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1. Uvod
Letni delovni načrt (v nadaljnjem besedilu LDN) je dokument, s katerim vrtec določi
organizacijo, vsebino življenja in dela vrtca v skladu z 21. členom Zakona o vrtcih (Ur. l. RS
št. 12/96 in odlokom Občine Dobrna).
Izhodišča za načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela so naslednja:
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI),
 Zakon o vrtcih in ostali normativni akti s področja predšolske vzgoje,
 Zakon o zavodih,
 Kurikulum za vrtce,
 Konvencija o otrokovih pravicah,
 potrebe in programi družbenega okolja,
 izvedbeni kurikulum strokovnih delavcev,
 materialni, kadrovski pogoji in možnosti,
 evalvacija LDN preteklega leta.
Letni delovni načrt je osrednji javni dokument, s katerim vrtec zagotavlja plansko,
organizirano in sistematično uresničevanje širših kratkoročnih in dolgoročnih ciljev
predšolske vzgoje, zadovoljevanje potreb otrok, staršev in zaposlenih ter okolja, v katerem
deluje.
Pri nastajanju, izvajanju in spremljanju LDN sodelujejo poleg zaposlenih tudi starši in ostali
dejavniki, ki se zavzemajo za kvaliteten razvoj vrtca v Občini Dobrna.
Finančni načrt, ki zajema zagotovitve sredstev za nadstandardne programe, investicijska
vlaganja in vzdrževanje ter materialna sredstva, se uskladi v koledarskem letu ob
sprejemanju proračuna Občine Dobrna.
LDN sprejme Svet zavoda OŠ Dobrna v skladu z zakonom in do konca meseca septembra
v vsakem šolskem letu.
2. Vizija Vrtca Dobrna
V spodbudnem učnem okolju zmorem, zmoreš, zmoremo z majhnimi koraki v svet velikih.
3. Naše poslanstvo, vodila in vrednote
Otroci so temeljna vrednota iz katere izhajamo pri svojem strokovnem delu. Zato cenimo
in spodbujamo vrednote kot so: prijateljstvo, ljubezen, zaupanje, poštenje, mir,
zdravje…hkrati pa se zavedamo svoje profesionalne odgovornosti, čustvene stabilnosti in
temeljnega poznavanja etičnega kodeksa.
4. Vsebina in obseg vzgojne dejavnosti
Pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju vzgojno-izobraževalnega dela izhajamo iz
nacionalnega dokumenta Kurikulum za vrtce, ki ga je dne, 18. marca 1999 sprejel
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
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5. Zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za izvajanje predšolske vzgoje v Vrtcu
Dobrna
Vrtec Dobrna zaradi prostorske stiske deluje na dveh lokacijah. Na obeh lokacijah
zagotavljamo materialne pogoje za izvajanje programa in sicer:
Vsi prostori vrtca so ustrezno dimenzionirani in funkcionalni.
Igralna površina ustreza veljavnim normativom za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje.
Vrtec razpolaga z igriščem in parkiriščem.
Igrišče je primerno opremljeno, osenčeno in ograjeno. Igrišče za oddelke 1.st.
obdobja je ograjeno znotraj igrišča.
Vrtec je ustrezno opremljen z didaktičnimi sredstvi, IKT in drugo opremo.
Sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo se plansko zagotavljajo.
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6. Organizacija, oddelki in zaposleni
Zaposleni in organizacijska shema

JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBRNA, VRTEC DOBRNA
Dobrna 1, 3204 Dobrna
Ravnatelj:
Marko Šteger
PEDAGOŠKO STROKOVNI KADER

UPRAVNI KADER

Pomočnica ravnatelja:
Ksenija Ulaga

UPRAVNA SLUŽBA
Pisarniški referent: Klavdija Dovečer

STROKOVNI SODELAVCI
Svetovalna delavka: Alenka Ž. Pešak
OPZHR: Ksenija Ulaga
VZGOJITELJICE:
Urška Mastnak
Marjana Šet
Mateja Kos
Mihaela Podrzavnik
Suzana Adamič
Milena Korenak/Tanja Šibanc
Mojca Krajšek
Darija Fekonja
POMOČNIK/CE VZGOJITELJIC:
Majda Blažič
Denis Golouh
Katja Švent/Katja Žnider
Branka Crnobrnja
Petra Narobe
Laura Šolaja
Jerneja Gal
Klara Merc
Monika Kumer

