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OPREDELITEV DOKUMENTA 

Letni delovni načrt vrtca (v nadaljevanju LDN) je osrednji dokument, s katerim javni zavod VVE pri 

OŠ Kuzma zagotavlja načrtno, organizirano in sistematično uresničevanje temeljnih ciljev predšolske 

vzgoje, ki so opredeljeni v konceptih predšolske vzgoje.  

 Zakon o vrtcih, Ur.l. RS št. 12/1996, 44/200, 78/2003, 113/2003, 100/2005, 25/2008. 

 Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje, Ur.l. RS št. 

80/2004. 

 Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Ur.l. 

RS št. 73/2000, 75/2005, 33/2008, 47/2010. 

 Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, 

Ur.l. RS št. 75/2005, 82/2005, 76/2008. 

 Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu, Ur.l. RS št. 41/1997. 

 Kurikulum za vrtce. 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanju, Ur.l. RS št. 16/2007, 36/2008. 

 Zakon za uravnoteženje javnih financ /ZUJF/ Ur.l. RS, št. 40/2012. 

Namenjen je vsem delavcem vrtca, otrokom in staršem, članom organom upravljanja vrtca, 

ustanovitelju in upravnim organom s področja vzgoje in izobraževanja. LDN potrdi vzgojiteljski zbor, 

sprejme Svet staršev in Svet zavoda.  

Z letnim delovnim načrtom se določi: 

 Organizacija in poslovalni čas vrtca, 

 program vrtca, 

 razporeditev otrok po oddelkih, 

 delo strokovnih in drugih delavcev v vrtcu, 

 sodelovanje s starši, 

 sodelovanje z  vzgojno izobraževalnimi, zdravstvenimi in drugimi organizacijami, 

 mentorstvo dijakom in pripravnikom,  

 sodelovanje s šolami, ki izobražujejo delavce za potrebe predšolskih otrok,  

 program strokovnega izpopolnjevanja delavcev vrtca, 

 program dela strokovnih organov vrtca, 

 kadrovske, materialne in druge pogoje, potrebne za uresničitev vzgojnega procesa. 
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Za načrtovanje dejavnosti  v vrtcu je potrebno izhajati iz otroka, prisluhniti njegovim željam in 

potrebam. 

1. PODATKI O VRTCU 

Ime vrtca: VVE pri OŠ Kuzma 

Sedež vrtca: Kuzma 20, 9263 Kuzma 

Tel. št. vrtca 02/55 58 110 

Tel. št. tajništva 02/55 58 040 

Spletna stran vrtca: www.oskuzma.si 

VVE pri OŠ Kuzma spada v sklop zavoda OŠ Kuzma. 

Vrtec VVE pri OŠ Kuzma je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila občina Kuzma. 

Vrtec izvaja program za predšolske otroke od 11. meseca starosti do vstopa v šolo. 

Organi upravljanja: Zavod upravlja ravnatelj in Svet javnega zavoda OŠ Kuzma. Člani sveta zavoda 

imajo štiriletni mandat. 

Svet zavoda sestavljajo: 

 trije predstavniki ustanovitelja občine Kuzma 

 pet predstavnikov šole 

 trije predstavniki sveta staršev 

Svet staršev predstavljajo predstavniki vsakega oddelka šole in vsakega oddelka vrtca. Predstavniki  

vrtca v Svetu staršev v šolskem letu 2021/22 so: 

ODDELEK PREDSTAVNIK 

 

ODDELEK 1 - 3 

(1. starostno obdobje) 

 

Tjaša Benko 

 

ODDELEK 2 – 4 

(1. in 2. starostno obdobje – 

kombinirani oddelek) 

 

Metka Zrim 

http://www.oskuzma.si/


Letni delovni načrt VVE pri OŠ Kuzma                                                                                                       2021/22 

6 

 

 

 

ODDELEK 4 – 5 

(2. starostno obdobje) 

 

Alenka Skledar 

 

ODDELEK 4 – 6 

(2.starostno obdobje) 

 

Silvija Ficko 

 

Svoje interese, predloge, pobude in kritike bodo starši urejali preko svojega predstavnika, izvoljenega 

v Svet staršev.  

2.  VIZIJA,VREDNOTE IN POSLANSTVO VRTCA 

2.1 Vizija vrtca 

Vizija vrtca je bila oblikovana leta 2011. 

 

2.2 Vrednote vrtca 

Letni delovni načrt je osrednji dokument, s katerim javni zavod zagotavlja načrtno, organizirano in 

sistematično uresničevanje temeljnih ciljev predšolske vzgoje, zadovoljevanje potreb otrok, staršev in 

okolja, v katerem vrtec živi in dela. 

Temeljne naloge vrtca so: 

- pomoč staršem pri celoviti skrbi za otrok, 

-  izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok in,   

- zagotavljanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. 

VIZIJA VRTCA: 

»Z roko v roki in odprtim srcem ustvarjamo varno in 
spodbudno sedanjost za srečno prihodnost«. 
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Sodobne smeri predšolske vzgoje so usmerjene k otroku in izhajajo iz različnih teorij njegovega 

razvoja. Zato pri našem  zastavljanju ciljev in nalog ne moremo mimo razvojnih  specifičnosti 

predšolskega otroka in potrebnih  pogojev za njegov razvoj. 

Dobrobit otroka nam predstavlja najvišjo vrednoto, na kateri temeljijo in so ji podrejene vse ostale 

vrednote.  

Te vrednote so: 

• Vseživljenjsko učenje,  

• povezanost z naravo,  

• odgovornost, 

• spoštovanje, 

• odkrita neposredna komunikacija, 

• dobri medsebojni odnosi, 

• ničelna toleranca do nasilja. 

 

2.3 Poslanstvo vrtca 

Poslanstvo vrtca: 

- Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, 

- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah, 

- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije, intuicije ter razvijanje 

neodvisnega mišljenja, 

- spoštovanje osebnega dostojanstva in integritete otrok, 

- zagotavljanje varnega, zdravega, razumevajočega in spodbudnega okolja za otroke, 

- uresničevanje pravic otrok do enakih možnosti, 

- spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja, 

- motivacija delavcev za spontanost, ustvarjalnost in inovativnost, 

- omogočanje izobraževanje strokovnih delavcev v skladu z interesi zavoda, 

- motiviranje staršev za posredno in neposredno sodelovanje z vrtcem. 
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3. PREDNOSTNE NALOGE VRTCA IN DOLGOROČNI CILJI 

3. 1 Prednostne naloge vrtca 

Izvajanje kurikuluma: 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo v analizah, predlogih in rešitvah, 

ki so uokvirjale koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih, kot tudi v sprejetih načelih in ciljih 

vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in izobraževanja. To je dokument, ki na eni strani 

spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi strani pa z novejšimi teoretskimi pogledi na zgodnje 

otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi rešitvami in pristopi dopolnjuje in nadgrajuje dosedanje 

delo v vrtcu. 

