Enota Vrtec - Poročilo o realizaciji LDN 2018/2019

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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1. Uresničevanje vizije in poslanstva vrtca OŠ Leskovec pri Krškem
Naša vizija in poslanstvo sta bila poleg razvojnih ciljev osnova naših prioritetnih ciljev,
usmerjenosti v ljubečo, čutno vzgojo, ter izhodišča, da je samo najboljše dovolj dobro za otroke.
Na podlagi ugotovitev po opravljenih notranjih evalvacijah VID v šolskem letu 2018/2019 smo
ob upoštevanju vizije, poslanstva, dolgoročnih razvojnih ciljev in vrednot vrtca tudi letos lahko
zelo zadovoljni z opravljenim delom in učinki naših skupnih prizadevanj tako na ravni vrtca, kot
na ravni oddelkov.
Zadovoljstvo, sprejetost, dobro počutje in razvoj vsakega otroka je bila naša osnovna
prioriteta in usmeritev za gradnjo kakovosti našega vrtca.

Naša vizija in poslanstvo sta zajemala vsak dan otroka.
Tudi letos smo, ne glede na izzive na poti, naredili nekaj pomembnih korakov naprej, da bi
omogočili našim otrokom več in bolj po njihovi meri, pa vendar spoštovali in upoštevali drug
drugega, jih navajali na življenje v skupnosti, jim zagotavljali varno, ljubeče in vsestransko
spodbudno učno okolje, predvsem pa veselje in prijetno počutje v vrtcu ter veliko prijetnih,
nepozabnih doživetij. Ponosni smo na sproščeno, prijetno počutje otrok po skupinah, kar nam
da vedeti, da so otroci sprejeti in smo dosegli cilj našega poslanstva.
Letni delovni načrt vrtca in oddelkov je s cilji, temami, dejavnostmi in kazalci učinkovitosti
narekoval izvedbo in uresničitev vizije ter tako doprinesel k boljši realizaciji izvedbenega
Kurikuluma vrtca.
Dolgoročen razvoj kakovosti našega vrtca je proces, ki se nikoli ne neha in je predvsem
odvisen od ljudi in osebne rasti vsakega posameznika, v povezavi z drugimi.
Veseli nas, da je naš vrtec v okolju priznan, cenjen in nam starši radi zaupajo otroke ter hkrati
dajejo tudi predloge izboljšav in konstruktivno kritiko.

POZITIVNI UČINKI uvedenih sprememb v pristopih v vzgojno-izobraževalnem procesu
 Povzeto iz Letnega poročila pedagoške vodje vrtca, Maje Božič, ugotovitve po
napovedanih in nenapovedanih obiskih po enotah in ciljnih spremljanj po oddelkih.
Premiki naprej so opazni na vseh področjih dela - tako na področju izboljšav učnega okolja
otrok, organizacije dela in nadomeščanja kadra, kot pri postopnem uvajanju otrok, staršev in
zaposlenih novincev, pa pri naravnem, pogostejšem bivanju na prostem, doživljanju gozda z
vsemi čutili ter pri vsestranski obogatitvi in izvedbi letnega VIP.
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Klima po oddelkih in enotah je bila prijetna, vzdušje sproščeno, pretežno umirjeno, aktivno,
glede na čas v nekaterih oddelkih bolj umirjeno, v drugih bolj dinamično, v odvisnosti od
strokovnih delavk, njihovega karakterja in interakcije, igre in dinamike aktivnosti otrok, počutja
otrok in strokovnih delavk ter njihovega odzivanja.
Naš največji izziv pri uresničevanju poslanstva in vizije vrtca so posamezniki, ki se med
nami iz različnih razlogov niso vključili v proces spreminjanja in ne glede na našo podporo,
dobronamernost ostajajo v prepričanju, da oni pri sebi ne rabijo nič spremeniti. Na žalost so ti
posamezniki navzven naše merilo kakovosti vrtca, prikaz naših pristopov do otroka, staršev,
sodelavcev.
Medsebojno sodelovanje in gradnjo partnerstva smo na vseh nivojih nadgradili, se učili
skozi izzive tako z otroki, kot s sodelavkami, sodelavci, kot s starši in v sodelovanju z vodstvom.
Vedno bolj spoznavamo pomen vseh členov v delovni verigi in vsakega zaposlenega v našem
vrtcu.
Včasih nam je sprememba, ali kritika, pomagala, da smo šli čez izzive bolj strpno, manj zaletavo,
z drugačno, tudi odločnejšo komunikacijo in ustavljanjem neargumentirane kritike brez osebe,
ki ji je namenjena. Drugič nas je primer slabe prakse postavil na trdna tla in soočil s tem, kje so
posamezniki in koliko vpliva imamo na njihovo delo ter kako niso naše odločitve nikoli dovolj
dobre.
Učili smo se dajati podporo, pomoč, dajati in sprejemati konstruktivno kritiko in postavljati meje.
Naše medsebojno sodelovanje je vsako leto bolj premišljeno in načrtno. Med mnogimi primeri
odličnih praks sodelovanja bi letos izpostavila enoto Vila, ki je bila na tem področju še posebej
izvirna, njihove raznovrstne oblike sodelovanja pa so potekale skozi celo leto. Njeno sodelovanje
je potekalo ob upoštevanju LDN vrtca na vseh ravneh, tako znotraj enote med oddelki, s starši in
zunanjimi inštitucijami, kot z drugimi enotami vrtca, pa z matično šolo in Vrtcem Kerinov Grm.
S pomočjo obiskov po enotah sem z izmenjavo mnenj, vtisov in argumentov strokovnih delavk
videla stvari na drugačen način in se učila skupaj z njimi. Skupaj smo rešile marsikatero zagato
ali doprinesle k izboljšavi učnega okolja ali le mojega razumevanja pristopov strokovnih delavk
in odzivov otrok, za kar sem še posebej hvaležna.
Profesionalna, osebnostna rast vsakega posameznika je ključna za celo našo učečo se
skupnost.
Vsak od nas se spreminja in razvija v svojem tempu in to je dejstvo, ki ga moramo
upoštevati. Soočali smo se z dejstvom, da naši vplivi delujejo ali pa tudi ne in da ne glede na
našo pripravljenost ne moremo vselej vplivati na posameznika, ki je prepričan v svoj prav in ne
želi slišati drugega.
Naši najšibkejši členi 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.
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Vloga strokovnih delavk se glede na vsako posameznico in njen tempo postopoma spreminja
v koordinatorja in podpornika otroka, kar je opaziti tudi ob mojih obiskih.
V želji, da bi kakovost vrtca Leskovec nenehno rasla smo načrtno spodbujali osebnostno rast in
usmerjali profesionalno-strokovno rast strokovnih delavk. Oblikovali smo strokovne organe in
time vrtca, ki jih je spodbujal, spremljal in usmerjal strokovni tim vrtca: Kakovost za prihodnost.
S pomočjo delovanja aktivov in timov smo postavili temelje za učinkovito in kakovostno
izvajanje programov vrtca ter uresničevanje temeljnih razvojnih ciljev.
Še naprej smo spodbujali iniciativnost v smislu dajanja novih pobud, predlogov, idej. Aktivno
(direktno in indirektno) bomo sodelovali v strokovnih aktivih, timih in konferencah ter s svojim
delovanjem pripomogli k večji kakovosti na nivoju celega vrtca. Iskali bomo informacije in nova
znanja, ki so potrebna za strokovno delo v vrtcu.
Usmerjeni smo bili k rešitvam, ki so najboljše za naše otroke, si pogosteje izmenjavali
pričakovanja, priporočila, konstruktivno kritiko staršev in se veselili z njihove strani tudi pohval
za naše delo, postopno uvajanje otrok in staršev, pristope v smeri ljubeče vzgoje,….
Spreminjanje utečene prakse ter v povezavi s tem razvijanje čutnosti je proces, ki zahteva
čas in pripravljenost vsakega posameznika. Lahko smo ponosni na pogumne korake in
učinke teh, ki smo jih naredile predvsem strokovne delavke našega vrtca, kot »pionirke«
na področju razvijanja empatije tako do sebe kot do otrok, staršev in sodelavcev, kar se
odraža tako v klimi in počutju vseh v vrtcu.

Ugotavljamo, da ostajajo naši skupni izzivi za prihodnost:
- čustvena inteligentnost, vzajemno spoštovanje in sodelovanje z dvosmerno medsebojno
komunikacijo;
- prikriti kurikulum, dnevna rutina in izvajanje aktivnosti po meri vsakega otroka;
- vključevanje romskih in albanskih otrok ter otrok z odstopanji v redne oddelke vrtca;
- nadgradnja izvedbe Kurikuluma vrtca z integracijo vseh vzgojnih področij, ob
upoštevanju metodologije Korak za korakom in ISSA področij kakovosti dela vzgojitelja
ter obogatitev izvedbe s smiselnimi elementi FIT metodologije in Montessori
pedagogike;
- nadomeščanje odsotnih zaposlenih in zagotavljanje nemotenosti izvedbe VIP;
- 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.
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2. Uresničevanje prednostnih nalog enote Vrtec v letu 2018/2019


Vzgajati ljubeče, postati še boljši partner staršem in uresničevati poslanstvo vrtca.



Izboljšati participacijo vsakega zaposlenega in prispevati k boljšemu timu zaposlenih
vrtca.

Na podlagi izzivov smo tudi v tem šolskem letu še posebej izpostavili uresničevanje našega
poslanstva VSAK DAN, DAN ZA OTROKA.
Prednostni nalogi smo uresničevali s pomočjo internega, letnega programa vrtca Mi med
seboj, drugih letnih programov vrtca in njihovih akcijskih načrtov, ki smo jih dosledno izvajali
po vseh oddelkih ter nadgrajevali na strokovnih aktivih in izobraževanjih.
Tako je v ospredju ostal OTROK IN NJEGOVA IGRA, naša srčnost, empatija, partnerstvo s
starši, medsebojno timsko sodelovanje, komunikacija na vseh ravneh ter druge človeške
vrednote.
Glede na otroka, čas, možnosti staršev in prostorske pogoje enot smo se trudili staršem zagotoviti
optimalne pogoje za postopno uvajanje njihovega otroka in njih. 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.
Prednostni nalogi smo uresničevali s pomočjo internega, letnega programa vrtca Mi med
seboj, drugih letnih programov vrtca in njihovih akcijskih načrtov, ki smo jih dosledno izvajali
po vseh oddelkih ter nadgrajevali na strokovnih aktivih in izobraževanjih.

2.1 Vzgajati ljubeče in uresničevati poslanstvo našega vrtca
Cilji, ki smo jih uresničevali:
-

Razvijati čustvovanje, empatijo, zadovoljstvo in vrednote pri sebi in otrocih; spoznati, videti,

slišati, začutiti in sprejeti vsakega otroka in njegovo družino ter OTROKU skupaj s
starši pomagati, da bo kot odrasel človek zaživel srečno in izpolnjeno.
- Nadaljevati poglabljanje v individualizacijo in načrtovanje ob upoštevanju izbranega
ISSA področja kakovosti in izvedbene metodologije Korak za korakom – KZK.
- Nadaljevati poglabljanje, ozaveščanje in upoštevanje standardov izbranega ISSA
področja kakovosti vzgojitelja – Interakcija.
- Omogočiti otroku, da se uči preko lastne igre in aktivnosti, ob tem pa premagati storilno
naravnanost vzgojiteljic, ki naj bi spremenile lastno vlogo in otroke še več opazovale.
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- Nadgradnja VIP z obogatitvijo izvedbe s smiselnimi elementi Gozdne in Montessori
pedagogike, ob upoštevanju Kurikuluma, metodologije Korak za korakom in ISSA
področij kakovosti dela vzgojitelja.
- Pogostejše izvajanje aktivnosti v naravi, gozdu in selitev aktivnosti otrok iz notranjih
prostorov vrtca, (igralnic – kotičkov), na prosto, v naravo, v vseh letnih časih in
starostnih skupinah otrok.
-

Ciljno vnašanje različnih oblike integracije otrok tujcev in romskih otrok, staršev in zaposlenih
iz Vrtca Kerinov Grm z otroci in odraslimi v naših rednih oddelkih vrtca, da bi omogočili
inkluzijo romskih otrok, otrok tujcev z večinsko populacijo.

Realizacija ciljev in učinki s kratko obrazložitvijo
Zastavljene cilje smo upoštevali in se jih trudili uresničevati pri vsakemu otroku, družini in
zaposlenemu na njegov način.
Celo leto smo se trudili čim bolj spoznati, videti, slišati, začutiti in sprejeti vsakega otroka in
njegovo družino ter OTROKU skupaj s starši pomagati, da bo kot odrasel človek zaživel srečno
in izpolnjeno.
Poleg naše dobre strokovne podkovanosti je bila ključna naša čustvena inteligentnost,
čutnost in vzajemno spoštovanje vsakega, takega kot je, česar se vedno bolj zavedamo,
udejanjamo vsak s svojim ravnanjem in se v to smer še naprej dodatno izobražujemo.
Postopoma se spoznavamo, učimo lastne empatije, čutnosti, vsak v svojem tempu, v sebi in v
odnosih z drugimi.
Razvijali smo čustvovanje, empatijo, zadovoljstvo in vrednote pri sebi in otrocih, s
pomočjo predavanja, delavnic in supervizij z mag. Andrejem Debeljakom in delavnic s Petro
Paver v katere je bila vključenih večina strokovnih delavk vrtca.
Na področju ljubeče, čuteče vzgoje smo še 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.
Glede na sporočila strokovnih delavk je izredno doprineslo sodelovanje s sodelavko,
vzgojiteljico Petro Paver, ki je na podlagi dodatnih izobraževanj v okviru svojega zavoda, svoje
znanje in izkušnje delila z nami, pomagala s konkretnimi vajami, igrami za otroke, zato si mnoge
želijo še več tovrstnega izobraževanja in sodelovanja z njo, kar bomo skušali omogočiti v
naslednjem letu. Za vso pomoč in podporo vam in vašim otrokom smo res hvaležni Petri Paver.
Zelo dobro je bilo sprejeto in pohvaljeno tudi delo, njeno vključevanje in pomoč psihologinje
Suzane Savičić, ki vas je navdušila s strokovnostjo in odločnostjo ter nam v izrednih primerih
nudila dodatno oporo in pomoč.
Podpirali smo pogostejše izvajanje aktivnosti v naravi, gozdu in še pogosteje selili centre
aktivnosti otrok iz igralnic – kotičkov vrtca v naravo.
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Gozdna pedagogika in obiski gozda v sodelovanju s kineziologom Urošem Jelen nas je
usmerjala v naravno gibanje, občutenje gozda, narave v različnih vremenskih okoliščinah, z
vsemi čutili. Na podlagi empatičnih refleksij Uroša in strokovnih delavk sklepam, da so bile
izkušnje bogate in nam bodo v pomoč naprej. Glede na pozitivne odzive strokovnih delavk 7
oddelkov, smo se v ožjem timu pogovarjali z njim o nadaljnjem sodelovanju v prihodnjem
šolskem letu, v okviru letnega projekta Naravna aktivnost in razvoj otroka v naravi, kar vam
okvirno predstavim v drugem delu konference.
Posebni dnevi, gostje v oddelku, pesem, ples, pohodi in strokovne ekskurzije so še posebej
obogatili otrokov vsak dan in mnoge dneve naredili otrokom nepozabne v pozitivnem smislu.
Vsako leto bolj so ti posebni dnevi namenjeni otroku, zanj in zaradi njega. Upoštevajoč otroke
in njihove interese je v načrtovanju in izvedbi posebnih dni prišla do izraza naša empatija,
celostno načrtovanje, ustvarjalnost, močna področja in sodelovanje strokovnih delavk.
Otroci glede na starost in sposobnosti veliko govorijo, se dogovarjajo, opazno je sodelovanje
in uporaba vljudnostnih izrazov že pri najmlajših, zaznala pa sem pogostejše nerazločno
govorjenje, slabšo artikulacijo in izgovorjavo sičnikov, šumnikov in r., česar se zavedate tudi
strokovne delavke in načrtno razvijate v sodelovanju s starši, a pogrešate strokovno preverjanje
govora in vodenje logopedinje, na kar smo opozorile pomočnice ravnateljice vrtcev v krški
občini tudi našo občino, oddelek za družbene dejavnosti
Konflikti so bili v času mojih obiskov (kot pedagoške vodje) zelo redki, otroci so jih večinoma
reševali sami ali pa jim je izjemoma priskočila na pomoč strokovna delavka, ko je presodila, da
to rabijo. Otroci in strokovne delavke so si pomagali drug drugemu tako pri opravilih, kot pri
igri, pripravi in pospravljanju sredstev.

