9 Enota Vrtec - Poročilo o realizaciji LDN 2020/2021

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 in vsestranskega razvoja naših otrok.
Naš največji izziv pri uresničevanju poslanstva in vizije vrtca je bilo ohranjanje optimizma,
zagotavljanje varnosti in upoštevanje vseh ukrepov, priporočil zaradi Covid-19, kadrovskih
sprememb in odsotnosti zaposlenih. Trudili smo se zagotavljati otroku varnost, sprejetost in
pogoje za njegovo dobro počutje v vrtcu in njegov vsestranski razvoj.
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, kar nam pomaga videti, kje
smo lahko boljši.
Nekaj vtisov strokovnih delavk o uresničevanju poslanstva in vizije vrtca v oddelku
Kljub vsem omejitvam letošnjega leta lahko trdimo, da smo za otroke in z otroki vsak dan
posebej načrtno, spontano in v zavedanju, da ni gotovosti in samoumevnosti, uživali, se
nasmejali, rajali, raziskovali, veliko novega spoznali, doživeli, se čudili lepoti narave, stkali
nova prijateljstva, se družili, si delili objeme, pogovarjali, razmišljali, se dogovarjali, prepevali,
plesali, risali, slikali, rezali, lepili, igrali različne igre v kotičkih, se hecali in smejali, sprejeli
vse omejitve, ki znotraj našega mehurčka niso prekinile otroški živ žav. (Vila, 11. oddelek)
Pri najmlajših otrocih se vsak dan znova potrjuje vizija in poslanstvo KORAK ZA KORAKOM
SE UČIMO ŽIVETI …, še posebej se to izkazuje pri uvajanju otroka in družine. Seveda ni
samoumevno, da se vse to uresničuje iz dneva v dan, ampak je potrebno, da je vloga strokovnih
strokovna, profesionalna, čuteča in ljubeča, razumevajoča za vse individualne potrebe in navade
otroka in družine.
Še posebej pa je v ospredju vloga strokovnega tima, ki deluje v oddelku in to je vsakodnevni
izziv, ki je odraz osebne zrelosti in profesionalnosti.
Vsak dan, za vsakega otroka, se trudimo, da se otroci v vrtcu dobro počutijo, se čutijo sprejete
in smo najboljše v svojem delu, ki ga opravljamo - saj to je naše poslanstvo za naše otroke.
(Malček, 6. oddelek 1-3 let)
Iz dneva v dan smo se trudile približati vrtec družini vsakega otroka, ki je vključen v naš oddelek,
saj so bili naši otroci 11-mesečni posamezniki, ki so se prvič vključevali v širše okolje izven
družine.
Prisluhnile smo družinam in se pogovarjale ter iskale rešitve pri uvajanju otroka v skupino.
Zaradi karantene 23. 10. 2020 in kasneje še adenoviroznega stanja otrok so se v enoti Drobižek
naši najmlajši otroci uvajali praktično celo leto. Stik s starši in otroki je lahko potekal edino preko
virtualnih srečanj in fotografij. Vsak teden do korone smo se Drobižkove oglašale po elektronski
pošti in tudi prisluhnile skrbem, stiskam in zaskrbljenosti posamezne družine v tem negotovem
˝corona obdobju˝. V juniju 2021 je vrtec obiskovalo 12- 13 otrok.
(Drobižek, 14. oddelek 1-2 letnih)
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Prvi del leta je bil precej turbolenten in nenavaden. Močno ga je zaznamovala epidemija in
odsotnost ter menjavanje strokovnih delavk v oddelku. Ne glede na vse pa smo otroke vedno
postavile na prvo mesto. Naš osnovni cilj je bil poskrbeti za varnost otrok in njihovo dobro
počutje. Sodeč po vedenju otrok, ki so bili v tem času v vrtcu, nam je to dobro uspelo.
Po vrnitvi v vrtec, 9. 2. 2021, smo največ pozornosti namenili prosti igri, bivanju na prostem in
predvsem ustvarjanju sproščenega vzdušja. To je bila naša protiutež stresnim okoliščinam zaradi
pandemije. Trudili smo se izhajati iz potreb ter močnih področij vsakega otroka in na podlagi
tega izvajati dejavnosti. (Pika Nogavička, 2. oddelek 2-3 letnih otrok.)
Leto smo začeli kot popolnoma nova družina, saj se nam je pridružilo 24 novincev. V zelo
kratkem času smo stkali spoštljive odnose in začeli z izvajanjem vizije ter poslanstva. Otroci so
brez težav zamenjali skupino in vzgojiteljici. Z ljubečo in čuječo vzgojo ter sočutnim
poslušanjem smo zgradili varno okolje tako za starše kot otroke. Tudi v času karantene smo
zelo sproščeno in razumevajoče nadaljevali z odnosi. V drugi polovici leta, ko smo se vrnili
nazaj v vrtec, smo zopet postopoma pristopali drug k drugemu, se čutili in ustvarjali varno
okolje. Tako smo spet zapluli v sproščeno rutino in otrokom omogočali celosti razvoj. (Pika
Nogavička, 5. oddelek 4-5 letnih otrok)

Ključne ugotovitve Maje Božič ob koncu šol. leta 2020/2021
Šolsko leto 2020/2021 je bilo res posebno, polno izzivov, sprememb, nenehno se
spreminjajočih okoliščin in ukrepov v povezavi s preprečevanjem Covid-a. Razglašena
epidemija je to šolsko leto zaznamovala na vseh področjih in drugače kot ob prvi razglasitvi
epidemije Covid, marca 2020, v preteklem šolskem letu.
Vsak od nas se je odzval na svojstven način, izhajajoč iz sebe in svojih čutenj. Paleta čustev in
občutkov se je v vsakem od nas in v vsakem v vrtcu tekom dneva spreminjala in v korelaciji z
drug drugim odražala na različne načine, predvsem pa tako kot smo zmogli.
Spreminjanje utečene prakse ter v povezavi s tem razvijanje lastne čutnosti je proces, ki
zahteva čas in pripravljenost vsakega posameznika. Letos je bilo za vsakega od nas
nemalo priložnosti in hkrati izzivov za ozaveščanje in izražanje lastnih občutkov,
odzivanje na zaznane odzive, občutke drugih ter tovrstno rast.
Delo z otroki in starši daleč presega zgolj profesionalno raven, temveč se vzgojitelja dotika tudi
na osebni ravni, ob tem pa prebuja zdavnaj pokopana ali odrinjena čustva. Ko čutimo, slišimo
in upoštevamo sebe, omogočamo čustveno zorenje otrok, ki se čutijo slišani in upoštevani ter se
hkrati učijo izražati svoja čustva. (EDUCA 1,2,3, 2021)
Glede na vsa poročila in stike s strokovnimi delavkami, drugimi zaposlenimi in našimi otroci
ugotavljam, da smo tudi letos napredovali pri začutenju sebe, otrok, staršev in sodelavk. Tudi v
prihodnosti bomo še naprej z različnimi izobraževanji, tehnikami in orodji doprinesli k
razvijanju pozitivne samopodobe in čuječnosti ter se individualno dodatno strokovno
izobraževali na različnih vzgojnih področjih.
Vsi vemo v čem vse je bila letos organizacija dela na ravni enot / oddelkov drugačna.
»Oddelčni mehurčki« so prinesli veliko izzivov ter veliko dobrih in slabih izkušenj. Silili
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so nas k iskanju novih oblik sodelovanja, obveščanja in vzgojiteljice na delu tudi k delu
več kot 6 ur z otroki, kot je zakonsko predpisana njihova delovna obveznost z otroki.
Izven matičnih oddelčnih timov je bilo največ obveščanja, dogovarjanja in oblik sodelovanja
preko telefonov, e-pošte in WEB aplikacije ali Zoom srečanj. Planirana izobraževanja smo
prilagajali glede na odprtost, ZH ukrepe in možnosti izvedbe. Večidel so izobraževanja,
posveti, predstavitve in individualni pogovori s starši potekali spletno, brez osebnega stika, kar
smo pogrešali in je pustilo posledice. Pa vendar smo glede na izzive in okoliščine na različnih
področjih dela ustvarili mnogo novih primerov dobre prakse in bili zelo konkretni in ustvarjalni
pri tem ter dosegli pozitivne učinke in pogosto uresničevanje področnih ciljev na nov način.
Vse te izkušnje nam bodo v pomoč pri delu v naslednjem letu.
Ključni posamezniki in matični oddelčni timi so vplivali na dobro, poenoteno, jasno
informiranje, na delovno-organizacijsko klimo in potek VIP po oddelkih.
Ravnateljica je odgovorno prevzela in opravljala poleg vseh drugih nalog še vlogo prenosa
državnih obvestil in ukrepov v povezavi s preprečevanjem Covida in izvedbo VIP, prevzela
poleg vseh nalog tudi organizacijo testiranj in naših cepljenj ter vse v povezavi s tem. Ne glede
na vse obveznosti si je skušala vedno vzeti čas za vsakega, ki se je obračal na njo tako iz vrtca,
kot iz šole, bila dosegljiva na telefon ter bila tista, ki je morala sprejemati in dati končna
navodila, pravila in upoštevanje ukrepov.
Organizacijske vodje večjih enot in vzgojiteljice enooddelčnih enot so se še posebej
izkazale in bile ključne za zagotovitev optimalnih pogojev za izvajanje VIP v našem vrtcu; bile
ste odzivne, samoiniciativne, kreativne v rešitvah, pa tudi odločne in vztrajne. Vedno znova ste
me presenečale z odličnimi predlogi reševanja organizacije glede na okoliščine, ZH ukrepe in
otrok.
Vsak vikend ste naredile zbirnik podatkov o številu in času bivanja otrok po enotah ter nato
oblikovale poslovni čas enote, oddelkov in časovno razporeditev sodelavk ter sproti urejale
nadomeščanje odsotnosti. Tu seveda ne smemo zanemariti prispevek vsake matične
vzgojiteljice, ki je te podatke pridobila od svojih staršev, kar ni bilo ravno enostavno.
Organizator prehransko-higienskega režima Marko Škofca je bil tisti, ki je v povezavi s
Covid ukrepi in upoštevanjem le teh odgovarjal na naša vprašanja, dileme ter nam dajal
dodatne obrazložitve, informacije, nas pomiril ter seveda opravil še vse druge delovne naloge
odgovorno, samostojno, brez potrebe po preverjanju.
Matični oddelčni timi, oziroma vzgojiteljice ste na različne načine ohranjali kontakt z otroki in
družinami, ki niso bili v vrtcu ter jih obveščali, motivirali, pomirjali, predvsem pa otroke
razveselile in jim polepšale dan. Tu velja izpostaviti, da ste vsaj minimalen stik ohranjale tudi,
ko ste bile na čakanju, kar ni bilo vaša obveza. Starši in še posebej otroci so vam bili hvaležni
za to.
Delo strokovnih delavk je pogosto presegalo njihove osnovne delovne naloge in obveznosti
– Strokovne delavke so bile izredno fleksibilne, kreativne, samostojne in vsestranske.
– Znotraj enot in lastnega oddelka so strokovne delavke vrtca prevzemale še druga dela,
bile pobudniki izboljšav in nenehno opozarjale 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.
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Timsko delo strokovnih delavk je bilo 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).
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 ter pri vsestranski obogatitvi in izvedbi letnega VIP ne glede na posebne
okoliščine.
Naša svetovalna delavka Vesna Perić je ohranjala stik z družinami in otroki s PP, z
ustreznimi institucijami ter nas v času epidemije skušala dodatno motivirati, opogumiti.
Vsestranska podpora, samostojnost in učinkovitost poslovne sekretarke Katarine I.
Fabjančič 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.
Žal nas je tudi v tem šolskem letu zaznamovala epidemija Covid-19 in posledično delna in
oz. polna zaprtost vrtca oz. posameznih oddelkov glede na upravičenost staršev in potrebe
po varstvu otrok.
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.
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.
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. Zavedamo se, da smo lahko še boljši in delamo tudi
napake, a pomembno je, da hkrati gradimo zaupanje, odnos, sodelujemo in se učimo dajati
medsebojno pomoč ter spreminjamo lastne odzive.
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.
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9.2 Uresničevanje prednostnih nalog enote Vrtec
Na podlagi izzivov smo tudi v tem šolskem letu še posebej izpostavili uresničevanje našega
poslanstva VSAK DAN, DAN ZA OTROKA in zadanih prednostnih nalog.
Vsak dan, dan za dnem smo si prizadevali, da so otroci radi prihajali v vrtec in se ne
glede na okoliščine v vrtcu dobro počutili, se čutili sprejete in se imeli v vrtcu lepo.
Korak za korakom se učimo sprejemati sebe z vsemi dobrimi in manj dobrimi trenutki,
področji. Ob tem smo se učili tudi sprejemanja sodelavke v oddelku in v kolektivu, sprejemanja
vsakega otroka in njegove družine.
Celo leto smo uresničevali zadane prednostne naloge:


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.
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
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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 s starši smo nadgradili
na vseh nivojih:
 Sodelovanje poteka na različnih področjih, tako pri organizaciji dela, kot pri izvedbi
aktivnosti z otroki in izmenjav primerov dobre prakse.
 Učili smo se skozi izzive tako z otroki, kot s sodelavkami, sodelavci, kot s starši in v
sodelovanju z vodstvom.
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.
Čas bivanja otrok in sočasnosti znotraj »oddelčnih mehurčkov« smo omogočali z matično
vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice.

