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1. PREDSTAVITEV VRTCA
Javni zavod Vrtec Laško je bil ustanovljen z Odlokom Občinskega sveta občine Laško
štev. 24-5/95-02 z dne, 25. 4. 1995 ( Ur. list RS št. 22/97, 51/07, 109/09, 80/11).
Uprava vrtca je v Laškem, Cesta na Svetino 2a.
Zavod posluje pod imenom Vrtec Laško.
1.1 Organiziranost Vrtca Laško
Svojo dejavnost izvajamo v naslednjih delovnih enotah.
Tabela 1: Preglednica enot Vrtca Laško
Delovna enota
Kraj
LAŠKO

DV GRADIŠNIK

DEBRO
REČICA
RIMSKE
TOPLICE

SEDRAŽ
ZIDANI
MOST

JURKLOŠTER
ŠENTRUPERT
VRH NAD
LAŠKIM

Število
oddelkov

Naslov
Telefon

Organizacijski
vodja

Cesta na Svetino 2a, Laško
03 734 30 10 in 03 734 30 12
vrtec.lasko@guest.arnes.si

Katja ZUPAN

10

Tevče 31 a, Laško
05 993 47 72
mateja.gradisnik@gmail.com

Katja ZUPAN

1

Poženelova ul. 24, Laško
03 734 30 70
vrtec.debro@guest.arnes.si
Zgornja Rečica 26, Laško
051 410 882
vrtec.recica@guest.arnes.si
Cankarjeva 14, Rimske Toplice
03-573-61-97
vrtec.rimsketoplice@guest.arnes.
si
Sedraž 21, Laško
03-734-32-54
vrtec.sedraz@guest.arnes.si
Zidani Most 34, Zidani Most
03-568-38-06
vrtec.zidanimost@guest.arnes.si

Brigita LONČAR

5

Brigita LONČAR

2

Mojca
VELIKONJA

5

Mojca
VELIKONJA

2

Mojca
VELIKONJA

1

Jurklošter 23, Jurklošter
03-573-51-77
vrtec.jurkloster@guest.arnes.si
Šentrupert 89, Šentrupert
03 573 82 86
vrtec.sentrupert@guest.arnes.si
Vrh nad Laškim 20, Laško
051 226 494
vrtec.vrh@guest.arnes.si

Mojca
VELIKONJA

1

Katja ZUPAN

2

Katja ZUPAN

1

Dejavnost poteka po vsebinah in oblikah Kurikuluma za vrtce, strokovno utemeljenih
in prilagojenih potrebam otrok, staršev in okolja in na celotnem območju občine Laško.
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Dejavnost Vrtca Laško se je izvajala v 29 oddelkih rednega dnevnega varstva v:
 3 samostojnih stavbah Laško, Debro in Rimske Toplice;
 v Družinskem varstvu Gradišnik;
 v prostorih PŠ Primož Trubar Laško: Šentrupert, Rečica in Vrh nad Laškim;
 v prostorih PŠ Antona Aškerca Rimske Toplice: Sedraž, Jurklošter in Zidani Most
Praviloma se otroci vključujejo v programe, ki potekajo na območju posamezne enote
oziroma glede na šolski okoliš.
Poslovalni čas posameznih enote je objavljen na oglasni deski vsake enote in je
prilagojen potrebam staršev. Starši na prvih roditeljskih sestankih v vprašalniku povedo
(izpolnijo vprašalnik) potrebo po varstvu. Poslovalni čas posamezne enote potrdi Svet
zavoda Vrtca Laško. Zaradi dnevne migracije na delovna mesta izven kraja bivanja,
poslujemo po vseh enotah 10 – 11 ur, v enoti Laško do 20.00 ure (popoldanski
oddelek).
V okviru dogovorjenega 40-urnega delovnega tedna ob sobotah ne poslujemo.
Tabela 2: Poslovalni čas enot Vrtca Laško
DELOVNA ENOTA:
LAŠKO

POSLOVALNI
ČAS – URA:
5.30 – 17.00

(popoldanski oddelek)
DEBRO
RIMSKE TOPLICE

12.00 – 20.00
5.30 –16.30
5.30 – 16.00

SEDRAŽ
ZIDANI MOST
JURKLOŠTER

6.00 – 16.00
6.00 – 15.30
6.00 – 15.45

DV GRADIŠNIK
ŠENTRUPERT
REČICA
VRH NAD LAŠKIM

5.30 -16.00
5.30 -16.00
5.30 -15.30
6.00 – 16.00

OPOMBA:
Posamezna enota vrtca posluje vsak dan,
razen sobot, nedelj in praznikov. V času
od 1.6. do 30.9. (junij, julij, avgust,
september)
imajo
starši
možnost
počitniške rezervecije. Le-to lahko
uveljavijo enkrat letno za odsotnost
otroka najmanj en in največ dva meseca
(junij, julij, avgust, september). Za
rezervacijo starši plačajo 50% od z njim
določenega zneska plačila.
V času trajanja šolskih počitnic (julij in
avgust ) bodo oddelki
v Sedražu,
Zidanem Mostu, Jurkloštru, Vrhu nad
Laškim, Šentrupertu, Rečici in DV
Gradišnik 1 ali 2 meseca ZAPRTI.
Otroke lahko starši pripeljejo v enote:
Laško, Rimske Toplice ali Debro .

Vrtec Laško oblikuje v začetku vrtčevskega leta oddelke in poskrbi za optimalno
vključenost otrok vanje. Med prazniki, šolskimi počitnicami in v času poletnih dopustov
združuje vrtec otroke iz različnih oddelkov. V poletnih mesecih se otroci iz drugih enot
združujejo v enoti Laško, Debro ali Rimske Toplice.
V času šolskih počitnic (jesenske in zimske počitnice, Božič - Novo leto, 27. april - 1.
maj) so posamezne eno ali dva oddelčne enote zaprte: Sedraž, Šentrupert, Jurklošter,
Rečica Vrh nad Laškim, Zidani Most ter DV Gradišnik, če je prijavljenih manj kot
polovica vseh vpisanih otrok v posamezni enoti.
Starši v primeru potrebe varstva za posameznega otroka lahko koristijo vrtec v
Laškem, Debru ali Rimskih Toplicah.
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1.2 Oblikovanje oddelkov
Tabela 3: Pregled števila otrok v oddelkih po starosti v posameznih enotah
vrtca
DELOVNA
ENOTA

SKU
PAJ

ODD.
OTR.

11m.-2

2-3

odd.

otr.

odd.

2

28

2

otr.

27

3-4

4-5

3-6

5-6

11m. 3

odd.

otr.

odd.

otr.

odd.

otr.

odd.

otr.

2

37

2

48

/

/

2

49*

od
d.

otr.

1

6

11m.-6
kombin.
odd.
odd.

otr.

2

33

1

19

LAŠKO

10

189

DV
GRADIŠNIK

1

6

ŠENTRUPER
T

2

33

DEBRO

5

94

1

14

1

14

RIMSKE
TOPLICE.

5*

85

2

27

1

14

SEDRAŽ

2

32

ZIDANI MOST

1

15

1

15

JURKLOŠTER

1

18

1

18

REČICA

2

27

1

17

VRH NAD
LAŠKIM

1

19

1

19

SKUPAJ

30

518

7

121

1

23
1

21

1

20

1

24

1

23

1

1*

5

69

4

55

2

37

3

71

2

41

5

12

10

106

2

18

Šolsko leto zaključujemo s 518 vpisanimi otroki v 30 rednih oddelkih dnevne vzgoje.
S 01. 01. 2022 smo v enoti Rimske Toplice odprli nov oddelek za otroke stare od 11
mesecev do 2 let. V oddelek smo povabili vse tiste otroke, ki jih zaradi prezasedenosti
oddelkov prvega starostnega obdobja nismo mogli vključiti na izbrane enote. Prvi
mesec je bil to polovični oddelek, saj je bilo vpisanih 6 otrok, v naslednjih mesecih se
je oddelek popolnil, tako da je že v mesecu maju bilo v oddelku 14 otrok.
V enoto Laško smo novembra sprejeli otroka, ki je že bil v pisan v OŠ (27. člen
Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje)
Zaradi prevelikega vpisa otrok v enotah: Laško, Debro, Družinsko varstvo Gradišnik,
in Rečica, smo morali imenovati komisijo za sprejem otrok, ki je določila prioritetni
vrstni red sprejema otrok glede na zbrano število točk (točkovanje po sprejetem
Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Ur.l. RS štev. 63/08). Vendar smo lahko, zaradi
prerazporeditev otrok iz ene v drugo enoto oziroma zaradi spremenjene odločitve
staršev (da ne vpišejo otroka v vrtec), s prvim septembrom 2021 sprejeli večino
vpisanih otrok. Ugotovljeno pa je bilo, da zelo veliko otrok ne izpolnjuje starostnega
pogoja za vključitev v vrtec (dopolnjenih 11 mesecev starosti) v mesecu septembru. V
enoti Debro je bilo takšnih 10 otrok, v enoti Laško 7 otrok, toliko tudi v enoti Rimske
Toplice. Vse te otroke bi lahko sprejeli v jesenskih in zimskih mesecih, zato smo se
odločili, da staršem teh otrok ponudimo možnost vpisa otroka v peti oddelek v enoti
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Rimske Toplice. Ta oddelek smo odprli s 01. 01. 2022, sprva je bilo vpisanih 6 otrok,
v naslednjih mesecih se je oddelek popolnil, tako da ga je obiskovalo 14 otrok starih
od 11 mesecev do enega leta. Z novim šolskim letom pa smo otroke prerazporedili na
željene enote.
Z vidika razvojnih značilnosti predšolskih otrok združujemo otroke v dve starostni
obdobji:
 od 1. do 3. leta starosti je občutljivo in intenzivno obdobje otrokovega
telesnega in psihičnega razvoja. Otrokovo učenje in pridobivanje izkušenj je
vezano na zaznavanje in gibanje;


od 3. do 6. leta otrokove starosti velja poudariti potrebo po sodelovanju z
vrstniki, komunikacijo, potrebo po močnem čustvenem doživljanju. Opazna je
nova kvaliteta v mišljenju in socialnem spoznavanju.

Zaradi specifičnosti posameznega starostnega obdobja je določena zgornja meja
števila otrok, število odraslih v posameznem oddelku in število ur, ko morata biti v
oddelku prisotni dve osebi.
Tako je v prvem starostnem obdobju 14 otrok (Sklep ustanovitelja, Občine Laško) in
šest ur skupne prisotnosti dveh odraslih oseb na dan.
Pri starejših otrocih – drugo starostno obdobje je število otrok 24 v oddelku in se
zmanjša skupna prisotnost odraslih na štiri ure dnevno.
Kombinirani oddelki so sestavljeni iz prvega in drugega starostnega obdobja. Najvišje
dopustno število vključenih otrok v takem oddelku je 19 ( od tega je lahko vključenih
v ta oddelek največ 7 otrok starih od 1-3 let), skupna prisotnost dveh strokovnih delavk
pa je 5 ur dnevno.
Normativ od 01. 09. 2003 dalje:










v oddelkih od 11m. - 2 let =12 otrok (14 otrok)
v oddelkih od 2 - 3 let =12 otrok (14 otrok)
v oddelkih DV od 11m.- 6 let = 5 otrok (7 otrok)
v oddelkih od 11m.- 3 let =10 otrok (12 otrok)
v oddelku od 3 - 4 let = 17otrok (19 otrok
v oddelku od 3 - 6 let = 19 otrok (21 otrok)
v oddelkih od 4 – 5 let = 22 otrok (24 otrok)
v oddelkih od 5- 6 let = 22 otrok (24 otrok)
v kombiniranih oddelkih od 11m. - 6 let = 17otrok (19 otrok)

Število otrok navedenih v oklepajih (krepki tisk) se skladno s 17.členom Zakona o
vrtcih glede na razmere in položaj predšolske vzgoje v občini poveča za dva otroka
na oddelek.
1.3 Integracija otrok s posebnimi potrebami
Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.
V Vrtcu Laško se prilagajamo posameznikom in skrbimo, da se vsi otroci dobro
počutijo. Pri vključevanju in delu z otroki s posebnimi potrebami še posebej
5
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upoštevamo načelo celovitosti, inkluzije in individualizacije. Otrokom omogočamo
ustrezno socialno vključenost, napredovanje na posameznih področjih razvoja, kjer se
kažejo odstopanja in razvijamo močna področja. Vsi udeleženi v procesu otrokovega
razvoja se zavedamo pomembnosti otrokovih majhnih korakov. Otroku s posebnimi
potrebami mora biti v vrtcu omogočen dostop do raznovrstne ponudbe materialov in
sredstev tako, da bo lahko izbiral dejavnosti in načine, imel možnost izbire ožje ali širše
igralne skupine, po potrebi pa tudi umika v zasebnost, da bo dosegal uspehe in osebne
potrditve. Pri tem je pomembno, da se otroku s posebnimi potrebami pomaga vključiti
med vrstnike v oddelku.
V skupnem načrtovanju in povezanosti s starši, vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev,
svetovalno delavko, vodstvenih delavcev vrtca in zunanjih strokovnih sodelavcev
uspešno sodelujemo. Sledimo otrokovemu razvoju in mu pomagamo pri usvajanju
veščin in spretnosti za njegov optimalni razvoj ter hkrati skrbimo za ugodno klimo v
oddelku.
V program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je bilo v letu
2021/22 vključenih 21 otrok s posebnimi potrebami. Dva otroka sta imela stalnega
spremljevalca v skladu z izdanim Sklepom multidisciplinarnega tima (v nadaljevanju
MT). Poleg tega smo potrebovali v skladu s Sklepi MT še:
 inkluzivnega pedagoga (vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč) za 21 otrok;
 logopeda za 16 otrok
 psihologa za enega otroka;
DSP je v vrtcu Laško oziroma v vseh njegovih enotah izvajala vzgojiteljica za dodatno
strokovno pomoč, logopedske storitve pa logopedinja iz Zdravstvenega doma Laško
(pet ur na teden – od meseca februarja dalje), storitev psihologa je izvajala naša
svetovalna delavka – uni. dipl. psih.). Zaradi odsotnosti logopedinje Zdravstvenega
doma Laško večino šolskega leta otroci niso imeli logopedske obravnave zato je vse
te ure (skladno s sklepom MT) izvajala vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč.
Za vsakega otroka v začetku šolskega leta strokovna skupina pripravi Individualiziran
načrt dela. V strokovno skupino, katero imenuje ravnateljica vrtca, so vključeni
vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice, pomočnica ravnateljice, svetovalna delavka in
vzgojiteljica za pomoč otrokom s posebnimi potrebami, logoped…
Dodatna strokovna pomoč je oblikovana tako, da se otrokom s težavami v razvoju
omogoči čim bolj enakovredno vključevanje med vrstnike. To dosežemo s pomočjo
prilagojenih metod in oblik dela ter prilagoditev okolja. Delo temelji na ugotavljanju in
spodbujanju otrokovih močnih področij ter razvijanju šibkejših področij. Vse
prilagoditve so natančno opredeljene v Individualiziranem programu dela za vsakega
otroka posebej.
Inkluzivni pedagog dela z otrokom bodisi v oddelku, v paru, manjši skupini ali
individualno, tako kot je zapisano v Sklepu MT. V Sklepu MT je prav tako opredeljeno,
koliko ur dodatne strokovne pomoči pripada posameznemu otroku (vendar največ tri
ure tedensko). Svetovalna delavka ali inkluzivna pedagoginja vrtca opravlja ure
svetovalnega dela za posameznega otroka v skladu z izdano odločbo. Svetovalne ure
so namenjene otroku, staršem in strokovnim delavkam v oddelku.
Po dogovoru z vzgojiteljico, se inkluzivni pedagog pridruži skupini vodenega otroka na
predstavi, izletu ali drugi obliki dejavnosti oddelka.
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Inkluzivni pedagog pripravi za vsakega otroka dnevno pripravo ter evalvacijo. Konec
šolskega leta strokovna skupina skupaj pripravi evalvacijsko poročilo o delu z otrokom.
Tako Individualiziran načrt dela na začetku šolskega leta kot tudi evalvacijsko
poročilo na koncu šolskega leta strokovna skupina predstavi staršem. Kadarkoli starši
želijo, se lahko dogovorijo za svetovalne ure.
Svetovalna delavka sodeluje tudi s strokovnjaki, ki obravnavajo otroka izven vrtca.
Vsa dokumentacija otroka je shranjena v osebni mapi otroka pri svetovalni delavki
vrtca.
1.4 Dnevni red oddelkov:
5.30 –
7.30
7.30 –
8.30
8.30 – 11.30
10.30 – 13.00
12. 00 – 13.00
13.00 – 15.00
po 14.00
15.00 –
17.00
- 16.00
16.30
- 16.00
- 16.00
- 16.00
- 15.30
- 16.00
- 15.45
- 15.30
17.00 – 20.00

Zbiranje otrok, počivanje, umirjene dejavnosti
Priprava na zajtrk, zajtrk (različno po enotah)
Usmerjene dejavnosti, sprehodi, gibanje na prostem
Sadna malica in počitek otrok starih od 11. mes. do 2 let
Priprava na kosilo, kosilo (različno po enotah)
Počitek, umirjene dejavnosti otrok, ki ne počivajo
Popoldanska malica v vseh enotah vrtca
Igre po želji, odhajanje otrok domov (Enota Laško)
Igre po želji, odhajanje otrok domov (Enota Rimske Toplice)
Igre po želji, odhajanje otrok domov (Enota Debro)
Igre po želji, odhajanje otrok domov (Enota DV Gradišnik)
Igre po želji, odhajanje otrok domov (Enota Šentrupert)
Igre po želji, odhajanje otrok domov (Enota Vrh nad Laškim)
Igre po želji, odhajanje otrok domov (Enota Zidani Most)
Igre po želji, odhajanje otrok domov (Enota Sedraž)
Igre po želji, odhajanje otrok domov (Enota Jurklošter)
Igre po želji, odhajanje otrok domov (Enota Rečica)
Popoldanski oddelek (Enota Laško)

Otrokom, ki so v dnevnem varstvu zagotavljamo 70 % dnevnih fizioloških potreb po
hrani. Nudimo 4 obroke hrane dnevno. V času bivanja otrok v vrtcu imajo otroci
zagotovljen napitek (voda, nesladkan čaj), ki ga lahko zaužijejo po potrebi.
Otrokom z različnimi dietami pripravljamo posebne obroke, ki so prilagojeni
posameznim dietam.
Vzgojiteljice hrano ponudijo z ustreznim pedagoških pristopom, spodbujajo
samostojnost otrok pri pripravi na hranjenje, pri hranjenju in pospravljanju.
V enoti Laško že 20 let zapored nudimo popoldansko varstvo (do 20.00 ure) za otroke
tistih staršev, ki imajo popoldansko službo. V ta oddelek so zajeti otroci od 11mesecev
do 6 let starosti (po 17. uri).
Strokovni delavci v oddelkih dnevnega varstva
Delovna enota
LAŠKO

Oddelek

Vzgojiteljica

VPO-pom. vzg.

11m.-2
11m. - 2

MELITA KRUHAR
JASMINA HORVAT

IRENA MLAKAR
MATEJA JAGRIČ

2–3

JANJA GRADIŠNIK/

TANJA PAUMGARTNER
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Popoldanski
oddelek - Laško
DEBRO

2-3

MOJCA PAJEK
JASMINA PERC

SABINA ŠMAUC

3–4

ANA LUKIĆ

PATRICIJA PEKLAR

3–4
4-5

CVETKA GREGORČIČ 50%
KRISTINA JELENC 50%
LUCIJA OJSTERŠEK

PETRA PLANINŠEK/
ŽAN OMERZU
ZVONKA STRITAR

4–5

NATALIJA LUČIČ

ANDREJA TRKULJA

5-6

KATJA ZUPAN

TANJA VEBER

5–6

ANDREJA POLUTNIK

DAVID ČOP
INES PAVČNIK50%

11m.- 6

2– 3

MIRJANA BREŽNIK
STOPINŠEK
IRENA ČELEŠNIK MATEK

MARJETKA KRAJNC

3-4

LIDIJA ŠKROBAR

BEATA IWONA BRUNŠEK

4-5

ALENKA VASLE

JERNEJA RAZGOR

5–6

BRIGITA LONČAR

MAJA STEFANCIOSA

11m – 2

ANJA GOTAR

KRISTINA POČIVALŠEK

11m – 2

TINA LEVIČAR

NIKA PADEŽNIK

2-3

JULIJA OBLAK

BRANKA LABOHAR

3-6

DARJA UČAKAR

ROMANA KOŠIČ

5-6

MOJCA VELIKONJA

MATEJA FERČEC

11m – 3

TADEJA STOPAR

3-6

ANJA SKARLOVNIK

ŠPELA GRAČNER/
ANJA MOTOH
NATAŠA VERŠEC LJUBEJ

VRH NAD
LAŠKIM
ZIDANI MOST

11m, - 6
11m. - 6

MAJA SLAPŠAK/
ERIKA LAPORNIK
DIJANA JANKO

PETRA MEDVEŠEK

JURKLOŠTER

11m - 6

MILENA CESAR

ZLATKA VEŠLIGAJ

DV GRADIŠNIK

11m. - 3

ŠENTRUPERT

11m – 6

KATJA KRIVEC

MARINA RECEK JURIČ

11m – 6

ANJA ZALOKAR

VESNA PIRNAT MASTNAK

11m – 6

TJAŠA HOHKRAUT

ZVONKA PLAHUTA

5-6

SVETLANA ULAGA
ZALA GRAČNAR
ŠPELA CESAR/
SIMONA URAJNIK

INES PAVČNIK 50%
Enota Debro, Rimske Toplice
Enota Laško

RIMSKE
TOPLICE

SEDRAŽ

REČICA

11m – 2

ŠPELA WIEGELE

SONJA ŠTORMAN

MATEJKA GRADIŠNIK
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Ostali delavci vrtca
DELOVNO MESTO:
ravnateljica
pomočnica ravnateljice
računovodja
knjigovodja
tajnica viz
svetovalna delavka
vzg. za izvajanje DSP
vodja prehrane
vodja prehrane in
zdravstveno-higienskega režima
spremljevalci
gibalno oviranega otroka

vodja kuhinje
kuharica
kuharska pomočnica
kuharska pomočnica
kuhar + kuharska pomočnica
kuharski pomočnik
(prevoz prehrane)
kuharica
kuharska pomočnica
kuharska pomočnica
hišnik – vzdrževalec
hišnik – vzdrževalec
perica – šivilja
perica – šivilja
čistilka
čistilka
čistilka
čistilka
kuharica
čistilka
razdeljevalka hrane
čistilka
čistilka
čistilka
kuharica
razdeljevalka hrane - čistilka
čistilka
kuharica
čistilka
kuharica
pomočnica kuharice
čistilka
SKUPAJ

DELAVEC:
Jerica LAZNIK MOKOTAR
Greta LABOHAR ŠKOBERNE
Simona RAZBORŠEK
Manja SKOK 50%/
Simona GRAČNAR
Sarah VINTAR
Laura HRVATIČ
delavka OŠ P. Trubarja 13% Mira
SILJAN

DELOVNA ENOTA:
uprava
uprava
uprava
uprava
uprava
Debro
vse enote
Debro

Polonca GOLE

Laško

Maja PRAH

Debro

Marinka BUKOVŠEK

Sedraž

Matjaž STOPINŠEK
Štefka OJSTERŠEK
Anica KNEZ
Martina PINTAR
Tatjana CENTRIH
Nives BEZGOVŠEK
Jure Krajnc 75%

Laško
Laško

Karmen RAJH
Klavdija ŠEŠKO (50%)
Polona BLAZINŠEK (50%)
Danijel BELEJ
Boštjan GRADIČ
Marjana NEMEC 50%
Barbara ALEŠ 50%
Romana HUJDEC
Bernardka PRAŠNIKAR
Dragica LONČAR
delavka OŠ A. Aškerc
25%
delavka OŠ A. Aškerc
50%
Klavdija ŠEŠKO
50%
Helena BREZNIKAR
75 %
25%
Zdenka TUHTAR
delavka OŠ A. Aškerc
25 %
delavka OŠ A. Aškerc
75 %
Petra GABRIČ (25% + 25%)
delavka OŠ P. Trubarja 25%
delavka OŠ P. Trubarja
75%
delavka OŠ P. Trubarja 25%
Klavdija ŠEŠKO
50%
Polona BLAZINŠEK
25%
Polona BLAZINŠEK
25%
delavcev
30,38

Debro
Debro
Debro
Laško
Laško
Laško

Laško
Laško
Laško
Laško

Laško
Laško
Debro
Jurklošter
Jurklošter
Rimske Toplice
Rimske Toplice
Rimske Toplice
Sedraž
Sedraž
Zidani Most
Šentrupert
Šentrupert
Rečica
Rečica
Vrh nad Laškim
Vrh nad Laškim

