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LDN vrtca pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani je priloga LDN OŠ Janka Modra, Dol pri
Ljubljani. V tem načrtu so zapisane le dejavnosti, ki se bodo izvajale izključno v vrtcu. Vse
splošne informacije so predstavljene v LDN OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani.
Izhodišča za LDN vrtca so zajeta v naslednjih predpisih in dokumentih:
Zakon o vrtcih (Ur. l. RS št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03, 72/05, 100/05, 25/08, 98/09,
36/2010, 40/2012) ter v vseh ostalih predpisih in dokumentih, ki so v veljavi za OŠ.

JAVNI VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNE
ŠOLE JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI,
ENOTI VRTCA DOL IN DOLSKO
Vrtec je del zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani.

1. CILJI IN NALOGE VRTCA
TEMELJNI CILJI
Temeljni cilji in naloge predšolske vzgoje v vrtcih so opredeljeni v Zakonu o vrtcih:
 razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
 razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v
skupinah,
 razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in
izražanja,
 negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije, ter razvijanje
neodvisnega mišljenja,
 spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje
pa tudi branja in pisanja,
 spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
 posredovanje znanj z različnih področij znanosti in vsakodnevnega življenja,
 spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja,
 razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in skrbi za zdravje.
Zapisani temeljni cilji bodo izhodišče pri delu s predšolskimi otroki v vrtcu pri OŠ Janka
Modra, Dol pri Ljubljani.

2. ORGANIZACIJA VRTCA
Vrtec posluje na šestih lokacijah:
 vrtec Dol, Videm 17 c, 7 oddelkov
 1 oddelek v župnišču, Dol 1f,
 1 oddelek v gasilskem domu, Videm 48,
 vrtec Dolsko, Dolsko 85a, 4 oddelki vrtca in 1 oddelek - učilnica podružnične šole
Dolsko
 1 oddelek vrtca v Kulturnem domu Dolsko
 1 oddelek v PŠ Senožeti
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Na dan 1. 9. 2019 je v vrtec vključenih 298 otrok v 16-tih skupinah:
 oddelki I. starostnega obdobja: 2 oddelka v Dolskem, 2 oddelka v Dolu, po en oddelek
v gasilskem domu in Kulturnem domu Dolsko, skupaj 81 otrok
 oddelki II. starostnega obdobja: 6 oddelkov v Dolu, 3 oddelki v Dolskem, skupaj 198
otrok
 kombiniran oddelek v PŠ Senožeti 19 otrok.

2.1. ORGANIZACIJA ODDELKOV
2.1.1. ENOTA VRTCA DOL
V vrtcu Dol je na dan 1. 9. 2019 vključenih 175 otrok, od tega 142 v matičnem vrtcu ter 14
otrok v gasilskem domu in 19 otrok v župnišču.
Skupine v matičnem vrtcu Dol, razporeditev po oddelkih (vzgojiteljice, vzgojitelji
predšolskih otrok - pomočniki vzgojiteljev, v nadaljevanju pomočniki/ce vzgojiteljic:

Skupina, starost
1. igralnica –modra
/2–3 leta
2. igralnica –
vijolična /3–4 let
3. igralnica –rumena
/4–5 let
4. igralnica –
rdeča/ 4 -5 let
5. igralnica – zelena
/5–6 let
6. igralnica – bela
/5–6 let
7. igralnica – oranžna
/1–2 leti

Število
prostih mest

Vzgojiteljica

Pomočnica
vzgojiteljice

Število
otrok

Judita Fele

Marja Potisek

14

0

Melita Petrič

Tina Zaveljcina

19

0

Saša Tičar
Katarina Drenik

Špela Drobnič
Meta Trontelj
Igličar
Kristina Kovačič

23

1

24

0

24

0

24

0

14

0

Nataša Jerina
Tamara Rahotina
Petra Ivanič

Maruša Klančnik
Petra Kožuh

Zagotavljanje sočasnosti: Veronika Jerman, Dino Urukalo oba s polovičnim delovnim časom,
spremljevalka gibalno oviranega otroka Vesna Černugelj.