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).
Ugotovitve strokovnega tima iz Letnega poročila 13. oddelka 5-6 letnih otrok iz Vile


Jeseni so nas po dobrem mesecu dni sodelovanja omejili z omejitvami epidemije Covid-19. Stiki
so bili omejeni na mehurčke in tudi dotiki med otroki so bili odsvetovani. Po okužbi s Covidom v
oddelku in še dveh strogih prekinitvah obiskovanja vrtca smo se znotraj oddelka skušali vesti skoraj
normalno. Intenzivneje smo skrbeli za umivanje rok in površin, razkuževali igrače, klopi in stole.



Na pomlad smo se vsaj dotikov nehali bati. Z otroki smo se kljub njihovi velikosti, teži in starosti
skušali vsakodnevno dotikati. Otrok nismo nosili, smo se pa dotikali, sedeli so v naročju, se
masirali, pozdravljali.



Predvsem pa smo si pogledali v oči in oba gledalca sva vedela, da sva v stiku. Včasih je podržana
roka, ali daljši pogled v oči ali odložena roka na ramenu več kot vsi pogovori tistega dne.



Omejitve in navodila zaradi epidemije v državi so narekovale pogostejše izvajanje aktivnosti v
naravi, gozdu in selitev aktivnosti otrok iz notranjih prostorov vrtca (igralnic in kotičkov) na
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prosto, v naravo, v vseh letnih časih, tudi celodnevna ali poldnevna bivanja, pohode, športne
aktivnosti na prostem.

- V zadnjem predšolskem letu predstavljajo pred opismenjevalne igre odskočno desko za
otrokovo ozaveščanje ritma v besedah, kar je bilo večini všeč in občuteno. V pomladnem
delu smo posvečali pozornost prepoznavanju prvega glasu besede in tudi prepoznavanju
zadnjega oziroma ostalih glasov v besedah, kar pa je usvojila le petina otrok.
- Posebno strast so otroci v oddelku gojili do arhitekturnih inovacij na področju sestavljanja
gradnikov in konstruktorjev. Po razmahnitvi sestavljanja sestavljank z veliko koščki (več
kot 120) pa so se zanimali za igro s kartami Črni Peter in še kasneje Enko. Soočali so se z
izgubo, se spodbujali in tolažili, zmagovali, se združevali, preračunljivo preigravali
tekmece, šteli…
- Omejitve epidemije in posledično vplivi iz hitro spreminjajočega se okolja so zelo omejili
delovanje predšolskega oddelka v družbenem okolju (sodelovanja s šolo, knjižnicami,
muzeji in drugimi inštitucijami so bila onemogočena). To smo pogrešali otroci in
strokovnjaki. Vplivalo je celo na to, da strokovnega sodelovanja s šolo ni bilo.
- Individualizirano delo z otroki in spremljanje dveh otrok z individualiziranim načrtom je
bilo izvedeno ne glede na omejitve v povezavi s Covid ukrepi.
Zunanja pomoč strokovnih delavk za otroka z odločbo je tekla, če ni bilo epidemijoloških
restrikcij.
- Komunikacija z družinami se je v tem času celo okrepila.

Ugotovitve strokovnega tima iz Letnega poročila 3. oddelka 3-6 letnih otrok iz Pike:
V skupini sva konkretno oz. iz potreb otrok prilagodili dnevno rutino. Tedensko se v skupini
izvajajo vaje za razvijanje čuječnosti. Prav tako izvajamo različne sprostitvene tehnike. Dnevna
rutina se izvaja bolj sproščeno, velik korak sva naredili pri individualizaciji otroka. Resnično bolj
opaziva posameznika, upoštevava smernice iz čuječe in ljubeče vzgoje, pogovorov na aktivu in
uporabljava oz. prebirava več knjig. V oddelku izvajamo sprostitvene tehnike po knjigi: Sedeti
pri miru kot žaba, Otroška joga za dobro jutro in lahko noč in se poslužujeva znanja, ki sem ga
pridobila na izobraževanju; Joga za otroke, oktober 2020.
Ugotovitve strokovnega tima iz Letnega poročila 12. oddelka 4-5 letnih otrok iz Vile
- Cilje smo uresničevali z upoštevanjem individualnosti vsakega otroka:
 pri navajanju na novo skupino, pa naj je šlo to za otroke novince, otroke, ki so prišli iz
mlajših skupin, ali za otroke, ki so bili že lani v skupini;
 pri navajanju na nove strokovne delavke (otrokom smo pustile dovolj prostora, da so se
sprostili in zaupali);
- glede obrokov, počitka, igre in samostojnosti.
- Za otroke novince in otroke iz mlajših skupin sem vzgojiteljica izvedla igralne urice konec
avgusta.
- Otroci so imeli možnost izbire različnih dejavnosti; upoštevali smo njihove interese.
- Staršem smo bili na voljo za pogovor, prilagajali smo ure za individualne pogovore,
8

roditeljske sestanke smo izvajali ob dnevih in urah, ko je bila udeležba možna večini.
Več staršev se je obrnilo na vzgojiteljico z željo po pogovoru o otroku in dilemah, s
katerimi se srečujejo.
-

Skrbeli smo za enakovredno vključevanje otrok v dejavnosti, zlasti pozorni smo bile na
otroke, ki so vodeni v razvojni ambulanti (5 otrok).

-

Spodbujali smo izražanje mnenj otrok v jutranjih in popoldanskih krogih. Na ta način
smo skupaj evalvirali in načrtovali dogajanja v oddelku. Sprva/na začetku šolskega leta so
bili otroci zelo zadržani, le redko so se izpostavili in izrazili svoje želje, namene, vtise, ideje
… Kasneje se že več otrok lažje izpostavi, želijo povedati svoja razmišljanja, se odpirajo.

-

Glede na odprtost, »upati si povedati svojo idejo« je bil v oddelku narejen velik korak,
ogromna razlika glede na začetek leta (zapisi v osebnih mapah otrok).

-

Dejavnosti v kotičkih povečini niso omejene, veliko je bilo možnosti »razviti svojo
igro«. Otroci so kombinirali različna sredstva.
Število otrok v kotičkih ni bilo omejeno. Otroci so se sami dogovarjali, kje se bodo igrali.

-

Vsaj 1x tedensko smo šli v gozd in tam izvajali različne dejavnosti.

-

Vsakodnevno je prisotna glasba, bodisi smo prepevali, plesali, poslušali …

Otrokov vsak dan smo bogatili z novimi aktivnostmi in pristopi v povezavi z glasbo in
gibanjem.

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).
Enota Lumpek, 15. oddelek 2-3 letnih otrok: Realizacija ciljev in učinki






Do vsakega otroka in družine smo pristopile z veliko mero empatije in potrpežljivosti.
Družinam smo omogočile, da se ob vsaki stiski, dilemi, vprašanju lahko obrnejo na nas. Opazile
smo, da nekatere družine potrebujejo samo več časa, da nas spoznajo in se navadijo življenja v
vrtcu, ter tako zgradimo odnos.
Nekateri starši (tisti, ki že imajo otroke od prej v vrtcu), so se hitro navadili na strokovne delavke in
z nami imeli kmalu odprt odnos.
Vsakodnevno smo spremljale otrokov razvoj ter njihove dosežke. Vse dogodke in opažanja smo
pisale in hranimo v mapi, ki je temu namenjena, ter v mapah otrok.
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Učinki naših prizadevanj: Menimo, da smo tekom leta zgradili spoštljiv, korekten, zdrav in lep
odnos, tako s starši kot z otroci, kar se opazi pri prihajanju otrok v vrtec; otroci prihajajo brez
težav, ob dnevih, ko imajo stisko, pa se potolažijo v našem naročju.
Opazi se sproščenost, zaupanje in zadovoljstvo staršev do strokovnih delavk.
Informiranje staršev in individualizacija
Uporabljali smo formalne in neformalne priložnosti za komuniciranje in izmenjavo informacij z
družinami (2. ISSA pedagoško področje, načelo 2.2).
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.
Ugotovitve iz letnega poročila Maje Božič, junij 2021:
- Gradnja partnerstva s starši je zelo celostna in pogojena. Vzgojitelji imajo svoja
pričakovanja, starši svoja izhajajoč iz sebe in lastnih potreb, želja ter starši še predvsem
upoštevajoč dobro lastnega otroka po njihovem prepričanju.
- Epidemija je doprinesla, da je bilo vzpostavljanje odnosov oteženo, na drugi strani pa smo
bili polni mešanih občutkov, pogosto pa tudi potlačenega strahu in jeze.
- Oddelčni predstavniki Sveta staršev vrtca so na edini seji, ki jo je v juniju 2021 sklicala njihova
predsednica izražali predvsem pohvale strokovnim delavkam oddelkov, priznanje za njihovo
strokovnost, tudi profesionalnost, srčnost ter ustvarjalnost, vnemo pri aktivnostih z otroki.
Pohvalili so tudi načine obveščanja, pa dobro klimo ne glede na epidemijo in mnoge odsotnosti ( v
enotah kjer so bile – PP, L, V).
STARŠI so izrazili željo po več individualnih pogovornih urah, saj cenijo strokovnost vzgojiteljic in
dobili obrazložitev o namenu izbranih področij evalvacije na individualnih pogovornih urah, ki dajo
staršem povratno informacijo o počutju, odzivih in napredku otroka na posameznih razvojnih
področjih.
Nekateri starši so bili kritični glede urejenosti igrišč in igral, popravil na njih ter glede nabave
opreme v enoti Peter Pan. Ob tem sem ugotavljala, da starši nimajo točnih informacij niti o tem kaj
smo naredili, dodatno nabavili, niti o tem, kaj je že dogovorjeno ali na kaj nimamo vpliva, kar kaže
na to, da se ne zavedamo pomena in vpliva enotnih informacij in skupnih prizadevanj.

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.
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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.

Ugotovitve strokovnega tima iz Letnega poročila 12. oddelka 4-5 letnih otrok iz Vile


Vzgojiteljici sva se po svojih najboljših močeh trudili sprejeti in pomagati k boljšemu vključevanju
v skupino tako vsakemu posameznemu otroku, kot celotni družini.



Zaradi upoštevanja ZH ukrepov preprečevanja širjena Covid 19 je bilo nekoliko okrnjeno
sodelovanje z družinami, zato sva več truda vložili k elektronskemu sodelovanju staršev preko
oddelčnega maila.
Vzgojiteljici sva vestno fotografirali dejavnosti in starše obveščale z obsežnimi opisi dejavnostmi,
ki so potekale v oddelku. Dobili sva veliko povratnih informacij in zahval od staršev, da jim tovrstni
način obveščanja in sodelovanja odgovarja.





Pri vključevanju v oddelek sva upoštevali specifične lastnosti tako posameznega otroka, kot družine
in glede na premagovanje določenih osebnih ovir, slabih izkušenj iz preteklosti s starši bolj
poglobljeno sodelovale preko telefona enote vrtca Peter Pan.



