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1. UVOD 

 
 
Razvojni načrt je dokument, v katerem vodstvo skupaj z zaposlenimi in drugimi zainteresiranimi določi vizijo, poslanstvo, vrednote in razvojno-
strateške cilje svojega razvoja, vključno z načrtovanjem aktivnosti, virov in časovnih okvirov za doseganje zastavljenih ciljev v obdobju od leta 
2017 do 2021.  
 
Zakonska podlaga razvojnega načrta je v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFIVI, Ur.l.RS 16/2007- UPB5, 48 in 49. 
člen). 
 
Pri oblikovanju razvojnega načrta smo upoštevali: 

 ugotovitve zaposlenih, na katerih področjih organizacije in dela smo dobri, kakovostni in odlični,  

 predloge, mnenja in stališča zaposlenih izrečena na letnih pogovorih, 

 rezultate samoevalvacijskih vprašalnikov za zaposlene in anketnih vprašalnikov za starše, 

 področja potrebnih izboljšav, ugotovljena na osnovi načrtnih spremljanj in vrednotenj pedagoškega dela strokovnih delavk v oddelku, 

 Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta in Poslovnega  poročila, 

 odzivov okolja: ustanovitelja, drugih izobraževalnih institucij in kulturnih ustanov, 

 usmeritev MŠŠ. 
 
 
Na podlagi strateških ciljev določamo operativne cilje v Letnem delovnem načrtu za posamezno šolsko leto ter v Finančnem načrtu za koledarsko 
leto. Odražajo se v načrtovanih prioritetnih nalogah in področjih, ki se izvajajo tudi v posameznih enotah in oddelkih in se prilagodijo okolju v 
katerem enote delujejo in starostni strukturi oddelka. 
Načrtovanje dejavnosti za dosego zastavljenih ciljev poteka na nivoju kolegija, strokovnih aktivov, delovnih timov, hišnih aktivov in posameznih 
oddelkov.  
Vse načrtovane dejavnosti bomo izvajali z namenom dviga ravni vzgoje in izobraževanja v naših enotah in celotnem zavodu. 
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PODROČJA NA POSAMEZNIH RAVNEH POTREBNA IZBOLJŠAV GLEDE NA ANALIZO VPRAŠALNIKOV 
 
Razvojni tim je analiziral odgovore  zaposlenih in staršev in pridobil podatke o trenutnem stanju kakovosti v našem zavodu na strukturni, posredni 
in procesni ravni ter izpostavil področja potrebna izboljšav.  
 
 

A) NA STRUKTURNI RAVNI:  

 
 Prostor in materiali  

 

B) NA POSREDNI RAVEN:  

 
 Sodelovanje med zaposlenimi 

 Profesionalni razvoj zaposlenih 
 Sodelovanje med vrtcem in starši 
 

C) NA PROCESNI  RAVNI: 

 

 Načrtovanje in izvajanje kurikula  
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STRUKTURNA RAVEN 
PODROČJE STRATEŠKI CILJI DEJAVNOSTI ZA 

DOSEGANJE CILJEV 
PRIČAKOVANI 

REZULTATI 2017/2021 
KAZALNIKI ZA MERJENJE 

KAKOVOSTI 
 

NOSILCI 

Prostor in 
materiali 

Prostori otrokom 
nudijo varno in 
spodbudno okolje za 
razvoj. 
 
 

Menjava notranje 
opreme igralnic, 
garderob, nabava  
zunanjih igral, 
športnih rekvizitov … 
 

Postopna menjava 
pohištva in nabava 
potrebne opreme.  

Število obnovljenih 
igralnic in garderob za 
otroke v posameznih 
letih. 
 
Razporeditev igrač in 
materialov omogoča 
otrokom samostojno 
izbiro in skrb zanje. 

Občina Podvelka 
Ravnatelj 
Vodja vrtca 
 
 

 

Načrtovanje po 
posameznih 
oddelkih 

 
Brezno 1 

 
Brezno 2 

 
Podvelka 

 
Ožbalt 

 
Kapla 

 - Zunanja igrala. 
- Športni rekviziti. 
- Dograditev vrtca. 
- Zagotovitev vsaj 2 terminov na teden v 

telovadnici. 
- Zunanja igrala primerna za 1. in 2. 

starostno obdobje. 
- Športni rekviziti za 1. in 2. starostno 

obdobje. 
- Sestavljive mehke blazine za gibanje. 
- Mobilni frizerski kotiček. 
- Knjižni kotiček in nakup novih knjig. 
- Naravoslovni kotiček (pesek, voda). 
- Poganjalčki, skiroji. 