2.2 Izboljšati participacijo vsakega zaposlenega in prispevati k boljšemu timu zaposlenih
(in biti dober partner staršem)
Cilji, ki smo jih uresničevali (povzeti po letnem programu BB izobraževanja »Timski dialog«):
- Osebna rast, prevzemanje lastne odgovornosti in osebni cilji v timu.
- Ohranitev ustreznih in preverjeno dobrih oblik vsakodnevne komunikacije.
- Ciljno vnašanje novih oblik komunikacije za hitrejše in boljše informiranje.
- Ozaveščanje pomena timskega dela s skupno in individualno analizo timskega dela, v
timu, v katerem delujemo.
- Timsko delo in vloga komunikacije pri izvedbi skupnih dni, prireditev in pri skupni
reorganizaciji dela, spreminjanju dnevne rutine glede na potrebe otrok.
- Komunikacija in medgeneracijsko sodelovanje v timu.
- Gradnja partnerstva – Od sodelovanja k partnerstvu.
- Sprejemanje različnosti med nami, prijetna druženja, povezovanja, sodelovanja in
ustvarjanja še boljše klime.

Vedno bolj se zavedamo, da vrtec predstavljamo vsi in ne posamezniki, pozitivna klima je
rezultat sodelovanja in dobrih medsebojnih odnosov ter timskega dela.
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Ozaveščali smo, da:
- skozi razvijanje lastne čustvene inteligentnosti, lastnih občutkov in vživljanja v otroka
razvijamo empatijo do njega in njegovih najbližjih ter spreminjamo vedenjske vzorce,
ravnanja in navade;
- sodelovanje ni tekmovanje – Jaz sem v redu, ti si v redu; veselili se bomo uspehov
vsakega in SKUPAJ BOMO BOLJŠI;
- je potrebno izpostavljati dobre lastnosti vsakega in pomagati sodelavcem pri
premagovanju izzivov, neuspelih pristopih ter doprinesti k osebni rasti posameznika;
- vrtec predstavljamo vsi in ne posamezniki; pozitivna klima je rezultat sodelovanja in
dobrih medsebojnih odnosov ter timskega dela.
Še boljši smo v prevzemanju lastne odgovornosti, ki jo bomo še naprej ozaveščali in
nadgrajevali ter urili v različnih situacijah in delovnih nalogah.
Spremljali smo spontano igro otrok, da bi jih bolje spoznali in izhajajoč iz njihove igre
ustvarjali vedno nove izzive za njihovo igro in izkustveno učenje.
Z integracijo vseh vzgojnih področij smo s pomočjo obogatitvenih programov in ciljnih timov
vrtca omogočali pester program s prepletanjem aktivnosti s področja gibanja in umetnosti.
Upoštevali smo našo kulturo, jezik in ljudsko izročilo. Naravo, še posebej gozd, smo približali z
daljšim in pogostejšem bivanjem v njej in z zgledom ozaveščali o njenem pomenu za človeka.
Spodbujali smo razvoj jezika, logike, matematičnih predstav in porajajoče se pismenosti pri
otrocih.
Orodje za uresničevanje prednostnih ciljev so bila ISSA področja kakovosti vzgojitelja,
temeljni interni dogovori vrtca o medsebojnem sodelovanju, dogovori o izvedbi 1. roditeljskih
sestankov in individualnih pogovorov s starši po oddelkih vrtca ter interna vodila vrtca in
smernice z izobraževanj Timski dialog.
Trudili smo se, da bi naš vrtec ostal v okolju priznan, znan po kakovostnem in timskem delu z
otroki ter partnerskih odnosih s starši. Razvijali smo sočutje tako do sebe kot do otrok in njihovih
staršev, družin ter seveda tudi do vseh sodelavk in sodelavcev. Učili smo se sprejemati pobude za
izboljšave, dovolili in sprejeli smo konstruktivno kritiko in pohvale ter skupaj s starši gradili
partnerski odnos.
Prednostni nalogi smo uresničevali s pomočjo internega, krovnega letnega programa vrtca MI
MED SEBOJ, tima vrtca Kakovost za prihodnost in drugih letnih programov vrtca ter njihovih
akcijskih načrtov.

Program: MI MED SEBOJ (Zadnja dopolnitev: september 2018)
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
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omogočili otrokom, da so sproščeni, komunikativni, kreativni, nasmejani in veseli otroci,
hkrati pa usmerjali starše k sočutni in ljubeči vzgoji.
Utečene oblike komunikacije v vrtcu so podrobnejše razdeljene v tabeli pri programu Mi med
seboj in v vsebinskih pripravah oddelkov: ustno in pisno obveščanje, dogovori, sestanki, posveti
in obiski po enotah.
Podrobnejša realizacija programa in uresničevanje ciljev programa Mi med seboj je razvidna
iz Letnih poročil oddelkov.
Ciljna publika: vsi zaposleni, starši in poslovni partnerji.

3. Izbrana tema - ETIKA in VREDNOTE - kot „rdeča nit“ za povezovanje
Cilji, ki smo jih uresničevali:
- Upoštevati interne dogovore o medsebojnem sodelovanju kot izhodišče za postavljanje
vrednot (sprejeto na konferenci strokovnih delavk vrtca 12. 10. 2006 in 31. 8. 2016).
- Upoštevati smernice modulov projekta Etika in vrednote: pravičnost, tradicija ter delo in
ustvarjalnost.
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.
SAMO NAJBOLJŠE JE DOVOLJ DOBRO ZA NAŠE OTROKE.
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.

4. Organizacija dela, prostorski pogoji, vzdrževanje in investicije
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 271 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.
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V večjih enotah vrtca so organizacijo dela, koriščenja dopustov in nadomeščanje odsotnih
strokovnih delavk izvajale organizacijske vodje enot: Jerneja Škrbina Božič v enoti Pika
Nogavička, Katja Jerica Žajber v enoti vrtca Vila in Janja Furar v enotah vrtca Peter Pan in
Lumpek.
Izziv pri organizaciji dela so imele vodje enot ob nenadnih in nepredvideno daljših bolniških
odsotnostih strokovnih delavk vse do takrat, ko smo uredili nadomeščanje delavke. Z novo
zaposlenimi pa je bilo seveda povezano tudi njihovo uvajanje in usposabljanje.
Delovne turnuse strokovnih delavk 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, jesenskih, zimskih in majskih počitnic so se nekatere enote združevale,
kar je hkrati otrokom in staršem omogočilo spoznavanje prostorov, otrok in strokovnih delavk
ter postopno uvajanje in gradnjo medsebojnih odnosov. Tako so se prisotni otroci v Velikem
Podlogu iz enote Lumpek združevali v enoti Peter Pan, otroci iz Vile, Malčka in Malega princa
pa v Piki Nogavički.
V času poletnih počitnic je bila 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.

Poročilo o organizaciji dela in sodelovanju organizacijskih vodij enot med seboj – povzeto
iz poročila pomočnice ravnateljice, pedagoške vodje za vrtec, Maje Božič:
 Spremljanje organizacije dela po enotah je potekalo s pomočjo ciljnih obiskov enot, kjer sem bila
prisotna najmanj 1x mesečno ter mesečnih sestankov vodstvenega strokovnega tima in obdobnih
sestankov z vodjami enot. Z večjo prisotnostjo po enotah sem na osnovi dejanske dnevne rutine in
organizacije nadomeščanja kadra dobila vpogled v organizacijo ter spoznavala in predlagala
predloge izboljšav le te.

UGOTOVITVE:
Odlično delo in sodelovanje vseh organizacijskih vodij enot.
- Samostojnost in odgovorno delo vseh vodij ter zgledno sodelovanje med vodjami in Majo
Božič, pomočnico ravnateljice.
- Učinkovito informiranje in hitro ukrepanje < Medsebojna pomoč pri nadomeščanju kadra z
učinkovitim informiranjem in iskanje optimalnih rešitev nadomeščanja kadra v
sodelovanju z vodjami enot, z Markom Škofca in z Majo Božič.
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Veliko je bilo primerov dobre prakse, medsebojne pomoči in samoiniciativnosti strokovnih
delavk med enotami.

Učinki aktivnosti na področju organizacije dela po enotah vrtca:
- Boljša organizacija in enakomernejša porazdelitev kadra glede na odsotnosti in situacije.
- Opazne izboljšave na področju načinov nadomeščanja izpada kadra.
- Izredna fleksibilnost kadra po enotah, še posebej v času večje odsotnosti ali zamenjave
kadra, kar je bilo v tem šolskem letu še posebej izziv zaradi predvidenih in mnogih
nepredvidenih odsotnosti in v povezavi s tem menjav strokovnih delavk.
- Boljše poznavanje in upoštevanje specifike enot, oddelkov ter medsebojno spoznavanje.
- Izmenjava izkušenj na vse področjih kot pomoč pri lastnem delu.
- Profesionalna rast zaposlenih, večja empatija in medsebojno sprejemanje.

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 in državnih praznikih.
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 kombiniranih oddelkov 1-4 let in
homogenih oddelkov v 2. starostnem obdobju. Vse spremembe pri oblikovanju dosedanjih
oddelkov so zahtevale od nas prilagoditev opreme, uvajanja in načina dela ter hkrati veliko
pogovorov s starši. Tudi to leto smo bili po obveščanju staršev novincev pogosto deležni
nejevolje in različnih drugih odzivov staršev, ki niso dobili mesta za novinca pri nas, ali pa niso
bili zadovoljni z razporeditvijo. Spremembe krajšega poslovnega časa v tem šolskem letu, so
pogojevale kadrovske in organizacijske spremembe v Malčku in Lumpku.

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, omogoča staršem
zadovoljitev različnih potreb po bivanju otroka v vrtcu: EDČ – evropski delovni čas, IZM –
izmena, PD – popoldansko delo.
Poročilo organizacijske vodje enote Pika Nogavička
Po novem letu smo se kot že utečeno na strokovnih aktivih enote dogovarjale za skupne
dejavnosti in praznovanja, ki smo jih s skupnimi močmi organizirale in realizirale.
V mesecu maju se je po daljši bolniški odsotnosti vrnila na delovno mesto ena od sodelavk, ki so
bile dal časa odsotne, najprej za en mesec po štiri ure, nato pa za polni delovni čas, ko nas je
zapustila sodelavka, ki je nadomeščala njeno odsotnost.
Druga dolgotrajna bolniška odsotnost se nadaljuje do konca šolskega leta, in jo nadomeščamo.
Konec septembra odpravlja v pokoj ena od naših vzgojiteljic.
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Skozi leto smo se v enoti srečevali s težavami z elektriko in razsvetljavo. Podjetje Elektro Arh je
skoraj v celoti menjalo vsa svetila.
Še vedno ni stalno tople vode, resno bomo morali razmišljati o ureditvi zunanjega igrišča, saj so
vsa igrala, ki so starejša, dotrajana in nevarna, varnostne podlage zaradi dotrajanosti ne ravne.
V planu je dodatna zatravitev in obrezovanje dreves. Eno debelejše deblo kostanja so odstranili,
s tem pa smo ostali brez sence na igralih po počitku.
Razmisliti bi morali o zasaditvi dreves pred okni 4. odd, ali pa tendi, ker jim v toplejših mesecih
sonce zelo segreva igralnico.
Na dopuste se odpravljamo s kar veliko število vpisanih otrok med počitnicami, vendar bomo še
vedno lahko v veliki večini izkoristile predviden dopust.
Zapisala Jerneja Š. Božič
Prostorski pogoji in predvidene izboljšave, investicijsko vzdrževanje
Enota Pika Nogavička je bila v šolskem letu 2016/2017 kompletno adaptirana po potrjeni
projektni gradbeni dokumentaciji in potrjeni specifikaciji izbrane opreme. Vsi skupaj smo veseli
boljših prostorskih pogojev, novih prostorov, novega pohištva, aparatov in opreme ter
prenovljenega igrišča z varno pešpotjo, ki nam omogoča varen izhod v bližnjo okolico, v naravo.
Še vedno odpravljamo težave z delovanjem svetil, senzorjev, ki so bili že skoraj vsi zamenjani
brez dodatnih stroškov, v času garancije. Sanirali smo okvaro grelca vode. Verjamemo, da so
uvodne težave v povezavi z občasnim nepojasnjenim smradom in vplivom na počutje
odpravljene ter bodo sčasoma popolnoma izzvenele.
V zaprtih prostorih sicer dobro delujejo nabavljeni in montirani električni lovilci insektov,
predvsem muh, imamo pa težave tako na terasah, kot na igrišču z osami in čebelami, ter s
smradom od koz, saj so pri sosedi Lipovž Zdenki čebelnjak in koze v neposredni bližini vrtca. Iz
teh razlogov je redna košnja trave še toliko bolj nujna, nujno potrebni pa bodo tudi ponovni
pogovori z ga. Lipovž, da bo zagotavljala redno čiščenje pri kozah in s tem zmanjšala smrad
okoli vrtca. Na igrišču se še soočamo z dotrajanostjo edinega velikega več namenskega igrala z
varnostnimi podlagami, kar smo delno že sanirali, a bo čim prej potrebno zamenjave.