Meniva, da sva prav tako poseben pristop namenili nekaterim otrokom, ki so odklanjali počitek oz.
je bil kratkotrajnejši, zagotavljali zadrževanje v sobi z ležalniki - Mavrični sobi, kjer so otroci imeli
možnost umirjenih dejavnosti.



V skupini smo imeli pomični zajtrk, ki je bil otrokom na voljo na samopostrežnem kotičku. Razlika
iz preteklih let je bila ta, da je imel otrok hrano že pripravljeno na krožniku in je ni izbiral sam, si je
pa še vedno samostojno vse pripravil (prtiček, lonček, in krožnik s hrano).

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.
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.
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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.

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 277 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.
 NAŠI SKUPNI IZZIVI PRI ORGANIZACIJI DELA PO ENOTAH – izsek iz poročila
pomočnice ravnateljice, pedagoške vodje za vrtec, Maje Božič:
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 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.
 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 ter v času izolacij oziroma zagotavljanja le
nujnega varstva po enotah vrtca zaradi ZH ukrepov preprečevanja 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 homogenih oddelkov predvsem 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 drugi tehtni razlogi).
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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.
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.
Še vedno odpravljamo težave z delovanjem svetil, senzorjev, ki so bili vsi zamenjani brez
dodatnih stroškov, v času garancije.
Tudi letos bomo morali sanirati okvaro grelca vode brez mehčalca, na katerem se nabira kamen
zaradi izredne trdosti vode.
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 čebelnjakom pri sosedih Lipovž v neposredni bližini vrtca. Iz teh razlogov
je redna košnja trave še toliko bolj nujna, nujno potrebni pa bodo tudi dogovori o reševanju
omenjenih težav in nevarnosti.
Letno poročilo organizacijske vodje enote Pika Nogavička
Šolsko leto smo začeli z eno kadrovsko spremembo, in sicer se nam je v enoti pridružila Ines
Božič. V mesecu oktobru pa smo dobili novo spremljevalko Cvetko Božič, za gibalno
oviranega otroka.
Vse do začetka epidemije konec oktobra, je delo potekalo brez večjih odstopanj in bolniških
odsotnosti.
V času obratovanja vrtca za nujne primere, je v enoti ves čas delalo 8 strokovnih delavk, 5
delavk je koristilo varstvo otroka, 2 strokovni delavki pa sta bili na čakanju.
3 strokovne delavke so bile v karanteni zaradi okuženosti ožjega družinskega člana, ena
strokovna delavka je bila v karanteni zaradi okuženosti.
Od 9. februarja naprej smo se vse delavke vrnile v službo, do 29.3.2021, ko je Mojca Pečnik
začela daljšo bolniško odsotnost. Na njeno mesto je prišla Sabina Bajc, na mesto pomočnice
vzgojiteljice pa Jasmina Krošelj in kasneje Tjaša Pisek.
Z 10.5.2021 je odšla na daljšo bolniško odsotnost Petra Rus Plazar, njeno mesto bo nadomestila
Jasmina Krošelj.
Skozi leto smo, kolikor je bilo v naši moči, pomagali z nadomeščanjem v enoti Vila in Peter
Pan.
V počitnice gremo z nekoliko višjim številom vpisanih otrok kot običajno, vendar smo še
vedno lahko organizirali predvidene dopuste.
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V naši enoti bomo v prihajajočem letu morali prebrusiti in prebarvati lesene ograje na terasah,
smiselno bi bilo razmisliti o dodatnem peskovniku zadaj na igrišču za vrtcem, obstoječim pa
dodati mivke. Spredaj na mestu kjer je senčnica bi lahko izkoristili za dodatno igralo (pesek,
lesene gredi,..), ali pa bi prestavili majhno igralo ki se nahaja zadaj in nima prave funkcije.
Dopolniti bomo morali tudi športne rekvizite.
V enoti smo kljub razmeram tudi v tem letu izvedli nekaj skupnih aktivnosti in dejavnosti.
Skupno načrtovano pa vendar po mehurčkih smo izvedli dejavnosti ob tednu otroka, cela enota
je obeležila slovenski dan športa, skupaj smo sodelovali pri projektu Tek podnebne
solidarnosti, pripravili smo razstavo o Afriki, o izdelanih knjigah ob svetovnem dnevu knjige,
pridružili smo se šoli v humanitarni akciji zbiranja zamaškov ter akciji Deželak – junak in za
otroke iz socialno šibkih družin prispevali 684,19 eur. V mesecu maju smo praznovali rojstni
dan enote, 4. in 5. oddelek pa sta za vse skupine preko interaktivne tehnologije pripravili
dramatizacije zgodbic.
Tri krat v tem letu smo zbirali star papir in zbrali 3800 kg.
Strokovne delavke smo uredile barako, v vrtcu smo uredile in označile športne rekvizite,
likovni material, skupne knjige ter uto na igrišču. Za promocijo ob humanitarnih akcijah smo
dale izdelati tablo – transparent Enote Pika Nogavička.
Kljub razmeram, smo v enoti postorile kar nekaj del ki vzamejo veliko časa in bi jih sicer težje
uredile.
Tudi dejavnosti je bilo v teh mesecih kar nekaj, kljub temu da smo ves čas strmele k dobremu
počutju otrok.
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.
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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

Enota Malček
Tudi 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.
Izsek iz poročila vodje enote Malček za šolsko leto 2020/21
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 smo uvajali 7 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.
Uvajanje smo načrtovali korak za korakom, glede na možnosti skupaj s starši ali babicami.
Strokovne delavke smo se sproti dogovarjale o vsem, kar je potrebno za uspešno organizacijo
in izvajanje dela v enoti, ki je bila izmenično odprta oziroma zaprta glede na ZH ukrepe in
potrebe staršev. Število otrok je nenehno nihalo.
Enota Malček je bila tako zaprta v času od : 26. – 30. 10.; 2. – 6. 11. in 22. – 31. 12. 2020.

Od januarja dalje je bila enota ves čas odprta. Dogajalo se je, da so starši otroka odjavili šele ob
8. uri ali pa sploh ne, strokovne delavke pa smo že bile na delovnem mestu.
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Nekateri otroci so biliod oktobra dalje odsotni tudi do 3 mesece in se nato ponovno uvajali.
Tudi nedelje so bile delovne za oblikovanje tedenske organizacije.
V tem šolskem letu smo bile strokovne delavke na čakanju, na izrednem dopustu, vzgojiteljica
Marinka na bila februarja bolniško odsotna, kar smo notranje pokrivali s prilagajanjem
pogodbe o delu dodatne pomočnice vzgojiteljice Mirsade H., ki je na ta način dobila koristne
izkušnje, otroci pa nemoteno dnevno rutino. Pomočnica vzgojiteljice Andreja V. je nudila 2x
tedensko pomoč v Piki Nogavički, v novembru in decembru.
V »Corona času« smo pogrešali:
 občasna druženja z oddelki,
 obiske knjižničarke, medicinske sestre, za higieno rok in zobne asistentke za zobno
preventivo;
 sodelovanje staršev pri dejavnostih v dopoldanskem času za obogatitev programa.
Učno okolje – dopolnitev opreme in didaktike:







likovni kotiček iz 13. oddelka Vile;
zamenjava police na zaščiti radiatorja v kotičku Dom;
nov poganjalec;
slikanice in kartonke,
Tolo hiša s figurami,
Glasbila – ropotulje, palčke in kraguljčki.

Uspešna izvedba desinsekcije mravelj v enotah Malček in Mali Princ.
V okolici Malčka smo s pomočjo donacije uspešno izvedle delovno akcije in uredile razraščenost
grmov ter polepšale zelenico pri vrtcu.
V Malčku se zahvaljujemo:





ravnateljici Jožici Repše za sodelovanje in vse telefonske odgovore v tem posebnem letu, tudi v
času vikendov;
pomočnici ravnateljice Maji Božič hvala za sodelovanje, za vsa nadomeščanja v oddelku in
hvala za dopolnitev sredstev v kotičkih;
vzgojiteljici Jerneji Š. Božič, organizacijski vodji Pike hvala za sodelovanje in organizacijo ter
vsem delavkam, da lahko bivamo v enoti v avgustu, ko smo zaprti;
enoti Mali Princ - vzgojiteljici Petri Paver za izmenjavo primerov dobre prakse in podporo pri
uvajanju novincev, Špeli Arh in Anamariji Unetič pa za sodelovanje in pomoč pri
nadomeščanju odsotnosti.

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.
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V sanitarijah in razdelilni kuhinji je še vedno nujno zamenjati dotrajano, še prvotno keramiko,
kar bomo realizirali v dogovoru z Mercatorjem.
Z mizarskimi storitvami smo zamenjali dotrajano zgornjo polico na varnostni zaščiti radiatorjev
v prostoru bivše pisarne, kjer je zdaj igralni kotiček, ostaja še zamenjava čelne maske na zaščiti
radiatorja v tem kotičku.
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.
Uredili smo vodovodno napeljavo tako, da omogoča preprečevanje legionele, temperaturne šoke
skladno s Priporočili Inštituta za javno zdravje.
Zamenjali smo dotrajano klima napravo v igralnici.
Zamenjano večnamensko igralo služi svojemu namenu in nudi otrokom Malega Princa veliko
novih gibalnih izzivov ter priložnosti za igro.
Običajne oblike sodelovanja s starši so bile letos drugačne, izvirne in v skladu z ZH ukrepi.
Nujna dela:
- Ponovna sanacija parketa, ki je bil že saniran pred sanacijo terase še ni bila izvedena,
saj se je ugotovila nova okvara in vzrok prevelike vlažnosti za sanacijo parketa.
Popravilo parketa bo realizirano takoj, ko se izsuši in pade njegova stopnja vlažnosti.
- V knjižnem kotičku je odstopil talni linolej - tudi ugotovljene vlage in pritličnih
prostorov, kjer je bila ne sanirana okvara na dotrajani vodovodni instalaciji. 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.

