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Temeljne naloge vrtca so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke in pri vzgoji otrok,
izboljšanje kvalitete življenja družin ter ustvarjanje pogojev za kvaliteten psihofizični
razvoj predšolskih otrok, vključenih v naš zavod.

PRIORITETNI CILJ: SAMOEVALVACIJA – Ozaveščanje ciljev in doseganja le-teh s
področja razvoja samostojnosti pri otrocih.
Zagotoviti pogoje, da se bodo otroci v vrtcu počutili varne in sprejete,
opazovati otroka, ga poslušati, biti pozoren na njegove ideje in mu dajati možnost, da
se izrazi,
omogočiti otroku, da je spoštovan kot enkratna osebnost,
spodbujati in razvijati sposobnosti na vseh vzgojnih področjih v skladu z zakonitostmi
razvojnega obdobja in specifičnimi značilnostmi vsakega otroka,
nuditi otrokom možnosti in spodbude za zdrav telesni razvoj,
omogočiti vsakemu otroku, da si razvija samostojnost, sposobnost odločanja in
sprejema odgovornost za odločitve,
razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v
skupinah,
negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in neodvisnega mišljenja,
spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno rabo govora,
spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja,
spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti,
posredovanje znanja z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja celotni
skupini, majhnim skupinam in posameznikom,
razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in skrbi za zdravje.

Z znanjem, sodelovanjem, dogovarjanjem in pozitivno energijo ustvarjamo dobro
klimo,
ohranjamo in spodbujamo otrokovo ustvarjalnost ter radovednost,
razvijamo otrokovo pozitivno samopodobo ter samostojnost,
spoznavamo in utrjujemo otrokova življenjska izkustva,
s pomočjo staršev pomagamo otrokom iz varnega družinskega okolja v svet.

Stran 4

Publikacija
Šol. l. 2022/2023

Razvijanje čustvenega stika med vzgojnim osebjem in otrokom,
zagotavljanje pestrega izbora vsebin in dejavnosti,
omogočanje fleksibilnosti v časovni in prostorski organizaciji življenja in dela v vrtcu,
omogočanje enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka,
upoštevanje individualnih razlik v razvoju in učenju,
omogočanje otrokom, da izbirajo med različnimi dejavnostmi in vsebinami glede na
njihove želje, interese in sposobnosti,
zagotavljanje vseh potrebnih pogojev otrokom s posebnimi potrebami,
stalno strokovno izpopolnjevanje vseh delavcev vrtca,
omogočanje staršem, da postopno uvajajo otroka v vrtec,
javno pisno in ustno seznanjanje staršev o različnih ponudbah programov v vrtcu.

➢ Otroku pomagamo odkrivati svet.

Izvajanje pedagoškega dela in načrtovanja v timu,
razvijanje medsebojnih odnosov in sodelovanja,
organiziranje in izvajanje programa tako, da bodo imeli vsi otroci možnost
sodelovanja in hkrati tudi možnost umika v zasebnost,
vsi strokovni delavci so otroku vzorniki, soigralci, mentorji, zaupniki in spremljevalci.
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OKVIRNO
OBDOBJE

OSNOVNI CILJI

SEPTEMBER

➢

Vključitev v socialno
skupino v vrtcu,
➢ učenje socialnih pravil v
vrtcu.

POMEMBNEJŠE
DEJAVNOSTI, KI SE
DOGAJAJO V VRTCU
➢

➢
➢
➢

➢

OKTOBER

➢

Vključevanje v naravno
okolje, doživljanje in
spoznavanje jeseni,
naravnih materialov in
ustvarjanje.

NOVEMBER

➢ Spoznavanje sebe,
svojega telesa, delov in
funkcij,
➢ dojemanje sveta okoli
sebe z vsemi svojimi
čutili,
➢ odkrivanje in
spoznavanje lastnosti
različnih materialov, s
katerimi se otrok igra in
ustvarja.

Igre za medsebojno
spoznavanje in
uvajanje novincev,
igre za socialno in
čustveno učenje,
sprejemanje pravil v
oddelku,
učenje higienskih
opravil (umivanje rok,
uporabe sanitarij in
drugo - korona),
spoznavanje bližnjega
okolja.

