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ugotovitve ob koncu leta 
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 Maja Koretič,  

pomočnica ravnatelja in pedagoška 
vodja 



MOJA  VLOGA V  ENOTI 
 VRTCA 

  

 Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec  
glede na odredbo ravnatelja in vse druge nujne potrebe 
vrtca za nemoteno poslovanje ter izpolnjevanje pogojev 
za delovanje novega, 15. oddelka vrtca. 

 

 Pedagoško vodenje - spremljanje dela in interakcij 
s predlogi za dvig kakovosti dela v tandemih, za 
profesionalno-strokovni napredek  vsakega ter predlogi 
za dodatno kolektivno in individualno izobraževanje. 



MOJI OSEBNI  IZZIVI   
glede na moje delo in naloge so bili 

 Organizacija časa, izpolnjevanje zelo različnih, specifičnih 
nalog, postavljanje prioritet in sodelovanje z ravnateljem, 
starši in zaposlenimi. 

 

   Uresničevanje prednostne naloge vrtca. 
 

   Ohraniti mir in prisluhniti sogovorniku ne glede na 
okoliščine in trenutno delo. 
 

  Pozitivna spodbuda sodelavcev  za doprinos   vsakega. 
 

 Sprejeti dejstvo, da je moj vpliv omejen ne glede na videnje, 
znanje in želje . 

 



SKUPNI  IZZIVI v 2014/2015 iz LDN 

• Vzajemno spoštovanje, sprejemanje, spoznavanje, in 
upoštevanje vsakega posameznika. 
 

• Sodelovanje in medsebojna komunikacija / 
zaposleni , otroci, starši in drugi vključeni. 
 

• Nadgradnja izvedbe  Kurikuluma vrtca po KZK, 
dnevna rutina, prikriti Kurikulum vrtca in priprave kot 
operativni celostni načrti za izvedbo VIP. 
 

• Vključevanje romskih in albanskih otrok ter otrok 
s primanjkljaji v redne oddelke vrtca. 
 



 
SAMOEVALVACIJA  V  VRTCU OŠ 

LESKOVEC PRI KRŠKEM, junij 2015 
 Pogled nazaj…OPRAVILI   SMO: 

 
• Vmesne in končne evalvacije izvedbe načrtovanega LDN po 

oddelkih. 
 

• Evalvacije, refleksije in analize izvedbe programov 
koordinatorjev obogatitvenih programov vrtca, svetovalne 
delavke, organizatorja PRHZDR. 
 

• Delo pedagoške vodje: napovedane in nenapovedane 
hospitacije in obiski v enotah, po oddelkih; mnenja za 
strokovne in zaključne izpite ter pogovori, analiza, vmesne in 
sklepne ugotovitve; pregled dokumentacije oddelkov. 

 



KLJUČNE  UGOTOVITVE PEDAGOŠKE VODJE 

Pogled nazaj…OPRAVILA   SEM: 
 
• 13 napovedanih hospitacij z zaključnimi pogovori od 

februarja do maja2015 v večini oddelkov in VKG. 
 

• 6 nenapovedanih hospitacij v oddelkih (1., 7., 11. in 15.) 
 

• Mentorstvo in spremljanje nastopov dijakinj in strokovnih 
delavk s pogovorom in zapisom mnenja 
 

• Pregled dokumentacije oddelkov , do 20. junija 
(1.,2.,3.,4.,6. in 10.), ostali oddelki do 30. avgusta 2015. 



Kje smo že zelo dobri? 
ZELO SMO DOBRI in LAHKO PONOSNI, 

 
• da ustvarjamo otroku prilagojeno okolje, ki spodbuja 

njegov vsestranski razvoj, interakcijo in sodelovalno učenje; 
 

• na naše delo, delovno vnemo, fleksibilnost in 
ustvarjalnost, 

     marljivost in celoletno prizadevanje ter res bogat, celovit in    
     inovativen program aktivnosti za otroke in starše; 
 
• na partnerstvo z večino družin, na vzpostavljanje zaupnega 

odnosa gradnjo partnerskega odnosa z družinami; na 
vzpostavljeno povezanost med otroki, družinami in 
strokovnimi delavkami ter celostno in inovativno 
sodelovanje. 
 



PREDNOSTNA NALOGA 2014/2015 

• Globalni cilj: 

  Izboljšati sodelovanje in komunikacijo na vseh nivojih 
 

• Cilji: 
1.   Razvijati vzajemno medsebojno spoštovanje med zaposlenimi,    
      družinami in otroki 
 
1.1 Razvijanje sodelovanja in komunikacije med zaposlenimi. 
1.2 Razvijanje sodelovanja med družinami. 
1.3 Spodbujanje nadaljnjega razvoja čustvene inteligentnosti.  
 