Kuharice: Monika Lipovec,
Djuras, Marina Akulich

Klavdija

TEHNIČNO VZDRŽEVALNA SLUŽBA
Hišnik: Primož Švent
Čistilki: Diana Stendler, Viktorija
Korenak
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Poslovni čas vrtca
Vrtec je odprt od ponedeljka do petka od 5.30 do 16. 00 ure. Otroci pridejo v vrtec do
8.00 ure.
Poslovni čas je prilagojen časovnim potrebam staršev. Med počitnicami in v času
praznikov, ko je prijavljeno manjše število otrok, je delo organizirano v skladu s številom
vpisanih otrok:
 prilagojen odpiralni čas vrtca,
 združevanje otrok iz različnih skupin.
Ob sobotah, nedeljah in med prazniki bo vrtec zaprt, prav tako tudi v predprazničnih
dneh, če ne bo dovolj prijav (najmanj 8 otrok iz vseh skupin).
Strokovne delavke osebno sprejmejo otroka od staršev in ga njim tudi oddajo, drugi osebi
pa le s pisnim pooblastilom staršev v Izjavi o spremstvu mladoletne osebe.
Dnevni red je okviren in fleksibilen, prilagojen potrebam otrok v posameznih oddelkih.
Oddelki v šolskem letu 2018/2019
IGRALNICA
Rdeča
Modra
Oranžna
Roza
Zelena
Rumena
Bela
Rjava

TELEFON
I. starostno obdobje
oddelek
I. starostno obdobje
oddelek
I. starostno obdobje
oddelek
I. in II. starostno
kombinirani oddelek
II. starostno obdobje
oddelek
II. starostno obdobje
oddelek
II. starostno obdobje
oddelek
II. starostno obdobje
oddelek

– heterogeni
– heterogeni
– heterogeni
obdobje

–

– heterogeni
– heterogeni
– homogeni
– homogeni

POSLOVNI ČAS

03 8283 174

7.30 – 15.30

03 8283 174

7.30 – 15.00

03 8283 174

5.30 – 16.00

03 8283 174

7.30 – 15.00

03 8283 174

7.30 – 15.00

041 644 698

7.00 – 15.00

041 644 698

7.30 – 15.00

041 644 698

7.30 – 15.00

V šolskem letu 2018/19 bo vrtec ob začetku šolskega leta obiskovalo 130 otrok.
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Strokovni delavci v oddelkih, struktura oddelkov, število otrok
ODDELEK

VRSTA ODDELKA
Sočasnost
vzgojiteljice in
pomočnika/ce

Rdeča
I. starostno
obd.
Modra
I. starostno
obd.
Oranžna
I. starostno
obd.
Roza
I. in II.
starostno
obd.#
Zelena
II. starostno
obd.
Rumena
II. starostno
obd.
(3 – 4 leta)#
Bela
II. starostno
obd.#
Rjava
II. starostno
obd.
Skupaj otrok

6 ur

6 ur

6 ur

5 ur

4 ure

4 ure

4 ure

4 ure

HETEROGENI
oddelek
Normativ:
7 do 10 +2
HETEROGENI
oddelek
Normativ:
7 do 10 +2
HETEROGENI
oddelek
Normativ:
7 do 10 +2
KOMBINIRANI
oddelek
Normativ –
10 do 17 + 2
HETEROGENI
oddelek
Normativ –
12 do 19 + 2
HETEROGENI
oddelek
Normativ –
14 do 19 + 2
HOMOGENI
oddelek
Normativ –
17 do 22 + 2
HOMOGENI
oddelek
Normativ –
17 do 22 + 2

ŠTEVILO OTROK
4-6
urni
prog.

6-9
urni
prog.