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.
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Veselimo se gradnje in selitve v nove prostore vrtca in šole v Velikem Podlogu.
Poleg ZH ukrepov preprečevanja Covid-19 je predvsem ravnateljica v preteklem šolskem letu
veliko časa namenila v povezavi z gradnjo in popisom opreme za nov objekt in igrišča.
Pri popisu opreme so s projektantko MV biroja Mojco sodelovale tudi strokovne delavke Peter
Pan in Lumpek iz Velikega Podloga s pomočnico ravnateljice Majo B. in OPZHR Markom Š.
Prostorski pogoji in predvidene izboljšave, investicijsko vzdrževanje v enoti Peter Pan
Dosedanji prostori v tej enoti so majhni, a funkcionalno opremljeni. V pritličju je igralnica 8.
oddelka 3-5 let razdrobljena zaradi nosilnih stebrov in zato manj pregledna. 1. nadstropju
igralnica starejših 5-6 letnih otrok nima sanitarij in otroci koristijo WC šolarjev v pritličju, na
drugi strani šole. Zato si še posebej želimo več večjih igralnic, primerne sanitarije in garderobe
za oddelke ter vse pripadajoče prostore za kader. Ločeni igrišči za otroke vrtca in šolarje bi
omogočili lažje zagotavljati varnost otrok in primernost igral starosti naših otrok.
Pri postavljanju obstoječega pohištva 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.
Enota Lumpek je ena od treh naših najmanjših enot vrtca in je v preteklem šolskem letu
2020/2021 imela oddelek 2-3 letnih otrok 1. starostnega obdobja, katerega je po medletnem
izpisu dveh otrok obiskovalo še 12 otrok. 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. Stopnice smo obložili s penasto oblogo.
Tudi to šolsko leto smo se z drugačno postavitvijo trudili izboljšati prostorske pogoje v enoti.
Letno poročilo organizacijske vodje enote Peter Pan in Lumpek, junij 2021
V enotah Lumpek in Peter Pan je v septembru prišlo do menjave kadra. Petra M. je prišla v
Peter Pan, Natalija V., ki je nadomeščala porodniški dopust Maje V. pa v Lumpek. Jasmina Š.
je v septembru pomagala Petri M. in kasneje prevzela vlogo matične pomočnice vzgojiteljice v
tem oddelku, saj je imela pomočnica Mojca Z. bolniško odsotnost in dopust pred odhodom v
pokoj.
V septembru smo se z učiteljicami v Podružnični šoli dogovorile, da je do počitka otrok iz
vrtca travnato igrišče namenjeno izključno potrebam predšolskih otrok, ko pa je čas počitka, se
z ustreznimi ukrepi , ki jih priporoča NIJZ lahko poigrajo tudi šolski otroci. Peskovnik se ni
uporabljal, igrala so se dnevno razkuževala. Veliko smo bili zunaj, na poljski poti, v gozdu in
igriščih (Gržeča vas, Jelše). Prav tako smo bili septembra brez sušilnega stroja, v oktobru pa
smo ga nujno potrebovali, saj so bile temp. nižje in vreme deževno. Zunaj so začeli z
urejanjem ceste, pločnika. Na cesti so začeli z izkopavanji s stroji, vse se je kadilo in bilo
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glasno. Dela na cesti so nas prisilila, da smo vedno več ostajali na šolskem igrišču, saj je bila
hoja tudi po poljskih poteh nevarna. Tam so drveli tovornjaki. Z oktobrom smo v enoti P.P.
dobile tretjo pomoč Natalijo I. in končno smo se razbremenile, saj smo do njenega prihoda
same pokrivale zapiranje enote. Namesto Natalije I. je bila v enoto Lumpek sprejeta Patricija
Lanšček.
V času jesenskih počitnic je skupina Kamenčki dobila novo klimo, v garderobi so bili
zamenjani poškodovani obešalniki. Konec oktobra so se zaradi razmer kovid-19 zaprli vrtci in
šola. Delavke smo izkoristile nekaj dopusta in nato bile na čakanju. 9. 11. 2020 se je enota
ponovno odprla za otroke, ki so potrebovali nujno varstvo. Teh otrok ni bilo več kot 7, zato
smo izmenično delali dve »skupini mehurčkov«.
Izmenjevali sta se na 14 dni do tri tedne. V tem času smo same poskrbele za čiščenje posode v
kuhinji in čiščenje prostorov v enoti. Med božično novoletnimi prazniki je bila enota zaprta. Z
delom za najnujnejše primere smo v enoti nadaljevali 4 januarja. V začetku januarja je Nina P.
odšla na daljšo bolniško odsotnost. Delali sva dve strokovni delavki, dve sta bili na bolniški,
nekaj jih je bilo doma na čakanju in na nujnem varstvu otrok od 1-5 razreda. V tem času so
nekatere prebolele korono.
9. februarja smo se počasi vrnili v vrtce. V enotah Lumpek in Peter Pan smo imeli kar tri
dolgotrajne bolniške, zato smo se kolikor se je dalo pokrivale same.
Marca smo dobile pomoč za nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti v noti Peter Pan. Končali
so z deli na cesti, uredili so nam igrišče in postavili ograjo. Spet smo se začeli vračati na
poljske poti, pohode in v gozd. S Sergejo je starejša skupina izvedla prve rolarske korake.
V enoto vrtca Lumpek se je iz porodniške vrnila vzgojiteljica Maja V., za nadomeščanje
porodniškega dopusta Patricije L. pa kot tretjo pomoč pomočnico vzgojiteljice Jasmino Sintič.
Držali smo se v mehurčkih, vsaka skupina je odpirala zase, nismo se družili. Konec marca so
nas ponovno zaprli.
12. aprila se je za obdobje enega meseca vrnila z bolniške Nina B., ki smo je bili vsi zelo
veseli. Na igrišču Peter Pan so urejali še zadnja dela v povezavi z novo infrastrukturo in
porezali grmovje okoli šole. Tudi v Lumpku je bilo izvedeno generalno čiščenje, razkuževanje
zunanjih in notranjih prostorov.
Z otroki smo hodili na travnike, polja, gozd. V enoti Peter Pan so se začele pojavljati vodene
koze, ki so jih prebolevali otroci vseh treh skupin, zato je bilo meseca maja 2020 v 8. in 9.
oddelku nekoliko manj otrok. Maja nas je Nina B. ponovno zapustila, kar smo same
nadomeščale.
Konec maja je bila v Podlogu uradna otvoritev nove ceste in urejene infrastrukture.
Praznovanje enote smo obeležili z utrinki druženj in športnih dejavnosti od doma, ki smo jih
združile v krajši filmček.
S prvim junijem smo za nadomeščanje daljše B ponovno zaposlili pomočnico vzgojiteljice
Sergejo B., v enoti Lumpek pa je vzgojiteljica Natalija V. izkoristila zadnje dni dopusta.
Začela so se dela za gradbena dela in pregled in dopolnitev seznama opreme za novo šolo in
vrtec.
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Skozi Podlog je junija potekala še kolesarska dirka po Sloveniji, katero so si ogledali tudi naši
predšolski otroci s svojimi starši.
S skupino Lumpki smo zaradi ZH ukrepov letos manj sodelovali, v enoti Peter Pan pa nam je
uspelo nekaj sodelovanja in skupnega načrtovanja izvesti med skupinama Mavrica in
Kamenčki.
Zahvalila bi se vsem strokovnim delavkam v enoti Lumpek in Peter Pan za potrpežljivost,
fleksibilnost in pomoč pri nadomeščanjih in delu. Bilo je težko, a brez vas bi bilo še težje.
Hvala tudi organizacijskima vodjema enot Pika Nogavička in Peter Pan, Jerneji Š. B. in
Marjetki L., ki sta nam občasno priskočile na pomoč nadomeščati odsotnost strokovnih delavk
naših enot s svojimi strokovnimi delavkami.
Pohvalila bi dobro in korektno sodelovanje s hišniki v Velikem Podlogu, ter OPZHR Markom
Škofca in Majo Božič pri načrtovanju novega vrtca in igrišča v Velikem Podlogu. Hvala.
Zapisala vodja enote:
Janja Furar

Enota Vila
je tudi v tem šolskem letu poslovala od 5.30 do 16.30 ure.
Po odprtju enote s predvidenimi tremi oddelki v maju 2010 je bilo od 2. 1. 2013 do 31. 8. 2020
v enoti pet oddelkov, dva od njih v nenamenskih prostorih v pritličju in 2. nadstropju mansarde.
Poleti 2020 je bil ukinjen oddelek v 2. nadstropju, kar je glede na že vključene otroke prineslo
spremembo v oblikovanju oddelkov ter hkrati v enoti en oddelek otrok 1. starostnega obdobja
manj.
Od 1. 9. 2020 so v Vili le še štirje oddelki. V pritličju oddelek 2—3-letnih otrok 1. starostnega
obdobja in izjemoma, začasno v bivši telovadnici, oddelek 3—4-letnih otrok, ki so koristili WC
pri stranskem vhodu na igrišče. V 1. nadstropju sta bila dva homogena oddelka, po en 4—5 in 56-letnih otrok 2. starostnega obdobja.
Prostorski pogoji in predvidene izboljšave v enoti
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. Ob nalivu dežja vdre v klet voda, kar rešujemo s potopno črpalko,
a tudi z višjo stopno vlažnosti. Da bi preprečili vpliv vlažnosti in smrad iz kleti v zimskih mesecih
bo v prihodnosti potrebno sanirati klet oziroma vsaj omogočiti izsuševanje zraka v kleti za kar
bo potrebno nabaviti nov aparat.
Zaradi oddelka v bivšem večnamenskem prostoru nam še vedno manjka prostor za gibalne in
druge aktivnosti, sestanke s starši. Blazine in športni rekviziti so po vseh oddelkih in enotah vrtca,
ker zanje tu ni ustreznega prostora.
Ni tudi ustreznega prostora za servirne vozičke, ki so zato na hodniku v pritličju, kar zožuje
prehode otrok in odraslih na stranskem izhodu na igrišče in še oteži dostopnost na WC 4—5letnim otrokom, ki bivajo v bivši telovadnici in zato nimajo svojega WC-ja.
Dvonadstropna stavba nima požarnih stopnic.
Po ukinitvi oddelka v mansardi, v 2. nadstropju, so strokovne delavke v večnamenskem prostoru
dobile svoj prostor za načrtovanje, izvedbo strokovnih aktivov in drugih sestankov, prostor za
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hrambo posteljnine oddelkov, skupne didaktike in knjižnega gradiva, a žal še nimamo ustreznih
omar za ta namen, saj se je pohištvo in oprema, ki je ustrezala tudi za oddelek najmlajših selilo
v začasno enoto Drobižek.
Že več let se soočamo z visokimi stroški popravila starega pomivalnega stroja, ki bi ga bilo
potrebno zamenjati, a je bilo finančnih sredstev za investicije v Vili le za zamenjavo dotrajanih
ležalnikov v 13. oddelku in najnujnejša popravila na igrišču.
Letno poročilo organizacijske vodje enote Vila, junij 2021
Za sabo puščamo turbulentno leto, z veliko prilagajanja, omejitev, posebnosti, prepovedi,
celoletno daljšo bolniško odsotnostjo dodatne pomočnice vzgojiteljice in bolniško odsotnostjo
resno bolne pomočnice vzgojiteljice v jesenskem obdobju. V vsakem izmed nas je pustilo
takšno ali drugačno sled, grenko izkušnjo, porušilo obstoječa prepričanja, znanja in izkušnje,
povzročalo stres in skrbi, predvsem pa nas je omejilo v medsebojnem povezovanju,
sodelovanju med oddelki, medsebojni pomoči, dopolnjevanju in sproščenem, igrivem vzdušju
tako med zaposlenimi kot tudi med otroki v Vili.
Delo je potekalo celo leto v mehurčkih, v letošnjem šolskem letu v štirih homogenih oddelkih,
(2-3, 3-4, 4-5 in 5-6 let). Sledili smo navodilom in omejitvam. Enota je obratovala ves čas, tudi
v času zaprtja vrtcev, takrat sta bila odprta, v času jesenskih počitnic, ko smo gostovali v Enoti
Pika Nogavička in prvi teden novembra, dva oddelka z omejenim številom otrok. Že v drugem
tednu novembra so bili odprti trije oddelki in od drugega tedna decembra naprej vsi štirje
oddelki. V oddelkih se je postopoma večalo število otrok. Ves čas so bile primorane
vzgojiteljice med vikendi sodelovati s starši in zbirati število otrok v svojih oddelkih ter mi
sporočati, da sem oblikovala poimenske sezname za posamezne oddelke z organizacijo
delovnega časa, vse to sem posredovala ravnateljici, pom. ravnateljici in vodji prehranskega
režima…Skozi celotno obdobje omejenega obratovanja vrtca sem sodelovala z vodstvenim
kadrom, izmenjevala informacije organizacijskega pomena, ki so se redno tedensko spreminjale
in iskala smernice in usmeritve. V novembru smo imeli tudi en oddelek v karanteni. Zaradi
upoštevanja ukrepov tako s strani kadra kot tudi staršev smo se dobro držali z zdravstvenega
vidika, bolezni pri otrocih kot tudi odraslih je bilo manj in zato oddelki odprti. Ko so se vrtci
ponovno odprli drugi teden februarja, so se oddelki takoj napolnili. Soočali smo se z velikimi
težavami, kako zagotoviti spoštovanje vseh ukrepov podanih s strani Nijz.
V februarju smo imele strokovne delavke SA Vila (24.2.2021) s pomočjo Zoom srečanja z
namenom načrtovati in iskati možne skupne povezujoče dejavnosti v enoti. Tako smo za naše
družine v mesecu marcu pripravile in oblikovale presenečenje v obliki filma, kjer so bili zbrani
kolaž utrinki dogajanja po oddelkih. V enoti smo organizirale tri akcije zbiranja starega papirja
in skupaj s družinami zbrale 540€, ki smo jih v celoti namenile posebnemu dogodku ob
zaključku vrtčevskega leta - praznovanju rojstnega dne Vile, 16. 6. 2021, ko je naše otroke
razveselila animatorka Alenka Kolman z otroško predstavo Super krila na obisku. Skozi celo
leto smo po oddelkih z dekoracijami in izdelki naših otrok krasile avlo in hodnike.
Vse bolj in večkrat opažamo, da našo Vilo načenja zob časa. Igrala, klopi so ali razmajana ali
leseni deli razpokani, zgniti, ograje razmajane že do te meje, da so nevarne, železna ograja na
vhodu potrebna obnove. Temu primeren je bil tudi seznam predlogov za vzdrževanje in
investicijska dela v prihodnjem šolskem letu.
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V naslednjem šolskem letu bo potrebno pomisli in omogočiti bolj prijazno delavno okolje tudi
za zaposlene. Z virusom se bomo in se moramo naučiti živeti, a ne na račun samoumevnega
prepuščanja odgovornosti dela strokovnega kadra. Tako kot cenimo življenja in dobrobit otrok,
je še kako pomembno, da cenimo zaposlenega, ki se celo leto razdaja in prilagaja. Enkrat se
sprazni tudi naša vreča. Naučene smo delovati drug z drugim, v tem letu pa smo bile vsaka
zase, v svojih mehurčkih, nič ni bilo dovoljeno, vse prepovedano. Se sprašujemo, če to sploh je
še vrtec. Otroci se med seboj ne poznajo, strokovne delavke razpete, vzdušje zadržano.
Nesprejemljivo se zdi dejstvo, da so otroci sprejeli omejitve, dejansko ostanejo na svojem delu
igrišča, čeprav nimamo vidnih mej in pregrad, gledajo otroke iz druge skupine, ko gredo mimo,
a je pogled vse kar jim je ostalo, gredo naprej in mimo. Bodo starejši otroci še znali čutiti
mlajše, jim pomagati, jih počakati….vse to je nekoč krasilo našo enoto.
Želimo si ponovne možnosti sodelovanja, povezovanja, medsebojne pomoči tako med oddelki,
s starši, kot tudi med enotami.
Zapisala: Marjetka Lekše

