovni aktiv pomočnic ravnateljev vrtcev
V strokovnem aktivu pomočnic ravnatelja vrtcev bodo poleg našega vrtca Leskovec predvidoma
tudi letos vključene še pomočnice vrtcev Senovo, Brestanica, Raka, Artiče, Krško, Koprivnica,
Podbočje ter se srečevale vsak 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.

9.9 Strokovni organi vrtca
9.9.1 Vodstvo enote Vrtec:
V sklopu OŠ Leskovec pri Krškem sta vrtec vodili ravnateljica Jožica Repše in pomočnica
ravnateljice za vrtec Maja Božič, ki je tudi pedagoška vodja in je opravljala tudi poslovodska
dela in druge naloge, za katere jo pooblastila ravnateljica OŠ Leskovec pri Krškem.
9.9.2 Poročilo o delu pomočnice ravnateljice in pedagoške vodje
Realizirane naloge pomočnice ravnateljice za vrtec:
- izvedba nalog, izpolnjevanje dopisov … na predlog in dejanske potrebe ravnateljice,
zaposlenih vrtca, 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;
– pomoč pri postavitvi poslovnega časa in organizacije dela v sodelovanju s strokovnimi
delavkami, starši in najemodajalci prostorov v začasnih enotah;
– 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;
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– tekoče spremljanje porabe mesečnih finančnih sredstev po postavkah skupaj z
računovodkinjo, poslovno sekretarko za vrtec Katarino Ivačič ter 2x letno usklajevanje
(december in avgust);
– 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 drugi dopisi, izpolnjevanje tabel za občino
Krško ter sodelovanje z drugimi vrtci.
Izvedene naloge pedagoškega vodje vrtca:
- oblikovanje vabil in 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 načrta vrtca in strokovnih aktivov, okvirnega letnega
načrta izobraževanja za vse zaposlene vrtca v sodelovanju s koordinatorico KZK Petro
Paver, svetovalno delavko, pedagoginjo Vesno Perić in vsemi strokovnimi delavkami
vrtca;
- 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;
- spremljanje dela strokovnih delavk po oddelkih, pogovor z njimi po ciljnih obiskih in
oblikovanje ter vročanju njihovih letnih ocen; vnašanje letnih ocen strokovnih delavk v
pregledno, poimensko tabelo s podatki o njihovih letnih ocenah za več let;
- organizacija in vodenje roditeljskega sestanka za starše novincev po vseh enotah, v
sodelovanju s koordinatorico KZK Petro Paver, z vodjami enota, s svetovalno delavko
Vesno Perić ter matičnimi strokovnimi delavkami po enotah;
- koordinacija pri razdelitvi mentorstva dijakom in študentom, praktičnih usposabljanj,
spremljanje njihovih obveznih nastopov, pomoč pri urejanju njihove dokumentacije in
oblikovanju mnenj in ocen;
- oblikovanje mnenj in predloga razporeditve strokovnih delavk po oddelkih ravnateljici v
sodelovanju s strokovnimi delavkami in pedagoginjo Vesnono Perić;
- oblikovanje Letnega poročila Enote Vrtca izhajajoč iz letnih poročil strokovnih delavk
oddelkov, poročil vodij enot, poročil koordinatorjev in poročila svetovalne delavke ter
organizatorja zdravstveno-higienskega režima in prehrane;
- druga dela in naloge, za katera se pojavijo potrebe med letom.
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Učinki in ugotovitve mojega dela so razvidni tudi po drugih točkah poročila realizacije VIP vrtca
za 2019/2020.

9.9.3 Poročilo o delu svetovalne službe v vrtcu, OŠ Leskovec pri Krškem:
V letošnjem šolskem letu 2019/2020 je bilo delo svetovalne službe razdeljeno na tri dele:




Delo pred karanteno (epidemijo COVID 19) 1. 9. 2019 – 13. 3. 2020
Delo v času karantene 16. 3. 2020 – 15. 5. 2020
Delo po karanteni od 18. 5. 2020