Skupaj vseh zaposlenih v Vrtcu Laško je bilo na dan 31. 08. 2022 91,38 delavcev.
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3. PROGRAMI PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCU LAŠKO
Vrtec je v svojem strokovnem delovanju usmerjen v Kurikulum za vrtce, ki je nacionalni
dokument, sprejet na seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje 18. 3. 1999.
Kurikulum za vrtce je oblikovan v programe, ki jih prinašajo na ravni organizacije
življenja in dela ter na ravni izbire ciljev, dejavnosti ter različnih pristopov in metod
različni programi.
Cilji, ki jih pri programih uresničujemo:
 omogočamo otrokom vključevanje, sodelovanje preko različnih vzgojnih dejavnosti,
 zagotavljamo pestro ponudbo sredstev in materialov za možnost svobodne izbire
in ustvarjalnost otrok,
 spodbujamo otroke k medsebojni komunikaciji, osebni, čustveni, socialni in
intelektualni samostojnosti,
 spodbujamo vedoželjnost otrok in interese staršev za sodelovanje z otroki,
 izobražujemo starše z različnimi vsebinami in oblikami (pogovori, razstave, skupne
aktivnosti, okrogle mize ...)
Osnova vsem dejavnostim je igra. Igra je za otroka najbolj naraven način učenja,
odkrivanja sveta in svojega mesta v njem. Vsebinske popestritve osnovnega
programa so:
 obogatitvene dejavnosti, ki jih vodijo vzgojiteljice v času rednega programa;
 dodatne dejavnosti, ki jih oblikujemo v skladu z željami staršev in otrok. Dodatne
dejavnosti potekajo v popoldanskem času in jih starši v celoti plačajo.
Celodnevni program:
• trajanje programa je od 6 do 9 ur dnevno,
• obsega vzgojo in izobraževanje, varstvo in prehrano otrok (zajtrk, sadno,
malico, kosilo, popoldansko malico),
• primeren je za otroke od enega leta starosti do vstopa v šolo,
• organiziran je v poslovnem času vrtca.
Poldnevni program:
• trajanje programa od 4 do 6 ur dnevno,
• obsega vzgojo in izobraževanje, varstvo in prehrano (zajtrk, sadno malico,
kosilo), • primeren je za otroke od enega leta starosti do vstopa v šolo,
• organiziran je v času od 7.00 do 13.00.
Otroci so vključeni v dnevne programe vzgoje in varstva, koristijo pa poldnevni
program.
3.1 Program vzgojnega dela
Program vzgojnega dela je zasnovan na ciljih in smernicah nacionalnega programa
Kurikulum za vrtce, na ciljih in prednostnih nalogah vrtca. Kurikulum za vrtce vključuje
dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja: gibanje, jezik, umetnost, družba,
narava, matematika. Vzgojno izobraževalno delo je temeljilo na ugotovitvah, ki so

10

VRTEC LAŠKO
REALIZACIJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

nastale po zaključenem uvajalnem obdobju, ko strokovni delavci spoznajo otroke,
njihova vedenja in znanja ter se seznanijo z njihovimi navadami.
Vzgojno delo je načrtovano v obliki tematskih sklopov, katerih izhodišča so v dogajanju
v naravi, v ožjem ali širšem družbenem okolju, v aktualnostih časa in prostora, oziroma
spodbudah otrok. V posameznih oddelkih se zvrsti različno število tematskih sklopov
(od 12 do 17), ki trajajo od enega do štiri tedne (različno od vsebine). V izvedbo
tematskih sklopov strokovni delavci smiselno vpletajo vsebine projektov, ali pa so lete vsebine izvedene samostojno, kot projekt, ki traja kontinuirano/strnjeno določeno
obdobje.
Cilji programov vzgojnega dela:
 uravnotežena ponudba različnih dejavnosti,
 pestrost in raznolikost vsebin na vseh področjih dejavnosti,
 upoštevanje individualnosti, drugačnosti in izbire,
 upoštevanje značilnosti okolja, otrok in staršev,
 vključevanje staršev kot aktivnih sooblikovalcev dejavnosti.
2.2 Izvedba programa v šolskem letu 2021/2022
Tudi preteklo šolsko leto je bilo zaznamovano s številnimi prilagoditvami, ki so bile
odraz zdravstvenega stanja v državi zaradi razglašene epidemije. Že v mesecu
septembru smo prilagajali delo tako, da je bilo vrtčevsko okolje čim bolj varno za vse
otroke in zaposlene. Strokovno delo je potekalo v okviru oddelkov, omejili smo
združevanje otrok (in odraslih).V mesecu marcu so se zdravstvene razmere toliko
normalizirale, da smo lahko pričeli izvajati program kot smo bili navajeni v preteklosti.
2.3 Obogatitveni program
To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni Kurikul posameznega vrtca in jih ta občasno
izvaja daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega Kurikula vrtca, interesa otrok in
želja staršev. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca med predpisano delovno
obveznostjo vzgojiteljev in njihovih pomočnikov ter so skladne s cilji in načeli Kurikula
za vrtce. Da bi dosegli kakovostnejše rezultate, lahko vrtec občasno vključi v
načrtovanje, izvajanje in evalvacijo tudi zunanje strokovnjake za strokovno pomoč pri
vodenju dejavnosti ali projektov, vendar pa mora biti nosilec dejavnosti vzgojitelj in ne
zunanji sodelavec.
Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v
vrtcu, in sicer v obliki delavnic v prostorih vrtca, z obiski predstav, knjižnic, muzejev, z
izvajanjem interesnih dejavnosti (pevskega zbora in drugih glasbenih, plesnih,
likovnih, športnih dejavnosti ...), projektov, obiska kmetije …. Zaradi epidemioloških
razmer smo obogatitvene dejavnosti v prvi polovici šolskega leta lahko izvajali le v
okviru posameznih oddelkov, spomladi pa je ta del programa lahko potekal
nemoteno.
PRAZNOVANJA ROJSTNIH DNI OTROK: dan otrokovega rojstva je bil posvečen
slavljencu, otroci so mu pripravili voščilo, pogostitev ali kakšno drugo dejavnost.
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TEDEN OTROKA je potekal od 04. do 10. oktobra s temo: Razigran uživaj dan.
Izvedene so bile dejavnosti glede na temo in primerne za starost otrok v posameznih
oddelkih.
VESELA JESEN: tradicionalna prireditev je potekala v Tednu otroka v dopoldanskem
času v posameznih oddelkih. Izvedene so bile različne jesenske ustvarjalne
delavnice, kostanjev piknik in jesenska tržnica na kateri so lahko otroci kupovali za
gumbe.
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK: Medeni zajtrk smo izvedli v petek,
19.novembra 2021. Otroci in zaposleni smo jedli KRUH iz Pekarne VUDI, MED iz
čebelarstva Darje ŠOLAR, MLEKO in MASLO iz kmetije Matej KLJUČEVŠEK in
JABOLKA od Jake AŠKERCA. Dejavnosti pred njim smo posvetili čebelarstvu in
avtohtoni slovenski čebeli Kranjski sivki. Pogovorili smo se o pomenu uporabe
lokalno pridelanih živil.
PRIREDITVE V OKVIRU VESELEGA DECEMBRA V veselem decembru smo se
trudili otrokom pripraviti posebno vzdušje v oddelkih. Pripravili smo praznične
pogrinjke, izdelovali okraske za novoletne jelke ter jih z otroki okrasili, poslušali smo
primerno glasbo. Obdaritev in obisk dedka Mraza sta v tem letu potekala zopet precej
drugače. Dedek Mraz nas je sicer obiskal, a ga ni nihče videl. Pustil je le sledi in
darila, slišali smo zvoke kraguljčkov. V prazničnem času so strokovne delavke
pripravile igrano predstavo (lutke), ki so jo zaigrale otrokom.
TEDEN KULTURE od 07. do 11. februarja 2022 je bil posvečen kulturi, poeziji, prozi
in dramatizacijam.
PUSTNO RAJANJE 01. 03. 2022 je potekalo v okviru oddelkov, otroci so maske
predstavili tudi na ulicah Laškega.
PRIKAZ VZGOJNEGA DELA v marcu in začetku aprila je bil posvečen družini,
pripravili smo prireditve v počastitev dneva žena ali materinskega dneva, staršem
pokazali kaj že zmoremo in znamo. Srečanja so bila izvedena v oddelkih ali na prostem
v obliki sprehodov, pohodov.
CICI VESELA ŠOLA Starejši otroci so sodelovali na Cici-veselo-šolskem dnevu; s
pomočjo vzg. so 19. maja 2022 reševali Cici-veselo-šolske naloge in za vestno
sodelovanje in trud prejeli pohvalo.
SODELOVANJE NA OBČINSKIH REVIJAH (v organizaciji JSKD Laško): v aprilu so
otroci posameznih enot pod mentorstvom naših strokovnih delavk sodelovali na
območni Reviji otroških plesnih skupin, dve skupini iz enot Laško in Šentrupert sta se
po izboru selektorice uvrstili na regijsko tekmovanje, ki je bilo 24. 05. 2022 v Laškem.
V mesecu juniju (13. 06. 2022) je bila izvedena prireditev Vrtec poje in tudi zapleše na
kateri so se predstavili pevski zbori in folklorne skupine iz naših enot.
RAZSTAVA V MUZEJU LAŠKO (od 01. do 30. junij 2022) Tradicionalna razstava:
VRTEC NA OGLED POSTAVI z naslovom PONOVNA UPORABA je bila na ogled cel
mesec junij. Razstavili smo izdelke otrok in strokovnih delavcev, izdelane iz odpadnih
materialov.
PRIREDITVE OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA Po enotah smo izvedli skupno
srečanja s starši in otroki in se veselili ponovnega druženja v večjem številu. Strokovni
delavci so pripravili različne dejavnosti za otroke in starše.
ZAKLJUČNA SREČANJA Zaključne prireditve so bile izvedene v juniju, v krogu
posameznih oddelkov. Srečanja so potekala na različnih lokacijah. Vzgojiteljice so
staršem predstavile strnjeno evalvacijo vzgojnega dela v oddelku, organizirale
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sproščeno druženje s starši in otroki. Preživeli smo lepe popoldneve v druženju in igri
ter se poslovili tudi od otrok, ki jeseni odhajajo v šolo.
2.4 Sodelovanje z okoljem in zunanjimi sodelavci
Zaradi specifičnosti razmer v katerih je potekalo to šolsko leto je bilo sodelovanje z
okoljem, različnimi ustanovami, posamezniki in zunanjimi strokovnimi delavci okrnjeno
oziroma izvedeno na drugačen, prilagojen način.
Realizacija sodelovanja z okoljem in zunanjimi sodelavci
Zap.
št

S kom

Vsebina

1.

Kulturni center Laško
Organizacija ABC abonmajčka

Odpovedano COVID-19

2.
3.
4.
5.

Knjižnica Laško
PGD Laško in v posameznih KS
PP Laško
Zdravstveni dom Laško

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

OŠ Laško, OŠ Rimske Toplice in
podružnične šole v posameznih KS
Čebelarsko društvo
Muzej Laško
JSKD – Območna izpostava Laško
Lari joga
Glasbena šola Radeče-Laško
STIK Laško

13.

Čebelarsko društvo Laško

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ciciban planinec
Dom starejših občanov Laško
RK Rimske Toplice
Pohorje, Ruška Koča
Mladinska knjiga Ljubljana
Krajevne
skupnosti:
Sedraž,
Jurklošter. Zidani Most, Rimske
Toplice , Rečica, Šentrupert, Vrh
RK Sedraž in Rimske Toplice
Kulturna društva: Zidani Most, Rimske
Toplice, Jurklošter
Gimnazija Celje center
Pedagoška
fakulteta
Maribor,
Ljubljana, Koper
Turistična zveza Slovenije
Trgovska družba Spar
Policijski sekstet
Zavod Planica in MIZŠ

Izvedba Bralne značke za predšolske otroke.
Požarna vaja
Preventiva v prometu.
Skrb za zdravje: ustno in telesno higieno, zdrava
prehrana; Program zdravstveno vzgojnih tem.
Sodelovanje,
povezovanje
pri
različnih
dejavnostih, sodelovanje s svetovalno službo.
Obisk čebelarjev, izvedba vseslovenskega zajtrka
Razstava: Vrtec na ogled postavi
Revija otroških plesnih skupin
Joga za otroke
Prikaz dejavnosti preko spleta
DEKD – Ali bi se brez čebelic še lahko sladkali z
jabolki
DEKD – Ali bi se brez čebelic še lahko sladkali z
jabolki
Izleti za otroke in starše – Enota Debro
/
/
Letovanje otrok
Izvedba CICI VESELE ŠOLE
Sodelovanje na kulturnih dogodkih,
Priprava prireditev za otroke – novoletna
obdarovanja
izdelovanje voščilnic
/

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Praksa dijakov
Praksa študentov
Projekt Festival naj bo
Izdelava dekoracij
Koncert na igrišču vrtca
Mali sonček

2.5 Dodatne dejavnosti
Oblikujemo jih v skladu z željami staršev in otrok ter zunanjimi sodelavci, ki izvajajo te
dejavnosti. Dodatne dejavnosti sodijo med storitvene dejavnosti in v nobenem primeru
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ne sodijo v kurikul vrtca ne glede na to ali so njene vsebine in cilji skladni z vsebinami
in cilji Kurikula za vrtce (nacionalni dokument). Sem sodijo izvajalci različnih glasbenih,
plesnih, športnih dejavnosti, tečaj tujega jezika, ipd. Izvajajo se na željo staršev
oziroma glede na interes otrok. Dodatna dejavnost ne sme posegati v program vrtca
in se lahko izvaja tako, da ne moti izvajanja Kurikula. Odločitev o tem ali se bodo
dodatne dejavnosti izvajale v prostorih vrtca je v pristojnosti ravnateljice.
Zaradi epidemioloških razmer izvajalci niso niti pripravili ponudbe niti izvajali
dejavnosti.
V spomladanskem času pa smo izvedli:
1. »Čez hribčke in gričke«, za otroke in starše iz vrtca Debro, izvajalka Maja
Stefanciosa.
2. Letovanje otrok na Pohorju od 20. do 24. junija 2022. Letovanja se je udeležilo
51 otrok starih od 5 do 6 let.
2.6 Prednostna naloga
V vrtcu v vsebine vzgojnega dela nenehno vpletamo različne naravovarstvene oziroma
ekološke teme. Zavedamo se namreč, da je skrajni čas, da spremenimo svoj odnos do narave,
če želimo, da jo zanamcem ohranimo vsaj približno takšno kot je. Potrebo o ohranjanju narave
moramo spremeniti v dejanja, obenem pa otrokom omogočiti, da razvijajo pozitivna čustva do
okolja in narave, na osnovi katerih bodo ponotranjili pozitivne ekološke vrednote in si oblikovali
ekološko zavest.
V okviru našega rednega vzgojnega dela izvajamo različne dejavnosti preko katerih otroci
spoznavajo živo in neživo naravo, pridobivajo spoštljiv odnos do nje, spoznavajo problematiko
odpadkov in možnosti ponovne uporabe, predvsem embalaže. Seznanjajo se s pomenom
čistega okolja in vode, kot vira življenja.
Zato v šolskem letu 2020/21 načrtujemo izvedbo prednostne naloge s področja narave, z
naslovom »NAZAJ K NARAVI«.
Z namenom:
doživljanja in spoznavanja žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem
spreminjanju in estetskih razsežnosti; spodbujanja različnih pristopov k spoznavanju narave;
razvijanju naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave.
Naš temeljni cilj je:
pri otrocih vzpostavljati ustrezne vzorce vedenja do narave.
Če želimo slediti temu cilju, moramo učenje in ravnanje otrok obravnavati na čustveni,
spoznavni in akcijski ravni. Izziv strokovnih delavcev v oddelkih bo, da bodo zbrali ustrezne
didaktične metode, pristope, primerne okolju, kulturi, starosti in razvojni stopnji otrok.
V okvir prednostne naloge sodijo tudi vsebine, h katerim smo se zavezali s pridobitvijo
certifikata Voda iz pipe ter s tem tudi formalno potrdili svoja prizadevanja, da postanemo
okoljsko odgovorna inštitucija. S podpisom certifikata Voda iz pipe smo se zavezali, da:





bomo v poslovnih prostorih in na dogodkih, ki jih organiziramo, ponujali pitno
vodo iz pipe;
bomo k pitju pitne vode iz pipe spodbujali svoje zaposlene, partnerje,
podizvajalce in ostale deležnike;
bomo zaposlene in ostale deležnike ozaveščali, da imamo v Sloveniji zdravo in
kakovostno pitno vodo ter da je pitje pitne vode iz pipe bolj zdravo in okolju
prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi;
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bomo pitno vodo iz pipe stregli v steklenih vrčih in kozarcih ter se bomo, kadar
je le mogoče, izogibali ponujanju predpakirane vode.

Pomembno se nam zdi, da zaveze, ki jih prinaša certifikat Voda iz pipe, uresničujemo
tudi pri našem neposrednem delu z otroki, jih naučimo trajnostnega ravnanja oziroma
zmernega življenjskega sloga, da bodo lahko vzpostavili nove vzorce vedenja do
narave.
Vsebin prednostne naloge so se izvajale tekom celega šolskega leta in so bile vpletene
v dejavnosti tematskih sklopov ali projektov. Teme so bile naslednje:
Raziskujemo materiale iz narave;
 igra z naravnimi materiali;
 gozd;
 nazaj k naravi;
 očistimo naravo;
 naravne danosti in varovanje narave
 gozdne in travniške dobrote;
 zelišča male čarovnice.
Vsebina razstave Vrtec na ogled postavi: PONOVNA UPORABA se je neposredno
navezovala na teme prednostne naloge.
2.7 Strokovni aktivi
Obravnavajo in rešujejo strokovna vprašanja, povezana z življenjem in delom v vrtcu.
Na svojih sestankih obravnavajo problematiko vzgojno-izobraževalnega dela,
predloge izboljšav, predstavitve dobrih praks in strokovnih usposabljanj, pripombe
staršev in načrtovanje skupnih aktivnosti. Vzgojiteljice so vključene v aktive različno,
glede na starost otrok v oddelku. Delovali so naslednji aktivi:
Strokovni aktivi Vrtca Laško

15

VRTEC LAŠKO
REALIZACIJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

AKTIV: 1-3 (A1)
Vodja;
Tadeja Stopar

Aktiv: 2-4 (A2)
Vodja:
Jasmina Perc

AKTIV: 4-6 (A3)
Vodja:
Anja Skarlovnik

AKTIV: 1-6 (A4)
Vodja:
Anja Zalokar

AKTIV: 5-6 (A5)
Vodja:
Mojca Velikonja

POLŽKI
Melita Kruhar
Irena Mlakar

RAČKE
Janja
Gradišnik/Mojca
Pajek
Tanja
Paumgartner

MAVRICA
Alenka Vasle
Jerneja Razgor

GOSENICE
Tjaša Hohkraut
Zvonka Plahuta

LUNA
Brigita Lončar
Maja
Stefanciosa

PTIČKI
Jasmina Horvat
Mateja Jagrič

MUCE
Jasmina Perc
Sabina Šmauc

JURKLOŠTER
Milena Cesar
Zlatka Vešligaj

METULJI
Andreja Polutnik
David Čop

DV
Mateja Gradišnik

SONCE
Irena Č. Matek
Marjetka Krajnc

ZM
Dijana Janko
Petra Medvešek

ZAJCI
Katja Zupan
Tanja Veber

KAPLJICE
Mirjana B.
Stopinšek
Špela Wiegele

PALČKI
Julija Oblak
Branka Labohar

ZAJČKI
Anja Skarlovnik
Nataša V. Ljubej
Marinka
Bukovšek
VEVERICE
Natalija Lučič
Andreja
Trkulja/Zala
Gračner
PIKAPOLONICE
Lucija Ojsteršek
Zvonka Stritar

MIŠKE
Mojca Velikonja
Mateja Ferčec

BIBE
Anja Gotar
Kristina
Počivalšek

JEŽKI
Ana Lukić
Patricija Peklar

ZMAJČKI
Darja Učakar
Romana Košič

LISIČKE
Maja
Slapšak/Erika
Lapornik
Sonja Štorman
ČUKI
Katja Krivec
Marina R. Jurić

RIBICE
Tadeja Stopar
Špela
Gračner/Anja
Motoh

ČEBELICE
Kristina Jelenc
Cvetka
Gregorčič
Petra
Planinšek/Žan
Omerzu
ZVEZDICE
Lidija Škrobar
Beata I. Brunšek
Maja Prah

PINGVINČKI
Tina Levičar
Nika Padežnik
Simona Uranjek

MEHURČKI
Svetlana Ulaga
Ines Pavčnik

SOVE*
Anja Zalokar
Vesna P.
Mastnak

AKTIV: DSP
(A6)
Vodja:
Laura Hrvatič
ČEBELICE
Kristina Jelenc
Cvetka
Gregorčič
Petra
Planinšek/Žan
Omerzu
ZAJCI
Katja Zupan
Tanja Veber

VEVERICE
Natalija Lučič
Andreja
Trkulja/Zala
Gračner
SOVE
Anja Zalokar
Vesna P.
Mastnak
LISIČKE
Maja
Slapšak/Erika
Lapornik
Sonja Štorman
MEHURČKI
Svetlana Ulaga
Ines Pavčnik

Izvedena so bila tri srečanja v naslednjih terminih:
Aktiv
AKTIV: 11. m – 3 leta
VODJA: Tadeja Stopar
AKTIV: 1 – 6 let
VODJA: Anja Zalokar
AKTIV: 2– 4 let
VODJA: Jasmina Perc
AKTIV: 4 – 6 let
VODJA: Anja Skarlovnik
AKTIV: 5– 6 let
VODJA: Mojca Velikonja
AKTIV DSP
VODJA: Laura Veličkovič

1. srečanje
preko aplikacije
zoom
16. 11. 2021

2. srečanje

30. 03. 2022

30. 05. 2022

10. 11. 2021

10. 03. 2022

31. 05. 2022

02. 12. 2022

17. 03. 2022

07. 06. 2022

18. 11. 2021

14. 03. 2022

30. 05. 2022

08. 10. 2021

07. 03. 2022

23. 05. 2022

04. 11. 2021

16. 03. 2022

02. 06. 2022
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3. srečanje

AKTIV: DSP
(A6)
Vodja:
Laura
Hrvatič/Veličko
vič
MIŠKE
Mojca Velikonja
Mateja Ferčec

ZAJČKI
Anja Skarlovnik
Nataša V. Ljubej
Marinka
Bukovšek
JURKLOŠTER
Milena Cesar
Zlatka Vešligaj

ZVEZDICE
Lidija Škrobar
Beata I. Brunšek
Maja Prah
LUNA
Brigita Lončar
Maja
Stefanciosa
ZMAJČKI
Darja Učakar
Romana Košič
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Na sestankih aktivov smo obravnavali strokovne teme, ki so bile opredeljene v planih
aktivov.
1. Vsebinska izhodišča za izvajanje prednostne naloge, poročila o izvajanju
dejavnosti in napredku otrok:
 priprava projektov v oddelku,
 likovna ustvarjalnost otrok,
 kotički v oddelkih,
 vadbene ure – primeri dobre prakse,
 dogovori glede razstave v Muzeju Laško,
 priprava na zaključne roditeljske sestanke,
 izvedba pogovornih ur,
 vpisi otrok v osnovno šolo (šolska zrelost).
2. problematiko vzgojno-izobraževalnega dela, predlagali izboljšave oziroma
rešitve; predstavljene so bile vsebine izobraževanj, ki so se jih udeležili
posamezni člani aktiva.
Aktiv DSP, v katerem sodelujejo vsi strokovni delavci oddelkov v katere so vključeni otroci, ki
imajo s Sklepom tima za zgodnjo obravnavo določene ure dodatne strokovne pomoči je

obravnaval naslednje teme:
 Spremljanje otrokovega razvoja in pregled razvojnih mejnikov na posameznih
področjih razvoja otroka.
 Kako prepoznati stisko otroka in kako mu pomagamo.
 Spodbujanje socialno čustvenega razvoja otroka.
 Spodbujanje pozitivne samopodobe pri predšolskih otrocih.
 Diskusija o morebitnih zaznanih težavah na socialno-čustvenem področju otrok
in evalvacija dela za šolsko leto 2021/2022
 Vodena vizualizacija za udeležence.

4. REALIZACIJA PROGRAMA IZOBRAŽEVANJA IN
STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA DELAVCEV VRTCA
LAŠKO
Realizacija Programa izobraževanja in strokovnega spopolnjevanja je predstavljena v
posebnem dokumentu, ki je priloga Realizacije letnega delovnega načrta Vrtca Laško
za šolsko leto 2021/2022. Dokument natančno opredeljuje in pojasnjuje vsa
izobraževanja, ki so bila izvedena na nivoju vrtca, ter vsa tista, katerih so se udeležili
naši strokovni delavci na osnovi lastnega interesa in zanimanja za posamezno
področje.
Strokovni delavci so se vključili v izobraževanja, ki so bila planirana v LDN Vrtca Laško,
v osebnih planih oziroma so si jih izbrali iz aktualne ponudbe. V tem šolskem letu so
se vsi udeležili izobraževanj na nivoju vrtca:
 Šolska zrelost – izobraževanje je bilo ponujeno staršem in strokovnim delavcem
(Mateja Petric)
 Usposabljanje: Gašenje in varstvo pri delu
Sicer je izobraževanje potekalo na več načinov:
 seminarji;
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posveti in konference,
samoizobraževanje - delavci Vrtca Laško spremljamo novosti v izdajah
strokovne literature, ki jo v okviru finančnih zmožnosti vrtec tudi nabavi.
Obenem sledimo novostim oziroma primerom dobre prakse v periodičnem tisku
ter preko svetovnega spleta, saj se zavedamo, da naše delo zahteva nenehno
izobraževanje in izpopolnjevanje oziroma nadgrajevanje znanja.

Poročilo o izvedbi izobraževanj je priloga Realizaciji letnega delovnega načrta Vrtca Laško za
šolsko leto 2021/2022
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5. REALIZACIJA DEJAVNOSTI V POSAMEZNIH ENOTAH VRTCA
5.1 ENOTA LAŠKO, DRUŽINSKO VARSTVO GRADIŠNIK, ŠENTRUPERT IN VRH
NAD LAŠKIM (pripravila Katja Zupan, dipl. vzg.; vodja enote Laško)
4.1.1 Obogatitvene dejavnosti (prireditve in praznovanja)
Pripravile in vodile so jih vzgojiteljice v sodelovanju s pomočnicami vzgojiteljic.
Potekale so v času rednega programa.
Tabela 3: Obogatitvene dejavnosti
Zap. št.