Opazovanje in
raziskovanje jesenskih
pojavov in materialov,
➢ otrok biva v naravi in
jo doživlja v različnih
okoljih (vrtec, igrišče,
gozd, kmetija,
sadovnjak …),
➢ praznovanje jeseni z
delavnicami.
➢

PODROČJA
DEJAVNOSTI, KI
SO V OSPREDJU
družba
jezik
umetnost
gibanje

narava
matematika
gibanje
umetnost
jezik

Seznanitev s pojmi vid, narava
okus, sluh, tip, vonj pri gibanje
vseh dejavnostih oz.
pri igri z različnim
materialom,
➢ igre, ki spodbujajo
zaznavanje z različnimi
čutili,
➢ skrb za zdravje.
➢
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DECEMBER

➢

Spoznavanje praznikov
in običajev v kulturi
okolja.

➢
➢

Učenje družabnosti,
seznanitev s
prazničnimi liki,
tradicijo,
➢ poslušanje praznične
glasbe,
➢ sodelovanje pri
praznični okrasitvi
prostora in izdelovanje
voščilnic,
➢ obdarovanje.

umetnost
jezik
družba

JANUAR

➢

Spoznavanje temeljnih
zakonitosti v naravi.

➢
➢

Zimske aktivnosti,
podoživljanje zime v
likovni, besedni in
plesni umetnosti,
➢ igre vlog na temo
zdravnik, medicinska
sestra, farmacevt, skrb
za zdravje.

narava
jezik
gibanje
umetnost

FEBRUAR

➢

Umetniško doživljanje in ➢ Uvajanje v bralno
izražanje,
kulturo,
➢ uvajanje v uživanje
➢ ob poslušanju in
kulturne ponudbe.
pripovedovanju
pravljic ter drugih
literarnih del razvija
zmožnost domišljijske
rabe jezika, s književno
osebo se identificira
ter doživlja književno
dogajanje,
➢ pogovor in seznanjanje
s kulturnim
praznikom.

jezik
umetnost
družba

MAREC

➢

Spoznavanje
življenjskega cikla, vloge
družine ter preseganje
stereotipnosti glede
moških in ženskih vlog v
družbi.

Kotički za igro vlog na
temo družine,
➢ življenjski cikel
človeka,
➢ vključevanje staršev,
babic in dedkov v delo,
➢ orientacija dom–vrtec
in znamenitosti okolja
v domačem kraju.
➢

družba
narava
matematika
jezik
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APRIL

➢

Pridobivanje izkušenj z
zakonitostmi v naravi in
ekološka vzgoja.

➢
➢

➢

MAJ

JUNIJ

JULIJ
AVGUST

Razvijanje
matematičnega
mišljenja in izražanja,
➢ doživljanje matematike
kot prijetne izkušnje v
vsakdanjem življenju,
➢ podoživljanje pomladi v
likovni, besedni,
glasbeni in plesni
umetnosti.
➢ Spoznavanje zdravega in
varnega načina življenja.

➢

Počitniški program,
vzgoja za samostojnost,
pomoč drugim in
družabnost,
➢ vzgoja za sprejemanje,
razumevanje in
sodelovanje z
drugačnimi.

➢

➢

➢
➢

➢

➢

➢

Raziskovalne igre v
naravnem okolju vrtca,
eksperimentalni
kotički narave v
oddelku,
opazovanje in
spremljanje rasti in
razvoja rastlin in živali.
Matematične igre in
dejavnosti: otip, barve,
oblike, velikosti,
eksperimentalni
kotiček za
matematične igre,
kotiček za ročne
spretnosti z različnimi
materiali.

narava
jezik
matematika

Učenje in igre za varno
vedenje v različnih
okoljih: doma, v
prometu, pri igri,
športu, zabavah.

gibanje
družba

Razvedrilne in
sprostitvene
dejavnosti na igrišču,
➢ otrok krepi prijateljske
in vrstniške odnose
preko igre,
➢ vzgoja otrok k
pravilnemu
samozaščitnemu
ravnanju pred
škodljivim delovanjem
sončnih žarkov.

matematika
narava
umetnost

gibanje
narava
družba
umetnost
jezik
matematika
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Skupina

Število
otrok

SONČEK homogena
13
1.st. obd.
KAPLJICA homogena
14
1.st. obd.
ZVEZDICA homogena
13
1.st. obd.
LUNICA homogena
18
2. st. obd.
MAVRICA homogena
23
2. st. obd.
OBLAČEK homogena
23
2. st. obd.
MEHURČKI heterogena
12
1. st. obd.
SONČKI heterogena
21
2. st. obd.
Pomočnik ravnateljice in vodja
vrtca