1
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SKUPAJ

STROKOVNI DELAVCI
VZGOJITELJICA/
POMOČNIK/CA
VZGOJITELJICE
Mihaela PODRZAVNIK

9
Jerneja GAL

1

10

11

Milena
KORENAK/Tanja
ŠIBANC
Laura ŠOLAJA
Darija FEKONJA

1

10

11

Monika KUMER
Mateja KOS

1

18

19

Klara MERC
Urška MASTNAK

2

16

18

Katja ŠVENT/Katja
ŽNIDER
Marjana ŠET

1

19

20
Branka CRNOBRNJA
Mojca KRAJŠEK

2

18

20

Denis GOLOUH
Suzana ADAMIČ

0

22

22

9

121

130

Petra NAROBE

# v skupini je prisoten tudi individualni spremljevalec otroka s posebnimi potrebami.

Majda BLAŽIČ je vedno prisotna pri sprejemu otrok.
V Vrtcu Dobrna je ob začetku šolskega leta 12 prostih mest do zgornjega normativa
(fleksibilni normativ).
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7. Programi v vrtcu in dnevni red
Okvirni dnevni razpored dejavnosti
Dnevni red je enak kot v preteklem šolskem letu; sproti ga bomo prilagajali starosti otrok,
letnemu času, vremenu in različnim dejavnostim v oddelkih. Vzgojne dejavnosti se
prepletajo v skladu s kurikulom preko dneva z elementi dnevne rutine v prostorih vrtca in
na prostem, na terasah, igriščih, sprehodih in izletih.
Okvirni čas obrokov:
Igralnica

Zajtrk

Malica

Rdeča, modra,
oranžna igralnica
Roza igralnica

8.00

☼

med 11.30 / 11. 45

pop.
prigrizek*
15. 30

8.00

med 11. 30/ 12.00

15. 30

8.00

☼
☼

med 12.00/ 12.15

15. 30

8.00

☼

ob 12. 30

15. 30

Zelena in rumena
igralnica
Bela in rjava
igralnica

Kosilo

☼ dopoldansko malico predstavlja sadni ali zelenjavni krožnik, ki ga imajo poleg napitkov
otroci na voljo vso dopoldne.
*popoldanski prigrizek imajo vsi otroci, ki ostanejo v vrtcu po 15. 30 uri.
Poleg prehrane vsem otrokom omogočamo tudi popoldanski počitek, ki pa ga strokovni
delavci v posameznih oddelkih prilagajajo starosti in individualnim potrebam otrok
(počitek ob poslušanju pravljic, pesmic, umirjene glasbe, mirna igra, spanje). Traja od
13.00 do 14.00 oziroma 15.00.
Velik poudarek v Vrtcu Dobrna posvečamo tudi gibanju na prostem. Če vremenske
razmere dopuščajo (ni ekstremov), smo zunaj vsak dan.