Programi vrtca vsebujejo cilje in načela kurikuluma za vrtce. Kurikulum za vrtce predstavlja potek 

življenja in dela v vrtcu. Zajema področja: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika. 

Na vsakem področju so predstavljeni primeri dejavnosti z globalnimi in konkretnimi cilji. Primeri 

dejavnosti so za starostno  obdobje od 1. leta do vstopa v šolo. Otroci se ob igrah učijo in bogatijo 

svoje znanje in izkušnje. 

Kurikulum postavlja v središče otroka, njegove individualne in razvojne značilnosti ter posebnosti. 

Spoštovanje otroka, njegove drugačnosti in izbire so na prvem mestu. Igrače in pripomočki za 

najrazličnejše dejavnosti, knjige in svoje izdelke postavljajo in razporejajo po svojem okusu in so jim 

dosegljivi brez pomoči vzgojiteljic. Kotički so stalni in začasni, da otroci lahko izbirajo in enkrat 

delajo v večjih, drugič v manjših skupinah, samostojno ali v družbi. Otroci naj bi sodelovali tudi pri 

oblikovanju pravil življenja v skupini. 

Naloga tima strokovnih delavk je organizirati položaje, v katerih bodo otroci spoznali področja, kot 

so jezik, družba, narava, matematika, umetnost in gibanje preko igre. 

Otroci imajo možnost izbirati dejavnost sami in hkrati imajo pravico do zasebnosti. Otok ima 

možnost, da se umakne v kotiček, če želi biti sam.  

V šolskem letu 2021/22 bomo v VVE pri OŠ Kuzma izvedbeni Kurikulum obogatili z prednostnima  

nalogama  »ZDRAV VRTEC« in »MOJA UČILNICA V NARAVI« ter načrtna in celostna  vzgoja 

povezana s telesno nego, prehrano  in okolijsko vzgoja v vrtcu. 
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Kot prednostno nalogo nadgrajujemo: 

1. Uvajanje izboljšav in samoevalvacija (OPK). 

 Razvijanje socialnih zmožnosti in spretnosti otrok. 

 Razvijanje telesno-gibalne zmožnosti in spretnosti otrok. 

 Profesionalni razvoj strokovnih delavcev -samoevalvacija vzgojiteljevega dela, uporaba 

IKT tehnologije, hospitacije ravnateljice, 

 Formativno spremljanje in načrtovanje v vrtcu. 

3.2 Dolgoročni cilji vrtca 

Temeljni cilji in naloge predšolske vzgoje v vrtcih so opredeljeni v zakonu o vrtcih: 

 Bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke, 

 pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje, 

 bolj uravnotežena ponudba različnih področij in med področna povezava, ki omogoča 

poglobljenost na določenih področjih,  

 večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino, 

 oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (ne diskriminiranost 

glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnostjo, telesno 

in duševno konstitucijo), 

 večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok, 

 dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki, med otroki in odraslimi v vrtcu, 

 reorganizacija časa, prostora in opreme v vrtcu, 

 povečanje vloge evalvacije pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, 

 izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši. 

 

Temeljni cilji delovanja vrtca so otrokom in njihovim staršem prijazen vrtec, ki ima odlično 

organizacijo dela sodoben vzgojno izobraževalni pristop dela.  

V šolskem letu 2021/22 bomo nadaljevali z uresničevanjem naslednjih globalnih in operativnih 

ciljev vrtca: 

 

 Skrb za strokovni in profesionalni razvoj zaposlenih pri načrtovanju, izvajanju in 

evalvaciji dela,  
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 spodbujanje razvijanja kompetenc vodenja,  

 sodelovanje v projektih, ki zagotavljajo trajnostni razvoj otrok, 

 spodbujanje jezikovnega izražanja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa 

tudi branja in pisanja, 

 spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja. 

 razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, 

 razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in skrbi za zdravje. 

 

Načela uresničevanja ciljev kurikula za vrtce: 

 Načelo demokratičnosti in pluralizma, 

 načelo avtonomnosti in strokovne odgovornosti, 

 načelo omogočanja izbire in drugačnosti, 

 načelo uravnoteženosti, 

 načelo timskega načrtovanja in izvajanja vzgoje, 

 načelo aktivnega učenja, 

 ohranjanje ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja, 

 enake možnosti za otroke in starše, upoštevanje različnosti otrok. 

Otrokove pravice so eden neizpodbitnih standardov, ki jih moramo upoštevati pri svojem delu. 

Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, 

socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo. 

Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju.  

3.3 Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu 

Delavke vrtca se zavedamo, da nam starši zaupajo svoje otroke. Zavedamo se odgovornosti in 

obveznosti, ki jih s tem sprejemamo: do otrok, staršev in družine. 

Dobrobit otroka nam predstavlja najvišjo vrednoto, na kateri temeljijo in so ji podrejene vse ostale 

vrednote. Te vrednote so: 

 Spoštovanje osebnega dostojanstva in integritete otrok, 

 zagotavljanje varnega, zdravega, razumevajočega in spodbudnega okolja, 

 uresničevanje pravice otrok do enakih možnosti, 
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 delo z otroki temelji na poznavanju in razumevanju značilnosti otrokovega razvoja v 

določenem starostnem obdobju in na značilnostih posameznega otroka, 

 vrednotenje in negovanje telesnih vezi med otrokom in družino. 

4.  ORGANIZIRANOST IN POSLOVNI ČAS VRTCA 

Vrtec pri OŠ Kuzma je javni zavod, ki deluje v sklopu zavoda OŠ Kuzma. Ustanovitelj zavoda je 

Občina Kuzma. 

Poslovni čas vrtca je od 6.00 ure do 16.00 ure. Vrtec izvaja glede na čas trajanja dnevni program. 

Vrtec posluje od ponedeljka do petka, vse delovne dni in po koledarju, ki je bil predstavljen staršem 

in sprejet na oddelčnih roditeljskih sestankih, ki so potekali 25. 8. in 26. 8. 2021. Koledar za  šolsko 

leto 2021/22 (priloga). 

Zaradi racionalizacije in organizacije dela pred nastopom jesenskih, zimskih, prvomajskih  ter 

poletnih počitnic, pri starših preverimo povpraševanje glede prisotnosti otrok v vrtcu (julij, avgust – 

možnost začasnega izpisa). 

Urnik dela strokovnih delavk je vpogled na oglasni deski v garderobi vrtca. V primeru odsotnosti 

posamezne delavke se pripravi za čas odsotnosti nov urnik. 

Po določilih Zakona o vrtcih, je lahko v okviru poslovnega časa otrok v vrtcu prisoten največ 9 ur 

dnevno. 

