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1. LETNI DELOVNI NAČRT 
 

Letni delovni načrt je osrednji dokument, s katerim vrtec zagotavlja načrtno, 

organizirano in sistematično uresničevanje temeljnih ciljev predšolske vzgoje, ki 

so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce. 

 

 

2.  CILJI IN NALOGE VRTCA 
 

2.1. SPLOŠNI CILJI VZGOJE V VRTCIH 
Splošni cilj vzgoje v vrtcih je spodbujanje različnih področij razvoja v skladu z 

zakonitostmi razvojnega obdobja ter značilnostmi posameznega otroka in 

omogočanje razvoja njegovih posebnih sposobnosti in spretnosti. 

 

2.2. CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE 
 

Cilji predšolske vzgoje so: 

o postavljati v ospredje otrokovo lastno aktivnost in spodbujati  spoznavni in 

miselni razvoj; 

o spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja; 

o razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih; 

o razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in  

sodelovanje v skupinah; 

o negovanje raziskovalnega duha, domišljije in radovednosti; 

o razvijanje neodvisnega mišljenja; 

o spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo  

govora; 

o spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja; 

o spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja; 

o posredovanje znanja iz različnih področij znanosti in iz  vsakodnevnega 

življenja; 

o razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za  zdravje. 
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3.  PREDSTAVITEV VRTCA  -  ORGANIZACIJA DELA  - 
 

3.1.  OSNOVNA ŠOLA KANAL 

  VRTEC pri OŠ KANAL 

  GRADNIKOVA 25 

 

Vrtec deluje v sklopu Osnovne šole Kanal. 

Otroci, ki obiskujejo vrtec v Kanalu prihajajo iz Kanala in okolice:   

Morsko, Bodrež, Gorenja vas, Čolnica, Avče, Levpa, Kal nad  Kanalom, Ajba, Ročinj, 

Doblar, Kambreško, Srednje in Lig. V letošnjem letu imamo 5 oddelkov v Kanalu.  

 

V enoto Kal nad Kanalom pa prihajajo otroci iz okolice Kala nad Kanalom. Tudi letos 

je bila ena kombinirana skupina od 1 do 6 let starih otrok. 

 

3. 2. DELAVCI VRTCA 
 

Vrtec Kanal: 

Anita Cigoj vzg. predš. otrok - pomočnica vzgojiteljice  

Blanka Černe vzgojiteljica 

Iris Čebokli  vzgojiteljica 

Jolanda Gerbec čistilka  

Majda Markič vzg. predš. otrok - pomočnica vzgojiteljice 

Marina Jericijo čistilka 

Marta Perkon vzg. predš. otrok - pomočnica vzgojiteljice 

Monika Rutar 

 

Mira Gerbec 

vzgojiteljica – po novem letu daljša odsotnost z dela 

Z dne, 7. 2. 2020 jo nadomešča Žana Gnezda Repič 

vzgojiteljica 

Nevenka Skrt 

Petra Bucik 

pomočnica ravnateljice, pedagog 

vzg. predš. otrok - pomočnica vzgojiteljice 

Petra Kristien vzg. predš. otrok - pomočnica vzgojiteljice, perica 

Tina Manfreda vzg. predš. otrok - pomočnica vzgojiteljice 

Tonica Bratina 

Žana Gnezda Repič 

vzgojiteljica 

vzg. predš. otrok - pomočnica vzgojiteljice »Razpis 

prva zaposlitev 2019« Z delom je pričela s 1.5.2019 in 

zaključila 31.10.2019. 

Hana Volarič vzg. predš. otrok - pomočnica vzgojiteljice »Razpis prva 

zaposlitev 2020« Z delom bi morala pričeti v mesecu maju, 

vendar je bil pričetek dela preložen zaradi epidemiije 

Covid-19, tako je z delom pričela 15.6.2020. V našem 

vrtcu bo do 15.12.2020. 
 

Tudi v tem šolskem letu smo se prijavili na razpis Ministrstva za izobraževanje znanost in šport 

»Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«. Javni razpis za izbor operacij 

financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Razpis podpira »Spodbujanje 

zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, »Trajnostna vključitev mladih na trg dela 

(ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z 

mladimi, ki jim grozi socialna izključenost« ter »Zniževanje brezposelnosti mladih«. 
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Enota Kal nad Kanalom: 

 

Veronika Konjedic 

 

 

vzgojiteljica 

Andrejka Skok vzg. predš. otrok - pomočnica vzgojiteljice 

Felica Šuligoj čistilka in kuharica 

 

   

3.3.  RAZPORED OTROK IN DELAVCEV V KANALU 
 

 
ODDELEK 

 

ŠT.  

OTROK 

 

Vzgojiteljica 
Vzg. predš. otrok 

- pomočnica vzg. 

1. starostno 

obdobje 

1. letni 

 

1. skupina 

Rumeni škrat 
11 

Monika Rutar/ 
Žana Gnezda Repič 

Marta Perkon  

1. starostno 

obdobje 

2 letni 

 

2. skupina 

Rdeči škrat 
10 Iris Čebokli  Petra Bucik  

2. starostno 

obdobje 

3 letni 

3. skupina 

Zeleni škrat 
16 Tonica Bratina Majda Markič 

 

2. starostno 

obdobje 

 4 - 6 letni 

4. skupina 

Mavrični pokec  
23 Blanka Černe  Tina Manfreda   

 

2. starostno 

obdobje 

4 - 6 letni 

6. skupina 

Mavrični pikec 
23 Mira Gerbec Anita Cigoj  

   

 Petra Kristien, kombinirano delovno mesto 
Hana Volarič, Vzg. predš. otrok - pomočnica vzg. je pričela z delom 15.6.2020. V 

razpisni dokumentaciji je natančno opisan njen potek dela. 

 

 

3.4.  RAZPORED OTROK IN DELAVCEV V KALU NAD KANALOM 
 

 
ODDELEK 

 

ŠT.  

OTROK 

 
VZGOJITELJICA 

Vzg. predš. otrok 

- pomočnica vzg. 

 

Kombinirana 

skupina  

1 – 6 letni 

Pikasti škrat 13 Veronika Konjedic Andrejka Skok  
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Med šolskim letom se je najmlajši skupini v Kanalu priključilo še 5 otrok, pri starejših pa se je en otrok 

izpisal in en otrok vpisal, zato je ostalo enako število otrok. V Kalu pa se je ena deklica takoj v začetku 

šolskega leta prepisala v Kanal. 

 

 

3.5. POSLOVALNI ČAS 
 

Vrtec posluje pet dni v tednu in sicer 9.45 ur dnevno od 6.15 ure do 16.00 ure 

tekom celega leta, tudi v poletnih mesecih (v času počitnic, pa se urnik prilagaja 

potrebam staršev glede na vpis). V dogovoru z Občino Kanal ob Soči lahko urnik, 

glede na potrebe staršev, podaljšamo do 16.15. Vsako podaljšanje starši dodatno 

plačajo 8 € (sklep občine 2018, 2020), o tej potrebi morajo vodstvo predhodno 

seznaniti. 

 
Uradno najavljenih podaljškov nismo nikoli sprejeli, se pa velikokrat zgodijo zamude,  ko starš ne 

pride pravočasno po otroka. Včasih se to zgodi zaradi šuma v konunikaciji med starši in mogoče 

starimi starši, včasih pa jih na poti zadrži prometni zastoj. 

 

V ENOTI KAL NAD KANALOM je letos vrtec odprt od 6.30 do 16.00.  

 

Starši lahko vpišejo otroka v: 

dnevni program: 
 otrok je v vrtcu 6 – 9  ur in ima tri ali štiri obroke odvisno od 

njegove starosti (otroci do treh let imajo štiri obroke) 

 prisotnost otroka v vrtcu nad 9 ur je plačljiva. 