Vzgojitelj/-ica

Pomočnica
vzgojiteljice

Monika GOLOB

Marija KORENJAK

Livija TOURE

Anita SLABE

Barbara LENKO

Vanja POLANŠEK

Alja ŽUNTER

Irena BUDNA

Špela MREVLJE

Biserka KRUŠLIN

Veronika ATELŠEK

Marija VRŠNAK

Lavra KLADNIK do vrnitve
Barbare FINKŠT

Anamarija
PODJAVORŠEK do
vrnitve Eve GRADIČ

Janja KOKOVNIK

Sabrina ŽOHAR
Robert JARH

* Izpisi, vpisi in sprejemi otrok v Vrtec Nazarje in Vrtec Šmartno potekajo skozi celo leto,
zato se zna število otrok spreminjati.
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Ravnateljica: Vesna Lešnik, mag. manag. izobr.
Pomočnik ravnateljice: Robert Jarh
Koordinatorka Vrtca Šmartno: Janja Kokovnik
Svetovalna delavka: Mija M. Pečnik
Specialna pedagoginja: Urška Golčman
Tajnica: Meta Poljanšek (bolniška odsotnost), Danijela Daničić (do vrnitve)
Računovodkinja: Alenka Klemše Begič
Kuharice: Sonja Burger, Ivica Janžovnik, Petra Velam in Liljana Kranjc
Hišnika: Jure Ugovšek, Bojan Štrukelj
Čistilke: Sergeja Pukart, Sanja Štrukelj, Margareta Krebs

5.15–15.30
Vrtec Nazarje je odprt skozi vse leto, razen ob sobotah, nedeljah in drugih z zakonom
določenih dela prostih dnevih. Po potrebi se poslovalni čas lahko med letom spremeni.

6.30–15.30
Vrtec Šmartno je odprt skozi vse leto, razen ob sobotah, nedeljah, praznikih in v dneh, ko je
število otrok prenizko za formiranje skupine. V času poletnih počitnic je vrtec zaprt dva do
tri tedne. Otroci se po potrebi združujejo v vrtcu Nazarje. Po potrebi se poslovalni čas lahko
med letom spremeni.
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Vzgojitelj/-ice: opravljajo delo v oddelku 6,5 ure dnevno.
Pomočnice vzgojiteljic: Opravljajo delo v oddelku 7,5 ure dnevno.
1. TEDEN

2. TEDEN

3. TEDEN

MONIKA GOLOB

8:15-14:30

7:00-14:00

8:15-14:30

MARIJA
KORENJAK

6:30-14:00

7:45-15:15

6:30-14:00

LIVIJA TOURE

7:00-14:00

8:15-14:30

8:15-14:30

ANITA
SLABE

7:45-15:15

6:30-14:00

6:30-14:00

BARBARA
LENKO

8:15-14:30

8:15-14:30

7:00-14:00

VANJA
POLANŠEK

6:30-14:00

6:30-14:00

7:45-15:15

ANJA PEČNIK

8:00-14:30

8:00-14:30

6:30-13:00

IRENA BUDNA

6:30-14:00

5:15-12:45

8:00-15:30

ŠPELA MREVLJE

8:00-14:30

6:30-13:00

8:00-14:30

BISERKA
KRUŠLIN

5:15-12:45

8:00-15:30

6:30-14:00

VERONIKA
ATELŠEK

7:00-13:30

8:00-14:30

8:00-14:30

MARIJA
VRŠNAK

8:00-15:30

6:30-14:00

5:15-12:45

ROBERT JARH

6:00-14:00 (ali v skladu z nadomeščanji)

Odmor je v med 9:00 in 9:30 in 12:15 in 12:45 (sprotni dogovor v skupini).

Stran 11

Publikacija
Šol. l. 2022/2023

Enota Šmartno ob Dreti:
1. TEDEN

2. TEDEN

LAVRA KLADNIK

8.00-14.30

7.30-14.00

ANAMARIJA
PODJAVORŠEK

6.30-14.00

8.00-15.30

JANJA KOKOVNIK

7.30-14.00

8.00-14.30

SABRINA ŽOHAR

8.00-15.30

6.30-14.00

Razpored delovnega časa se lahko med letom spremeni.
POMOČNIK RAVNATELJICE:
Robert Jarh
Uradne ure: vsak dan od 12.00–13.00
KOORDINATORKA MED PODRUŽNIČNO ENOTO ŠMARTNO OB DRETI IN VRTCEM
NAZARJE:
Janja Kokovnik
Uradne ure: vsak dan od 12.30–13.30
ČIŠČENJA VRTCA NAZARJE:
Sergeja Pukart, Sanja Štrukelj
Delovni čas: 16.00–21.00
ČIŠČENJE VRTCA ŠMARTNO OB DRETI:
Margareta Krebs
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5.15–7.30

Sprejem otrok, individualne dejavnosti,
igre v dvoje ali v skupini, počitek.