Zaradi preventivnih ukrepov pri preprečevanju širjenja virusa Covid-19, poteka organizacija dela v 

vrtcu po : 

 Protokol za organizacijo dela v času prisotnosti korona virusa Covid-19  v VVE pri OŠ Kuzma 

in 

 Protokol ravnanja ob vstopu otroka v vrtec 

                                                                                                                    *preventivni ukrepi preprečevanja širitve Covid-19  

4.1 Okvirna dnevna rutina vrtca 

PRVO STAROSTNO OBDOBJE ( 1-3 LETA): 

Od 6.00 do 8.00 prihod v vrtec, prosta igra, želje otrok 

(igralni kotički, družabne igre, 

kocke…) 

8.00 skrb za osebno higieno (nega) in zajtrk 
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8.30 do 10.30 načrtovane in nenačrtovane dejavnosti 

– prosta/usmerjena igra otrok, bivanje 

na prostem, dopoldanska malica 

10.30 skrb za osebno higieno in priprava na 

kosilo 

11.00 kosilo 

11.30 nega in priprava na počitek 

13.30 popoldanska malica 

od 14.00 dalje popoldanske dejavnosti – igra po želji 

otrok, bivanje na prostem in odhod 

domov 

 

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE (3–6 LETA): 

do 8.00 prihod v vrtec, prosta igra v kotičkih, 

želje otrok (igralni kotički, družabne 

igre, kocke…) 

8.00 zajtrk in osebna higiena 

9.00 – 11.00 načrtovane in nenačrtovane dejavnosti 

– prosta/usmerjena igra otrok, bivanje 

na prostem, dopoldanska malica 

11.00 priprava na kosilo 

11.20 kosilo 

12. 00 – 13.00 počitek, spontane in načrtovane 

umirjene dejavnosti 

13.30 popoldanska malica 
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od 14.00 dalje popoldanske dejavnosti – igra po želji 

otrok, bivanje na prostem in odhod 

domov 

 

*Dnevni red je fleksibilen - dejavnosti se prilagajajo interesu otrok in niso časovno omejene 

*preventivni ukrepi preprečevanja širitve Covid-19 (skupine se ne združujejo) 

Prihod otrok v vrtec je pogojen s potrebami staršev. Večina otrok pride v vrtec pred 8.uro.  

 Čas pred zajtrkom je namenjen osebnemu stiku z otrokom, igram po želji in stiku s starši. Med osmo 

in deveto uro sledi zajtrk in igra. 

Po zajtrku se prepletajo različne načrtovane dejavnosti, kjer so otroci vključeni v proces ustvarjanja, 

raziskovanja, iskanja različnih strategij reševanja problemov, gibalne aktivnosti v različnih prostorih, 

oz. zunaj vrtca (igrišče, sprehodi …). Vzgojno delo v vrtcu poteka cel dan. 

Pred kosilom, med 11. 00 in 12.10 uro – odvisno od starosti otrok, se otroci uredijo in pripravijo 

prostor za kosilo. Pri pripravi prehrane se upošteva pri posameznikih, če je izkazano s potrdilom 

zdravnika tudi dieta. Preko celega dne je otrokom na voljo pijača. Po počitku sledi popoldanska 

malica. 

Počitek in hranjenje sta posebej pomembna elementa dnevne rutine, saj sta močno vezana na 

čustven odnos otroka do doma in njegov občutek varnosti v drugem okolju.  

Ob posameznih elementih dnevne rutine otroke spodbujamo k samostojnosti, skrbi za lastno 

urejenost, sodelovanju pri procesu ureditve prostora ter jih navajamo na prehranjevalno kulturo in 

zdrave prehranjevalne navade . 

Po kosilu je čas počitka. Otroci se umirijo ob poslušanju pravljic, glasbe oz. čas umirjene igre.  

To je čas poslušanja in prebiranja pravljic, tihih iger, poslušanju glasbe. Večina otrok v tem času 

zaspi. 

Najstarejša skupina si za kratek čas ob poslušanju pravljice spočije, nato pa otrokom omogočamo 

različne družabne igre oz. različne dejavnosti v ali izven igralnice.  

Popoldanske dejavnosti, igre po želji otrok. 

Odhod otrok domov 

4.2 Oblikovanje oddelkov  in kadrovska zasedba 

V šolskem letu 2021/22 vrtec posluje s štirimi oddelki. 
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Z 1.9.2021 je v vrtec vključenih 56 otrok. Med šolskim letom se bo vpis dopolnjeval, kar nam 

nakazujejo sedanji neuradni vpisi  (ustrezna dopolnjena starost otrok). 

ODDELEK VZGOJITELJICA 

PREDŠOLSKIH 

OTROK 

VZGOJITELJICA 

PREDŠOLSKIH 

OTROK – 

POMOČNICA 

VZGOJITELJICE 

ŠTEVILO OTROK 

ODDELEK 1 - 3 

(1. starostno 

obdobje) 

Valentina Vogrin Aleksandra Šinko 10 

ODDELEK 2 – 4 

(1. in 2. starostno 

obdobje – 

kombinirani 

oddelek) 

Martina Bunderla Tamara Sijanta 14 

ODDELEK 4 – 5 

(2. starostno 

obdobje) 

Jasmina Kranjec 

Lepoša 

Marija Bunderla 17 

ODDELEK 4 – 6 

(2.starostno obdobje) 

Angela Tivold Anja Žohar 15 

 

Število delavcev je v skladu z  veljavno odredbo  o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 

dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 57/98, 40/99, 3/00, 29/02). 

Vzgojno–varstveno in drugo delo opravljajo: 

Vodstvo: 

 ravnateljica: Jasminka Krpič 

 pomočnik ravnatelja  za vrtec: Angela Tivold 

Pri poslovanju vrtca sodelujejo tudi naslednji delavci iz OŠ Kuzma: 

 socialna pedagoginja: Suzana Farič 
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 vodja prehrane: Anja Kisilak 

 pomočnik za delo z romskimi otroki: Ksenija Valner 

 Selina Koltai – javna dela do december 2021. 

 

Tehnični kader: 

 kuhar: Rudolf Klement 

 čistilki: Simona Krpič, Bernarda Štof 

 hišnik: Jože Škalič  

 tajnik VIZ : Alenka Urbančič. 

Vsi navedeni so zaposleni v sklopu OŠ Kuzma. 

Delovni čas strokovnih delavk: 

Vzgojiteljica dela neposredno v oddelku 30 ur tedensko, vzgojiteljica predšolskih otrok-pomočnica 

vzgojiteljice pa neposredno v oddelku 35 ur tedensko. Razlika preostalih ur do 40 ur na teden, zajema 

pripravo na vzgojno delo, načrtovanje in strokovno izpopolnjevanje, delo s starši, urejanje igralnice 

in sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu. 

