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IZHODIŠČE







Za pripravo letnega delovnega načrta je bila osnova analiza stanja in poročilo o delu za
preteklo šolsko leto.
Letni delovni načrt zajema vsa področja dela v načrtovanem obdobju in je osnova za
izvajanje dela v tem šolskem letu.
Javna razprava o predlogu delovnega načrta je potekala v vseh organih, ki so odgovorni
za sprejetje akta.
Obravnavali so ga starši na roditeljskih sestankih, vzgojiteljice v strokovnem aktivu in
Svet zavoda OŠ .
Organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela z vsebinami, cilji in nalogami smo javnosti
predstavili s Publikacijo vrtca za šolsko leto 2020/21.
Letni delovni načrt vrtca je sestavni del LDN javnega zavoda OŠ Brezno-Podvelka.

CILJI










Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, razvijanje lastne
identitete.
Razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v
skupinah.
Razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev, spodbujanje čustvenega doživljanja in
izražanja.
Negovanje radovednosti, raziskovalnega duha in intuicije ter razvijanje neodvisnega
mišljenja.
Spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje
pa tudi branja in pisanja; spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega
izražanja.
Posredovanje znanja z različnih področij znanosti in vsakodnevnega življenja.
Spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti.
Razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in skrbi za zdravje.
Ustvarjanje dobre in ustvarjalne klime.

OSNOVNO VODILO NAŠEGA VRTCA JE:






Spodbujanje otrokove ustvarjalnosti, mišljenja in participacije.
Razvijanje otrokovega samospoštovanja in samopodobe.
Ustvarjanje pristnih odnosov med otroki, starši in zaposlenimi.
Skrb za dobro delovno klimo.
Skrb za zdravje, zdravo prehrano, gibanje in čisto okolje.
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VIZIJA NAŠEGA VRTCA:
»Pri otrocih ni majhnih korakov. Vse, kar naredijo, so velike stvari.« (Pearl S. Buck)

PLAN DELA RAZVOJNEGA TIMA V LETU 2020-21
V vrtčevskem letu 2020-21 bomo člani Razvojnega tima v sestavi Andreja Pažek, Andreja
Javornik, Tamara Golob, Patricija Vrenčur, izvedli naslednje dejavnosti:
STRUKTURNA RAVEN



Menjava dotrajanega pohištva in zunanjih igral v skladu s planom vzdrževalnih in
investicijskih del za leto 2020.
Nakup didaktičnih sredstev ter pripomočkov v skladu s planom vzdrževalnih in
investicijskih del za leto 2020.

POSREDNA RAVEN










Izmenjava problematike med posameznimi oddelki – skupno iskanje rešitev,
sodelovanje.
Izobraževanja strokovnih delavk in izmenjava pridobljenih mnenj.
Kolegialna hospitacija – vrtec Podvelka.
Skrb za fizično in duševno zdravje strokovnih delavk.
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.
Sprejemanje strokovnih odločitev ter njihovo argumentiranje.
Skupno načrtovanje in evalvacija v okviru projekta Gozdna igralnica.
Prepoznavanje in uporaba novih in drugačnih vzgojnih pristopov (montessori, NTC,
reggio emilia).

PROCESNA RAVEN






Vertikalna povezanost in sodelovanje z učiteljicami razrednega pouka – predaja
informacij o otrocih pred vstopom v šolo, skupno druženje predšolskih otrok, njihovih
družin ter vzgojiteljic in učiteljic.
Načrtno izvajanje dejavnosti za razvoj fine motorike pri otrocih.
Spodbujanje samostojnosti ter samozavesti pri otrocih.
Dejavnosti za dobro vključenost otroka v skupini ter visoko samopodobo.
Vzgojiteljica Andreja Pažek
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1. PREDSTAVITEV ENOTE VRTCA Z ORGANIZACIJO DELA
IME:
Vrtec je enota pri OŠ Brezno-Podvelka, ustanovljena z odlokom Občine Podvelka 18. 12. 1996.
SEDEŽ:
Sedež VVE je pri matični šoli v Breznu, Brezno 78 2363 Podvelka, tel. 88 79 700.
ODDELKI VRTCA:
Dejavnost predšolske vzgoje izvajamo na področju občine Podvelka v naslednjih vaških
skupnostih: Brezno, Kapla, Ožbalt in Podvelka.

VRTEC BREZNO
Leta 1978 je bila v Breznu zgrajena šola, v kateri je dobil svoje prostore tudi vrtec. Prostori
vrtca v skupni površini 137,98 m2 obsegajo dve igralnici, sanitarije, garderobo in umivalnico.
Leta 2014 se je odprl oddelek prvega starostnega obdobja. Ena igralnica se je primerno uredila
za jaslični oddelek. Veliko opreme smo premestili iz vrtca Lehen, v katerem se zaradi
prenizkega vpisa otrok v vrtec ne izvaja vzgojno-izobraževalni program. Imajo tudi igrišče z
igrali in ustrezno ograjo (229 m2).
Telefonska številka: 02 88 79 708 -vrtec
02 88 79 711- vodja vrtca

VRTEC KAPLA
V prostorih tamkajšnje podružnične šole je s svojim delom pričel leta 1976.
Septembra 2000 se je preselil v prostore nove OŠ na Kapli. Vrtec ima igralnico, garderobo,
hodnik in umivalnico (v skupni izmeri 48,45 m2).
Pred vrtcem je tudi terasa z 48 m2 površine. Jedilnico uporabljajo v OŠ.
Zaradi povečanega vpisa otrok v vrtec, v tem šolskem letu koristimo kabinet v šoli, kjer smo
prostor preuredili v še eno igralnico. Pri določenih dejavnostih se otroci delijo v dve skupini,
da lažje poteka vzgojni proces.
Telefonska številka: 88 79 718
VRTEC OŽBALT
Leta 2009 smo na pobudo staršev v Ožbaltu odprli program dnevnega varstva. Prostor smo v ta
namen popolnoma preuredili in ga prilagodili potrebam predšolskih otrok, saj je bil v tem
prostoru nekoč razred. Namestili smo novo opremo, preuredili sanitarije in obnovili kuhinjo. V
uporabi vrtca so igralnica, spalnica, hodnik, sanitarije, kuhinja in zbornica (v skupni izmeri
215,83 m2). .
K vrtcu spada tudi igrišče z igrali in ustrezno ograjo (v izmeri 374 m2).
V času poletnih počitnic 2011 je zgradba dobila še novo streho in fasado.
Telefonska številka: 88 79 726.
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VRTEC PODVELKA
Je najstarejši oddelek vrtca pri OŠ Brezno-Podvelka, saj je s svojim delom pričel v prostorih
nekdanje stare šole že aprila 1968. Obsega igralnico, kuhinjo, jedilnico, ki je hkrati tudi
večnamenski prostor, hodnik, garderobo in sanitarije (v izmeri 130,83 m2).
K vrtcu spada tudi igrišče z igrali in ustrezno ograjo (v izmeri 126 m2).
Telefonska številka: 88 79 709.