Dejavnost

Čas

1.

PRAZNOVANJA
ROJSTNIH DNI

Na dan
otrokovega
rojstva

2.

TEDEN OTROKA

04. - 11. oktober Tema Tedna otroka 2021 je bila: Razigran uživaj dan.
2021
Pripravili smo primerne dejavnosti glede na temo in starost
otrok.

3.

VESELA JESEN

V tednu otroka, Ustvarjalne delavnice, kostanjev piknik in jesenska
4.-8.10.2021 tržnica, kupovanje za gumbe v dopoldanskem času, v
posameznih oddelkih

4.

TRADICIONALNI
SLOVENSKI
ZAJTRK

5.

PRIREDITVE V
OKVIRU
VESELEGA
DECEMBRA

december 2021 V veselem decembru smo se trudili otrokom pripraviti
posebno vzdušje v oddelkih. Pripravili smo praznične
pogrinjke, izdelovali okraske za novoletne jelke ter jih z
otroki okrasili, poslušali smo primerno glasbo. Obdaritev
in obisk dedka Mraza sta v tem letu potekala zopet precej
drugače. Dedek Mraz nas je sicer obiskal, a ga ni nihče
videl. Pustil je le sledi in darila, slišali smo zvoke
kraguljčkov. Darilo za prisotne otroke je bilo enako
lanskemu (mandarina in čokolada).

6.

PRAZNIČNA
IGRANA
PREDSTAVA

December 2021 Igrane predstave je pripravila vsaka enota zase. Izvajalke,
strokovne delavke, so s predstavo gostovale v vsaki
igralnici.

7.

TEDEN KULTURE

7.-11. februar
2022

Dnevi posvečeni kulturi; knjigi, pesmi in dramatizaciji.

8.

PUSTNO RAJANJE

1. marec 2022

Pustno rajanje je potekalo v posameznih oddelkih.
Sladkali smo se s krofi in se kot maske predstavili drug
drugemu. Skupno smo rajali in odganjali zimo.

9.

PRIKAZ
VZGOJNEGA DELA

marec, april
2022

Mesec je bil posvečen družini, pripravili smo prireditve v
počastitev dneva žena ali materinskega dneva, staršem
pokazali kaj že zmoremo in znamo. Srečanja so bila

19. november
2021

Vsebina
Dan je bil posvečen otroku, ki praznuje, pripravili smo
voščilo in pogostitev oz. drugo dejavnost.

Medeni zajtrk smo izvedli v petek, 19.novembra 2021.
Otroci in zaposleni smo jedli KRUH iz Pekarne VUDI, MED
iz čebelarstva Darje ŠOLAR, MLEKO in MASLO iz kmetije
Matej KLJUČEVŠEK in JABOLKA od Jake AŠKERCA.
Dejavnosti pred njim smo posvetili čebelarstvu in avtohtoni
slovenski čebeli Kranjski sivki. Pogovorili smo se o
pomenu uporabe lokalno pridelanih živil.
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izvedena v oddelkih ali na prostem v obliki sprehodov,
pohodov.
10.

SODELOVANJE NA
OBČINSKH
REVIJAH

april, maj
2022

Sodelovali smo na reviji: otroških folklornih skupin,
otroških pevskih zborov, otroških plesnih skupin.

11.

RAZSTAVA V
MUZEJU

1.6. do 30.6.
2022

Tradicionalna razstava: VRTEC NA OGLED POSTAVI z
naslovom PONOVNA UPORABA je bila na ogled cel
mesec junij. Razstavili smo izdelke otrok in strokovnih
delavcev, izdelane iz odpadnih materialov.

12.

ZAKLJUČNA
PRIREDITEV

maj 2022

Po enotah smo izvedli skupno srečanje s starši in otroki in
se veselili ponovnega druženja v večjem številu (Laško Palačinkijada, Šentrupert - pohod, DV – sprehod po
Laškem)

13.

ZAKLJUČNA
SREČANJA

junij 2022

Zaključne prireditve so bile izvedene v krogu posameznih
oddelkov. Srečanja so potekala na različnih lokacijah.
Vzgojiteljice so staršem predstavile strnjeno evalvacijo
vzgojnega dela v oddelku, organizirale sproščeno
druženje s starši in otroki. Preživeli smo lepe popoldneve
v druženju in igri ter se poslovili tudi od otrok, ki jeseni
odhajajo v šolo.

14.

PRIPRAVA
GLASILA ENOTE

15.

CICI VESELA ŠOLA

NOVIČKE VRTCA LAŠKO v tem šolskem letu niso izšle.
19. maj 2022

Starejši otroci v Laškem in Šentrupertu so sodelovali na
Ciciveselošolskem dnevu; s pomočjo vzg. so 19. maja
2022 reševali Ciciveselošolske naloge in za vestno
sodelovanje in trud prejeli pohvalo.

4.1.2 Prednostna naloga
V šolskem letu 2021/22 je bila prednostna naloga Vrtca Laško s področja narave, z
naslovom »Nazaj k naravi« z namenom: doživljanja in spoznavanja žive in nežive
narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnosti;
spodbujanja različnih pristopov k spoznavanju narave; razvijanju naklonjenega,
spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave. Vsebine prednostne
naloge so se izvajale tekom celega šolskega leta in so bile vpletene v dejavnosti
tematskih sklopov ali projektov. Vsakodnevno smo otroke spodbujali k pitju vode iz
pipe.
Tabela 4: Teme prednostne naloge
Izvajalka

Tema

1.

Melita Kruhar

2.

Jasmina Horvat

IGRA Z NARAVNIMI MATERIALI

3.

Mojca Pajek

GOZD

4.

Jasmina Perc

NAZAJ K NARAVI

5.

Ana Lukić

NAZAJ K NARAVI

6.

Lucija Ojsteršek

NAZAJ K NARAVI

RAZISKUJEMO MATERIALE IZ NARAVE
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7.

Kristina Jelenc,
Cvetka Gregorčič

NAZAJ K NARAVI

8.

Andreja Polutnik

9.

Katja Zupan

OČISTIMO NARAVO

10.

Natalija Lučič

OČISTIMO NARAVO

11.

Katja Krivec

NARAVNE DANOSTI IN VAROVANJE NARAVE

12.

Anja Zalokar

GOZDNE IN TRAVNIŠKE DOBROTE

13.

Erika Lapornik

ZELIŠČA MALE ČAROVNICE

14.

Mateja Gradišnik

NAZAJ K NARAVI

NAZAJ K NARAVI

4.1.3 Projekti
Projekti so se izvajali tekom šolskega leta, predstavljeni so bili v času trajanja in ob
zaključku šolskega leta.
Tabela 5: Projekti
Izvajalka
1.

Melita Kruhar

2.

Jasmina Horvat

3.

Projekti
izvajalcev

zunanjih Projekt v lastni izvedbi
V
SVET
ČUDES,
NAHRBTNIK

VARNO S SONCEM

Sodelavci

GLASB. pomočnica
KNJIŽNI vzgojiteljice,
starši otrok,
NIJZ Celje

SENZORIKA V VRTCU

pomočnica
vzgojiteljice,
starši otrok,
NIJZ Celje

Mojca Pajek (por. VARNO S SONCEM,
Vrbnjak)

TO ZMOREM TUDI
SAM, IGRE
POVEZOVANJA IN
OSVOBAJANJA, JAZ
NARAVOSLOVEC

pomočnica
vzgojiteljice,
starši otrok,
NIJZ Celje

4.

Jasmina Perc

VARNO S SONCEM

SAM ZMOREM VELIKO, pomočnica
Z
MALIMI
KORAKI vzgojiteljice,
RAZISKUJEMO LAŠKO starši otrok,
NIJZ Celje

5.

Ana Lukić

VARNO S SONCEM

PORTFOLIJO

6.

Lucija Ojsteršek

VARNO S SONCEM,
CICI VESELA ŠOLA,
BODI VIDEN BODI
PREVIDEN

TORKOVE GLASBENE pomočnica
DELAVNICE,
PO vzgojiteljice
ZDRAVO V NARAVO
starši otrok,
NIJZ Celje

7.

Kristina Jelenc,
Cvetka Gregorčič

VARNO S SONCEM,
VARNO V VRTEC IN
ŠOLO, SPODBUJAMO
PRIJATELJSTVO

VARNO S SONCEM,
PASAVČEK, TO SMO
MI, PRIJATELJI
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8.

Andreja Polutnik

VARNO S SONCEM,
BRALNA ZNAČKA,
CICIVESELA ŠOLA

KNJIGA, MENE BRIGA

ZZV Celje
Knjižnica Laško,
Mladinska knjiga,
pomočnik vzgojitelja,
starši otrok

9.

Katja Zupan

VARNO S SONCEM,
BRALNA ZNAČKA ,
CICIVESELA ŠOLA

TZS: »VODA IN
ZDRAVILNI TURIZEM«,
DEDIŠČINA ZA
RAZVOJ (DEKD)

Knjižnica
Mladinska
pomočnica
vzgojiteljice,
starši otrok,
NIJZ Celje

Laško,
knjiga,

10.

Natalija Lučič

VARNO S SONCEM,
BRALNA ZNAČKA ,
CICIVESELA ŠOLA

TZS: »VODA IN
ZDRAVILNI TURIZEM«,
DEDIŠČINA ZA
RAZVOJ (DEKD)

Knjižnica
Mladinska
pomočnica
vzgojiteljice,
starši otrok

Laško,
knjiga,

11.

Katja Krivec

VARNO S SONCEM,
PASAVČEK,
SPODBUJAMO
PRIJATELJSTVO

VESELA ANGLEŠČINA

pomočnica
vzgojiteljice,
starši
otrok, NIJZ Celje

12.

Anja Zalokar

VARNO S SONCEM,
BRALNA ZNAČKA,
CICIVESELA ŠOLA,
PASAVČEK

VESELA ANGLEŠČINA

pomočnica
vzgojiteljice,
NIJZ Celje,
Knjižnica Laško,
Mladinska knjiga

13.

Erika Lapornik

VARNO S SONCEM,
BRALNA ZNAČKA,
CICIVESELA ŠOLA,
PASAVČEK

TZS: »VODA IN
ZDRAVILNI TURIZEM«,
PORTFOLIJO, 365 DNI
TELOVADIMO VSI

pomočnica
vzgojiteljice,
starši otrok,
NIJZ Celje

14.

Mateja Gradišnik

VARNO S SONCEM

TO ŽE ZMOREM TUDI
JAZ

starši otrok,
NIJZ Celje

4.1.4 Sodelovanje s starši
Roditeljski sestanki:
1/ uvodni - 1. roditeljski sestanki so bili izvedeni v zadnjem tednu avgusta 2021
2/ zaključni - 2. roditeljski sestanki so bili izvedeni junija 2022.
Pogovorne ure: v vseh oddelkih so govorilne ure za starše potekale enkrat mesečno
po eno uro.
Vsakodnevne izmenjave informacij: ob prihodu ali odhodu v vrtec.
Ostale oblike sodelovanja: skupno sodelovanje pri izvedbi nekaterih projektov,
sodelovanje pri pripravi in izvedbi prireditev za otroke: prikaz dejavnosti v mesecu
marcu oz. aprilu, zaključek šolskega leta na ravni enot v mesecu maju, zaključna
srečanja na ravni oddelkov v mesecu juniju, otvoritev razstave v Muzeju.
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4.1.5 Sodelovanje z okoljem in zunanjimi sodelavci
Tabela 6: Sodelovanje z okoljem in zunanjimi sodelavci
Zap. Št

S kom

Vsebina

1.

Kulturni center Laško

ABC abonma v tem šolskem letu ni bil izveden, smo pa KC
obiskali za ogled dveh predstav (Knjižnica in Glasbena šola)

2.

Knjižnica Laško

Izvedba Bralne značke za predšolske otroke.
Seznam slikanic za predšolsko bralno značko 2021/2022:
1. ZAJEC! (L. Scobje)
2. OZIMNICA (N. M. Hrovat)
3. BOŽIČ TEČNEGA JAZBECA (P. Bright)
4. DROBCENA BERTA (L. Fraser)
5. KDO SE BOJI ZOBOZDRAVNIKOV? (I. Mitrevski)
6. DEBELA KOSMATA LAŽ (T. Robberecht)
7. GOSKA LUČKA (D. Baker)
8. KNJIGA O MOJIH ČUSTVIH (S. Couturier)
Bralne urice za najmlajše, obiski knjižnice in izposoja knjig,
zaključna predstava v KC (KEKEC IN BEDANEC, Gledališče
Kolenc)

3.

PGD Laško

/

4.

PP Laško

Preventiva v prometu, predstavitev poklica »policist«

5.

Zdravstveni dom Laško

Skrb za zdravje: ustno in telesno higieno, zdrava prehrana
Izvajanje programa zdravstveno vzgojnih tem

6.

OŠ Laško

Sodelovanje, povezovanje pri različnih dejavnostih,
sodelovanje s svetovalno službo

7.

Jezikovni studio Kotar in
ActiLuingua Lidija Šobar
s.p.

/

8.

Plesna šola Pleši z mano /

9.

P. Glasbena šola Laško

10.

Lariyoga: pravljična joga Predstavitev joge za otroke, ga. Larisa Lesjak Močnik
za otroke

11.

Čebelarsko društvo
Laško

Sodelovanje pri projektu DEKD »Ali bi se brez čebelic še lahko
sladkali z jabolki?«, STZ, slovenski tradicionalni zajtrk.

12.

STIK Laško

/

13.

ŠMOCL

Ogled predstave z naslovom Čarovničkin prvi urok, 31.5.2022
(Šentrupert)

14.

MUZEJ Laško, g. Tomaž
MAJCEN

Priprava razstave Vrtec na ogled postavi, z naslovom
PONOVNA UPORABA

15.

Trgovina SPAR Laško

skrb za dekoracijo

16.

Krajevna skupnost Vrh
nad Laškim

/

17.

Športno društvo Vrh nad
Laškim

Uporaba njihovega igrišča

18.

Hiša generacij Laško

/

19.

Društvo Sožitje

/

Obisk koncerta v KC, Glasbena pravljica v sklopu dnevov
odprtih vrat Glasbene šole
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20.

Občina Laško

21.

GCC: (dijaki in profesorji) Opravljanje redne pedagoške prakse dijakov predšolske vzgoje,
ogled igrane predstave z naslovom Rešimo polarni svet, v
izvedbi dijakov 3.letnika, smeri predšolska vzgoja. Predstavo
smo si ogledali na GCC, v Celju,12.5. 2022.

22.

Gasilsko društvo Vrh nad Evakuacijska vaja in ogled vozil, ter predstavitev gasilskega
Laškim
poklica.

23.

Prostovoljno gasilsko
društvo Šentrupert

/

24.

POŠ Šentrupert

ČARODEJ ANDREJ, 17. 12. 2021
Snemanje video posnetka: Otroška razigranost, Maj 2022

/

4.1.6 Pedagoško in ostalo delo strokovnih delavk
Strokovni aktivi
Strokovne delavke smo bile vključene v naslednje aktive:
Tabela 7: Strokovni aktivi
Aktiv

Vključeni strokovni delavci

11mes. - 3 leta stari otroci
(A1)
Vodja: Tadeja Stopar

Melita Kruhar, Irena Mlakar, Jasmina Horvat, Mateja Jagrič, Mateja
Gradišnik

2 - 4 leta stari otroci
(A2)
Vodja: Jasmina Perc

Mojca Pajek (Vrbnjak), Tanja Paumgartner, Jasmina Perc, Sabina
Šmauc, Ana Lukić, Patricija Peklar, Kristina Jelenc, Cvetka
Gregorčič, Petra Planinšek, Žan Omerzu

4 - 6 let stari otroci
(A3)
Vodja: Anja Skarlovnik

Natalija Lučič, Andreja Trkulja, Lucija Ojsteršek, Zvonka Stritar

1 - 6 let stari otroci
(A4)
Vodja: Anja Zalokar

Katja Krivec, Marina Recek Jurič, Anja Zalokar, Vesna Pirnat
Mastnak

5 – 6 let stari otroci
(A5)
Vodja: Mojca Velikonja

Andreja Polutnik, David Čop, Katja Zupan, Tanja Veber

Aktiv DSP
Vodja: Laura Veličkovič

Cvetka Gregorčič, Kristina Jelenc, Petra Planinšek, Katja Zupan,
Tanja Veber, Natalija Lučič, Andreja Trkulja, Erika Lapornik, Sonja
Štorman, Katja Krivec, Marina R. Jurič, Anja Zalokar, Vesna P.
Mastnak

Delovni sestanki
Izvedli smo tri delovne sestanke:
1/ PRVI DELOVNI SESTANEK, 07. 09. 2021 – vsebina: organizacija dela po enotah,
analiza izvajanja priporočil NIJZ v oddelkih in ostalih prostorih (zaposleni, starši,
otroci), pregled nalog in zadolžitev iz LDN enote Laško, dogovor o poteku dejavnosti,
ki so skupne za celo enoto v jesenskih mesecih, teme prednostne naloge »Nazaj k
naravi« za 2021/2022, fond ur (vprašanja in odgovori), razno.
2/ DRUGI DELOVNI SESTANEK, 24. 11. 2021 - vsebina: pregled in ovrednotenje
organizacije dela v enoti Laško, dogovor o dejavnostih, ki se bodo izvedle v
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prazničnem mesecu: krašenje vrtca, prižiganje luči in start v veseli december, Cici kino
v igralnici/telovadnici, izvedba lutkovne/gledališke igre za otroke, obisk dedka Mraza,
obdarovanje, ostale decembrske malenkosti (vizitke, obvestila, dopusti….), Vrtec na
ogled postavi, Muzej Laško, razno.
3/ TRETJI DELOVNI SESTANEK, 13. 4. 2022 – vsebina: pogovor in dogovor o
izvedenih oz. načrtovanih popoldanskih dejavnostih za starše (revije, srečanja,
nastopi), organizacija dela med prvomajskimi prazniki, prihajajoči aktualni dogodki ob
iztekajočem se šolskem letu (skupno srečanje na enotah-maj 2022, zaključki šolskega
leta), razstava v Muzeju »Ponovna uporaba«, letovanje otrok na Pohorju, razno.
Zadolžitve strokovnih delavk v enoti Laško
Tabela 8: zadolžitve strokovnih delavk v enoti
ENOTA LAŠKO

Melita Kruhar, Katja Krivec

ŠOLSKO LETO 2021/2022
*Varstva starejših delavcev v skladu z 62. čl. KPVIZ naslednje
strokovne delavke:
vodenje interesne dejavnosti »izrazni ples«

Lucija Ojsteršek

vodenje pevskega zbora

Anja Zalokar

vodenje interesne dejavnosti »folklora«

Andreja Polutnik, Sabina
Šmauc

urejanje knjižnice v kabinetu

David Čop, Petra Planinšek
/Žan Omerzu Patricija Peklar,
Mateja Jagrič

naročanje sanitetnega materiala

Andreja Polutnik

*posredovanje elektronske pošte vsem sodelavcem

Jasmina Perc, Mojca Vrbnjak

novičke

Ana Lukić

urejanje knjižnice s strokovno literaturo

David Čop, Mojca Vrbnjak

urejanje kleti

Zvonka Stritar, Patricija
Peklar

skrb za urejenost ute na igrišču

Irena Mlakar

skrb za urejenost igrač/igral na terasi

Natalija Lučič, Tanja Veber

inventura

Anja Zalokar

vodenje strokovnega aktiva

Lucija Ojsteršek Petra
Planinšek/Žan Omerzu

skrb za ozvočenje na prireditvah

Kristina Jelenc, Cvetka
Gregorčič, Petra Planinšek.
/Žan Omerzu, Lucija
Ojsteršek, Zvonka Stritar

urejanje dekoracije v kotičku pri srednjem vhodu

Marina Recek Jurič
Š

urejanje fotogalerije na spletni strani vrtca, naročanje sanitetnega
materiala
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Vesna Pirnat Mastnak
Š

dnevni pregled igrišča in igral, pregled elektronske pošte

Vesna Pirnat Mastnak, Katja
Krivec
Š

priprava telovadnice za skupne prireditve z oš

Anja Zalokar

naročanje didaktičnega materiala

Š

Cvetka Gregorčič

*poverjenica za otroške revije, urejanje razstave otroških izdelkov
oddelkov pikapolonice in čebelice

Zvonka Stritar, Tanja
Paumgartner.

*vsakodnevni pregled igrišča in igral

ERIKA Lapornik
V

priprava načrta izvedbe evakuacijske vaje, urejanje telovadnice in
skrb za športne rekvizite

Sabina Šmauc

urejanje fotogalerije na spletni strani vrtca

Sonja Štorman
V

skrb za urejenost igrišča, okolice šole in kabineta

Natalija Lučič

skrb za zbirko lutk v kletnih prostorih

Kristina Jelenc

skrb za zbirko didaktičnega materiala v kletnih prostorih

Lucija Ojsteršek

skrb za zbirko instrumentov

Andreja Trkulja, Petra
Planinšek. /Žan Omerzu,

priprava scen (izdelava, slikanje, urejanje) za lutkovne ali
gledališke igre, popravilo/izdelava lutk

Katja Zupan

vodja enote Laško, mentorstvo za ciciveselo šolo

Mateja Jagrič, Jasmina
Horvat

urejanje telovadnice in skrb za športne rekvizite

Tanja Veber, Melita Kruhar

skrb za urejenost kabineta

David Čop, Ana Lukič

fotokopiranje obrazcev, naročanje, zagotavljanje materiala v
kabinetu (papir, kartuše, tonerji ipd.)

Natalija Lučič

skrb/urejanje visokih gred in zeliščnega vrta

Natalija Lučič

sodelovanje pri pripravi jedilnikov

Natalija Lučič, Andreja Trkulja

urejanje dekoracije za trgovino Spar

4.1.7 Strokovno izpopolnjevanje v šolskem letu 2021/22
A/ Izobraževanje za vse pedagoške delavce



Predavanje za starše »Pripravljenost otroka na vstop v šolo«, Vrtec Laškozoom, univ. diplom. pedagoginja Mateja Petric (11.11.2021).

B/ Izobraževanja
Strokovne delavke smo se udeležile naslednjih seminarjev in strokovnih predavanj:
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Tabela 9: Udeležba na seminarjih in strokovnih predavanjih
5. in 6. 10. 2021

september 2021
do april 2022

Zborovska šola za vrtce 2021 – Webinar (Katja
Šuštar, Matjaž Predanič – Živali, ki so ostale brez
pesmic in Lucija Ojsteršek – Ukulele v vrtcu; Dora
Ožvald, Tadeja Antončič – Pesmi za predšolske
otroke in Anderja Rustja, Eva Čeh – V mojem
svetu z ukulele)

Lucija Ojsteršek
(Izvedba
predavanja
na
izobraževanju: Ukulele v
vrtcu), Anja Zalokar, Katja
Krivec

NEVERJETNA LETA : Vsa strokovna srečanja so Anja Zalokar, Katja Krivec,
Erika Lapornik
se odvijala na OŠ Rimske Toplic pod vodstvom
Maje Lapornik in Karmen Keše.