V vseh oddelkih je zagotovljena sočasnost dveh strokovnih delavk. V oddelku prvega starostnega 

obdobja najmanj 6 ur dnevno, v kombiniranem oddelku prvega in drugega starostnega obdobja 5 

ur in v oddelkih drugega starostnega obdobja najmanj 4 ure dnevno. V                     jutranjem in 

popoldanskem času se skupine po urniku združujejo. 

Zaradi ukrepov za preprečevanje širitve Covid-19  in po pripravljenem »Protokolu za organizacijo 

dela….«, se skupine do preklica v jutranjem in popoldanskem času ne združujejo. Strokovne delavke 

ne prehajajo po skupinah. Delo se izvaja v »mehurčkih«.                                                   

                                                                                  *preventivni ukrepi preprečevanja širitve Covid-19 

4. 3 Otroci z motnjami v razvoju 

Posebne obravnave nekaterih otrok, bomo vodili ob pomoči socialne pedagoginje in  specialne 

defektologinje. Otroci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programa 

predšolske vzgoje  in dodatno strokovno pomoč, so razvrščeni v redne oddelke vrtca. Prilagojeno 

izvajanje predšolske vzgoje obsega individualno vzgojno-izobraževalno in korektivno delo, ki  ga izvaja 
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vzgojiteljica v sodelovanju s specialnim defektologom. Trenutno imamo v enoti vrtca enega otroka, 

ki je deležen posebne strokovne obravnave. 

4. 4 Svetovalno delo v vrtcu 

Svetovalno službo opravlja socialna pedagoginja Suzana Farič v skladu s programskimi smernicami 

za delo svetovalne službe v vrtcu. V tem šolskem letu bo delo  prioritetno usmerjeno v delo z otroki 

s posebnimi potrebami in spremljanje otrok pred vstopom v šolo. 

Prioritetne naloge: 

 Nudenje individualne pomoči otrokom s težavami oz. omogočanje dodatnih razvojnih 

spodbud, 

 spremljanje napredka otrok s posebnimi potrebami preko opazovanja, razgovorov s starši in 

strokovnimi delavkami, 

 individualni razgovori in posvetovanja s starši, 

 neposredno vključevanje v oddelek IV. skupine z usmerjenimi dejavnostmi, 

 svetovanje in usmeritev staršev na zunanje inštitucije, ki izvajajo dejavnosti pomoči, 

 izmenjava mnenj, informacij in izkušenj (strokovni kader, vodstvo, starši …). 

4. 5 Poškodbe otrok v vrtcu 

V primeru morebitnih poškodb otrok v vrtcu odgovorna vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice nudi 

prvo pomoč, obvesti starše in še isti dan napiše zapisnik o nastali poškodbi in vzroku poškodbe. 

Zapisnik se hrani v arhivu vrtca. Za hrambo zapisnikov je odgovorna vodja vrtca, Angela Tivold. 

4. 6 Prostorski pogoji 

Otroci v vrtcu imajo na razpolago: 

 Štiri igralnice, dve v prostoru vrtca in dve prilagojeni igralnici v OŠ Kuzma, 

 dve garderobi (dva oddelka na eno garderobo), 

 sanitarije,  

 otroško igrišče, 

 teraso. 

Občasno uporabljamo šolsko knjižnico in šolsko telovadnico. 

 

                                                                                                      

*preventivni ukrepi preprečevanja širitve Covid-19 
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Vrtec pokriva potrebo po vzgoji  predšolskih otrok iz vasi: Gornji Slaveči, Kuzma, Dolič, Matjaševci 

in Trdkova. 

Na željo staršev se vključujejo v vrtec tudi otroci iz sosednjih občin, v tem šolskem letu iz občine 

Rogašovci. 

5. NAČRTOVANJE IN PROJEKTI 

Načrtovanje in organizacija življenja otrok v vrtcu se ciljno in vsebinsko načrtuje v vsakem oddelku 

posebej. V vsakem oddelku vzgojni tim pripravi Letni načrt dela oddelka, ki je skladen z letnim 

delovnim načrtom enote vrtca. LND oddelkov se preko šolskega leta lahko delno dopolni, kadar ta 

dopolnitev pomeni večjo kvaliteto za delo v oddelku. 

                                                                                                     *preventivni ukrepi preprečevanja širitve Covid-19 

Usmeritve s cilji: 

- Z lastnim vzgledom  razvijamo komunikacijske veščine. Pri delu smo ves čas pozorni na 

spodbujanje otrok k participaciji in samostojnosti, tudi preko igre krepimo delovne navade. 

- Ozaveščamo in vzgajamo za trajnostni razvoj – skrb zase in za druge, skrb za okolje naravo in 

živa bitja. 

- Velik poudarek dajemo gibanju, ločevanju odpadkov in varčevanju. 

5.1 Projekti v rednem programu 

Prioritetna naloga vrtca »ZDRAV VRTEC oz. MOJA UČILNICA V NARAVI« – načrtna in 

celostna vzgoja povezana s telesno nego, prehrano in okolijsko vzgojo v vrtcu. Vnašanje v vzgojno-

izobraževalno delo dodatne zdravstveno vzgojne vsebine, ki bodo našim otrokom pomagale odrasti 

v zdrave, samozavestne in uspešne ljudi.  

Projekta sta  usmerjen: 

- Spodbujati zdrav način življenja, 

- čim več časa preživeti na svežem zraku, 

- spoznavanje in nadgrajevanje gibalnih sposobnosti otrok, 

- pridobivanje razvijanje pozitivnega odnosa do narave in vsega okolja, 

- pridobivanje vsakodnevnih navad o negi telesa, 

- spoznavanje, da moramo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi ta lahko 

delovala ter omogočala preživetje, dobro počutje in ugodje. 
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CILJI: 

 vzgoja za odgovornost do okolja, v katerem živimo,  

 razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov,  

 vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane v prehrano 

otrok in zaposlenih, vsakodnevno gibanje..),  

 spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjave idej,  

 učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),  

 povezovanje z šolo.  

Program Eko-šola je mednarodno uveljavljen program celostne okolijske vzgoje in izobraževanja, 

namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki 

skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in 

širše. Glede na globalne cilje v vrtcu program zajema: 

 1. temo iz zgodnjega naravoslovja (prehrana, gibanje in zdravje v interakciji / semena in vrtovi / moj 

dom);  

2. aktivnosti v okviru treh tematskih sklopov (voda – energija – odpadki.  

 

Otroci se največ naučijo iz vsakdanjih lastnih izkušenj z ljudmi, ki jih imajo radi in jim zaupajo in 

ko je učenje zabavno. Najboljši prostor za te izkušnje je zunaj, v naravnem svetu.  