Organigram
RAVNATELJ

SVET ŠOLE (11 članski):
trije predstavniki staršev
trije predstavniki občine
pet predstavnikov zaposlenih

RAČUNALNIKAR

SVET STARŠEV
5 članov iz vrtca, 13 članov iz šole;
iz vsakega oddelka eden od staršev

KNJIŽNIČARKA

SVETOVALNA DELAVKA

VZGOJITELJSKI
ZBOR

UČITELJSKI ZBOR

AKTIV 1. TRIADE

AKTIV VZGOJITELJIC IN
POMOČNIC VZGOJITELJIC

TAJNICI

RAČUNOVODKINJA

AKTIV 2. TRIADE
HIŠNIK

PREDMETNI AKTIVI
KUHARICA,
KUHINJSKA POMOČNICA
AKTIV VZGOJNEGA PODROČJA IN
PODALJŠANEGA BIVANJA

AKTIV RAZREDNIKOV

ČISTILKE
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RAZPORED OTROK IN DELAVCEV
VZGOJITELJICA

BREZNO 1

ŠTEVILO
OTROK
12

BREZNO 2

12

Patricija Vrenčur

Eva Kojzek

KAPLA

20

Andreja Pažek

Katarina Mevc
Urška Podpečan(mob.
pom.)

OŽBALT

17

Tamara Golob

Petra Garmut
Urška Podpečan (mob.
pom.)

PODVELKA

14

Andreja Javornik

Marija Zver
Jana Esih (mob. pom.)

SKUPAJ

75

VRTEC

Bernarda Cink

VZG. PREDŠ. OTROKPOM. VZG.
Klavdija Peklar
Jana Esih (mob. pom.)

OBRATOVALNI ČAS
Odpiralni čas je v vseh oddelkih prilagojen potrebam večine staršev.
VRTEC
BREZNO
KAPLA
OŽBALT
PODVELKA

ODPIRALNI ČAS
od 6.00 do16.00
od 7.00 do 16.00
od 5.30 do16.00
od 5.30 do 16.00

VRSTA PROGRAMA
DNEVNI
DNEVNI
DNEVNI
DNEVNI

ŠTEVILO UR
10 ur
9 ur
10 ur, 30 min
10 ur, 30 min

V vrtcu Brezno je od 5.30 do 6.00 z otroki učiteljica Simona Verdinek Špenger (jutranje
varstvo).
V vrtcu na Kapli se otroci vrtca od 6.00 do 7.00 družijo s šolarji.
V času počitnic družimo vse otroke v oddelek Vrtca Brezno.
Zaradi izobraževanja strokovnih delavk in generalnega čiščenja prostorov vrtca, bo na vseh
lokacijah med poletnimi počitnicami vrtec dva dni zaprt.
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URNIK DELA ZAPOSLENIH:
VZGOJITELJICA
Tamara Golob
Andreja Javornik
Andreja Pažek
Patricija Vrenčur
Bernarda Cink
POMOČNICA VZGOJITELJICE
Katarina Mevc
Marija Zver
Petra Garmut
Eva Kojzek
Klavdija Peklar
Jana Esih
Urška Podpečan

DELOVNI ČAS
od 5.30 do 12.00
od 8.00 do 14.30
od 8.00 do 14.30
od 6.00 do 12.30
od 7.00 do 13.30
od 8.30 do 16.00
od 8.30 do 16.00
od 7.00 do 14.30
od 8.30 do 16.00 oz. od 7.00 do 14.30
od 8.30 do 16.00 oz. od 7.00 do 14.30
5.30 do 9.30
od 7.00 do 11.30 in 14.00 do 16.00

Mobilni pomočnici pokrivata sočasnost na posameznih lokacijah. V primeru bolniških ali
drugih odsotnosti zaposlenih nadomeščata strokovno delavko v oddelku.
Pomočnici vzgojiteljic v Breznu tedensko izmenjujeta delovni čas.
Maja Gudlin opravlja od 15. 6. 2020 do 15. 12. 2020 pripravništvo (prva zaposlitev). Od
septembra do nadaljnjega nadomešča mobilno pomočnico Urško Podpečan. Delavka je v
bolniškem staležu. Sicer kroži po lokacijah. Mentorica je Andreja Pažek.
Zakon o vrtcih (41. člen)
(obveznost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja)
Delovna obveznost vzgojitelja obsega pripravo na vzgojno delo, načrtovanje in izvajanje
vzgojnega dela, delo s starši ter sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu.
Delovna obveznost pomočnika vzgojitelja obsega sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju,
izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku ter opravljanje drugih nalog, povezanih z
dejavnostjo vrtca.
V okviru z zakonom in kolektivno pogodbo določenega polnega tedenskega delovnega časa
vzgojiteljevo delo z otroki ne sme presegati 30 ur, delo pomočnika vzgojitelja pa 35 ur
tedensko.
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Delo čistilk v oddelkih vrtca opravljajo:
VRTEC
BREZNO
KAPLA
OŽBALT
PODVELKA

TEHNIČNI DELAVEC
Vikica Lakoše
Dragica Kojzek
Lucija Širec (Mateja Lubše)
Žarko Dolinšek