 

poldnevni program: 
 otroci preživijo v vrtcu 4 – 6 ur dnevno od 7.30 do 13.30.  

 prisotnost otroka v vrtcu nad 6 ur je plačljiva. 

 
Večina otrok je vpisanih v celodnevni program, le par otrok obiskuje poldnevni program. 

 

 

Sklep Občine Kanal ob Soči:  

- V času počitnic v občini deluje vsaj en vrtec (Kanal ali Deskle). Ob dnevih, ko 

je vpis pod navedenimi normativi, vrtca delujeta izmenično. Kriteriji za 

delovanje posameznega vrtca v času počitnic: 

o Jesenske, zimske in poletne počitnice: 25 otrok 

o Novoletne in prvomajske počitnice: 12 otrok. 

V kolikor je število otrok v vrtcu manjše od navedenega, starši otroke vključijo v 

sosednji vrtec. 

Vrtec Kal nad Kanalom bo med počitnicami deloval, če bo število otrok doseglo 

vsaj polovico vključenih otrok, sicer starši otroke pripeljejo v vrtec Kanal. 

 
V letošnjem šolskem letu smo bili združeni za jesenske in novoletne počitnice v vrtcu Deskle, za zimske 

počitnice pa v našem vrtcu. V času prvomajskih počitnih je bil vrtec zaprt zaradi epidemije Covid-19. 
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3.6. OKVIRNI DNEVNI RED 
 

 

 
Kanal Kal nad Kanalom 

 

Sprejem otrok v 6. igralnici – 

združevanje skupin 

 

 

od 6.15 – 7.30 

 

 

6.30 

 

Zajtrk 

 

6.45 

 

7.00 

 

Malica 8.30 8.45 

 

Kosilo 

 

11.15 / 11.30 11.30 

 

Počitek oz. umirjene dejavnosti 

 

od 12.00 

 

od 12.00 

 

Popoldanska malica 

 

po 14.30 

 

po 14.30 

 

Združevanje skupin 15. oz. 15.30 – 16.00  15.00 s šolo 

 

Odhod otrok domov do 16.00  do 16.00 

 
Do večjih sprememb pri organizaciji dela ni prišlo. Omenila sem že zamude, ko pridejo starši po otroka 

po 16.00. Navedla bom zamude po posameznih mesecih: 

September: 3 otroci – skupaj zamude: 50 minut 

Oktober: 2 otroka – skupaj zamude: 27 minut 

November: 3 otroci – skupaj zamude: 33 minut 

December: 1 otrok – skupaj zamude: 12 minut 

Januar: 4 otroci – skupaj zamude: 41 minut 

Februar: 8 otrok – skupaj zamude: 56 minut 

Marec: 1 otrok – skupaj zamude: 4 minute 

April, maj = zaprt vrtec (Covid 19) 

Junij = 0 otrok 

 

Iz zapisa lahko vidimo koliko nadur ima posamezna delavka, ki je v določenem mesecu zapirala vrtec. 

Največja zamuda pri enem otroku je bila 40 minut. 
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4. PROGRAMI PREDŠOLSKE  VZGOJE 
 

4.1. OBOGATITVENI PROGRAMI 
 

 

TERMIN 

 

 

VSEBINA 

 

NOSILCI 

 

OPOMBE 

 

 

od 7. do 11.  

oktobra  

  

 

TEDEN OTROKA  

Letošnja tema tedna otroka je bila - 

Naše pravice  

 

SREČANJE OTROK IZ VRTCA 

KANAL - KAL – DESKLE 

Srečanje je potekalo v vrtcu Kanal. 

 

Mira Gerbec 

Žana Gnezda Repič 

Poročilo 

pripravili 

nosilki 

dejavnosti 

Od 7. do 13. oktobra 2019 je potekal Teden otroka, projekt Zveze prijateljev mladine Slovenije. 

Letošnja tema je bila Naše pravice, saj v letu 2019 obeležujemo 30. obletnico od sprejetja Konvencije o 

otrokovih pravicah. 

Poslanica ob Tednu otroka 2019 je bila pesem z naslovom Naše pravice, avtorja Toneta Pavčka: 

 

Pravica pravic je pravica živeti, 

biti otrok za srečo rojen, 

tata in mamo ob sebi imeti 

in jima padati veselo v objem. 

Lepa pravica je teči po trati 

in ne biti kot trava teptan, 

učiti se brati in biti med brati 

enakovreden in spoštovan. 

Rasti, kot rastejo jelke in bori, 

poslušati pesmi, ne pokov granat, 

in potem enkrat ob majniški zori 

reči nekomu: IMAM TE RAD! 

In še: biti duša v svetu brez duše, 

majhna svetloba sredi velike teme, 

ali vsaj kaplja v obdobju suše, 

ne biti nihče, a OTROK, KI JE VSE! 

 

Veliko otrok po svetu še vedno ni deležna skrbi, ki 

jim, kot otrokom, pripada. To pomembno temo smo 

želeli približati tudi otrokom Vrtca pri OŠ Kanal. 

Osrednji prostor vrtca smo uredili na temo Naše 

pravice. Na steni so visele kitice pesmi Naše pravice 

Toneta Pavčka, katerim smo dodali Unicefove 

fotografije otrok celega sveta. S pesmijo in 

fotografijami smo otrokom želeli približati pojem 

drugačnosti in razumevanje, da smo si kot ljudje 

različni, a nam kljub temu pripadajo povsem enake 

pravice. Za starše smo uredili tudi tematski poučni 

kotiček Naše pravice, kjer jim je bila na ogled 

Konvencija o otrokovih pravicah in druge knjige in 

priročniki na to temo. 
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Osrednja dejavnost za otroke vrtca je bila Palčkov ples 

prijateljstva. Z otroci smo se naučili besedilo pesmi 

 in gibanje ob njej. Ob tem pa so otroci vseh skupin odtisnili 

svojo rokico, ki smo jih vse prilepili v osrednji 

 prostor. Tema te dejavnosti je bilo prijateljstvo, sodelovanje, 

povezanost in enakost kljub različnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

Poleg te dejavnosti smo izvedli še Unicefovo 

dejavnost Potovanje na drug planet, pri kateri so 

sodelovali vsi otroci  vrtca. Otroci so, med veliko 

različnimi stvarmi, razvrščali stvari na nujne 

stvari, ki so pomembne za naše preživetje, te so 

 zlagali v kovček, in na tiste, ki niso tako nujne.  

Otroci so se ob tej dejavnosti učili prepoznavati  

svoje pravice ter razlikovati med svojimi pravicami in 

željami. 

 

Ob teh dejavnostih, kjer smo otrokom na splošnopredstavili pravice in njihov pomen, so otroci po skupinah bolj 

podrobno preučili posamezne pravice. Vsaka skupina je dobila določeno pravico, s katero so se otroci v skupini 

bolj podrobno seznanili (pravica do čistega okolja in vode, pravica do šolanja, pravica do prostega časa in 

igre, pravica do zdravstva … ). 

 

V tem tednu smo na obisk povabili tudi otroke iz vrtca 

Deskle na obisk. Z njimi smo šli na pohod v Park 

Pečno. Pohod in samo srečanje je uspelo. Otrokom je 

bila pot do parka zanimiva, kljub mnogim  oviram. 

Posebno doživetje je bilo, ko je pot peljala skozi tunel 

pod železniško progo. 

 

 

Pohod skozi tunel je bil zanimiv, za nekatere pa je 

vzbudil malce strahu, vendarje ob spodbudi strokovnih 

delavk in otrok hitro minil. 
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Otroci in strokovne delavke so bili nad parkom navdušeni, zato smo se kar nekaj časa zadržali in uživali v 

njegovimi lepoti. 