Enota vrtec Drobižek
se je odprla s 1. 09. 2020. Enota je nastala zaradi pomanjkanja mest za najmlajše otroke 1-3 let
v naših enotah vrtca. Po ukinitvi oddelka v mansardi Vile, smo z najemom prostorov v privatni
hiši Vehovar, na ulici Mladinskih delovnih brigad 18, dobili nadomestni oddelek za 14 otrok 12-let. Prostore smo večidel opremili le s selitvijo pohištvom in opreme iz Vile in drugih enot
vrtca ter nabavili le osnovna didaktična sredstva. Prizadevne strokovne delavke enote so tekom
leta na igrišču in ograji z različnimi samoiniciativnimi akcijami sproti odpravljale morebitne
nevarnosti ter tako bistveno doprinesle k temu, da so se otroci dobro počutili in bili varno
raziskovali okolico. Igro in gibanje otrok so obogatile v dogovoru s starši s športnimi pripomočki
in dodatnimi Poly blazinami, ki so bili nabavljeni iz donacij. Z racionalno porabo sredstev za
investicije smo uspeli pridobiti sredstva za gugalnico za najmlajše, ki bo obogatila bivanje otrok
na igrišču predvidoma že v jeseni 2020.
Letno poročilo vodje enote Drobižek, junij 2021
Drobižek je najmlajša enota vrtca Leskovec, saj delujemo eno leto. V enoti smo zaposlene tri
strokovne delavke, Ana Tomažin in Darja Cesar za polni delovani čas, ter Alenka Jamnik za 3,
5 ur z otroki plus čiščenje 1 ura in pol dnevno.
Letošnje uverturno leto je dalo precej niti ne tako organizacijskih izzivov, saj smo bile konstantne
na delu, usklajena, uglašene na vseh nivojih informiranja, povezovanja, odprte komunikacije,
reševanja izzivov, ni bilo bolniške odsotnosti. V času od 19. 10. do 23. 10. 2020, nam je enota
Vila prijazno priskočila na pomoč, saj je bilo delo s 13-imi 11- mesečniki in 1deklico, ki je
dopolnila 16 mesecev zelo fizično naporno, saj so bili vsi 11 mesečniki nehodeči še do začetka
korone. Ker spremljevalka Petra Bogolin v tistem tednu ni imela otroka, ki ga spremlja v oddelku,
nam je skupina Škorenjčki in organizacijska vodja enote Marjetka prijazno ponudila njeno
pomoč, ki je bila zlata vredna. Hvala še enkrat za to. Hvala tudi organizacijski vodji enote Pike
Nogavičke Neji Škrbina Božič, ki je nam bila pripravljena priskočiti na pomoč s strokovnim
kadrom, ki je bil v tistem najtežjem obdobju nam na voljo. Hvala.
No nato je sledil korona čas, v katerem je hodilo med 2 in 5 oz. 7 otrok. V času razglašene
epidemije, smo delavke izmenično glede na potrebe po varstvu otrok bile na čakanju na delo. V
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času, ko je bilo v enoti malo otrok, smo tudi same pomivale posodo, tako da smo še tu malo
priskočile na pomoč kadru v kuhinji.
Praktično je uvajanje pri nas steklo v drugi polovici maja 2021, saj je korona in bolezni ( adeno
viroze, prehladi, vročine…), zahteve NIJZ- ja o zdravih otrocih v vrtcu, nas tako zdesetkalo, da
je konstanta števila otrok začela rasti v aprilu, no in sedaj lahko rečemo, da smo res popolnoma
uvedeni.
Smo pa se z zagrizenostjo spopadale z izzivi urejevanja okolice enote (zaščito ograje z mrežo za
senco in škarpe, varnostna ograja na meji s Sončkom- vse donacijska sredstva in izdelava), tudi
interierja, nabavo plastičnih a finkcionalnih igrač za igro zunaj, nabavljenih z donacijskimi
sredstvi, nabavo igralnega poligona za plezalne potrebe otrok te starostne skupine, prav tako
nabavljen iz donacijskih sredstev, nabavo plastičnih kosilnic, igralne hiške za igro v igralnici,
preprostih poganjalcev za igro zunaj in v igralnici…
Ponosne smo na svoje letošnje delo in doprinos h kvaliteti dela in k stimuliranju gibalnih
spretnosti otrok starih od 1- 2 let. Vse to nam daje zagon za nove ideje in podvige, ki bodo
počakali na kasnejše datume.
Zapisala: Darja Cesar

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.
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-

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
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.
V toplejših mesecih, še posebej v sušnem obdobju, smo se na igrišču za hišo soočali z vdorom
čebel, ki so hodile piti od sosednjega čebelnjaka k ribniku drugega soseda Arh čez otroško igrišče
ter tako ogrožajo otroke in odrasle. Da bi preprečili pike čebel pogosteje nismo uporabljali tega
dela igrišča ter si prizadevali pogosteje kositi travo.
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 in v pritličju pod našimi
prostori 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;
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- 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.
Enota Lumpek v Velikem Podlogu je 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.
Veseli smo gradnje novega objekta Podružnične šole in vrtca, kjer bodo od 1. 9. 2022 4
oddelki vrtca, dva predvidoma iz 1. starostnega obdobja 1-3 let in dva 2. starostnega
obdobja 3-6 let.

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.
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.

Letno poročilo organizatorja prehrane in zdravstveno-higienskega režima za šolsko leto
2020/2021, 21. 6. 2021
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PREHRANA
V šolskem letu 2020/21 smo v vrtcu (in v šoli) ohranili utečen sistem načrtovanja prehrane, z
določenimi prilagoditvami. Predvsem v šoli je bilo več prilagoditev, povezanih s protokoli za
preprečevanje COVID-19.
Ohranilo se je:

















Mesečno načrtovanje jedilnikov s sprotnimi tedenskimi prilagoditvami jedilnika za
vrtec, centralno šolo, podružnično šolo in zaposlene,
katalog jedi z označenimi alergeni
Tedensko načrtovanje vrteških in šolskih dietnih obrokov
1x tedensko brezmesni dan (skladno s Smernicami zdravega prehranjevanja v VIZ)
ohranjena 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)
vključenost čim več 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 vrtca
Uporaba ustreznih termo posod za transport dietnih obrokov
zagotavljanje čim večje pogostosti in zadostnih količin zelenjavnih prilog pri zajtrku (in
šolski malici)
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
voda in nesladkani čaji
Ohranili smo kuhanje čaja v razdelilnih kuhinjah

Zaradi covid-19 ukrepov so se izvajale naslednje prilagoditve:









V šoli nismo izvajali dvojne malice vsakih 14 dni – ker se je malica uživala v učilnicah
V šoli ni bilo ločenega odmora za sadno malico, temveč so otroci sadje prejeli poleg
malice
V šoli pri kosilu se je pripravil točen razpored prihoda na kosilo, med kosilom so se
redno razkuževale mize in stoli
V šoli in vrtcu je vsa malica v učilnice in igralnice prihajala pokrita (da ni bilo možnosti
stičnega prenosa okužbe preko živil
V šoli se je otrokom v večjem obsegu ponujalo porcijske izdelke, npr. sirovke in druge
štručke, mleko, med, maslo, kosmiči v lončku, prav tako se ni ponujalo v šoli
pripravljenih namazov (zaradi protokola razdeljevanja malic v razredu)
Tradicionalni zajtrk se je izvedel 11. junija, namesto v novembru, zaradi jesenskega
zaprtja šol, izvedli smo ga v učilnicah, namesto v jedilnici, kakor je bilo v preteklosti
Malica malo drugače v šoli se je izvajala prav tako v učilnicah, namesto v jedilnici
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Dodatne novosti pri prehrani:


Prehod na elektronsko naročanje živil v centralni kuhinji preko knjigovodskega
programa – omogoča še boljši nadzor nad oddajo naročil ter večjo skladnost z razpisno
dokumentacijo
 Še bolj transparentno sodelovanje z lokalnimi ponudniki sadja, zelenjave in drugih živil
– po predlogu revizije, ki smo jo imeli med letom
 Povečana prisotnost organizatorja prehrane v centralni šolski kuhinji (za bolj direktno
sodelovanje s kuharskim osebjem)
 Izvedli smo video izobraževanje za strokovne delavke in kuharico v Velikem Podlogu
na temo celiakija in brezglutenska prehrana
 Dokončna ureditev odvoza bioloških odpadkov izpred kuhinje in izpred večjih enot
vrtca (Vila in Pika Nogavička), vključno z namenskimi zabojniki
 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.
Upoštevamo 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 papriko in
živila ki vsebujejo papriko, preobčutljivost na koruzo, ki zahtevajo dodatno natančnost pri
načrtovanju, pripravi in razdeljevanju 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 še vedno soočamo z težavami iz preteklosti. 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 omenjeno vpliva tudi na počutje zaposlenih na delovnem mestu, tako da še vedno beležimo
veliko bolniških odsotnosti kuhinjskega osebja.
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V tem šolskem leta smo ohranili organizacijo kadra iz preteklega leta, saj se je izkazala za
učinkovito. 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.
V teku je gradnja nove šole in vrtca v Velikem Podlogu, s čimer računamo, da bomo v letu 2022
pridobili večjo, zmogljivejšo kuhinjo, ki bi lahko pokrivala vse oddelke šole in vrtca v Velikem
Podlogu.
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).

ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM
Redno izvajanje zobne preventive – se ni izvajalo, zaradi priporočil vezanih na preprečevanje
širjenja okužbe covid-19.
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.
V šolskem letu 2020/21 sem bil s strani strokovnih delavk obveščen o 35 različnih primerih
nalezljivih bolezni, za katere smo pripravili obvestila za starše. Med temi so bile poleg različnih
prehladnih obolenj najbolj pogoste bruhanje, driska, norice (vodene koze), angina, uši, garje,
konjunktivitis (vnetje oči), gliste. Pri tem je treba upoštevati tudi, da smo imeli 3 mesece v vrtcu
le nujno varstvo zdravih otrok.