Vodja enote vrtca je Bernarda Cink, ki opravlja naloge pedagoškega vodje, in sicer vsak dan
od 7.00 do 9.00 v vrtcu Brezno.
Svetovalno delo opravlja Tanja Blaznik Cvetko.
Logopedsko obravnavo otrokom nudi Betka Toplak.
Ravnateljica, tajništvo, računovodstvo, kuharice in hišnik so organizacijsko vezani na OŠ.
Program le-teh je razviden iz LDN osnovne šole.
PREHRANA
Otrokov razvoj je neločljivo povezan s prehrano. Otrok si v obdobju rasti ustvarja temelje
zdravja za vse življenje. Svoje prehrambne navade in pestrost okusov usvoji v zgodnji otroški
dobi in jih kasneje težko spreminja.
V vrtcu se zavedamo, da smo pomembni soustvarjalci otrokovega celostnega razvoja.
Na področju prehrane imamo jasno zastavljeno vizijo, kako zgraditi pravilen odnos do nje in
poskrbeti za otrokov zdrav razvoj.
Nudimo jim zdravo, sveže pripravljeno, pestro in uravnoteženo prehrano. V igralnici imajo
otroci vedno na razpolago sveže sadje, vodo in nesladkan čaj.
Navajamo jih na higieno rok pred jedjo, uporabo pribora, estetsko pripravljene pogrinjke in
vključevanje vljudnostnih izrazov. Otroci prevzemajo delo dežurnega (pomoč pri delitvi
skodelic, jedilnega pribora, serviet …).
Malice in kosila v oddelek Ožbalt in Podvelka razvaža voznik Žarko Dolinšek.
Izvedbene aktivnosti:
 Za vrtec Brezno, Podvelka, Ožbalt se hrana pripravlja v centralni kuhinji OŠ Brezno in
se dovaža v posamezne oddelke.
 Na Kapli se hrana pripravlja v tamkajšnji kuhinji.
 Hrano otrokom postrežejo strokovne delavke vrtca.
 Jedilniki so v vseh oddelkih objavljeni na oglasnih deskah ter na spletni strani vrtca. V
jasličnem oddelku je jedilnik prilagojen starosti otrok.
PREDVIDENE IZBOLJŠAVE ZA IZVAJANJE PROGRAMA
Predvidene izboljšave na posameznih lokacijah so zapisane v Razvojnem načrtu vrtca, ki je
priloga LDN vrtca.
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Potrošniški material zagotovimo ob začetku šolskega leta in tudi med letom, tako omogočimo
pogoje za nemoteno in ustvarjalno delo.
PROGRAMI PREDŠOLSKE VZGOJE (14. člen Zvrt. )

Dnevni program
Dnevni program vzgoje in varstva otrok traja do 9 ur dnevno.
Izvajata ga vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice.
Dnevni program se izvaja na vseh lokacijah vrtca Brezno.
Poldnevni program
Poldnevni program vzgoje in varstva otrok traja do 6 ur dnevno. Poldnevnega programa v tem
šolskem letu ne načtujemo.
Krajši program
Krajšega programa v tem šolskem letu ne načrtujemo.

Vzgojni program za otroke, ki ne obiskujejo vrtca:
Otroci, ki ne obiskujejo vrtca, lahko ob vpisu obiščejo vrtec skupaj s starši (predvidoma v
mesecu aprilu).
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DEJAVNOSTI IN AKTIVNOSTI VRTCEV
4. PROJEKTI
IME

CILJ

VSEBINA

PROJEKTA
Mali sonček

Varno s
soncem
Cici vesela šola

Zdravje v
vrtcu

Gozdna
igralnica

TERMIN
IZVAJANJA

Omogočanje in
spodbujanje gibalne
dejavnosti otrok.
Navajanje na pravilno
zaščito pred soncem.
Otrok razvija
predbralne in
predpismene
sposobnosti ter
spretnosti.
Spoznavanje svojega
telesa, življenjskega
ciklusa ter zdravega
načina življenja.
Doživljanje in
spoznavanje žive in
nežive narave v njeni
raznolikost,
povezanosti, stalnem
spreminjanju in
estetskih
razsežnostih.
Spodbujanje različnih
pristopov k
spoznavanju narave.

Gibalne dejavnosti,
prilagojene različni
starosti otrok.
Skrb za zaščito pred
soncem skozi različne
dejavnosti.
Celoletno reševanje nalog
v Cicidoju ter sodelovanje
na Ciciveselošolskem
dnevu.

vse šolsko leto

poletni meseci
vse šolsko leto
(zaključek aprila
2020)

Skrb za zdravje skozi
različne dejavnosti.

vse šolsko leto

Ureditev gozdne igralnice
na dvorišču ali okolici
vrtca.
Otrokom želimo
omogočiti raziskovanje,
razvoj domišljije,
motoričnih spretnosti ter
krepitev medsebojnih
odnosov.

vse šolsko leto
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SODELOVANJE Z OKOLJEM
DEJAVNOST/
AKTIVNOST

VSEBINA

TERMIN LOKACIJA

ZUNANJI
IZVAJALEC

NOSILEC

Policijska
postaja
Radlje ob
Dravi

Varnost na
cesti

September

Vrtec in
okolica

Vojko Klug

Tamara
Golob

Logopedinja

Govor pred.
otroka

September

Vrtec

Ga. Elizabeta
Toplak

Patricija
Vrenčur

Osebna higiena September

Vrtec

Grögl
Ljubica in Ledi
nek Danica

Klavdija
Peklar

Zdravstveni
dom Radlje
ob Dravi
PGD Brezno
Podvelka,
Ožbalt, Kapla

Gasilci in
njihova
oprema,
predstavitev
dela

Oktober

Gasilski
dom

Neumeister
Aleš, Sorman
Uroš, Domen
Štrablek

Vzgojiteljice

Čebelarska
zveza
Slovenije

Tradicionalni
slovenski
zajtrk

November

Vrtec

Člani
čebelarskega
društva

Vzgojiteljice

Pravljična
celo
urice v
šolsko leto
knjižnici Podv
elka

Vrtec

Knjižničarke

Andreja
Javornik

Predsedniki
vaških skupnost

Andreja J.
Tamara G.
Andreja P.
Bernarda C.

g. Alojz Harnik

Tamara
Golob

Knjižnica
Radlje

Vaška
skupnost
Podvelka,
Ožbalt Kapla,
Brezno

Okrasitev
smrečic v
kraju

December

Prihod dedka
Mraza

Obisk dedka
Mraza

December

Aktivnosti ob Aktivnosti na
svetovnih
določeno temo
dnevih (dan

Celo leto

Vrtec
Vrtec,
bližnja
okolica

/

Eva Kojzek
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zemlje,
hrane…)
KUD Brezno
Podvelka