SVETOVALNO DELO Z OTROKI
Pred karanteno sem veliko hodila po oddelkih z namenom spremljanja otrok in posvetovanja s
strokovnimi delavkami. Obisk oddelkov sem prilagajala glede na moj delovni čas, rutino skupine
in izvajanje dejavnosti v posamezni skupini. Približno 10 -14 obiskov na mesec je bilo v
posameznih skupinah. Največ sem bila v tistih, kjer je bilo potrebno hitro ukrepanje.
Vsak četrtek sem imela individualno obravnavo otroka, ki je imel težave na govornem področju
in na področju pozornosti. Otrok je že imel nastavljen glas /L/. Potrebno je bilo le izvajati vaje
za glas, ga spodbujati h komunikaciji in uporabi glasu /L/ v prostem govoru.
Skupaj s strokovnimi delavkami smo opazile in zaznale, da je največ odstopanj na govornem
področju. Pregled razvoja govora bi zagotovo potrebovalo 42 otrok starih 3- 6 let, 15 otrok že
ima logopedsko obravnavo. Glede na pereč problem na govornem področju je pomočnica
ravnateljice za vrtec, Maja Božič, predlagala, da povabimo k sodelovanju logopedinjo Tadejo
Belšak, ki bi opravila pregled razvoja govora pri otrocih starih 3 – 6 let. Na podlagi pregleda
govora bi se posvetovala s strokovnimi delavkami in po potrebi tudi s starši. Z logopedinjo
Tadejo Belšak smo se v mesecu januarju že dogovorili o pregledu govora za otroke. V mesecu
februarju je bilo veliko otrok odsotnih za daljši čas zaradi bolezni. V mesecu marcu je naraščalo
število oseb z nalezljivo boleznijo in 12. 3. 2020 je bila razglašena epidemija COVID 19. V tem
času nismo vedeli, kako se bodo stvari odvijale, zato nismo delali velikih načrtov vnaprej. S 13.
3. 2020 so se zaprli vrtci.
V mesecu januarju in februarju sem izpeljala pogovore z otroki in zapisala zapise pogovorov, ki
so potrebna dokumentacija za uvedbo postopka otrok s posebnimi potrebami.
Na začetku šolskega leta smo skupaj s strokovnimi delavkami oddelka, v kateri je deklica s
Kitajske, povabile starše dotične deklice na individualni pogovor z namenom, da staršem
posredujemo potrebne informacije.
V letošnjem letu smo imeli samo eno romsko deklico, ki je hodila v naš vrtec.
Nuša Simončič, ki je v Zavodu zaposlena na projektu za delo s priseljenci, je v mesecu januarju
pričela s poučevanjem slovenščine kot drugega tujega jezika. Vsi starši otrok priseljencev, ki so
dobili vabilo, so se takoj odzvali in podpisali soglasje za poučevanje. V Piki je bilo pet otrok ter
v spremstvu strokovnih delavk je prihajal še en otrok iz Enote Vila. Učenje slovenskega jezika
se je izvajalo vsako sredo 9.10 – 10.00 v Enoti Pika Nogavička.
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S strani Centra za socialno delo Krško smo dobili Vlogo za prednostno vključitev deklice v naš
vrtec. Zaradi okoliščin v državi in priporočil NIJZ smo se s starši dogovorili, da bo vključitev
otroka v vrtec s 1. 9. 2020.
V času karantene neposrednega in posrednega stika z otroki nisem imela. Razen v primeru, ko
sem šla na dom k določeni družini po potrebno dokumentacijo za postopek usmerjanja.
Po karanteni nisem hodila v skupine, v skladu s priporočilom NIJZ, da se stalne odrasle osebe v
oddelku ne menjavajo 14 dni. Zadnji teden v mesecu juniju pa sem bila v treh skupinah, da sem
dobila potrebne informacije za pisanje poročila in da smo z vzgojiteljicami naredile načrt dela z
otroki za naslednje šolsko leto.
V letošnjem letu bodo trije odlogi šolanja. Dva otroka še nista čustveno zrela za zahteve in
pričakovanja osnovnošolskega programa. En otrok pa ima odlog šolanja zaradi govorno
jezikovne motnje. Otrok je čakal leto in pol na pregled logopeda.
Pred karanteno in po karanteni sem usklajevala strokovna srečanja z izvajalkami in starši otrok s
posebnimi potrebami.
V letošnjem letu smo imeli osem otrok z odločbo in dvajset otrok v obravnavi.