- Računalnik 
stacionarni. 

- Notranja oprema 
(igralnica, 
jedilnica). 

- Športni rekviziti. 
- Zunanja klop. 
- Zunanja igrala. 
- Vhodna vrata. 
- Visoka gredica. 
- Napeljava pitne 

vode in pitnik na 
igrišču. 

- Plošče pred vhodom 
v vrtec. 

- Pohištvo v igralnici za 
počitek. 

- Športni rekviziti. 
- Terasa za vrtcem. 
- Stopnice v kurilnico. 
- Menjava peči. 
- Prenova kuhinje 

(pohištvo, beljenje, 
tla). 

- Visoka gredica. 
- Računalnik. 
- Stopnice v kurilnico. 

- Visoka gredica. 
- Pokrita terasa. 
- Ograja okoli 

zunanjih površin 
vrtca. 

- Dopolnitev 
zunanjih igral. 

- Poganjalčki, 
skiroji. 

- Otroško vrtno 
orodje. 

- Športni rekviziti 
in omarica za 
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- Glasbila (kohon, sintesajzer). 
- Napeljava pitne vode in pitnik na igrišču. 
- Mizica in klopca na terasi. 
- Plastična hiška. 
- Stoli za strokovne delavke.  
- 2 klimi za igralnice. 

- Stoli za strokovne 
delavke. 

- Brušenje in 
lakiranje parketa. 

- Nakup novih knjig. 

- Napeljava pitne vode 
in pitnik na igrišču. 

- Stoli za strokovne 
delavke. 

- Prenova zbornice 
(pohištvo, beljenje, 
tla). 

- Nizka omara v 
igralnici. 

- Pipe v igralnici in 
umivalnici. 

- Prenova sanitarij 
(oprema, beljenje, 
tla). 

- Senčila v igralnici. 

športne 
rekvizite. 

- Napeljava pitne 
vode zunaj in 
pitnik. 

- Stol za 
strokovno 
delavko. 

- Montessori 
materiali. 
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POSREDNA RAVEN 
PODROČJE STRATEŠKI CILJI DEJAVNOSTI ZA DOSEGANJE 

CILJEV 
PRIČAKOVANI 

REZULTATI 2017/2021 
KAZALNIKI ZA 

MERJENJE 
KAKOVOSTI 

 

NOSILCI 

Sodelovanje 
med 
zaposlenimi 

Izboljšanje pretoka 
informacij. 
 
 
 

Spletna aplikacija E-vrtec. 
Izmenjava dobrih praks med 
oddelki ter strokovnimi 
delavkami. 

Potek oz. prenos 
Informacij do vseh 
zaposlenih hitro, 
pravočasno in 
učinkovito. 

Število obiskov v E-
zbornici.  
 
 

Strokovne delavke. 
 
 
 

 Izmenjava mnenj, 
izkušenj, dobrih 
praks. 

Predstavitve primerov dobrih 
praks na študijskih skupinah. 
 
Izmenjava problematike v 
posameznem oddelku. 
 
Izmenjava didaktičnega 
materiala. 

Komunikacija med 
zaposlenimi na 
strokovni in 
profesionalni ravni v 
izražanju mnenj, 
pripomb, predlogov in 
spoštovanju različnosti. 
 

Aktivna vloga 
vsakega 
posameznika na 
formalnih srečanjih. 

Strokovne delavke 

Profesionalni 
razvoj 
zaposlenih 

Posredovanje 
pridobljenih znanj. 

Udeležba na izobraževanjih. 
 
Posredovanje informacij o 
strokovnih izobraževanjih 
delavk. 
 
Prebiranje strokovne literature 
in sledenje novim načinom 
dela ter prenos novih znanj v 
prakso. 
 

Aktivna vloga vsakega 
posameznika pri 
posredovanju novo 
pridobljenih znanj.  
Načrtovanje 
izobraževanja 
strokovnih delavk 
 
Strokovno 
izpopolnjevanje in 
poklicna rast 
zaposlenih. 

Število udeležencev 
na izobraževanjih. 
 
Število predstavitev 
strokovnih vsebin. 
 
 
Število novo 
izvedenih 
vključevanj 
pridobljenih znanj 
pri svojem delu. 