9. 2. 2022

CICIAKADEMIJA : KAKO TE BESEDA OBJAME - Anja Zalokar, Katja Krivec,
Kristina Jelenc
dr. Peter Svetina (Zoom izobraževanje)

11.1.2022

CICIAKADEMIJA – Kako spodbujati
zgodnje pismenosti (preko zooma)

23.4.2022

CICI-matematik I (preko zooma)

17. 2. 2022

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ZA IZVAJANJE
Anja Zalokar, Katja Krivec
PROJEKTA PASAVČEK – PROMETNA
VARNOST OTROK MED VOŽNJO (Javna
agencija za varnost prometa) Zoom izobraževanje

7. 9. 2021

Gozdna pedagogika 1:
Mojca Vrbnjak
izvajalka ga. Natalija Gyorek, Gimnazija Celje –
Center in mestni park ter gozd

do 16. 10. 2021
16. maj 2022

21.4.2022,
24.4.2022

razvoj Kristina Jelenc

Kristina Jelenc

Igra v vrtcu; Program 8. strokovnega srečanja Sabina Šmauc
vzgojiteljev predšolskih otrok – pomočnikov
vzgojiteljev, Ljubljana
Izobraževanje in usposabljanje iz Varstva pri delu Jasmina
Perc,
Sabina
ter Požarne varnosti, Jure Černec, v Vrtcu Laško Šmauc, Katja Krivec, Mateja
Gradišnik, Sonja Štorman,
Anja Zalokar, Marina Recek
Jurič

24. 9. 2019

Študijske skupine: Formativno spremljanje otroka Lucija Ojsteršek

22.11. do
27.11.2021

XII. Mednarodna konferenca Rakičan Riso
konferenca prehrana, gibanje in zdravje

Erika Lapornik

4.1.8 MENTORSTVO praktikantom v šolskem letu 2021/2022
1.letnik GCC: 31. 01. 2022.- 04. 02. 2022
2.letnik GCC: 08. 11. 2021 - 19. 11. 2021
3.letnik GCC: 07. 03. 2022 – 01. 04. 2022 (strnjena praksa) in petki dopoldan
4.letnik GCC: 27. 09. 2021 - 22. 10. 2021 (strnjena praksa s tremi maturitetnimi
nastopi) in ponedeljki dopoldan
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1.letnik PEF MARIBOR: posameznih dnevi in strnjena praksa
3.letnik PEF LJUBLJANA: vsak petek od 5. 11. do 19. 11. 2021, od 04. 03. do 25. 03.
2022, ter mesečna strnjena praksa od 03. 05. do 27. 05. 2022
Tabela 10: Mentorstvo praktikantom
Mentorica

Ime in priimek praktikanta

Status

Andreja Polutnik

Patricija Mehle
Nika Zupanc
Monika Deželak
Zala Gračner
Lucija Frece
Nuša Zupan
Jure Krajnc
Ines Pavčnik
Klara Brečko
Barbara Lokovšek
Tinkara Deželak
Tjaša Gorišek
Neja Ljutić
Monika Gračner
Žana Mastnak
Barbara Lokovšek
Nik Alauf Fantinatto
Saša Ojsteršek
Lucija Frece
David Polanc

dijakinja 4.letnik
dijakinja 3.letnik
3.letnik, PEF LJ
strokovni izpit
1.letnik, PEF MB
1.letnik, PEF MB
3.letnik, PEF LJ (iz.)
1.letnik, PEF MB(iz.)
dijakinja 3.letnik
2. letnik, PEF MB
3.letnik, PEF LJ
dijakinja 3.letnik
dijakinja 2.letnik
dijakinja 4.letnik
dijakinja 1.letnik
2. letnik, PEF MB
dijak 1.letnik
dijakinja 2.letnik
1.letnik, PEF MB
dijak 2.letnik

Natalija Lučič
Katja Zupan

Katja Krivec
Lucija Ojsteršek
Kristina Jelenc
Anja Zalokar

Jasmina Horvat
Melita Kruhar
Ana Lukić

5.2 ENOTA DEBRO IN REČICA
(pripravila Brigita Lončar, dipl. vzg., vodja enote Debro)
4.2.1 Obogatitvene dejavnosti (prireditve in praznovanja)
Pripravile in vodile so jih vzgojiteljice v sodelovanju s pomočnicami vzgojiteljic in so
potekale v času rednega programa. Precej dodatnih obogatitvenih dejavnosti s strani
zunanjih sodelavcev nismo izvedli zaradi epidemije Covid-19.
 PRAZNOVANJA ROJSTNIH DNI OTROK so potekala na dan otrokovega
rojstva, ta dan je bil v večji meri posvečen slavljencu. V tem šolskem letu smo v
vseh starostnih oddelkih praznovali kot preteklo leto in sicer s knjigo ali
slikanico, ki jo je otrok prinesel od doma, jo po svoje predstavil prijateljem v
oddelku, nakar smo jo odrasli prebrali. Tudi risanje risbic je sledilo prebrani
vsebini.
 TEDEN OTROKA: je potekal od 04.10.2021 do 08.10.2021. V tem tednu smo
izvedli prireditev Vesela jesen, vendar ne v tradicionalni obliki ampak samo z
otroki vsakega oddelka posebej v dopoldanskem času. Otroci so uživali v igrah
vlog (tržnica, trgovina, kuhinja…). Vsakodnevno smo otrokom pripravljale
delavnice iz naravnega materiala, kjer so izražali svoje zamisli in ideje za
ustvarjanje.
 ROJSTNI DAN VRTCA DEBRO nismo izvedli v večji obliki praznovanja, zaradi
epidemije Covid-19, vsak oddelek je zase pripravil praznovanje.
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TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK smo izvedli 19.11.2021 po
posameznih oddelkih. Otroci so uživali v pristni slovenski hrani, ogledali smo si
posnetke o čebelah in zapeli ter zaplesali ob pesmicah (Čebelar- L. Slak,
Čebelice - Čuki).
VESELI DECEMBER je bil kljub ukrepom zaradi Covid 19 precej vesel in
praznično obarvan. Zaposlene smo otrokom pričarale prav zanimiv prihod
dedka Mraza, prejšnji večer smo s skupnimi močmi bogato okrasile vrtec,
pripravile darila pod smreke in po tleh pustile velike stopinje. Ko so otroci s starši
zjutraj prišli v vrtec so bili začudeni in navdušeni nad vsem. Nato smo po
oddelkih izvajali vse mogoče praznične dejavnosti. Vsak oddelke si je ogledal
lutkovno predstavo z naslovom: »Saj zmoreš Poldek«, katero sta pripravili vzg.
Irena Č. Matek in Mirjana B. Stopinšek. V enoti Rečica pa je vzg. Tjaša Hohkraut
uprizorila pravljico: »Živali pri babici zimi«. Vzg. Svetlana Ulaga pa »smrečica
prijateljstva«.
MIKLAVŽEV ZAJTRK , 06. 12. 2021 smo izvedli znotraj oddelkov s prazničnim
navdihom.
PREDBOŽIČNI ZAJTRK , 24. 12. 2021 smo izvedli znotraj oddelkov s
prazničnim navdihom.
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK smo obeležili z velikim poudarkom na
knjigah in branju v vseh skupinah.
PUSTNO RAJANJE- torek, 01. 03. 2022. Otroci so v vrtec prišli maskirani. Imeli
smo rajanje v vsakem oddelku posebej, maske so se predstavile drug drugemu
in se posladkale s krofi. Otroci dveh starejših skupin so se predstavili tudi v Tuš
trgovini, kjer so dobili čaj in sladkarije.
PRIKAZ VZGOJNEGA DELA je bil v tem šolskem letu neka velika prelomnica
po dveh letih, saj smo zaradi rahljanja ukrepov ponovno lahko zaživeli v
približno našem, vrtčevskem duhu. S polno paro smo se pripravljali na nastop,
da smo pokazali staršem kaj vse smo počeli in se naučili kljub zaprtim v svojih
oddelkih. Bilo je naporno in hkrati zelo veselo. Vsi oddelki enote Debro in Rečica
so se predstavili z nastopom in delavnicami za otroke in starše.
SODELOVANJE NA OBČINSKIH REVIJAH se je tudi sprostilo in tako so
otroci iz enote Debro sodelovali na vseh treh revijah, iz enote Rečica pa na
plesni reviji.
V GLASBENI ŠOLI LAŠKO nismo bili v živo, smo si pa nekateri oddelki ogledali
predstavitveni film, ki so ga poslali po elektronski pošti.
OTVORITEV RAZSTAVE V MUZEJU LAŠKO z naslovom: »Ponovna
uporaba« smo izvedli 01. 06. 2022. Pevski zbor vrtca Debro je zapel pesmici;
Ura in Če si slabe volje.
DRUŽENJE S STARŠI – LUNAPARK, 24. 05. 2022. Naše igrišče smo
spremenile v edinstveno prizorišče lunaparka. Staršem in otrokom smo
pripravile zanimive dejavnosti, ki jih vsi poznamo z lunaparka in sicer: lahko so
se vrteli na vrtiljaku Balerina, na konjičkih, se zaletavali z avtomobilčki, zbijali
pločevinke z žogo, Maja je otrokom poslikala obraze, fotografirali so se s
klovnom in dobili nagrado na srečelovu, poleg vseh dejavnosti pa so jim bile
ponujene kokice in limonada.
POZDRAV POLETJU ali zaključek šolskega leta skupaj z roditeljskim
sestankom je vsaka vzgojiteljica s pomočnico planirala in izvedla zase ali dva
oddelka skupaj. Vsi oddelki so pripravili prijetne srečanja za starše, na koncu
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pa so pomočnice animirale otroke v oddelku, vzgojiteljice pa smo izvedle še
teoretični del sestanka
4.2.2 Prednostna naloga: NAZAJ K NARAVI
Pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti s področja prednostne naloge smo upoštevali
dva vidika:
 ohranjanje narave,
 spoznavanje narave.
Sledili smo globalnemu cilju:


razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive
narave;
in operativnim ciljem:
 otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo;
 otrok odkriva in spoznava, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od
nežive narave;
 otrok si starosti primerno oblikuje predstavo o planetu zemlja;
 otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako
lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.
Vsebine prednostne naloge so se izvajale tekom celega šolskega leta in so bile
vpletene v dejavnosti vsakega oddelka. Vsak oddelek je izvajal program po svoji izbiri,
nadaljevali smo začrtane dejavnosti iz preteklega šolskega leta, ki niso bile izvedene.
Bilo je smiselno in efektivno nadaljevati prednostno nalogo iz lanskega šolskega leta,
saj je bila vsebina sedaj v večji meri izvedena.
4.2.3 Projekti
V šolskem letu 2021/2022 so bili izvedeni naslednji projekti:
Tabela 3: Projekti, izvedeni v šolskem letu 2021/2022 (na ravni oddelkov)
Zap.
št.

Izvajalka

Naslov projekta

Čas trajanja

Sodelavci

SONČEK« oktober 2021 –
1. Irena Č. Matek »MALI
vključitev v gibalno športni junij 2022
program

pomočnica vzgojiteljice,
starši

2. Brigita Lončar ABC KARTE

pomočnica vzgojiteljice

september 2021junij 2022

SONČEK« oktober 2021 –
3. Lidija Škrobar »MALI
vključitev v gibalno športni junij 2022
program

pomočnica vzgojiteljice

4. Mirjana B.
Stopinšek

POMAHAJMO PO
SLOVENIJI

oktober 2021 – maj pomočnica vzgojiteljice,
Fini Zavod Radeče,
2022
vrtec Šempeter pri Gorici,
oddelek Rdeči balončki.

5. Alenka Vasle

TRAJNOSTNA
MOBILNOST

oktober-maj 2021
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6. Svetlana
Ulaga

7. Tjaša
Hohkraut

1.STARE PASTIRSKE
IGRE IN STARI
SLOVENSKI FILMI
2.TEK PODNEBNE
SOLIDARNOSTI

pomočnica vzgojiteljice, starši
Skozi celo leto

april, maj 2022

1.ŽABICA ŽANA ZMORE
Skozi celo leto
SAMA
2.TEK PODNEBNE
april, maj 2022
SOLIDARNOSTI

pomočnica vzgojiteljice, starši

Tabela 4: Projekti na ravni enote Debro-Rečica
Zap.
Št.
1.

Izvajalka

Naslov projekta

Čas trajanja

Sodelujoči

Knjižničarka Martina Ajdnik

Predšolska bralna
značka

oktober 2021 junij 2022

2.

Knjižničarka Metka Planko
(PŠ Debro)

oktober 2021 –
maj 2022

3.

NIJZ Celje

Celoletno branje
knjig in ustvarjanje
po vsebini
Varno s soncem

Gosenice
Mehurčki
Luna
Mavrica
Luna
Mavrica

junij - avgust
2022

Vsi oddelki enote
Debro in Rečica

4.2.4 Sodelovanje s starši
Roditeljski sestanki – v vseh oddelkih sta bila izvedena dva roditeljska sestanka,
uvodni konec avgusta 2021 in zaključni v juniju 2022. Udeležila se jih je večina staršev.
Pogovorne ure so potekale enkrat mesečno, od oktobra 2021 do vključno marca
2022. Starši so termin izbirali sami. Zaradi razglašene epidemije Covid-19 se večina
govorilnih ur ni izvajala tekom šolskega leta, meseca marca in aprila pa po ponovnem
sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja Covid-19 v različnih oblikah. V starejših
oddelkih smo v večini izvedle pogovore z vsemi starši, medtem ko v mlajših oddelkih
po želji staršev.
Ostale oblike sodelovanja s starši V šolskem letu 2021/2022 v jesenskem in
zimskem času nismo posebej sodelovali s starši, saj to niso dopuščale razmere, zaradi
epidemije Covid-19, po sprostitvi ukrepov meseca februarja 2022 pa je sodelovanje
ponovno zaživelo pri izvedbi nekaterih projektov, sodelovanje pri pripravi in izvedbi
prireditev za otroke: prikaz dejavnosti v mesecu marcu oz. aprilu, zaključek šolskega
leta na ravni enot v mesecu maju, zaključna srečanja na ravni oddelkov v mesecu
juniju, otvoritev razstave v Muzeju.
4.2.5 Sodelovanje z okoljem in zunanjimi sodelavci
Sodelovanje z okoljem in zunanjimi sodelavci je bilo izvedeno v tolikšni meri kolikor so
dopuščali ukrepi MIZŠ in NIJZ. Tako smo v jesenskem in pomladanskem času
sodelovali s knjižnico Laško, PŠ Debro in zobno asistentko ZD Laško.
Tabela 5: Sodelovanje z okoljem in zunanjimi sodelavci
Čas izvedbe

Vsebina

Izvajalci-naslov
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03.09.2021

Zobna

Zobna preventiva

asistentka

ZD

Laško,

Nika

Memon
okt.2021 - junij
2022
okt.2021 - junij
2022
19.10. 2021
9.11.2021
29.11.2021
25.2.2022
18.3.2022
18.5.2022
20.5.2022
9.5.2022
24.05.2022

27.5.2022
30.5.2022

1.6.2022
april 2022,
junij 2022
okt.2021 - maj
2022

Celoletno branje knjig in ustvarjanje po
vsebini
Celoletno branje knjig in ustvarjanje po
vsebini
Požarna vaja v vrtcu Debro
Osnove v prometu, ogled policijskega
avtomobila
Zdravstvene teme - poškodbe
Učenci 4.razreda PŠ Rečica
Zobna preventiva
Obrazna joga za otroke
Ogled reševalnega vozila
Ogled filma Srečno Kekec v Otročjem
centru Laško
Tekom dopoldneva je potekalo
fotografiranje otrok (portreti + skupinske
fotografije).
Ogled predstave v jedilnici PŠ Debro:
»Pod medvedovim dežnikom«
Ogled predstave v KC Laško z
naslovom: Kekec (Družinsko gledališče
Kolenc)
Obisk v 1.razredu PŠ Debru

Knjižnica Laško- knjižničarka Martina
Ajdnik
PŠ Debro- knjižničarka Metka Planko

Plesna, pevska in folklorna revija, kjer
so se posamezni otroci predstavili na
odru
Čez hribčke in gričke – štirje sobotni
pohodi z otroki in njihovimi starši

JSKD Laško

PGD Laško-Teo Brbre-vodja vaje
PP Laško-Robert Bezamovski
Natja Jajčevič, ZD Laško
Predstava: Čarovniški maček Herbert
Zobni asistentki ZD Laško
Gospa Larisa Lesjak Močnik
Reševalci ZD Laško
Gospod Jurij Šuhel
Maja Štih

Otroci 1.razreda pod vodstvom gospe
Brigite Kovač
Zaključek Predšolske bralne značke
Učiteljici 1. razreda Brigita in Lidija

Maja Stefanciosa

4.2.6. Pedagoško in ostalo delo strokovnih delavk

Strokovni aktivi
Strokovne delavke smo bile vključene v naslednje aktive:
Tabela 6: Strokovni aktivi
Aktiv

Vključene strokovne delavke

11.mes. -3 leta stari otroci

Mirjana B. Stopinšek, Špela Wiegele

11.mes.– 6 let stari otroci

Tjaša Hohkraut, Zvonka Plahuta

4- 6 let stari otroci

Alenka Vasle, Jerneja Razgor

5 – 6 let stari otroci

Brigita Lončar, Maja Stefanciosa, Svetlana Ulaga, Ines Pavčnik

2 – 4 let stari otroci

Lidija Škrobar, Beata I. Brunšek, Maja Prah, Irena Č. Matek,
Marjeta Krajnc

AKTIV DSP

Lidija Škrobar, Beata I. Brunšek, Maja Prah, Alenka Vasle, Jerneja
Razgor, Brigita Lončar, Maja Stefanciosa, Svetlana Ulaga, Ines
Pavčnik.
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Delovni sestanki
Izvedli smo tri delovne sestanke:
1. 07. 09. 2021 v prostorih vrtca Debro
2. 23. 11. 2021 preko aplikacije ZOOM
3. 12. 04. 2022 v prostorih vrtca Debro
Udeležile so se jih vse strokovne delavke (izjema bolniška odsotnost) enote Debro in
Rečica. Izvedeni so bili po predvidenem dnevnem redu in evalvirani z zapisniki.
Zadolžitve
Tabela 7: Zadolžitve strokovnih delavk v enoti
Zap. št.

Zadolžitev

Izvajalka

Vsebina

1.

Pevski zbor

Alenka Vasle

Priprava na Revijo otroških
pevskih zborov/ni bila
realizirana zaradi COVID-19

2.

Plesna skupina

Mirjana B. Stopinšek in
Svetlana Ulaga-Rečica

Priprava na Revijo otroških
plesnih skupin/ni bila
realizirana zaradi COVID-19

3.

Folklorna skupina

Maja Stefanciosa

Priprava na Revijo otroških
folklornih skupin/ni bila
realizirana zaradi COVID-19

4.

Glasilo enote Debro

Mirjana B. Stopinšek

Priprava in izdaja ni bila
realizirana

5.

Zbirka
Otroške literature

Brigita Lončar in
Skrb za urejenost in
Svetlana Ulaga- Rečica dopolnjevanje zbirke.

6.

Zbirka
Strokovne literature

Brigita Lončar in
Svetlana Ulaga-Rečica

Ureditev zbirke, priprava
kataloga, skrb za urejenost in
dopolnjevanje zbirke.

7.

Zbirka didaktičnih sredstev

Irena Č. Matek
Jerneja Razgor

Ureditev zbirke, priprava
kataloga, skrb za urejenost in
dopolnjevanje zbirke.

8.

Zbirka glasbenih instrumentov

Špela Wiegele

Skrb za urejenost in
dopolnjevanje zbirke.

9.

Zbirka avdio video materiala in
opreme

Lidija Škrobar / Zvonka
Plahuta-Rečica

Skrb za urejenost in
dopolnjevanje zbirke.

10.

Zbirka lutk in drugih rekvizitov

Marjeta Krajnc

Urejanje, dopolnjevanje zbirke.

11.

Kotički za starše

Jerneja Razgor

Skrb za vse kotičke, table z
obvestili, jedilniki.

12.

Pregled igrišča

Irena Č. Matek

Dnevni pregledi igrišča.

13.

Skrb za lutke

Marjeta Krajnc

Skrb za urejenost lutk

14.

Shramba športne opreme in
vrtna uta

Beata I. Brunšek in
Zvonka Plahuta-Rečica

Skrb za urejenost.

15.

Shramba materiala zelene
rastline – vrt, dekoracije

Maja Stefanciosa

Ureditev in skrb za shrambo
materiala, skrb za zelene
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Brigita Lončar in
Svetlana Ulaga-Rečica

notranje
rastline,
prazničnih dekoracij.

priprava

16.

Shramba perila

Maja Stefanciosa

Urejanje omar.

17.

Prispevki za Laški bilten

Vse strokovne delavke
po razporedu

Pripravljajo se prispevki –
glede na zanimivost dogodka.

18.

Priročna kuhinja in zbornica

Lidija Škrobar

Skrb za urejenost prostorov.

19.

Poverjenica otroških revij

Brigita Lončar in
Svetlana Ulaga-Rečica

Zbiranje naročil in mesečno
razdeljevanje revij, skrb za
potek Cici vesele šole

20.

Čez hribčke in gričke

Maja Stefanciosa

Priprava in izvedba pohodov v
naravi je bila v celoti realizirana

21.

Urejanje foto materiala za
spletno stran in kataloga
didaktičnih sredstev

Jerneja Razgor

Varstva starejših delavcev v
skladu z 62. čl. KPVIZ

22.

Urejanje in priprava zbirke AV
materiala, obveščanje z e-pošto

Lidija Škrobar

Varstva starejših delavcev v
skladu z 62. čl. KPVIZ

23.

Pregled igrišča, skrb za
urejenost

Irena Čelešnik Matek

Varstva starejših delavcev v
skladu z 62. čl. KPVIZ

4.2.7 Strokovno izpopolnjevanje v šolskem letu 2021/22
Tabela 9: Udeležba na seminarjih in strokovnih predavanjih

Tjaša Hohkraut







Zborovska šola za vrtce - oktober 2021
Kulturni bazar – 31. 03. 2022
Požarna varnost in varstvo pri delu – 21. 04. .2022
Neverjetna leta 2021 - 2022
Neverjetna leta 2021 - 2022

Mirjana Brežnik
Stopinšek




Mednarodna konferenca POMAHAJMO V SVET – marec 2022
Neverjetna leta 2021 - 2022

Jerneja Razgor




Ciciakademija – Kako spodbujati razvoj zgodnje pismenosti
predšolskih otrok nov. 2021 - maj 2022
Šolska zrelost (Mateja Petric); preko aplikacije ZOOM; 11. 11. 2021

Lidija Škrobar



Šolska zrelost (Mateja Petric); preko aplikacije ZOOM; 11.11.2021

Alenka Vasle




Posvet ZPMS v Ljubljani – 4. 10. 2021
Ciciakademija – Kako spodbujati razvoj zgodnje pismenosti
predšolskih otrok nov. 2021 - maj 2022
Začetno gašenje in varstvo pri delu – 21. 04. 2022
Ustvarjanje dobrih odnosov v šoli in reševanje konfliktov – maj 2022
Posvet ZPMS v Ljubljani – 04. 10.2021
Ciciakademija – Kako spodbujati razvoj zgodnje pismenosti predš.
otrok 11. 11. 2021
Šolska zrelost (Mateja Petric); preko aplikacije ZOOM, 11. 11. 2021
Začetno gašenje in varstvo pri delu – 21. 04. 2022
Ustvarjanje dobrih odnosov v šoli in reševanje konfliktov – maj 2022
Praksa dijakov GCC (realizacija preteklega šol. leta in napotki za
naslednje šol. leto) – maj 2022

Svetlana Ulaga

BRIGITA LONČAR










34

VRTEC LAŠKO
REALIZACIJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

MAJA STEFANCIOSA



Šolska zrelost (Mateja Petric); preko aplikacije ZOOM, 11. 11. 2021

ŠPELA WIEGELE



Igra kot sredstvo učenja – vrtec , 14. 05. 2022

4.2.8 Mentorstvo študentom in dijakom
Tabela 8: Mentorstvo študentom in dijakom
Mentorica

Ime in priimek praktikanta

Status

Irena Č. Matek
Brigita Lončar
Lidija Škrobar
Mirjana B. Stopinšek
Svetlana Ulaga

Lalita Naglič
Tjaša Gradišnik
Jerneja Jošt
Maja Videc
Tjaša Ravnikar
Domen Aleš Dergan
Maruša Zdouc
Julija Voga
Tjaša Ravnikar

Dijakinja šolskega centra Brežice
Študentka 2. letnika PF MB
Dijak GCC
Dijakinja GCC
Študentka 2. letnika PF MB
Prekvalifikacija
Dijakinja 4. letnika GCC
Dijakinja GCC
Študentka 2. l. PF MB

Alenka Vasle
Tjaša Hohkraut

5.3 ENOTA RIMSKE TOPLICE, SEDRAŽ, ZIDANI MOST. JURKLOŠTER
(pripravila Mojca Velikonja, dipl. vzg., vodja enote Rimske Toplice)
4.3.1 Obogatitvene dejavnosti (prireditve in praznovanja)
Pripravijo in vodijo jih vzgojiteljice v sodelovanju s pomočnicami vzgojiteljic in potekajo
v času rednega programa.
Tabela 3: Obogatitvene dejavnosti
Zap.
št.

Dejavnost

Čas

Vsebina
Dan je posvečen otroku ki praznuje. Prigrizkov (slanih ali
sladkih) starši ne nosijo v vrtec.

1.

Praznovanja rojstnih na dan
dni
otrokovega
rojstva

2.

Teden otroka

04.–08. 10. 2021 V letošnjem letu je bila tema »RAZIGRAN UŽIVAJ
DAN!«. Zaradi COVID 19 ukrepov, v vrtec nismo vabili
otrok, ki ne obiskujejo vrtca.

3.

Sprehod po Ruski
stezi

oktober 2021

Odpadlo zaradi Covid 19 ukrepov.

4.

Dan hoje

15. 10. 2021

V mesecu oktobru, smo v dopoldanskem času odšli na
pohod po Ruski stezi. V naravi smo uživali, se družili,
opazovali in poslušali ter se igrali različne
igre.
Spoznavali smo se z gozdnim bontonom (RT).

5.

Vesela jesen

Oktober 2021

Ustvarjalne delavnice, kostanjev piknik in jesenska
tržnica v dopoldanskem času.

6.

Tradicionalni
slovenski zajtrk

19. 11. 2021

Vse slovenska akcija: otrokom smo pripravili tradicionalni
slovenski zajtrk.

7.

Delovni sestanek s
starši

november 2021

Odpadlo zaradi Covid 19 ukrepov.
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8.

Predbožični zajtrk

24. 12. 2021

Pripravili bomo poseben praznični zajtrk za vse otroke,
otroci bodo lahko tudi tako doživeli praznično vzdušje.

9.

Prireditve v okviru
Veselega decembra

december 2021

V prazničnem decembru smo po enotah poskrbeli za
posebno vzdušje v oddelkih. Posvetili smo se
kulturnemu prehranjevanju in otroke navajali na običaje.
Letos nas Dedek Mraz ni obiskal, nam je pa vseeno pustil
darila. V teh dneh so si otroci v telovadnici ogledali
lutkovno predstavo, v izvedbi vzgojiteljic enote RT.

10. Kulturni teden

07.- 11. 02. 2022 V dneh pred praznikom smo otrokom približali poezijo z
branjem pesmi in različnih besedil. Seznanili smo jih s
Francetom Prešernom in njegovo vlogo za našo kulturo.
V vrtcu smo pripravili tudi proslavo.

11. Pustna zabava

01. 03. 2022

12. Gregorjevo

11.3. 2022

13. Prikaz vzgojnega
dela

marec 2022

Odpadlo zaradi Covid 19 ukrepov.

april in junij 2022

Sodelovali bomo na revijah: otroških folklornih skupin,
otroških pevskih zborov, otroških plesnih skupin.

14. Sodelovanje na
občinskih revijah
15. Cici vesela šola

maj 2022

Pustno rajanje v vrtcu in vesela pustna povorka po kraju.
V sodelovanju s TD Rimske Toplice izdelujemo in
spuščamo »gregorčke« iz naravnih materialov, po reki
Savinji.

Izvajajo se dejavnosti po oddelkih.

16. Mlada poezija

25. 05. 2022

Rimske Toplice

17. Razstava v muzeju

01. 06. 2022

Otvoritev razstave v muzeju.