Programi v vrtcu
Pri razporejanju otrok v oddelke upoštevamo zakonsko osnovo in prostorske zmogljivosti.
V Vrtcu Dobrna izvajamo v skladu z Zakonom o vrtcih:
 dnevne programe – največ 9 ur dnevno,
 poldnevne programe – 4 do 6 ur dnevno,
Dnevni in poldnevni programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v
šolo in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok.
Glede na starost otrok:
 prvo starostno obdobje: otroci v starosti od dopolnjenega 11. meseca do treh let in
 drugo starostno obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.
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Glede na vrsto oddelka:
 homogeni – otroci se po starosti razlikujejo največ za eno leto,
 heterogeni – otroci so po starosti eno, dve ali celo tri leta,
 kombinirani – otroci obeh starostnih skupin.
Program izvajata vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. Dnevni program v oddelkih I.
starostnega obdobja izvajata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice s sočasno
prisotnostjo vsaj 6 ur dnevno, v kombiniranem oddelku vsaj 5 ur in v oddelkih II.
starostnega obdobja vsaj 4 ure. Sočasna prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja se
zagotavlja z urnikom posameznega zaposlenega in se preko leta spreminja zaradi
organizacijskih potreb.
Obogatitvene dejavnosti
Za popestritev rednega programa bo poskrbljeno z obogatitvenimi dejavnostmi, brez
dodatnih plačil staršev, in sicer glede na starostno stopnjo otrok.
Obogatitvene dejavnosti so namenjene vsem otrokom. Izvajajo se na podlagi starosti,
interesa, želja in sposobnosti otrok. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času
predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladni s cilji in
načeli Kurikula za vrtce.
Dejavnosti, ki se izvajajo v I. starostnih skupinah:
 Plesno-gibalno izražanje v povezavi z lutko.
Skupine II. starostnega obdobja imajo naslednje obogatitvene dejavnosti:
 Pevski zbor, vsak torek ob 9.00 v rjavi skupini (samo letnik 2013).
 Gozdni dan - vnašanje matematičnih in naravoslovnih elementov v učilnico na
prostem v povezavi z lutko (zelena, rumena, bela in rjava skupina 1x na teden celo leto).
 Tedensko vključevanje otroka s posebnimi potrebami (zelena in roza skupina).
 Joga. Temeljila bo na mitih in legendah (rjava, bela).
 Bose noge - otroški ljudski plesi (samo letnik 2013).
 Lonec kuhaj - priprava tradicionalnih jedi projektnih partnerjev(rjava, bela).
 Gibanje je matematika - fina in groba motorika v povezavi z matematiko (zelena
skupina).
 Gibalne urice
 Raziskovalček z naravoslovnimi vsebinami
 Pravljična noč - zimsko in poletno spanje v vrtcu (dejavnosti izvedemo dvakrat letno
na temo države partnerice) (samo letnik 2013). Okvirna datuma: 14. 12. 2018
in 31. 5. 2019.
 Vrtčevsko gledališče (bela, rjava skupina).
Z nekaterimi obogatitvenimi dejavnostmi želimo zadovoljiti potrebe tistih otrok, ki si želijo
več zahtevnejših aktivnosti in tistih staršev, ki želijo otroku omogočiti različne dejavnosti tudi
v popoldanskem času. To sta predvsem Ciciban planinec Vrtec v naravi. Izvajalke tej
dveh dodatnih dejavnosti so delavke vrtca v povezavi z zunanjimi izvajalci. Najstarejši
otroci obiščejo tudi plavalni tečaj, ki ga sofinancira Občina Dobrna na podlagi prijave na
razpis.
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VSEBINA

CICIBAN
PLANINEC
4 izleti letno

PLAVALNI TEČAJ
VRTEC V NARAVI

CILJI

KOORDINATOR

Spoznati bližnje hribe,
krepiti
telo
ter
privzgajati
pozitiven Marjana
Šet
odnos
do
narave.
Oblikovanje pozitivnih
medsebojnih odnosov.
S pomočjo igre in
gibanja
otroke Mojca Krajšek
prilagoditi na vodo.
Učenje
v
najboljši
učilnici na svetu – Suzana Adamič
naravi.

ZUNANJI
IZVAJALEC

Planinsko
Dobrna

društvo

Velenje
Dom na Razpotju,
Logarska dolina

Dodatne (nadstandardne) dejavnosti
Izvajajo se izven 9 urnega dnevnega programa vrtca in jih izvajajo oz. vodijo vzgojiteljice
in pomočniki vzgojiteljice vrtca oziroma jih izvajajo organizacije usposobljene in
registrirane za tovrstno dejavnost in so v celoti financirani s strani staršev.
Cilji teh dejavnosti so razvijati interese in sposobnosti otrok.
 Tuj jezik.
 Ples (Plesna šola Igen).
 Cici nogomet.
VSEBINA

ZUNANJI IZVAJALEC

PLES

Plesna šola Igen

TUJ JEZIK

C3 Center

ŠPORT

Športna šola

Dan odprtih vrat Vrtca Dobrna
V vrtcu Dobrna bomo letos v dopoldanskem času organizirali dan odprtih vrat. Dan bo
namenjen staršem in otrokom prvega in drugega starostnega obdobja, ki ne obiskujejo
vrtca. Starši in otroci si bodo lahko ogledali vrtec, spremljali elemente vrtčevske dnevne
rutine in dobili odgovore na vsa zastavljena vprašanja.
Izvedli ga bomo v pomladanskem času (mesecu marcu, pred vpisom otrok v vrtec).
Program je brezplačen.
Program varovanja zdravja
Prehrani namenjamo veliko pozornost, ker se zavedamo pomena zdrave prehrane v
predšolskem obdobju.
Otroke spodbujamo k pokušanju raznovrstne hrane. Navajamo jih tudi na pitje vode in
zdravih napitkov, izogibamo pa se sladkim, nezdravim jedem in pijačam. Podlaga za
10