Strokovne delavke 
 
 
 
Strokovne delavke, 
vodja vrtca 
 
 
Strokovne delavke 
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Sodelovanje 
med vrtcem 
in s starši 

Izboljšanje 
komunikacije ter 
prenosa informacij 
med vrtcem in starši. 
 
 
 
 

Informiranje staršev o vzgojni 
izobraževalnem delu v vrtcu, 
oddelku ter o razvoju in 
napredku otroka preko 
različnih oblik in načinov : 
ustno, pisno, elektronsko, na 
formalnih in neformalnih  
srečanjih. 

Obveščanje staršev – 
uporaba različnih oblik 
in načinov. 
 
Redno in pravočasno 
informiranje. 

Udeležba staršev na 
formalnih in 
neformalnih 
srečanjih. 
 

Strokovne delavke. 
 
 
 
 

 Organizirati 
predavanja, 
delavnice za starše. 

Organizirati zanimiva 
predavanja za starše. 

Udeležba staršev na 
predavanjih  ter pomoč 
staršem pri vzgoji 
otrok. 

Število udeležencev 
na predavanjih. 

Strokovne delavke, 
vodstvo. 

Zavedanje 
avtonomnosti družin 
ter varovanje 
osebnih podatkov. 
 
 

Spoštovanje družin in njihovih 
članov, verskih in drugih 
običajev. 
 
 

Varovanje osebnih 
podatkov družin. 
 

Individualni 
pogovori s starši o 
razvojnih 
značilnostih otrok. 
 

Strokovne delavke. 
 

Ohranjanje 
avtonomnosti vrtca. 

Sprejemanje strokovnih 
odločitev ter njihovo 
argumentiranje. 
 

Zaupanje staršev. 
Ne poseganje v vzgojni 
proces. 

Zadovoljstvo vseh 
udeležencev 
vzgojnega procesa. 

Strokovne delavke. 
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PROCESNA RAVEN 
PODROČJE STRATEŠKI CILJI DEJAVNOSTI ZA 

DOSEGANJE CILJEV 
PRIČAKOVANI REZULTATI 

2017/2021 
KAZALNIKI ZA MERJENJE 

KAKOVOSTI 
 

NOSILCI 

Načrtovanje  in 
izvajanje kurikula 

Izboljšanje 
vertikalnega 
povezovanja. 

Izmenjava pričakovanj 
med vrtcem in prvim 
razredom OŠ. 

Povezovanje strokovnih 
timov.  

Uspešnost otrok pri 
prehodu iz vrtca v šolo. 

Vzgojiteljice. 
Učiteljice prve 
triade. 
Ravnatelj. 

Sodelovanje z 
učiteljicami 
razrednega 
pouka. 
 

Izvajanje skupnih 
aktivnosti vrtca in šole 
 

Skupno načrtovanje. Število skupnih aktivnosti. 
 
 

Vzgojiteljice, 
učiteljice prve 
triade. 
 

Prenos informacij 
o razvojni stopnji 
otrok ob prehodu 
v šolo. 
 

Izmenjava informacij 
o otrocih v smislu 
individualnih 
zmožnosti in potreb 
otroka. 

Uspešen prehod otrok iz 
vrtca v šolo. 
 

Samostojnost otrok. 
 

Vzgojiteljice, 
učiteljice prve 
triade. 
 

Izboljšanje 
samostojnosti in 
razvoja fine 
motorike otrok. 

Aktivnosti za razvoj 
fine motorike. 
 
 

Spretnejši in vztrajnejši 
otroci 
 

Razvita fina motorika, večja 
disciplina in samostojnost 
otrok 

Vzgojiteljice in 
pomočnice 
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Razvojni načrt je oblikoval razvojni tim v sestavi: Andreja Pažek (vodja), Andreja Javornik, Patricija Vrenčur, Tamara Golob (članice).  

Pri oblikovanju razvojnega načrta so sodelovale vse strokovne delavke vrtca. Razvojni načrt je sprejel vzgojiteljski zbor dne, 21. 9. 2017. 

Z Razvojnim načrtom se je seznanil in ga sprejel Svet zavoda na 4. redni seji, dne 28. 9. 2017. 

Št.: 6006-1784/2017 

Datum: 14. 9. 2017 

Vodja vrtca            Ravnatelj 

Bernarda Cink, dipl. vzg.          Leo Čelofiga, prof. 