Pustna povorka

Februar

dogajanje
pred šolo

ga. Mateja Par

Vzgojiteljice

Zdravstveni
dom Radlje
ob Dravi

Zaščita pred
soncem

maj/junij

Vrtec

Grögl
Ljubica in Ledi
nek Danica

Urška
Podpečan

Knjižnica
Radlje ob
Dravi

Razstava
otroških
izdelkov

celo leto

Knjižnica
Podvelka

Slavica Potnik

Marija Zver

Lovsko
društvo

Spoznavanje
dela lovca,
spoznavanje
živali

oktober

Gozdna
igralnica

Člani lovskega
društva

Vzgojiteljice

Čebelarsko
društvo

Spoznavanje
dela čebelarja

april

Čebelnjak
(Brezno,
Ožbalt,
Kapla,
Podvelka)

Člani
čebelarskega
društva

Vzgojiteljice

Gozdar

Spoznavanje
dela gozdarja

maj

Gozdna
igralnica

DRUGE AKTIVNOSTI IN DEJAVNOSTI
DEJAVNOST/
AKTIVNOST
Plavalni tečaj

Zaključni izlet
po kraju
Vrtec v naravi

VSEBINA
Prilagoditev
na vodo

TERMIN

LOKACIJA

ZUNANJI
IZVAJALEC

19. 10. do
23. 10.
2020

Športni park
Ruše

Plavalni
učitelji ŠP
Ruše

Andreja
Pažek

Maj

še ni znana

/

Tamara
Golob

Dom
Škorpijon
Duh na
ostrem vrhu

CŠOD
Škorpijon

Patricija
Vrenčur

Naravoslovna 26. 5. do
vsebina
28. 5. 2021

NOSILEC
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Ogled lutkovne Ogled
predstave (samo lutkovne
naš vrtec)
predstave
Otroški pevski
zbor

Lutkovno
gledališče
Maribor
Celo šolsko Vrtec
leto
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otroka,
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problemat
ika

4. 1 PROJEKT: MALI SONČEK
ODDELEK: BREZNO 2, KAPLA, PODVELKA, OŽBALT
MENTORICE: Patricija Vrenčur, Andreja Pažek, Andreja Javornik in Tamara Golob
OPIS PROJEKTA:
Namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi
vsebinami. Poudarka sta pri igri in vadbi, ki naj bosta prijetni in prilagojeni otroku. Sestavljen
je iz štirih stopenj:
 Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti;
 Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti;
 Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti;
 Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti.
Ker se posamezne stopnje programa med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo,
priporočamo, da otroci predelajo vse štiri stopnje oziroma celoten program.
Otrok z gibanjem zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in
ponos ob razvijajočih se sposobnostih ter spretnostih in gradi zaupanje vase. Gibanje daje
otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja.
Mali sonček otroka nagradi z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo
programa pa s priznanjem.
Na koncu šolskega leta otroci prejmejo priznanja.

4. 2 PROJEKT: CICI VESELA ŠOLA
ODDELKI: BREZNO 2, KAPLA, PODVELKA, OŽBALT
MENTORICE: Patricija Vrenčur, Andreja Pažek, Andreja Javornik in Tamara Golob
OPIS PROJEKTA:
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Otroci drugega starostnega obdobja skozi vse leto rešujejo naloge v reviji Cicido. V mesecu
aprilu po vsej Sloveniji poteka Cici Veselošolski dan, ko se rešujejo naloge, ki jih pripravijo
uredniki revije. Otroci skozi reševanje nalog spoznavajo svet črk, števil, se urijo v
grafomotoričnih spretnostih ter razvijajo pozornost in koncentracijo. Vsi otroci prejmejo
priznanja.

4. 3 PROJEKT: ZDRAV VRTEC
VSI ODDELKI
NOSILKA PROJEKTA: Patricija Vrenčur
MENTORICE: Vse strokovne delavke
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OPIS PROJEKTA:

V vseh oddelkih našega vrtca smo se tudi letos vključili v program Zdrav vrtec.
V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih verjetno
obdržijo vse življenje.
Zdravje v otroštvu pa določa zdravje v celotnem življenju posameznika in vpliva tudi na
naslednje generacije.
Ključnega pomena je obdobje do 6. leta starosti.
Zato je nekdanji zavod za zdravstveno varstvo v LJ, v letu 2006 oblikoval program promocije
zdravja v vrtcih Ljubljanske regije Zdravje v vrtcu, ki ga je kasneje razširil in ga danes
Nacionalni inštitut za javno zdravje uspešno izvaja skupaj z vrtci po vsej Sloveniji.

O PROJEKTU
Projekt poteka pod okriljem Zavoda za zdravstveno varstvo in omogoča otrokom, da se
seznanijo z osnovnimi informacijami o tem kako skrbimo za svoje zdravje. Vzgojiteljem pa
Zavod nudi strokovno podporo in stalna strokovna izobraževanja. Otroci se preko konkretnih
izkušenj in situacij učijo o pomenu zdrave prehrane, usvajajo veščine osebne higiene in
spoznavajo pomen gibanja in počitka za delovanje človeškega telesa. Vse pridobljeno znanje
pa bo otrokom služilo kot vodilo k zdravemu načinu življenja tudi v osnovnošolskem obdobju
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in kasneje, ko bodo odrasli. Z lastnim zgledom bodimo našim otrokom vzor pri oblikovanju
zdravega načina življenja.
Projekt bo potekal skozi vso šolsko leto 2020/2021. V projekt smo vključeni vsi oddelki vrtca
in vse strokovne delavke. Dejavnosti so razdeljene po sklopih in mesecih. Nekaj dejavnosti je
skupnih in se bodo realizirale v vseh oddelkih, ostale dejavnosti pa si bodo strokovne delavke
izbrale same in jih vključile v svoje delo v posameznih oddelkih.
Konec šolskega leta bomo izvedli evalvacijo projekta Zdrav vrtec.
Koordinatorica: Vzgojiteljica Patricija Vrenčur

1. GIBANJE ZA ZDRAVJE

Dejavnosti:
o Jutranja razgibavanja.
o Gibalne in rajalne igre.
o Vadbene ure v športni dvorani.
o Vadbene ure na prostem.
o Sprostitvene igre.
o Joga za najmlajše.
o Sprehodi v bližnjo okolico.
o Mali sonček- Republiški projekt - Obogatitveni program na področju gibanja v vrtcu s
sodobnimi gibalnimi in športnimi vsebinami, poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo
prijetna in prilagojena otroku. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo. Daje
mu občutek varnosti, veselja in ugodja.
o Vrtec v naravi.
o Plavalni tečaj.
Cilji:
o Razvijanje gibalne spretnosti otrok.
o Spodbujanje gibalne dejavnosti otrok.

2. SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST
Dejavnosti:
o Obisk medicinskih sester iz ZD Radlje ob Dravi.
o Lutkovni film Čiste roke za zdrave otroke.

Brezno 78, 2363 Podvelka, tel.: 02/88 79 700, fax.: 02/88 79 715
email: os.brezno-podvelka@guest.arnes.si ID za DDV: 42630142

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Svetovni dnevi povezani z zdravjem.
Skrb za higieno rok.
Različne zgodbe, pesmice in deklamacije na temo zdravje.
Skrb za čistočo in čista oblačila.
Navajanje na pravilno brisanje nosu.
Skrb za prezračevanje prostorov.
Spoznati primerno obutev in obleko v različnih letnih časih.
Spoznati mesta za igro, ki so varna, izogibati se tistim, ki so nevarna.
Igra vlog(zobozdravnik, zdravnik).
Obisk policista(akcija Bodi viden bodi previden- Svet za preventivo v sodelovanju
Ministrstva za promet za varnost otrok v cestnem prometu, uporaba otroških sedežev
in varnostnih pasov).

Cilji:
o Spoznavanje osnovnih navad osebne higiene.
o Spoznavanje kako se sami obvarovati pred boleznimi in poškodbami.
o Odpravljanje strahu pred zdravnikom, zobozdravnikom.

3. JEJMO ZDRAVO

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dejavnosti:
Vsakodnevne sadne malice.
Priprava sokov iz sveže iztisnjenega sadja.
Navajanje otrok na pitje vode, nesladkanih čajev in drugih pijač.
Priprava zeliščnih čajev.
Priprava svojega jedilnika.
Skrb za zeliščne in zelenjavne gredice pred vrtcem.
Izdelovanje prehranske piramide.
Okušanje različne vrste hrane.
Uporaba papirnatih serviet.
Uporaba pogrinjkov.
Uporaba jedilnega pribora.
Tradicionalni slovenski zajtrk v sodelovanju Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Ministrstva za zdravje, inštituta za varovanje zdravja RS, čebelarsko zvezo

o Slovenije in drugimi, zajema različne aktivnosti- zajtrk(med, maslo, mleko, kruh),
druge učno-vzgojne vsebine in vzporedne aktivnosti.
Cilji:
o Oblikovanje dobrih prehranjevalnih navad.
o Navajanje otrok na uživanje raznolike hrane.
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4. SKRB ZA OKOLJE

o
o
o
o
o
o

Dejavnosti:
Urejanje okolice vrtca, igralnic, vrta in igrišč.
Varčevanje z vodo, elektriko.
Recikliranje(papir, plastenke, organski odpadki).
Izdelovanje izdelkov iz odpadne embalaže.
Sodelovanje z PGD v krajih.

Cilji:
o Pridobivanje izkušnje kako lahko sami pripomoremo k ohranjanju okolja.

5. VARNO S SONCEM

o
o
o
o
o
o

Dejavnosti:
Izdelovanje plakata.
Izdelovanje pokrival iz papirnatih krožnikov.
Petje pesmic in poslušanje zgodbic na vsebino o soncu in varnosti pred njim.
Pozitivni in negativni učinki sonca.
Prinašanje pokrival v vrtec.
Varno bivanje na soncu in spoznavanje zaščite pred nevarnimi sončnimi žarki.

o Igra z lastno senco.
o Zadrževanje in igra v senci.
Cilji:
o Ozaveščanje pred škodljivimi vplivi sonca.
o Navajanje na pravilno zaščito pred soncem.
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA
ODDELKI: BREZNO 2, KAPLA, PODVELKA, OŽBALT
MENTORICE: Patricija Vrenčur, Andreja Pažek, Andreja Javornik in Tamara Golob
CILJI:
 Spodbujanje veselja do branja.
 Spodbujanje družinskega branja.
 Razvijanje otrokovih bralnih sposobnosti.
 Razvijanje komunikacije med starši in otroci.
 Spodbujanje druženja družinskih članov na drugačen način.
OPIS PROJEKTA:
 Izbira primerne knjige za branje (knjige bodo za izposojo na voljo v vrtcu).
 Prebiranje knjig skupaj s starši.
 Pogovor o vsebini knjige.
 Pripovedovanje vsebine knjige otrokom in vzgojiteljici v vrtcu na pravljičnem stolčku.
Otroci v vrtcu pripovedujejo o največ treh knjigah, odvisno od starosti otroka.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR
ODDELEK: BREZNO 2, PODVELKA, OŽBALT, KAPLA
MENTOR: KATARINA MEVC
OPIS PROJEKTA:
Petje je ena izmed glasbenih dejavnosti, ki otroku omogoča kakovostno glasbeno vzgojo. Otroci
se bodo naučili pravilno dihati in pripraviti glasilke za petje. Navajali se bodo na nastopanje,
pridobivali samozavest, se učili vedenja v različnih razmerah in okoljih.

Spoznali bodo, da je umetnost del kulturnega življenja in je namenjena izvajalcem ter
poslušalcem. Med pripravami na nastop bodo spoznali, da se je na petje treba pripraviti. Veselje
do petja lahko širijo tako, da svoje navdušenje prenašajo na prijatelje.
Trudili se bomo, da bo petje otrokom v veselje.
CILJI:



Spodbujati veselje do glasbe.
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Z izbiro umetniško vrednih del, primernih otrokovi starosti, vplivati na razvoj
estetskega okusa.
Spodbujati veselje in ugodno počutje ob poslušanju glasbe.
Poglabljati željo po poslušanju glasbe.
Razvijati sposobnost pozornega poslušanja.
Razvijati glasbene sposobnosti (melodični in ritmični posluh) in izvajalske
spretnosti (tehniko petja in igranja na glasbila).
Uvajanje v skupinsko muziciranje.