 

 

 

S tednom otroka se pravice naših otrok ne zaključijo. 

Vsakodnevno jih bomo uresničevali, se trudili, da 

bodo izpolnjene vse pravice otrok, ki jih zmoremo 

skupaj uresničevati. Trudili se bomo, da bomo odvrgli 

ves balast, ki nas obremenjuje in nam včasih zamegli 

dejanske pravice naših otrok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naj bo življenje vseh otrok Srečno, varno in prijetno, predvsem pa naj bo otroku dopuščeno biti OTROK. 

 

 

 

 

Oktober 

 

POŽARNA VARNOST 

Obiskali bomo Gasilsko društvo v 

Kanalu. Razkazali in povedali nam bodo 

kaj vse počnejo in kako. 

 

evakuacija 

 

 

 

 

Iris Čebokli 

Petra Bucik  
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Srečanje z gasilci: 24. 10. 2019. 

Letos smo srečanje z gasilci prestavili iz gasilskega 

doma v vrtec, natančneje na vrtčevsko parkirišče in na 

igrišče za vrtcem. S strani zaposlenih smo zaznali, da 

si želijo spremenjene oblike srečanja, zato smo gasilce 

prosili za kratko predstavitev gasilskega vozila ter 

izvedbo gasilskega poligona. Predlagali smo 

vrtčevsko igrišče, saj ima veliko možnosti in 

»naravnih« pogojev za raznoliko gibanje. Z gasilsko 

ekipo smo dobro sodelovali, saj so predlog sprejeli in 

pri gasilskem poligonu so se izkazali za zelo 

prilagodljive in sodelovalne. Na parkirišču pred šolo 

so za celoten vrtec pripravili ogled vozila. 

Predstavitev je bila otrokom zanimiva in ravno dovolj 

dolga, zato jo ocenjujeva kot dobro izvedeno. Skupine 

so se v ogledu in preizkušanju pripomočkov med seboj 

izmenjevale in strpno obnašale(mlajši so imeli pri 

nekaterih aktivnostih prednost).  

 

Sledil je gasilski poligon. Poligon smo izvedli v 

skupinah. Rumeni In Rdeči škrati skupaj, potem so si 

sledile še ostale skupine. Zeleni škrat, Mavrični 

Pokec in na koncu Mavrični Pikec. Glede na starost 

otrok se je težavnost poligona  

 

stopnjevala. Prav tako se je stopnjevala stopnja 

pomoči otrokom.  Na koncu so gasilci vsakemu otroku, 

ki je poligon premagal podelili priznanje.  Gasilci so 

bili z nami od 9h 30 pa vse do 11h 30. Skupaj smo 

preživeli lepo dopoldne in aktivno načrtovali tudi 

sodelovanje evakuacijske vaje, ki pa smo jo zaradi 

slabega vremena večkrat prestavili in kasneje izvedli 

samostojno.  
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Evakuacijska vaja 

Evakuacijsko vajo smo izvedli, 26. 11. 2019.  

V dogovoru med skupinami in pomočnico ravnateljice (glede na druge dejavnosti, ki so usmerjale izbrani dan 

naš dan) smo evakuacijsko vajo izvedli okrog 9.30. Po zvočniku smo spustili zvok sirene, ki je vse skupine 

opozoril, da se morajo umakniti iz prostorov vrtca. Skupine Zeleni, Rumeni in Rdeči škrat so se v počasnem 

tempu umaknili k zbirni tabli na igrišču pod lipami. Skupini Mavrični Pikec in Pokec pa sta se umaknili k zbirni 

tabli na igrišču za vrtcem. Ocenjujemo , da smo evakuacijsko vajo izvedli v skladu s predpisi in po naših 

pričakovanjih. Vse skupine smo počakale na omenjenih zbirnih mestih dokler nam pomočnica ravnateljice ni 

prinesla pomirjujočega sporočila, da so odgovorni preverili notranjost vrtca in da se lahko varno vrnemo v 

prostore vrtca.  

 

 

November  

 

Tradicionalni slovenski zajtrk 

 

 

Tonica Bratina 

Marta Perkon 

 

 

 
 

 

V tednu tradicionalnega slovenskega zajtrka od 

11.11. do 17.11.2019 so v vrtcu po skupinah potekale 

različne dejavnosti.  

V ponedeljek smo se vse skupine zbrale v 

večnamenskem prostoru ter si ogledali kratko 

gledališko uprizoritev otrok, ki so vključeni v 

interesno dejavnost »gledališče v vrtcu«. Ob 

gledališki igri Lisičja čorba (Tatjana Ban) so otroci 

spoznavali zdravo hrano, ki je vključena v obrok 

tradicionalnega slovenskega zajtrka. V skupinah so 

otroci izdelovali zgibanke s pomočjo sličic iz 

zgodbice Lisičja čorba. Zgodbica s slikovnim 

materialom je bila izobešena tudi na hodniku vrtca. 

 

Med tednom so otroci spoznali tudi pesem z naslovom 

Čebele v panju. Vsaka skupina je oblikovala izdelek s 

tematiko o čebelah. Izdelke smo razstavili na panoju v 

večnamenskem prostoru.  

 

V petek je malica v skupinah potekala na bolj 

prazničen način z obeleženjem tradicionalnega  

slovenskega zajtrka. Po malici pa smo se vse skupine  

 

zbrale in zaključili ta teden v večnamenskem prostoru 

s pesmijo Čebele v panju in jo gibalno uprizorili. 

 
Nekateri otroci so si šli ogledati tudi našo sirarno v 

Kanalu. Spoznali so postopek pridelave sira ter 

drugih mlečnih izdelkov. 
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December 

 

 

 

V PRIČAKOVANJU NOVOLETNIH 

IN BOŽIČNIH PRAZNIKOV 

 

Strokovne delavke bodo po skupinah 

poskrbele z različnimi dejavnostmi za 

praznično vzdušje. 

Obisk dedka Mraza in obdarovanje 

otrok iz vrtca bo potekalo v 

dopoldanskem času. 

 

V vrtec bodo vabljeni tudi otroci, ki 

ne obiskujejo vrtca. Organizirali 

bomo dan odprtih vrat. 

 

Okrasitev vrtca, dekoracija 

Ogled gledališke predstave, ki jo 

bodo odigrale strokovne delavke. 

 

 

Vse strokovne 

delavke 

 

 

 Program zunanji: 

Blanka Černe 

Anita Cigoj 

 

 

 

 

 

 

vabljeni 

starši, 

otroci 

Že na začetku šol. leta je bila ideja, da bomo letos praznovali malo drugače. Zmenili smo se, da pripravimo 

deklamacijo strokovne delavke in jo tudi odigramo na srečanju za starše za celoten vrtec in zadnji šol. dan v tem 

letu še za 1. triado osnovne šole. 

Srečanje smo izvedli sredi decembra, ko smo strokovne delavke odigrale igrico Didl, didl, daja dedek mraz 

prihaja. Po predstavi smo se skupaj s starši in otroci posladkali in pokramljali. 

V mesecu novembru sva s sodelavko pripravili načrt za mesec december in sicer krasitev skupnih prostorov, 

oken, večnamenski prostor, novoletne vizitke, dedkovanje za naše otroke in otroke, ki ne obiskujejo vrtca ter 

obisk bivših sodelavk. 

Skupne prostore smo okrasili z odpadnim materialom, zvezdice, ki so jih otroci okrasili in izdelali  hišice ter 

postavili zimsko pokrajino v večnamenskem prostoru. Zunanja okna smo okrasili z balončki iz odpadnih 

pokrovčkov. Vsaka skupina je izdelovala novoletne vizitke za potrebe vrtca in za gasilsko društvo. 