7.30–8.00

1. starostno obdobje: nega in skrb zase
2. starostno obdobje: skrb zase.

8.00–8.30

Zajtrk.

8.30–10.30

Usmerjene dejavnosti, ki se nanašajo na
načrtovano delo, sprehode, igro na
prostem, izlete …

10.30–11.00

1. starostno obdobje: nega in skrb zase
2. starostno obdobje: skrb zase.

11.00–12.00

Kosilo.

12.00–14.00

Počitek, ki je prilagojen individualnim
potrebam otrok.

14.00–15.30

Odhodi otrok domov, igra in druge
dejavnosti otrok v notranjih prostorih
vrtca, sadna malica, združevanje
oddelkov*.

*Združevanje otrok iz več oddelkov se izvaja v zgodnjih
jutranjih urah do prihoda prvega strokovnega delavca iz
skupine in popoldanskih urah ter med zimskimi in letnimi
počitnicami.
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Enota Šmartno ob Dreti:
6.30–8.00

Sprejem otrok, individualne dejavnosti, igre v dvoje ali v
skupini, počitek.

8.00–8.15

Priprava na zajtrk.

8.15–8.45

Zajtrk:
1. starostno obdobje – nega
2. starostno obdobje – skrb zase

8.45–10.45

Usmerjene dejavnosti, ki se nanašajo na načrtovano delo,
sprehode, igro na prostem, izlete …

10.45–11.00

1. starostno obdobje – nega
2. starostno obdobje – skrb zase

11.00–12.00

Kosilo.

12.00–12.15

Odhodi otrok domov, ki so vključeni v poldnevni
program.

12.15–14.00

Počitek, ki je prilagojen individualnim potrebam otrok.

14.00–15.30

Odhodi otrok domov, igra in druge dejavnosti otrok v
notranjih prostorih vrtca, sadna malica.

Združevanje otrok iz več oddelkov je običajno v zgodnjih jutranjih urah (5.15–7.00), v
poznih popoldanskih urah (14.30–15.30), med zimskimi in letnimi šolskimi počitnicami in
med dnevi pred daljšimi državnimi prazniki. Tudi ta oblika ima določene prednosti –
druženje otrok različnih starosti omogoča širjenje kroga stikov z otroki in odraslimi. Je pa
zaradi zdravstvenih ukrepov preprečevanja nalezljivih bolezni organizirano tako, da je
združevanj in prehodov med skupinami čim manj.
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Dnevni prehodi otrok:
Otroci iz skupine Oblaček se do 7. ure zjutraj zbirajo v prostorih vrtca, nato se selijo v šolske
prostore. V popoldanskem času pa se iz šolskih prostorov v prostore vrtca vrnejo ob 14.30
uri.
Enota Šmartno ob Dreti:
Otroci obeh oddelkov so vsak dan združeni zjutraj do 7.30 in popoldan od 14.30 v
igralnici Mehurčki. Skupini združujemo tudi v času počitnic, predprazničnih dneh, če je v
vrtcu zmanjšano število otrok.

Od 1. 9. 2016 se za vodenje dokumentacije v oddelku uporablja aplikacija e-Asistent za
vrtec.
Preko e-Asistenta bodo strokovni delavci pošiljali aktualne informacije, obvestila in
povezave do albuma fotografij staršem na elektronski naslov. Storitev je za starše v celoti
brezplačna in jim omogoča sporočanje odsotnosti otroka in poenoteno prejemanje esporočil.
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CELODNEVNI PROGRAM: 6–9 UR BIVANJA V VRTCU
POLDNEVNI PROGRAM: 4–6 UR BIVANJA V VRTCU
V okviru teh programov nudimo otrokom vsestransko vzgojo in varstvo, prehrano ter
počitek – vse prej našteto se trudimo, v okviru naših zmožnosti, izvajati prilagojeno
individualnim potrebam otroka. Delo je strokovno načrtovano in dopolnjuje družinsko
vzgojo, devet ur bivanja v vrtcu pa je za otroka zgornja meja, ki je z vidika zdravega
psihofizičnega razvoja še dopustna. Strokovni delavci kljub strokovnosti, znanju, izkušnjam
in predajanju otrokom, vendarle ne morejo nadomestiti družine.
Časovno prekoračitev devetih ur bomo dodatno zaračunali.