sestavo jedilnikov so Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih
ustanovah (od prvega leta starosti naprej, Ministrstvo za zdravje). Prilagajamo jih starosti in
kaloričnim potrebam predšolskega otroka. Jedilniki so na ogled na oglasnih mestih v vrtcu
in spletni strani vrtca. Prav tako omogočamo dietno prehrano na podlagi predpisanih diet
pediatra. Pri pripravi hrane uporabljamo sveža, kakovostna živila in upoštevamo navodila
HCCP sistema.
V vrtcu dosledno izvajamo in nadziramo čistočo celotnega objekta in okolice. Prav tako
zagotavljamo izvajanje zdravstveno-higienskega režima v skladu s predpisi Zakona o
varstvu pred nalezljivimi boleznimi ter sprotnimi aktualnimi predpisi o varovanju zdravja.
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8. Skupne dejavnosti
VRSTA
DEJAVNOSTI

VSEBINA

Pika odkriva:
Kraljestvo živali

Pikine delavnice v času festivala.
Vsi strokovni delavci
Skupine se bodo družile in
September 23. – 29.
pripravile ustvarjalne delavnice z
2018
matematičnega področja.

Teden otroka

Povzemanje
teme
leta
in
dejavnosti v okviru teme: Prosti
Vsi strokovni delavci
čas
V okviru teme bomo izdelovali
Oktober 2018
lutke,
tudi
v
povezavi
s
projektom DHS.

Svetovni
hrane

dan

Kulinarika nekoč in danes

KOORDINATOR IN ČAS
IZVAJANJA

Mihaela Podrzavnik
16.10.2018

Slovenski
tradicionalni
zajtrk

Priprava
tradicionalnega Marjana Šet
slovenskega zajtrka.
November 2018

Želodkovo
praznično
popoldne

Lutkovna predstava pred vrtcem
v izvedbi staršev otrok Vrtca
Dobrna: Bobek in barčica.
Vsi strokovni delavci
Države
projekta
DHS
se
December 2018
predstavijo na stojnicah: Grčija,
Turčija in Slovenija (kulinarika in
lutke).

Lutkovna
predstava

Denis Golouh
Predstave strokovnih delavcev
Tanja Šibanc
Vrtca Dobrna.
November 2018
Kako je krtek klatil luno

Druženje s starši

OTROCI.SMO
Rdeča nit: Lutke

Moje telo

Ogled lutkovnega filma na temo
zdravja.
Priprava
naravnih 7. april 2019
pripravkov za ohranjanje zdravja.

Teden zemlje

Dejavnosti
povežemo
z
Tanja Šibanc
zeliščarstvom in čebelarstvom v
22. april 2018
kraju.

Želodkovo
športno
popoldne

Mini olimpijada projekta DHS. Suzana Adamič
Gibalne dejavnosti v povezavi z Tanja Šibanc
olimpijskimi športi.
Maj 2019

Marec 2019
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Urška Mastnak – II. st.
Mateja Kos – I. st.
10.5.2019

Dan za gibanje

Orientacijski pohod

Čutila

Klara Merc
Celo leto spoznavamo čutila in
Mojca Krajšek
naredimo čutno pot.
Celo leto 2018/19

Odpadki
zakladki

Čistilna akcija, igra in ustvarjanje
Marjana Šet
– z odpadnim materialom, mesec
Celo leto
brez igrač- izdelava didaktičnih
2018/2019
igrač.