18. Športno popoldne

junij 2022

Druženje s starši je potekalo v popoldanskem času. Dan
je bil posvečen gibanju, zato so bile izbrane dejavnosti
skrbno pripravljene. delavnic izbirali štampiljke.

19. Zaključna prireditev

junij 2022

Pripravili bomo skupna druženje otrok, staršev in
strokovnih delavk ob zaključku šolskega leta in slovo od
otrok, ki gredo v šolo.

4.3.2 Prednostna naloga
V vrtcu v vsebine vzgojnega dela nenehno vpletamo različne naravovarstvene oziroma
ekološke teme. Zavedamo se namreč, da je skrajni čas, da spremenimo svoj odnos
do narave, če želimo, da jo zanamcem ohranimo vsaj približno takšno kot je. Potrebo
o ohranjanju narave moramo spremeniti v dejanja, obenem pa otrokom omogočiti, da
razvijajo pozitivna čustva do okolja in narave, na osnovi katerih bodo ponotranjili
pozitivne ekološke vrednote in si oblikovali ekološko zavest.
V okviru našega rednega vzgojnega dela izvajamo različne dejavnosti preko katerih
otroci spoznavajo živo in neživo naravo, pridobivajo spoštljiv odnos do nje, spoznavajo
problematiko odpadkov in možnosti ponovne uporabe, predvsem embalaže.
Seznanjajo se s pomenom čistega okolja in vode, kot vira življenja.
Globalni cilji:
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doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti,
stalnem spreminjanju in estetskih razsežnosti;
spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave;
razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive
narave.

4.3.3 Projekti
Projekti so se izvajali tekom šolskega leta, predstavljeni so bili v času trajanja in ob
zaključku šolskega leta.
Tabela 4: Projekti na ravni vrtca
Izvajalka

Naslov projekta

Čas trajanja

Sodelavci

Anja Skarlovnik, Dijana Janko,
Milena Cesar, Darja Učakar, Mojca
Velikonja

Bralna značka

skozi celo leto

pomočnica
vzgojiteljice,
Knjižnica Laško

Milena Cesar, Dijana Janko, Tina
Levičar, Anja Gotar, Julija Oblak,
Anja Skarlovnik, Darja Učakar,
Mojca Velikonja

Varno s soncem

skozi celo leto

pomočnica
vzgojiteljice,

Milena Cesar, Anja Skarlovnik,
Tadeja Stopar, Dijana Janko, Darja
Učakar, Mojca Velikonja, Julija
Oblak

Program
zdravstveno
vzgojnih tem za
vrtec (ZD Laško)*

skozi celo leto

Tina Levičar, Anja Gotar, Julija
Oblak, Darja Učakar, Mojca
Velikonja, Dijana Janko, Milena
Cesar, Anja Skarlovnik, Tadeja
Stopar

Voda iz pipe

skozi celo leto

NIJZ Celje
pomočnica
vzgojiteljice,
ZD Laško
pomočnica
vzgojiteljice,

*Projekt je bil izveden, glede na priporočila/navodila NIJZ.
Tabela 5: Projekti na ravni oddelka
Izvajalka

Naslov projekta

Čas trajanja

Sodelavci

Milena CESAR

Raziskujemo naš Jurklošter

skozi celo leto

pomočnica
vzgojiteljice,
otrok

starši

pomočnica
vzgojiteljice,
otrok

starši

pomočnica
vzgojiteljice,
otrok

starši

pomočnica
vzgojiteljice,
otrok

starši

Anja GOTAR

Diana JANKO

TINA LEVIČAR

Kaj že zmorem sam
Portfolio

skozi celo leto

Ciciban planinec
Malček bralček

skozi celo leto

Kaj že zmorem sam

skozi celo leto
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Julija OBLAK

Anja SKARLOVNIK

S Palčkom Bralčkom potujemo skozi celo leto
v svet pravljic

pomočnica
vzgojiteljice,
otrok

Pasavček

pomočnica
vzgojiteljice,

dec. 2021apr. 2022
okt. 2021maj 2022

Mali sonček
Od drevesa do papirja
Kraljična na zrnu graha
Gozdna pedagogika
Tadeja STOPAR

Mali sonček

Mojca VELIKONJA

februar-junij
projekt se oktobra
2021 zaključuje –
koordinatorka
projekta

Trajnostna mobilnost
Pasavček

Darja UČAKAR

starši

Naša mala knjižnica – BRALNI
PROJEKT
Gozdne
urice
–
gozdna
pedagogika
Vir zdravja in dobrega počutja –
TZ Slovenija

skozi celo leto

pomočnica
vzgojiteljice,
od februarja do Turistična
julija
Slovenije
junij 2022

Mali sonček
Gozdna pedagogika
Moja Slovenija
Matematike se veselim

oktober 2021-maj
2022
od februarja do
julija
oktober
2021junij 2022

pomočnica
vzgojiteljice,
Turistična
Slovenije

zveza

zveza

4.3.4 Sodelovanje s starši




Roditeljski sestanki: uvodni – konec avgusta 2021
zaključni – maj/junij 2022.
Pogovorne ure
Vsakodnevne izmenjave informacij

Ostale oblike sodelovanja:
1. skupno sodelovanje pri izvedbi projektov: Varno na soncu in Bralna značka za
predšolske otroke;
2. sodelovanje pri pripravi in izvedbi prireditev za otroke: Vesela jesen, prihod
dedka Mraza, in drugih prireditev, ki so načrtovane v okviru obogatitvenih
dejavnosti,
3. pomoč staršev pri zbiranju različnega materiala.
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4.3.5 Sodelovanje z okoljem in zunanjimi sodelavci
Tabela 6: Sodelovanje z okoljem in zunanjimi sodelavci
Zap. št

S kom

Vsebina

1.

Knjižnica Laško

Ure pravljic
Predšolska bralna značka (pravljice in ustvarjalne
delavnice)
Predstava Kekec v KC Laško;30.5.2022
Zaključek
bralne
značke
s
podelitvijo
diplom;10.6.2022 (RT)

2.

PGD Rimske Toplice, Zidani Most, Vaja evakuacije – dopoldan brez gasilcev zaradi
Jurklošter, Sedraž
Covid ukrepov (RT: 21.10.2021)

3.

PP Laško

4.

Zdravstveni dom Laško, ZD Laško, Skrb za zdravje - PROGRAM ZDRAVSTVENO
Nika Memon, Mateja Sotlar, dipl.m.s.
VZGOJNIH TEM
Reševalna služba, Matej Koren
Zobna preventiva
Natja Jajčevič, dipl.m.s.

5.

OŠ Antona Aškerca s podružnicami

Sodelovanje,
povezovanje
pri
različnih
dejavnostih, sodelovanje s svetovalno službo

6.

Muzej Laško

Razstava Vrtca Laško – Ponovna uporaba;
1.6.2022

7.

Rimske Terme d.o.o.

Sodelovanju pri pripravi različnih dogodkov

8.

Aqua Roma Rimske Toplice

Predstavitev projekta in razstava izdelkov otrok:
Rimske Topilce - vir zdravja in dobrega počutja
(Turistična zveza Slovenije);9.6.2022

9.

Krajevne skupnosti: Rimske Toplice, Sodelovanje na kulturnih dogodkih, priprava
Zidani Most, Jurklošter, Sedraž
prireditev za otroke

10.

RK Sedraž in Rimske Toplice

izdelava novoletnih voščilnic

11.

JSKD – Območna izpostava Laško

Sodelovanje na revijah otroških
folklornih skupin ter pevskih zborov.

12.

Kulturna društva: Zidani Most, Rimske Sodelovanje pri pripravi kulturnih dogodkov
Toplice, Jurklošter, Sedraž
RT: MLADA POEZIJA (25.5.2022)

13.

Turistično društvo RT

Gregorjevo;11.3.2022

14.

STIK Laško

Sodelovanje pri izvedbi prireditev

15.

GCC
Pedagoška fakulteta Maribor
Pedagoška fakulteta Koper

Praksa dijakov
Praksa študentov

16.

Trgovska družba Spar

Sodelovanje ob obletnici otvoritve (Zidani Most,
Rimske Toplice)

17.

Komunala Laško, g Verbovšek

Ogled izvira pitne vode Lurd in zajetja (8.6.2022)

18.

Čebelarska zveza Slovenije

Tradicionalni
slovenski
zajtrk
–
brez
predstavnika čebelarjev zaradi Covid ukrepov;
19.11.2021

19.

Planinsko društvo

Ciciban planinec

20.

Lovsko društvo

Izlet, opazovanje živali, narave (ZM)

21.

Rudarsko društvo Sedraž

Obisk rudnika, razstave

Preventiva v prometu
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22.

Razstava otroških slik v izložbi

Office&More

4.3.6 Pedagoško in ostalo delo strokovnih delavk
Strokovni aktivi
Strokovne delavke smo bile vključene v naslednje aktive:
Tabela 7: Strokovni aktivi
Aktiv

Vključene strokovne delavke

1 – 3 leta

Anja Gotar, Tina Počivalšek, Tadeja Stopar, Anja Motoh/Špela Gračner, Tina
Levičar, Nika Padežnik
Vodja: Tadeja Stopar

2 – 4 let

Julija Oblak, Branka Labohar
Vodja: Jasmina Perc

4 – 6 let

Anja Skarlovnik, Nataša V. Ljubej, Marinka Bukovšek, Darja Učakar, Romana
Košič
Vodja: Anja Skarlovnik

1 - 6 let

Dijana Janko, Petra Medvešek, Milena Cesar, Zlatka Vešligaj
Vodja: Anja Zalokar

5 – 6 let

Mojca Velikonja, Mateja Ferčec
Vodja: Mojca Velikonja

Aktiv DSP

Mojca Velikonja, Mateja Ferčec, Darja Učakar, Romana Košič,
Vodja: Sarah Vintar

Aktivi so bili izvedeni trikrat v šolskem letu. Prvi aktiv je bil izveden preko ZOOM-a,
ostala dva pa v živo.
Delovni sestanki
Delovni sestanki so bili izvedeni:
1. 06. september 2021
Dnevni red:
1. Organizacija dela po enotah
2. Analiza izvajanja priporočil NIJZ v oddelkih in ostalih prostorih (zaposleni, starši,
otroci)
3. Pregled nalog in zadolžitev iz LDN enote Rimske Toplice
4. Dogovor o poteku dejavnosti v jesenskih mesecih:
 Teden otroka
 Vesela jesen-prostor, oblika prireditve/okvirni potek
 Vaja evakuacije
 Slovenski tradicionalni zajtrk
5. Teme prednostne naloge »Nazaj k naravi« za 2021/2022
6. Fond ur (razčlenitev)
7. Razno
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2. 23. oktober 2021 (preko aplikacije ZOOM)
Dnevni red:
1. Pregled in ovrednotenje organizacije dela v enoti Rimske Toplice
2. Dogovor o dejavnostih, ki se bodo izvedle v prazničnem mesecu:
a. Krašenje vrtca in start v veseli december
b. Cici kino v igralnici/telovadnici
c. Izvedba lutkovne/gledališke igre za otroke
d. Obisk dedka Mraza, obdarovanje
e. Ostale decembrske malenkosti (vizitke, obvestila, dopusti….)
3. Vrtec na ogled postavi, Muzej Laško
4. Razno
3. 12. april 2022
Dnevni red:
1. Pogovor o izvedenih popoldanskih dejavnostih za starše (srečanja in nastopi),
ter kratek pregled šolskega leta 2021/2022.
2. Prihajajoči aktualni dogodki ob iztekajočem se šolskem letu (skupno srečanje
na enotah-maj 2022, muzej, zaključki šolskega leta)
3. Pohorje
4. Razno
Zadolžitve strokovnih delavk v enoti
Tabela 8: Zadolžitve strokovnih delavk v enoti
Zap. št.

Kaj

Kdo

Vsebina

1.

Pevski zbor

Tadeja Stopar
Anja Gotar

Priprava na Revijo otroških pevskih
zborov.

2.

Plesna skupina

Anja Skarlovnik
Dijana Janko
Julija Oblak

Priprava na Revijo otroških plesnih
skupin.

3.

Folklorna skupina

Darja Učakar

Priprava
na
Revijo
folklornih skupin

4.

Ciciban planinec

Mojca Velikonja
Mateja Ferčec
Diana Janko

Izleti

5.

Zbirka otroške literature

Darja Učakar
Petra Medvešek
Tadeja Stopar
Anja Motoh

Skrb za urejenost in dopolnjevanje
zbirke.

6.

Zbirka strokovne literature

Petra Medvešek
Tadeja Stopar
Anja Motoh, Darja
Učakar,

Ureditev zbirke, priprava kataloga,
skrb za urejenost in dopolnjevanje
zbirke.
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7.

Zbirka didaktičnih sredstev

Romana Košič, Anja
Gotar
Petra Medvešek
Nataša V. Ljubej

8.

Zbirka glasbenih instrumentov Anja Skarlovnik, Tina
Počivalšek

Skrb za urejenost in dopolnjevanje
zbirke.

9.

Urejanje likovnega kabineta

Skrb za urejenost in dopolnjevanje
zbirke.

10.

Zbirka lutk in drugih rekvizitov Anja Gotar

11.

Kotički za
starše/oglasne Vse strokovne delavke Skrb za vse kotičke,
deske/jedilniki
obvestili, jedilniki.

12.

Pregled igrišča in igral

Romana Košič

13.

Skrb za vrtec in okolico

Milena Cesar,
Zlatka Vešligaj,
Dijana Janko

13.

Vrtna
uta/terasa
igralnicami

14.

Urejenost športnega kabineta

Mateja Ferčec, Anja
Skrb za urejenost.
Motoh, Nataša V.
Ljubej, Romana Košič

15.

Skrb za oblačila za revije

Anja Skarlovnik,
Branka Labohar

16.

Prispevki za Laški bilten

vse strokovne delavke Pripravljajo se prispevki – glede na
po razporedu oz. po
zanimivost dogodka.
enotah

17.

Poverjenica otroških revij

Milena Cesar,
Diana Janko, Mateja
Ferčec

18.

Cici vesela šola

Mateja Ferčec
Dijana Janko

19.

Urejanje visoke grede

Mojca Velikonja
Tina Počivalšek

20.

Poverjenica Civilne zaščite/rk Tina Počivalšek
Mateja Ferčec

21.

Mentorstvo dijakom

Anja Gotar

22.

Omarica s ključi

Branka Labohar

23.

Vodja aktiva

Anja Skarlovnik,
Mojca Velikonja,
Tadeja Stopar

24.

Koordinatorka
pedagogike

25.

Lektoriranje internega gradiva Kristina Počivalšek

26.

Urejanje spletne strani

Branka Labohar,
Anja Skarlovnik

pred Mateja Ferčec,
Tina Počivalšek,
Romana Košič,
Branka Labohar,
Anja Motoh
Nataša V. Ljubej

gozdne Darja Učakar

Tadeja Stopar
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Ureditev zbirke, priprava kataloga,
skrb za urejenost in dopolnjevanje
zbirke.

Urejanje, dopolnjevanje zbirke.
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Dnevni pregledi igrišča.

Skrb za urejenost.

Zbiranje naročil, distribucija.

Skrb za urejenost.

Skrb za urejenost in dopolnjevanje
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Petra Medvešek
Julija Oblak
27.

Vsakodnevni pregled in
obveščanje strokovnih delavk
o prispeli elektronski pošti

Dijana Janko, Julija
Oblak. Tadeja Stopar

28.

Pregled igrišča,
urejanje el. pošte

Milena Cesar

Varstvo starejših delavcev v skladu
z 62. čl. KPVIZ

29.

Pregled igrišča,
skrb za vrtno uto

Romana Košič

Varstvo starejših delavcev v skladu
z 62. čl. KPVIZ

4.3.7 Strokovno izpopolnjevanje v šolskem letu 2021/22
Izobraževanje za vse pedagoške delavce
- Študijske skupine
- Strokovni aktivi
- Aktiv DSP
Seminarji
ANJA GOTAR:
 Zavod modrin, Svetovalno – izobraževalni zavod za starše, otroke in
mladostnike. TEMA: Kako pomagamo otroku (mladostniku) v stiski,
predavateljica: ga. Damjana Šmid


Zavod modrin, Svetovalno – izobraževalni zavod za starše, otroke in
mladostnike. TEMA: Trening socialnih veščin, predavateljica: ga. Damjana
Šmid

DARJA UČAKAR:




Študijska skupina, zoom sestanki v 3 delih (1. del: zoom srečanje – 9.9.2021;
2. in 3. del: naloga in zoom srečanje – 29.9.2021)
Predavanje za starše: Pripravljenost otrok na vstop v šolo – 11.11. 2021
Gozdna pedagogika 1 ( MUNERA - GCC) Uvodno in zaključno predavanje z
delavnicami na terenu, v skupnem obsegu 50 pedagoških ur (od 7.9.2021 do
16.10.2021)

ROMANA KOŠIČ:



Študijska skupina, zoom sestanki v 3 delih (1. del: zoom srečanje – 9.9.2021;
2. in 3. del: naloga in zoom srečanje – 29.9.2021)
Predavanje za starše: Pripravljenost otrok na vstop v šolo – 11.11. 2021

MOJCA VELIKONJA:




Vzgojno zahtevni otroci, predavateljica Alenka Stare, preko aplikacije ZOOM (6.
11. 2021).
PREDSTAVITEV PROJEKTA ERASMUS + MEYE, GCC (22. 6. 2022).
Zavod modrin, Svetovalno – izobraževalni zavod za starše, otroke in
mladostnike. TEMA: Trening socialnih veščin, predavateljica: ga. Damjana
Šmid (junij 2022).
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Zavod modrin, Svetovalno – izobraževalni zavod za starše, otroke in
mladostnike. TEMA 30 dni za 30 vzgojnih nasvetov, Predavateljica Damjana
Šmid (junij 2022).
Varstvo pri delu in požarna varnost, Varstvo pri delu in požarna varnost
(Izvajalec: Jure Černič, dipl. var. inž.) - 21. 04. 2022.

MATEJA FERČEC:







Vzgojno zahtevni otroci, predavateljica Alenka Stare, preko aplikacije ZOOM (6.
11. 2021).
Kako spodbujati razvoj zgodnje pismenosti otrok, CICIAKADEMIJA (11. 1.
2022).
Glasbena vzgoja v vrtcih, CICIAKADEMIJA (8. 3. 2022).
Joga za otroke s kačalinko, predavateljica Anja Kralj Okorn (8. 3. 2022).
Gibanje in predšolski otroki, CICIAKADEMIJA (5. 4. 2022).
Likovno ustvarjanje v predšolskem obdobju, CICIAKADEMIJA (10. 5. 2022).

DIJANA JANKO:








Strokovno predavanje PRIPRAVLJENOST OTROKA NA VSTOP V ŠOLO 11.11.2021 Predavala je univ. dipl. pedagoginja Mateja Petric, direktorica
Posvetovalnice za učence in starše Novo Mesto. Teme predavanja so bile:
celostni razvoj otroka, spremljanje in ugotavljanje različnih vrst zrelosti ter
spretnosti, značilnosti in vrednote, ki jih otrok potrebuje ob vstopu v šolo.
Strokovno predavanje Kako spodbujati razvoj zgodnje pismenosti predšolskih
otrok, dr. Ljubica Marjanovič Umek ( CiciAkademija ) Predavanje je potekalo
preko spleta, 11.1.2022.
Strokovno predavanje Kako te beseda objame, Tone Svetina ( CiciAkademija )
- 9.2.2022.
Predavanje Katarine Virant Iršič Glasbena vzgoja v vrtcih ( Ciciakademija) 8.3.2022.
Spletno predavanje Gibanje in predšolski otroci, ki sta ga pripravili Katarina
Bizjak Slanič in dr. Marjeta Kovač (Ciciakademija) - 5.4.2022.
Spletno srečanje ciciAkademije, Likovno ustvarjanje v predšolskem obdobju,
predavateljica Silva Karim – 10. 5. 2022 Predavala je o pomenu likovnega
ustvarjanja za najmlajše in nam natresla zanimive ideje za .ustvarjanje, ki jih
bomo lahko uporabili v praksi.

PETRA MEDVEŠEK:





Strokovno predavanje PRIPRAVLJENOST OTROKA NA VSTOP V ŠOLO 11.11.2021 Predavala je univ. dipl. pedagoginja Mateja Petric, direktorica
Posvetovalnice za učence in starše Novo Mesto. Teme predavanja so bile:
celostni razvoj otroka, spremljanje in ugotavljanje različnih vrst zrelosti ter
spretnosti, značilnosti in vrednote, ki jih otrok potrebuje ob vstopu v šolo.
Strokovno predavanje Kako spodbujati razvoj zgodnje pismenosti predšolskih
otrok, dr. Ljubica Marjanovič Umek ( CiciAkademija ) Predavanje je potekalo
preko spleta, 11.1.2022.
Strokovno predavanje Kako te beseda objame, Tone Svetina ( CiciAkademija )
- 9.2.2022.
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Predavanje Katarine Virant Iršič Glasbena vzgoja v vrtcih ( Ciciakademija) 8.3.2022.
Spletno predavanje Gibanje in predšolski otroci, ki sta ga pripravili Katarina
Bizjak Slanič in dr. Marjeta Kovač (Ciciakademija) - 5.4.2022.
Spletno srečanje ciciAkademije, Likovno ustvarjanje v predšolskem obdobju,
predavateljica Silva Karim – 10. 5. 2022 Predavala je o pomenu likovnega
ustvarjanja za najmlajše in nam natresla zanimive ideje za .ustvarjanje, ki jih
bomo lahko uporabili v praksi.

ANJA SKARLOVNIK:





Študijska skupina, zoom sestanki v 3 delih (1. del: zoom srečanje – 9.9.2021;
2. in 3. del: naloga in zoom srečanje – 29.9.2021)
ZBOROVSKA ŠOLA: 1. del (5. 10. 2021); 2. del (6. 10. 2021) - 1. del (Živali, ki
so ostale brez pesmic; Ukulele v vrtcu), 2. del pesmi za predšolske otroke, V
mojem svetu z ukulele). Izvajalci: 1. del (Katja Šuštar, Matjaž Predanič, Lucija
Ojsteršek); 2. del (Dora
Ožvald, Tadeja Antončič, Andreja Rustja, Eva Čeh)
CICI akademija (izobraževanje na daljavo) - 24. 11. 2021, 11. 01. 2022, 9. 02.
2022, 8. 03. 2022, 5. 04. 2022, 10. 05. 2022.
Tema: Šola o strahu; .Kako spodbujati razvoj zgodnje pismenosti predšolskih
otrok?; Kako te beseda objame; Glasbena vzgoja v vrtcu; Gibanje in
predšolski otrok; Likovno ustvarjanje v predšolskem obdobju.
Izvajalci: medijska psihologinja Martina Peštaj, dr. Ljubica Marjanovič Umek;
Peter Svetina; Katarina Virant Iršič; Katarina Bizjak Slanič in dr. Marjeta
Kovač; Silva Karim je mag. znanosti in prof. likovne vzgoje.



JOGA ZA OTROKE S KAČALINKO: Joga za otroke – 8. 03. 2022; Izvajalka:
Anja Kralj Okorn



POVEZOVANJE Z NARAVO, PLESOM IN PETJEM, KOT MEDIJ
TRAJNOSTNEGA RAZVOJA; Povezovanje z naravo, plesom in petjem, kot
medij trajnostnega razvoja; Izvajalka: Dr. Albinca Pesek – 28. 01. 2022, 29.01.
2022 ter 4. 02. 2022.
17. STROKOVNI POSVET DOBRIH PRAKS V VRTCIH; Narava v izvedbenem
kurikulumu, Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana; Izvajalci: doc. dr. Marcela
Batistič Zorec, izr. prof. dr. Nataša Dolenc Orbanić, prof. soc. in bio. Vesna
Lavrinc – 31. 05. 2022.
PRIPRAVLJENOST OTROKA NA ŠOLO (Izobraževanje v okviru vrtca);
Predavateljica: univ. dipl. pedagoginja Mateja Petric, direktorica Posvetovalnice
za učence in starše Novo Mesto – 11. 11. 2021.
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST, Varstvo pri delu in požarna
varnost (Izvajalec: Jure Černič, dipl. var. inž.) - 21. 04. 2022.






NATAŠA V. LJUBEJ:


Študijska skupina, zoom sestanki v 3 delih (1. del: zoom srečanje – 9.9.2021;
2. in 3. del: naloga in zoom srečanje – 29.9.2021)



CICI akademija (izobraževanje na daljavo); Šola o strahu; .Kako spodbujati
razvoj zgodnje pismenosti predšolskih otrok?; Kako te beseda objame;
Glasbena vzgoja v vrtcu; Gibanje in predšolski otrok; Likovno ustvarjanje v
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predšolskem obdobju. Izvajalci: medijska psihologinja Martina Peštaj, dr.
Ljubica Marjanovič Umek; Peter Svetina; Katarina Virant Iršič; Katarina Bizjak
Slanič in dr. Marjeta Kovač; Silva Karim je mag. znanosti in prof. likovne vzgoje.
- 24. 11. 2021, 11. 01. 2022, 9. 02. 2022, 8. 03. 2022, 5. 04. 2022, 10. 05. 2022.


PRIPRAVLJENOST OTROKA NA ŠOLO (Izobraževanje v okviru vrtca);
Predavateljica: univ. dipl. pedagoginja Mateja Petric, direktorica Posvetovalnice
za učence in starše Novo Mesto – 11. 11. 2021.

MARINKA BUKOVŠEK:


PRIPRAVLJENOST OTROKA NA ŠOLO (Izobraževanje v okviru vrtca);
Predavateljica: univ. dipl. pedagoginja Mateja Petric, direktorica Posvetovalnice
za učence in starše Novo Mesto – 11. 11. 2021.