Zunanje otroke, ki niso vključeni v programe predšolske vzgoje, bomo vabili k sodelovanju
s plakati, v INFO kotičku za starše ali drugimi el. oblikami sporočanja, ob različnih
dejavnostih in aktivnostih, ki jih izvaja vrtec po programu:
praznovanje jeseni,
ogled skupnih dramatizacij in lutkovnih predstav,
zaključna prireditev,
po dogovorih je možen tudi obisk v posameznih skupinah.
Zadolženi: Vsi strokovni delavci Vrtca Nazarje - vodje posameznih aktivnosti pa so
navedene v seznamu osebnih zadolžitev (znotraj LDN-jev skupin).
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Izvajanja bodo izvedena v obsegu, terminih in skladu s trenutno veljavnimi navodili
»korona ukrepov«.

V dopoldanskem času:
VRTEC NAZARJE
Praznovanje rojstnih dni,
gibalne dejavnosti v športni dvorani ali večnamenskem prostoru (+ Plesna kamrica
skupina Lunica),
glasbene dejavnosti v glasbeni učilnici (po dogovoru z OŠ - najstarejše skupine),
jezikovne dejavnosti v knjižnici (starejše skupine) in angleščina v skupini Lunica,
senzorne dejavnosti na prostem - čutna pot (skrb za sprotno urejenost s pomočjo
vsek skupin),
praznični december,
bralni nahrbtnik,
ogled nastopov dramske skupine OŠ Nazarje,
dramske in lutkovne predstave v izvedbi strokovnih delavcev vrtca,
načrtovano druženje otrok iz različnih oddelkov (v skladu z možnostmi hkratnega
upoštevanja preventivnih ukrepov za preprečitev širjenja nalezljivih bolezni),
sodelovanje z zunanjimi ustanovami, društvi in občino,
srečanja s starši,
pevski zbor (znotraj skupin – skupina Oblaček se udeleži vsakoletne revije otroških
pevskih zborov),
Pravljična joga za starejše predšolske otroke (Monika Golob) in v skupini Sonček.

PROJEKTI
Likovna kolonija v Mozirju,
Mreža gozdnih vrtcev – Gozdna pedagogika,
EKO smreka – varuj čebelo in smreko (Hofer),
Varno s soncem,
Pasavček,
Tradicionalni slovenski zajtrk,
Mali sonček (vsi oddelki razen najmlajših dveh),
Bralni nahrbtnik (oddelek Mavrice in Oblački),
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Cici vesela šola (oddelek Mavrice in Oblački).
Vrtec se bo vključil v različne kasneje ponujene in dogovorjene projekte tudi med letom.