Ob obisku dedka Mraza pa smo odprli vrtčevska vrata in povabili zunanje otroke na dedkovanje po skupinah in 

sicer po letnikih. Vsak otrok je prejel darilo med svojimi vrstniki. In čisto na koncu smo v vrtec povabili 

upokojene sodelavke, da smo se poslovili od starega leta. 

Igrico Didl, didl, daja pa za osnovno šolo nismo odigrali, ker je bilo veliko bolniške odsotnosti med strokovnimi 

delavkami. Tako smo zadnji dan, starejše skupine v vrtcu odnesle darila učencem 1. triade v razrede, »ker je 

dedek Mraz njihova darila pustil v vrtcu.« 

 

 

25.2.2020 

 

 

PUSTNO RAJANJE v vrtcu 
Iris Čebokli 

Tina Manfreda 

 

 

Ker je bil pustni torek (25. 2.) po zimskih počitnicah, smo o pustnem običaju začeli razmišljati že v tednu pred 
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počitnicami. Vsaka skupina je dobila dve nalogi:  Izdelava pustnih mask za dekoracijo panoja v večnamenskem 

prostoru (tehnika: je bila poljubna), ter izdelava skupinskih didaktičnih iger, ki bodo napolnile prostor in 

povezale skupine med seboj. Odvisno od poteka dela v skupinah se je večnamenski prostor polnil in dopolnjeval 

z različnimi pustnimi rekviziti. 

Mavrični Pikci so izdelali klovna iz škatel v katerega so otroci morali zadeti žogico iz določene razdalje (razvoj 

preciznosti). Mavrični Pokci so izdelali čarovniške klobučke in votle krogce, katere so iz določene razdalje 

ciljali na klobučke. (razvoj preciznosti). Zeleni škrati so izdelali veliko paleto in na njej posodice z barvnimi 

obrobami, v katere so morali otroci razvrstiti plastične pokrovčke (razvrščanje po eni lastnosti - barvi). 

 

Rdeči škrati so izdelali gibalno igro. Na tla nalepljene dlani in stopala, ki otroke spodbujajo k hoji po štirih ter 

dve oviri z različnimi pustnimi motivi (žabe in račke) (razvijanje koordinacije).Rumeni škrati pa so iz različnih 

škatel in rekvizitov izdelali tri didaktične igre (2 vtikanki z različnimipredmeti, ter samolepilna folija, na katero 

so prenašali in lepili cofke in tako je nastajala vedno nova podoba)  (v ospredju razvoj fine motorike).   

Ko so se vse didaktične igre in igrače postavile, so se skupine v različnih časovnih obdobjih preizkušali v  

različnih spretnostih. V tem času se je vsaka skupina tudi individualno srečevala s pustom in otroke pripravljala 

na veliki dogodek… pustni sprevod in pustno rajanje.  

 

Sprva smo pustni sprevod načrtovali v sodelovanju s šolo, a smo na koncu izvedli vsak svoj pustni sprevod  

ter se na koncu srečali pred občino.  

 

Po poti do občine smo srečali zelo malo oz. skoraj nič 

mimoidočih. Pred občino pa je bilo zbranih nekaj  

posameznikov, ki so že spremljali sprevod in rajanje 

šolskih pustnih mask. Hitro smo se pomešali med 

šolske  

otroke in z veseljem zaplesali ob zvokih harmonike. 

Otroci so se z veseljem posladkali z bonboni, ki so jih  

razdelili zaposleni na občini.  

Ko smo se vračali v vrtec smo se pred zaključkom 

sprevoda sprehodili tudi skozi šolo in nekoliko 

popestrili  

dogajanje osnovnošolcem in učiteljem. 

 

 

 

Sobota,  

 

 

Pohod po stopinjah Valentina Staniča 

 
      Monika Rutar 

 

pohod s 

starši 

Dejavnost ni bila izvedena zaradi epidemije Covid – 19. 

 

Junij 

 

ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA 

(planiran ogled gledališke predstave) 

Mira Gerbec 

Majda Markič  

vabljeni 

starši 

 
Tudi zaključnega srečanja kot vsako leto nismo izpeljali zaradi epidemije Covid – 19. 

 

Na pobudo staršev najstarejših otrok, ki letos zaključejejo vrtec so organizirali zaključno srečanje v  

Morskem. Vgojiteljice obeh skupin Mavričnega pikca in pokca so pripravile krajši program. 
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Tudi najstarejši otroci iz Kala nad Kanalom so se poslovili od svoj prijateljev v vrtcu. 

 

V vrtcu pa so najstarejši otroci predali ključ bodočim najstarejšim otrokom v vrtcu. 
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Medgeneracijsko sodelovanje -  

Koordinatorji: Blanka Černe, Monika 

Rutar, Andrejka Skok 

 
Tim za medgeneracijsko sodelovanje se je 

sestal v mesecu oktobru in si pripravil plan 

za celo šolsko leto.  

V mesecu oktobru smo sodelovali na razstavi 

ročnih del v gostišču Križnič. 

 

V mesecu decembru smo izvedli vse 

dejavnosti, ki smo si jih zadali, razen ogleda 

igrice, ki smo jo zaigrale strokovne delavke. 

Namreč zadnji dan pouka, bi zaigrali igrico 

za 1.triado OŠ in povabili tudi upokojene sodelavke. Vendar je predstava odpadla zaradi velikega 

števila bolniške odsotnosti strokovnih delavk. Tako smo se z bivšimi sodelavkami le družili ob čaju. Za 

vse starejše občane v naši občini, ki imajo kosila na naši šoli, smo pripravili majhno darilce in voščilo 

za praznike. Izvedli smo video klic v dom starejših Podsabotin, kjer smo jim zaželi vesele praznike. Na 

podružnici v Kalu so izvedli čajanko s starimi starši ter skupno izdelali novoletne voščilnice za krajane 

KS Kal nad Kanalom.  

 

V mesecu marcu smo planirali obisk v dom starejših občanov Podsabotin, vendar smo zaradi izrednih  

razmer (epidemija koronavirus) obisk odpovedali.  

 

V mesecu maju pa bi povabili v vrtec stare starše pod geslom TO JE MOJ VRTEC, kjer bi izvedli 

športno dopoldne v sodelovanju z društvom upokojencev. Izvedli bi skupne športne igre, balinanje, 

pikado, hoja ali pohod ... 

 

Prosta igra v tematskem kotičku.  To področje smo si zastavili kot 

samoevalvacijsko nalogo. Tim za SE: Iris Čebokli, Tonica Bratina, Tina Manfreda in 

Nevenka Skrt  
Poročilo je zapisano v posebnem dokumentu. 

 

 

 

 

Vrtiček je urejala skupina Zelenega škrata s 

Tonico Bratina ima Majdo Markič 

 

 

 

 

 

 

 

Prijavili smo se tudi na izvajanje programa 365 dni telovadimo vsi, ki umešča vlogo 

in pomen GIBANJA kot vrednoto, s katero lahko dosegamo  v življenju posameznika 

in družbe višje telesne, zdravstvene, socialne, sociološke in psihološke rezultate in 

s tem bistveno kvalitetnejše življenje. 
Programa žal nismo izvajala, ker nismo prejeli potrditve s strani organizatorja in posledično nič  

obvestil ali gradiv.  
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Dodatni program: 

 
- Skupine  Pikasti škrat in Mavrični pikec in pokec (starejši otroci)  bodo izvedli 

spanje v vrtcu.  Program ni bil izpeljan zaradi epidemije Covid – 19. 

 

- Plavalni tečaj za starejše otroke (Mavrični pikec in pokec,  Pikasti škrat -  

najstarejši otroci) bo organiziran od 14.10. – 18.10. od 10.30 do 12.00 v bazenu v 

Novi Gorici. 
Plavalni tečaj je obiskovalo 31 otrok (udeležil se ga ni samo en otrok zaradi bolezni). 