Projekti
Projekti
Mednarodni projekti
Doll has a soul
Državni projekti
Zdravje v vrtcu
Športno gibalni program Mali
sonček
Humanitarna
pomoč
(Nivea,
zbiranje zamaškov)
Malček Bralček
Knjižni nahrbtnik

Sodelujoči

Vodja/koordinator

vsi

K. Ulaga

vsi
vsi

Urška Mastnak
Suzana Adamič

vsi

Marjana Šet

Zelena, rumena, bela, Mihaela Podrzavnik
rjava
Rdeča,
modra, Mihaela Podrzavnik
oranžna, roza

Projekti Vrtca Dobrna
Mednarodno
sodelovanje
– Vrtci iz Srbije, Hrvaške, Ksenija Ulaga
pripravljalne aktivnosti in priprava Bih, Slovenije
projekta
Tedensko vključevanje otroka s Rjava
Mateja Kos
posebnimi potrebami
Urška Mastnak
Predstave
 Ogled predstav na prireditvi Lutkarije in vragolije.
Razstave
 razstave (Mercator Dobrna, Hotel Vita, Frizerski salon Metka, občinska
knjižnica). Po razporedu.
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Natečaji in tekmovanja
DEJAVNOST

VSEBINA
-

NATEČAJ ZA LIKOVNA IN
LITERARNA DELA

-

-

NOSILEC
51. Likovni svet
otrok
2019
v
Šoštanju (državni
natečaj).
Strokovne delavke
revija
vrtca
Vzgojiteljica,
založba Pozoj
Cicido

Prireditve in praznovanja
PRIREDITEV

DATUM

KOORDINATOR

Kulturni praznik

februar 2019

Monika Kumer

Občni zbor Planinskega društva

februar 2019

Marjana Šet

Revija zborov

maj 2019

Monika Kumer

Društvo upokojencev/čebelarji

junij 2019

Mateja Kos

Materinski dan (občina)

Marec 2019

Monika Kumer

9. Prednostne naloge vrtca
 Uporaba matematičnih strategij za reševanje vsakodnevnih situacij.
Skozi iskanje zvez med matematiko in vsakdanjim življenjem, tako doma kot v vrtcu,
bomo poglobljeno, načrtno in spontano uvajali otroke v svet matematike. Ob
aktivnem učenju, ki otroka celostno, miselno in čustveno aktivira, bodo otroci z
veseljem spoznavali matematiko in tako prenašali znanje in izkušnje v nove situacije.
Tako pridobljeno znanje je trajnejše. Opazovanje otroka pri igri bo strokovnim
delavcem osnova, preko katere bodo osvajali, beležili, sprejemali, širili, oteževali
vsakodnevne matematične vsebine. V dnevnih, vsakdanjih pogovorih bodo
strokovni delavci uporabljali matematične izraze, opisovali možne rešitve
problemov, šteli,… Otroku pa bomo omogočili čas, da spozna, da je dejavnost ali
rešitev napačna in ob ponovni aktivnosti z opazovanjem sam pride do pravilne
rešitve. V povezavi matematike z drugimi področji kurikula bodo tako otroci razvijali
druge spretnosti še bolj kompleksno.
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• Lutka v vrtcu.
V Vrtcu Dobrna si v letošnjem letu želimo kurikularne cilje usvajati skozi in preko
lutke. Lutko smo do sedaj največkrat srečevali na področju umetnosti. V našem
vrtcu je bila ta vloga lutke pogosta. V letošnjem letu si želimo s pomočjo kreativnosti
in inovativnosti strokovnih delavcev in otrok Vrtca Dobrna ob lutki usvojiti tudi veliko
drugih ciljev z vseh področij kurikula. Posebej se bomo posvetili povezavi lutke in
usvajanju matematičnih pojmov, izdelavi lutk, dnevnem animiranju lutk otrok,
ureditvi stalnih lutkarskih kotičkov v skupinah. Na podlagi načrta si bomo pripravili
tudi instrumente za spremljavo načrtnega in permanentnega uvajanja lutk v
skupine in s tem povezane zaznane pozitivne spremembe pri otrocih.
10. Strokovni organi vrtca
Vzgojiteljski zbor
Vzgojiteljski zbor se bo v šolskem letu 2018/19 sestal na treh rednih pedagoških
konferencah. Vzgojiteljski zbor:
 obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim
delom,
 daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
 predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
 odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v
skladu s predpisi,
 daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
 daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih
ravnatelja,
 opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Strokovna aktiva
Strokovna aktiva v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Aktiva
obravnavata vzgojno delo, daje vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega
dela, obravnava pripombe staršev ter opravlja druge strokovne naloge, določene v
letnem delovnem načrtu.
Sestala se bosta trikrat letno.
Strokovni timi
- Strokovni tim vzgojiteljic in pomočnikov vzgojiteljic 1. starostnega obdobja.
Srečanje: vsak zadnji četrtek v mesecu
- Strokovni tim vzgojiteljic in pomočnikov vzgojiteljic 2. starostnega obdobja
Srečanje: vsako zadnjo sredo v mesecu
Načrtovanje in evalvacija dela v tandemih
Tandem sestavljajta strokovni delavki v oddelku, oziroma delavci, če je v oddelku prisoten
individualni spremljevalec ali je organizacija dela takšna, da v oddelku vzgojno
izobraževalno delo izvaja več delavcev.
Tandemsko načrtovanje bo potekalo 1-krat tedensko (življenja otrok v oddelku ter
refleksija in evalvacija) izven neposrednega delovnega časa v vrtcu.
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Skupina
Rdeča
Modra
Oranžna
Roza
Zelena
Rumena
Bela
Rjava