CILJI: 

 prizadevanje za izboljšanje kakovosti predšolske v vzgoje, s poudarkom na dejavnostih za izboljšanje 

gibalnih kompetenc otrok, intelektualnih sposobnosti, krepitvi kompetenc na socialnem in 

čustvenem področju, in splošna vzpostavitev zdravega življenjskega sloga ter usvojitev vedenjskih 

vzorcev otrok, ki temeljijo na redni gibalni dejavnosti, kar bo imelo dolgoročni in pozitivni vpliv na 

kakovost njihovega življenja, 

  doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem o 

spreminjanju in estetskih razsežnostih,  

 razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave, 

  gibanje po različnih površinah, posledično razvijanje intelektualnih sposobnosti, krepitev 

kompetenc na socialnem in čustvenem področju,  

 

ZDRAV VRTEC 

MOJA UČILNICA V NARAVI 
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 vključevanje vseh otrok in starostnih skupin,  

 ozaveščanje staršev, ožje in širše javnosti k pomenu gibanja za predšolske otroke,  

 razvijanje in krepitev veselja do gibanja, 

  usvajanje osnovnih gibalnih konceptov; zavedanje lastnega telesa in njegovih zmožnosti, zavedanje 

prostora in načina,  

 iskanje lastnih poti pri reševanju gibalnih problemov ter prepoznavanje različnih materialov in 

podlag ter njihovih lastnosti pomembnih za gibanje (robniki, spolzka tla, veje …).  

Aktivnosti tega projekta bodo prispevale k zagotavljanju in ustvarjanju spodbudnega učnega okolja, 

predvsem pa bodo okrepile zavedanje otrok, staršev, strokovnih delavcev in lokalnega okolja o 

pomenu dviga otrokovih gibalnih kompetenc naravnih oblik gibanja. Vse vidike projekta bomo 

podprli z odprto komunikacijo, kjer bodo otroci lahko izrazili svoje mnenja in stališča skozi vsa 

področja Kurikula in sicer z realizacijo ciljev na vseh nivojih in v vseh okoljih. 

 

SKUPNI PROJEKTI: 

 

 

I. skupina – »1,2,3 beremo mi!«  

II. skupina – Pravljične lutke 

III. skupina – Žirafa pripoveduje 

IV. skupina – Bralna sovica 

Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih pogovorov, pripovedovanja literarnih besedil, ob 

poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, opisovanjem, ob rabi jezika v domišljijskih 

igrah, dramatizacijah, izmišljanju zgodbic in pesmic. Spodbujanje branja, poslušanja in otrokove 

kreativnosti z poustvarjanjem po prebrani zgodbi. Čas izvajanja od oktobra do junija. Spodbujanje 

ljubezni do knjig. Spodbujanje otrok in staršev na skupno poučno in zabavno preživljanje prostega 

časa ob ogledovanju in branju knjig. Projekt se bo izvajal v vseh štirih skupinah v prepletanju z vsemi 

področji dejavnosti.  

CILJ:  

- Knjižna vzgoja, 

- spodbujanje otrok na samostojno nastopanje in pripovedovanje vsebine zgodbe,  

SKUPNI PROJEKTI 

PORAJAJOČA SE PISMENOST 
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- spodbujanje doživljanja  ugodja ob poslušanju pravljic, 

ljubezen do knjig. 

ČAS: skozi vse leto 

IZVEDBA: strokovne delavke, starši  

 

Gibalni/športni program Mali sonček izhaja iz športnega programa Zlati sonček in predstavlja 

njegovo razširitev, posodobitev in obogatitev; namenjen je otrokom od drugega do šestega leta 

starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj. 

 2.–3. leta – modri program 

 3.–4. leta – zeleni program 

 4.–5. leta – oranžni program 

 5.–6. leta – rumeni program 

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi 

vsebinami. Poudarek na igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Nagrada in priznanje 

v prvi vrsti pomenita, da je otrok vključen v program, zato naj ju prejmejo vsi otroci, seveda po 

ustreznem procesu. 

Poleg ciljev, ki so opredeljeni v kurikulumu za vrtce za področje gibanja, so cilji gibalnega/športnega 

programa Mali sonček naslednji 

CILJI:  

- Obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu zlasti na prostem z raznovrstnimi 

dejavnostmi, ki vključujejo sodobne in improvizirane športne pripomočke. 

- Spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa. 

- Spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa ne glede na vremenske 

razmere. 

- Pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh starostnih 

obdobjih. 

ČAS: izvajanje programa Mali sonček, od septembra do junija 

IZVEDBA: strokovni tim oddelka. 

 

 

MALI SONČEK 
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Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na 

področju vzgoje in izobraževanja; v sodelovanju z OŠ Kuzma  (izvajanje že četrto leto). 

CILJI: 

- Razviti in pripraviti standarde in kazalnike na področju UČENJA IN POUČEVANJA, ki 

bodo zavodom v podporo in usmeritev za izboljševanje kakovosti. 

Namen programa: Opredelitev skupnega koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na ravni 

vzgojno izobraževalnih zavodov ter posredno evalvacije na ravni izobraževalnega sistema. 

ČAS: celo leto 

IZVEDBA: strokovni tim oddelka. 

 

Tradicionalni slovenski zajtrk je vseslovenski projekt, ki spodbuja zavedanje o pomenu in prednosti  

samooskrbe domače pridelave in predelave hrane. 

CILJI: 

- Ustvariti bolj pristne odnose med javnimi zavodi in lokalnimi pridelovalci hrane. Predvsem 

pa ozaveščanje otrok o uživanju zajtrka s primernimi živili. 

ČAS: november 

IZVEDBA: strokovni tim oddelka                                                                                                                                                                                                     

*preventivni ukrepi preprečevanja širitve Covid-19 

 

 
CILJI:  

- Spodbujanje otrokovega razvoja in ustvarjalnosti na vseh področjih,  

- usmerjeno poseganje na različna področja intelektualne, socialne in športne vzgoje. 

ČAS: od oktobra do maja 

IZVEDBA: vzgojni tim v skupini 

PRIPOMOČEK: revija Cicido. 

 

 

OPK 

TRADICIONALNI SLOVENSKI 
ZAJTRK 

CICI VESELA ŠOLA 



Letni delovni načrt VVE pri OŠ Kuzma                                                                                                       2021/22 

22 

 

 

 

Simbioza Giba je nacionalni projekt ozaveščanja in spodbujanja k neposredno gibalno športnim 

aktivnostim vseh slovenskih generacij in je vseslovenski prostovoljski projekt na področju gibanja in 

medgeneracijskega sodelovanja. 

Simbioza Giba naslavlja predvsem dva prednostna področja: 

 povečanje deleža telesno dejavnih socialno ogroženih posameznikov, še posebej starejših in 

brezposelnih 

 ustvarjanje okolij za spodbujanje telesne dejavnosti. 

Projekt bomo izvajali z usmeritvijo in navodili mentorja OŠ. 