Vsi otroci so napredovali glede na njihovo predznanje: 

 - trije otroci so osvojili Zlatega konjička 

 - štirje otroci so osvojili Srebrnega konjička 

 - 15 otrok je osvojilo Bronastega konjička 

- 10 otrok je premagalo strah pred vodo in naredilo prve zamahe v vodi. 

 

- Najstarejši otroci iz Kala bodo obiskali Gasilsko društvo v Avčah ter se družili 

s sovrstniki iz vrtca Trnovo. 
 

DRUŽENJE S SOVRSTNIKI NA TRNOVEM 

Zaradi pozitivnih odzivov otrok nad spoznavanjem in odkrivanjem novih možnosti pri navezovanju  

stikov in spoznavanju prijateljev, smo se skupaj z vzgojiteljicami iz podružničnega vrtca Trnovo odločile 

in realizirale prvi in mislim da ne zadnji obisk. 

Z najstarejšimi otroci smo se zadnji dan v tednu otroka odpravili s kombijem na Trnovo. Pot nas je  

vodila preko Čepovana na Lokve in Trnovo. Že sama pot je bila za nekatere otroke čisti užitek, saj so se  

po teh krajih peljali prvič in videli marsikaj njim neznanega. 

V vrtcu Trnovo so nas otroci pričakali v svoji igralnici, z vsemi smo se poimensko spoznali, razkazali  

so nam svoje prostore in igralne kotičke, nato pa smo se skupaj odpravili na njihovo igriše in se igrali.  

Čas je kot vedno pri zanimivih stvareh prehitro minil, nas pa je pot vodila naprej do Kanala, saj smo  

imeli na ta dan še ogled abonmajske predstave. 

 

                                                                                                                                   
OBISK GASILSKEGA DOMA AVČE 

Mesec oktober je namenjen mesecu požarne varnosti, zato se v tem času bolj posvetimo tudi  

požrtvovalnemu delu tistih, ki nam v nesrečah prvi priskočijo na pomoč. Predvsem starejši otroci o tem  
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kar veliko vedo, mlajši pa z zanimanjem poslušajo. 

Podružnični vrtec zelo lepo sodeluje s PGD Avče in vsako leto nas na naše veliko veselje obiščejo.  

Tokrat pa sva se odločili, da jim obisk vrnemo.  Vedno je zanimivo videti in se igrati z gasilskimi vozili,  

sedaj pa smo imeli odlično priložnost, da smo videli tudi notranjost prostorov, ki združuje vse ki nam  

pomagajo.  

Pred gasilskim domom sta nas pričakala dva gasilca in  

nam velikodušno odprla vrata vseh prostorov. V njih  

imajo polno različne opreme za gašenje, seveda pa so  

naše poglede najbolj pritegnila prav vozila, ki so  

natančno parkirana na svojih mestih in vedno  

pripravljena na klic v sili. Kamijoni s cisternami,  

kombi in terenski avtomobili imajo poleg cevi za  

gašenje še veliko druge opreme, ki je prav tako nujno  

potrebna za odpravljanje posledic pri naravnih  

nesrečah (motorna žaga, cepin …). Z lepimi in sladkimi  

pozdravi  ter veliko novimi spoznanji  smo se vrnili v  

vrtec in hiteli pripovedovati mlajšim otrokom. 

 

                                                                                                  

Med letom si bomo izbrali eno ali dve predstave za otroke v okviru Glasbene 

mladine – predstava je plačljiva. 

 
Otroci prvega starostnega obdobja in otroci iz Kala so si 24. 10. 2019 ogledali predstavo Račka  

Olivija gre v svet, izvajalka: Urška Cvetko (Gledališče Zapik). 

Otroci drugega starostnega obdobja pa so si 28. 1. 2020 ogledali Boomwhackers – kul glasbene cevi,  

izvajalec: Jaka Strajnar. 

Obe predstavi sta bili zelo kvalitetni in lepo sprejeti s strani otrok in strokovnega osebja. 

 

 

Vsaka skupina planira najmanj 2 roditeljska sestanka ter 4 srečanja (športno -  

sonček, novoletno, pohod po stopinjah Valentina Staniča in zaključek leta). 
Zaradi epidemije Covid – 19, se tudi te oblike srečanja starši niso izpeljale kot smo jih v začetku  

šolskega leta načrtovali. Nobena skupina ni izpeljala roditeljskega sestanka, ki je bil namenjen analizi  

dela v skupini, športnega druženja, pohoda po stopinjah Valentina Staniča in zaključnega srečanja ob  

koncu šolskega leta. 

To šolsko leto si bomo resnično zapomnili, saj smo bili v drugi polovici leta primorani komunicirati s  

starši predvsem preko elektronskih sporočil. V času zaprtja vrtca smo staršem pošiljali različna  

gradiva s katerimi so si lahko pomagali pri zaposlitvi otrok v domačem okolju. Tako so nastali sklopi:  

Dejavnosti za prosti čas, Glasbeno ustvarjanje, Mali raziskovalec, Poslušamo in ustvarjamo. 
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4.2. INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

V tem šolskem letu bodo potekale različne dodatne dejavnosti, v katere se bodo 

vključili otroci glede na interes  in željo. Potekale bodo od meseca oktobra do 

meseca junija po kosilu. 

 

 

INTERESNA DEJAVNOST 

 

NOSILEC 

 

 

 

PEVSKI ZBOR     od 4 do 6 let 

 

Mira Gerbec 

Majda Markič 

 

sreda, 12.30 – 13.00 

V tem šolskem letu je  bilo vključeno v pevskemu zboru 34 otrok. Glede na številčnost otrok mi je pri  

mentorstvu pomagala še strokovna delavka Majda Markič. Otroci so z veseljem obiskovali pevske vaje  

bili sproščeni in aktivni. 

V sklopu interesne dejavnosti smo veliko časa posvečali tudi, dihalnim vajam, vajam za sproščanje in  

razgibanje vseh organov, ki jih uporabljamo pri petju (jezik, ustnice, zobe, prepono, glasilke..)  

otrokom so bile vaje zanimive in so jih radi izvajali. Veliko smo se posluževali spremljanja pesmi z  

lasnimi instrumenti, kar je bilo otrokom še bolj zanimivo in zabavno in so se pesmi hitreje naučili. 

 

Naučili smo se veliko pesmi med drugimi: Mavrica, beli oblaček, Kekčeva pesem, Abraham in 7 

sinov,Tri muce, Na pote Mesec in lisička zvitorepka,Doma, Moj očka, pesmi o pomladnem cvetju i 

utrjevali že znane pesmi in pesmi po otrokovih željah.  

Pripravljali smo se na nastope in bili povabljeni na prireditev ob prazniku KS Kanal. 

Prireditev smo popestrili s tremi pesmicami in sicer: Mavrica, Doma in Na potep. Otroci so občinstvo  

z lepim petjem in  nastopom navdušili. Na klavirju nas je spremljala  vzgojiteljica Valentina Dugar. 

Prijavili smo se tudi na revijo otroških pevskih zborov v  Bovec, vendar je bila žal odpovedana zaradi  

nalezljive bolezni COVID19. 

Vse leto oz. do 13. marca smo se zbirali na pevskih vajah vsako sredo od 12.30 do 13.00. 

Otroci so vestno obiskovali vaje in bili aktivni. Z dejavnostjo sva otrokom razvijale veselje do petja in  

nastopanja. Obenem sva jih spodbujale k upoštevanju pravil, ki so pomembne za vaje kot za nastop. V  

načrtu je bilo tudi sodelovanje z  mentorico interesne skupine Igrajmo se gledališče. Za katero smo se  

učili pomladne pesmi, s katerimi bi dopolnili gledališko igro, vendar nam korona virus ni dopustil, saj  

je bil vrtec kar 2 meseca zaprt. Meniva da sva s skupnimi močmi razvijale pri malih pevcih veselje do  

petja in druženja in nastopanja. 