Enota Malček
To šolsko leto je glede na potrebe večine staršev enota poslovala od 6.30 do 16.00 ure.
Malček je naša najmlajša enota z oddelkom 1-3-letnih otrok 1. starostnega obdobja. Enota je
bila odprta 15. 4. 2016 v bivših prostorih Ljubljanske banke, kjer imamo v najemu prostore v
dogovoru z Mercatorjem zaradi nujnega zagotavljanja dodatnih mest za 1-3-letne otroke staršev
iz naših šolskih okolišev.
Poročilo vodje enote Malček, 16. 6. 2019
V enoti smo v avgustu začeli z dodatnimi mizarskimi deli, saj smo skupaj z mizarjem našli rešitev
za pregradno steno med igralnico in garderobo s prestavitvijo in predelavo omar ter dela
montažne stene in vrat med pisarno in igralnico. Mizarska dela bomo zaključili z dodatnimi
maskami na radiatorjih v delu pisarne, ki je zdaj konstruktor kotiček. Na ta način smo dosegli
večjo intimnost otroku in staršem ob prihodu in odhodu ter hkrati manjše motnje, dražljaje
drugim otrokom v igralnici. Z zmanjšanjem pisarne smo povečali tudi funkcionalnost otroške
garderobe in igralni prostor otrok.
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Otroško igrišče si otroci Malčka delijo z otroki enote Mali Princ. Najmlajši imajo na igrišču
posebej njim namenjeno večnamensko igralo, ki je bilo poleg nove gugalnice s košaro dodano
na igrišču ob odprtju enote Malček.
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.
Bistveni prostorski pridobitvi sta bili najprej formiranje pregradne stene med garderobo in
igralnico ter med pisarno in igralnico, nato pa še umestitev korita za umivanje v previjalnici. Z
mizarskimi storitvami smo premestili pohištvo, predelno steno in vrata ter začasno varnostno
zaščitili radiatorje iz odpadnih mask. V previjalnici smo z inštalaterskimi deli odstranili
umivalnik, zamenjali vodovodno pipo ter predelali odtok z novim sifonom in priklopom na
obstoječo napeljavo. Zamenjali smo tudi previjalno blazino ter v previjalnici dodali polico.
Prostorski rešitvi sta zgleden primer sodelovanja med vzgojiteljicami, mizarjem in vodstvom, s
pomočnico ravnateljice za vrtec, vse od ideje do izvedbe. Na ta način izboljšamo prostorske
pogoje z minimalnimi dodatnimi sredstvi. Poleg navedenega smo še zamenjali okenske roloje v
bivši pisarni, zdaj igralnem kotičku in izvedli pregled in zatesnitev vseh steklenih površin, tako
zunaj , kot notri. S tem smo v toplih mesecih zagotovili možnost senčenja prostora ter zmanjšali
pregrevanje in prepih.
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.
Poročilo vodje enote Mali Princ, 16. 6. 2019
Strokovne delavke v enoti in organizacija dela
V tem šolskem letu smo se srečali z napovedanim odhodom v pokoj naše delavke Jožice
Naglič.
Odhod je bil napovedan vendar se je mesec dni pred odhodom pojavila bolniška odsotnost J.
Naglič.
Nadomeščali sva Petra P. in Anamarija U., ki je opravljala svoje delo do 16.ure. V pomoč pri
čiščenju je vskočila Mirsada Halilović iz Malčka. Ker je bila bolniška odsotnost daljša, nam je
občasno, kadar je dopuščala situacija bolniških odsotnosti v Piki Nogavički, prišla na pomoč še
pomočnica vzgojiteljice iz Pike Karmen Rupnik.
Na podoben način smo reševali še letni dopust J. Naglič. Ob upokojitvi J. Naglič se nam je v
mesecu februarju pridružila nova matična pomočnica Nina Prah, ki pa je po enem tednu odšla
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na daljšo bolniško odsotnost in se vrnila 8.6.2019. V tem času je na njeno delovno mesto prišla
Anamarija Unetič, nova dodatna pomočnica vzgojiteljice pa je bila Janja Umek, ki jo je
nadomeščala.
Po nekaj tednih novega uvajanja smo se strokovne delavke povezale v močen, odgovoren,
ustvarjalen in vesel strokovni tim. To so začutili tudi otroci in njihove družine, ki so menjavo
zelo lepo sprejeli in pričeli smo z različnimi aktivnostmi, predvsem pa smo se imeli sproščeno,
zadovoljno in uspelo nam je ustvariti spodbudno učno okolje v katerem so se otroci razvijali, se
počutili varno in se imeli lepo.
Vse kadrovske spremembe in nadomeščanja v povezavi z njimi so bila res izziv, vendar smo ga
izpeljale najbolje kar smo lahko in smo vse tri na to ponosne. Če bi lahko izbirale kader bi si
želele ostati skupaj. 
8.6. se je vrnila nazaj Nina P. in situacija se je zopet spremenila. Otroci se zopet navajajo na
novo osebo itd., zabeleženih je tudi več odsotnosti otrok, počasi se znova uvajajmo in
navajamo na novo strokovno delavko v oddelku.
Zaradi »trenutne« organizacije dela sva s pomočnico vzgojiteljice imeli povečan obseg ur, kar
bova predvidoma koristili med počitnicami, ko bo manj otrok in bom na delovnem mestu vse
tri strokovne delavke.
Sodelovanje z zavodom, vodstvenim kadrom, drugimi enotami:
Zelo dobro sodelovanje smo vzpostavili z enoto Malček. Dobro je imeti v hiši še nekoga za
nasvet, pomoč ali samo sproščujoč kratek klepet ob srečanju. Od pomladi naprej smo se več
srečevali v igralnicah in na igrišču. Prilagajale smo skupne aktivnosti glede na starost otrok.
Izposojali smo si didaktični material, vozila itd. V načrtu sva imeli skupno sodelovanje –
Marinka naj bi šla z nami, kot spremstvo, v Ljubljano, jaz pa bi pri njih izvedla gibalno urico.
Zaradi sprotnih drugih situacij sva takšno sodelovanje prestavile na drugo šolsko leto.
V letošnjem letu smo tudi zelo aktivno in uspešno sodelovali s psihologinjo Suzano, katero bi
želela pohvaliti predvsem njeno konkretiziranje primerov, takojšen odziv in konkretno
podporo. V skupini smo imeli dva težja primera: otrok s posebnimi potrebami . neodzivnost
staršev in nasilje v družini, v katera so se vključile tudi pristojne službe (CSD, ZD, razvojna
ambulanta…. )
Dobro sodelovanje pa še vseeno redkost obiskov pomočnice ravnateljice Maje Božič – vedno
smo vesele njenega obiska v enoti in njene ponudbe, da nam priskoči na pomoč, če je to
potrebno. Največ pa nam pomeni moralna podpora, razumevanje in konstruktivna kritika. V
letošnjem letu smo dobili kar nekaj novih didaktičnih sredstev, hvala.
Marko Škofca nas je poskušal razumeti predvsem pa pomagati kolikor je bilo v njegovi moči.
Kar se tiče prehrane in dogovorov s kuhinjo je potekalo brez večjih izzivov in težav.
Imamo pa konkretne težave z delom hišnika Darka Janc. Predvsem košenje trave, na kar so nas
opozorili tudi mimoidoči in starši naših otrok (nepokošena trava, delno pokošena, slabo
pokošena). Nenehne prošnje in opozarjanje na nujno delo hišnika, kar ni moja naloga in
dolžnost, a vzame veliko časa in energije. Neopravljena dela v enoti večkrat opravimo same.
Sodelovanje z vodstvenim kadrom je aktivno, uspešno. Ravnateljica Jožica Repše je korektna
in konkretna. Tudi sodelovanje s Katarino I. Fabjančič in Barbaro Bizjak, kadar je to potrebno,
je dobro.
Zelo dobro sodelujemo tudi z Nomago prevozi (bivši Izletnik), ki so zelo uslužni in korektni.
Zelo aktivno je bilo tudi sodelovanje z ZD Krško (Romana Miklič) in drugimi.
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Nujna dela:
- Ponovna sanacija parketa, katera bo čez dve leti zopet potrebna, če se ne bo sanirala
težava, ki izvira iz terase (vlažnost, ki prihaja v igralnico). V knjižnem kotičku je
odstopil talni linolej - tudi zaradi istega vzroka, vlage.
- Bili smo brez senčnice na terasi in posledično nismo mogli izvajati VIP na terasi, hkrati
pa je tudi vroče v sami igralnici in zato moramo imeti ves čas vključeno klimo.
- Obnovitev otroške garderobe bi bila potrebna.
Kljub pogostim spremembam kadra v naši enoti smo šolsko leto izpeljale po pričakovanjih,
željah in po vnaprej načrtovanih razvojnih ciljih. Bilo je nekaj izzivov, nepredvidenih situacij
in sprememb, ki pa so nam dale po začetnem strahu drugačen pristop, drug vpogled in nova
spoznanja. Mogoče smo ravno zaradi teh sprememb še boljše, še bolj empatične in predvsem
bolj »v stiku s sabo«.
Ob empatiji, iskrenosti, pomoči in odkriti interakciji smo stkale vezi in nudile podporo druga
drugi, druga z drugo in druga ob drugi.
Hvala »moji ekipi« za drugačno, dinamično, veselo, živahno, odgovorno in povezujočo šolsko
leto!
Zapisala: Petra Paver
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. Pred zimo je bila izvedena zatesnitev steklenih površin in namestitev varnostne folije v
igralnici, da smo preprečili prepih in zagotovili večjo varnost otrok.
Po ogledu prostorskih pogojev je zdravstvena inšpektorica v odločbi zahtevala sanacijo talne
obloge v igralnici ter ureditev vodovodne napeljave tako, da omogoča preprečevanje legionele,
temperaturne šoke skladno s Priporočili Inštituta za javno zdravje. Po ogledih keramičarjev in
parketarjem smo pridobili njihova mnenja, ki so bila enotna tako med njimi, kot med hišniki in
pristopili v skladu z njimi. Vsi so nam sporočali, da je pred sanacijo parketa v igralnici nujno
potrebna celostna sanacija tal in hidroizolacije terase, saj je le ta povezana z nadaljnjim stanjem
tal v vseh prostorih, ki mejijo na teraso. Tako smo predvideno sanacijo parketa ustavili in se
pričeli dogovarjati o celostni sanaciji terase in kritju stroškov izvedbe s predstavniki občine
Krško in najemodajalci Mercatorjem.
Po pridobitvi idejnih predračunov za zagotovitev sence na terasi (nadstrešek iz polikarbonata
2.000 € ali dve tendi 5.900 € ), smo zaradi pomanjkanja sredstev konec junija nabavili veliko in
močno marelo.
Na otroškem igrišču, ki si ga deli Mali princ z enoto Malček smo sanirali in prebarvali
večnamensko igralo, ki pa je že dotrajano, zato ga bo potrebno skupaj s peskovnikom čim prej
zamenjati z novima.
V prehodni garderobi bomo glede na omejen prostor na tleh dodali kovinske rešetke za čevlje ter
preučili še druge možnosti izboljšav (npr. zamenjava obešalnikov, ki bodo bolj funkcionalni in
drugo). V enoti je vzpostavljeno izredno aktivno sodelovanje s starši, ki po svojih močeh
prispevajo k izboljšanju pogojev in obogatitvi izvedbenega programa. Običajne oblike
sodelovanja s starši prehajajo v pravo partnerstvo z družinami.

Enota vrtca Peter Pan
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Je tudi letos poslovala od 5.30 do 16. ure. V podružnični OŠ Veliki Podlog že več kot 30 let
deluje vrtec, kjer je to šolsko leto deloval en heterogen oddelek otrok 3-5 let in homogen oddelek
otrok 5–6 let. Enota vrtca Peter Pan je tudi sicer dobro sodelovala s podružnično šolo Veliki
Podlog in enoto Lumpek na različnih ravneh.
Poročilo organizacijske vodje enot Peter Pan in Lumpek
September smo začeli v enoti Peter Pan in Lumpku s spremembami, saj se je zamenjal strokovni
kader tako v 8. in 9. oddelku. Obe pridruženi sodelavki sta potrebovali svoj čas in uvajalno
obdobje. V 15. oddelek kot tretja pomoč prihaja Natalija I., ki ima po razporeditvi dela manj ur
dela pomočnice ter čiščenje enote in dvorane, kar se pozna pri pokrivanju bolniške odsotnosti
Lumpku. Posredno je prihajalo do nenehnih sprememb in prilagajanju turnusov strokovnih
delavk v enoti Peter Pan, še posebej pri dodatni pomočnici Jasmini, ki nam je s svojo
fleksibilnostjo priskočila na pomoč pri pokrivanju odsotnosti v Lumpku.
V septembru smo na igrišču dobili nov, večji peskovnik, za katerega pa zaradi nepredvideno
večjih dimenzij nismo imeli ustreznega pokrivala, zato smo nabavili novega, še primernejšega.
Hišniki so okoli lesene hišice pospravili odvečne podloge in jih nekaj nazaj namestili ob njenih
stenah.
Opravljenih je bilo tudi nekaj mizarskih del, ki jih je opravil zunanji izvajalec: pri vhodu v 8.
oddelek nabava in namestitev ročaja ob stopnicah, popravilo in pleskanje lesene ograje in ogrodja
pri vstopu na vrtčevsko dvorišče.
Na stopnišču v zgornjo skupino smo zaradi potreb OPP dobili novo razsvetljavo in držalo za roke
na desni strani stopnic.
Starši spodnje skupine so sklicali izredni sestanek z vodstvom zavoda zaradi nezadovoljstva pri
reševanju težav.
V decembru smo imeli v enoti P.P. manjši izziv, ki smo ga v sodelovanju s hišnikom in staršem
uspešno rešili. Označili smo pragove z odbojnim trakom in rob stopnic prebarvali z rdečo barvo
za dečka, ki je gibalno oviran in slabše vidi.
V decembru so v 15. oddelku imeli daljšo B. odsotnost dodatne pomočnice vzgojiteljice, ki jo je
začasno nadomestila nova.
V Lumpku je zaradi med letne prerazporeditve kadra na drugo delovno mesto v drugo enoto
prišlo do kadrovske prerazporeditve. Kadrovske spremembe niso vplivale na razpoloženje otrok.
Spomladi smo v enoti Peter Pan , skupina Mavrica, dobili nova vhodna vrata.
V enoti smo se v spomladanskem času soočili s trdovratno boleznijo Mikrosporijo, ki se je širila,
in smo zaradi nje prejeli odločbo s stani Zdravstvenega inšpektorata o izvajanju temeljite higiene
v oddelkih in prepoved igre v peskovniku, dokler le ta ne bo presejan in pokrit s primernejšim
(večjim ) pokrivalom. Peskovnik je v uporabi in prekrit z novim pokrivalom primerne velikosti.
V juniju smo imeli izredni sestanek s starši, strokovnimi delavci in vodstvom zavoda, zaradi
neljubega dogodka in prevelikega poseganja staršev v strokovno delo in možnosti menjave
kadra.
To so pomembnejše iztočnice dogodkov v enoti Peter Pan, ki so zaznamovale to šolsko leto.
Zapisala: Janja Furar
Prostorski pogoji in predvidene izboljšave, investicijsko vzdrževanje v enoti Peter Pan
Prostori v tej enoti so majhni, v pritličju, v 8. oddelku 3-5 let razdrobljeni zaradi nosilnih stebrov
in zato manj pregledni, a vsi na novo funkcionalno opremljeni. Še posebej bi potrebovali poleg
novih, večjih igralnic primerne sanitarije, garderobo za oddelek 3–6 let in pripadajoče prostore
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za kader ter ločeno igrišče za otroke vrtca, saj bi tako lažje zagotavljali varnost otrok in
primernost igral starosti naših otrok.
Pohištvo v oddelkih s skupnimi močmi postopoma dopolnjujemo, pri postavljanju pa skušamo
čim bolj izkoristiti premajhen prostor.
V tem šolskem letu smo zaradi večjega števila otrok v oddelku 3-5 letnih otrok dopolnili
garderobo 8. oddelka z dodatnim garderobnim elementom. Zamenjali smo dodatna stranska
vhodna vrata v garderobo 8. oddelka v pritličju. Mizar je je zamenjal dotrajano držalo pri
stopnicah na stranskem vhodu v vrtec ter obnovil in prepleskal dotrajano ograjo ob cesti, nasproti
stranskega vhoda.
Otroku s posebnimi potrebami smo prilagodili prostorske pogoje tudi z dodatno osvetlitvijo,
oznakami na robovih stopnic in ročajem na strmem stopnišču do igralnice 9. oddelka.
Na igrišču smo sanirali tri igrala, zamenjali tri nosilne stebričke in zaradi dotrajanosti zamenjali
še peskovnik, zamenjali neustrezno PVC zaščitno mrež z novo, odstranili tobogan na hribu in
sanirali igralo s prečkami ter dotrajane varnostne podlage uporabili za tla okoli lesene hišice.
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
posluje 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, z enim oddelkom otrok 1. starostnega
obdobja 1-3 let. Oddelek je ostal zaradi polne zasedenosti vseh drugih oddelkov tudi v tem
šolskem letu.
Starši so tudi ob koncu tega leta izražali zadovoljstvo, saj so se njihovi otroci dobro počutili in
zgledno sodelovali s strokovnimi delavkami ter hkrati opozarjali na nevarne stopnice na vhodu,
saj hkrati mejijo na zaprto igralno teraso otrok.
Stopnišče smo začasno zaščitili s PVC blazinami, nato pa dali varnostne gumi obloge, ki so
primerne tako za otroke, kot za lastnika prostorov ter stroškovno ugodne.
Tudi to šolsko leto smo se z drugačno postavitvijo trudili izboljšati prostorske pogoje v enoti.