ANIMIRANE PRAVLJICE
ODDELEK: KAPLA, BREZNO 1 IN 2, PODVELKA, OŽBALT
MENTOR: EVA KOJZEK
OPIS PROJEKTA:
S pravljično dramatizacijo želim otrokom predstaviti pravljice na drugačen način, in sicer
takšen, da bo otroke popeljal v svet sanj in domišljije. Pravljice pri mlajših otrocih spodbujajo
govor, pri starejših otrocih pa spodbujajo domišljijo, kar vpliva na besedni zaklad, zaradi
katerega bodo otroci še bolj ustvarjalni.

CILJI:
 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 v vsakdanji komunikaciji razvija sposobnost ločevanja (prepoznavanja) med
narečjem/pogovornim jezikom in knjižnim govorjenim jezikom.
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 Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost
domišljijske rabe jezika, spoznava moralno-etične dimenzije, s književno osebo se
identificira ter doživlja književno dogajanje.
 Otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovnih in
besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem.
 Otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja
problemov.
 Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti.
 Otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu.
 Otrok posluša različne literarne zvrsti in spoznava razlike ter podobnosti med njimi.
 Otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij.
 Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter
pridobiva pozitivni odnos do literature.
 Otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta
(predvsem podobo književne osebe in dogajalnega prostora).
DEJAVNOSTI:
Dejavnosti otroka:
 posluša svoji starosti primerne pravljice, zgodbice, uganke, pesmice ter pripovedi o
dogodkih,
 komunicira z otroki in odraslimi s pomočjo očesnega stika ter gibov,
 seznanjanja se s knjigami, in sicer tako z leposlovnimi kot tudi s priročniki,
 posluša preproste zgodbice ter se z odraslimi pogovarja o predmetih na slikah in v
okolju,
 s pomočjo knjig in drugih oblik tiska, ki so mu ves čas na voljo, da se z njimi igra
in jih “bere”, spoznava vlogo simbolov in pisnega jezika,
 posluša pravljice, zgodbice, uganke, pesmice. Vsebine doživlja prek različnih
medijev (avdio in video), obišče gledališko (igrano in lutkovno) in filmsko
predstavo, gleda risanke, obiskuje splošno knjižnico.
4. 5 Nadstandardne dejavnosti





UČENJE TUJEGA JEZIKA − ponudi se izbira učenja nemščine ali angleščine.
PLESNA ŠOLA − ponudba plesne šole.
PLAVALNI TEČAJ za otroke pred vstopom v šolo od 19. 10. do 23. 10. 2020.
VRTEC V NARAVI za otroke pred vstopom v šolo od 26. 5. do 28. 5. 2021.

Dodatne dejavnosti so za starše posebej plačljive in se izvajajo po redni obliki vzgojnega dela
oz. v času po kosilu. Izvajajo se, če je za to prijavljenih zadostno število otrok na posamezni
lokaciji.
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5. FORMATIVNO SPREMLJANJE V VRTCU




Cilj formativnega spremljanja pri najmlajših otrocih je zagotavljanje najbolj ustrezne
podpore za otrokov razvoj in učenje; spodbujanje razvoja veščin učenja in
metakognitivnih strategij.
Vzgojitelj v vrtcu otrokom načrtno pomaga zgraditi samozaupanje, spodbuja notranjo
motivacijo in razvija otrokove učne strategije.
Da to otroku lahko omogoči, ga mora sprotno spremljati, v pomoč pa so mu različni
načini in pripomočki.

6. PROGRAM IZOBRAŽEVANJA IN STROKOVNEGA
IZPOPOLNJEVANJA DELAVCEV VRTCA:
6.1 Strokovno izpopolnjevanje v vrtcu:
 Aktivi predšolske vzgoje bodo namenjeni aktualni pedagoški problematiki, izvajanju
kurikuluma za vrtce, izmenjavi izkušenj in skupnemu načrtovanju vzgojnih vsebin.
 Občasno se vzgojiteljice vključujemo v delo učiteljskega zbora, kjer nas družijo
strokovne teme.





6.2 Strokovno izpopolnjevanje zunaj vrtca:
Načrtujemo tri srečanja v mreži mentorskih vrtcev za vodje.
Vzgojiteljice se bodo udeležile študijske skupine predšolske vzgoje, ki bo organizirana
v okviru mentorskega središča.
Vzgojiteljice se po dogovoru z vodstvom šole izobražujejo na republiških seminarjih,
ki so razpisani. O udeležbi se odločijo med letom.

6.3 Delo strokovnih organov:
K delu aktiva predšolske vzgoje občasno pritegnemo strokovne delavce šole.
 LOGOPEDINJA za individualni pristop ob odpravljanju govornih težav posameznih
otrok. Pri nas je vsako prvo in tretjo sredo v mesecu logopedinja Elizabeta Toplak, 1krat tedensko pa v Vrtcu Brezno Sergeja Grogl, ki nudi pomoč otroku z znaki spektro
avtistične motnje.
 PSIHOLOGINJA je na voljo strokovnim delavkam, otrokom in staršem ob morebitnih
dilemah pri vzgoji. Eno uro na teden izvaja individualno pomoč otroku s spektro
avtistično motnjo.

7. PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI
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7.1 Roditeljski sestanki:
 Skupni roditeljski sestanek za starše v mesecu avgustu.
 Vsaka vzgojiteljica v svojem oddelku izvede tri roditeljske sestanke, na katerih starše
seznani z:
 LDN vrtca, publikacijo,
 izvajanjem kurikuluma za vrtce ter napredkom posameznika in skupine,
 delom in življenjem v vrtcu.
 Nudi jim strokovno pomoč, literaturo in jih seznani z možnostmi povezave s
strokovnjaki (logopedinja, psihologinja).
7.2 Pogovorne ure:
 Izvajajo se vsak prvi četrtek v mesecu od 16. do 17. ure. Starši se na pogovorne ure
prijavijo z vpisom na pripravljen list, ki visi na oglasni deski.
7.2 Sodelovanje staršev pri neposrednem izvajanju vzgojnega procesa:
Vzgojiteljice se v svojem okolju ob predstavitvi kurikuluma za vrtce na roditeljskih sestankih
pogovorimo s starši. Le-ti s svojo strokovnostjo sodelujejo pri neposrednem vzgojnem delu
(šivilja, lovec, frizer, poštar …) Podrobnosti so razvidne iz individualnega načrta posamezne
vzgojiteljice. Starši nam pomagajo pri zbiranju različnih materialov za igro.
Predstavniki sveta staršev: Iz vsakega oddelka vrtca je predstavnik staršev vključen v svet
staršev šole. Tam se enakovredno obravnavajo teme iz vrtca.
PROGRAM SODELOVANJA VRTCA Z OKOLJEM
7. 3 Z osnovno šolo:
 Zagotovljena je kontinuiteta vzgojno-izobraževalnega procesa in reševanje zadev
skupnega pomena: prehrana, hišniška opravila, računovodstvo.
 Souporaba prostorov v OŠ: telovadnica, glasbena učilnica, večnamenski prostor,
knjižnica idr. Sodelovanje z učiteljico glasbene umetnosti (spremljava na klavirju),
občasno z učiteljicami razrednega pouka.
 Internetna stran šole: www.os-brezno.si (za vrtec jo ureja Andreja Javornik), prispevke
o aktivnostih v svojih oddelkih pa pripravijo vzgojiteljice.
7.4 Z zdravstvenimi institucijami:
 Zagotavljanje zdravstvene preventive. Obisk medicinske sestre v vsakem oddelku se
planira 2 do 3-krat letno (plan dela v prilogi).
7.5 Z zavodom RS za šolstvo OE Slovenj Gradec:
 Koordinacija dela vrtcev Koroške regije.
 Mreža mentorskih vrtcev.
7.6 Z občino Podvelka:
 Zagotavljanje pogojev za dogovorjeni obseg dejavnosti.
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Skupno dogovarjanje ob uresničevanju določil Pravilnika o plačilih staršev za programe
v vrtcu.
Organizacija in pomoč pri skupnih dejavnostih za vse predšolske otroke v kraju.
Skupno načrtovanje reševanja potreb staršev (odpiralni čas vrtca).

7.8 Z društvi v kraju:
 KUD – sodelovanje na pustni povorki in kulturnih prireditvah v kraju.
 PGD – predstavitev dela in opreme.
 ČEBELARJI – akcija »Med v vse slovenske vrtce«.
 LOVSKO DRUŠTVO- Obisk lovca
7.9 S policijsko postajo:
 Policist obišče otroke v vrtcu, se z njimi pogovori o varnostnih ukrepih ob vključevanju
v promet.
 Na terenu predstavi otrokom varno pot v vrtec.
 Staršem in otrokom pripravi zloženke na temo varnost otrok v cestnem prometu.
7.10 Z drugimi vrtci:
 Mentorsko središče Dravske doline


8. PROGRAM DELA STROKOVNH DELAVCEV V VRTCU

Program dela pedagoškega vodje vrtca:
 Organizacija dela vrtca.
 Načrtovanje dela v vrtcu (vizija, LDN vrtca, program razvoja vrtca, nadstandardni
programi, projekt …)
 Poskrbi za pripravo publikacije vrtca.
 Pripravi predlog dodatnih dejavnosti za otroke.
 Skrbi za vodenje dokumentacije enote vrtca.
 Sklicuje in vodi aktive predšolske vzgoje.
 Skrbi za tekoče obveščanje strokovnih delavk s področja predšolske vzgoje in tovrstne
zakonodaje.
 Sodelovanje na aktivih Koroške regije z ZRSŠ.
 Koordinacija dela med oddelki.
 Skrbi za zagotavljanje osnovnih materialnih pogojev sodobnega dela v vrtcu – po
dogovoru z vodstvom šole.
 Organiziranje mentorstva za dijake in pripravnike v vrtcu in sooblikovanje strokovnih
ocen nastopov.
 Skrbi za sodelovanje vrtca s starši (vpis otrok, roditeljski sestanki, ugotavljanje potreb
staršev …)
 Skrbi za sodelovanje vrtca z zunanjimi sodelavci in institucijami.
 Svetovanje strokovnim delavkam.
 Koordinacija dela med vodstvom šole in delavci ter potrebami vrtca.


Skrbi za nadomeščanje delavk v vrtcu.
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Priprava različnih statističnih poročil.




Vodi zbirnik o dopustih in bolniški odsotnosti delavk v vrtcu.
Pomaga pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in
človekoljubnih akcijah, pri katerih sodelujejo otroci.
Skrbi za ažurnost podatkov – prosta mesta in ceniki na spletnem portalu ministrstva.
Promocija vrtca v ožjem in širšem okolju.




8.1 Program dela logopedinje:
 V našem vrtcu je logopedinja prisotna vsako prvo in tretjo sredo v mesecu.
 V soglasju s starši izvaja individualno pomoč posameznikom, ki so potrebni logopedske
obravnave.
8.2 ZDRAVSTVENA IN ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA V VRTCU
Danica LADINEK, višja medicinska sestra
87 70 807
040 858 321
Ljubica GRÖGL, medicinska sestra 87 70 822
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Obisk v posamezni skupini se planira vsaj 2-krat letno. Časovna opredelitev posameznega obiska se
individualno dogovori z vzgojiteljico oddelka.

I. OBISK
OSEBNA HIGIENA
Poudarek je na umivanju rok.

PRAVILNO UMIVANJE ROK IN BOLEZNI UMAZANIH ROK
 Otroka seznaniti s pravilno tehniko umivanja rok.
 Otroka seznaniti s pripomočki za umivanje rok.
 Otroka seznaniti z boleznimi umazanih rok.
Cilji:
o Otrok si bo znal pravilno umiti roke.
o Otrok bo seznanjen z boleznimi umazanih rok.

Brezno 78, 2363 Podvelka, tel.: 02/88 79 700, fax.: 02/88 79 715
email: os.brezno-podvelka@guest.arnes.si ID za DDV: 42630142

NEGA NOHTOV
 Seznaniti otroka z nalogo prstov in nohtov.
 Seznaniti otroka z nego nohtov na nogah in rokah.
 Seznaniti otroka s pripomočki za nego nohtov.
Cilj:
o Otrok je seznanjen s pravilno nego nohtov in pomenom čistoče za preprečitev razvoja
nalezljivih bolezni.

PRAVILNO BRISANJE NOSU
 Otroka seznaniti s pravilnim načinom brisanja nosu.
Cilj:
o Otrok si bo znal pravilno obrisati nos in znal pravilno uporabiti robček za enkratno
uporabo.