 

 

GIBALČEK od 5 do 6 let Monika Rutar 

 

četrtek, 12.30 – 13.30 

 
Interesna dejavnost Gibalček se je izvajala le do novega leta. Po novem letu je bila izvajalka  

dejavnosti dlje časa odsotna. 
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SPRETNI PRSTKI    od 5 do 6 let   Blanka Černe torek, 12.30 – 13.30 

 
Vpisanih je bilo 18 otrok, ki so redno obiskovali 

interesno dejavnost. Dva otroka sta večkrat 

manjkala, ker sta odšla domov po kosilu. 

Skupina je bila zelo motivirana za ročne 

spretnosti, zato smo otroke razdelili v dve manjši 

skupini po 9 otrok. Tako smo jim lahko 

optimalno nudili pomoč, bili so bolj 

zainteresirani, ker ni bilo čakanja pri delu. Vsak 

otrok je potreboval pomoč, saj so se naučili 

natikati sukanec v iglo, pretikati, šivati, gubati ... 

Občasno mi je pri interesni dejavnosti pomagala 

vzgojiteljica Iris Čebokli. Vsi otroci so prejeli 

priznanje za sodelovanje pri Spretnih prstkih. 

 

 

Letos smo zaradi izrednih razmer (epidemija korona virus – vrtec zaprt) delo končali že v marcu. 

Predvidene razstave nismo postavili, ker so bili tudi ob ponovnem odprtju vrtca sredi meseca maja 

poostreni zdravstveni ukrepi.  

 

 

IGRAJMO SE GLEDALIŠČE 

letniki 2015 

 

Tonica Bratina 

Anita Cigoj 

 

ponedeljek, 12.30 – 13.00 

 
To šolsko leto smo ponudili otrokom, starim štiri leta, interesno dejavnost »Igrajmo se gledališče«. 

Vključenih je bilo deset otrok, pod vodstvom Tonice Bratina in Anite Cigoj. 

Z dejavnostjo smo začeli oktobra in je potekala vsak ponedeljek, od 12.30 do 13.00 ure. Otroci so k  

uricam radi prihajali. Otrokom smo novo zgodbo predstavili s pripovedjo ob slikovnem materialu.  

Vsebino smo utrjevali v dialogih.  

Najprej so otroci spoznali zgodbo Lisičina čorba. 

Pripravili smo rekvizite in kostume - ušesa za  

gledališko uprizoritev. Vsebina zgodbe je bila 

primerna v času slovenskega zajtrka, zato smo jo  

uprizorili vsem otrokom v vrtcu. 

Spoznali smo še zgodbo »Zajčkova hišica  

(ljudska). Vsak otrok si je izbral književno osebo  

in si iz kartona izdelal preprosto lutko, ki jo je  

pritrdil na palico. S pomočjo lutke so se otroci  

lažje vživeli v prikaz dramskega dogajanja. 

V zimskem času so otroci ob zgodbici »Snežaki v  

vrtcu« (Branka Jurca) izdelali snežaka Martina,  

snežno deklico Tino in majhne snežake. Pri  
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izdelavi smo uporabljali različne materiale: tkanino, stiropor, karton. Ob snežakih so otroci utrjevali 

vsebino zgodbe v dialogih. Zaradi velikega števila obolelih otrok v vrtcu nam ni uspelo izvesti 

gledališke uprizoritve niti v februarju in tudi ne v marcu mesecu 2020. Kot zadnjo zgodbo smo izbrali 

»Zakaj je sneg bel«. Načrtovali smo jo uprizoriti v pomladnih mesecih v sodelovanju z vrtčevskim 

pevskim zborom pod vodstvom Mire Gerbec in Majde Markič. Zaprtje vrtca zaradi korona virusa, nam 

zadnje uprizoritve ni uspelo realizirati. Z Anito sva lepo sodelovali in želiva ohraniti tovrstno interesno 

dejavnost tudi v bodoče. 

 

 

4.3. Gibalni/športni program MALI SONČEK za otroke prvega in 

drugega starostnega obdobja 
Koordinator je Mira Gerbec. 

 
Vse skupine uporabljajo  športno igralnico v vrtcu. 

V projekt je bilo vključenih 5 skupin iz vrtca Kanal in ena skupina iz enote Kal nad Kanalom.  Skupno  

je bilo vključenih 85 otrok. Od tega samo 2 otroka nista opravila vseh zahtevanih nalog, saj sta  

premalo časa obiskovala vrtec. 

Skozi vse šolsko leto so strokovne delavke skrbeli za vsestranske gibalne dejavnost in  aktivnosti , s  

katerimi so otroci dosegli cilje  in izvedli naloge, ki jih zahteva projekt.  Do marca meseca, ko nas je  

presenetila nalezljiva bolezen COVI-19, smo večina nalog že opravili.  Nobena skupina, razen enote  

Kal nad Kanalom ni izvedla iger brez meja, posamezne skupine pa še kolesarjenja. Žal tudi zimskih  

dejavnosti nismo izvedli, zaradi zime brez snega.  Nadomestili smo jih z igro z nestrukturiranimi   

materiali in igrami v pesku. 

Otrokom smo nalogo priznali, saj smo tekom leta veliko vadili s skiroji na atriju. Nekateri starši  

starejših skupin  pa so s fotografijami dokazali, da otrok kolesarji. Večina otrok je v času karantene  

zaradi virusa, izvedla pohode z otroki v krogu družine in  s tem nadoknadili manjkajoče pohode.  

Po dogovoru in priporočili Športne zveze Slovenije za projekt Mali sonček in z regijskim  

koordinatorjem smo  za uspešnost projekta, upoštevali manjše število opravljenih nalog, zaradi COVI- 

19 virusa in posledično zaprtje vrtca. Tako so vsi otroci, ki so bili v  projekt vključeni v tem šolskem  

letu osvojili diplome oz. medaljo.Tovrstne dejavnosti otroke  navdušuje in so jim v  veliko veselje. 

Sodelovanje z Javnim zavodom za šport v Novi Gorici korektno sodelujemo. Pripravljeni so sodelovati.  

Hitro se odzivajo na naše prošnje in želje. 

Da bo besedilo potrdilo verodostojnost prilagamo še fotografije dejavnosti, nalog, ki so jih otroci  

opravljali za dosego ciljev projekta Mali sonček. 

 

Pohodi               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naravne oblike gibanja   
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Kolesarjenje     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Kros 

 

 

 

 

Igre z žogo      Plavalni tečaj 
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4.4.  PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA 
 

Najstarejši otroci so vključeni v program predšolske Ostržkove bralne značke. 

Ostali pa bodo izvajali prilagojeno bralno značko oz. bralni nahrbtnik, ki jo 

oblikuje vsaka skupina zase – pripovedovali bodo manj knjig ter knjige prilagojene 

starosti otrok. 

KNJIŽNICA –  Otroci si skupaj z vzgojiteljicami izposojajo knjige tudi za domov. 

Enkrat mesečno nas obišče tudi POTUJOČA KNJIŽNICA. Strokovne delavke 

skupaj z otroki izberejo knjige, ki jih prebirajo in listajo v vrtcu. 

 
Govorni razvoj in bogatenje besednega zaklada je v predšolskem obdoju zelo pomembno, zato se  

strokovne delavke zelo trudijo spodbujat otroke pri izposoji knjigi, branju, pripovedovanju,  

opisovanju. Pri tem pa igrajo pomembno vlogo tudi starši. Večina otrok nima težav s pripovedovanjem  

pred skupino. So pa tudi posamezni otroci, ki raje pripovedujejo le vzgojiteljici ali manjši skupini  

otrok. 