EPIDEMIJA COVID-19
Skozi celotno šolsko leto smo izvajali različne ukrepe za preprečevanje širjenja covid-19, skladno
z veljavnimi priporočili. Priporočila so se v tem času precej spreminjala in temu primerno so se
tudi v vrtcu nekoliko spreminjala navodila in protokoli.
Zadnja priporočila za vrtce so datirana na 13.1.2021 in se od takrat več niso spreminjala, tako da
navodila za vrtce ostajajo tudi v tem trenutku enaka, kljub vedno večjim spremembam, ki se
dogajajo izven javnih zavodov.


26.10.2021 so se zaprle vse šole in vrtci, izvajalo se je le nujno varstvo otrok
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29.1.2021 se je začelo obvezno testiranje zaposlenih, ki so prisotni v zavodu
9.2.2021 so se v šole vrnili učenci 1.-3. razreda, tudi v vrtec je bilo vključeno več otrok
22.2.2021 so se v celoti odprle šole in vrtci, za vse vključene otroke.
Od 1.4.2021 do 12.4.2021 so bile ponovno v celoti zaprte šole in vrtci, za vse vključene
otroke.
Od 12.4. dalje je delo v šolah in vrtcih potekalo po novem »običajnem« redu.

V času zaprtja vrtcev sem skrbel za organizacijo tehničnega kadra, ki je skrbel za odprte enote
vrtca, skrbel za načrtovanje jedilnikov (za otroke v nujnem varstvu ter šolarje, ki so v vmesnem
obdobju prihajali na šolo po topli obrok).
V sodelovanju z organizacijskimi vodjami enot, pomočnico ravnateljice in ravnateljico smo iz
tedna v teden na podlagi prijavljenih otrok pripravljali organizacijo kadra, sodelovali pri
reševanju karanten ter komunicirali v primerih, ko so se spreminjala veljavna priporočila.

Skladno s priporočili NIJZ smo v oddelkih vrtca bolj ali manj aktivno obveščali starše v primeru
otrok z vidnimi simptomi prehladnih obolenj. Pri tem so se strokovne delavke srečevale z
različnimi odzivi s strani staršev – od tega, da smo preveč striktni, do tega, da bi morali še bolj
aktivno pošiljati domov otroke z znaki prehlada.
Kljub razglašeni epidemiji in jasnim navodilom s strani pristojnih inštitucij so določeni starši, pa
tudi pediatri težko sprejeli, da v vrtec ne smemo sprejemati otrok 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 tudi v tem šolskem letu predstavljali velik
izziv. V obdobju izvajanja nujnega varstva je bilo treba iz vikenda v vikend na novo postavljati
organizacijo in se dogovarjati, kdo, kje in kdaj bo pokrival posamezne enote. Srečevali smo se z
karantenami, tako oddelkov kot zaposlenih. Večino protokolov je bilo že pripravljenih iz
prejšnjega šolskega leta, a je bilo tudi njihovo izvajanje naporno in dolgoročno težavno za
zaposlene. Z rednim hitrim testiranjem so se pojavljali tudi lažno pozitivni in pa asimptomatski
pozitivni testi, ki so prinesli nove zaplete pri organizaciji kadra.
Veliko je bilo sprotne komunikacije s strokovnimi delavkami, najprej v času izvajanja nujnega
varstva, še bolj pa od aprila dalje, ko se je na nivoju države začelo z upadom epidemije in
rahljanjem ukrepov skoraj povsod, razen v javnih zavodih.

Sodelovanje z inšpekcijskimi službami:
V šolskem letu 2020/21 smo imeli inšpekcijskih nadzorov s strani ZIRS ni bilo, kar pripisujem
tudi zasedenosti inšpektorjev z nadzorom covid-19 postopkov. Smo pa imeli inšpekcijski pregled
v juliju 2020 (lansko poletje), ko se je stanje nekoliko ustalilo. Opravljen je bil pregled naših
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navodil za zaposlene, postopkov in protokolov, vezanih na covid-19, ter redni inšpekcijski
pregled v enotah Vila in Mali Princ. Opažene so bile določene nepravilnosti, ki smo jih med
poletnim časom tudi odpravili.
Sodelovanje v aktivu OPZHR:
Aktivno sodelujem v dveh aktivih OPZHR, v aktivu Dolenjske, Posavja in Bele krajine, in v
aktivu obljubljanskih vrtcev, kjer z ostalimi organizatorji izmenjujemo informacije o novostih,
izboljšavah, zakonodajnih spremembah na področju našega dela.
Poleg redne elektronske komunikacije sem se udeležil več srečanj aktiva preko zoom
videokonference z obema aktivoma. Na aktivih smo obravnavali različne tematike, izmenjevali
izkušnje, vezane na covid-19 ter primere dobrih praks iz različnih vrtcev.
Higiena in čiščenje:
Redno sem skrbel za naročanje higienskega materiala, čistila in pripomočke za čiščenje ter za
razkužila ter zaščitne maske, ki jih potrebujemo skoraj vse šolsko leto.
Od ponovnega odprtja vrtcev in šol (marec, april, maj) smo imeli precej težav z bolniško
odsotnostjo kadra, tako da gre vsa pohvala tistim, ki so bili v službi in poleg rednih zadolžitev
pokrivali odsotnosti drugih. Dodatnega kadra za pokrivanje odsotnosti v tem času skoraj nismo
imeli, oz. le za res kratek čas.

ORGANIZACIJA DELA
Javno naročanje:
Sodeloval sem pri postopkih, vezanih na javni razpis za nabavo živil. Izpeljal sem vnovično
odpiranje ponudb, preverjanje kakovosti ponudb in s tem zagotovil naročanje kar najbolj
ustreznih živil. Ob zaključku šolskega leta sem izpeljal dodatne postopke za naročanje živil pri
lokalnih dobaviteljih, s katerimi bomo nadaljevali sodelovanje, da bi pri šolski in vrteški prehrani
ohranili čim krajše verige ter visok delež vključenosti živil lokalnega izvora in ekoloških živil.
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 zaščitne opreme (mask) za zaposlene v vrtcu, rezervne opreme za omarice PP v enotah
vrtca, nabavo novega sušilnega stroja in nove klimatske naprave v Velikem Podlogu, nabavo
insekticidov za uporabo pri bivanju oddelkov v naravi, 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, pri sanaciji poškodovanih oken v enoti
Vila, pri nabavi računalniške opreme, sodeloval z izvajalcem vzdrževanja klimatskih naprav v
enotah vrtca, poskrbel za novo pogodbo z dobaviteljem razkužil, izvedel izbor novega izvajalca
odvoza bioloških odpadkov, ter sodeloval pri pripravi finančno investicijskega načrta vrtca za
prihodnje leto. Nekaj nabav imam namen izpeljati še med poletnimi počitnicami.
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V juniju sem bil odgovoren tudi za pripravo načrta za novo igrišče vrtca v Velikem Podlogu, pri
čemer sem sodeloval s strokovnimi delavkami, pomočnico ravnateljice za vrtec in zunanjim
izvajalcem, da bi čim bolj funkcionalno izkoristili prostor, ki ga bomo predvidoma imeli na voljo.
Delno sem sodeloval tudi pri pregledu in pripravi popisa opreme za novo stavbo.
Organizacija tehničnega kadra:
V šolskem letu 2020/21 smo večinoma ohranili organizacijo kadra iz preteklih let, ki se je že
izkazala za učinkovito in tudi v primeru večje odsotnosti kadra se je dalo izvajati nadomeščanje
tehničnega kadra v enotah vrtca. Kljub covid-19 in veliko odsotnosti kadra se je pokrivanje
nekako reševalo iz tedna v teden. Pogrešam večjo fleksibilnost pri zaposlovanju novega kadra za
nadomeščanje v primeru več hkratnih odsotnosti.
Ob vsakih šolskih počitnicah, v času zaprtja vrtcev pa tedensko, sem pripravil organizacijski
načrt dela tehničnega osebja v vrtcu, ter pripravil podatke o prisotnosti otrok in zaposlenih čez
počitnice za kuhinjo.
Organizacija kadra čez poletje:
Pripravljen je 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 okvirni
plan generalnega čiščenja, ki ga bo ponovno nekoliko težje realizirati, ker bosta večji enoti dlje
časa odprti.
Sodelovanje z hišniki:
Transport živil za prehrano in različnih materialov ali pošte poteka skladno z načrtom
organizacije transporta, tako da glede transporta nimamo težav. V preteklem letu smo uspeli
sistemizirati dodaten delež šoferja, ki smo ga zaradi velikega števila enot tudi potrebovali.
Hišniki so poleg ostalega dela zadolženi tudi za preverjanje delovanja grelcev za ogrevanje vode,
izvajanje ukrepov za preprečevanje legionele, vzdrževanje igrišč (košnja) in redno pregledovanje
igral na igriščih.
Sodelovanje in izvedba del med hišniki je podobno, kot v preteklih letih – želel bi večjo
samoiniciativnost in zanesljivost. Še vedno je pogosto treba opozarjati, da morajo biti zadeve
urejene.
Sodelovanje s ostalimi zaposlenimi:
Sodelovanje z ravnateljico, pomočnico ravnateljice, upravo zavoda, organizacijskimi vodjami
enot in ostalimi strokovnimi delavki je tudi v tem šolskem letu teklo tekoče in uspešno.
Za nami je naporno leto, polno zapletov in s korono povezanih izzivov, ki smo jih s skupnimi
močmi uspešno reševali.
V času epidemije in izvajanju različnih protokolov sem ugotavljal, da vsi zaposleni v zavodu
potrebujemo enotna in jasna navodila, ki se jih je potrebno držati in izvajati. Na tak način bi lažje
zagotavljali učinkovitost in enotnost na nivoju vrtca oz. celotnega zavoda.
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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
razbili čakalne vrste in obisk WC-ja »po ukazu«. Higieno zob in drsni zajtrk smo žal morali
ukiniti zaradi preventivnih ZH ukrepov za preprečevanje Covid-19.
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.
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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 ciljne 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,
- zbiranje PVC zamaškov.

9.7 Izvedbe programov 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.
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Zaključno poročilo koordiniranja po metodologiji Korak za korakom
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. 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.
Tudi 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 bomo z isto temo oz. z istim ISSA področjem nadaljevali.
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
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KORAKI DO INTEGRACIJE
LJUDSKO IZROČILO IN MEDKULTURNOST.

Program: MI MED SEBOJ
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.
Letno poročilo o realizaciji programa Mi med seboj, poročanje na zaključni konferenci vrtca,
22. 06. 2021
Člani tima programa »Mi med seboj smo bili Marinka Slemenšek - Malček, Petra Paver – Mali
princ, Nina Baznik – Peter Pan, Maja Miklavčič, Jožica Račič, Sabina Prevolšek – Vila, Špela
Fekonja Cikač – Pika Nogavička, Vesna Perić – svetovalna služba.
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 pridobivati nova znanja, različna praktična orodja, s katerimi smo
omogočili otrokom, da so sproščeni, komunikativni, kreativni, nasmejani in veseli otroci, hkrati
pa smo usmerjali starše k sočutni in ljubeči vzgoji.
Že v samem začetku naj omenim, da je letošnje leto posebno leto zaradi vseh varnostnih
ukrepov preprečevanja Covida-19, zato realizacija programa ni v celoti realizirana. Od oktobra
2020 do februarja 2021 je bila večina otrok doma. V vrtcu so bili samo otroci, ki so potrebovali
nujno varstvo. Kar pomeni, da smo bili dobra štiri meseca in več prikrajšani za izvedbo vseh
vsebin, ki smo jih načrtovali. Po ponovni vrnitvi vseh otrok v vrtec smo izpeljali le dejavnosti,
ki so bile v skladu s predpisi NIJZ.
V programu so sodelovali vsi zaposleni, otroci, starši otrok in zunanji sodelavci.
V letošnjem šolskem letu nam ni uspelo realizirati konkretnih vaj za razvijanje čuječnosti,
sprostitve in različne tehnike za delo v skupini z izvajalko Petro Paver zaradi trenutnih
okoliščin in ukrepov v državi.
Letos smo izpeljali pet roditeljskih sestankov (konec maja in v začetku junija 2021) za otroke,
ki bodo prvič obiskali naš vrtec. Roditeljski je bil namenjen staršem, ki že imajo otroka v vrtcu
v krški občini in staršem, ki prvič vključujejo otroka v vrtec. Roditeljski sestanki so bili
izvedeni v štirih enotah in sicer v Drobižku, Malčku, Lumpku in Piki Nogavički. Pomočnica
ravnateljice za vrtec ga. Maja Božič je staršem predala informacije o vrtcu. Vzgojiteljica Petra
Paver je staršem podala vse pomembne informacije, ki bodo staršem v pomoč pri uvajanju
njihovih otrok v naš vrtec. Sama pa sem predstavila svojo vlogo in delo v vrtcu. Matične
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strokovne delavke se bodo konec avgusta dogovarjale s starši o načinu postopnega uvajanja v
vrtec. Upoštevale bodo individualne posebnosti družin in posebnosti otroka.
Izobraževanje s starši ni bilo realizirano. V času strogih ukrepov je večina staršev bila zelo
obremenjena, zato jih nismo želeli še dodatno obremenjevati s predavanjem preko videa. Prav
tako je predavanje preko videa zelo nehvaležno do predavatelja, ker nima osebnega stika in
odnosa z udeleženci predavanja. Do nedavnega je bilo tudi prepovedano združevanje na javnih
mestih, zato tudi nismo organizirali predavanja za starše.