CILJI:  

- ozaveščanje in spodbujanje k gibalno športnim        

- aktivnostim vseh generacij. 

ČAS: celo šolsko let 

 

Spodbujati starše in otroke k dosledni in pravilni uporabi otroških varnostnih sedežev in pripetost 

otrok med vožnjo. 

CILJI: 

- Ozaveščanje otrok o pravilih na cestišču, v avtu ter o varnosti v prometu 

- Vzpodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok 

med vožnjo. 

ČAS: september-maj 

 

Projekt z  različnih področij trajnostnega razvoja. Organizator projekta je društvo Sobivanje, ter 

Agencija za varnost v prometu. 

 

SIMBIOZA GIBA 

PASAVČEK 

VARNO V VRTEC IN ŠOLO 
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CILJI:  

- Otroke spodbujati k razmišljanju  o varnosti v prometu ter o varnosti na poti v vrtec, ter 

okolici otroških igrišč 

ČAS: 10.9. do 15.11.2021 in 

           15.4. do 31.5. 2022 

 

VKLJUČEVANJE V AKTUALNE RAZPISANE PROJEKTE MED ŠOLSKIM LETOM 

 

6. DEJAVNOSTI ZA OTROKE V OKVIRJU KURIKULUMA IN IZVEN 

KURIKULA 

6.1 Obogatitvene dejavnosti 
 

So dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas, 

odvisno od izvedbenega kurikula vrtca, interesa otrok in želja staršev. Izvajamo jih v okviru 

posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu v obliki delavnic, projektov, likovnih dejavnosti, 

srečanj, obiskov na domu ...  

Izvajamo jih v okviru dnevnega programa in z njimi bogatimo otrokovo okolje z namenom, da bi 

ustvarili še več prijetnih trenutkov otrokom in tudi staršem. 

Stroške povezane z vstopninami in prevozom, krijejo starši delno ali v celoti. 

 

Obogatitvene dejavnosti, ki so načrtovane v šolskem letu 2021/22: 

 Praznovanja (praznovanje rojstnih dni otrok, teden otroka, pričakovanje letnih časov, 

božično-novoletno praznovanje, kulturni praznik, pust, mesec družine), 

 sodelovanje na likovnih in drugih natečajih, 

 izleti v bližnjo in daljno okolico,  

 županov dan v vrtcu, 

 zdravstvena preventiva, 

 tuji jezik (IV. skupina, otroci pred vstopom v šolo), 

 Plavalni tečaj za najstarejšo skupino (ob sprostitvi ukrepov). 

 Plesno – gibalno dopoldne. 

 Sankanje v okolici vrtca. 

 Iskanje skritega zaklada- orientacijski pohodi, 
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 Medgeneracijsko srečanje (ob sprostitvi ukrepov). 

 Povezovanja s starši in drugimi osebami – predstavitev poklicev (ob sprostitvi ukrepov). 

 Sodelovanje na krajevnih prireditvah. 

 Teden jeseni. 

 Teden otroka. 

 Praznovanja rojstnih dni. 

 Druženje med igralnicami (ob sprostitvi ukrepov). 

 Pravljični december (Obisk dedka Mraza, delavnice, novoletno srečanje s  

starši) (ob sprostitvi ukrepov). 

 Pustovanje. 

 Mesec kulture – februar. 

 Knjižni kotički – bralna kultura. 

 Teden mobilnosti. 

 Čistilna akcija igrišča in našega kraja. 

 Sodelovanje z gasilskim društvom – evakuacije. 

 Izvajanje dejavnosti s svetovalno službo (ga. Suzana Farič ). 

 Mesečni obiski knjižničarke. 

 Obisk območne sestre za zobozdravstveno preventivo (3 – 6 letni oddelki) 

 Dan vode, dan zdravja, dan zemlje, dan gibanja. 

 Obiski kmetij v našem kraju. 

 Spoznavanje kulturne dediščine kraja. 

  *Ostale interesne dejavnosti  (zborček, folklora,…) bomo izvajala ob sprostitvi ukrepov vezanih na 

preprečevanje okužbe Covid-19 .                                                                                                       

6.2 Dodatne dejavnosti v vrtcu 

Izvajanje dodatnih dejavnosti sodi med storitvene dejavnosti. Izvajalca izberemo na podlagi 

predhodnih ponudb ter ustreznosti in kvaliteti programov ter zadostnem številu prijavljenih otrok. 

Izvaja se v popoldanskem času, izven kurikuluma (okrožnica št.: 602-5/2007, z dne 29. 6. 2007). 

*Dodatne dejavnosti se zaradi preventivnih ukrepov preprečevanja Covid-19 ne bodo izvajale                       
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6.3  Program dela v vrtcu (okvirni)  

Vsebine so okvirno načrtovane, saj se prilagajajo letnim časom, interesu otrok in aktualnim 

dogodkom, zato ne morejo biti tematsko popolnoma načrtovane za celotno leto. Dejavnosti so 

načrtovane po Kurikulumu za vrtce. 

 

 

 

MESEC OKVIRNE TEME 

SEPTEMBER TO SEM JAZ,TO SI TI, TO SMO MI 

OKTOBER TEDEN OTROKA (tema: »Odgovor je pogovor«) 

OKTOBER MIŠKA IN RDEČE JABOLKO 

NOVEMBER MOJE TELO 

DECEMBER SPET JE TUI TA PRAZNIČNI ČAS 

JANUAR KAJ OBLEČEM POZIMI? 

FEBRUAR RAJAMO IN PLEŠEMO  

MAREC TU,TU,TU PO CESTI 

APRIL GOSENICA JE LEZLA 

MAJ ŽIVALI NA KMETIJI 

JUNIJ IGRA Z NESTRUKTURIRANIM MATERIALOM 

JULIJ/AVGUST DOVRODOŠLO POLETJE 

 

 

 

Okvirne teme, ki jih bomo obravnavali v posameznih mesecih bodo: 

 
ODDELEK I: 
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MESEC OKVIRNE TEME 

 

SEPTEMBER SPET V VRTCU 

OKTOBER PISANE PAPIGE 

TEDEN OTROKA  

NARAVA SE SPREMINJA, POGLEJMO KAKO 

NOVEMBER ZELO LAČNA GOSENICA 

MEDO JE BOLAN 

DECEMBER  

VESEL BOŽIČ, MIŠEK MATIČEK 

JANUAR NAGAJIVI ODPADKI 

FEBRUAR  

PISANE NOGICE, RDEČI NOSKI 

MAREC  

MAMI ZAPOJEM, ŠOPEK NABEREM 

APRIL HOP HOP HOP, GLEJ ZAJČJA DRUŠČINA JE TU 

MAJ IMAM PISAN DEŽNIK, ZA SONCE ALI DEŽ 

JUNIJ REGRATOVA LUČKA 

JULIJ IN 

AVGUST 

 

BARČICA PO MORJU PLAVA 

 