Posebna druženja v dopoldanskem ali popoldanskem času:
OKTOBER: praznovanje jeseni,
NOVEMBER: pravljično dopoldne – JESEN,
DECEMBER: pravljično dopoldne – BOŽIČ,
MAREC: druženja s starši – predstavitev dela v skupinah,
APRIL: pravljično dopoldne – POMLADNO ZGODBA,
JUNIJ: družabno srečanje ob zaključku šolskega leta,
predavanja za starše v organizaciji zavoda,
popoldanski ali sobotni izleti v organizaciji staršev tokom celega leta
(izvedba v skladu z dogovori s starši in po posameznih skupinah).
* Na vseh prireditvah sodelujemo vsi strokovni delavci Vrtca Nazarje.
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI VRTCA ŠMARTNO OB DRETI
V dopoldanskem času:
• praznovanje rojstni dni otrok,
• gibalne dejavnosti v večnamenskem prostoru,
• glasbene dejavnosti,
• jezikovne dejavnosti v knjižnici,
• senzorne dejavnosti na prostem,
• praznični december,
• bralni nahrbtnik,
• eko vrt,
• raziskovalni nahrbtnik,
• ogled nastopov dramske skupine POŠ Šmartno,
• dramske in lutkovne predstave v izvedbi strokovnih delavk,
• sodelovanje z zunanjimi ustanovami, društvi in občino,
• srečanja s starši.
V popoldanskem času:
• SEPTEMBER: Otvoritev prenovljenega dela vrtca,
• DECEMBER: dnevi dobrih mož,
• MAREC: kulturno druženje in pozdrav pomladi,
• JUNIJ: družabno srečanje ob zaključku šolskega leta,
• predavanja za starše v organizaciji zavoda (OŠ Nazarje).
PROJEKTI
• Tradicionalni slovenski zajtrk,
• Mali sonček,
• Bralna značka,
• Cici vesela šola (oddelek Sončki),
• Mreža gozdnih vrtcev,
• Pasavček,
• Zdravje v vrtcu,
• Raziskovalni nahrbtnik.
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Izvedene bodo v obsegu, terminih in skladu s takrat veljavnimi navodili »korona
ukrepov«:
VRTEC NAZARJE
Telovadba Pingo (Društvo Tvoj dih) – začetek z oktobrom,
Nogometna telovadba – začetek z oktobrom,
Smučarski tečaj – pet dni v januarju,
Tečaj rolanja – pet dni v aprilu/maju.
VRTEC ŠMARTNO
• Smučarski tečaj (DaSki team)
• Tečaj rolanja ( DaSki team, april, maj).
Vse nadstandardne dejavnosti izvajajo zunanji izvajalci. Stroške nadstandardnih
dejavnosti plačajo starši neposredno izvajalcu. Morebitne nove ponudbe se sprotno
posreduje staršem. Izvajanje bo prilagojeno sprotnim priporočilom NIJZ-ja.
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V času »korona ukrepov« so te dejavnosti še posebej pomembne in se bodo izvajale
s posebnim poudarkom.
Pozornost bomo posvečali higieni rok pred obroki hrane in po opravljanju potrebe.
Otroke bomo navajali na samostojnost in neodvisnost s spodbujanjem in pomočjo.
Skrbeli bomo za dobro in uravnoteženo prehrano ter dietno prehrano za otroke, ki
bodo imeli potrdilo zdravnika uradne medicine. Otroci bodo dobili dovolj tekočine.
Spremljali bomo vsa obvestila in izvajali zahtevane preventivne ukrepe ob pojavu
novih obolenj.
Vzgojno delo bomo načrtovali tako, da bomo omogočili otrokom dovolj priložnosti
in časa, da bodo z lastnim preizkušanjem začutili lastnosti narave z vsemi čutili.

Izvajanja bodo izvedena v obsegu, terminih in skladu s trenutno veljavnimi navodili
glede ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni.
V vrtec bomo povabili predstavnike različnih poklicev in ljudi, ki se ljubiteljsko
ukvarjajo z dejavnostmi, ki so otrokom zanimive,
ogled predstav in prireditev, ki so primerne za predšolske otroke,
izleti ob koncu šolskega leta glede na dogovore s starši na 1. roditeljskem sestanku,
ogledi risanih, lutkovnih predstav in igranih otroških filmov – Kino v vrtcu,
izleti v bližnjo in daljno okolico,
sodelovanja z Vrtcem Mozirje – medsebojni obiski,
sodelovanja z VDC SAŠA – ogledi vrtčevskih nastopov in praznovanj,
obiski bližnjih kmetij,
ogled razstave v Muzeju lesarstva in gozdarstva,
ogled razstave v Jakijevi hiši – likovna dela učencev OŠ in naša lik./teh. dela,
razstava buč, Mozirski gaj.
Zadolžen: organizator dejavnosti določen v LDN-jih oddelkov ali osebnih zadolžitvah.
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Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument z najnovejšimi teoretičnimi pogledi na zgodnje
otroštvo, z drugačnimi rešitvami in pristopi, kar omogoča kvalitetnejše delo z otroki v vrtcu.
V vseh oddelkih bo omogočeno delo v dvojicah (vzgojitelj/-ica – pomočnica vzgojiteljice).
Zaradi »korona ukrepov« bo večina izobraževanj potekala »na daljavo« preko
videokonferenc, internetnih predavanj, delavnic, samoizobraževanj in znotraj kolektiva.
Vsi strokovni delavci se bomo izobraževali v skladu s predvideno tematiko za vrtce za
potrebe svojega dela v skupini.
Udeležili se bomo izobraževanj glede na ponudbe, ki jih prejemamo preko celega leta.
Strokovno izpopolnjevanje bo potekalo v študijskih skupinah, v mreži mentorskih
vrtcev in na strokovnih posvetih.
Sodelovali bomo na aktivih VIZ Zgornje Savinjske doline.
Samoizobraževanje s pomočjo strokovne literature, ki je na razpolago v šolski
knjižnici.
Strokovni delavci vrtca se udeležimo izobraževanj, ki jih organizira OŠ Nazarje.
Osebni plan izobraževanja je priloga k osebnemu letnemu delovnemu načrtu vsakega
oddelka.
Evidenca izobraževanj se vodi preko celega leta – kamor se beležijo vsa izobraževanja, ki
se jih strokovni delavec udeleži po lastni izbiri.
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Vzgojno-pedagoške konference po zaključku štirimesečnega obdobja,
načrtovanje vzgojnega dela v timu enkrat tedensko v oddelku,
delovni sestanek organizacijskega vodje vrtca in ravnateljice enkrat tedensko,
delovni sestanki enote, ki jih skliče vodja vrtca enkrat tedensko,
medsebojne hospitacije in nastopi,
planirane hospitacije ravnateljice: v vseh oddelkih tekom šol. leta 2022/2023.
Predstavniki v Svetu staršev
VRTEC NAZARJE
Skupina