Vzgojiteljica
Mihaela Podrzavnik
Milena Korenak/Tanja Šibanc
Darija Fekonja
Mateja Kos
Urška Mastnak
Marjana Šet
Mojca Krajšek
Suzana Adamič

Pomočnik/ca vzgojiteljice
Jerneja Gal
Laura Šolaja
Monika Kumer
Klara Merc
Katja Švent/Katja Žnider
Branka Crnobrnja
Denis Golouh
Petra Narobe

Termin tandemskega načrtovanja je vsak petek ob 16. 00.
Svet staršev in Svet zavoda
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem zavodu OŠ in Vrtcu Dobrna
oblikuje Svet staršev. Njegove naloge so natančneje opredeljene v LDN OŠ Dobrna.
11. Izobraževanje strokovnih delavcev
Cilji in naloge:
 Z izobraževanjem spodbujati strokovno avtonomnost in odgovornost zaposlenih.
 Omogočiti izobraževanje v skladu z njihovimi specifičnimi potrebami, nagnjenji in
željami.
 Omogočiti zaposlenim pridobivanje novih znanj in s tem višati strokovnost.
Obseg izobraževanja:
 Interni študij literature.
 Udeležba na seminarjih.
 Udeležba na študijskih skupinah.
 Udeležba na strokovnih srečanjih mreže vrtcev.
 Udeležba na strokovnih aktivih.
 Udeležba na pedagoških delavnicah.
VSEBINA
MREŽA MENTORSKIH VRTCEV

ŠTUDIJSKE SKUPINE

Lutke v vrtcu

UDELEŽENCI
IZVAJALEC
Ravnatelji,
pomočniki
ZRSŠ
ravnateljev, vodje
vrtcev
Strokovne delavke
vrtca
ZRSŠ
Vsi
delavci

strokovni Vrtec
Dobrna
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Pedagoška
fakulteta LJ