Strokovne delavke so skupaj z otroki in v sodelovanju starši pripravile poseben dan za otroka,
ki je praznoval rojstni dan v vrtcu. Dan enote in praznovanje posebnega dne enote je letos
potekalo malo drugače kot smo vajeni. Strokovne delavke so skupaj z otroci izpeljale dan enote
po posameznih enotah. Povabljeni so bili različni zunanji izvajalci, predvsem pevci, ki so
otrokom pripravili pravo plesno zabavo.
V tednu otroka je vsaka skupina znotraj oddelka organizirala in izpeljala dejavnosti vezane na
temo otroka. Lahko trdim, da je v našem vrtcu vsak dan poseben dan in dan za otroka, ker
večinoma poslušamo, slišimo ter upoštevamo otroka, njegove potrebe in želje.
Zaradi ne združevanja skupin znotraj enot skupin odprta vrata med oddelki in enotami ni bila
realizirana.
Sama sem pridobila določena znanja glede povezovanja in sodelovanja v okviru projektov
Etwinning. Skupaj s strokovnimi delavkami smo pripravile okviren program za sodelovanje, ki
ga nameravamo v prihodnjem šolskem letu izpeljati.
Strokovne ekskurzije za otroke prvega in drugega starostnega obdobja v tem šolskem letu niso
bile realizirane.
Organizacija in izvedba prireditve ob zaključku šolskega leta na ravni Enote vrtca ni bila
realizirana.
V času zaprtja vrtcev oziroma nudenje varstva otrokom v nujnih primer sem komunicirala s
zaposlenimi preko elektronskega naslova. Obveščala jih o predavanjih vezanih na vsebine
pozitivne psihologije, ker se mi je zdelo, da jim bodo določene vsebine v pomoč v teh
negotovih časih in okoliščinah.
Vsaka enota je organizirala različne dejavnosti druženja znotraj posameznega oddelka.
Septembra se bo skupina zopet sestala in si zastavila nove cilje prilagojene okoliščinam.

Pripravila: Vesna Perić, koordinatorica programa Mi med seboj
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Program:

NARAVNO GIBANJE, ZDRAVJE IN GOZDNA PEDAGOGIKA
Letno poročilo 2020/21, 18.06.2021

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.
Vodja tima: Katja Jerica Žajber
Člani tima: Monika Bizjak, Špela Arh, Jerneja Š. Božič, Mojca Pečnk – Pika Nogavička,
Marjetka Lekše, Vlasta Selak, Melita Levak, Darja Cesar – Vila, Mirsada Halilović – Malček,
Anamarija Unetič – Mali princ, Petra Martinčič– Peter Pan.
V letošnjem šolskem letu se tim za gibanje ni sestal ali se drugače povezal. Žal, smo se zaradi
epidemije preveč usmerili v svoje mehurčke in se nismo povezovali.
V drugi polovici šolskega leta naj bi tim za gibanje pripravil spodbude, smernice za konkretne
izvedbe gibalnih dogodkov na prostem, ki podpirajo celosten razvoj otroka in naravne oblike
njegovega gibanja, a je bila zaradi omejitev epidemije Covid-19 komunikacija med oddelki in
enotami ničelna.
Strokovne delavke so znotraj svojih oddelkov delovale na obstoječih smernicah
programa.
Dnevno so se izvajale sproščene naravne oblike gibanja v naravi (hoja, tek, skoki, poskoki,
valjanje, plezanje, plazenje itn.). Otroci so spoznavali in izvajali različne elementarne igre.
Usvajali smo osnovne prvine ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger, gibanje pa so
povezovali z elementi časa, ritma in prostora.
Cilje Malega sončka, ki so dodobra utečeni smo osmislili v naravi, ker je bilo zadrževanje
zunaj celo posebej priporočeno. Vsak oddelek je skušal uresničiti cilje po svojih zmožnostih.
Manjkale so izkušnje, ki bi jih pridobivali v telovadnici.
Namesto Vlaste Selak sta Jožica Račič in Maja Miklavčič poskrbeli za diplome in medalje.
Zaenkrat je nadležnost klopov manjša kot v preteklih letih. Naj tako ostane!
Vzorni primeri iz razgibane prakse oddelkov našega vrtca naj bodo vsem nam kot
motivacija:
 aktivnosti v gozdu;
 vaje z žogo v igralnici;
 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;
 daljši pohod iz vrtca v naravo, bivanje in aktivnosti v naravi in starši prevzamejo
otroka iz narave;
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 pohod ob krajevnem prazniku, 24.6. je bil znova načrtovan na pobudo Krajevne
skupnosti Leskovec, a je bilo sodelovanje s strani OŠ Leskovec ustavljeno, ker
zaradi epidemije Covid-19 še vedno ne organiziramo množičnih srečanj;
 približno pol ure oz. po želji otrok je 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.
V navedenih aktivnostih je razviden naš skupni globalni cilj, ki ga znova poudarjamo:
Dajmo otrokom priložnost, da so in ostanejo naravni otroci ter pri tem v največji meri
razvijajo svoje gibalne sposobnosti.
Načrti za naprej
V timu smo se in se bomo v bodoče še bolj trudili povezati med seboj in s smernicami za naravno
gibanje doseči 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.
Iz strani Občine Krško in KS Leskovec se izvaja projekt označitve sprehajalnih poti na področju
Leskovca, postavitev enotnih usmerjevalnih tabel, postavitev lesenih klopi in košnja samih poti.
Hvala vsakemu za aktivnost v naravi ali z naravo ter naravnanost, da otroku približate
gibanje v naravi kot pristno in prijetno.
Koordinatorica za program Gibanje - zdravje - gozdna pedagogika: Katja Jerica Žajber

Program: KNJIŽNA VZGOJA V VRTCU
Letno poročilo programa Knjižna vzgoja, šol. l. 2020/21

Vodja tima: Petra Rus Plazar
Člani tima: Urška Štefanič, Mateja Novak, Sabina Bajc – Pika N., Andrejka Vertovšek Malček, Špela Arh - Mali princ, Jasmina Šober, Natalija Ilijaž – Peter Pan, , Nina Prah Lumpek, Ana Tomažin – Drobižek.
Naš skupni globalni cilj, ki smo ga uresničevali:
Omogočiti otrokom, da ob knjigah doživljajo veselje, pridobivajo nove informacije,
oblikujejo pozitiven odnos in ljubezen do knjige ter se igraje opismenijo.
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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.
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 učili 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.
Žal pa je bilo kar nekaj skupinam obisk mestne knjižnice onemogočen zaradi nastale situacije
(covid-19).
Po enotah smo obeležili kulturni praznik in imeli kar kulturni teden, pripravili razstave,
prireditev, na kateri so nastopali vsi otroci posamezne enote.
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 priznanja, ki smo jih podelili za zaključek Palčka
Pripovedovalčka.
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.
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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, bil zadnje leto 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.
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.
V izvedbo nalog v okviru programa Mali sonček je bilo v šolskem letu 2020/2021 vključenih
242 otrok od 2-7 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 tudi letos le
na lokaciji Veliki Podlog. V šolskem letu 2020/2021 smo vadbo izvajali dvanajsto leto zapored,
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vadba pa je zaradi razglasitve epidemije in kasnejših ukrepov potekale le 3x v Domu krajanov v
Velikem Podlogu, ob petkih od 14:45 do 15:30 ure.
V program v Velikem Podlogu je bilo sicer prijavljenih 16 otrok.
Program je vodil Matej Malus, profesor športne vzgoje

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 obračali v tem letu verjetno še posebej
vsak zaposleni vrtca kdaj, eni bolj, drugi manj pogosto, odvisno od potreb in dela, a je
presenetljivo vselej uspela najti čas za vsakega, za kar smo ji hvaležni;
– s šolsko knjižnico - knjižničarka je izbrano knjižnično gradivo za vrtec strokovno
bibliotekarsko obdelala, 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;
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– 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.
Izvajalci: starši in zunanji sodelavci, strokovnjaki po dogovoru.

9.8.4 Sodelovanje z ustanovami in društvi je bilo letos okrnjeno – navajamo sodelovanje v
zadnjem letu:
– Občina Krško
– OŠ Mihajla Rostoharja
– Valvasorjeva knjižnica Krško
– Kulturni dom Krško
– Glasbena šola 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
– Poklicna gasilska enota Krško
– Policijska postaja Krško
– Kostak Krško
– Veterinarska postaja Brežice
– Avtobusna postaja in Nomad Krško
– Pošta Leskovec pri Krškem
– Slovenske železnice – Železniška postaja Krško
– Cvetličarna Lilija in Vrtnarstvo Nečemer
– Trgovski centri: Spar, Lidl, Tuš, Mercator, Mega Dom
– Ekonomska in trgovska šola Brežice, Šolski center Novo mesto
– 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:
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- Prijetno druženje, izmenjava izkušenj in dvig kakovosti strokovnega dela v
sodelovanju strokovnih delavk med vrtci po izbiri, v okviru izvedbe skupnih
aktivnosti z otroki.
Sodelovanje strokovnih delavk rednih oddelkov vrtca z Vrtcem Kerinov Grm, z vsemi člani
tima je potekalo celo leto, 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 vzdrževalnih del, izbor opreme in dopolnitve
pohištva, pridobivanje predračunov izvajalcev ter posredovanje ravnateljici;
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– zbiranje naročil didaktičnih sredstev, pripomočkov, likovnega materiala ... koordinacija
po oddelkih, enotah in z računovodstvom; pregled, izbor najugodnejših ponudnikov,
naročilo ter po dostavi pregled naročenega in razdelitev po oddelkih;
– tekoče spremljanje porabe mesečnih finančnih sredstev po postavkah skupaj z
računovodkinjo, poslovno sekretarko za vrtec Katarino Ivačič ter 2x letno usklajevanje
(december in avgust);
– aktivno sodelovanje in izvajanje nalog v okviru postopkov Komisije vrtca za sprejem
novincev (sprejemanje vpisnih vlog in vnašanje podatkov v program SiVrtci,
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;
- vodenje posameznih strokovnih tem na SA in pedagoških konferencah, v sodelovanju s
pedagoginjo Vesno Perić in koordinatorico izvedbe VIP po KZK Petro Paver;
- kontakt, ciljni obiski, pogovori s strokovnimi delavkami in spremljanje dela strokovnih
delavk po oddelkih, pogovor z njimi po in oblikovanje in 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 enot, 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 Vesno Perić;
- oblikovanje Letnega poročila Enote Vrtca izhajajoč iz letnih poročil strokovnih delavk
oddelkov, poročil vodij enot in koordinatorjev obogatitvenih programov vrtca ter poročil
svetovalne delavke in organizatorja zdravstveno-higienskega režima in prehrane;
- druga dela in naloge, za katera so se pojavile potrebe med letom.
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Učinki in ugotovitve mojega dela so razvidni tudi po drugih točkah poročila realizacije VIP vrtca
za 2020/2021.