 

 

MESEC OKVIRNE TEME 

 

SEPTEMBER UVAJALNO OBDOBJE ( urejanje igralnice, medsebojno spoznavanje 

udeležencev v skupini, seznanjanje in oblikovanje pravil) 

PRAZNOVANJE JESENI 

OKTOBER JESEN ,TEDEN OTROKA 

ODDELEK II: 

ODDELEK III: 
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MESEC POŽARNE VARNOSTI ( 

NOVEMBER ZDRAVJE, MOJE TELO, ČUTILA 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

DECEMBER VESELI DECEMBER 

 

JANUAR ŽIVLJENJE POZIMI  

FEBRUAR MESEC KULTURE , 

PUST 

MAREC MESEC DRUŽINE  

PRIHAJA POMLAD 

APRIL VELIKA NOČ, VREME 

MAJ NA VRTU IN NJIVI, 

MALI SONČEK 

JUNIJ NA TRAVNIKU IN GOZDU, MALI SONČEK 

JULIJ IN 

AVGUST 

NARAVA NAŠA DRUGA IGRALNICA, POČITNICE 

 

 

 

MESEC 

 

OKVIRNE TEME 

SEPTEMBER MOJ VRTEC IN JAZ 

OKTOBER TEDEN OTROKE,  HOPLA, HOPLA SEM IN TJA, SADJE 

IN BARVE, MOJE DREVO 

NOVEMBER 

 

MOJA DRUŽINA, 

OD ČEBELE DO MEDU, 

RADI IMAMO ŽIVALI 

 

DECEMBER TOPLO SE MORAMO OBLEČI, 

PRAZNIČNI DECEMBER 

JANUAR PLES SNEŽINKIN PRVI SNEG, 

ODDELEK IV: 
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POKLICI 

FEBRUAR KNJIGA MOJA PRIJATELJICA, 

PUST VESELIH UST 

MAREC MOJE DREVO, OKOLJE 

APRIL ODKRIVAM SVET 

VELIKA NOČ 

MAJ SONCE ŽE MOČNO GREJE, 

ŽUŽELKE 

JUNIJ POLETJE, ČEŠNJE ZRELE 

 

Teme, ki so navedene so okvirne, v posameznih mesecih lahko pride do odstopanj ali se dodajo 

teme, ki bodo vezane na aktualne dogodke. 

    

6.4 Bivanje otrok na prostem 

Da zadovoljimo otrokove naravne potrebe po gibanju in da spoznava, dojema in raziskuje svet, ki ga 

obdaja (preko vseh čutil) načrtujemo dejavnosti, kot so: 

- Vse vrste naravnih oblik gibanja na ravnem in neravnem terenu, z rekviziti in brez, 

- premagovanje ovir in vzpetin, 

- spretnosti pri vožnji poganjačev in triciklov, 

- rajalni plesi ter 

- opazovanje in doživljanje žive in nežive narave v najožjem okolju. 

                                                                                 *preventivni ukrepi preprečevanja širitve Covid-19 

Preko le-teh bomo uresničevali naslednje cilje: 

- Varno in sproščeno vključevanje v dejavnosti na igrišču in terasi, 

- sistematično razvijanje sposobnosti in spretnosti otrok z upoštevanjem individualnih razlik, 

- vzbujanje veselja za bivanje na prostem v vseh letnih časih, ki naj postane otrokova »nuja« 

(za ohranjanje in krepitev zdravja). 

6. 5  Prireditve 

V letošnjem letu bomo organizirali naslednje prireditve: 

 zaključno prireditev vseh skupin – junij 2022 
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 zaključna prireditev IV. skupine – junij 2022 

                                                                *ob sprostitvi preventivnih ukrepov preprečevanja širitve Covid-19 

7. PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV 

SVET ŠOLE-  

Predstavnica VVE pri OŠ Kuzma v svetu šole je vzgojiteljica predšolskih otrok Jasmina Kranjec 

Lepoša 

7. 1 Vzgojiteljski zbor 

Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci vrtca. Na vzgojiteljskih zborih se zaposlene seznani s 

posebnimi informacijami, tekočini dogovori, potrdi se Analiza letnega delovnega načrta za preteklo  

šolsko leto ter Letni delovni načrt za novo šolsko leto. 

VZGOJITELJSKI ZBORI 

ŠTEVILKA 

STROKOVNEGA 

AKTIVA 

MESEC  STROKOVNEGA 

AKTIVA 

OKVIRNA VSEBINA 

1. ZBOR 

STROKOVNIH 

DELAVK VRTCA 

SEPTEMBER Potrditev poročila LDN za šolsko 

leto 2020/21 

Predlog LDN za šol. l. 2021/2022 

Razno 

2. ZBOR 

STROKOVNIH 

DELAVK VRTCA 

JANUAR/FEBRUAR 
Poročilo o novostih s področja 

organizacije in delovanja vrtcev  

Predlog Samoevalvacije VVE pri OŠ 

Kuzma za šol. leto 2020/21 

Razno. 

3. ZBOR 

STROKOVNIH 

DELAVK VRTCA 

 

JUNIJ Pregled realizacije nalog v okviru 

LDN 

Smernice za nadaljnje delo 

Poletna organizacija dela 

 
Predlog Publikacije za šol. 
leto 2022/23 
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7. 2 Strokovni aktivi 

Na aktivih bodo sodelovale: vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic in glede na aktualnost vsebin tudi 

socialna pedagoginja in ravnateljica. Načrtovanih je 6 aktivov strokovnih delavk. Vodja aktiva  za 

šolsko leto 2021/22 je Valentina Vogrin. 

Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za 

izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, 

določene v letnem načrtu. 

Aktivi  bodo  potekali v obliki: 

 Debate in poročanj o opravljenih nalogah (evalvacija dela v preteklih mesecih),  

 načrtovanja dela za naslednja dva oz. tri mesece in iskanju novih rešitev.  

Vodja aktiva bo glede na potrebe dodala še aktualno vsebino, reševanje tekoče problematike in točko 

razno. 

STROKOVNI 

AKTIV 

IZVEDBA  

STROKOVNEGA 

AKTIVA 

OKVIRNA VSEBINA 

1. AKTIV AVGUST Organizacija dela za šolsko leto 

2021/2022; razno. 

2. AKTIV SEPTEMBER Razprava o preteklem obdobju v novem 

šolskem letu (posebnosti v skupini), 

načrtovanje dela za mesec oktober, 

november in december; razno. 

3. AKTIV NOVEMBER Načrtovanje dela za mesec december, 

januar; razno. 

4. AKTIV JANUAR Načrtovanje dela za mesec februar, 

marec, april,; razno. 