 

4.5. POLŽKOV ABONMA V DESKLAH 
 

 

TERMIN NASLOV PREDSTAVE 

 

11. oktober 

 

Boštjan Štorman, 

MOTOVILČICA, Gledališče iz desnega žepa 

Kanal 

 

15. november 

 

Max Velthuijs 

ŽABEC POZIMI, Lutkovno gledališče Fru-fru 

Kanal 

 

13. december 

 

Peter Kus 

ZVOČNA KUHNA, Peter Kus 

Deskle 

 

10. januar 

 

Miroslav Košuta – Tadej Pišek 

MEDVED Z MIŠKO NA RAMI, Slovesnko stalno gled.Trst 

Kanal  

 

14. februar 

 

Ana Duša, Tjaša Črnigoj 

SMRČULJICA, SNG Nova Gorica 

Deskle 

 

15. marec 

Svetlana Makarovič 

KOSOVIRJA NA ŽLICI, Slovensko ljudsko gledališče Celje 

Kanal 

 
Predstave so bile izvedene po programu do meseca februarja.
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5. PROGRAM IZOBRAŽEVANJA IN STROKOVNEGA 

IZPOPOLNJEVANJA DELAVCEV V VRTCU 

 

 

5.1. VZGOJITELJSKI ZBOR, STROKOVNI AKTIVI 

 

Namenjeni so vsem strokovnim delavkam vrtca. Potekajo enkrat mesečno ob 

16.uri.  Datumi srečanj in vsebina se določijo vsak mesec posebej. 

 

Mesečni pregled predvidenih aktivnosti: 

 

 

TERMIN 

 

VSEBINA 

 

NOSILEC 

 

AVGUST 

 

Pedagoška konferenca: organizacija dela v šol. 

letu 2019/2020 

 

Izobraževanje v 4 delih: Sprostitvene tehnike 

terobvladovanje stresa; Center za krepitev 

zdravja 

 

 

Pomočnica 

ravnateljice 

vrtca,  

ravnateljica 

 

 
SEPTEMBER 

OKTOBER 

 

Analiza urnikov ter pregled organizacije dela       

v vrtcu. 

Izobraževanje 2. – 4. del 

Načrtovanje samoevalvacijske naloge. 

 

Pomočnica 

ravnateljice 

vrtca 

   

NOVEMBER Sprotna analiza samoevalvacijske naloge in 

načrtovanje ciljev in dejavnosti za naslednje 

obdobje. Priprava gledališke predstave za otroke 

in starše. 

 

Pomočnica 

ravnateljice 

vrtca  

tim 

 

DECEMBER 

 

Dekoracija za okrasitev vrtca. 

Priprave na praznovanje. 

Potek dejavnosti v prazničnem decembru. 

Organizacija dedkovanja - obdaritev otrok, tudi 

za otroke, ki ne obiskujejo vrtca. 

 

 

Pomočnica 

ravnateljice 

vrtca, strok. 

delavke 

Februar 

MAJ 

Sprotna analiza projekta in načrtovanje ciljev in 

dejavnosti za naslednje obdobje. 

 

Pomočnica 

ravnateljice 

vrtca  

tim 

 

JUNIJ 

 

Srečanje ob zaključku šolskega leta  

Pomočnica 

ravnateljice 
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 vrtca strok. 

delavke 

 

JUNIJ  

 

Poročilo o realizaciji LDN vrtca in oddelkov 

Okvirni plan za šol. leto 2020/2021 

 

Pomočnica 

ravnateljice 

vrtca  

 
Zadane naloge do meseca februarja smo izpeljali. V času zaprtja vrtca pa smo bile povezane preko  

Zoom konferenc, v Oblaku 365 ter preko telefonskih pogovorov. Skupno smo urejale gradiva za starše.  

Občina je skupaj s Civilno zaščito oblikovala merila kdo od staršev/družin je lahko deležen varstva  

otrok v času zaprtja vrtca. Izkazalo se je, da je le ena družina potrebovala občasno varstvo otrok.  

Vartvo otrok je potekalo na njihovem domu, izvajalki pa sta bili naši strokovni delavki Veronika  

Konjedic in Žana Gnezda Repič.  

 

 

5.2. AKTIVI VZGOJITELJIC 

 

V tem šolskem letu se bomo srečevali ob 15.00, ko vzgojiteljice zaključijo 

neposredno delo v skupini. Na teh srečanjih si izmenjujemo izkušnje pri 

uresničevanju načrtovanega dela ter načrtujemo aktivnosti za naslednje dni, 

mesece.  

 

5.3. NAČRTOVANJE STROKOVNIH DELAVK 

 
Potekalo je po planu. 

 

5.4. 62. Člen KPVIZ 

Pravica vzgojitelja, ki je izpolnil pogoje po določbi 62. člena KPVIZ je, da se 

njegova tedenska obveznost neposrednega vzgojnega dela z otroki v skupini 

zmanjša za 2 uri na teden. Vzgojiteljica/pomočnica mora za dneve, ko ima 

zmanjšano neposredno obveznost v skupini opraviti drugo delo, določeno v letnem 

programu.  

Zadolžitve delavk, ki imajo skrajšano neposredno delo v skupini smo v letošnjem 

letu organizirali tako, da ima strokovna delavka 4x po 30 min določeno delo izven 

oddelka. Naloge so vezane na: urejanje spletne strani, urejanje knjižnice, notranji 

atrij, urejanje kabinetov za športne rekvizite in material, zunanji vrtiček in 

priprava darilc za zunanje izvajalce, skupni prostori oz. panoji, šivanje, likanje v 

odsotnosti Kristienove, priprava zanimivega čtiva za starše ter strokovnih 

prispevkov za strokovne delavke. 
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5.5. STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE  

 
Izobraževanje za kolektiv: Sprostitvene tehnike ter spoprijemanje s stresom, Center za krepitev zdravja.  

Posameznice pa so se prijavili na naslednja izobraževanja: 

Iris Čebokli: Razvoj grafomotorike – disgrafija in dispraksija 

Nevenka Skrt:  

V času zaprtja vrtca so se preko spleta odvijala različna zelo kvalitetna izobraževanja, ki smo se jih tudi 

udeleževale: 

 

Zavod za šolstvo je tudi ponudil sklop zanimivih izobraževanj: 

- Poti za izboljšanje učnih dosežkov  - ustvarjalni pristopi zgodnjega učenja -

 pogovor, igra, raziskovanje v NARAVI (Anita Cigoj, Blanka Černe, Majda Markič, Pera Kristien, 

Tonia Bratina) 

- Poti za izboljšanje učnih dosežkov - pomen vrtca za družino (Blanka Černe, Veronika Konjedic, 

Nevenka Skrt) 

- Poti za izboljšanje učnih dosežkov sodelujoči vrtec: "otrok je, kakršen je, jaz pa mislim, da 

 je ..." (Tonica Bratina, Žana Gnezda Repič) 

- Poti za izboljšanje učnih dosežkov:komunikacija vzgojitelja pri otroški igri in sodelovanju s starši 

(Žana Gnezda Repič) 

- Poti za izboljšanje učnih dosežkov: svetovalni delavci vrtcev za otroke ranljivih skupin (Nevenka 

Skrt) 

- Poti za izboljšanje učnih dosežkov: načrtovanje vzgojnoizobraževalnega dela s sodobnimi učnimi  

- pristopi na področju predšolske vzgoje (Iris Čebokli) 

 

Webinar Rokusove centrifuge in drugih ponudnikov:  

- Kako razumeti otroka z ADHD 

- Srčni voditelj družine in razreda 

- Vzgoja in učenje z manj stresa 

- Poučevanje odličnosti v šoli in doma 

- Kaj lahko predam otrokom, učencem: radovednost, vztrajnost, odgovornost 

- Kako se naši možgani odzivajo na pandemijo 

- Nevrologija in učenje 

- Kako ohraniti optimizem in raven stresa 

- Ustvarjalno in aktivno poučevanje z didaktičnimi pripomočki 

- Organizacija časa in postavljanje prioritet 

 

5.6. SESTANKI, KI JIH SKLICUJE ZRSŠ 
 

Pomočnica ravnateljice vrtca se je udeleževala sestankov ravnateljev/pomočnikov, sproti podajala 

poročila in dogovore o uresničevanju posameznih nalog. Zaradi bolezni Covid-19 je potekalo srečanje 

tudi preko Zooma. 