SVETOVALNO IN POSVETOVALNO DELO S STROKOVNIMI DELAVKAMI
S strokovnimi delavkami sem sodelovala vsakodnevno pred karanteno in po karanteni. Z nekateri
strokovnimi delavkami sem tudi med karanteno, da sem pridobila določene informacije, ki sem
jih potrebovala.
V letošnjem letu smo napisale in poslale veliko Poročil vrtca o funkcioniranju otroka v Razvojno
ambulanto s Centrom za zgodnjo obravnavno otrok. Na prošnjo Centra za socialno delo smo
poslale poročilo tudi njim.
V pričetku šolskega leta smo skupaj načrtovale Individualizirane programe za otroke s posebnimi
potrebami ter v polletnem obdobju in ob zaključku šolskega leta evalvirale cilje
Individualiziranega programa.
Prisotna sem bila na štirih aktivih spremljevalk.
Skozi vse leto smo si s strokovnimi delavkami med seboj izmenjevale informacije, se
posvetovale, načrtovale delo in sodelovanje s starši.
SVETOVALNO DELO S STARŠI IN DRUŽINAMI
S starši otrok sem dobro sodelovala, med seboj smo si redno izmenjevali informacije. Starši so
redno pošiljali in posredovali potrebno dokumentacijo otrok. S starši sem se pogovarjala o
potrebni pomoči otroku izven vrtca. Starše sem napotila na različne institucije. V mesecih
januarju in februarju sem staršem priskočila na pomoč pri izpolnjevanju Zahteve za uvedbo
postopka usmerjanja
Ljudska univerza Krško nam je posredovala nabor predavanj za starše v mesecu januarju.
Predavanje za starše smo načrtovali v mesecu marcu, a zaradi okoliščin ni bilo izpeljano.
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Pred izrekom epidemije v državi je z družino iz Kitajske sodelovanje dobro steklo. Po prihodu
dotične družine iz Kitajske je bil otrok doma 14 dni.
S starši romske deklice sem sodelovala pri posredovanju informacij.
V času karantene sem veliko sodelovala s starši otrok, ki so v obravnavi in starši otrok, ki so
imeli dodatno strokovno pomoč na daljavo. Komunicirali smo preko različnih medijev. Starši so
bili zelo zadovoljni z izvajanjem dodatne strokovne pomoči. Izvajalke dodatne strokovne pomoči
so prav tako uporabljale različne medije za komunikacijo. Izvajalke so jim pošiljale različne
naloge, ki so jih lahko delali doma skupaj s starši. Starši pa so izvajalkam preko slik in filmčkov
posredovali povratne informacije. Izvajalke dodatne strokovne pomoči so bile zadovoljne z
odzivom staršev za sodelovanje.
V času karantene sem za spletno stran vrtca pripravila vire, ki bi bili v pomoč staršem v teh
nepričakovanih okoliščinah.
Po karanteni sem na spletno stran vrtca napisala zahvalo staršem za sodelovanje in da so imeli
možnost poskrbeti za varstvo otrok izven vrtca. Staršem, ki so poslali svoje otroke v vrtec pa
zagotovilo, da bo za otroke v vrtcu dobro poskrbljeno.
Bila sem prisotna na sestanku za starše otrok, ki bodo vključeni v vrtec s 1. 9. 2020.
K sodelovanju sem povabila starše otrok, za katere skupaj s strokovnimi delavkami menimo, da
potrebujejo pomoč zunanjih institucij. Skupaj s starši bomo iskali načine in poti, kako pomagati
otrokom potrebne pomoči.
S starši otrok s posebnimi potrebami smo izpeljali vse potrebne sestanke.
Vseskozi so se starši obračali tudi na name po informacije o možnosti vključitve otrok v vrtec.
SODELOVANJE Z VODSTVOM VRTCA
Z ravnateljico Jožico Repše, pomočnico ravnateljice vrtca Majo Božič in Markom Škofca smo
se srečevali enkrat mesečno na strokovnem timu, kjer smo si izmenjavali informacije, reševali
aktualne probleme ter načrtovali delo. V času karantene nismo imeli tovrstnih srečanj. Po
karanteni pa smo se zopet srečavali.
S pomočnico ravnateljice vrtca Majo Božič sva se pred karanteno srečevali vsaj enkrat na teden,
da sva si izmenjavali informacije, se posvetovali in načrtovali delo. V času karantene sva
sodelovali . Po karanteni sva imeli dve srečanji.
SODELOVANJE IN KOORDINACIJA DELA Z ZUNANJIMI USTANOVAMI
V letošnjem letu sem veliko sodelovala z Razvojno ambulanto Krško v sodelovanju s Centrom
za zgodnjo obravnavo otrok. Bila sem tudi povabljena na multidisciplinarni tim v Razvojno
ambulanto Krško.
Zavodu RS za šolstvo OE Novo mesto smo poslali Zahteve za usmerjanje otroka, Zapis pogovora
z otrokom ter Poročilo vrtca.
Izvajalke dodatne strokovne pomoči smo imeli iz Zavoda CIRIUS, OŠ dr. Mihajlo Rostohar ter
v letošnjem letu smo začeli s sodelovanjem z Osnovno šolo Ane Gale Sevnica.
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Na prošnjo Centra za socialno delo Krško smo napisali poročilo. Mi pa smo Center za socialno
delo Krško prosili za mnenje o otroku, za katerega menimo, da potrebuje vključitev v vrtec.
Vključitev v vrtec mu bo omogočilo usvajanje slovenskega jezika in kulture ter razvoj na
socialno čustvenem področju.
Koordinirala sem delo izvajalk dodatne strokovne pomoči.
STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Skupaj s strokovnimi delavkami smo iskale ustrezno literaturo, ki nam je bila v pomoč pri delu.
Udeležila sem se dveh aktivov svetovalnih delavk:



V Novem mestu, kjer je bila osrednja tema aktiva seznanjanje z novim Družinskim
zakonikom ter smernice ukrepanja v različnih situacijah nasilja v družini.
V Žužemberku nam je predavateljica spregovorila o tipih navezanosti v odrasli dobi in
kako vplivajo na njihovo vzgojo otrok.

V času karantene sem veliko komunicirala s svetovalnimi delavkami iz različnih regij Slovenije,
brala strokovno literaturo o stiskah otrok in staršev ter o anksioznosti. Veliko sem razmišljala o
tem, kako bo celotna situacija vplivala na otroke in starše, kako jim pomagati v času karantene
ter kako jim biti opora ob vrnitvi v vrtec. Iskala sem različne vire, ki bi bili staršem, otrokom in
strokovnim delavkam v pomoč ob vrnitvi v vrtec.
Zaradi COVID 19 sta mi dve izobraževanji odpadli.
Pripravila: Vesna Perić, svetovalna delavka

9.9.4 Vzgojiteljski zbor
Sestavljajo ga vsi strokovni delavci v vrtcu: pomočnica ravnatelja 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 se bodo 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. delovna strokovna srečanja in
delavnice za vse:
- 31. 8. 2019: Uvodna - Letno načrtovanje s predavanjem Naravna aktivnost in celostni razvoj
otroka v naravi, gozdu ter Nordijska hoja (Uroša Jelen).
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- 29.1.2019: Vmesna evalvacija realizacije LDN s primeri dobre prakse.
- 23.6. 2029: Zaključna konferenca - Končna evalvacija in smernice za naprej
Vloga sklicatelja: Maja Božič je za vsako konferenco zapisala in posredovala končni okvirni
potek s časovnikom izvedbe vsem strokovnim delavkam in ravnateljici ter organizirala in
povezovala podajanje drugih strokovnih delavk na konferenci; podala je lastne smernice pred
začetkom šolskega leta in ugotovitve na vmesni in končni evalvaciji uresničevanja LDN
VRTCA.
Izvajalci konferenc: ravnateljica Jožica Repše, Maja Božič, Marko Škofca, Vesna Perić, vodje
enot in SA vrtca ter koordinatorji obogatitvenih programov in izvedbene metodologije KZK)