Enota Vila
posluje od 5.30 do 16.30 ure.
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Po odprtju enote s predvidenimi tremi oddelki v maju 2010 je od 2. 1. 2013 v enoti pet oddelkov,
dva od njih v nenamenskih prostorih. To jesen ostajata dva oddelka 1. starostnega obdobja, oba
z otroki 2–3 let, eden od teh začasno v bivši telovadnici in trije homogeni oddelki 2. starostnega
obdobja 3–6 let. Tako je od 1.9.2018 v 1. nadstropju po en oddelek 3-4 let in en 5-6 letnih
predšolskih otrok ter v mansardi v 2. nadstropju en 4-5 let, v večnamenskem prostoru za
zaposlene.
Poročilo organizacijske vodje enote Vila, 18.06.2019
Organizacija dela, dopustov in bolniških odsotnosti v Vili.
Letos večjih pretresov zaradi izpada delovne sile v Vili ni bilo. Dolgotrajno bolniško odsotnost
Melite Levak je prijetno navihano nadomeščala Martina Kostanjšek. Melitina bolniška se je že
iztekla in smo srečni, da je zdravje njenega sina stabilno. Letos sta šol. leto brez bolniških
odsotnosti uspeli prerinit Tanja Plankar in Martina Kostanjšek. Čestitam!
Tudi organizacija dopustov ni povzročala zapletov.
Izredni dan bo 28.6., ko bo 6 str. delavk odšlo na sindikalni izlet na dopust in še ena na svoj
letni dopust. Ta dan so nam ponudili pomoč iz enote Pika in iz osnovne šole Leskovec – hvala
vam za to.
Vzdrževalna dela in investicije v enoti Vila
- Jeseni je bil v 1. nadstropju v 11. in 12. oddelku ter pisarnah premazan parket z dodatno
zaščito.
- V juniju so prečistili klimatsko prezračevanje.
- Beljenje nekaterih površin bo izvedeno poleti v času zaprtja enote Vila.
Sodelovanje v enoti Vila
Strokovne delavke Vile smo se sestajale z namenom organiziranja dogajanj v enoti. 2x smo se
sestale popoldan in večkrat opoldan za dogovore o skupnih prihajajočih aktivnostih.
-

Organizacija humanitarne akcije Anina zvezdica
Pustna povorka in rajanje pustnih šem.
Gostovanje sodelavke Mojce iz Vel. Podloga s čarobno pripovedjo babice Zime.
Vsi otroci Vile smo občudovali gostujočo lutkovno predstavo v izvedbi Valvasorjeve
knjižnice Krško.
Velikonočni zajtrk z varovanci VDC Krško je bil tokrat obogaten z nastopom
Ritemčkov iz OŠ Leskovec in z udeležbo četrtošolcev iz Leskovca.
Organizacija pomladnega nastopa vseh otrok iz Vile, ki je nanesel 712€ prostovoljnih
prispevkov.
Sredstva nabrana s prispevki družin ob pomladnem nastopu in z zbiranjem starega
papirja so omogočila izlet vseh otrok Vile na Ranč Aladin v Mirnski dolini.
Med šol. letom so se posamezni oddelki Vile družili med seboj, z nekaterimi oddelki
Pike Nogavičke in z oddelkom Kerinovega Grma.

Neformalno druženje sodelavcev
Večina delavcev enote Vila pa smo se letos neslužbeno družili trikrat:
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- V decembru smo se naplesali v gostišču Pugelj v Ždinji vasi.
- Po pomladnem nastopu v aprilu smo se družili na gostiji pri bivši sodelavki Sabini, v
piceriji in pivnici Point, kjer smo plesali in igrali na doma izdelane inštrumente.
- Na predvečer 30-ega rojstnega dne smo razživeli druščino pri naši sodelavki Maji
Vresk.
V Vili se trudimo, da opravljamo korektno delo in se imamo ob tem lepo.
Zapisala: Katja Žajber,
Prostorski pogoji in predvidene izboljšave, investicijsko vzdrževanje v enoti
V tem šolskem letu smo uspeli opraviti dodatne zaščitne premaze parketa v 11., 12. oddelku in
pisarnah v 1. nadstropju ter v avgustu 2019 sanirali in prepleskali večino sten v enoti.
Okvarjen pomivalni stroj smo zamenjali s starim, za katerega je bila sanacija stroškovno
ugodnejša. Neustreznost strehe na terasi dojenčkov smo začasno sanirali.
Kljub temu da ima enota sicer zelo dobre pogoje dela in sodobno opremo, se še vedno soočamo
s pomanjkljivostmi: prometni režim in parkiranje ogrožata varnost otrok in odraslih ter
povzročata prometne zastoje; nadstropna stavba nima požarnih stopnic, ob nalivu vdre v klet
voda, kar rešujemo s potopno črpalko in razvlažilcem.
Manjka nam večnamenski prostor za gibalne in druge aktivnosti, sestanke s starši, ker je tam
trenutno oddelek 2-3 letnih otrok. Ni tudi ustreznega prostora za servirne vozičke, ki so zato na
hodniku. V mansardi, v 2. nadstropju je oddelek 3-6 let v večnamenskem prostoru, ki je bil sicer
namenjen spravilu didaktike, knjižnega gradiva in načrtovanju strokovnih delavk, zato so knjižni
kotički v garderobi otrok, kjer si letos želimo dodati še en večnamenski, mobilni kotiček v ta
namen.
Zaradi preobremenjenosti telekomunikacijskih povezav ter nadstropij in debelih sten v stavbi je
pogosto motena internetna in telefonska povezava izboljšana z dodatnim modulom.

4.3 Prostorska stiska je kljub odpiranju novih oddelkov v preteklih letih še vedno
prisotna
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.
Pet naših oddelkov je v nenamenskih ali najetih prostorih:
- Dva naša oddelka enote vrtca Vila sta v prostorih, ki so imeli prvotno drug namen:
- od 1.9.2011 je oddelek 3-6 let v 2. nadstropju v prostoru za strokovne delavke v
mansardi;
- od 2. 1. 2013 je oddelek 1–3 let v pritličju, telovadnici iste enote.
- 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;
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-

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.

Naše enote vrtca so polne že od 1. septembra, zato smo vse novince 1-3 let, ki so izpolnjevali
pogoje, preusmerjali v druge vrtce v krški občini, kjer so še prosta mesta. To jesen je s 1.
septembrom ostalo brez mest 8 otrok 1-3 let, a se je ta številka večala iz mesca v mesec. marca
2019 pa je čakajočih najmlajših otrok že več kot 40.
Kolektiv strokovnih delavk vrtca nima v nobeni od enot vrtca dovolj velikega prostora, v katerem
bi lahko izvedli konference in kolektivna izobraževanja zaposlenih vrtca, zato smo si prisiljeni
iskati prostor v OŠ Leskovec in drugje, v kolikor se nam termini zasedenosti s šolo pokrivajo.
Tako smo poleg izbranih prednostnih nalog še naprej iskali možnosti za izboljšanje prostorskih
pogojev in pridobivanje novih prostorov, kar ostaja ena od pomembnih prioritet, saj prostorsko
stisko in stanje objektov, kjer so naše nekatere enote čutimo vse bolj in bolj.
Zelo smo si prizadevali pridobiti nov oddelek za otroke 1-3 let, a nam žal ni uspelo.
Težave v Piki Nogavički, ki jih žal ne moremo sami rešiti so:
- Nepredvidljiv in nepojasnjen vonj ter v povezavi z njim različni vplivi na počutje je sicer
vedno redkejši, a občasno še prisoten, je je veliko bolje po zatesnitvi dodatni zatesnitvi
jaškov. Kljub vsem prizadevanjem nam še ni uspelo odkriti in odpraviti vzroka.
-

Težave povzročajo tudi čebele, predvidoma zaradi neposredne bližine čebelnjaka sosede in
smrad zaradi njenih koz.

Težave v Malem princu so povezane z dotrajanostjo stavbe Mercator, kjer so najeti prostori:
- Zaradi neustrezne adaptacije tal na terasi podtalno vdira voda in povzroča okvare na
parketnih tleh, ki smo jih zato že večkrat popravljali. Posledično so strokovnjaki po ogledu
(parketarji in keramičarji) svetovali celostno sanacijo tal terase s hidroizolacijo in novo
keramiko Zaradi večjih stroškov od predvidenih še čakamo na potrditev investicije v
dogovoru z Mercatorjem in financerjem občino Krško.
- Ob hudih nalivih voda vdira skozi streho, prodira skozi strop, zato smo že večkrat menjali
stropne plošče.
Težave v Vili, ki jih žal ne moremo sami rešiti so:
- obstoječi prometni režim, nepreglednost zaradi zožitve ceste, pomanjkanje parkirnih mest,
in signalizacija; vse navedeno ogroža našo varnost;
- 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;
- hrup dvigala je moteč v igralnici v mansardi, kjer je tudi strojnica dvigala in že več let
začasni oddelek 2. starostnega obdobja 4-6 letnih otrok.
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Dotrajana stavba podružnične OŠ Veliki Podlog, kjer je vrtec Peter Pan kliče po nujni
prenovi oziroma novogradnji z večjimi kapacitetami in vsemi ustreznimi prostori za 4-5
oddelkov vrtca in ločenim igriščem za predšolske otroke vrtca.

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.

5.1 Letno poročilo organizatorja prehrane in zdravstveno-higienskega režima, junij 2019
PREHRANA
V šolskem letu 2018/19 smo v vrtcu (in v šoli) uvedli naslednje spremembe:
- Sprememba organizacije prehrane in načrtovanje jedilnikov za šolo
- vzpostavljen sistem načrtovanja dietnih obrokov za šolarje
- uvedba 1x tedensko brezmesni dan (skladno s Smernicami zdravega prehranjevanja v
VIZ)
- vsakih 14 dni izvajamo v šolski jedilnici dvojno malico (razen v izrednih primerih, ko
to ni mogoče)
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- uvedba mesečnega načrtovanja jedilnikov (s sprotnimi prilagoditvami glede na stanje
kadra v kuhinji in dobavljivost živil)
- Sprememba sistema načrtovanja jedilnikov (boljši nadzor nad frekvenco ponujenih
živil)
- Uvedba kataloga jedi z označenimi alergeni
- sprememba organizacije transporta – porazdelitev nalog med zaposlene v vzdrževalni
službi
- pranje vložnih transportnih posod v razdelilnih kuhinjah (v smislu zmanjšanja
obremenjenosti v centralni kuhinji in zagotavljanja načel HACCP)
- nabava dodatne transportne opreme, s katero smo dopolnili oziroma nadomestili
obstoječo, dotrajano opremo
- znatno povečanje vključenosti ekoloških živil ter lokalno pridelanih živil v jedilnik
- izvedba javnega razpisa na podlagi osveženih seznamov živil, pri katerem smo zastavili
višje kakovostne zahteve za dobavitelje (pri izvedbi razpisa smo sodelovali z Občino
Krško)
- Izvedba naročanja živil v elektronski obliki, skladno z razpisno dokumentacijo
- Uvedba keramičnih (porcelan) krožnikov v enem oddelku vrtca
- dodatna pomoč v kuhinji podružnice Veliki podlog (kombinirano delovno mesto
gospodinja)
- Pranje servirnih in transportnih posod za enoto Malček v enoti Pika nogavička
- dodatna pomoč v enoti Pika (kuh. pomočnik in perica)
- Aplikacija WEB vrtec – elektronsko odjavljanje in spremljanje dnevne prisotnosti otrok
Nadaljevali smo z dobro prakso iz preteklega leta:
načrtovanje dietnih obrokov za otroke v vrtcu
organizacija nadomeščanja odsotnega kadra v razdelilnih kuhinjah
uporaba ustreznih termo posod za transport dietnih obrokov
zagotavljanje čim večje pogostosti in zadostnih količin zelenjavnih prilog pri zajtrku
omejevanje uporabe živil, ki niso primerna za razdeljevanje v VIZ (hrenovke, kupljeni
namazi, kupljeni pred pripravljeni izdelki)
- zagotavljanje ustreznih kakovostnih in količinskih normativov za otroke v vrtcu in šoli
- nudenje vode in nesladkanih čajev
-

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. Tudi v tem šolskem letu smo se občasno soočal z določenimi
pomanjkljivostmi v verigi, ki smo jih sproti reševali z dodatnim informiranjem kuharskega kadra
in seznanjanjem posameznikov z njihovo odgovornostjo pri zagotavljanju dietne prehrane
otrokom, ki jo potrebujejo.
Vzpostavili smo interne smernice za zaposlene za obvladovanje alergenov v našem zavodu, kjer
so definirani postopki, ki se jih moramo držati pri celotnem procesu od nabave do razdelitve
dietne prehrane.
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Sodelovanje s starši ocenjujemo kot dobro.
Sodelovanje s kuhinjo:
V obeh šolskih kuhinjah se soočamo z različnimi težavami. Prostorski pogoji ter stroji, s katerimi
razpolagamo v centralni kuhinji, niso zadostni za pokrivanje tako 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 najverjetneje vpliva tudi na počutje zaposlenih na delovnem mestu, saj beležimo veliko
frekvenco bolniških odsotnosti kuhinjskega osebja.
V začetku šolskega leta smo uvedli spremembe pri organizaciji delovnih mest v vrtcu. V
sodelovanju z vodjem kuhinje smo skozi vse leto urejali nadomeščanje odsotnega kadra zaradi
bolniških odsotnosti tako v centralni kuhinji, kot v razdelilnih kuhinjah.
Kuhinja v podružnici Veliki Podlog je obremenjena do maksimalnih kapacitet, tako da žal ni
možnosti, da bi centralno kuhinjo razbremenili tako, da bi dodatne količine obrokov pripravljali
v podružnični kuhinji. Poleg tega tudi ta kuhinja obratuje z minimalnimi skladiščnimi prostori.
Sodelovanje z inšpekcijskimi službami:
V tem šolskem letu smo imeli redni inšpekcijski nadzor s strani UVHVVR (Uprava RS za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin) v obeh šolskih kuhinjah. V centralni kuhinji je bila
inšpektorica z opaženim zadovoljna, ugotovljeno je bilo, da je HACCP načrt vzpostavljen, redno
verificiran, kuhinjsko osebje razume in upošteva načela HACCP in dobre higienske prakse.
Pohvalila je sistem sledljivosti nad distribucijsko verigo živil od dobavitelja do krožnika.
V kuhinji podružnice Veliki podlog je inšpektorica opozorila na nujnost ureditve določenih
prostorskih pogojev v obratu ter ureditve skladiščnih prostorov, da bodo le-ta omogočala
ustrezno skladiščenje vseh vrst živil skladno s HACCP.

ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM
V šolskem letu 2018/19 smo ohranili dobre prakse iz preteklega leta:
Redno izvajanje zobne preventive:
Ščetkanje zob v oddelkih 2. starostnega obdobja smo izvajali kot do sedaj, saj preko ščetkanja
otroke že v zgodnjem obdobju navajamo na redno osebno higieno in hkrati prispevamo k
večjemu ozaveščanju otrok in staršev o pomembnosti rednega ščetkanja za splošno zdravstveno
stanje.
Redno obveščanje o pojavu nalezljivih bolezni:
Ohranili smo sistem obveščanja vrtec – starši – vrtec, ki je ključnega pomena pri preprečevanju
širjenja nalezljivih bolezni v vrtcu. Strokovne delavke v primeru odsotnosti otroka pri starših
preverijo vzrok odsotnosti in v kolikor gre za pojav nalezljive bolezni, o tem obvestijo
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organizatorja prehrane in ZHR. Ta jim posreduje obvestilo za ostale starše skupaj z navodili za
ukrepanje v primeru pojava dotične bolezni.
Na podlagi informacij, ki smo jih prejeli od staršev in strokovnih delavk, je ta sistem dobro sprejet
tako pri starših kot pri strokovnih delavkah. Namen tega obveščanja je, da starši obvestijo vrtec,
ta pa ostale starše ob vsakem prvem pojavu nalezljive bolezni, ne glede na vrsto bolezni.
V šolskem letu 2018/19 je bilo zabeleženih 53 različnih primerov nalezljivih bolezni, za katere
smo pripravili obvestila za starše. Med temi so bile poleg različnih prehladnih obolenj najbolj
pogoste bruhanje z drisko, norice (vodene koze), streptokok angina, uši, škrlatinka, mikrosporija,
gliste, gripa in virusna pljučnica. Največ težav smo imeli s pojavom bolezni mikrosporija v enoti
Peter Pan, kjer smo več kot 2 meseca izvajali poostrene ukrepe pri nadzoru nad higieno, povečano
frekvenco čiščenja, pogostejše razkuževanje in pranje posteljnine, omejili smo tudi prinašanje
igrač od doma. Zaradi zaskrbljenosti staršev smo imeli tudi izredni inšpekcijski nadzor, na
katerem je sicer inšpektorica ugotovila, da smo vse od pojava bolezni izvajali vse, kar je bilo v
naši moči in pristojnosti, da bolezen omejimo.
Sodelovanje z inšpekcijskimi službami:
V šolskem letu 2018/19 smo imeli redne inšpekcijske nadzore s strani ZIRS v enotah Malček,
Mali Princ, Vila, Pika Nogavička in Peter Pan, kjer so bila ugotovljene določena neskladja, ki
smo jih čez leto skladno z možnostmi odpravljali. Poleg tega smo imeli še že omenjen izredni
inšpekcijski nadzor v Velikem Podlogu, kjer smo skladno s postopki dobili ureditveno odločbo.
Izvajali smo vse zahtevane postopke, bolezen je izzvenela.
Sodelovanje v aktivu OPZHR:
Aktivno sem vključen v dveh aktivih OPZHR, tako v aktivu Dolenjske, Posavja in Bele krajine,
kot tudi v aktivu obljubljanskih vrtcev, kjer z ostalimi organizatorji aktivno sodelujemo in
nenehno izmenjujemo informacije o novostih, izboljšavah, zakonodajnih spremembah na
področju našega dela.
Poleg dnevne elektronske komunikacije sem se udeležil 3 regijskih aktivov. Zaradi aktivne
vključenosti v posodobitev načrtov za preprečevanje legionele sem bil povabljen tudi na
republiški aktiv, na katerem smo predstavniki regijskih aktivov izvedli postopke, s pomočjo
katerih smo želeli doseči, da posodobitev načrtov za preprečevanje legionele za vrtce in šole ne
bi predstavljala previsokih dodatnih stroškov.
Higiena in čiščenje:
Na mesečni bazi smo skrbeli za naročanje higienskega materiala, čistila in pripomočke za
čiščenje glede na naročila sodelavk, pri čemer je bilo treba skrbeti za usklajenost med predvideno
in aktualno porabo za to namenjenih sredstev.
Skladno z novo organizacijo tehničnega kadra se nam je v šolskem letu 2018/19 pridružila nova
sodelavka, ki je primarno pomagala pri čiščenju v večjih enotah (Vila in Pika Nogavička), kadar
je bilo potrebno, pa je nadomeščala odsoten kader v enotah Malček, Mali Princ, Lumpek in Peter
Pan, nekajkrat tudi v razdelilni kuhinji Vile.
24

ORGANIZACIJA DELA
Javno naročanje:
Kot organizator prehrane sem sodeloval pri izvedbi javnega razpisa za nabavo živil. V vseh fazah
javnega razpisa sem imel aktivno vlogo, poleg višjih kakovostnih zahtev sem uvedel in izpeljal
postopke za vzorčenje in preverjanje kakovosti ponudb in s tem zagotovil naročanje kar najbolj
ustreznih živil. V sodelovanju z vodjem kuhinje sem vzpostavil stik z lokalnimi dobavitelji in
ponudniki ekoloških živil, s katerimi smo vzpostavili dobro sodelovanje, tako da se lahko pri
šolski prehrane pohvalimo z visokim deležem vključenosti živil lokalnega izvora.
Aktivno sem bil vključen v komunikacijo z izbranimi dobavitelji živil, sodeloval sem pri
postopkih reklamacij neustreznih dobavljenih živil, s čimer sem še dodatno prispeval k
izboljšanju kakovosti dobavljenih živil.
Izvedel sem različna naročila male vrednosti, vezana na moje predmetno področje. Med drugim
nabavo zobnih ščetk za enote vrtca, ureditev zaščite za prste v enoti Malček, nabavo naprav za
uničevanje insektov v piki, nabavo nove ponjave za peskovnik v Velikem Podlogu, sanacijo
vodovodnega omrežja v Malem Princu, sanacijo okvarjenega grelca za dogrevanje sanitarne vode
v enoti Pika nogavička, nabavo sesalca za enoto Mali Princ, 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 nekaterih igral na igriščih vrtca, pripravi pogodbe o
vzdrževanju klimatskih naprav v enotah vrtca ter sodeloval pri pripravi finančno investicijskega
načrta vrtca za prihodnje leto.
Računalniška infrastruktura v vrtcu:
V sodelovanju s šolskim računalnikarjem Milanom Metelko sem poskrbel za menjavo okvarjene
brezžične točke v enoti Vila ter sodelavkam občasno pomagal pri tehničnih težavah s tiskalnikom
in internetom v Vili.
Organizacija tehničnega kadra:
V začetku šolskega leta 2018/19 smo uvedli določene organizacijske spremembe, ki sem jih
predlagal ob zaključku šolskega leta 2017/18. Spremembe sem navajal že v prejšnjih delih
poročila, za dodati je, da so se izkazale za zelo pozitivne pri nadomeščanju tehničnega kadra v
enotah vrtca. Razen v res izjemnih primerih, ko je bilo veliko sočasno odsotnega kadra, je
nadomeščanje potekalo tekoče in brez večjih zapletov.
Poleg organizacije kadra sem v tem šolskem letu prevzel vodenje evidence prisotnosti tehničnega
kadra, ki je zaposlen v enotah vrtca. Ob vsakih počitnicah sem pripravil organizacijski načrt dela
tehničnega osebja ter pripravil podatke o prisotnosti otrok in zaposlenih čez počitnice za kuhinjo.
Ob zaključku šolskega leta sem pripravil organizacijski načrt dela tehničnega osebja čez poletje.
V sodelovanju z vodjem kuhinje in organizacijskimi vodjami enot sem pripravil načrt, na podlagi
katerega bi moralo biti izvajanje prehrane in čiščenja v enotah vrtca v tem obdobju nemoteno.
Pripravil sem tudi plan generalnega čiščenja, ki ga v večini enot nameravamo izvesti med 12. in
16.8. V ostalih enotah bo GČ izvedeno v času zaprtosti enot, v enoti Pika Nogavička pa bo GČ
izvedeno sproti, saj bo enota odprta vse poletje.
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Sodelovanje s hišniki:
Ob začetku šolskega leta smo tudi pri organizaciji hišniških opravil uvedli veliko novosti.
Nekatere so se glede na moja opažanja v tem letu obnesle bolj, druge pa ponujajo dodaten prostor
za izboljšave. Po mojem mnenju je najbolj pozitivna sprememba opazna pri organizaciji
transporta, ki je po mojih informacijah v potekala nemoteno in skladno s pričakovanji.
Kar se tiče ostalih hišniških opravil imamo glede na moje ugotovitve sedaj nekoliko boljši nadzor
nad tem, katero delo je bilo opravljeno in katero ne. Na podlagi informacij, ki sem jih prejel od
strokovnih delavk, bi nov sistem veljalo ohraniti, možne pa so še dodatne izboljšave.
Sodelovanje s strokovnimi delavkami
Sodelovanje s strokovnimi delavkami je potekalo, kot pričakovano. Pohvaliti želim
komunikacijo in odzivnost organizacijskih vodij enot, s katerimi smo skozi vse leto z roko v roki
iskali skupne rešitve za težave, s katerimi smo se srečevali. Tudi sodelovanje z ostalimi
strokovnimi delavkami ocenjujem kot uspešno. Menim, da je prav, da se o dilemah in vprašanjih,
s katerimi se pri svojem delu srečujemo, pogovarjamo odprto in v smislu iskanja optimalnih
rešitev.
Sodelovanje z vodstvom in upravo zavoda:
V šolskem letu 2018/19 sem nadaljeval z aktivno vključenostjo v organizacijo dela tako v vrtcu,
kot v šoli. Vključen sem bil strokovni tim vrtca, kjer smo z ravnateljico, Jožico Repše, pomočnico
ravnateljice za vrtec, Majo Božič in svetovalno delavko, Suzano Savičič na rednih srečanjih iskali
rešitve za aktualno problematiko. Tudi sodelovanje z upravnimi delavci zavoda (oba pomočnika
ravnateljice za šolo, tajništvo, računovodstvo) ocenjujem kot dobro in produktivno.
Pripravil: Marko Škofca, univ. dipl. inž. živ. teh., OPZHR v vrtcu

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.
Pri pitju vode smo dosegli odlične rezultate – otroci imajo vedno na dosegu vsak svoj kozarec
ali lonček ali bidon in tako sami pijejo kadar so žejni, tudi 1-3 letni otroci ter spijejo več tekočine
kot prej.
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Drseči zajtrk je dobrodošla, 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«. Hrkati pa smo lažje uvedli higieno zob.
Higiena zob je s spremembo dnevne rutine lažje izvedljiva. Otroci si zobe ščetkajo po malici.
V umivalnici ni čakanja, otrok si vzame toliko časa kolikor ga potrebuje. Sodelovali smo tudi z
medicinsko sestro za zobno preventivo – ZOBOMIŠKA NA OBISKU in tudi z medicinsko sestro
za preventivo ČISTE ROKE.
Pri najmlajših otrocih se vsakodnevno srečujemo z izzivi pri spodbujanju ješčnosti in pri
oblikovanju zdravih prehranskih navad. V tej starosti so otroci zelo spremenljivi pri razpoloženju
in pri uvajanju sprememb je potrebna strpnost in vztrajnost.
Otrokom z dieto se je 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.

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

Metodologija Korak za korakom (KZK) je bila naša krovna izvedbena metodologija
Kurikuluma za vrtce. Upošteva otrokov naravni razvoj, zadovoljuje specifične potrebe vsakega
otroka in spoštuje raznolikost kulture. Zasnovana je na tezi, da se otrok najbolje razvija, če je
vpleten v svoje lastno učenje. Spoštuje otroka kot celoto in vsi vidiki razvoja (fizičnega,
socialnega, emocionalnega in kognitivnega) se med seboj prepletajo in povezujejo.
Metodologija Korak za korakom razvija otroka, da bo:
– kreativen in domiseln,
– kritičen mislec, ki bo sposoben izbirati,
– iskal in reševal probleme ter
– skrbel za družbeno in naravno okolje.
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 – letos Interakcija ter naša
osebnostna rast in pridobivanje dodatnih znanj v sklopu interne Šole čustvene inteligentnosti.
Poudarjena je bila empatija z ljubečo, čutno in razvojno primerno prakso za vsakega otroka
z individualizacijo učnih izkušenj.

Izhajanje iz otroka je bistvo sočutne in ljubeče vzgoje otroka v vrtcu. Na takšen način mu
omogočimo optimalen in individualni razvoj v lastnem tempu. Izhajamo iz otrokovih
sprememb, prilagajamo učno okolje in koordiniramo njegove aktivnosti. Brez prisile, brez
pravil in discipline.
Sočutna vzgoja v vrtcu pomeni tudi to, da smo sposobni v danem trenutku zavestno narediti
prostor za izražanje čustev otroka. Pomeni, da smo sposobni poiskati stik z otrokom in ga
spoštovati.
Sočutna in ljubeča vzgoja ni vzgoja brez pravil in mej. Je vzgoja, kjer izhajamo iz otroka in
ga spoštujemo. Razlika je v tem, da mejo postavimo na način, da ne posežemo v integriteto
otroka.
Določene meje, ki jih postavimo otrokovemu vedenju so potrebne, kakršnekoli omejitve
otrokove osebnosti pa niso potrebne.
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Meje in pravila oblikujemo 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, ga moramo dodobra spoznati in začutiti –
poiskati oz. navezati pristen stik z njim.
Ljubeča – sočutna vzgoja temelji na grajenju odnosa. To pomeni, da niso toliko pomembne
same metode vzgajanja, kot je pomemben odnos med nami in otrokom. Otroku dovolimo, 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, če 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 sili 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.
Torej, ljubeča do sebe – ljubeča do otrok – je vodilo vsake strokovne delavke, ki želi otroka
spodbuditi in mu nuditi spodbudno učno okolje, kjer se vsak posameznik razvija in gradi v
svojem tempu in razvijati močna področja.

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.
MI MED SEBOJ
GIBANJE, ZDRAVJE IN GOZDNA PEDAGOGIKA
KNJIŽNA VZGOJA V VRTCU IN OPISMENJEVANJE
KORAKI DO INTEGRACIJE
LJUDSKO IZROČILO IN MEDKULTURNOST.