TADEJA STOPAR:






Študijsko srečanje v MS Teams v času od 24. avgusta do 30. septembra 2021,
v treh delih po modelu 4+2+2 (2.9., nato samostojno delo, 29.9.) Digitalna
kompetenca in smiselna ter varna raba digitalne zgodbe
22.9.2021 Trajnostna mobilnost – zaključna konferenca (preko ZOOM –a)
5.10. – 6.10. 2021 Zborovska šola za vrtce
11.11.2021 Zrelost otroka za šolo, Predavateljica ga. Mateja Petric iz
Posvetovalnice za učence in starše Novo Mesto
17.2. 2022 izobraževanje Pasavček – Prometna vzgoja

ANJA MOTOH:



Študijsko srečanje v MS Teams v času od 24. avgusta do 30. septembra 2021,
v treh delih po modelu 4+2+2 (2.9., nato samostojno delo, 29.9.) Digitalna
kompetenca in smiselna ter varna raba digitalne zgodbe
11.11.2021 Zrelost otroka za šolo, Predavateljica ga. Mateja Petric iz
Posvetovalnice za učence in starše Novo Mesto

4.3.8 Mentorstva dijakom/študentom
ANJA GOTAR:
 Lana Počivalšek – dijakinja 1. letnika predšolske smeri (GCC). Praksa je
potekala en teden od 27.1.2022 do 31.1.2022
JULIJA OBLAK:


Žan Tovornik, dijak Gimnazije Celje – Center, smer predšolska vzgoja:

Opravljanje obvezne prakse od 08. 11 – 19. 11. 2021.
Opomba: Zaradi odsotnosti (covid) je Žan nadomeščal prakso v času od 06. 06. – 10.
06. 2022, z izjemo četrtka, 09. 06., ker so imeli športni dan.


Nika Padežnik: Opravljanje nastopov za strokovni izpit (17. 12. 2021; 21. 12.
2021; 22. 12. 2021; 23. 12. 2021; 27. 12. 2021).

DARJA UČAKAR:


Dijakinja Sara Cigelnjak, 2. letnik VPO, skupno trajanje prakse 40 ur (8. 11.
2021; 9. 11. 2021 – 12. 11. 2021 – šola odredila karanteno; 15. 11. 2021 – 19.
11. 2021; 6. 6. 2022 – 10. 6. 2022 – nadomeščala izostanek zaradi karantene
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Dijakinja se je udeležila tudi popoldanskih dejavnosti (aktiv vzgojiteljic, zaključek
šolskega leta z roditeljskim sestankom – 9. 6. 2022).
ANJA SKARLOVNIK:


Dijakinja 3. letnika Druge gimnazije Maribor – Nika Jerman - Opravljala je
strnjeno prakso v času: od 17. 01. 2022 do 21. 01. 2022; od 24. 01. 2022 do
petek, 28. 01. 2022; od 31. 01. 2022 do 4. 02. 2022

TADEJA STOPAR:


Praktični nastopi Marinka Bezgovšek za strokovni izpit

1. Prvi praktični nastop – 4.10. 2021
2. Drugi praktični nastop – 5.10.2021
3. Tretji praktični nastop – 8.10.2021
4. Četrti praktični nastop – 14. 10. 2021
5. Peti praktični nastop – 18. 10. 2021
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6. REALIZACIJA OPRAVLJENEGA DELA POMOČNICE
RAVNATELJICE VRTCA LAŠKO
(pripravila Greta Labohar Škoberne, dipl. vzg., pom.rav.)
Pomočnik ravnatelja pomaga ravnatelju pri opravljanju pedagoških nalog. Opravlja
naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj ter ga nadomešča, kadar je odstoten.
V okviru nalog zlasti:
























pomaga pri organizaciji izobraževalnega dela vrtca oziroma zavoda;
pomaga pri oblikovanju predloga letnega delovnega načrta zavoda in
predloga nadstandardnih programov;
organizira nadomeščanje odsotnih strokovnih delavcev;
skrbi za urejenost dokumentacije;
pomaga pri pripravi in izvajanju letnega programa strokovnega izobraževanja
in izpopolnjevanja delavcev zavoda;
sodeluje pri zagotavljanju uresničevanja pravic in dolžnosti udeležencev
izobraževanja;
pomaga pri vodenju dela vzgojiteljskega zbora in vodenju strokovnih aktivov;
v skladu s pooblastilom ravnatelja je navzoč pri vzgojno-izobraževalnem delu
strokovnih delavcev, spremlja njihovo delo in jim svetuje;
pomaga pri načrtovanju in izvedbi sodelovanja vrtca s starši;
sodeluje z zunanjimi ustanovami in drugimi organizacijami;
spremlja zakone in predpise ter sodeluje pri urejanju kadrovskih zadev;
ravnatelju predlaga delavce za napredovanje v nazive in plačilne razrede;
ravnatelju daje predloge za ocenjevanje delovne uspešnosti;
sodeluje pri organizaciji prireditev, razstav, tekmovanj;
pripravlja statistična in druga poročila;
sodeluje pri uvajanju novosti sistema HCCP z vodjo kuhinje in strokovnimi
delavkami v vrtcu;
spremlja vključevanje otrok v skupini;
razvija strokovno delo v vrtcu, vodi načrtovanje, spremlja in vrednoti različne
projekte;
organizira in izvaja strokovno izpopolnjevanje delavcev;
sodeluje z vzgojno varstvenimi zavodi, Centrom za socialno delo, Zavodom za
zaposlovanje, osnovno šolo…..;
načrtuje, usklajuje delo v vrtcu;
svetuje in strokovno pomaga tehničnemu osebju;
opravlja druga dela po nalogu in pooblastilu ravnatelja in v skladu s predpisi.

V nujnih primerih delavec opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis
njegovih delovnih nalog.
V skladu s 4. členom Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje (Ur.l. RS, št. 27/14, 47/17, 43/18, 54/21), ki določa normative za
pomočnika ravnatelja samostojnega vrtca in sicer:

48

VRTEC LAŠKO
REALIZACIJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

(1) Ravnatelj imenuje pomočnika ravnatelja v vrtcu s 17 oddelki, za vsakih
nadaljnjih 18 oddelkov se sistemizira dodatno delovno mesto pomočnika ravnatelja.
(2) V vrtcu s 17 oddelki je obveznost pomočnika ravnatelja v okviru polne
delovne obveznosti 13,5 ure dela z otroki oziroma 18 ur svetovalnega dela na teden.
Za vsaka dva oddelka več od 17 oddelkov se obveznost pomočnika ravnatelja zmanjša
za 1,5 ure dela z otroki oziroma 2 uri svetovalnega dela na teden. Enako se določi
obveznost dela z otroki oziroma svetovalnega dela za vsakega naslednjega
pomočnika ravnatelja.
(3) Če pomočnik ravnatelja pedagoško vodi oddelke na treh lokacijah, se
normativ za sistemizacijo zmanjša za en oddelek, za vsaki dve dodatni lokaciji pa še
za en oddelek.
Vrtec Laško v šolskem letu 2021-2022 šteje 30 oddelkov na 10 lokacijah, ki so
razpršene po občini Laško. V tem okviru mora pomočnik ravnatelja opraviti 1,5 ure na
teden neposrednega dela z otroki oziroma 2 uri na teden svetovalnega dela.
Upoštevajoč redni letni dopust za koledarsko leto (39 dni-to je 8 tednov) od skupnih 52
tednov v letu, znaša neposredno delo z otroki 66 ur oz. 88 svetovalnega dela
(1,5ure/teden oz. 2 uri/teden).
Zaradi daljše bolezenske odsotnosti v tem šolskem letu 2021-2022 (od 1.9.2021 do
1.1.2022) znaša moje neposredno delo v oddelku z otroki v obdobju od januarja do
konca avgusta 2022 za 26 tednov -39 ur neposrednega dela z otroki oziroma 52 ur
svetovalnega dela v okviru moje delovne obveze.
V šolskem letu 2021/22 sem kot pomočnica ravnateljice delovala na naslednjih
področjih:
Obravnava otrok s posebnimi potrebami
Sodelovala sem ter spremljala in se udeleževala srečanj pri pripravi individualiziranega
programa dela, polletnih evalvacij ter zaključne letne evalvacije za vse otroke s
posebnimi potrebami v sodelovanju z vzgojiteljico, izvajalci DSP, svetovalno delavko
vrtca, starši in ravnateljico vrtca. V tem šol. letu je bilo v obravnavi 19 otrok na vseh
enotah vrtca. Opravila sem 36 ur svetovalnega dela v sklopu sodelovanja, pri
pripravah, evalvacijah ter realizacijah pri individualiziranih programih za posamezne
otroke.
Enota vrtca:
LAŠKO
DEBRO
RIMSKE TOPLICE
REČICA
ŠENTRUPERT
JURKLOŠTER
VRH NAD LAŠKIM
SEDRAŽ
Skupaj

Število otrok:
3
3
2
3
2
1
2
3
19
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Opravlj. ure:
6
7
3
6
3
2
4
5
36 ur
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Sodelovanje v procesu všolanja otrok
Sodelovanje je potekalo na sestankih Komisije za ugotavljanje pripravljenosti otrok za
vstop v šolo.
Sodelovanje s vzgojiteljicami posameznih skupin, svetovalno delavko ter izvajalko
DSP ter strokovnimi delavci OŠ, za namene ugotavljanja pripravljenosti otrok za vstop
v šolo ter oblikovanju in sestavi skupin za naslednje šolsko leto z vključitvijo na novo
sprejetih otrok za leto 2022 – 2023.
Pedagoška praksa dijakov, prekvalifikacije ter izvedba nastopov kandidatov za
strokovni izpit
Spremljala in ocenjevala sem 3 dijakinje 4 letnikov srednje pedagoške šole-smer
vzgojitelj predšolskih otrok. Vsaka dijakinja je opravila 3 nastope. To so bile: Maruša
Zdovc, Monika Gračner in Patricija Mehle.
Prekvalifikacijo s tremi nastopi v oddelku sta opravila Domen Aleš Dergan in Andreja
Moffat.
Pet nastopov z različnih področij za opravljanje strokovnega izpita za področje
predšolske vzgoje sta pozitivno opravili Zala Gračner in Marinka Bukovšek.
Ostalo delo
V okviru opravljanja neposrednega dela z otroki sem dopolnjevala po potrebi skupno
prisotnost dveh strokovnih delavk v oddelkih ter spremljala otroke različnih skupin pri
prevozih z avtobusi. Nudila in sodelovala sem pri spremstvu otrok na sprehodih in
drugih aktivnostih, ki so potekale izven vrtca.
Opravila sem 11 ur neposrednega dela spremstva otrok oz. varstva v oddelku pri
nadomeščanju strokovne delavke.
Datum:
12.5.2022

30.5.2022

Spremstvo in nadomeščanja v oddelkih:
Porabljen čas v urah:
Odd. zajčki, veverice, metulji, pikapolonice in
čebelice- avtobusni prevoz na relaciji
4
Laško-Celje in nazaj.
Spremstvo otrok odd. Jurklošter na predstavo
3
v KC Laško v okviru zaključka Bralne značke v
sodelovanju z knjižnico Laško.
Nadomeščanje v oddelku DV Gradišnik
4
(izobraževanje varstva pri delu).
SKUPAJ
11 UR
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7. POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
ZA SVETOVALNO SLUŽBO
(pripravila Sarah Vintar, univ. dipl. psihologinja)
V šolskem letu 2021/22 je svetovalna služba delovala na naslednjih področjih:
1.
2.
3.
4.
5.

svetovalno delo z otroki, predvsem obravnava otrok s posebnimi potrebami
svetovalno delo s strokovnimi delavci
svetovalno delo s starši,
sodelovanje z vodstvom in
sodelovanje z zunanjimi ustanovami.

Svetovalno delo z otroci, starši in strokovnimi delavci
V šolskem letu 2021/2022 je bila posebna pozornost namenjena otrokom s
posebnimi potrebami in otrokom iz ranljivih skupin. V sodelovanju s strokovnimi
delavkami v oddelkih in inkluzivno pedagoginjo smo bili pozorni na odkrivanje
morebitnih znakov, ki kažejo na stisko v družini oz. pri otroku.
Delo z otroki
Izvajalo se je posredno, preko sodelovanja s starši, strokovnimi delavkami in
zunanjimi organizacijami, skozi celo leto. Namenjeno je bilo podpori otrokovega
razvoja, preventivnemu delu ter vsebuje:
 redni obiski oddelkov, tekom leta sem obiskala vse oddelke Vrtca Laško, z
izjemo DV Gradišnik.
 pogovori s strokovnimi delavkami o posebnostih otrok; delo je potekalo skozi
celo leto, hkrati z odkrivanjem otrok s posebnostmi v razvoju, vedenju in
čustvovanju.
 načrtovanje pomoči s strokovnimi delavkami in starši (delo z otrokom v vrtcu in
doma, napotitev v dodatno strokovno obravnavo ali postopek zgodnje
obravnave); v postopek zgodnje obravnave smo usmerili posamezne otroke iz
oddelkov Zvezdice, Pikapolonice, Jurklošter, Zidani Most, Zajčki, Zajci, Ježki,
Čebelice in Miške, poteka še identifikacija otrok iz oddelkov Gosenice, Čuki,
Sončki, Zmajčki, Veverice in Lisičke.
 vključevanje v dejavnosti v skupinah ter opazovanje socialne dinamike v
skupini; posebna pozornost je bila potrebna v oddelkih Lisičke, Čebelice,
Pikapolonice, Zajčki, Zajci, Sončki, Zvezdice in Luna.
 identifikacija otrok s posebnimi potrebami in tistih z rizičnimi dejavniki in
koordinacija izvajanja DSP:
o priprava individualiziranih programov in poročil v sodelovanju s
strokovno skupino;
o spremljanje in evalvacija napredka v sodelovanju s strokovno skupino;
o skrb za redno medsebojno komunikacijo in sodelovanje članov
strokovne skupine in staršev;
o podpora staršem v postopku zgodnje obravnave;
o sodelovanje z razvojno ambulanto s centrom za zgodnjo obravnavo
otrok.
 preventivno delo – spremljanje otrok, iskanje vzrokov za morebitne težave ter
sodelovanje pri izbiri različnih ukrepov, s katerimi otroku omogočamo
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normalen razvoj oziroma odklanjamo okoliščine, ki bi utegnile pustiti otroku
trajno nezaželene posledice;
priprava razvojno-preventivnih aktivnosti npr. socialno in čustveno učenje,
samozavedanje in samoregulacija čustev in vedenja, prepoznavanje čustev pri
drugih in empatija v podporo otrok;
spremljanje otrok z izkušnjo nasilja; potekala je prijava dveh primerov nasilja v
družini.
spremljanje otrok obravnavanih na CSD ali vodenih v RACZO ZD Celje je
potekalo, RACZO ZD Trbovlje oz. drugih zdravstvenih ustanovah je potekalo
skozi celo leto za približno 42 otrok;
izvedba psihodiagnostike otrok, ki potrebujejo obravnavo svetovalne službe;
psihodiagnostika se je izvedla pri enem otroku za potrebe odložitve šolanja.

Sodelovanje s starši
Cilj dela s starši je bilo skupno zagotavljanje čimbolj kvalitetnega življenja otrok,
preko vzajemne pomoči pri razumevanju in spodbujanju otrokovega razvoja.
 individualni pogovori, posvetovanje o otrokovih posebnostih, o razvoju,
opažanjih, počutjem, odzivanjem;
 zagotavljanje dostopnosti svetovalne službe (uradne ure, pogovorne ure za
starše, možnost telefonskih pogovorov, komunikacija preko e-pošte);
 posvetovanje o prehodu otroka iz vrtca v šolo, odložitvi šolanja;
 podpora in posvetovanje staršem ob vpisu in vstopu otroka v vrtec, ter v
uvajalnem obdobju za vse starše novincev;
 informiranje in posvetovanje s starši glede vpisa in uvajanja v vrtec;
 informiranje staršev in skrbnikov o možnosti pridobitve pomoči ob zaznanih
razvojnih ali čustveno vedenjskih težavah otrok;
 podpora družinam, ki prihajajo iz tujega okolja;
 podpora družinam s posebnimi socialnimi razmerami;
 sodelovanje na roditeljskih sestankih staršev novincev (april, maj);
 pogovori s starši ob intervencijah oziroma nastalih problemih;
 sodelovanje na svetu staršev;
 posodabljanje informacij za starše na spletni strani vrtca.
Sodelovanje s strokovnimi delavkami
Svetovalna služba je bila dostopna in imela redne stike s strokovnimi delavkami z
namenom izmenjave aktualnih informacij, posvetovanja in poznavanja značilnosti
otrok in oddelkov:
 posvetovanje o izzivih v oddelku, posebnostih posameznih otrok;
 posvetovanje v primeru identifikacije odstopanj v otrokovem razvoju;
 opazovanje funkcioniranja otrok v skupini po predhodnem dogovoru s
strokovnimi delavci in soglasjem staršev.
 pomoč pri načrtovanju pomoči in prilagoditev;
 pomoč pri načrtovanju pogovorov s starši;
 sodelovanje pri pripravi poročil za zunanje institucije in individualiziranih
programov;
 nudenje podpore za razvijanje spodbudnega učnega okolja;
 predlogi za strokovno izpopolnjevanje (izobraževanja, literatura);
 sodelovanje pri vključevanju in uvajanju novo sprejetih otrok v skupino – po
potrebi;
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pomoč in svetovanje vzgojiteljicam in vzgojiteljicam - pomočnicam vzgojiteljic
po potrebi ob izpostavljeni problematiki pri delu z otroci ali njihovimi starši;
pomoč in svetovanje vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic, ki imajo v svoje
skupine vključene otroke s posebnimi potrebami, rizičnimi dejavniki v razvoju
ali vezanimi na okolje, iz katerega izhajajo;
pomoč pri oblikovanju prilagoditev, kjer se nakazujejo težave pri vodenju otrok
v skupini, v težavnem prilagajanju otroka v skupino, pomoč pri oblikovanju
pozitivne socialne klime v skupini;
vodenje Strokovnega tima Vrtca Laško;
sodelovanje na vzgojiteljskih konferencah;
letni obisk oddelkov po koncu uvajalnega obdobja in hospitacija v oddelkih po
potrebi ali na povabilo vzgojiteljic ob izpostavljeni problematiki.

Preventivno svetovalno delo s strokovnimi delavkami:
 priprava Individualnih programov v sodelovanju z vzgojiteljicami, pomočnicami
vzgojiteljic za otroke z OPP in tiste, ki imajo spremljevalce;
 sodelovanje na strokovnih skupinah in timskih sestankih s strokovnimi
delavkami, izvajalko DSP, logopedinjo;
 vodenje strokovnih skupin za pripravo in evalvacijo Individualiziranega
programa vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami;
 seznanjenje s sodobnimi trendi v vzgoji in izobraževanju soustvarjanje
kvalitetnega življenja otrok in delavcev v vrtcu;
 sodelovanje na strokovnem aktivu DSP.
Sodelovanje z vodstvom vrtca:
 načrtovanje, spremljanje in evalvacija vsakdanjega dela v vrtcu;
 izmenjava mnenj, informacij in izkušenj;
 posvetovanje glede izpeljave načrtovanih in nenačrtovanih nalog;
 sodelovanje pri izvedbi vpisa otrok v vrtec in izpisa otrok iz vrtca;
 mesečno poročanje o številu vključenih otrok po oddelkih;
 načrtovanje in organizacija dela z otroci s posebnimi potrebami;
 sodelovanje pri oblikovanju oddelkov v vrtcu;
 vodenje internih evidenc vrtca o vpisanih in vključenih otrocih;
 vodenje evidence otrok in staršev v e-Asistentu;
 vodenje evidence otrok v CEUVIZ;
 vnos zaposlenih v KPIS;
 sodelovanje pri pripravi nove spletne strani Vrtca Laško;
 naloge povezane z razvojem in preventivo ter evalvacijo (izobraževanje
strokovnih delavcev, aktiv DSP, prisotnost v oddelkih vrtca …);
 naloge po navodilih vodstva.
Sodelovanje z zunanjimi institucijami:
Svetovalna služba se povezuje in sodeluje z različnimi ustanovami in zunanjimi
strokovnjaki z namenom nudenja učinkovite celostne pomoči otroku in družini.
 sodelovanje in povezovanje s centrom za socialno delo;
 sodelovanje z RACZO;
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sodelovanje s Centrom za mentalno zdravje otrok in mladostnikov ZD Celje in
ZD Laško;
sodelovanje z Ambulanto za avtizem Pediatrične klinike UKC LJ, letos ni bilo
potrebno
sodelovanje z osnovnimi šolami; OŠ Primoža Trubarja Laško in OŠ Antona
Aškerca Rimske Toplice
sodelovanje z inkluzivno pedagoginjo in logopedinjo …, ki izvajata dodatno
strokovno pomoč v vrtcu;
izmenjava mnenj, izkušenj in informacij glede strokovnega ravnanja;
spodbujanje in sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, da bo pomoč
kakovostnejša in usmerjena v otrokov celostni razvoj;
koordinacija pedagoške prakse dijakov in študentov;
sodelovanje v Komisiji za ugotavljanje pripravljenosti otrok na vstop v šolo na
OŠ Primoža Trubarja Laško in opravljanje s tem povezanih nalog;
sodelovanje pri pripravi poročil vrtca za komisije za odložitev šolanja;
strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje;
vodenje dejavnosti povezanih z Načrtom integritete in sodelovanje s KPK;
udeležba na izobraževanjih in izpopolnjevanjih potrebnih za strokovno delo
svetovalne službe.
Koordinacija pedagoške prakse dijakov Gimnazije Celje – smer predšolska
vzgoja, študentov predšolske vzgoje in udeležencev programov za
prekvalifikacijo.
Sodelovanje s svetovalnima službama na OŠ Primoža Trubarja Laško in OŠ
Antona Aškerca Rimske Toplice v okviru všolanja otrok.

Izobraževanja
-

Udeležba na izobraževanju Ustvarjanje dobrih odnosov v šoli in reševanje
konfliktov 11.5., 12.5. in 13.5.2022 v organizaciji Slovenske filantropije.

8. POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
VZGOJITELJICE ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE
POMOČI
(pripravila vzgojiteljica za zgodnjo obravnavo, Laura Hrvatič)
V letu 2021/2022 sem kot vzgojiteljica za zgodnjo obravnavo izvajala dodatno
strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki je potekala v skladu s
posameznikovim zapisnikom multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo.
Namen izvajane pomoči je bil razvijanje in krepljenje otrokovih psihofizičnih
sposobnosti, spodbujanje njihovega celostnega razvoja in posledično zmanjšanje
primanjkljajev. Poleg ur pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj je
multidisciplinarni tim otrokom dodelil tudi ure svetovalnih storitev, ki pa so se, zaradi
povečanega obsega delovne obveznosti, izvedle s strani svetovalne delavke.
V obravnave je bilo vključenih 21 otrok, in sicer na enotah Laško, Debro, Rečica,
Rimske Toplice, Sedraž, Jurklošter, Vrh nad Laškim in Šentrupert. Izvajanje le teh je
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potekalo v različnih prostorih, ki so na posamezni enoti na voljo (večnamenski prostori,
kabineti za DSP, proste igralnice, igrišča in telovadnice). Za posameznega otroka smo
člani strokovne skupine za zgodnjo obravnavo oblikovali individualiziran program, v
okviru katerega sem pripravila cilje. Pri delu z otroki sem se posluževala ustreznih
didaktičnih pripomočkov, zagotovljenih s strani vrtca, za namene lajšanja nekaterih
specifičnih primanjkljajev in potreb posameznega otroka pa sem nekaj pripomočkov
izdelala sama. Za zagotovitev kriterijev o ustreznosti in učinkovitosti slednjih sem
črpala informacije iz kurikuluma za vrtce in drugih strokovnih literatur.
Skozi leto sem vzgojiteljicam, pomočnicam vzgojiteljic in spremljevalkam nudila pomoč
pri prepoznavanju otrokovih značilnosti, posledic njihovih težav oziroma motenj in ovir
v razvoju ter jim svetovala o postopkih dela in uporabi ustreznih pripomočkov. S
svetovalno delavko sva si izmenjevali informacije o funkcioniranju in posebnostih
obravnavanih otrok in identifikaciji morebitnih težav pri potencialno izstopajočih otrocih.
Izvedla sem tri aktive dodatne strokovne pomoči za strokovne delavce vrtca. Prvi aktiv
je, zaradi ukrepov in priporočil za preprečevanje okužb s COVID-19, potekal preko
aplikacije ZOOM, v obliki predavanja, druga dva aktiva pa v obliki delavnice na enoti
Debro. Obravnavali smo prepoznavanje stisk otrok in načine pomoči, spodbujanje
pozitivne samopodobe pri predšolskih otrocih ter evalvacije strokovnih delavk za
preteklo šolsko leto.
Skupaj s starši ter strokovno skupino za zgodnjo obravnavo sem sodelovala pri
načrtovanjih individualiziranih programov ob začetku šolskega leta in preverjanjih
individualiziranih programov ob polletju in ob koncu šolskega leta. Sodelovala sem tudi
z zunanjimi institucijami (Osnovna šola Laško, Zdravstveni dom Laško, Razvojna
ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo Celje).
Z namenom dodatnega strokovnega izpopolnjevanja in razvijanja kvalitetnega
samovrednotenja sem se udeležila programa Vodenje razreda za učitelje – Neverjetna
leta, ki je potekal od marca do junija v ciklu šestih delavnic (v okviru 50 pedagoških ur),
na Osnovni šoli Antona Aškerca Rimske Toplice.

9. POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
ORGANIZATORKE PREHRANE IN ZDRAVSTVENO
HIGIENSKEGA REŽIMA
(pripravila Polona Gole dipl. sanit. ing.)
KUHINJA LAŠKO (Centralna kuhinja)
V centralni kuhinji se dnevno pripravlja približno 320 obrokov in sicer 290 obrokov za
otroke prvega in drugega starostnega obdobja ter 30 obrokov za odrasle.
Razdeljevalne kuhinje iz centralne kuhinje Laško so v enotah:
Rimske Toplice, Zidani Most, DV - Gradišnik in Vrh nad Laškim (HACCP vodi OŠ).
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V času novoletnih in poletnih počitnic se v kuhinji Laško izjemoma pripravlja obroke
za enoti Debro in Rečica.
Prehrana otrok prvega starostnega obdobja in otrok, ki imajo medicinsko indicirane
diete se pripravlja posebej. Število diet se skozi celo šolsko leto spreminja. Po zadnji
spremembi, 07.04.2022 je v enoti Laško 15 otrok, v Rimskih Toplicah 3 otroci, v
Zidanem Mostu 0 otrok, v Vrhu nad Laškim 1 otrok in v enoti Debro 5 otrok z dietno
prehrano.
I. Kader
Matjaž Stopinšek (vodja kuhinje), Štefka Ojsteršek (kuharica), Anica Knez (kuharica),
Tatjana Centrih (kuh. pomočnica), Martina Pintar (kuh. pomočnica), Nives Bezgovšek
(kuharica in kuharska pomočnica) in Jure Krajnc (kuh. pomočnik s šest urnim delovnim
časom).
V času novoletnih in poletnih počitnic v kuhinji delata delavki iz kuhinje Debro Karmen
Rajh (kuharica), Klavdija Šeško (kuharica in kuharska pomočnica) in delavka iz Vrha
nad Laškim Polona Blazinšek (kuharska pomočnica).
Skrb, da zaposleni poznajo in delujejo v skladu s HACCP smernicami.
Skrb in priprava napotnic za preventivne zdravstvene preglede.
Skrb za pripravo evidenc, seznamov,…ki jih vodi osebje v kuhinji.
Nabava zaščitne delovne obleke in obutve; (november in december 2021).
Pregled obrazcev mesečne prisotnosti in posredovanje obrazcev za obdelavo.
Sodelovanje pri sistemizaciji delovnih mest.
Sodelovanje z vodjem kuhinje pri organizaciji dela v kuhinji, pri strokovni uporabi živil
in tehnoloških postopkov.
Splošna svetovanja.
Skrb za redna izobraževanja; (strokovna ekskurzija na temo predstavitve lokalne
ponudbe z ogledom dobrih praks na območju Dolenjske in Bele krajine – Nives
Bezgovšek in Matjaž Stopinšek, 21.10.2021).
Obravnava konfliktnih situacij.
Mentorstvo – praktično izobraževanje; (Maja Rutar – Šolski center Šentjur, študijski
program živilstva in prehrane 1. letnik).
Priprava seznamov in vodenje dokumentov.
II. Prehrana in jedilniki
Načrtovanje jedilnikov in dopolnjevanje tabele nadomestnih jedi pri dietni prehrani.
Pregled osnutkov jedilnikov skupaj s predstavnikom kuhinje in predstavnico vzgojiteljic.
Spremljanje in kontrola priprave diet.
Posredovanje oblikovanih jedilnikov po e – pošti in v tiskani obliki.
Skrb za informacije o prehrani na oglasnih deskah za vse oddelke v enoti Laško in
objava na spletnih straneh.
Skrb za izobraževanje kuharjev o dietni prehrani.
Sodelovanje z vzgojitelji, spremljanje razdeljevanja obrokov, občasna navzočnost pri
razdeljevanju in uživanju hrane.
Podpora vzgojiteljicam pri doseganju ciljev zdravega prehranjevanja.
Obveščanje vodstva in kuhinje glede opažanj uživanja hrane.
Obravnava pritožb staršev.
Obravnava pritožb zaposlenih.
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Razgovori s starši.
Izdelava seznamov in vodenje dokumentov.
III. Dobavitelji živil - javna naročila in lokalni dobavitelji
Javna naročila se izvajajo v sodelovanju z Občino Laško.
V pomladanskem in poletnem času leta 2019 je potekal razpis za obdobje štirih let.
V mesecu novembru in decembru 2021 je potekalo odpiranje konkurence dobaviteljev
za leto 2022.
Izbrani dobavitelji oziroma ponudniki za leto 2022 so bili: sklop 1: meso in mesni izdelki
– Celjske mesnine, sklop 2: perutninsko meso in perutninski izdelki - Perutnina Ptuj,
sklop 3: ribe - Kvibo, sklop 4: mleko in mlečni izdelki - Mlekarna Celeia, sklop 5: kruh,
pekovski in slaščičarski izdelki - Mlinotest, sklop 6: jajca - M.M. Kaučič, sklop 7: žita,
izdelki iz žit, mlevski izdelki – Impuls Domžale, sklop 8: sveže sadje in zelenjava Geaprodukt, Sadex, Pitus (odpiranje konkurence vsake tri mesece), sklop 9:
konzervirani izdelki - Mercator, sklop 10: zamrznjena živila – Pekarna Pečjak, sklop
11: ostalo prehrambeno blago - Mercator, sklop 12: dietni izdelki – Impuls Domžale,
sklop 13: sladoled – Hrib, sklop 14: Eko goveje meso – KZ Šaleška dolina, sklop 15:
Eko telečje meso - Ekološka Kmetija Jenšterle, sklop 16: Bio kruh – Žito, sklop 17: eko
sadje - Geaprodukt, Sadex, Pitus (odpiranje konkurence vsake tri mesece) in sklop 18:
eko zelenjava - Geaprodukt, Sadex, Pitus (odpiranje konkurence vsake tri mesece).
Skrb za izvedbo javnega naročanja živil.
Priprava podatkov porabe živil in priprava tabel po sklopih za posamezne dobavitelje;
(oblikovanih je 18 sklopov).
Odpiranje konkurence med izbranimi ponudniki; (november, december 2021).
Odpiranje konkurence med izbranimi ponudniki za sadje in zelenjavo; (december
2021, marec in junij 2022).
Pregled ponudbenih predračunov in izbira najugodnejših ponudnikov.
Sodelovanje z Občino Laško in izvajanje nalog po naročilu.
Vnos dobavljenih živil v računalniški program; (Vasco).
Vnos izdanih živil v računalniški program; (Vasco).
Izdelava letnega poročila o nabavi živil; (januar 2021).
Zbiranje ponudnikov in izdaja naročil za živila izven javnih naročil.
Sodelovanje z lokalnimi dobavitelji in skrb za veljavnost dokumentacije;
(Pekarna Vudrag, Kmetija Sinkovič, Kmetija Belej, Jaka Aškerc, Kmetija Kranjc,
Kmetija Ključevšek, Čebelarstvo Šolar, Ribogojnica Ferlič, Tina Funtek, Kmetija
Lapornik, Kmetija Očko, Kmetija Ogorevc, Izara d.o.o., KZ Laško, Kmetija pr' Kofetl,
Modri vrat, Kmetija Koren, LCHF Anja Šolinc ).
Pridobivanje informacij glede dobaviteljev dietne prehrane.
Razgovori z lokalnimi dobavitelji.
Priprava letnih naročilnic; (januar 2022).
Priprave seznamov in vodenje dokumentov.
IV. Delovni proces (v skladu s HACCP smernicami)
Rezultati brisov in vzorcev živil dokazujejo, da osebje v kuhinji zagotavlja pripravo
varne hrane, saj je snažnost kuhinjske posode, pribora in opreme ZELO DOBRA.
Dne, 15.03.2022 je bil opravljen redni inšpekcijski pregled UVHVVR s področja
varnosti živil oz. hrane, higiene in covid ukrepi. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.
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Skrb za veljavnost uporabnih dovoljenj in registracije dejavnosti.
Skrb za pravilno vodenje evidenc prevzema živil in preverjanje temperature prevzetih
živil.
Skrb za pravilno hrambo živil.
Skrb za pravilno pripravo živil.
Skrb za pravilno odtajanje živil.
Skrb za pravilno ohranjanje vročih jedi.
Skrb za pravilno hlajenje vročih jedi.
Skrb za pravilno hlajenje jedi, ki se servirajo v vročem stanju.
Skrb za pravilno hlajenje jedi, ki se servirajo v hladnem stanju.
Skrb za pravilno označevanje jedi.
Skrb za osebno higieno in zdravstveno stanje zaposlenih.
Skrb za seznanitev zaposlenih s soglasji, ki se navezujejo na obolenja.
Nabava in razporeditev delovne zaščitne opreme (halje, obutev, kape, rokavice,…).
Izobraževanje, obveščanje zaposlenih o strokovnih vsebinah.
Skrb za upoštevanje navodila - osnove varnega prehranjevanja v igralnicah in
seznanitev pedagoškega kadra.
Skrb za pravilno zbiranja odpadkov in vodenje dokumentacije;
(pogodba s podjetjem Biotera za odvoz odpadnega olja in organskih odpadkov).
Organizacija prevoza živil.
Organizacija dela v času počitnic.
Skrb za upoštevanje navodil za prevoz prehrane in obveščanje zaposlenih.
Skrb za pravilno izvedbo programa DDD; (pogodba z NLZOH).
Priprava letnega plana pregledov vab; (januar 2022).
Skrb za pravilno izvedbo programa čiščenja; (generalno čiščenje – september 2022).
Skrb za izvedbo tradicionalnega slovenskega zajtrka in priprava zahtevka za
povračilo stroškov; (november 2021).
Sodelovanje z inšpekcijsko službo in prisotnost pri pregledih.
Obravnava reklamacij (časi dostav, cene živil, prehrana, jedilniki,…).
Skrb za redno in izredno servisiranje aparatov; (letna naročilnica – Segon, Rational;
pogodba – Provent, Systemair).
Priprava seznamov in vodenje dokumentov.
Priprava poročil.
V. Materialne izboljšave
Nabava drobnega inventarja (izbira ponudnikov, izdaja naročil, prevzem,…).
Priprava seznamov in vodenje dokumentov.
RAZDELILNA KUHINJA
Rimske Toplice (Helena Breznikar 75 % razdeljevalka hrane), Zidani Most (Petra
Gabrič 25 % razdeljevalka hrane), DV – Gradišnik (Matejka Gradišnik pomočnica
vzgojiteljice) in Vrh nad Laškim (Polona Blazinšek 25 % pomočnica kuharice).
Skrb za pravilno izvajanje dela v skladu s HACCP smernicami.
Nabava in razdelitev delovne obleke in obutve.
Svetovanja glede strokovnih vsebin.
Izdaja materiala za čiščenje.
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Skrb za redno in izredno servisiranje aparatov; (letna naročilnica - Segon).
Skrb za nabavo drobnega inventarja (izbira ponudnikov, izdaja naročil, prevzem,…).
Priprava seznamov in vodenje dokumentov.
PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIH
(VSI ZAPOSLENI)
Okvirne analize in zdravstveno oceno delovnega mesta za izjavo o varnosti z oceno
tveganja je podal pooblaščeni
zdravnik mag. Franjo Velikanje, dr. med., specialist MDPŠ.
Vrtec Laško ima za preventivne preglede sklenjeno pogodbo z ZD Laško - Medicino dela,
prometa in športa.
V letu 2022 je bilo predvidenih 26 preventivnih zdravstvenih pregledov .
Skrb za opravljen preventivni pregled vseh zaposlenih.
Priprava plana pregledov; (december 2021).
Sodelovanje z ZD Laško - Medicino dela, prometa in športa.
Priprava seznamov in vodenje dokumentov.
BOLEZNI OTROK IN ZAPOSLENIH (VSE ENOTE)
Zabeleženih je 45 prijav obolenj pri otrocih: Covid – 19, bruhanje, driska, ušivost,
vodene koze, bolezen rok, nog in ust, rota virusna obolenja in impetigo.
Zaradi razglasitve epidemije in okužbe s korona virusom so bile večkrat odrejene
karantene po navodilu NIJZ in Ministrstva za izobraževanje znanost in šport.
Evidence obolelih zaradi korona virusa pri zaposlenih se je vodila do aprila 2022. V
obdobju od 01.09.2021 do aprila 2022 je Covid – 19 prebolelo 53 zaposlenih.
Sodelovanje s pedagoškim osebjem in svetovanje.
Sodelovanje s starši.
Priprava in oblikovanje obvestil o ukrepih pri različnih obolenjih, za starše in
zaposleno osebje.
Izdelava splošnih priporočil o ukrepanju pri povečani obolevnosti otrok in seznanitev
pedagoškega kadra s priporočili.
Sodelovanje z NIJZ glede ukrepanja pri različnih obolenjih.
Priprava poročila o obravnavi obolenja.
Skrb, da so vsi zaposleni seznanjeni z dokumentom ZHR.
Skrb, da so vsi zaposleni seznanjeni s posebnimi higienskimi ukrepi.
Skrb za točnost prijavljenih obolenj.
Priprava seznamov in vodenje dokumentov.
POŠKODBE OTROK, ZAPOSLENIH IN PRVA POMOČ (VSE ENOTE)
Javljenih je bilo 8 poškodb otrok pri katerih se je napisal zapisnik o poškodbi otroka.
Najpogostejše poškodbe pri otrocih so bile udarnine, presekanine, izpah roke in zlom
roke nad zapestjem. Kraji poškodb so bili v igralnicah, umivalnici, telovadnici, igrišču
in parku.
Skrb za primernost uporabnosti sanitetnega materiala (rok trajanja).
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Nabava, prevzem in razdelitev sanitetnega materiala za omarice PP.
Skrb za izvedbo usposabljanja zaposlenih iz PP in sestava skupin.
Vodenje dokumentov.
ALERGIJE (VSE ENOTE)
V šolskem letu 2021/2022 ni bila javljena nobena alergična reakcija.
PITNA VODA - Legionella pneumophila (VSE ENOTE)
Izdelan je program preprečevanja razmnoževanja Legionelle pneumophile.
Naloge po programu izvajata vzdrževalca, ki skrbita za vodovodni sistem po vseh
enotah Vrtca Laško. Po programu vzorčenje vode poteka vsaki dve leti.
V mesecu februarju 2022 so bili odvzeti vzorci v vseh enotah.
Legionella pneumophila ni bila nikjer najdena.
Skrb za pravilno izvedbo del po programu in pravilno vodenje evidenc izvedenih del
(toplotni šoki, spiranje, čiščenje mrežic,…).
Izdelava letnega načrta izvajanja toplotnih šokov in čiščenja mrežic; (januar 2022).
Prisotnost pri inšpekcijskem pregledu; (vse enote 1x v letu).
Priprava seznamov in vodenje dokumentov.
PRALNICA – LAŠKO
V pralnici sta zaposleni dve osebi s polovičnim delovnim časom in sicer
Marijana Nemec (perica) in Barbara Aleš (perica).
Pranje perila (posteljnina, slinčki, delovna obleka za tehnični kader, igrače,…),
poteka v dopoldanskem času.
Izdelan je plan pranja glede na starostni oddelek in na pogostnost pranja v dokumentu
ZHR.
Skrb in priprava napotnic za preventivne zdravstvene preglede.
Skrb za redno izobraževanje.
Skrb za pripravo evidenc, seznamov,…
Nabava zaščitne delovne obleke in obutve.
Pregled obrazcev mesečne prisotnosti in posredovanje obrazcev za obdelavo.
Sodelovanje pri sistemizaciji delovnih mest.
Strokovno svetovanje (varnost pri delu).
Splošna svetovanja.
Mentorstvo – praktično usposabljanje; (Urška Frišek – Šolski center Celje, program
preoblikovalec tekstila NPI).
Priprava seznamov in vodenje dokumentov.
IGRIŠČA – IGRALA (VSE ENOTE)
Za vzdrževanje igrišč in igral sta zadolžena hišnika Danijel Belej in Boštjan Gradič.
Izdelava načrta sanacijskih del in organizacija popravila igral; (julij 2022).
Izdelava plana pregledov igrišč v letu 2021; (december 2021).
Sodelovanje s pedagoškim osebjem in svetovanje.
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Izvajanje funkcionalnih pregledov; (november 2021, februar 2022, maj 2022 in avgust
2022).
Skrb za izvedbo sanacijskih del in nabavo potrebnega materiala.
Skrb za pravilno vodenje evidenc.
Priprava slikovnega gradiva, seznamov, vodenje dokumentov po vseh enotah.
ČIŠČENJE
Izdelan je načrt čiščenja.
V vseh enotah za čistočo v dopoldanskem času poskrbi strokovni kader,
v popoldanskem času čistilke.
V enoti Laško čiščenje izvajata Romana Hujdec (nadomešča jo Lidija Ojsteršek) in
Bernardka Prašnikar, v enoti Debro Dragica Lončar, v enoti Rimske Toplice Zdenka
Tuhtar in Helena Breznikar 25%, v enoti Zidani Most Petra Gabrič 25%, v enoti Sedraž
delavka OŠ A. Aškerc 25%, v enoti Jurklošter delavka OŠ A. Aškerc 25%, v enoti
Šentrupert delavka OŠ P. Trubarja 25%, v enoti Rečica delavka OŠ P. Trubarja 25%
in v enoti Vrh nad Laškim Polona Blazinšek 25%.
Skrb za dnevno, tedensko, mesečno in generalno izvajanje dela.
Skrb in priprava napotnic za preventivne zdravstvene preglede čistilk.
Skrb za pripravo evidenc, seznamov,…
Skrb za pravilno vodenje evidenc.
Nabava zaščitne delovne obleke in obutve za čistilke.
Pregled obrazcev mesečne prisotnosti čistilk v Laškem in posredovanje obrazcev za
obdelavo.
Sodelovanje pri sistemizaciji delovnih mest čistilk.
Skrb za redno izobraževanje.
Splošna svetovanja.
Priprava seznamov in vodenje dokumentov.

NABAVA MATERIALA (VSE ENOTE)
Makom - čistila in čistilni pripomočki; Segon - kuhinjska čistila; Extra lux - servieti; E –
CER d.o.o. – koši za plenice in vrečke; Slorational – čistila za kovektomat; Alpeks,
Segon, Polyline, Kaiser + Kraft, Cascoo-S d.o.o., Tehnika Laško in Merkur - kuhinjski
inventar; Aksel, Zaščita Ptuj – delovna oblačila; Pro – Zir (Dal, Leon, Kopitarna, Dr.
Harvey) – delovna obutev; Branko Mak s.p. – slinčki in predpasniki za otroke; Tosama,
Magma, Lekarna Celje – sanitetni in zaščitni material; EEA Medved, Ika trade, Tehnika
Laško, Merkur, Euromix, Gradbeništvo Blaž Lipovšek, Hlajenje Zupan, Inox Vrbovšek,
Roletarstvo Štuklek, Mihec Zupanc s.p., Epro d.o.o., Servis Lipovšek, KM inštalacije,
Slovenijales, Imont, Ventus, Provent, Semič Tina s.p., Ograje Kočevar, Novi
servisinvest, Gerčer – material za vzdrževalna dela in servisne storitve; Atlas oprema,
Euromix, Kaiser + Kraft, Bauhaus Maribor, Mehanizacija Miler, Šeško d.o.o., Atelje
Hertiš, Filci, Lango, AliansaInox Vrbovšek, Bastič Peter Pavel, Mimo vrste, MMDTeco,
InFokus Market d.o.o., Imont, Merkur, Franc Zupanc s.p. – pohištvo in ostali inventar;
Seznam nabave je arhiviran v pisarni OPZHR.
Skrb za izbiro najugodnejšega ponudnika, sodelovanje s ponudniki, izdaja naročilnic,
prevzem artiklov.
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Letna pogodba s podjetjem Makom d.o.o. - čistila in čistilni pripomočki.
Letna naročilnica s podjetjem Segon d.o.o. - čistila in čistilni pripomočki za kuhinjo.
Izdelava letnega poročila o nabavi čistil; (januar 2022).
Nabava čistil in čistilnih pripomočkov in ostalega materiala.
Prevzem čistil in čistilnih pripomočkov ostalega materiala.
Oddaja čistil in čistilnih pripomočkov ostalega materiala po enotah.
Pregled računov.
Priprava tabel in vodenje dokumentov.
ODPADKI
Mešane komunalne odpadke, embalažo, steklo odvaža Komunala Laško; kartuše
odvaža podjetje Lemit; baterije, žarnice, star papir se odvaža v Gorenje Surovino
d.o.o.; odpadna olja in biorazgradljive kuhinjske odpadke odvaža Biotera d.o.o..
Izdelava letnega poročila; (marec 2022).
Vodenje evidenc.
POŽARNA VARNOST in VARNOST PRI DELU (VSE ENOTE)
Sklenjena je pogodba z Borštnar & CO. d.n.o.. Podjetje organizirano zastopa izvajanje
programa storitev s področja varstva pri delu in požarnega varstva.
Sodelovanje z zunanjimi izvajalci (Borštnar d.n.o., PGD Laško, System air,
Dimnikarska služba, IVD, Provent, EEA Medved…).
Skrb za teoretično in praktično usposobljenost tehničnega kadra (Borštnar & CO d.n.o.
- 21.04.2022).
Skrb za izvedbo pregledov, meritev, strelovodnih instalacij, letnih pregledov igrišč,
strojev, naprav, delovne opreme,...(Borštnar & CO d.n.o. - junij 2022).
Skrb za izvedbo preventivnih ukrepov po priporočilih zunanjih strokovnih izvedencev.
Seznanitev zaposlenih z izjavo o varnosti in oceni tveganja.
Skrb za upoštevanje in seznanitev zaposlenih s pravilnikom o prepovedanih
substancah na delovnem mestu.
Sodelovanje z medicino dela.
Prisotnost pri inšpekcijskem pregledu in skrb za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
Skrb za redni pregled dvigala, ki ga izvaja IVD Maribor; (februar 2022).
Prisotnost pri periodičnem pregledu delovne opreme prostorov vrtca in delovne
opreme v kuhinji; (Borštnar & CO d.n.o. - junij 2022).
Skrb za izvedbo letnega pregleda igral; (Borštnar & CO d.n.o. - junij 2022).
Skrb za meritve električne inštalacije v kuhinji; (EEA Medved).
Skrb za servis prezračevalnih naprav; (Systemair d.o.o.).
Skrb za servis klimatskih naprav; (Zupan hlajenje).
Skrb za izvedbo evakuacijskih vaj po vseh enotah; (oktober 2021 in maj 2022).
Skrb za pravilno izpolnjevanje evidenc.
Vodenje evidenc.
CIVILNA ZAŠČITA
V primeru naravnih in drugih nesreč ima Vrtec Laško v skladu z 38. in 99. členom
Zakona o varstvu pred naravnimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/ 06-UPB-1; 97 / 10 - 62
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ZVNDN-B) in 3. in 12. členom Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil
za zaščito in reševanje in pomoč (Ur. l. RS, št. 92/ 07, 54/ 09 in 23/ 2011), ter v skladu
s Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne
zaščite (Ur. l. RS, št. 104/ 08) izdelan
SKLEP, MERILA in NAČRT IZVEDBE ZAŠČITNIH UKREPOV.
Organizirane ekipe PP ni, ker ni nikjer na istem kraju več kot 300 otrok
(Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in
pomoč Ur. l. RS, št. 92/ 07, 54/ 09 in 23/ 2011).
Skrb za usposabljanje poverjenika in namestnika poverjenika.
Skrb za ustrezno opremljenost in preverjanje rokov trajanja obvezilnih materialov.
Sodelovanje z RK Laško.
Vodenje dokumentov.
PROMOCIJA ZDRAVJA
Izdelan je načrt promocije zdravja na delovnem mestu.
V šolskem letu 2021 / 2022 je bil plan zastavljenih ukrepov v celoti izveden.
Organizirano je bilo druženje z zaposlenimi v maju 2022 in masaža zaposlenih
27.10.2021 in 01.06.2022. Masažo je izvajala Erika Lapornik.
Izdelava letnega plana ukrepov in predstavitev vodstvu.
Izdelava slikovnega gradiva v okviru promocije zdravja.
Vodenje dokumentov.
USPOSABLJANJA/ AKTIVI OPZHR/ UDELEŽBA NA DOGODKIH
1. Zeleno javno naročanje v šolah in vrtcih – Ministrstvo za okolje in prostor; virtualna
oblika - zoom aplikacija, 25.08.2021.
2. 3. Borza lokalnih živil – Thermana Laško, 04.10.2021.
3. Predstavitev lokalne ponudbe občin Celje, Laško, Štore in Vojnik – Lokalna akcijska
skupina LAS, virtualna oblika - zoom aplikacija, 11.10.2021.
4. AVK srečanje na temo izvajanja Covid ukrepov – MIZŠ, Webex povezava,
27.10.2021.
5. Kako se izogniti okužbi in nalezljivi bolezni v vrtcu ter vključitev otrok v vrtcu po
preboleli bolezni – NIJZ, izobraževanje preko avdio konferenčnega sistema ZOOM,
16.03.2022.
6. Aktiv OPZHR – Vrtec Mavrica Vojnik, 31.03.2022.