9.9.5 Tim ZA KAKOVOST VRTCA
Krovni tim vrtca so sestavljali: ravnateljica Jožica Repše, pomočnica ravnateljice za vrtec Maja
Božič, svetovalna delavka – pedagoginja Vesna Perić in organizator prehrane in zdravstvenohigienskega režima Marko Škofca.
Namen:
Strokovni tim Za kakovost vrtca je na mesečnih sestankih izmenjaval informacije s področij dela,
se dogovarjal za reševanje izrednih situacij, sistematično načrtoval spremljanje in razvijanje
kakovosti organizacije in VID ter realizacijo aktivnosti po izbranih področjih.
Posnetek stanja, ugotovitve na osnovi vmesne in končne analize realizacije VIP, akcij letnega
načrta za 2019/20 je pomočnica ravnateljice Maja Božič oblikovala v sodelovanju z vsemi
strokovnimi delavci in jih podala na konferencah ter nato oblikovala še končno Letno poročilo
izvedbe LDN vrtca.

9.9.6 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 1–2 v enoti Malček = 3 članice; vodja Marinka Slemenšek.
4. Strokovni aktiv 1–6 v enoti Peter Pan = 6 članic; vodja Janja Furar .
5. Strokovni aktiv 1–6 v enoti Vila = 13 članic; vodja Marjetka Lekše.
6. Strokovni aktiv 1–3 v enoti Lumpek = 3 članice; vodja Petra Martinčič.
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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.

9.9.7 Strokovni aktivi strokovnih delavk vrtca (vzgojiteljic oddelkov po starosti otrok in
pomočnic vzgojiteljic vseh oddelkov)
Namen:
Strokovne delavke so individualno, v oddelčnih tandemih in na strokovnih aktivih evalvirale
upoštevanje individualizacije izbranih področij ter nadgrajevale strokovno znanje po izbranih
temah in ugotovitvah z evalvacij. Podporo pri evalvaciji in nadgradnji so jim nudile vzgojiteljica
Petra Paver, koordinatorica Korak za korakom, svetovalna delavka Vesna Perić in pedagoška
vodja, pomočnica ravnatelja za vrtec Maja Božič.
Čas sestankov : 1x mesečno, razen v septembru in decembru; od ponedeljka do petka, 13

-15, v enoti vrtca Pika Nogavička, razen petkovega za spremljevalke, ki je potekal zaradi
narave dela v Vili od 12-14.
Oblikovanje glede na vloge v ciljne skupine strokovnih aktivov: za vzgojiteljice oddelkov otrok
od 1-4 let, vzgojiteljice oddelkov 3-6 let, pa aktiv za matične pomočnice vzgojiteljic, aktiv za
dodatne pomočnice vzgojiteljic in ob petkih aktiv za spremljevalke otrok s posebnimi potrebami.