PRAVILNA UPORABA STRANIŠČA





Otroka seznaniti s pravilno uporaba stranišča, razlika med dečki in deklicami.
Otroka seznaniti s higieno stranišča.
Otroka seznaniti s pomenom rednega odvajanja blata.
Otroka seznaniti s pravilnim brisanjem zadnjice s toaletnim papirjem – razlika med
deklicami in dečki.
 Otroka seznaniti z bontonom obnašanja na stranišču.
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 Otroka seznaniti s higieno rok.
Cilj:
o Otrok bo znal pravilno uporabiti stranišče in bo redno
odvajal blato.

OSEBNA HIGIENA IN OBLAČENJE





Otroka seznaniti s pomenom osebne higiene – tuširanje.
Otroka seznaniti s higieno las – ušivost.
Otroka seznaniti s higieno zob.
Otroka seznaniti s pravilnim obuvanjem in oblačenjem (čevlji, copati z gumo, dežni
plašček, kapice, trakovi, škornji …).
 Otroka seznaniti z vajami za preprečitev ploskih stopal.
Cilji:
o Otrok bo znal sodelovati v skrbi za osebno higieno.
o Otrok bo znal skrbeti za higieno zob, vedel bo, kdaj si mora umiti zobe in poznal
pripomočke (pri umivanju je potrebna pomoč staršev).

SPANJE IN POČITEK
 Otroka seznaniti s pomenom zdravega spanca in opoldanskega počitka.
 Otroka seznaniti s pravočasnim odhodom v posteljo.
 Otroka seznaniti z ritualom pred odhodom k počitku (pospraviti igrače, večerja,
tuširanje, umivanje zob, branje pravljic, prisotnost staršev, da ga pokrijejo, poljubijo in
mu zaželijo lahko noč).
Cilj:
o Otrok je seznanjen s pomenom zdravega spanja in počitka.
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II. OBISK

ZDRAVA PREHRANA IN HIGIENA PREHRANE






Otroka seznaniti z zdravo prehrano in pomenom uživanja zdravih tekočin.
Otroka seznaniti z bontonom pri jedi.
Otroka seznaniti s pomenom higiene - umivanje rok.
Otroka seznaniti s pomenom gibanja.
Otroka seznaniti s škodljivimi razvadami; sladkarije, nezdrave pijače, čips, hitra hrana
…

Cilji:
o Otrok bo motiviran za uživanje pestre in zdrave prehrane.
o Otrok bo motiviran za zdravo gibanje.
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III. OBISK (po izbiri)

PRVA POMOČ-IGRAJMO SE ZDRAVNIKA





Otroka seznaniti s piki insektov in pravilnim ukrepanjem.
Otroka seznaniti s praskami in pravilnim ukrepanjem.
Otroka seznaniti z nevarnostjo opeklin in pravilnim ukrepanjem.
Otroka seznaniti z nevarnostjo potiskanja, plezanja in nepravilne uporabe igral,
uporaba kolesarske čelade …
 Otroka seznaniti s povoji, enostavnimi pripomočki za PP.
Cilj:
o Otrok bo poznal enostavne pripomočke in ukrepe za PP.
Glede na željo vzgojiteljic izvedemo sklop PP in se igramo zdravnika, uprizorimo ordinacijo,
otroci prevzamejo vloge medicinskih sester, zdravnika in pacientov. S pripomočki, ki jih
prinesemo, izvedemo igrano delavnico, nekaj materiala prinesejo tudi otroci sami (sklop
projekta).
Skozi igro seznanjamo otroke z načinom dela zdravnika in njegovimi pripomočki ter jih
pripravljamo na manj stresen obisk pri zdravniku.
Na koncu si otroci za nagrado poslušajo svoje srce s stetoskopom.
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ZDRAVO NA SONCU (po izbiri, priporočeno)

 Otroka seznaniti s pravilnim načinom sončenja in z ustreznimi zaščitnimi sredstvi.
 Otroka seznaniti z nevarnostjo sončnih opeklin in prvo pomočjo.
Cilji:
o Otrok bo vedel, kdaj je sonce koristno in kdaj je sončenje škodljivo.
o Otrok bo poznal zaščitna sredstva in njihov pomen.
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8.3 Program dela aktiva predšolske vzgoje:
V aktivu so: Bernarda Cink, (vodja aktiva), Marija Zver, Andreja Javornik, Katarina Mevc
Andreja Pažek, Patricija Vrenčur, Tamara Golob, Urška Podpečan, Petra Garmut, Eva Kojzek,
Klavdija Peklar, Jana Esih, Maja Gudlin in občasno Elizabeta Toplak (logopedinja).
Na aktivih bomo v šolskem letu 2020/21 obravnavali naslednje teme:
 Skupni dogovori za dobro počutje naših otrok v vrtcu.
 Izvajanje kurikuluma v praksi.
 Delitev nalog za tekoče leto.
 Obravnava in sprejem LDN vrtca (Bernarda Cink).
 Oblikovanje publikacije vrtca (Tamara Golob).
 Objava zanimivih dogodkov na spletni strani vrtca.
 Sodelovanje z mentorskim vrtcem.
 Dogovor o letnem individualnem načrtu vzgojiteljic.
 Medsebojno posredovanje vsebin s seminarjev.
 Posredovanje vsebin iz študijskih skupin za predšolsko vzgojo.
 Predstavitev seminarskih nalog.
 Predstavitev primera dobre prakse po timih.
 Kolegialna hospitacija (vzgojiteljice - učiteljice).
 Spremljanje zakonodaje na področju predšolske vzgoje.
 Dogovor ob načrtovanju prireditev v svojem kraju.
 Enotna organizacija izletov (zaključni izlet).
 Sodelovanje s svetovalnimi delavci.
 Izvajanje dogovorjenih projektov.
 Aktualna pedagoška problematika in izmenjava izkušenj s področja predšolske vzgoje.
 Koordinacija dela s pomočnicami vzgojiteljic.
 Sodelovanje vzgojiteljic na pedagoških konferencah vrtca.
Letni delovni načrt je bil predstavljen na roditeljskih sestankih in sprejet na seji Sveta zavoda

LDN pripravila vodja vrtca:
Bernarda Cink, dipl.vzg.

Ravnatelj:
Leo Čelofiga, prof.