Program: MI MED SEBOJ (Glejte pod 9.1)
Program: GIBANJE, ZDRAVJE IN GOZDNA PEDAGOGIKA
Letno poročilo o realizaciji programa Gibanje-zdravje-gozdna pedagogika, poročanje na
zaključni konferenci 18.06.2019
Vodja tima – koordinatorka programa: Aleksandra Voglar
Člani tima 2018/2019:
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Špela Arh, Jerneja Š. Božič, Urška Štefanič – enota Pika Nogavička, Katja J. Žajber, Marjetka
Lekše, Stanislava Pavkovič, Monika Bizjak, Darja Cesar – enota Vila, Mirsada Halilović –
Malček, Anamarija Unetič – Mali princ, Janja Furar, Mojca Zobarič – Peter Pan, Natalija Iljaž
in Špela Arh (VP) – Lumpek, Kaja Cerjak / Šarenka Hudorovac – Vrtec Kerinov Grm, Marko
Škofca – OPZHR.
Naš skupni globalni cilj, ki smo ga uresničevali:
Dajmo otrokom priložnost, da v največji meri razvijejo svoje gibalne sposobnosti,
zaposlenim in staršem pa priložnost za uvajanje sprememb na področju gibanja in
zdravega stila življenja.
Izbrani cilji programa:
- Graditi na obstoječih smernicah programa:
- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, plezanje,
plazenje itn.),
- spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih iger,
- usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger,
- povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora.
- Temeljili smo na programu MALI SONČEK in doslednemu izvajanju nalog.
MODRI: 2–3-letni otroci; ZELENI: 3–4-letni otroci; ORANŽNI: 4–5-letni otroci; RUMENI:
5–6-letni.
- Spodbujali smo pogostejše izvajanje aktivnosti v naravi, gozdu in selitev centrov
aktivnosti otrok iz igralnic – iz kotičkov v naravo.
- Iskali smo informacije na področju Gozdne pedagogike, zbirali izhodišča in
navezovali stike s strokovnjaki– najpogosteje s kineziologom Urošem Jelen.
Dodali smo še naslednje operativne cilje:
- Dvigovanje odpornosti in vzdržljivosti z dnevnimi aktivnostmi na svežem zraku
neodvisno od vremenskih stanj.
- Spodbujamo sprehod oz. pohod v gozd.
- Spodbujamo in izvajamo naloge – smernice Malega sončka, ki zajema razvoj
celostne motorike otroka.
Ena od pomembnih nalog, ki smo jih tudi uresničevali je bila spodbujanje porajajoče se
pismenosti, zato vključujemo v gibalne aktivnosti tudi tiste, ki se nanašajo na opismenjevanje
in spodbujanje porajajoče se pismenosti preko različnih aktivnosti, kot so: poudarjanje
ponovitev štetja, zlogov, ritma, zaznavanje glasov (v korakih, poskokih, kotaljenju,
premagovanju ovir, v tradicionalnih, rajalnih in elementarnih gibalnih igrah).
Posamezni operativni cilji in aktivnosti s področja izbrane teme so zajeti v programu Mali
sonček, ki povezuje vsa vzgojna področja.
Ugotovitve o realizaciji aktivnosti:
- Vključenost vseh oddelkov, vseh 272 otrok našega vrtca v temeljni program Mali
sonček. Dejavnosti programa so bile izvedene. Poskrbeli smo, da so oddelki prejeli za
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vse otroke diplome, knjižice in medalje in jih vzgojiteljice podelile otrokom po
oddelkih do konca šolskega leta.
- Obiski telovadnic: skupine 2. starostnega obdobja 3-6 let so redno obiskovale šolsko
telovadnico, telovadnico v Podlogu oz. so koristile prostore ali igrišče ob vrtcu za
športno vadbo. Mlajše skupine otrok 1-3 let so obiskale telovadnico po predhodnem
dogovoru z večjo skupino, če so le ti izpustili uro, saj žal ni bilo dovolj prostih
terminov, da bi lahko vsi oddelki redno obiskovali telovadnice.
- Jutranje razgibavanje so posamezne skupine izvajale zunaj, na otroških igriščih, kjer
smo si postavljali tudi trim steze, čutne poti, poligone, plezali po drevesih, se igrali z
vejami, blatom po dežju, rolali, kolesarili,…
- Igre brez meja so potekale v nekaterih skupinah kot zaključki leta, v popoldanskem
času skupaj s starši.
- Otroci so se udeležili še tečajev: Rolanje, Športna abeceda, Prilagajanje na vodo in
plavanje ter aktivnosti v Partu Gym.
- Higiena, zdravje: skrbeli smo za higieno rok - delavnice z go. Romano, obiskali ZD
Krško - dan odprtih vrat, izvajali dnevno higieno zob - delavnica Zobomiška in
umivanje zob, skrbeli za zadosten vnos tekočin, uživanja sadja in spodbujali otroke pri
uvajanju novih okusov hrane.
- Vreme preko celega leta nam je bilo letos pisano na kožo. Nekaj skupin je res pogosto
obiskovalo gozd. Hodili smo na sprehode ali daljše pohode. Spoznavali in se zbližali
smo se s posameznimi odseki gozda. Izvedli smo vadbene urice, ustvarjali z ali na
naravnih materialih, površinah, se igrali ob potoku, spoznavali podrast, nabirali in
spoznavali gozdne sadeže (sadje, gobe, drevesne plodove) kako in kje se hodi po
vlažnih ali mokrih tleh…
Obiski gozda:.
- Teden otroka, jeseni – VSI iz Vile dan v gozdu – Doživljanje gozda in nabiranje
gozdnih plodov s katerimi smo v naslednjih dneh ustvarjali, se igrali na igrišču. Super
prizor in prijetna glasnost.
- Na dan zdravja (zaradi dežja teden dni kasneje), 18.4., smo predšolske otroke na
nivoju vrtca, letnik 2013/2014, peljati na pohod na grad Podsredo
- Učilnica v naravi v navezi s Krajevno skupnostjo, OŠ Leskovec in z nami, vrtcem je
idejno rasla že od aprila 2018, v lanskem šolskem letu, ko smo razmišljali o namenu
prostora v naravi – gozdu, ki bi bil primeren za druženje, ustvarjanje in raziskovanje
zunanjega-gozdnega okolja otrok vseh starosti.
Predstavniki šole, vrtca -Tim gibanje, zdravje in gozdna pedagogika in KS Leskovec, smo se na
sestanku februarja 2019 dogovorili o smernicah in nalogah: narejena bo sprehajalno pohodna
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krožna pot po gozdu do Lok in nazaj, dolga 4,2 km. 14.4. 2019 je bila izvedena čistilna akcija.
Zastavljeno traso je ta dan čistilo 40 prostovoljcev. Vabljeni, da pot obiščete.

Drugi posebni dnevi:
-

Skupina Mali princ, 3-6 let, je izvedla več pohodov na okoliške griče, Veliko planino, v Bohinj,
prespali so v šotorih.

-

Skupina Klobučki, 5-6 let, iz enote Pika Nogavička je prespala na kmetiji in uživala v domačem
okolju in jahanju konj.

- Skupina Barvice, 5-6 let iz enote Vila je po vseh pohodih in obiskih gozda šolsko leto
zaključila s taborjenjem na Lisci, spanjem v šotorih ter s kuharskimi in drugimi igrami skupaj s
starši in strokovnimi delavkami.

.
Začeli smo projekt Gozdna pedagogika - Celostno doživljanje gozda in naravno gibanje
Strokovni tim Vrtca Leskovec za Gibanje, zdravje in gozdno pedagogiko (GZGP) je bil
ustanovljen z namenom približevanja predšolske in šolske mladine naravi in naravnemu.
S pogostimi, skoraj vsakodnevnimi aktivnostmi v naravi želimo otroku vtisniti prvinske
izkušnje izhajanja iz narave in odvisnosti od nje.
-

opazovanje narave v vremenskih spremembah, spremembah letnih časov,
različna gibanja po različnih terenih, različnih podlagah,
prestavljanje bremen, plezanje, dričanje,
razvrščanje materialov, spretnosti ravnanja z materiali,
opazovanje živali,
prepoznavanje sprememb v naravi, opazovanje, preizkušanje fizikalnih lastnosti snovi,
zaznavanje zvokov, vonjev,
priprava hrane…

V pomladnih mesecih smo pričeli izvajati projekt Gozdne pedagogike pod vodstvom prof.
športne vzgoje in kineziologa Uroša Jelen. V projekt se je vključilo 7 skupin vrtca, otrok starih
3 – 6 let. Gozd, travnik, sadovnjak smo obiskovali tako v sončnem kot tudi deževnem vremenu.
Vse skupine so bile navdušene, zato bomo s projektom v novem šolskem letu nadaljevali.
Vabljene prav vse skupine.
Z naše strani (vzgojiteljic) si želimo postopnost, strpnost, sproščenost, sprejeti naravo, ki
nas obdaja, njeno bogastvo darov in možnosti za otrokov celostni razvoj - umski fizični in
socialni razvoj.
V bodoče bomo še vedno spodbujali igro, druženje, ustvarjanje v naravi, gozdu. Skozi gibalne
aktivnosti v naravnem okolju zelo pripomoremo k porajajoči se pismenosti, socializaciji,
zdravju in dobrem počutju otrok.
Poročilo pripravila Aleksandra Voglar
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Kako približati otrokom knjigo in jim omogočiti, da ob knjigah doživljajo veselje in ugodje?
Kako omogočiti otrokom, da spoznajo široke možnosti druženja s knjigo?
Ali znamo staršem predstaviti dolgoročen pomen knjižne vzgoje za otroka in pomen branja
otrokom?
Program: KNJIŽNA VZGOJA V VRTCU
Vodja tima: Petra Rus Plazar
Člani tima: Sabina Bajc, Mojca Pečnik, Mateja Novak, Marija Zupančič – Pika N.,
Tanja Plankar – Vila, Jasmina Šober in Nina Baznik – Peter Pan, Nina Babič Prah - Lumpek,
Jožica Naglič – Mali Princ.
Jezikovna dejavnost v vrtcu in doma vključuje široko polje sodelovanja in komunikacije z
odraslimi in otroki ter (skozi doživljanje) spoznavanje nacionalne in svetovne književnosti –
lastne in tuje kulture.
Naš skupni globalni cilj je bil:
Omogočiti otrokom, da ob knjigah doživljajo veselje, pridobivajo nove informacije,
oblikujejo pozitiven odnos in ljubezen do knjige ter se igraje opismenijo.
Cilji:
Spodbujanje porajajoče se pismenosti;
– otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z
otroki in odraslimi (neverbalna in verbalna komunikacija, kultura komunikacije, stili
komunikacije, vljudnost),
– otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa,
– otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovnih in
besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem,
– otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti ter spretnosti,
– otrok spoznava besede, knjigo kot vir informacij,
– otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter
pridobiva pozitiven odnos do literature,
– otrok se uči samostojno pripovedovati.
Program KNJIŽNE VZGOJE se je prilagajal starostni skupini otrok in poteka 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.
33

V šol. letu 2018/19 sem se kot vodja tima knjižna vzgoja povezala s KD Krško in vsem
strokovnim delavkam poslala seznam otroških predstav. Zatem se je vsaka, glede na starost
otrok v skupini, avtonomno odločila za ogled določene predstave. Vso organizacijo
(obveščanje o datumu in uri predstave, dogovori, avtobusni prevoz) sem prevzela sama. Glede
na to, da ni bilo pripomb, bom to storila tudi v prihodnjem letu.
Poleg tega sem sklicala sestanek tima in po našem srečanju napisala e-sporočilo vsem
strokovnim delavkam. Zanimalo me je predvsem delo v oddelkih in primeri dobre prakse.
Izpostavila bi skupino Mehurčki, katere otroci so se preizkusili kot igralci in uprizorili pravljico
Rokavička. Poleg Klobučkov in Barvic so sodelovali na Rozalkinem dnevu Valvasorjeve
knjižnice. V mesecu marcu SE JE SKUPINA Mehurčki povezovala tudi s starši, ki so skupaj z
otroki pripravili družinske knjige, o tem, kdo so, od kod prihajajo itd. in jih potem prinesli v
vrtec ter jih predstavili vsem ostalim.
Še vedno smo dokaj redni gostje Valvasorjeve knjižnice, še večkrat pa se razveselimo obiska
knjižničark, ki nas vedno znova prevzamejo z izbranimi pravljicami in celo krajšimi lutkovnimi
predstavami.
Sončki smo v mesecu decembru odpirali adventni koledar, ko je vsaka družina pod smrečico
postavila knjigo in na podlagi vsebine knjige pripravila tudi naloge, ki so jih morali potem
otroci rešiti.
Palčki in Pikice so ob Svetovnem dnevu knjige pripravili razstavo knjig, ki smo si jo lahko
ogledali tudi vsi ostali otroci in tudi starši enote Pika Nogavička.
Skratka, otroci nam dajejo navdih za nove projekte, ki jih poskušamo čim bolje realizirati. Še
vedno nas vsak dan spremlja knjiga na tak ali drugačen način.
Za spodbudo smo otrokom po oddelkih podelile priznanja za Palčka Pripovedovalčka. O načinu
podelitve priznanj smo se dogovorile na sestanku tima. Na e-pošto oddelkov sem poslala
osnutek priznanja, ve pa ste ga same natisnile.
Vesela sem, da se vedno znova rojevajo nove ideje. Naj jih bo čim več! Želim vam še naprej
uspešno delo in dobro sodelovanje. Predvsem si želim, da se čim prej opogumimo in
pripravimo predstavo za naše otroke. Dobrodošli predlogi.
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:
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–
–
–

ljudske običaje in opravila,
tradicionalno prehrano,
ljudske instrumente, pesmi, plese, igre in noše.

Kako omogočiti romskim otrokom, otrokom tujcev in otrokom z drugimi posebnimi potrebami
bolj izenačene pogoje za vsestranski razvoj in socializacijo ter jim pomagati pri usvajanju
drugega jezika?
Kako izboljšati integracijo, da bi omogočili inkluzijo med otroki in odraslimi?
Na kakšen način povečati vključitev predšolskih romskih otrok v vrtec?
Kako premagovati predsodke, ki so še vedno močno prisotni med zaposlenimi in starši?
Program: KORAKI DO INTEGRACIJE
Naš glavni cilj programa je:
Ustvarjanje enakovrednih možnosti za integracijo predšolskih romskih otrok v vrtec
in premagovanje predsodkov med zaposlenimi in starši.
Enota Vrtec Zavoda OŠ Leskovec pri Krškem sodeluje z Vrtcem Kerinov Grm, ki je v programu
Koraki do integracije romskih otrok v vrtec in šolo, v ESS projektu Skupaj za znanje, pod
okriljem zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti. Strokovna vodja programa
pripravljalnega vrtca v Kerinovem Grmu v okviru internega programa Koraki do integracije je
Maja Božič.
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
- strokovnih delavk samih ali v dogovoru s starši s svojo skupino otrok.

7. 2 Drugi celoletni programi oz. programi, ki trajajo daljše obdobje
MASKOTA – potujoči prijatelj v oddelkih po dogovoru s starši.
MALI SONČEK – program je potekal v okviru obogatitvenega programa GIBANJE, ZDRAVJE
in GOZDNA PEDAGOGIKA v vseh oddelkih vrtca in upošteva starost in sposobnosti otrok
STARIH 1-6 LET.
ZELENI NAHRBTNIK – program je potekal pod okriljem ZPM Krško, sodelovanje po izbiri
oddelkov.
7. 3 Dodatni nadstandardni programi - individualno popoldan
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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.
ŠPORTNA ABECEDA se je izvajala za 4-5-letne otroke (letnik rojstva 2013,2014) tudi v tem
šolskem letu in sicer 1 x tedensko, ob petkih, v dvorani v Velikem Podlogu, kjer je bilo
vključenih 5 otrok glede na interes in prijave otrok staršev, ki so izvajanje financirali. Program
je potekal od oktobra do vključno maja (8 mesecev) in je trajal 32 ur; vodja programa je Matej
Malus, profesor športne vzgoje.
Cilji programa:
- razvoj osnovnih gibalnih oz. motoričnih sposobnosti in prikaz prilagojenih športnih iger,
- razvoj otrok na psiho-socialni ravni: prilagoditi otroke na sodelovanje in na zahteve
vrstnikov v športu, naučiti otroke pozitivnih vedenjskih vzorcev in osnovnih higienskih
navad v športu.