Letno poročilo o realizaciji dela STROKOVNIH AKTIVOV, šolsko leto 2019/2020
Vmesna evalvacija in refleksija, januar 2020
V letošnjem letu smo razširili oz. dodali še dva aktiva in sicer za dodatne pomočnice vzgojiteljic
in za spremljevalke otrokom s posebnimi potrebami. Aktivi so se tudi letos odvijali od 13-15 ure.
Ugotavljamo, da je to še čas, ko smo lahko aktivne udeleženke in ker je to izvedljivo.
Aktivi so bili izvedeni oktobra, novembra in januarja. Naj pa poudarim, da smo z nekaterimi bile
v stiku tudi v vmesnem času med aktivi. Iskale smo rešitve in si delile primere dobrih praks, kar
je meni osebno pokazatelj, da se konkretne vaje na aktivih uporabljajo pri delu, da se iščejo novi
pristopi ipd. S to informacijo lahko upravičeno trdim, da so aktivi konkretizirani, smiselni in da
se teme prepletajo pri vsakdanjem delu.
V letošnjem letu se osredotočamo na ISSA področje SPREMLJANJE, OCENJEVANJE in
NAČRTOVANJE, katerega zelo smiselno prepletamo z našo drugo temo RAZVOJ OTROŠKIH
MOŽGANOV. Preko konkretnih primerov evalviramo svoje delo (ob upoštevanju ISSA
področja – spremljanja, ocenjevanja in načrtovanja) in s tem iščemo, ugotavljamo na primerih –
o razvojnih stopnjah otroških možganov. Povezujemo svoja opazovanja z razvojem možganov,
potem »ocenimo« in naredimo načrt. Tretji del aktiva, ki pa se vedno prepleta s prvima dvema
področjema, pa so izpostavljeni individualni ali skupinski izzivi; iskanje konkretnih vaj oz.
pomoči otroku in njegovi družini.
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Lahko bi rekla, da je del letošnjega mota aktivov: Pedagog, ki upošteva otrokov razvoj
možganov in izvaja ljubečo vzgojo > Če želi vzgojitelj upoštevati razvoj otroka, mora
spremljati, oceniti in narediti načrt (ISSA področja).
Poudariti moram, da tako kot pripravimo načrt dela v oddelku in ga nato prilagajamo trenutni
situaciji, tako je tudi na aktivu. Vsak aktiv poteka drugače vendar s skupnim ciljem. Kot v
skupini, ko izhajamo iz ciljev (po samo evalvaciji aktivov vedno ugotovim, da smo zastavljene
cilje izpolnili).
V mesecu OKTOBRU smo se poglabljale v vprašanja:
- Kako vzgojiti otroka, da bo v življenju uspeval.
- Kakšne otroke želimo?
- Zakaj je pomembno in potrebno opazovanje oz. spremljanje ocenjevanje in načrtovanje.
Poudarjale smo, da se otrok uči iz »naravnih izkušenj« in ko pomagamo otroku hkrati razvijamo
sebe.
Pomembno dejstvo in tema, ki jo vedno znova poudarjamo: »DA LAHKO PODPREMO
OTROKA MORAMO BITI SAMI ...«
V mesecu NOVEMBRU smo:
- na podlagi ISSA področij analizirale čas uvajanja, dnevno rutino, koliko izhajamo iz
otrok in kako prilagajamo oz. spreminjamo dnevno rutino;
- se pogovarjali o vključevanju družin;
- govorile spet o pomenu IGRE in kako izhajati iz nje in konkretizirati cilje;
- brale knjigo Celostni razvoj otroških možganov in ob pridobljenem znanju iskale
konkretne primere v praksi.
V tem mesecu smo se poglabljale v dva pereča izziva, ki sta se množično pojavljala v več
skupinah: grizenje in zelo očitno samozadovoljevanje posameznikov. Iz povedanega in iz
pridobljenega znanja smo takoj povezale s »primarno varnostjo« pri nekaterih otrocih. (otrok
ni varen in gre v strah in agresijo oz. v zadovoljevanje, v odklop).
V mesecu JANUARJU je vodenje aktiva prevzela pomočnica ravnateljice Maja B.:
- Analizirale smo pomen evalvacije in refleksije: ugotavljale pomen, razliko in
pomembnost.
- Analizirale smo nekaj tujk (nekaj jih bomo v mesecu aprilu, ko se bomo posvetile delu
ISS-a področja: Načrtovanje).
- Izpostavili pomen IGRE in kako iz nje izhajati, kako realizirati cilje med igro, da čim
manj motimo otrokovo igro.
- Dotaknile smo se tudi timskega dela, odgovornosti, vrednot in odnosov med strokovnimi
delavci.
V mesecu FEBRUARJU, MARCU IN APRILU naj bi nadaljevale z aktivnostmi, razčlenile
izbrano ISSA področje, prebirale knjigo in na konkretnih primerih ugotavljale katere igre, katere
dihalne vaje, dotiki, gibi so v pomoč pri delu, a so bili zaradi izrednih razmer aktivi v mesecu
januarju naši zadnji pred razglasitvijo karantene.
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V mesecu februarju smo lahko le delno izvedli strokovne aktive (ne vseh). Strokovni aktiv za
dodatne pomočnice in spremljevalke ni bil izveden.
V mesecu juniju smo spet izvedli aktive, ki jih je vodila pomočnica ravnateljice Maja Božič.
Evalvirale smo dejavnosti v času karantene ob upoštevanju dejstva, da smo bile na čakanju in
nam ne bi bilo treba izvajati kakršnekoli aktivnosti. Vendar smo ugotovile, da smo zaradi narave
dela v vrtcu in odgovornosti strokovnih delavk do otrok in njihovih družin v večini čutile potrebo
po navezovanju stikov z otroki in njihovimi družinami. Po lastni želji smo se posluževale e-pošte,
ZOOM igralnic za otroke, različnih video klepetalnic za individualno povezovanje z družinami
itd. Vse dejavnosti, ki smo jih izvedle v času karantene so bile zgolj lastna potreba in ne obveza
zato je kakršnakoli aktivnost ali neaktivnost odločitev vsakega strokovnega tandema oz. tima.
Ugotavljaje smo, da so nam znanja iz področja razvoja otroških možganov in konkretne gibalne
vaje s področja diha, dotika, giba z vključevanjem barv zelo pripomogla pri načrtovanju in
»uvajanju« po vrnitvi nazaj v vrtec v mesecu maju.
Nekatere strokovne delavke so se v času karantene udeležile spletnih učilnic, ki sem jih izvedla
in sicer:
1. Gib- dih- dotik, praktične vaje z otrokom 1, 14. 4. in 17. 4. 2020; dve video live
delavnici v skupnem trajanju 4 ur.
2. Nemirni in pozornosti potrebni otroci – ljubeča vzgoja za pedagoge in sicer 23. 4. 2020 in
28. 4. 2020; dve spletni (video live) delavnici v skupnem trajanju 4 ur.
3. Ponovno v vrtec/šolo in sicer 13. 5. 2020.
Z nekaterimi sem se povezovala tudi individualno v obliki « supervizij« oz.refleksij s področja
osebnostno – profesionalnega razvoja preko e-pošte in drugih komunikacijskih kanalih.
Ugotovitve:
Zaradi izrednih razmer, ki so se zgodile v tem šolskem letu predlagam, da se naši aktivi
nadaljujejo v naslednjem šolskem letu še vedno na isto temo: Celostni razvoj otroških možganov
s povezovanjem ISSA področja Spremljanje, ocenjevanje in načrtovanje.
Na junijskem strokovnem aktivu so nekatere strokovne delavke izrazile željo po delavnici
Praktične vaje skozi dih – gib – dotik in delavnico: Doživljanje in čutenje otroka skozi barve.
Delavnici bomo izvedli v naslednjem šolskem letu v času aktivov.
V mesecu avgustu pa predlagam, da na uvodni konferenci ali na strokovnih aktivih poglobimo
in osvežimo teoretično znanje o uvajanju otroka v vrtec in podkrepimo s praktičnimi vajami,
za vse otroke.
Poročilo oblikovala koordinatorica za izvedbeno metodologijo Korak za korakom: Petra Paver