IME IN PRIIMEK PREDSTAVNIKA ODDELKA

1. Sonček

Maja PLANOVŠEK

2. Kapljica

Tomaž MATKO

2. Zvezdica

Anica VAČOVNIK

3. Lunica

Aljaž TRBOVŠEK

4. Mavrica

Tina BLATNIK

5. Oblaček

Daša FLERE

VRTEC ŠMARTNO OB DRETI
Skupina

IME IN PRIIMEK PREDSTAVNIKA ODDELKA

1. Mehurčki

Jernej Remic

2. Sončki

Filip Slokan
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Informativni roditeljski sestanki po vseh skupinah letos za starše vseh otrok so letos
izvedeni 29., 30. in 31. 8. 2022, torej pred začetkom šolskega leta.
Informativni sestanek za novince v enoti Šmartno ob Dreti je bil izveden 26. 8. 2022,
informativni sestanek za starše obeh oddelkov bo izveden 22. 9. 2022.
Za vse skupine je predvidena izvedba dveh oddelčnih roditeljskih sestankov:
uvodni, na katerem bodo strokovni delavci predstavili značilnosti starostnega obdobja
skupine in načrt dela za to šolsko leto,
drugi sestanek, ki so namenjeni predstavitvi vzgojnega dela v skupini in se bodo izvedli
v zgodnje spomladanskem času in v skladu z navodili »korona ukrepov«.
Postopno uvajanje otroka v vrtec je to šolsko leto možno v samih skupinah (z
individualnim dogovorom o načinu in terminu).
Govorilne ure – možnost osebne komunikacije v vseh skupinah bo enkrat mesečno – v
skladu z dogovori na 1. roditeljskem sestanku (še vedno pa je možen individualen
dogovor za telefonski pogovor ali druge oblike elektronske komunikacije).
Naslednje aktivnosti se bodo izvajale glede na trenutna navodila glede ukrepov za
preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni.
Odprte igralnice,
sodelovanje na prireditvah in praznovanjih,
popoldanske dejavnosti,
družabno srečanje otrok, staršev in vzgojnega osebja na popoldanskih aktivnostih,
predavanja za starše, ki jih organizira OŠ Nazarje.
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Tudi letos je predlagana in priporočena izvedba »na daljavo« - preko elektronske pošte,
videokonference ali telefona, vendar se upošteva morebitne potrebe po osebnem
pogovoru. Glede samega načina in terminov bodo starši obveščeni preko e-Asistenta in/ali
na oglasnih deskah s strani vzgojiteljic.

Aktivnosti se bodo izvajale glede na trenutna navodila glede ukrepov za
preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni.
Izvajajo se po sprotnih dogovorih, priporočena je povezava povsem različnih starosti
otrok ter izvedbe najmanjkrat enkrat mesečno za vsako izmed skupin.
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Naslednje aktivnosti se bodo izvajale glede na trenutna navodila glede ukrepov za
preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni.

Skupni ogled predstav, iger in drugih prireditev, primernih za starost otrok, obiski
knjižnice in računalniške učilnice,
vključevanje v projekte na likovnem, glasbenem in športnem področju,
uporaba glasbene učilnice,
razgibavanje v športni dvorani,
sodelovanje vzgojiteljev starejše skupine in učiteljice prvega razreda devetletke.

Mentorstvo pri praktičnem pouku dijakom gimnazije, smer predšolska vzgoja,
mentorstvo pri praktičnem pouku slušateljem DU – smer vzg. predšolskih otrok,
mentorstvo pri praktičnem pouku študentkam PF, smer predšolska vzgoja,
mentorstvo pripravnikom.
Mentorje bomo določili sproti, glede na potrebe navedenih ustanov.