8. Sodelovanje
8.1 Sodelovanje s starši in gradnja partnerstva z družinami
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.
Informiranje staršev je potekalo na glavnih oglasnih deskah v vsaki enoti in v stalnih oglasnih
kotičkih pred vsako igralnico, kjer so tudi kronike, utrinki iz življenja po oddelkih in v igralnicah.
Za boljše obveščanje in sodelovanje s starši je oblikovana spletna stran vrtca v okviru OŠ
Leskovec pri Krškem.
Različne pobude izboljšav in pripombe so starši lahko izpostavljali strokovnim delavkam po
oddelkih, jih oddali v škatlice želja in pripomb, zapisali v ankete, oddali v pismih vodstvu in
občini, v razgovorih s pomočnico ravnateljice za vrtec in pri ravnateljici. Tehtne pripombe in
konkretne pobude staršev nas usmerjajo v izboljšave in dvig kakovosti vrtca.
Zadovoljstvo staršev z našim delom, uslugami
Starši so izražali večidel zadovoljstvo z našim delom, še posebej pohvalili bogat program
aktivnosti, prizadevnost strokovnih delavk, dobro postopno in individualno usmerjeno uvajanje
otroka s starši ter pohvalili uvedbo WEB aplikacije za javljanje prisotnosti otrok in drugo
zbiranje podatkov.
Nezadovoljstvo staršev in konfliktne situacije v povezavi z urejenostjo okolice in prostorov,
kritike staršev o razporeditvi otroka, v odnosu do dela, pristopov in dokumentiranja strokovnih
delavk, kritika na neustrezno vedenje do otroka, slabo obveščanje v primeru izrednih
dogodkov, nesreč otroka,… smo se letos trudili reševati sproti, s pogovorom in izmenjavo
konstruktivne kritike. V te pogovore se je vključila tako psihologinja Suzana S., kot tudi Maja
Božič, pomočnica ravnateljice za vrtec ter v izrednih primerih tudi ravnateljica.
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Staršem je bilo v nekaterih primerih potrebno postaviti meje in zagovarjati naše delo strokovnih
delavk, za kar smo hvaležni naši ravnateljici.
Svet staršev vrtca se je oblikoval za uresničevanje interesov staršev. Svet staršev zavoda je v
septembru 2018 sklicala ravnateljica. Med drugim so izvolili novo predsednico sveta staršev
vrtca, ki pa žal kasneje ni sklicala nobene seje več. Starši vrtca imajo svojega predstavnika tudi
v Svetu Zavoda OŠ Leskovec pri Krškem.

8.2 Sodelovanje z matičnima šolama
Vrtec Leskovec nenehno sodeluje s svojo matično šolo OŠ Leskovec pri Krškem in podružnično
OŠ Veliki Podlog.
Sodelovanje s šolo poteka na informativni in strokovni ravni, na družabnih srečanjih, izletih, pri
izvedbi strokovnih srečanj in konferenc, pri vključevanju nekaterih učiteljev kot zunanjih
izvajalcih posameznih dodatnih programov ter po dogovoru.
Matična šola nam je prijazno odstopila svoje prostore (zbornico, športno dvorano, malo
telovadnico, razred), saj enota vrtec sama teh prostorov za cel kolektiv nima.
Letno sodelovanje je potekalo:
– z ravnateljico Jožico Repše na katero smo se obračamo verjetno vsi zaposleni vrtca
kdaj, eni bolj, drugi manj, odvisno od potreb in dela, a je presenetljivo vselej uspela najti
čas za vsakega, za kar smo ji hvaležni;
– s šolsko knjižnico, ki so jo redno ali občasno obiskovali otroci z vzgojiteljicami;
knjižničarka je izbrano knjižnično gradivo za vrtec strokovno bibliotekarsko obdela,
opremila in urejenega poslala v oddelke po enotah vrtca;
– z računovodskimi delavkami Katarino Ivačič Fabjančič, Anuško Motore, Martino Arh
in Barbaro Bizjak;
– z glavnim kuharjem Zvonetom Baškovčem in centralno kuhinjo v OŠ Leskovec in s
podružnično kuhinjo OŠ Veliki Podlog;
– s svetovalnimi delavkami Melito Zagorc Vegelj, Tanjo Cedilnik in Dženi Rostohar;
– s športnimi učitelji in drugimi učitelji po dogovoru.

8.3

Sodelovanje z okolico

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

8.4 Sodelovanje z ustanovami in društvi – navajamo le pogostejše, večletno sodelovanje:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

8. 5 Sodelovanje z drugimi vrtci
Sodelovanje strokovnih delavk med vrtci poteka na več nivojih, med vrtci, oddelki, glede na
izražen interes strokovnih delavk (vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic) in glede na ciljno
skupino.
Cilj:
- Prijetno druženje, izmenjava izkušenj in dvig kakovosti strokovnega dela v
sodelovanju strokovnih delavk med vrtci po izbiri, v okviru izvedbe skupnih
aktivnosti z otroki.
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Sodelovanje strokovnih delavk rednih oddelkov vrtca z Vrtcem Kerinov Grm, z vsemi člani
tima je potekalo celo leto, ob petkih, ob obiskih VKG v rednih oddelkih vrtca. Še posebej so
obiski VKG v rednih oddelkih vrtca imeli vsestranske pozitivne izkušnje.
Strokovni aktiv pomočnic ravnateljev vrtcev
V strokovnem aktivu pomočnic ravnatelja vrtcev bodo poleg našega vrtca Leskovec predvidoma
tudi letos vključene še pomočnice vrtcev Senovo, Brestanica, Raka, Artiče, Krško, Koprivnica,
Podbočje, Sevnica in Blanca 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. Strokovni organi vrtca
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 je pooblastila ravnateljica OŠ Leskovec pri Krškem.
9.2 Poročilo o delu pomočnice ravnateljice in pedagoške vodje
Realizirane naloge pomočnice ravnateljice za vrtec:
- izvedba nalog, izpolnjevanje dopisov … na predlog in dejanske potrebe ravnateljice,
zaposlenih vrtca, občine in drugih ustanov;
– nenehno informiranje ravnateljice o aktualnih dogodkih po enotah, o izvedenih nalogah,
problemih in oblikovanje predlogov izboljšav;
– oblikovanje predloga organizacije in sistemizacije delovnih mest za tekoče šolsko leto;
– oblikovanje letnih delovnih turnusov strokovnih delavk skupaj z organizacijskimi vodjami
in strokovnimi sodelavkami po enotah z upoštevanjem normativov in zakonskih določbah;
– oblikovanje predloga razpisa novih delovnih mest in usklajevanje z ravnateljico;
– oblikovanje predloga organizacije in razdelitve dela hišnikov glede na njihovo delovno
obveznost in nujne naloge ter vzdrževalna dela;
– pomoč pri postavitvi poslovnega časa in organizacije dela v sodelovanju s strokovnimi
delavkami, starši in najemodajalci prostorov v začasnih enotah;
– oblikovanje predloga večjih, nujnih vzdrževalnih del in investicij,
– sodelovanje pri koordinaciji izvedbe gradbenih in vzdrževalnih del, izbor opreme in
dopolnitve pohištva, pridobivanje predračunov izvajalcev ter posredovanje ravnateljici;
– dogovori in koordinacija z izvajalci del po potrditvi izvedbe;
– zbiranje naročil didaktičnih sredstev, pripomočkov, likovnega materiala ... koordinacija
po oddelkih, enotah in z računovodstvom; pregled, izbor najugodnejših ponudnikov,
naročilo ter po dostavi pregled naročenega in razdelitev po oddelkih;
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– tekoče spremljanje porabe mesečnih finančnih sredstev po postavkah skupaj z
računovodkinjo, poslovno sekretarko za vrtec Katarino Ivačič ter 2x letno usklajevanje
(december in avgust);
– aktivno sodelovanje in izvajanje nalog v okviru postopkov Komisije vrtca za sprejem
novincev (sprejemanje vpisnih vlog in posredovanje informacij staršem otrok novincev
ter nenehni stiki s starši vključenih otrok) in drugo.
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, psihologinjo Suzano Savičić in vsemi strokovnimi delavkami
vrtca;
- oblikovanje, računalniški zapis in predstavitev razvojnih ciljev vzgojiteljskemu zboru ter
osnutka razvoja kakovosti vrtca, razvojnega načrta in prioritet vrtca strokovnemu
vodstvenemu aktivu;
- vodenje posameznih strokovnih tem na SA in pedagoških konferencah, v sodelovanju s
pedagoginjo Vesno Perić in koordinatorico izvedbe VIP po KZK Petro Paver;
- spremljanje dela strokovnih delavk po oddelkih, pogovor z njimi po ciljnih obiskih in
oblikovanje njihovih letnih ocen;
- organizacija in vodenje roditeljskega sestanka za starše novincev po vseh enotah, v
sodelovanju s psihologinjo Suzano Savičić in s koordinatorico KZK Petro Paver ter
matičnimi strokovnimi delavkami;
- koordinacija pri razdelitvi mentorstva dijakom in študentom, praktičnih usposabljanj,
spremljanje njihovih obveznih nastopov, pomoč pri urejanju njihove dokumentacije in
oblikovanju mnenj in ocen; koordinacija, izmenjava mnenj in izkušenj s strokovnimi
delavkami in okvirni dogovori s psihologinjo Melito Z. Vegelj za vključevanje šolskih
prostovoljcev po oddelkih od oktobra dalje;
- oblikovanje mnenj in predloga razporeditve strokovnih delavk po oddelkih ravnateljici v
sodelovanju s strokovnimi delavkami in psihologinjo Suzano Savičić;
- oblikovanje Letnega poročila Enote Vrtca izhajajoč iz letnih poročil strokovnih delavk
oddelkov, poročil vodij enot, poročil koordinatorjev in poročila svetovalne delavke ter
organizatorja zdravstveno-higienskega režima in prehrane ter
- druga dela in naloge, za katera se pojavijo potrebe med letom.
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Učinki in ugotovitve mojega dela so razvidni tudi po drugih točkah poročila realizacije VIP vrtca
za 2018/2019.

9.3 Poročilo o delu svetovalne službe v vrtcu, OŠ Leskovec pri Krškem: Suzana Savičić,
mag. psihologije; nadomeščala Vesno Perić, univ. dipl. pedagoginjo na porodniškem dopustu.
Svetovalna dejavnost - Temeljna naloga:
- vključevanje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj, na področju
vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu,
- vzpostavljanje optimalnih pogojev za razvoj in učenje vseh otrok v vrtcu,
- sodelovanje z vodstvom, strokovnimi delavci, zunanjimi ustanovami.
Pri izvajanju strokovnega dela, v svetovalni službi kot svetovalna delavka, sledim upoštevanju:
-

Etičnega kodeksa
Načela zaupnosti
Načela strokovnosti
Sodelovalnega odnosa

Pri tem je temeljna enaka dostopnost strokovne pomoči za vse udeležence v vrtcu.

Svetovalno delo z otroki:
Pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo ali zapisnik strokovne skupine
(Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo Krško: skrb in koordiniranje izpeljave
zakonsko določenih zahtev in po potrebi druge naloge.
- Odločbe: 7 otrok
- Zapisniki strokovne skupine (Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s
posebnimi potrebami): 4 otroci
Pomoč otrokom, ki v razvoju odstopajo od otrok z značilnim razvojem: evidentiranje
otrok, spremljanje, individualna pomoč, sodelovanje s starši, strokovnimi delavkami in
zunanjimi institucijami, priprava potrebnega za napotitev v Center za zgodnjo in celostno
obravnavo Krško.
- Ciljno spremljanje otrok s primanjkljaji na posameznih področjih (vodenje osebne mape):
12 otrok
Pomoč in podpora otrokom, ki izvirajo iz drugega kulturnega okolja, socialnoekonomskega položaja: iskanje laičnega prevajalca, sodelovanje s strokovnimi delavkami in
straši, povezovanje z Ljudsko univerzo Krško.
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Pomoč otrokom, ki imajo težave - ob vstopu v vrtec, čustvene težave, težave v socialni
integraciji, na področju pridobivanja socialnih kompetenc: evidentiranje otrok, spremljanje in
sodelovanje s strokovnimi delavkami pri pripravi socialnih intervencij, individualna pomoč, po
potrebi sodelovanje s straši in zunanjimi institucijami.
Izvajanje razvojno preventivnega programa za vse otroke: obiski v oddelkih, spremljanje
vzgojno-pedagoškega procesa, sodelovanje s strokovnimi delavkami.
- Odstopanja v razvoju (39 otrok); govorno – jezikovne motnje, gibalna oviranost, čustvene
in vedenjske motnje, motnje avtističnega spektra, primanjkljaji na posameznih področjih
učenja (pozornost, koncentracija, grafomotorika, itd. )
Skozi celotno šolsko leto sem obiskovala oddelke ter spremljala dinamiko. V nekaterih oddelkih
sem načrtno in kontinuirano spremljala dotične otroke, s soglasjem staršev. Menim, da sem na
tem področju naredila premalo, saj mi je časovni okvir izvajanje preventivnega programa
onemogočil. Prav tako sem bila posledično naravna na kurativo in občutno premalo na
preventivne dejavnosti. Menim, da bi bilo v prihodnje zelo dobro, da bi se več časa posvetilo
omenjenemu programu, torej preventivi.

Svetovalno delo s strokovnimi delavkami in spremljevalkami otrok s
posebnimi potrebami
- Sodelovanje s strokovnimi delavkami, katere imajo vključene OPP (7 oddelkov za 7
OPP): sodelovanje in koordiniranje sestankov (3x na leto za posameznega otroka),
oblikovanje IP, vabil in zapisnikov.
-

Sodelovanje na sestankih, konferencah in strokovnih aktivih: Team za kakovost, udeležba na
SA za vse starostne skupine; izmenjava informacij, mnenj, strokoven pristop k skupinski evalvaciji
izzivov, s katerimi se sooča strokovni kader.

-

Svetovanje strokovnim delavkam pri neposrednem delu z otroki; obiski in spremljanje
oddelkov po načrtu, analiza posebnosti in drugačnosti otrok v oddelku, spremljanje razvoja
posameznega otroka v oddelku (s soglasjem staršev), opredelitev motečih oblik vedenja ter
načrtovanje nadomestnih oblik vedenja.

-

Svetovanje in po potrebi sodelovanje na sestankih s starši; informiranje staršev, svetovanje,
podpora strokovnim delavkam.

Svetovalno delo s starši in družinami
- Individualno svetovanje družinam; ob vključitvi, postopnem uvajanju, vzgoji, razvoju in
učenju v predšolskem obdobju, kritične situacije v družini.
- Sodelovanje s starši otrok s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmerjanju ali
zapisnik, tistimi, ki se odločajo začeti postopek usmerjanja in tistimi, pri katerih je
potrebno znova vložiti Zahtevek zaradi spremembe ravni izobraževanja; svetovanje,
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sodelovanje na sestankih strokovnih skupin, pomoč pri urejanju dokumentacije in napotitvi
v zunanje institucije, vzpostavljanje kontaktov, reševanje morebitnih nesporazumov.
- Individualno svetovanje staršem v primeru zaznave atipičnega razvoja; predstavitev
odstopanj in možnih oblik pomoči, svetovanje, postopek usmerjanja OPP

Sodelovanje z vodstvom vrtca
Sodelovanje pri organizaciji individualiziranih programov za otroke s posebnimi
potrebami; skrb za zakonske zahteve, obveščanje vodstva o potrebah strokovnih delavcev za
izvajanje DSP.
Sodelovanje pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji vsakodnevnega življenja in dela
vrtca; sodelovanje pri oblikovanju letnega delovnega načrta vrtca, oblikovanje predlogov za
izboljšanje kvalitete dela v vrtcu, sodelovanje pri spremljanju in evalvaciji vsakodnevnega dela
v vrtcu.
Sodelovanje in koordinacija dela z zunanjimi institucijami
- Sodelovanje z zdravstvenimi ustanovami; ZD Krško (Razvojna ambulanta s Centrom za
zgodnjo obravnavo otrok Posavje, ZD Brežice; zgodnje odkrivanje otrok, katerih razvoj je
atipičen, celostna pomoč, timski sestanki.
- Sodelovanje s CSD; izmenjava informacij, sodelovanje v korist otroka in pomoč družini,
ravnanje v skladu z zakonodajo v primeru zaznave suma nasilja v družini, zanemarjanja in
opuščanja starševske skrbi.
-

Sodelovanje z OŠ Leskovec pri Krškem; mesečni sestanki s psihologinjo ga. Meliti Vegelj
Zagorc, izmenjava informacij.

