
POROČILO O DELU V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 

 

Letošnje šolsko leto si bomo zapomnili, žal po izjemno posebnem in 

prilagojenem delu zaradi razmer, ki so nas dosegle. Najprej smo se v prvem delu 

leta soočili z nenadno in nepričakovano izgubo sodelavca. Ko smo po novem 

letu ujeli veter v jadra in je delo steklo, nas je v drugi polovici marca prizadela 

epidemija Covid 19. Vrtec smo zaprli za dva meseca. Strokovne delavke so v 

času epidemije koristile ukrep čakanja na delo.  

V drugi polovici maja smo vrtec zopet odprli, vendar je bilo do konca junija 

prisotno 44 otrok. Torej tretjina vseh vpisanih otrok. V delu maja in junija bomo 

naše delo prilagajali razmeram. Trudili smo se, da so otroci v vrtec hodili 

sproščeno in zadovoljno. Glede na LDN, ki smo ga načrtovali, smo izpeljali 

vsebine, ki smo jih lahko, glede na situaciji. Tako kot vse ostalo življenje, smo tudi 

mi del komunikacije in stikov prenesli na virtualno okolje. Rjava, Bela in Zelena 

skupina so v času epidemije izpostavile srečanja z otroki preko orodja ZOOM. 

Zaradi lažjega komuniciranja s starši smo prešli na spletno komunikacijo. Boljšo 

obveščenost smo dosegali z ažurnostjo spletne strani in število ogledov se je 

seveda drastično povečalo. Staršem smo podelili gesla za dostop do aplikacije 

Lopolis. Tako je potekal tudi vpis otrok, ki že obiskujejo vrtec Dobrna, za novo 

šolsko leto. Kljub razmeram pa smo delovali usklajeno. Starši so se držali 

dogovorov, otroci niso imeli večjih težav, strokovni delavci so fleksibilno, 

strokovno in racionalno sprejemali dane razmere. Pridobili smo nekaj izkušenj, 

še vedno pa upamo, da jih v naslednjih letih ne bomo potrebovali.  

 

Plan za delo do konca šolskega leta:  

Vse strokovne delavke, v mesecu juniju, že izvajajo dejavnosti z obnovitvijo, 

ponovitvijo in sooblikovanjem pravil in dogovorov v skupini.  

V vseh skupinah planiramo načrtovane dejavnosti v sklopu tem: 

• Čutila (spoznavanje okolja z vsemi čutili); 

• Malega sončka (gibalne dejavnosti). 

Usmerjene dejavnosti se bodo navezovale tudi na čustva, občutja,  

prepoznavanju le-teh in sprejemanju raznolikosti med otroki ter strpnost. 

 

V mesecu juniju se bosta izvedli dve skupni dejavnosti, in sicer 

• 10.6.2020 Čutila, čutna pot (koordinator Mojca Krajšek).  

• 18.6.2020 Gibalne dejavnosti v sklopu Malega sončka (koordinator 

Suzana Adamič), vrtčevsko igrišče. 

 

Do 17. 6. 2020 načrtujemo tudi izvedbe vseh roditeljskih sestankov. Možnost 

izvedbe (v živo ali preko spleta) je v rokah strokovnih sodelavk.  

Strokovni delavci ob zaključku šolskega leta 2019/2020 



 

Skupina Vzgojiteljica Pomočnik/ca vzgojiteljice 

Rdeča Mihaela Podrzavnik Jerneja Gal 

Modra Milena Korenak Laura Šolaja /Majda Blažič 

Oranžna Marjana Šet Katja Švent 

Roza Mateja Kos Tamara Cestnik 

Zelena Urška Mastnak Katja Žnider 

Bela Mojca Krajšek Špela Mrevlje 

Rjava Suzana Adamič Petra Narobe 

 

 

Projekti 

Projekti Sodelujoči Vodja/koordinator 

Državni projekti   

Zdravje v vrtcu vsi Urška Mastnak 

Športno gibalni program Mali 

sonček 

vsi Suzana Adamič 

Humanitarna pomoč  vsi Marjana Šet 

Malček Bralček Zelena, bela,  rjava Mihaela Podrzavnik 

Knjižni nahrbtnik Rdeča, modra, 

oranžna, roza 

Mihaela Podrzavnik 

Turizem in vrtec  Zelena, bela, rjava Suzana Adamič 

Projekti Vrtca Dobrna   

Tedensko vključevanje otroka s 

posebnimi potrebami  

 

Bela in Zelena Mojca Krajšek 

Urška Mastnak 

 

Delo v projektih je letos potekalo v okviru zmožnosti, ki so nam bile dane. Skoraj 

v vseh projektih smo del nalog opravili. Skrbniki projektov so nas pravočasno 

obveščali o pogojih in prilagoditvah.   

 

Pozno jeseni 2019 smo prejeli dobro vest potrditve mednarodnega projekta 

CFT&STEAM. Projekt traja dve leti. Sodelujemo z Grčijo, Bolgarijo in Srbijo. Vse 

aktivnosti se bodo prenesle na jesen 2020. Ker nas je vest presenetila, smo se v 

tem času pripravljali na novo partnerstvo, tako, da imamo velike možnosti do 

konca šolskega leta prejeti potrditev o odobritvi še enega mednarodnega 

projekta.  

 

Vključili smo se tudi v projekt Trajna mobilnost. Projekt podpira našo usmeritev v 

zdravo okolje in zdrave navade. Aktivnosti so prestavljene v jesenski čas. 



Na projekt Turizem in vrtec se nismo prijavili, ob dejstvu, da smo dobili 

mednarodni projekt. Naše mnenje je, da morajo projekti podpirati naše delo v 

pravem razmerju obsega dela. Srečo smo imeli, da je bila prijava oziroma 

odjava možna še v pozni jeseni. 

 

Izvedli smo vpis novincev v Vrtec Dobrna. Nakazujejo se nam polne skupine v 

obsegu sedmih skupin, torej enako kot letos.   

 

Poročilo zapisala:  

Ksenija Ulaga, pomočnica ravnatelja  