Zdravstveni dom Nazarje (obveščanje o obolenjih otrok, preventivni zdravstveni
ukrepi, nasveti ob obolenjih otrok),
iskali bomo pomoč in sponzorstvo pri delovnih organizacijah in obrtnikih za
pridobitev različnega materiala, potrebnega za vzgojno delo,
sodelovanje s predstavniki občine (vabila in sodelovanja na prireditve, ki so
organizirana s strani Občine NAZARJE ali pa strokovnih delavcev in otrok Vrtca
Nazarje).
Prostovoljno gasilsko društvo Nazarje: ogled gasilskega doma in ogled akcije
reševanja ob tednu požarne varnosti,
PP Mozirje (obisk policista, predstavitev dela),
revije in časopisi (sodelovanje z revijami Cicido, Zmajček, objave v lokalnem časopisu
Savinjske novice),
sodelovanje z Glasbeno šolo Nazarje, nastopi njihovih učencev za predšolske otroke,
razpisi in natečaji, ki bodo objavljeni med šolskim letom s področja umetnosti,
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iskali bomo pomoč in sponzorstvo pri delovnih organizacijah in obrtnikih za
pridobitev različnega materiala, potrebnega za vzgojno delo,
sodelovanje s predstavniki občine (vabila na prireditve, ki jih organizirajo strokovni
delavci in otroci iz vrtca),
sodelovanje starejših skupin z VDC Saša in Ljudsko univerzo Velenje,
Vrtec Šmartno tudi s športnim društvom, kulturnim društvom, društvom
upokojencev in gasilskim društvom.
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Prioritetna naloga je koordinacija med vrtcem in ravnateljico.
Sodelovanje z vodstvom in drugimi organi/službami OŠ Nazarje.
Urejanje razporedov dela in nadomeščanj ob bolezni in drugih odsotnosti delavcev
vrtca.
Opozarjanje na pomanjkljivosti v vrtcu – dogovarjanje s hišnikom ter čistilkami.
Vodenje odsotnosti delavcev ter javljanje sprotnih in mesečnih informacij
računovodstvu in tajništvu OŠ Nazarje.
Usklajevanje javljanja mesečne prisotnosti otrok po skupinah.
Skrb za informiranje staršev o tekočih temah/informacijah (Info kotiček in eAsistent) ter pomoč vzgojiteljicam pri komunikaciji z njimi.
Urejanje potrebne in sprotne dokumentacije vrtca.
Izdelava letnega delovnega načrta, publikacije in poročila LDN.
V skladu z normativi tedensko opravi 15 ur dela v skupini (ali 20 ur svetovalnega).
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NAČRT INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA
VRTEC NAZARJE:
v primeru potrebe odprtja nove skupine: potrebna dela in nabava osnovnih sredstev
za ureditev nove igralnice v vzgojno izobraževalne namene,
izdelava »ute« za shranjevanje igrač in drugega orodja pri velikem igrišču,
ureditev garderobe za zaposlene,
nabava televizorja - skupni prostor (skupna garderoba otrok).

VRTEC ŠMARTNO:
senčilo in pokrov za peskovnik,
nabava previjalne mize po meri,
nabavo regalnika za hrambo higienskega materiala v prenovljenih prostorih vrtca,
nabava drsnih vrat, igralnica Mehurčki.
Vsa obnovitvena dela bodo izvedena glede na višino finančnih sredstev, ki bodo na
voljo.

OPREMA IN PRIPOMOČKI, KI JIH POTREBUJEMO ZA NEMOTENO
IZVAJANJE DELA
VRTEC NAZARJE:
Nabava delovne obutve in haljic (za vse zaposlene),
ureditev WiFi dostopa v vseh igralnicah,

VRTEC ŠMARTNO:
PVC zabojniki.
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DIDAKTIČNA SREDSTVA
VRTEC NAZARJE
•
•

nabava novih igrač za igro v peskovnikih in drobnega vrtnarskega orodja (Čutna pot),
knjižni in didaktični material za gozdno pedagogiko in NTC projekta.

VRTEC - Enota Šmartno ob Dreti:
• didaktična sredstva za najmlajše - senzorika,
• didaktična sredstva za montessori pedagogiko,
• nabava prenosnega zvočnika.
Stalna naloga:
Nabava strokovne literature in revij, ki so nujno potrebna za spremljanje in uvajanje
novosti in sprememb v naše delo ter otroške literature (kartonke, slikanice, leporele).
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Na podlagi Zakona o osnovni šoli ter Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja smo na
OŠ Nazarje oblikovali posamezne interne akte in pravilnike, ki urejajo organizacijo ter
življenje in delo na šoli. Dostopni so na spletni strani šole.

Stran 31