 
2.   Razvijanje porajajoče se pismenosti v povezavi z gibanjem do  
      zdravja 

 



URESNIČEVANJE  PREDNOSTNE NALOGE  
Z upoštevanjem dogovorov in vsakega 

 

  Zelo dobri smo  

 

  Dobri smo tudi 

 

  Bomo še boljši 



PONOSNI SMO LAHKO 

  na videne učinke razvijanja pismenosti  v povezovanju 
s knjigo, ob integraciji vseh vzgojnih področij; 

  
  ker OTROCI med seboj veliko komunicirajo,    
     izražajo občutke, čustva in se učijo poslušati, biti   
     slišani ter spoštovati mnenje in sami reševati  
     konflikte; 
 
   na vsestransko, sprotno in vsakodnevno   
      obveščanje staršev ter  njihovo izražanje zadovoljstva z  
      izvedbo individualnih pogovornih ur; 

 



BOLJŠI  BOMO V SODELOVANJU,  
PODPORI  IN KOMUNIKACIJI MED NAMI 

 
Zavedali se bomo, da: 

 
  sodelovanje ni tekmovanje – Jaz sem v redu, ti si v redu, 

veselimo se uspehov vsakega in SKUPAJ  BOMO  BOLJŠI; 
 

   izpostavljali bomo dobre lastnosti in pomagali 
sodelavcem pri premagovanju izzivov, neuspelih pristopov 
ter doprinesli k osebni rasti posameznika; 
 

   Vrtec predstavljamo vsi in ne posamezniki, pozitivno 
klima je rezultat sodelovanja in dobrih medsebojnih 
odnosov.  
 



BOLŠI BOMO V PREVZEMANJU LASTNE 
ODGOVORNOSTI   

   Pomemben in odgovoren je vsak zaposleni, ne glede 
na delovno mesto, izobrazbo in status. 

 

   Vsako delo, ki ga nekdo ne opravi, mora opraviti 
nekdo drug ali pa se ne opravi in pride do motnje, 
ovire v procesu ali do nezadovoljstva staršev. 

 

   Vsak je odgovoren za lasten profesionalno-strokoven 
napredek in za izvedbo sprejete naloge, dela,  
prevzema tudi odgovornost za izvedbo. 



ŠE BOLJŠI BOMO 

 
 pri reorganizaciji časa, za boljšo dnevno rutino, pri izvedbi zanimivejših 

prehodov med aktivnostmi, za več časa za izvedbo posameznih aktivnosti, 
pri načrtovanju rutine počitka za prijetnejši počitek, da bi zadovoljili 
potrebe vsakega otroka;  
 

   pri ciljnem načrtovanju projektov, tem in posebnih dni v povezavi z integracijo 
področij, v povezovanju z drugimi oddelki, med vzgojiteljicami in odpiranju vrat 
med oddelki in med enotami; 
 

 pri organizaciji in izvedbi gibalnih aktivnosti,ki se bodo povezovala z vsemi drugimi 
vzgojnimi področji, boljši pri načrtnih VU, pohodih ter integraciji vzgojnih področij v 
naravi; 
 

 pri obveznih pisnih načrtih, pripravah za VID, pri postavljanju konkretnih ciljev in 
zapisu sprotnih evalvacij, načrtov za delo, razumevanju in upoštevanju elementov v 
pripravah, vodenju  in ureditvi obvezne dokumentacije; 
 

   pri izmenjavi  primerov dobre prakse, izkušenj in konstruktivnih mnenj po 
dogovorjenem obisku. Ter izmenjavi pisnih načrtov za aktivnosti. 



JAZ –TI- MI, SMO  VRTEC 
…JAZ vam v razmislek… 

 

Začetek vseh naših prizadevanj, 

za katera se je vredno izpostaviti 

niso spremembe sistema, 

niti spremembe v drugih v sistemu, 

temveč  

spremembe v nas samih.  

(Fullan, 1998) 



KLJUČNE  SMERNICE za 2015/16 

• Pregled in dopolnitev razvojnih ciljev in vizije 
vrtca. 
 

• Prednostna naloga, cilji in rdeča nit glede na 
izkušnje, učinke in izzive. 
 

• Učinkovite in nujne oblike komunikacij. 
 

• Oblikovanje in potek izvedbe SA VRTCA. 
 

• Predlogi dopolnitev obogatitvenih programov. 



OBLIKOVANJE  ODDELKOV 
in  

KADROVSKA  RAZPOREDITEV v 
2015/2016 

Dejavniki, ki so vplivali na trenutno 
oblikovanje ter vzroki morebitnih novih 

sprememb 



PREDNOSTNE NALOGE 2015/2016 

• Globalni cilj: 

Razvijati vzajemno medsebojno spoštovanje med 
zaposlenimi,  družinami in otroki 
   
• Cilji: 
1. Boljše  sodelovanje z razvijanjem timskega dialoga med zaposlenimi.  
 

  1.1     Vzpostaviti timski dialog med zaposlenimi. 
   1.2      Nadgrajevanje komunikacijskih veščin. 
    1.3       Izboljšano sodelovanje in boljše timsko delo.  
   
 
2.      Gradnja partnerstva z  nadaljnjim razvijanjem medsebojnega spoštovanja , čustvene 
inteligentnosti in sodelovanja med zaposlenimi, otroki in družinami. 
 
3.  Razvijanje strategij smiselnega učenja 
 



BOLJŠE  SODELOVANJE  z 
IZOBRAŽEVANJEM  ZA TIMSKI  DIALOG 

• Ohranitev ustreznih in preverjeno dobrih oblik 
vsakodnevne  komunikacije. 
 

• Ciljno vnašanje novih oblik komunikacije za boljše 
informiranje in timsko delo. 

• Ozaveščanje pomena timskega dela s skupno in 
individualno analizo tima, v katerem delujemo. 
 

• Timsko delo in vloga komunikacije pri timskem delu. 

• Komunikacija in medgeneracijsko sodelovanje v timu. 
 

• Osebni cilji v timu. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naš glavni cilj v letu 2015 / 2016? 
 
 
 
 
 

JAZ  SEM  V  REDU, TI SI V REDU, 

SKUPAJ  SVA TANDEM, 

MI SMO BOLJŠI TIM. 

 

POSTATI  BOLJŠI  TIM 