 

6.  PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI 
 

6.1. SODELOVANJE STARŠEV PRI DEJAVNOSTIH VRTCA 

 

Organiziran interes uveljavljajo starši preko SVETA STARŠEV, ki razpravlja o 

vseh vprašanjih življenja in dela vrtca, oblikuje stališča, ki jih zastopa delegat v 

svetu šole, daje pobude in predloge strokovnim organom. 

V šolskem letu se zberemo najmanj trikrat oz. tudi večkrat glede na potrebe in 

želje. Na srečanja je vabljena tudi ravnateljica šole. 
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Vsaka skupina izvoli predstavnika staršev, ki je izvoljen za eno leto v svet staršev 

vrtca. Na sestanku sveta staršev je bila za predsednico izvoljena Nataša Bucik 

Ozebek. 

 

 

1. Skupina – rumeni škrat Mojca Muznik 

2. Skupina – rdeči škrat Tea Furlan 

3. Skupina – zeleni škrat Mirjan Cota 

4. Skupina – mavrični pokec  Vanja Vidič 

5. Skupina – mavrični pikec  Nataša Bucik Ozebek 

6. Kal – pikasti škrat Tanja Mrak 
 

Zaradi epidemije Covid-19 smo se uspeli srečati le na začetku šoslkega leta. Med letom smo se sicer 

neformalno slišali. Zanimalo me je predvsem, če je kakšna problematika slišana med starši, da bi se  

morali pogovoriti.  

 

6.2. SODELOVANJE S STARŠI 

 

Roditeljski sestanki: 

 

 

TERMIN 

 

VSEBINA 

 

Avgust 

 

Uvodni roditeljski sestanek za starše s predavanjem: 

Pomen spanja ter uporaba elektronskih naprav 

(predavanje je izvedla psihologinja iz Cenra za krepitev 

zdravja). 

 

Marec  Analiza dela v oddelku ter nastop otrok (ni bilo izvedeno) 

 

 

Srečanja s starši in otroki: 

 

 

TERMIN 

 

VSEBINA 

 

DECEMBER 

 

Ogled gledališke predstave z druženjem – izvedeno. 

Strokovne delavke so dale pobudo, da bi v tem šolskem letu same 

zaigrale igrico za naše otroke. Izbrali smo si igro z novoletno 

vsebino Didl didl daja. Otroke je dedek Mraz obiskal že v 

dopoldanskem času, popoldan pa so si ogledali skupaj s starši še 

igrico. 
 

MAREC 

 

Pohod po stopinjah Valentina Staniča – ni bilo izvedeno 

zaradi epidemije Covid-19. 
 

APRIL 

 

Igre brez meja s starši – ni bilo izvedeno zaradi epidemije 

Covid-19. 
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JUNIJ 

 

Zaključek leta – ni bilo izvedeno zaradi epidemije Covid-19. 

 

 
7. PROGRAM SODELOVANJA VRTCA Z OKOLJEM 
 

Kot je bilo že opisano je sodelovanje z okoljem potekalo do zaprtja vrtca po planu. Med samim zaprtjem 

pa je potekalo tesneje s Civilno zaščito ter Občino, kjer smo usklajevali potrebo po varstvu na domu. 

 

Žal se je v juliju zgodila še okužba strokovne delavke, zato je bilo nekaj otrok in ena strokovna delavka 

v karanteni. V tem času smo tesno sodelovali z lokalnim NIJZ. Dali so nam natančna navodila o 

postopku ravnanja. Ostali otroci, ki so obiskovali vrtec oz. njihovi starši so se raje preventivno odločili, 

da otroke zadržijoi v domačem varstvu. Na srečo se okužba ni razširila, zato je vrtec v avgustu zopet 

normalno deloval. 

 

SODELOVANJE S SREDNJO VZGOJITELJSKO ŠOLO, PeF Koper 

 
Mentorstvo dijakinjam oz. študentkam: 

- Janja Bizjak, dijakinja 4.letnika Srednje šole Veno Pilon: mentorica Mira Gerbec 

- Maja Bavdaž, dijakinja 4.letnika Srednje šole Veno Pilon: mentorica Tonica Bratina 

- Kristina Felc, dijakinja 4.letnika Srednje šole Veno Pilon: mentorica Blanka Černe 

(Vse tri četrtošolke so imele del prakse priznane, ker so jo opravile v tujini – Erazmos+) 

- Terezia Mugerli, dijakinja 2.letnika Srednje vzgojitelske šole v Ljubljani: mentorica Blanka Černe 

(Tereza je opravila prakso v tujini – Erazmos+) 

- Žana Gnezda Repič, študentka 1. letnika PeF Koper, menotorica Tonica Bratina 

- Tina Lango, študentka 1. letnika PeF Koper, menotorica Mira Gerbec 

- Petra Skrt, študentka 1. letnika PeF Koper, menotorica Iris Čebokli 

- Hana Gerbec, Matej Jerončič, Aljaž Ipavec, dijaki 2.letnika dijakinja srednje šole Veno Pilon: 

praksa ni bila izvedena zaradi epidemije Covid – 19. 

 

 

8.  INVESTICIJE, POPRAVILA 

 
V mesecu avgustu nas je obiskala zdravstvena inšekcija, ga. Kastelic, ki je pri 

pregledu objekta  ugotovila pomanjkljivosti na atriju najmlajših skupin. Na atriju se 

nabirajo luže, kar je  nedopustno. Vidijo se sledi, tla atrija so na določenih delih 

popokana. V zapisniku je zapisala, da moramo atrij sanirati do 15.12.2019. Upam, da 

bomo z ustanoviteljem našli skupno pot, da do sanacije pride. 

 
Skupaj z občino ustanoviteljico smo  poiskkali rešitev sanacije atrija.   Odločili smo se, da staro  

podlago popolnoma odstranimo, naredimo novo prepustno podlago najprej  s prodom, potem s  

prepustnim asfaltom. Na njega pa so vlili maso. Prenovljeni atrij je uspešno saniran. 
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9.  NAČRT DELA POMOČNICE RAVNATELJICE VRTCA - 

Nevenke Skrt, kombinirano delovno mesto s šolo 
 

 
Kot je bilo že v samem poročilu zapisano je bilo v tem šolskem letu vloženega veliko truda in energije z 

organizacijo dela v času epidemije, v času obolele strokovne delavke in po vrnitvi zopet v vrtec. Med 

samo epidemijo, ko so bili vrtci od danes na jutri zaprti sem se trudila ohraniti pozitiven odnos do 

nastale situacije z vsemi strokovnimi delavkami, zato smo se povezovale preko video konferenc, skupaj 

na daljavo pripravljale gradiva za starše in otroke. Koordinirala sem varstvo na domu. Po vrnitvi zopet 

v vrtec pa ponovno zastavila organizacijo dela v skladu s priporočili NIJZ. 

Do meseca februarja pa so dela potekala po zastavljenem planu. 

 

V času odsotnosti me je nadomeščala Tonica Bratina.  

 