9.9.3 Poročilo o delu svetovalne službe v vrtcu, OŠ Leskovec pri Krškem
 REALIZACIJA DELA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 2020/2021, 21. 6. 2021

1. SVETOVALNO DELO Z OTROKI
V letošnjem šolskem letu so bili moji obiski po oddelkih zelo skopi. Po potrebi in glede na
možnosti sem hodila po oddelkih in spremljala razvoj otrok. Največ sem bila v skupinah, kjer
je bilo potrebno hitro ukrepanje pri posameznih otrocih za pridobitev ustrezne pomoči.
V uvajalnem obdobju so otroci potrebovali čas, da se prilagodijo na ritem, rutino, okolje,
vrstnike in strokovne delavke. Po slabih dveh mesecih so se vrtci zaprli. V vrtec so lahko prišli
le tisti otroci, ki potrebujejo nujno varstvo. Kljub manjšem obisku oddelkov je moje delo
potekalo tekoče. V letošnjem letu smo imeli pet odločb in 30 otrok ima odprto osebno mapo.
Potrebe po individualni obravnavi otrok so bile, a jih zaradi okoliščin nisem imela.
Skupaj s strokovnimi delavkami smo opazile in zaznale, da je največ odstopanj na govornem
področju in na področju grafomotorike.
V mesecu januarju sem izpeljala pogovor z otrokom in zapisala zapise pogovorov, ki je
potrebna dokumentacija za uvedbo postopka otrok s posebnimi potrebami.
Sodelovala sem v Komisiji za vstop otrok v vrtec in Komisiji za odlog všolanja otrok. V
letošnjem letu bo ostalo enajst šoloobveznih otrok.
Koordinirala sem delo izvajalk dodatne strokovne pomoči.
V letošnjem letu v naš vrtec ni bil vključen romski otrok.
Novih vključitev otrok priseljencev v vrtec v letošnjem letu ni bilo.
S strani Centra za socialno delo Krško smo dobili dve Vlogi za prednostno vključitev deklic v
naš vrtec s 1. 9. 2021.

2. SVETOVALNO IN POSVETOVALNO DELO S STROKOVNIMI DELAVKAMI
S strokovnimi delavkami sem sodelovala vsakodnevno pred karanteno med karanteno in po
karanteni. Predvsem s tistimi, ki so bile na delovnih mestih. Za pridobitev določenih
informacij, tudi s tistimi, ki so bile doma na čakanju ali zaradi varstva otrok.
V letošnjem letu smo napisale in poslale veliko Poročil vrtca o funkcioniranju otroka v
Razvojno ambulanto s Centrom za zgodnjo obravnavno otrok Krško. Zaradi odloga šolanja so
bila poslana poročila tudi posameznim šolam, katerih otrok je šolski okoliš. Zdravstveni dom
Brežice nas je prosil za poročilo obravnavnega otroka v njihovi ambulanti. Na prošnjo Centra
za socialno delo smo poslale poročilo tudi njim.
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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.
Skozi vse leto smo si s strokovnimi delavkami med seboj izmenjevale informacije, se
posvetovale, načrtovale delo in sodelovale s starši otrok.
S strokovnimi delavkami sem veliko sodelovala, spremljale in opazovale otroke ter iskale
možnosti za optimalen razvoj. So bila obdobja, ko sem z določenimi bolj intenzivno, odvisno
od potreb za posameznega otroka.
Za spremljevalke sem organizirala tri strokovna srečanja. Na srečanjih smo se pogovarjale o
timskem delu in klimi v oddelku, o sodelovanju s starši, o izobraževanju in osebnem napredku.
Na zadnje srečanje sem povabila spremljevalko Silvo Frece v šoli, ki je diplomirala na temo o
vlogi spremljevalca. Spremljevalke so se udeležile različnih izobraževanj. V pripravi so
določene spremembe za delo in plačilo spremljevalk.

3. 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. Januarja 2021
sem priskočila staršem na pomoč pri izpolnjevanju Zahteve za uvedbo postopka usmerjanja
Skupaj s strokovnimi delavkami svetovale staršem, da gredo v zgodnjo obravnavo na pregled
različnim strokovnjakom menimo, da potrebujejo pomoč zunanjih institucij. Skupaj s starši
bomo iskali načine in poti, kako pomagati otrokom potrebne pomoči.
V času karantene neposrednega stika starši nisem imela. Srečanja so potekala preko video
klica.
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.
S starši otrok s posebnimi potrebami smo izpeljali vse potrebne sestanke.
Starši obračali tudi na name po informacije o možnosti vključitve otrok v vrtec in odlogu
všolanja, saj so imeli stiske, kako bodo njihovi otroci uresničevali zahteve v šoli. Po
obveščanju staršev o novem oblikovanju oddelkov za šolsko leto 2021/2022 so starši
spraševali, kateri vrstniki so z njihovim otrokom in katera vzgojiteljica bo z njimi naslednje
šolsko leto.
Predavanje za starše smo načrtovali, a zaradi okoliščin ni bilo izpeljano.
Bila sem prisotna na sestanku za starše otrok novincev, ki bodo vključeni s 1. 9. 2021. Noseče
mame so se zanimale, kako je z uvajanjem otroka ob prihodu dojenčka v družino.
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4. 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 srečevali vsaj enkrat na teden, da sva si
izmenjavali informacije, se posvetovali in načrtovali delo.
Z Majo sva se odzvali in angažirali za pogovore s starši, da bi bolje razumeli naše videnje in mi
njihovo videnje. Le tako smo lahki skupaj iskali rešitve v dobrobit otroka. Naši argumenti in
mnenja so bila dobro otroka. Najina komunikacija je temeljila na metodi zmagaš – zmagam.
5. SODELOVANJE IN KOORDINACIJA DELA Z ZUNANJIMI USTANOVAMI
Kot sem že zgoraj omenila, je bilo veliko otrok v obravnavi, zato je bilo potrebno pisati
poročila vrtca za določene zunanje institucije. Največ napisanih poročil in sodelovanja v
letošnjem letu sem imela z Razvojno ambulanto Krško v sodelovanju s Centrom za zgodnjo
obravnavo otrok. Bila sem tudi povabljena na multidisciplinarne time v Razvojno ambulanto
Krško.
Zavodu RS za šolstvo OE Novo mesto smo poslali Zahtevo za usmerjanje otroka, Zapis
pogovora z otrokom ter Poročilo vrtca.
Izvajalke dodatne strokovne pomoči smo imeli iz Zavoda CIRIUS, OŠ dr. Mihajlo Rostohar ter
Centra IRIS
Na prošnjo Centra za socialno delo Krško smo napisali poročilo. Prav tako bomo na prošnjo
Centra za socialno delo Krško vpisali dve deklici v naš vrtec.
Z Zdravstvenim domom Krško sem sodelovala v komisiji za odlog všolanja otrok.
S strokovnim aktivom svetovalnih delavk smo se srečevale preko video srečanja in si izmenjale
različne informacije. Veliko smo se pogovarjale o odlogu všolanja.
V letošnjem letu sem imela posebno izkušnjo z Univerzo na Primorskem, saj sem imela
študentko pedagoginje na praksi petnajst dni.
6. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Skupaj s strokovnimi delavkami smo iskale ustrezno literaturo, ki nam je bila v pomoč pri delu
z otroki.
Občina Krško je vsem vrtcem v občini omogočila program SiVrtci. Za lažje razumevanje in
upravljanje programa je bilo organizirano tudi izobraževanje, katerega sem se tudi sama
udeležila.
Na podlagi opažanja šibkih področjih govora in grafo - motorike pri otrocih sem se sama
udeležila različnih strokovnih izobraževanja za razvoj govora in razvoj grafo-motorike.
Veliko sem poslušala video predavanja vsebin pozitivne psihologije različnih predavateljev.
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7. NAČRTI ZA NASLEDNJE ŠOLSKO LETO
Načrtujem organizirati strokovni aktiv za vzgojiteljice 1- 6 let z vsebino otroci s posebnimi
potrebami. Načrtujem tudi vsebine za nadarjene otroke ter strokovni aktiv 5- 6 let - priprava
otrok za šolo. V naslednjem letu načrtujem več sodelovanja s psihologinjo iz šole. Namen
sodelovanja bo spremljanje in opazovanje šoloobveznih otrok.
Načrtovan je tudi pregled govora v septembru 2021, ki ga bo izpeljala Tadeja Belšak za otroke
4 – 6 let.

Pripravila: Vesna Perić, svetovalna delavka OŠ Leskovec pri Krškem, Enota Vrtec

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. 2020: Uvodna - Letno načrtovanje
- 23.6. 2029: Zaključna konferenca - Končna evalvacija in smernice za naprej
Neizvedena pedagoška konferenca

- 26. 1. 2021: Vmesna evalvacija realizacije LDN s primeri dobre prakse.
> izvedeni so bili strokovni aktivi vrtca preko spletne Zoom povezave.
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.
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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 za enoti Peter Pan in Lumpek = 9 članic; vodja Janja Furar.
5. Strokovni aktiv 1–6 v enoti Vila = 13 članic; vodja Marjetka Lekše.
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:
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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 STROKOVNIH AKTIVOV, šolsko leto 2020/2021
Aktivi so bili izvedeni v tem šolskem letu le 4x, prvi in edini v živo že konec avgusta, vsi ostali
pa so potekali preko Zooma zaradi slabe epidemiološke slike v državi in veljavnih ukrepov za
preprečevanje širjenja Coovid-19.
Poleg tega je vrtec cca. 3 mesece deloval po enotah v zmanjšanem obsegu in je zagotavljal le
najnujnejše varstvo. Tudi v letošnjem letu smo 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.
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.

9.10 Realizirano usposabljanje in izobraževanje v vrtcu
9.10.1 Izobraževanje za zaposlene vrtca
Okvirni letni plan izobraževanj in strokovne teme so bile tudi v tem letu povezane z našimi
razvojnimi cilji in letnimi prioritetami.
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Izobraževanje je letos potekalo predvsem spletno, preko Zoom povezav, na pobudo
posameznikov, zaposlenih ali ponudnikov. Pri izboru smo upoštevali LDN VRTCA in
prioritete.
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 bili v tem šolskem letu redkejši iz znanih
razlogov. Potekali so 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 vzgojno-izobraževalnega dela po oddelkih.
V juniju 2021 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.

Področja realiziranih izobraževanj in nabave strokovnih gradiv in priročnikov so bila:
- Naravno gibanje – Gozdna pedagogika in aktivnosti v gozdu.
- Glasba – načrtovanje in evalvacija raznovrstnih aktivnosti s področja glasbe prepletanje glasbe z vsemi drugimi vzgojnimi področji Kurikuluma, Jaka Strajnar;
- Govor – Orodja za razvijanje govornih sposobnosti otrok, artikulacija in pred
opismenjevanje, spletno modularno izobraževanje.
- Grafo-motorika, spletno modularno izobraževanje.
- Prehrana dietnikov – Cieliakija in Diabetes v vrtcu.
- Sočutno uvajanje – Prvi koraki v vrtec – 5 predavanj vzgojiteljice Petre Paver na
uvodnih roditeljskih sestankih za vzgojitelje in starše novincev (v Piki, Malčku,
Drobižku in Lumpku).
- Empatija in čuječnost pri vzgoji in delu z otroki – Individualne supervizije za manj
stresa in učinkovito osebno-profesionalno rast Delavnice v okviru Tečaja prisotnosti in
Kako si sami ustvarjamo svoje izkušnje (za vse trokovne delavce vrtca, vsa s Saško
Klemenčič.
- dopolnitev strokovne literature, priročnikov in strokovne revije;
- udeležbo strokovnih delavk, delavcev na izobraževanju po lastni izbiri, v spletnih učilnicah,
v času karantene, na delavnicah, ki jih je izvedla Petra Paver:
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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.
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 po oddelkih mentorice po predhodnem dogovoru s pomočnico
ravnateljice Majo Božič in dijakinjami, študentkami. Plan in realizacija usposabljanj v okviru
delovne prakse in nastopov je razviden iz tabele terminske razporeditve dijakinj in študentk v
šolskem letu 2020/2021.

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 2021

Ravnateljica
Jožica Repše
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