5. AKTIV MAJ Načrtovanje dela za poletne mesece; 

razno. 
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  8.  SODELOVANJE S STARŠI 

CILJI IN NALOGE: 

 Spodbujati starše za aktivno vključevanje v življenje in delo vrtca, 

 uskladiti hotenja in potrebe staršev ter strokovnih delavk. 

 

Pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje je sodelovanje s starši. 

Sodelovanje s starši bo potekalo na različne načine: 

Formalne oblike sodelovanja s starši 

Skupne oblike sodelovanja s starši: 

1. roditeljski sestanek po oddelkih:  25.8.2021 (I. in II. skupina) in 26. 008. 2021 (III. In IV. 

skupina ). Seznanitev z vzgojno -izobraževalnim delom v šolskem letu 2021/2022, šolski koledar, uvajalno 

obdobje, hišni red, izvolitev predstavnika v svet staršev in ostali dogovori. 

2. roditeljski sestanek: predvidoma maj 2022. 

Individualne oblike sodelovanja s starši: 

 pogovorne ure : vsak prvi ponedeljek I. skupina, prvi torek II. skupina, prvo sredo v mesecu 

III. skupina in prvi četrtek v mesecu IV. skupina. Starši se na govorilno uro predhodno 

najavijo, izvaja se preko video-konference oz. na prostem ali po telefonu*), 

  izmenjava pomembnih informacij ob vsakodnevnih kratkih stikih s strokovnimi delavci - ob 

prihodu ali odhodu otroka v vrtec pred vrati vrtca*, 

 pisne informacije o tekočem delu in življenju v skupini, na oglasni deski skozi celo leto, preko 

e-poštnega naslova. 

                                                                    *preventivni ukrepi preprečevanja širitve Covid-19 

Neformalne oblike sodelovanja s starši: 

Zaradi preventivnih ukrepov preprečevanja širitve virusa Covid-19, zaenkrat ne načrtujemo 

neformalnih oblik sodelovanja s starši, razen ob omilitvi ukrepov. V tem primeru bomo določene 

vsebine sodelovanja načrtovali sproti 
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9. SODELOVANJE Z OKOLJEM 

9. 1 Sodelovanje z ustanoviteljem – Občino Kuzma 

Prizadevali si bomo zagotoviti primerno ozračje za konstruktiven dialog z Občino – skupno določiti 

prioriteto pri investicijskem vlaganju v vrtec, zagotavljanje sredstev za normalno poslovanje vrtca in 

njegovo posodobitev v skladu s smernicami kurikularne prenove vrtcev. Zadolžena  ravnateljica 

Jasminka Krpič.                                          *preventivni ukrepi preprečevanja širitve Covid-19 

9. 2 Sodelovanje z Osnovno šolo Kuzma 

Nadaljevali bomo s strokovnim sodelovanjem s socialno pedagoginjo in knjižničarko šole ter z 

drugimi strokovnimi delavci šole.  

9. 3 Sodelovanje z drugimi ustanovami 

- S Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota (potujoča knjižnica Bibliobus vsak drugi 

petek pred OŠ Kuzma). 

- Z Domom starejših občanov, 

- Z Občino Kuzma , 

- Z OŠ Kuzma (povezovanje vzgojiteljic s strokovnimi in tehničnimi delavci osnovne šole tudi 

preko e-poštnega naslova). 

- Z zavodom za zdravstveno varstvo – obisk zobne asistentke. 

- Športno zvezo Slovenije OE M. Sobota. 

- Zavod za šolstvo OE M. Sobota. 

- Pedagoško fakulteto Maribor. 

 Po preklicu ukrepov bomo sodelovanje dopolnili.        

                                                                   *preventivni ukrepi preprečevanja širitve Covid-19 

9. 4  Mednarodno sodelovanje 

 V tem šolskem letu načrtujemo obisk vrtca v Porabju  (Gornji senik). V kolikor bodo sproščeni 

preventivni ukrepi zaradi preprečevanja širitve Covid-19. 

10. IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVK 

 Individualno izobraževanje (strokovna literatura, strokovni članki). 
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 Izobraževanja glede na zanimivo ponudbo med šolskim letom, dodatna prijava. 

 

Izobraževanje / seminar Udeležba 

Mreža vrtcev, študijske skupine Jasmina Kranjec Lepoša,Martina 

Bunderla, Vaklentina Vogrin, Tamara 

Sijanta 

Predavanje: 22.10.2021 (Andreja 

Zorman 

Vsi zaposleni v VVE pri OŠ Kuzma 

Možna naknadna prijava tekom 

šolskega leta. 

Strokovne delavke vrtca 

 

10. PEDAGOŠKO VODENJE 

Ravnateljica šole je kot pedagoški vodja odgovorna za uresničevanje smotrov in nalog vrtca ter za 

organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela. Pri vodenju mu nudi asistenco vodja vrtca, Angela Tivold. 

Ravnatelj  spremlja, usmerja in ocenjuje delo strokovnih delavcev v vrtcu, in sicer: 

- Vzgojnega dela v oddelku 

- pedagoške dokumentacije 

- sodelovanja s starši 

- sodelovanja v strokovnih organih 

- odnosa do dela, sodelavcev in delovnih sredstev 

- strokovnega izpopolnjevanja 

- skrbi za nabavo materialnih dobrin. 

 

Spremljanje poteka na naslednje načine: 

- Hospitacije 

- analiza pedagoške dokumentacije 

- individualni pogovori z vzgojiteljico in vzgojiteljico predšolskih otrok-pomočnico vzgojiteljice, po 

hospitacijah. 
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Ravnateljica spremlja tudi realizacijo vzgojnih načrtov, delovnih načrtov posamezne skupine in 

realizacijo nalog iz Letnega delovnega načrta. 

 

11.  DELOVNA PRAKSA, PRIPRAVNIŠTVO IN USPOSABLJANJE MLADIH 

Dijakom in študentom, ki bodo želeli izvajati pedagoško prakso v našem vrtcu bomo le to omogočili, 

na podlagi sklenjenih pogodb. Omogočili bomo rudi pripravništvom in usposabljanje po programu 

UDM. Izvajalo se bo po priporočilih in navodilih MZSŠ in NIJZ. 

                                                                  *preventivni ukrepi preprečevanja širitve Covid-19 

12. INVESTICIJSKO IN TEKOČE VZDRŽEVANJE V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

 Nakup didaktičnih igrač. 

 Nabava potrošnega materiala. 

 Od  idejnega načrta do nadaljnjih korakov za pridobitev potrebnega soglasja in 

dokumentacije za pridobitev potrebnih prostorov za namen izvajanja predšolske vzgoje 

VVE pri OŠ Kuzma. 

 

 

Potrjeno na seji Sveta zavoda dne,  27. 9. 2021. 

Predsednica Sveta zavoda: Erika Klement-Bokan                                                                                                                                                                             

Ravnateljica OŠ Kuzma: Jasminka Krpič                                               

Pripravila: Angela Tivold      
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