9.9.7 Posebne naloge strokovnih delavk pri skupnih dejavnostih na nivoju vrtca
Z namenom boljše urejenosti enot, didaktičnih sredstev ter prispevka vsakega posameznika so
strokovne delavke vrtca prevzemale odgovornost za izvedbo dodatnih nalog iz seznama potreb
kar je razvidno iz letnih delovnih načrtov enot.
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9.10 Realizirano usposabljanje in izobraževanje v vrtcu
9.10.1 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 smo se vključevali 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 smo se strokovno izpopolnjevali na ravni vrtca v okviru strokovnih
aktivov vrtca, SA pomočnic ravnateljic, SA za svetovalne delavce vrtcev, SA za OPZHR, ciljnih
obiskov po oddelkih, tematskih kolektivnih delavnic in konferenc vrtca, izbranih predavanj,
delavnic in posvetov ter drugih organiziranih izpopolnjevanj glede na prednostno nalogo, cilje,
ponudbe, predloge strokovnih delavcev ter finančne možnosti.
Mnoge naše strokovne delavke so se po lastnem interesu še dodatno izpopolnjevale na osebnostni
ravni in na izbranih strokovnih področjih, vrtec pa se jih je trudil podpreti v okviru finančnih
možnosti z vsaj delnim kritjem stroškov kotizacije oz. potnih stroškov.
Ciljni obiski pedagoške vodje Maje Božič so potekali napovedano in nenapovedano tekom
celega leta, z namenom vzpostavljanja pristnih odnosov, začutenja sodelavcev, klime,
organizacije na ravni enot ter spremljanja poteka in podpore pri nadgradnji vzgojnoizobraževalnega dela po oddelkih.
V juniju 2020 je Maja Božič, kot pedagoška vodja, na zadnjih sestankih vseh strokovnih aktivov
za vse strokovne delavke vrtca izvedla evalvacijo o smiselnosti in realizaciji prednostnih nalog
ter podala smernice za oblikovanje letnih poročil oddelkov, aktivov, obogatitvenih programov.
Sredstva, ki jih namenja Občina Krško za izobraževanje za zaposlene enot vrtca OŠ
Leskovec pri Krškem, smo namenili:
–

za zakonsko predpisana izpopolnjevanja za zaposlene glede na delovne naloge in predpise
veljavnosti;