Prednosti vrtca:
- Strokovna usposobljenost strokovnega kadra
- Raznolika znanja, spretnosti in izkušnje
- Medsebojno povezovanje in strokovno izpopolnjevanje
- Pripravljenost in hrepenenje po novem znanju in novih izzivih
- Enakovrednost med sogovorniki
Izzivi za prihodnost:
- Implementacija strokovnega tima v vrtcu, za namen celostne zgodnje obravnave
predšolski otrok s posebnimi potrebami
- Poudarek na izvajanju preventivnih dejavnosti, aktivnosti in ne le kurativnih programov
- Opolnomočenje strokovnega kadra; predvsem spremljevalk OPP
- Pomoč otrokom priseljencev ter njihovim staršem, katerih materni jezik ni slovenščina;
sodelovanje, spremljanje, priprava gradiva v slovenskem in njihovem maternem jeziku,
slikovni material
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- Oblikovanje protokolov, strokovne dokumentacije za vse strokovne delavce ter enotnih
obrazcev v okviru zakonskih zahtev

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:
-

31.8.2018: 1. - Uvodna - Letno načrtovanje ter IKT predstavitev in usposabljanje e-vodenja
prisotnosti otrok (Vasco) in predavanjem Regulacija čutenj (mag. Andrej Debeljak).

-

29.1.2019: 3. - Vmesna evalvacija realizacije LDN s primeri dobre prakse.

-

18.6. 2019: 4. - Zaključna konferenca - Končna evalvacija in smernice za naprej (izvajajo Maja

Božič, Marko Škofca, Suzana Savičić, vodje enot in SA vrtca, koordinatorji dodatnih
programov in KZK)
Vloga sklicatelja: Maja Božič zapiše končni okvirni potek s časovnikom izvedbe, organizira in
skliče vse strokovne delavke; vodi konferenco in povezuje podajanje drugih strokovnih delavk
na konferenci; srbi za enakomerno razdelitev nalog, predlaga skupne smernice, poda lastne
ugotovitve in vodi posamezne strokovne teme glede na prioritete in dogovor s svetovalno
delavko in koordinatorico KZK.

9.5 Tim ZA KAKOVOST VRTCA
Krovni tim vrtca so sestavljali: ravnateljica Jožica Repše, pomočnica ravnateljice za vrtec Maja
Božič, svetovalna delavka – psihologinja Suzana Savičić 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 2018/19.
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Pomočnica ravnateljice Maja Božič oblikuje v sodelovanju z vsemi strokovnimi delavci skupni
Letni delovni načrt in končno Letno poročilo izvedbe LDN vrtca. Upošteva ugotovitve vmesnih
in končnih evalvacij strokovnih delavk aktivov vrtca in LP realizacije letnih delovnih načrtov
oddelkov.

9.6 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 Ines Božič.
4. Strokovni aktiv 1–6 v enoti Peter Pan = 6 članic; vodja Janja Furar .
5. Strokovni aktiv 1–6 v enoti Vila = 13 članic; vodja Darja Cesar .
6. Strokovni aktiv 1–3 v enoti Lumpek = 3 članice; vodja Petra Martinčič.
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.

9.7 Strokovni aktivi strokovnih delavk vrtca (vzgojiteljic oddelkov po starosti otrok in
pomočnic vzgojiteljic vseh oddelkov)
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 Suzana Savičić in pedagoška
vodja, pomočnica ravnatelja za vrtec Maja Božič.
Čas sestankov : 1x mesečno, vsak drugi torek, sredo in četrtek 13-15, v enoti vrtca Pika

Nogavička.
Oblikovanje – Ciljna skupina:
- SA vzgojiteljic oddelkov 1—4 let (1., 2.,3. 6., 10., 14. in 15. oddelek in svetovalna
delavka VKG), vodja aktiva Marinka Slemenšek;
- SA vzgojiteljic oddelkov 3—6 let ( 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12. in 13. oddelek ter Vrtec KG),
vodja Darja Cesar;
- SA pomočnic vzgojiteljic vseh oddelkov 1-6 let (vse PV rednih oddelkov vrtca OŠ
Leskovec in pomočnica vzgojiteljice iz VKG), vodja aktiva Jožica Račič.
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Operativni cilji srečanj SA vzgojiteljic in SA aktiva pomočnic vzgojiteljic:
– strokovno sodelovanje in izpopolnjevanje, načrtovanje in evalvacija učinkov izvedbe VIP ter
oblikovanje skupnih dogovorov na ravni vseh oddelkov,
– osvežitev pridobljenih teoretičnih znanj o KZK, nadaljevanje poglabljanja v ISSA področje
Interakcija ter uporaba znanj v praksi,
– izmenjava aktualnih dogodkov, izzivov, strokovnih stališč, mnenj o utečeni praksi,
– izmenjava primerov dobre prakse s poglabljanjem v določeno temo ali standard,
– izvajanje in spremljanje med oddelčnih hospitacij z izmenjavo vtisov,
- dvig pomena vloge vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic in njihova profesionalno-strokovna
rast s poudarkom na razvijanju osebne empatije.
Okvirni potek vseh strokovnih aktivov oddelkov po starosti otrok:
1. Pogovor o poteku uvajanja otrok in staršev ter oblikovanju in izvedbi dnevne rutine VIP
po oddelkih, po metodologiji KZK glede na izbrano strokovno temo in poglabljanje v
ISSA področje Strategije učenja.
2. Poročanje o primerih med oddelčnega sodelovanja in hospitacij.
3. Pogovor o elementih dnevne rutine in izboljšavah, prikritem kurikulumu, smernice v
okviru Etike in vrednot.
4. Aktualno.
Strokovne delavke so individualno, v oddelčnih tandemih in na strokovnih aktivih evalvirale
upoštevanje individualizacije izbranih področij ter nadgrajujejo strokovno znanje po izbranih
temah in ugotovitvah z evalvacij. Podporo pri evalvaciji in nadgradnji jim nudijo vzgojiteljica
Petra Paver, koordinatorica Korak za korakom in pedagoška vodja, pomočnica ravnateljice za
vrtec Maja Božič.
Letno poročilo dela STROKOVNIH AKTIVOV, metodologije KORAK ZA KORAKOM
po konceptu LJUBEČE VZGOJE, Šolsko leto 2018/2019
Strokovne aktive smo v tem šolskem letu izvedle devet krat. Dvakrat je bila prisotna
pomočnica ravnateljice Maja Božič in enkrat smo imeli prvo pomoč.
Strokovni aktivi so bili strokovni pa vendar ni manjkalo sproščenosti in medsebojnega
zaupanja.
Teme so se prepletale, kot rdeča nit pa sta ostajali INTERAKCIJA z ljubečo oz. sočutno
vzgojo.
Komentarji strokovnih delavk:
 Interakcija je super sovpadala s sočutno vzgojo in odnosi med otroci, zaposlenimi, starši,
družinami. Trudili smo se, da je vsak slišan in mu omogočili različne procese za razvoj.
 Če vse strnem, najbolj mi na aktivih pomaga to, da vedno ugotovim, da se ne srečujem
samo jaz z nekimi "težavami", dilemami, ugotavljam, da je to del nas. Opravimo svoje
dolžnosti, vse ostalo je v rokah nekoga drugega ... Pri interakciji pa se nekako dobro
vidim v tem, da pedagog podpira uveljavljanje demokratičnih vrednost tako, da spodbuja
vsakega otroka k izražanju svojega mnenja na spoštljiv način ter ga vključuje v proces
odločanja. Hkrati pa se nanaša na naslednjo točko (izzivi)
 Bi pa rada poudarila, da mi veliko pomenijo SAji, kjer si izmenjamo izkušnje, širimo
poglede in obzorja, informacije, družimo, kar je zelo pomembno, zato mi je tudi všeč, da
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nisem vedno na SAju za 1-3. Vedno se mi zdi, da je družba fajn, da se imam dobro in
vedno odnesem kaj koristnega zase, da mi motivacijo in energijo za naprej, do
naslednjega meseca.
 Na področju interakcije pa sem rabila osebno veliko naredit na tem, da pripravljam
materiale, ki jih otroci raziskujejo, o njih govorijo, sprašujejo odrasle in drug drugega jaz pa se brzdam manj razlagat.
 SA-ji so možnost, da poveš, kje te "čevelj žuli", izkušnje in znanje starejših sodelavk pa
vedno prav pridejo. Hvala vsem.

9.8 Posebne naloge strokovnih delavk pri skupnih dejavnostih na nivoju vrtca
Z namenom boljše urejenosti enot, didaktičnih sredstev ter prispevka vsakega posameznika
prevzemamo delavke vrtca odgovornost za izvedbo dodatnih nalog iz seznama potreb, kar je
razvidno iz letnih delovnih načrtov enot, v tabelah s poimenskimi preglednicami razdelitve
dodatnih nalog.

10. Realizirano usposabljanje in izobraževanje v vrtcu
10.1 Izobraževanje za zaposlene vrtca
Okvirni letni plan izobraževanj in strokovne teme so tudi v tem letu povezane z našimi razvojnimi
cilji in letnimi prioritetami.
Vsi zaposleni vrtca se vključujemo v zakonsko predpisana izpopolnjevanja, organizirana v
okviru zavoda in v primerih, ko se naše strokovne delavke pripravljajo na nastope in strokovne
izpite s podporo in mentorstvom drugih strokovnih delavk.
Strokovni delavci vrtca se strokovno izpopolnjujemo na ravni vrtca v okviru strokovnih aktivov
vrtca, 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 se po lastnem interesu še dodatno izpopolnjujejo na osebnostni
ravni in na izbranih strokovnih področjih, vrtec pa se jih trudi podpreti v okviru finančnih
možnosti z vsaj delnim kritjem stroškov kotizacije oz. potnih stroškov.
Ciljni obiski pedagoške vodje Maje Božič so potekali napovedano in nenapovedano tekom
celega leta, z namenom vzpostavljanja pristnih odnosov, začutenja sodelavcev, klime,
organizacije na ravni enot ter spremljanja poteka in podpore pri nadgradnji vzgojnoizobraževalnega dela po oddelkih.
V maju 2018 je Maja Božič, kot pedagoška vodja, na zadnjih sestankih vseh strokovnih aktivov
za vse strokovne delavke vrtca oblikovala in izvedla anonimno anketo o področjih, ki so pri nas
že zelo dobra in tistih, kjer moramo biti še boljši. Na zadnjem sestanku Sveta staršev so
predstavniki oddelkov pohvalili, kar je že zelo dobro v vrtcu in izpostavili, kar jim ni všeč, kar
se bomo trudili upoštevati in izboljšati. Na ta način smo pridobili informacije o mnenju in
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potrebah strokovnih delavk in oddelčnih predstavnikov staršev, kar bo pomembno vodilo za dvig
kakovosti vrtca to šolsko leto.
Sredstva, ki jih namenja Občina Krško za izobraževanje za zaposlene enot vrtca OŠ
Leskovec pri Krškem, smo namenili:
–

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

–

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

za KZK delavnice, ki jih v okviru strokovnih aktivov vodi koordinatorica KZK Petra
Paver, upoštevajoč potrebe strokovnih delavk in prioritet iz LDN VRTCA, v
dogovoru z Majo Božič;

- za letno članarino za vključitev vrtca v Skupnost vrtcev Slovenije;
- v sklopu interne Šole čustvene inteligence smo nadaljevali svetovanje in pomoč strokovnim
delavkam in realizirali:
- krovno kolektivno predavanje, področje Empatija – Regulacija čutenj, mag. Andrej
Debeljak;
- 2 x predavanje za strokovne delavke in starše v enotah Pika Nogavička in Vila –
Empatija – Kakšna je prava vzgoja za današnji čas?, v okviru Zavoda za zdravo in
varno vzgojo otrok;
- 8 x individualne Supervizije in individualna svetovanja – Letna evalvacija in
načrtovanje, z obiski v oddelkih v sodelovanju z mag. Andrejem Debeljakom v okviru
zavoda Pot svetlobe;
- na področju Zdravje in varnost teoretična in praktična osvežitev znanja iz nudenja prve
pomoči na podlagi konkretnih primerov v sodelovanju z ZD Krško in Zavodom za zdravo
in varno vzgojo otrok, Nika Bajc :
- Prva pomoč otrok v vrtcu;
- Prva pomoč odraslemu;
- Marko Škofca, Victoriya Mircheva, Maja Miklavčič, Sabina Prevolšek - Seminar o
sladkorni bolezni, uporabi črpalke in senzorja v otroštvu za učitelje in vzgojitelje.
- na področju Umetnost, glasba in interna šola čustvene inteligentnosti:
- za Orffovo delavnico – skupinsko muziciranje, ki je bila pohvaljena s strani vseh
udeleženk nad izvedbo izvajalca ter vsestranskimi učinki, zato bomo glede na
odziv v naslednjem letu predvideli še več tovrstnih izobraževanj s področja
glasbe;
- dopolnitev strokovne literature, priročnikov in strokovne revije;
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- za strokovno izpopolnjevanje v okviru izbranih strokovnih posvetov:
- ter organizatorje prehrane in zdravstveno-higienskega režima, izobraževanj
koordinatorjev in strokovnih delavk v izvedbeni metodologiji v okviru mreže vrtcev
v Korak za korakom, PI Ljubljana,
-

udeležbo strokovnih delavk, delavcev na izobraževanju po lastni izbiri:
- Maja Božič, Strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev OE Novo mesto;
- Maja Božič, Posvet za pomočnike ravnateljev vrtcev in šol Slovenije;
- Maja Božič, Interni strokovni aktivi pomočnikov ravnateljev vrtcev občine Krško
in Sevnica;
- Suzana Savičić, Posvet za svetovalne in vodstvene delavce vrtcev Slovenije;
- Marko Škofca, Posvet za OPZHR – Celovit pregled organizacije prehrane za vrtce;
- Marko Škofca, Izobraževanje za OPRZHR – Načrtovanje varovalnih in dietnih
jedilnikov;
- Marko Škofca, Delavnica Alergije in prehrana;
- Marko Škofca, Strokovni aktivi OPZHR v vrtcih;
- Darja Cesar, Strokovni posvet Gibanje;
- Martina Kostanjšek, Mednarodna konferenca z aktivno udeležbo, Osebnostni razvoj
predšolskega otroka;
- Petra Žnidaršič, Izobraževanje Tapkanje, praktično orodje za preprečevanje
izgorelosti;
- Jerneja Škrbina Božič, Urška Štefanič, Špela Arh in Maja Vresk, Izobraževanje na
področju gibanja - Playness pedagogika;

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 smo poleg vsega zgoraj navedenega organizirali tudi:
a) 2 predavanji preko Ljudske univerze Krško in sicer:
- Naravno gibanje otrok, izvajalec Uroš Jelen, prof. športne vzgoje in kinezioterapevt;
- Otrokova trma – Ugoditi, potolažiti ali ignorirati, Melita Zagorc Vegelj.
b) 2 predavanji skupaj s strokovnimi delavkami in starši, v sklopu interne šole Čustvene
inteligence – Kakšna je prava vzgoja za današnji čas, v enotah Pika Nogavička in Vila.
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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, v sodelovanju z zavodi in
inštitucijami (Srednje strokovne šole za vzgojitelje predšolskih otrok in Pedagoške fakultete).
Mentorji usposabljanj so bile vzgojiteljice po dogovoru s pomočnico ravnateljice Majo Božič.

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

Ravnateljica
Jožica Repše

Leskovec pri Krškem, 20. september 2019
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