10. STROKOVNI ORGANI VRTCA
VZGOJITELJSKI ZBOR
Sestavljajo ga vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, pomočnica ravnateljice,
svetovalna delavka, vzgojiteljica za zgodnjo obravnavo otrok, organizator prehrane in
organizator higienskega minimuma ter spremljevalci gibalno oviranih otrok.
Na rednih konferencah je celotni vzgojiteljski zbor obravnaval:
1. Konferenca 23. 8. 2021
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1. Ugotovitev prisotnosti in pregled ter potrditev zapisnika 4. vzgojiteljske
konference z dne, 10. 6. 2021
2. Pregled in sprejem dnevnega reda
3. Informacije o začetku šolskega leta
4. Izvedba prvih roditeljskih sestankov
5. Usmeritve za delo v šol. letu 2021/2022 in izhodišča za pripravo Letnih
delovnih načrtov: oddelkov, enot in vrtca
6. Vprašanja, pobude in predlogi strokovnih delavcev
7. Razno
2. Konferenca od 27. 09. 2021
1. Ugotovitev prisotnosti in pregled ter potrditev zapisnika 1. Vzgojiteljske
konference z dne, 23. 08. 2021
2. Pregled in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem Predloga realizacije LDN Vrtca Laško z Realizacijo
strokovnega izobraževanja za šolsko leto 2020/2021
4. Obravnava Predloga LDN Vrtca Laško za šolsko leto 2021/2022
5. Obravnava vloge za napredovanje v naziv mentor za ga. Katjo Krivec
6. Obravnava vloge za napredovanje v naziv mentor za ga. Eriko Lapornik
7. Predstavitev in razgovor s kandidatkama za ravnatelja Vrtca Laško
8. Tajno glasovanje in pridobitev mnenja vzgojiteljskega zbora o kandidatkah
za ravnatelja Vrtca Laško
9. Vprašanja, predlogi in pobude
10. Razno
3. Konferenca 28. 03. 2022
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Pregled ter potrditev zapisnika 2. vzgojiteljske konference z dne, 27. 09. 2021
3. Pregled in sprejem dnevnega reda
4. Predstavitev Samoevalvacijskega poročila za leto 2021 – INTERESNI
KOTIČKI
5. Usmeritve za strokovno delo v naslednjih mesecih
6. Obravnava vloge za napredovanje v naziv mentor za ga. Mojco Vrbnjak
7. Obravnava vloge za napredovanje v naziv svetnik za ga. Ano Lukić
8. Vprašanja, pobude in predlogi strokovnih delavcev
9. Razno
4. Konferenca 06. 06. 2022
1. Ugotovitev prisotnosti in pregled ter potrditev zapisnika 3. vzgojiteljskega
zbora z dne, 28. 03. 2022
2. Pregled in sprejem dnevnega reda
3. Pregled oddane dokumentacije za šol. leto 2021/2022 in usmeritve za delo v
počitniških mesecih
4. Obravnava in sprejem Protokola uvajanja otrok v Vrtec Laško
5. Informacija o zaključenem vpisu otrok v posamezne enote Vrtca Laško v šol.
letu 2022/2023, o oddelkih in kadrovski zasedbi
6. Obravnava vloge za napredovanje v naziv mentor za ga. Kristino Jelenc
7. Obravnava vloge za napredovanje v naziv svetovalec za ga. Dijano Janko
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8. Obravnava vloge za napredovanje v naziv svetovalec za ga. Irena Čelesnik
Matek
9. Obravnava vloge za napredovanje v naziv svetovalec za ga. Erika Lapornik
10. Vprašanja, pobude in predlogi strokovnih delavcev
11. Razno
STROKOVNI TIM VRTCA LAŠKO
Strokovni tim Vrtca Laško sestavljajo:
 Sarah Vintar, uni. dipl. psih.. – vodja tima
 Greta Labohar Škoberne, dipl.vzg.- pomočnica ravnateljice
 Andreja Polutnik, dipl. vzgojiteljica
 Jerneja Razgor, pomočnica vzgojiteljice
Strokovni tim Vrtca Laško se sestane po potrebi tekom šolskega leta na pobudo
staršev ali zaposlenih v vrtcu. V letu 20209/2021 se ni sestal.
Pedagoško vodenje in spremljanje strokovnega dela v oddelku
Spremljanje strokovnega dela v oddelku
Ravnateljica je opravila hospitacije v oddelkih v vseh starostnih obdobjih in številne
obiske v oddelkih in prireditvah na vseh enotah ter razgovori s strokovnimi delavci
glede njihovega dela v oddelku ali posameznih težav ali dilem, ki so se pojavile pri delu
z otroki oziroma pri sodelovanju s starši.
Pedagoško vodenje so opravljale: ravnateljica, pomočnica ravnateljice in svetovalna
delavka. Pedagoško vodenje strokovnih delavcev je potekalo v okviru tem
vzgojiteljskega zbora, strokovnih aktivov, razgovorov s strokovnimi delavci, obiskov v
oddelkih.
Medsebojne hospitacije
Medsebojne hospitacije se uveljavljajo kot pomembna oblika sodelovanja, izmenjave
izkušenj in predstavitve dobre prakse dela v skupini. Povezujejo jih tudi z distribuiranim
vodenjem, kjer se odgovornost za kakovost dela v oddelku, poučevanja,… prenese na
več zaposlenih.
Medsebojna hospitacija je opredeljena kot ena izmed strategij vzajemne presoje dela
v oddelku, v katero so vključeni sodelavci (kolegi), ki podajo povratno informacijo o
vzgojnem delu in o tem, kako uspešen je strokovni delavec pri spodbujanju učenja
otrok. Še pomembnejša kot presoja, pa je vzajemno učenje in priložnost, da strokovni
delavci v strokovnih razpravah razvijajo skupna prepričanja o tem »kako pri nas
delamo in se učimo«. Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb v tem šolskem
letu nismo mogli izvajati medsebojnih hospitacij.
Obvezna pedagoška praksa dijakov, študentov, praktikantov
V vrtcu smo omogočili opravljanje obvezne pedagoške prakse dijakom GCC (21),
študentom PF (4) in dvema kandidatoma, ki sta opravljala program prekvalifikacije.
Opravljene so bile hospitacije praktičnega pedagoškega dela dijakinj in dijakov 4.
letnika Gimnazije Center Celje – program predšolska vzgoja, hospitacije pri opravljanju
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enomesečne prakse prekvalifikacije v program predšolske vzgoje ter kandidatov za
opravljanje strokovnega izpita.
Napredovanja v naziv:
v šolskem letu 2020/2021 je bilo na vzgojiteljskih konferencah obravnavanih sedem
predlogov za napredovanje vzgojiteljic v naziv:
mentor:
Katja Krivec in Erika Lapornik (27. 09. 2021); Mojca Vrbnjak (28. 03. 2022); Kristina
Jelenc (06. 06. 2022)
svetovalec:
Dijana Janko. Irena Čelešnik Matek in Erika Lapornik (06. 06. 2022)
svetnik:
Ana Lukić (28. 03. 2022)
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11. SODELOVANJE Z OKOLJEM
Vrtec Laško je tesno povezan z okoljem v katerem delujejo, saj značilnosti okolja
oziroma posameznega kraja vpletamo v naš vsakdan, obenem se radi odzovemo
vsem vabilom na različne dogodke, kjer se pogosto predstavimo s svojimi dejavnostmi.
Delovanje v okolju kjer živimo, predstavlja dodatno kvaliteto našega strokovnega dela,
obenem vedno znova pomeni izziv za otroke in naše strokovne delavce.
Vsi oddelki se povezujejo z okoljem kjer živijo, tako tudi sodelujejo z institucijami v
kraju.
Dejavnosti in aktivnosti so pripravile in vodile
vzgojiteljice v sodelovanju s
pomočnicami vzgojiteljic in so potekale v času rednega programa. Zaradi
epidemioloških razmer je bilo sodelovanje v tem šolskem letu okrnjeno, oziroma je
pogosto potekalo na način, ki je zagotavljal varnost vseh deležnikov.
Vrtec se je povezoval in sodeloval v tem letu :
 z osnovnimi šolami zaradi zagotavljanja kontinuitete vzgojno-izobraževalnega
procesa ob prehodu otrok iz vrtca v osnovno šolo ter zaradi reševanja zadev
skupnega pomena (skupna stavba, prehrana, prevozi otrok, všolanje...);
 s svetovalnimi in strokovnimi delavci osnovnih šol (defektolog, logoped)
 z zdravstvenimi institucijami: zagotavljanje zdravstvene preventive ter upoštevanje
načrta Zdravstvenega dispanzerja Celje;
 z inšpekcijskimi službami: preventiva in reševanje konkretnih zadev;
 s Policijsko postajo
 s Centrom za socialno delo (reševanje posameznih primerov socialno ogroženih
družin);
 z občinsko knjižnico oz. krajevno knjižnico: neposredni dogovori za ogled knjižnice,
občasne razstave izdelkov otrok in tedenski obisk knjižničarke v oddelku v knjižnici;
 z Gimnazijo Center Celje: omogočanje pedagoške prakse dijakinjam oz. dijakom;
 z Zavodom za šolstvo RS: strokovno povezovanje in izobraževanje;
 z Občino Laško, Oddelkom za družbene dejavnosti: zagotavljanje pogojev za
dogovorjeni obseg dejavnosti;
 s Krajevnimi skupnostmi glede problematike predšolske vzgoje in usklajevanje
medsebojnih interesov;
 z gasilci;
 s Svetom za preventivo v cestnem prometu občine Laško;
 s Pedagoško fakulteto v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem;
 z Zdravstvenim domom Laško;
 s STIK-om Laško;
 s ŠMOCL-om Laško;
 z Muzejem Laško;
 s SIC-om Laško;
 z Delavsko Univerzo Celje;
 s Turistično zvezo Slovenije;
 s Skupnostjo vrtcev Slovenije;
 s Šolo za ravnatelje;
 z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport;
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12. INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE
Prostori, oprema, igrišča
V skladu s "Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in
opremo vrtca" je ustreznost prostorov, opreme in igrišč posameznih enot različna in
odvisna od obdobja gradnje in kasnejših materialno-finančnih možnosti.
Za koledarsko leto se izdela Plan nabave igral in osnovnih sredstev v soglasju z
ustanoviteljem. Realizacija plana poteka glede na razpoložljiva finančna sredstva.
Potrebe posameznih enot posredujejo vodje enot v dogovoru z zaposlenimi ter
ravnateljico vrtca. Plan nabave igral in osnovnih sredstev za leto 2020 (koledarsko leto)
izdela ravnateljica. Plan investicij in vzdrževanj v Letnem delovnem načrtu za šolsko
leto 2021/2022 vsebuje investicije v koledarskem letu 2021 in 2022. Realizirano je
bilo:
V KOLEDARSKEM LETU 2021
Enota Laško:

 zaključna dela v garažnem objektu: stavbno pohištvo, fasada, notranja
oprema;
Enota Rimske Toplice:






nabava traktorske kosilnice
nabava podlog pod igrali na igrišču vrtca
nabava vrtne ute
dodatna oprema za peti oddelek (1-3)

V KOLEDARSKEM LETU 2022

 prenova glavnega vhoda, stopnišča, garderobe in sanitarij za zaposlenev enoti
Laško (vodovodna in elektro napeljava, podi, oplesk sten).
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PRILOGA 1
POROČILO O STALNEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU
IN SPOPOLNJEVANJU DELAVCEV VRTCA LAŠKO V ŠOLSKEM LETU 2021-2022
(pripravila Greta Labohar Škoberne, pomočnica ravnateljice)
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POROČILO O STALNEM
STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU IN
IZPOPOLNJEVANJU DELAVCEV
VRTCA LAŠKO
V ŠOLSKEM LETU 2021-2022
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Za uspešno realizacijo nalog pri razvoju vzgoje in varstva predšolskih otrok je potrebno
nenehno izobraževanje vseh zaposlenih.
Vsi delavci vrtca imajo pravico in dolžnost, da razširjajo in poglabljajo svoje znanje,
potrebo za čim kvalitetnejšim
izvajanjem
celotne dejavnosti. Na žalost je
izobraževanje v veliki meri odvisno od finančnih zmožnosti zavoda.
Značilnosti izobraževanja v vrtcu:
 zajema večino delavcev;
 poteka v zavodu in izven njega;
 izvajalci so zunanji in notranji sodelavci;
 povezanost teorije z našo neposredno prakso;
 posamezni udeleženci, ki se izobražujejo izven vrtca posredujejo vzorne zaključke
s predlogi in uporabo v neposredni praksi.
Strokovni delavci so se udeležili:
1. študijskih skupin;
2. seminarjev in izobraževanj s področij
posameznega strokovnega delavca;
3. aktivov in konferenc.

ožjega

strokovnega

zanimanja

V šolskem letu smo izvajali in se udeleževali izobraževanj v skladu z LDN ter navodili
in priporočila ministrstva ter NIJZ zaradi covid-razmer, ki so prevladovale v tem
šolskem letu. Posamezne vsebine smo ponudili vsem zaposlenim, tako strokovnim
delavcem kot tudi ostalim zaposlenim na drugih področjih dela in tako omogočili
izobraževanja na tistih področjih dela, kjer smo bili šibki oz. je bilo potrebno naše
znanje razširiti, poglobiti in dopolniti. Vsebine izobraževanj so bile naravnane na
podporo vsebinam prednostnih nalog vrtca, ozaveščanju elementov dobre prakse na
področjih vse-življenjskega učenja in vzgoji za sprejemanje drugačnosti.
V tem šolskem letu smo realizirali in se udeležili naslednjih strokovnih srečanj:

1. Študijske skupine v Mreži mentorskih vrtcev
Študijska srečanja imajo ob vsakoletni razpisani tematiki namen poglabljati
strokovnoteoretična izhodišča, omogočati izmenjavo izkušenj, širjenje primerov dobre
prakse ter kritično refleksijo pedagoške prakse, vključujoč tudi smiselno rabo spletnih
orodij, informacijske in komunikacijske tehnologije ter iskanje odgovorov na izzive
sodobnega časa.
V ta program izobraževanja so se vključili posamezni strokovni delavci Vrtca Laško.
Študijska srečanja (ŠS) so uveljavljena oblika aktivnega izobraževanja in sodelovanja
strokovnih delavcev. Vsebine in aktivnosti, ki potekajo preko študijskih skupin izvajajo
svetovalci na ZRSŠ. Zaradi COVID situacije so srečanja potekala preko Zoom
aplikacije.
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Osredna tema študijskih srečanj za predšolsko vzgojo je nosila naslov FORMATIVNO
SPREMLJANJE OTROKA.
Srečanje je potekalo v 3 delih:
 zoom srečanje 9.9.2021
 opravljanje zadane naloge
 zoom srečanje 29.9.2021
Študijskega srečanja preko zoom-a se je skupno udeležilo 5 strokovnih delavcev vrtca
Laško.
Udeleženci so bili: Darja Učakar, Romana Košič, Anja Skarlovnik, Nataša Veršec
Ljubej in Lucija Ojsteršek.
Srečanja so bila za udeležence brezplačna, v organizaciji Zavoda za šolstvo RS, zato
bo vodstvo vrtca še naprej podpiralo to obliko izobraževanja, ki so dobro strokovno
podprta in nudijo posamezniku strokovno rast in posledično njegov napredek.
2. Seminarji
Zaposleni v Vrtcu Laško so glede na potrebe in poglabljanje svojega znanja, ki ga
potrebujejo pri svojem delu, izbrali in se udeležili naslednjih seminarjev:
24.8.2021
do
30.9.2021
5.10.2021
6.10.2021

DIGITALNA KOMPETENCA
IN SMISELNA TER VARNA
RABA DIGITALNE ZGODBE
ZBOROVSKA ŠOLA ZA
VRTCE
Zavod RS za šolstvo

6.11.2021

VZGOJNO ZAHTEVNI
OTROCI
Alenka Stare
CICI AKADEMIJA
Šola o strahu
CICI AKADEMIJA
Glasbena vzgoja v vrtcu
Katarina Virant Iršič

Zoom

9.2.2022

CICI AKADEMIJA
Kako te beseda objame
dr. Peter Svetina

Zoom

28.1.2022
29.1.2022
4.2.2022

POVEZOVANJE Z NARAVO,
PLESOM IN PETJEM, KOT
MEDIJ TRAJNOSTNEGA
RAZVOJA

11.1.2022

CICI AKADEMIJA

24.11.2021
8.3.2022

Tadeja Stopa,
Anja Motoh

Zoom
Zoom

Zoom
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Katja Krivec
Lucija Ojsteršek
Tadeja Stopar
Svetlana Ulaga
Anja Zalokar
Anja Skarlovnik
Mateja Ferčec
Mojca Velikonja
Anja Skarlovnik
Nataša Veršec Ljubej
Dijana Janko
Mateja Ferčec
Petra Medvešek
Anja Skarlovnik
Nataša Veršec Ljubej
Dijana Janko
Petra Medvešek
Anja Zalokar
Katja Krivec
Kristina Jelenc
Anja Skarlovnik
Nataša Veršec Ljubej
Anja Skarlovnik

Jerneja Razgor
Alenka Vasle
Brigita Lončar
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Kako spodbujati razvoj
zgodnje pismenosti
predšolskih otrok?
dr. Ljubica Marjanovič Umek

Dijana Janko
Petra Medvešek
Mateja Ferčec
Kristina Jelenc
Anja Skarlovnik
Nataša Veršec Ljubej
Tadeja Stopar
Anja Zalokar
Katja Krivec
Anja Skarlovnik
Mateja Ferčec

PASAVČEK
Javna agencija za varnost
prometa
JOGA ZA OTROKE S
KAČALINKO
Alja Kralj Okorn
CICI AKADEMIJA
Gibanje in predšolski otrok;
Katarina Bizjak Slanič in
dr. Marjeta Kovač

Zoom

10.5.2022

CICI AKADEMIJA
Likovno ustvarjanje v
predšolskem obdobju
Silva Karim

Zoom

14.5.2022

IGRA KOT SREDSTVO
UČENJA-VRTEC
ZELENO JAVNO
NAROČANJE V ŠOLAH IN
VRTCIH
MUNERA 3
MATEMATIKE SE VESELIM
Gimnazija Celje -Center

Dijana Janko
Mateja Ferčec
Petra Medvešek
Anja Skarlovnik
Nataša Veršec Ljubej
Dijana Janko
Mateja Ferčec
Petra Medvešek
Anja Skarlovnik
Nataša Veršec Ljubej
Špela Wiegele

Zoom

Polona Gole

Celje

Mojca Velikonja

Zoom

Sarah Vintar
Mojca Velikonja
Mateja Ferčec
Mojca Vrbnjak
Darja Učaka

17.2.2022

8.3.2022

5.4.2022

25.8.2022

7.9.2021
14.9.2021
21.9.2021
29.9.2021
5.10.2021
12.10.2021
6.11.2021

7.9.2021
14.9.2021
21.9.2021
28.9.2021
5.10.2021
12.10.2021
Maj 2022

22.6.2022

Junij 2022

Junij 2022

Zoom

VZGOJNO ZAHTEVNI
OTROCI
A&R PROJEKT,
GOZDNA PEDAGOGIKA
Gimnazija Celje -Center

Celje

USTVARJANJE DOBRIH
ODNOSOV V ŠOLI IN
REŠEVANJE KONFLIKTOV
PREDSTAVITEV PROJEKT
ERASMUS+MEYE
Gimnazija Celje -Center
TRENING SOCIALNIH
VEŠČIN
Zavod Modrin
30 DNI ZA 30 VZGOJNIH
NASVETOV
Zavod Modrin
KAKO POMAGAMO
OTROKU V STISKI
Zavod Modrin

Alenka Vasle
Brigita Lončar
Celje

Mojca Velikonja

Mojca Velikonja
Anja Gotar
Mojca Velikonja

Anja Gotar
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7.9.2021
14.9.2021
21.9.2021
28..9.2021
5.10.2021
12.10.2021
8.10.2021
6.11. 2021
19.11.2021
14.1.2022
11.3.2022
22.3.2022
3.11.2021

GOZDNA PEDAGOGIKA
Gimnazija Celje -Center

Celje

Mojca Vrbnjak
Darja Učakar

NEVERJETNA LETA
OŠ Anton Aškerc Rimske
Toplice

Rimske
Toplice

Katja Krivec
Anja Zalokar
Erika Lapornik
Tjaša Hohkraut

COVID UKREPI
Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport
UKREPI NA PODROČJU
OBVLADOVANJA ŠIRITVE
COVID-19 S POUDARKOM
NA RANLJIVH SKUPINAH
PREBIVALSTVA
Nacionalni inštitut za javno
zdravje

Zoom

Polona Gole
Jerica Laznik Mokotar

Zoom

Polona Gole

23.4.2022

CICImatik

Zoom

Kristina Jelenc

9.4.2022
6.5.2022
27.5.2022
30.6.2022

NEVERJETNA LETA
OŠ Anton Aškerc Rimske
Toplice

12.4.2022

PRAKTIČNI VIDIK
OBLIKOVANJA CEN
PROGRAMOV V VRTCIH
Intelektum izobraževanje

Maribor

Simona Razboršek

21.4.2022

VARSTVO PRI DELU IN
POŽARNA VARNOST
Jure Černič

Laško

Anja Skarlovnik
Mojca Velikonja
Brigita Lončar
Alenka Vasle
Svetlana Ulaga
Jasmina Perc
Sabina Šmauc
Katja Krivec
Mateja Gradišnik
Sonja Štorman
Anja Zalokar
Marina Recek Jurič

16.3.2022

Rimske
Toplice

Laura Veličkovič
Svetlana Ulaga
Mirjana Brežnik Stopinšek

Velika večina izvedenih seminarjev je bila izvedena preko zoom aplikacije.
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POSVETI, KONFERENCE TER AKTIVI
Udeležba zaposlenih je bila naslednja:
6.9.2021
7.9.2021

22.9.2021
4.10.2021

5.10.2021
22.11.2021
do
27.11.2021
15.12.2021

14.3.2022

31.3.2022
5.5.2022
6.5.2022
31.3.2022

11.5.2022

16.5.2022

17.5.2022

30.5.2022
31.5.2022

POSVET ZDRUŽENJA
RAVNATELJEV VRTCEV
SLOVENIJE
Združenje ravnateljev vrtcev
Slovenije
TRAJNOSTNA MOBILNOST
POSVET OB TEDNU
OTROKA
RAZIGRAN UŽIVAJ DAN
Zveza prijateljev mladine
Slovenija
Strokovna ekskurzija LAS Raznolikost podeželja
XII.Mednarodna konferenca
rakičanrisokonferenca
prehrana, gibanje in zdravje
AKTIV RAVNATELJEV
CELJSKE REGIJE
Aktiv ravnateljev
SKUPŠČINA SKUPNOSTI
VRTCEV SLOVENIJE
Skupnost vrtcev Slovenije
KULTURNI BAZAR
POSVET ZDRUŽENJA
RAVNATELJEV
AKTIV ORGANIZATORJEV
ZDRAVSTVENO
HIGIENSKEGA REŽIMA IN
PREHRANE SAMOSTOJNIH
JAVNIH VRTCEV CELJSKE
REGIJE
USTVARJANJE DOBRIH
ODNOSOV V ŠOLI IN
REŠEVANJE KONFLIKTOV
8.STROKOVNO SREČANJE
POMOČNIC VZGOJITELJIC
Supra
AKTIV RAVNATELJEV
CELJSKE REGIJE
Aktiv ravnateljev
AKTIV RAČUNOVODIJ
Skupnost vrtcev Slovenije
17.STROKOVNI POSVET
DOBRIH PRAKS V VRTCU
NARAVA V IZVEDBENEM
KURIKULU
Zdravniška zbornica
Slovenije

Moravske
Toplice

Jerica Laznik Mokotar

Zoom
Ljubljana

Tadeja Stopar
Brigita Lončar,
Alenka Vasle

Bela krajina

Mozirje

Matjaž Stopinšek
Nives Bezgovšek
Erika Lapornik

Jerica Laznik Mokotar

Brdo, Kranj

Greta Labohar Škoberne

Ljubljana

Svetlana Ulaga
Lucija Ojsteršek
Jerica Laznik Mokotar
Greta Labohar Škoberne
Polona Gole

Moravske
Toplice
Vojnik

Sarah Vintar
Brigita Lončar
Ljubljana

Sabina Šmauc

Šmarje pri
Jelšah

Jerica Laznik Mokotar

Simona Razboršek
Anja Skarlovnik
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1.6.2022

3.6.2022
8.6.2022

24.8.2022

AKTIV RAČUNOVDIJ
VRTCEV SAVINJSKE
REGIJE
POMAHAJMO V SVET
AKTIV RAVNATELJEV
CELJSKE REGIJE
Aktiv ravnateljev
8.KONFERENCA
RAVNATELJIC IN
RAVNATELJEV

Simona Razboršek

Mirjana Brežnik Stopinšek
Jerica Laznik Mokotar

Jerica Laznik Mokotar

1. Izobraževanje za strokovne delavce vrtca in staršev

Za vse starše in strokovne delavce v vrtcu Laško smo 11.11.2021 s predavateljico
uni. dipl. pedagoginjo Matejo Petrič, direktorico Posvetovalnice za učence in starše
Novo Mesto, izvedli izobraževanje z naslovom PRIPRAVLJENOST OTROKA NA
ŠOLO. Teme predavanja so bile: celostni razvoj otroka, spremljanje in ugotavljanje
različnih vrst zrelosti ter spretnosti, značilnosti in vrednote, ki jih otrok potrebuje ob
vstopu v šolo.
Od strokovnih delavcev so bili prisotni naslednji: Anja Skarlovnik, Darja Učakar, Petra
Medvešek, Nataša Veršec Ljubej, Marinka Bukovšek, Tadeja Stopar, Anja Motoh,
Romana Košič, Maja Stefanciosa, Brigita Lončar, Jerneja Razgor in Lidija Škrobar.
2. Samoizobraževanje
Delavci Vrtca Laško spremljamo novosti v izdaji strokovne literature, ki jo v okviru
finančnih zmožnosti vrtec nabavi ter literature in strokovnih člankov preko spletnih
strani.
Naše delo terja od nas strokovnih delavcev nenehno izobraževanje ter spremljanje
novosti na predšolskem področju. Zato v večini primerov radi sprejmemo vsakršno
izobraževanje, ki ga nam ponudi zavod.
Poročilo v skladu z 48. členom ZOFI obravnava in potrdi Svet zavoda.
Pripravljeno je na osnovi zbranih gradiv celoletnega uresničevanja izobraževanja
strokovnega spopolnjevanja v preteklem šolskem letu.
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