–

za vključitev vrtca v mrežo vrtcev po izvedbeni metodologiji Korak za korakom:
- letno članarino za vključitev vseh strokovnih delavcev vrtca v mrežo KZK;
-

za 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;

- za letno članarino za vključitev vrtca v Skupnost vrtcev Slovenije;
- za krovno kolektivno predavanje v sklopu programa Gibanje – zdravje- gozdna pedagogika
Naravna aktivnost in celostni razvoj otroka v naravi, gozdu ter Nordijska hoja (Uroš Jelen);
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- 3 x predavanje za strokovne delavke in starše v enotah Peter Pan, Mali Princ in Vila: Pomen
naravnega gibanja in celostno doživljanje gozda;
- 2 x individualna Supervizija in svetovanje – Letna evalvacija in načrtovanje, z mag.
Andrejem Debeljakom v okviru zavoda Pot svetlobe;
- na področju Umetnost, glasba:
- za delavnici – skupinsko muziciranje – naravni instrumenti – uporaba zvenečih
cevi, Jaka Strajnar; naslednjem letu predvideli še več tovrstnih izobraževanj s
področja glasbe;
- za 4 delavnice – Vpliv glasbe na otrokov celostni razvoj - Poslušanje glasbe v vrtcu
– Petje pesmi z otroki in zanje – Povezava glasbe z gozdno pedagogiko; izvajalec
Kristian Ilić;
- na področju računalniškega opismenjevanja – individualne delavnice;
- dopolnitev strokovne literature, priročnikov in strokovne revije;
- za strokovno izpopolnjevanje v okviru izbranih strokovnih posvetov
za organizatorje prehrane in zdravstveno-higienskega režima, izobraževanj koordinatorjev in
strokovnih delavk v izvedbeni metodologiji v okviru mreže vrtcev v Korak za korakom, PI
Ljubljana,
- udeležbo strokovnih delavk, delavcev na izobraževanju po lastni izbiri, v spletnih učilnicah,
v času karantene, na delavnicah, ki jih je izvedla Petra Paver:
- delavnici - praktične vaje z otrokom: Gib- dih- dotik, 14. 4. in 17. 4. 2020, 2x 4 ure;
-

delavnici Nemirni in pozornosti potrebni otroci – ljubeča vzgoja za pedagoge in sicer
23. 4. in 28. 4. 2020, 2 x 4 ure;
delavnica Ponovno v vrtec/šolo in sicer 13. 5. 2020; 2 uri.

9.10.2 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 skupaj s strokovnimi
delavkami in 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.
V tem šolskem letu predvideni 2 predavanji preko Ljudske univerze Krško nista bili izvedeni
zaradi Covid-19.
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9.10.3 Usposabljanje dijakov in študentov je kot v preteklih letih potekalo po oddelkih glede
na izkazan interes, potrebe, v okviru obvezne prakse, študijskih obveznosti in nastopov za
zaključno maturo, strokovne izpite strokovnih delavk, v sodelovanju z zavodi in inštitucijami
(Srednje strokovne šole za vzgojitelje predšolskih otrok in Pedagoške fakultete).
Vzgojiteljice so bile mentorice po predhodnem dogovoru s pomočnico ravnateljice Majo Božič:
- 4 študentkam Pedagoških fakultet Maribor in Koper, smer diplomirana vzgojiteljica;
- 2 študentkam/sodelavkam ob delu, Srednja šola ob delu Prah, program vzgojitelj predšolskih
otrok – pomočnik vzgojitelja – prekvalifikacija;
- 14 dijakinjam ETŠ Brežice in ŠC NM.

Letno poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta enote vrtca OŠ Leskovec pri Krškem je
oblikovala Maja Božič s sodelovanjem vseh strokovnih delavk vrtca.

Pomočnica ravnateljice za vrtec
Maja Božič
Leskovec pri Krškem, september 2020

Ravnateljica
Jožica Repše
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