
POROČILO O DELU V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 

 

Letošnje šolsko leto nam ni bilo nič bolj naklonjeno kot lansko leto. Še vedno pa 

smo se prilagajali epidemiološkim razmeram. V posameznih mesecih je bil vrtec 

odprt samo za otroke staršev, ki so zaposleni v kritični infrastrukturi, zavodih s 

področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, vojski, 

policiji in poklicnih gasilskih enotah. Strokovni delavci so v tem času epidemije 

koristili letni dopust za leto 2020,  izredni dopust 2021 in čakanje na delo. 

Ves čas odprtja vrtca smo se trudili, da so otroci v vrtec hodili sproščeno in 

zadovoljno. Vzgojno-izobraževalno delo je organizirano v t.i. zdravih mehurčkih 

znotraj skupine, kadar nam organizacija dela le-to omogoča. Ob povečanju 

izpada delavcev (bolniški stalež) reorganiziramo »zdravi mehurček« (pomoč 

drugega strokovnega delavca ali združitev otrok dveh oddelkov). 

Glede na LDN, ki smo ga načrtovali, smo izpeljali vsebine, ki smo jih lahko, glede 

na situacijo. Tako, kot vse ostalo življenje, smo tudi mi del komunikacije in stikov 

prenesli na virtualno okolje. Večina vodij skupin so v času epidemije organizirale 

srečanja z otroki preko orodja ZOOM. S starši smo komunicirali s pomočjo 

spletnega orodja Zoom, e-mail pošte in telefonskih pogovorov. Članke s primeri 

dejavnosti in obvestila smo redno objavljali na spletni strani vrtca in na 

Facebook strani projekta, razstavljali v Mercatorju Dobrna, salonu Metka in 

knjižnici Dobrna. 

 

 

Plan za delo do konca šolskega leta:  

V vseh skupinah planiramo načrtovane dejavnosti v sklopu sledečih tem: 

• Čutila (spoznavanje okolja z vsemi petimi čutili); 

• Malega sončka (športno-gibalne 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 

• 8.6.2020 Čutila, čutna pot (koordinator Mojca Krajšek).  

• 2.6.2020 Skupna dejavnost v sklopu športno-gibalnega programa Mali 

sonček (koordinator Suzana Adamič, II. starostno obdobje, Milena Korenak, I. 

starostno obdobje), vrtčevsko igrišče. 

 

Do 18.6.2021 načrtujemo tudi izvedbe vseh roditeljskih sestankov. Možnost 

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

 

Strokovni delavci ob zaključku šolskega leta 2020/2021 

 



Skupina Vzgojiteljica Pomočnik/ca vzgojiteljice 

Rdeča Mihaela Podrzavnik Domen Matelič 

Modra Milena Korenak Majda Blažič/študentka  

Adrijana Dečman 

Oranžna Marjana Šet Ana Špoljar 

Roza Mateja Kos Janja Pesjak/ študentka Deja 

Adamič 

Zelena Urška Mastnak Tjaša Pungartnik 

Bela Mojca Krajšek Petra Narobe 

Rjava Suzana Adamič Tanja Marinšek/Laura Šolaja 

 

 

Projekti 

Projekti Sodelujoči Vodja/koordinator 

Državni projekti   

Zdravje v vrtcu vsi Urška Mastnak 

Športno gibalni program Mali 

sonček 

vsi Milena Korenak 

Humanitarna pomoč  vsi Marjana Šet 

Knjižni nahrbtnik z Malčkom 

Bralčkom 

vsi Mihaela Podrzavnik 

Trajnostna mobilnost Oranžna, Zelena, Bela 

in Rjava  

Suzana Adamič 

Mednarodni projekti   

Erasmus+ CFT&STEAM 

Connection of fairy tales and 

STEAM (etwinning in Erasmus plus) 

Roza, Zelena, Bela, 

Rjava 

Mojca Krajšek/Ksenija 

Ulaga 

E.A.R.T.H. 

Each Act Rises the Hope to save 

our planet (etwinning in Erasmus 

plus) 

Roza, Zelena, Bela, 

Rjava 

Urška Mastnak/Ksenija 

Ulaga 

 

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

projektih smo zadane naloge opravili. Skrbniki projektov so nas pravočasno 

obveščali o pogojih dela in prilagoditvah.   

 

S tem šolskim letom zaključujemo z mednarodnim projektom Erasmus+ 

CFT&STEAM, v sodelovanju s Srbijo, Grčijo in Bolgarijo. V mesecu oktobru 2020  

je bilo organizirano strokovno srečanje projektnih partnerjev. Na dogodku smo 

izmenjali svoje izkušnje o delu na področju S.T.E.A.M.  



Udeležili smo se tudi mednarodne pedagoške konference, kot aktivni člani. 

Področje S.T.E.A.M. je bilo predstavljeno iz strokovnega in pedagoškega 

zornega kota na primerih dobre prakse.  

 

Zaključili smo dejavnosti v okviru projekta Trajnostna mobilnost. Osnovni namen 

projekta je bil ozavestiti otroke in njihove starše o pomenu hoje, kolesarjenju in 

uporabi javnega prevoza v vsakdanjem življenju. Kar nekaj družin smo 

spodbudili k peš hoji, uporabi koles, skirojev, rolarjev v/iz vrtca. S takšnim 

načinom mobilnosti na poti v vrtec, smo nekaj prispevali k upoštevanju gibalnih 

priporočil zdravstvene stroke (tveganje za nastanek kroničnih bolezni zmanjšuje 

že pol ure zmerne telesne dejavnosti večino dni v tednu). 

 

Pričeli smo z aktivnostmi novega mednarodnega projekta E.A.R.T.H. v katerem 

sodelujemo z vrtci iz Belgije, Latvije in Cipra. Teme, ki smo jih že obravnavali: 

 Ohranjanje naravnega okolja. Ne škodujmo naravi. 

 Stran z viškom smeti (preprečevanje odvečne uporabe embalaže, ponovna 

uporaba, recikliranje, ločevanje). 

 Vedenje, da lahko podpremo skrb za bolj zdrav zrak: razmišljamo o prometu. 

 Spoznavanje vremena in podnebja v drugih evropskih državah: na severu 

(Latvija), zahodu (Belgija), vzhodu (Slovenija), na jugu (Ciper) 

 

 

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

obsegu sedmih skupin, torej enako kot letos.   

 

 

 

Poročilo zapisala:  

Suzana Adamič, vzgojiteljica 