12. Pedagoška praksa za dijake in študente
Cilji in naloge:
 organizacija in izvedba hospitacij in pedagoške prakse za dijake in študente ter
mentorstvo strokovnim delavkam vrtca za opravljanje strokovnega izpita.
 preizkusiti možnost prenosa teoretičnih znanj v neposredno prakso in vključevanje
študenta v vzgojno-izobraževalni proces,
 z izobraževanjem spodbujati strokovno avtonomnost in odgovornost zaposlenih,
 omogočiti izobraževanje v skladu z njihovimi specifičnimi potrebami, nagnjenji in
željami,
 omogočiti zaposlenim pridobivanje novih znanj in s tem večati strokovnost pri delu.
13. Oblike komuniciranja med vrtcem in starši
Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav
to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne
vzgoje. Ker si želimo obojestranskega zaupanja in spoštovanja, pri snovanju programov
prisluhnemo mnenju in stališčem staršev.
Utečene oblike sodelovanja s starši v Vrtcu Dobrna:
•
formalne oblike sodelovanja: individualni pogovori o otroku (enkrat mesečno),
roditeljski sestanki (vsaj dva letno), pisna gradiva, informiranje preko oglasne deske,
spletne strani, svet staršev, predavanja za starše, prireditve za starše;
•
neformalne oblike sodelovanja: komunikacija s starši ob prihodu in odhodu otrok,
nenačrtovani pogovori, pikniki, izleti, delavnice za starše, udeležba drugih družinskih
članov pri dejavnostih vrtca;
•
dejavno vključevanje staršev v vzgojni proces: sodelovanje staršev pri načrtovanju,
izvedbi in evalvaciji kurikula, reševanje problemov.
Spletna stran Vrtca Dobrna: http://www.vrtec-dobrna.si
Preko spletne strani starše obveščamo o življenju in delu v vrtcu. Prav tako so dostopne
vse informacije in predpisani obrazci.
14. Sodelovanje z okoljem
Cilji in naloge:
 Se aktivno vključiti v sodelovanje z dejavniki v okolju zaradi zagotavljanja širših
družbenih interesov za otroke.
 Spodbujati sodelovanje različnih institucij v okolju zaradi reševanja zadev skupnega
pomena.
 Izkoristiti možnosti dejavnikov v okolju za bogatitev vzgojnega dela z otroki in
bogatitev življenja in dela v vrtcu.
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Vsebina sodelovanja
Občina Dobrna

Soustvarjanje revije Dobrčan z aktualiziranjem
dogajanja v vrtcu.

OŠ Dobrna

Gostovanje v multimedijski učilnici in telovadnici.
Sodelovanje s računalničarko, pedagoginjo,
knjižničarko, KU aktivom.

Občinska knjižnica

Obiski, izposoja knjig ter ura pravljic.

Terme Dobrna

Pustno rajanje, razstave.

ZD Celje in ZP Dobrna, Zobna preventiva. Razstava na temo »zdravje«
Bolnišnica Celje
Razstavljanje v ZP Dobrna (4x).
Svet za preventivo in
vzgojo
v
cestnem Sodelovanje in vključevanje v
prometu
–
Policijska vzgojno delo – prometna vzgoja.
postaja Celje

neposredno

Zavod RS za šolstvo

Sodelovanje v okviru mreže mentorskih središč,
vključevanje v program izobraževanja.

Planinsko društvo Dobrna

Nadstandardni program: Ciciban planinec.

CUDV Dobrna

Sodelovanje na nivoju stroke in dela.

Okoliški
vrtci
(Vojnik, Medsebojni strokovni obiski in
Slovenske Konjice, Zreče) izmenjava izkušenj za dvig kvalitete dela v vrtcu.
Center
za
higieno Celje

mentalno Svetovanje
pri
posameznih otrok.

reševanju

problematike

Športna zveza Celje

Plavalni tečaj.

Lokalni tiskani mediji

Informiranje širše javnosti o delu in življenju v
vrtcu.

Frizerski salon Metka

Razstavljanje otroških likovnih del.

Aktiv ravnateljev

Povezovanje v širšo mrežo.

Aktiv ZHR

Smernice na področju zdravja in higiene v vrtcu.

Združenje
ravnateljev
Uresničevanje skupnega poslanstva.
vrtcev Slovenije
Petrol

Natečaji, donatorstvo.

Zavod za zdravstveno
Svetovanja, seminarji, smernice za delo.
varstvo Ljubljana in Celje
CŠOD

Vrtec v naravi

Center za raziskovanje in
Izobraževanje
spodbujanje nadarjenosti
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Predškolska ustanova Čili
Mednarodno sodelovanje
Vili
Gimnazija Center Celje

Redna praksa dijakov

Inštitut
za
pedagogiko

Mreža gozdnih vrtcev

CMEPIUS

gozdno

Projektno delo

Letni delovni načrt vrtca Dobrna pripravila pomočnica ravnatelja:
Ksenija Ulaga, dipl. vzg.
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