Skupina v župnišču
Skupina, starost

Vzgojiteljica

Pomočnica vzgojiteljice

Zelena igralnica
/2–3 leta

Marija Bajec

Katja Chappolini, Vesna
Černugelj*

*popoldansko zagotavljanje sočasnosti in zapiranje vrtca

Število
otrok

Število
prostih
mest

19

0
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Skupina v gasilskem domu
Skupina, starost

Vzgojiteljica

Pomočnica
vzgojiteljice

Število
otrok

Pisana igralnica
/3–4 leta

Janja Fortuna

Klavdija
Bukovec,
Urša Urbanija*
14

Število
prostih
mest
0

* zagotavljanje sočasnosti v gasilskem domu in župnišču

2.1.2 VRTEC DOLSKO
Skupina, starost

Vzgojiteljica

1. igralnica – oblak
/1–2 leti
2. igralnica – luna
/2–3 leta
3. igralnica – zvezda
/3–4 leta
4. igralnica – sonce
/3–5 let
5. igralnica – strela
/5–6 let

Katja Žigmund
Petra Habič
Stanka
Tomažin
Tanja
Marinkovič
Vesna Rajh

Pomočnica
vzgojiteljice
Maja Pangerc
Moder
Nives Orel

Število
otrok

Število
prostih mest

14

0

14

0

18

0 (OPP)

23

1

24

0

Anja Zajec
Danijela Petkičič
Simona Kosec
Garaj

Nives Zalaznik, zagotavljanje sočasnosti v vrtcu Dolsko
Skupina v Kulturnem domu

Skupina, starost

Vzgojiteljica Pomočnica
vzgojiteljice

Število
otrok

Število prostih
mest

Mavrična igralnica /
1-3 leta

Mojca
Moder

11

1

Petra Hrastnik
Špela Avbelj*

*zagotavljanje sočasnosti (tedensko izmenično)
Skupina v Senožetih
Skupina,
starost

Vzgojiteljica

Pomočnica
vzgojiteljice

Število
otrok

Igralnica
snežinka
/2–6 let

Kristina Ilovar
Manca
Muratovič

Ana Colarič
Klara Andrejčič*

19

Število
prostih
mest
0

*zagotavljanje sočasnosti v oddelku
Pomočnica ravnatelja za vrtec je Zdenka Peklaj, namestnica za vrtec Dol je Katarina Drenik.
Petra Habič je vodja enote vrtca Dolsko.
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Naloge svetovalne službe opravlja Maja Cerar s 56% obveznostjo v vrtcu, ostalo delo
dopolnjuje v šoli.
Organizatorka prehrane je z 0,28% deležem zaposlena Nina Nadu.

2. 2. ORGANIZACIJA DELA
2.2.1. SOČASNOST V ODDELKU
V vseh oddelkih je zagotovljena sočasnost dveh strokovnih delavk.
Vrtec Dol:
Vzgojiteljice I. in II. starostne skupine so dnevno prisotne 6,5 ure (od 7.00/7.15/7.30 do
13.30/13.45/14.00). Prihod vzgojiteljic je odvisen od števila otrok v posameznem oddelku
Sočasnost v oddelku I. starostne skupine (6 ur) v popoldanskem času pokrivata pomočnika
vzgojiteljic, Veronika Jerman in Dino Urukalo.
Vrtec Dol, oddelek v župnišču
Sočasnost pokriva pomočnica vzgojiteljice Vesna Černugelj.
Vrtec Dol, oddelek v gasilskem domu
Sočasnost pokriva Urša Urbanija, ki izmenično (dopoldan) dela tudi v oddelku v župnišču, kjer
pokriva delavko z zmanjšanim obsegom prisotnosti neposrednega dela v oddelku.
Enota vrtca Dolsko:
Dopoldan in po počitku sočasnost zagotavlja pomočnica vzgojiteljice Nives Zalaznik.
Vrtec Dolsko, oddelek v kulturnem domu:
Za zagotavljanje sočasnosti in zaradi varnosti otrok (stopnice) sta v oddelku zaposleni dve
pomočnici vzgojiteljice, Špela Avbelj in Petra Hrastnik.
Vrtec Dolsko, oddelek v Senožetih: sočasnost in jutranje ter popoldansko varstvo za šolske
otroke zagotavljata Ana Colarič in Klara Andrejčič, obe s polovičnim delovnim časom.
Po potrebi, predvsem v primeru bolniških odsotnosti, se za zagotavljanje sočasnosti delavce
razporedi v druge oddelke, poskušali bomo zagotoviti vsaj nekaj urno prisotnost dveh
strokovnih delavk.
V času letnih dopustov in pričakovanih odsotnosti otrok (prazniki, počitnice) bomo oddelke
združevali glede na napovedano odsotnost otrok. V kolikor bo možno, bomo posamezne
oddelke izven vrtca in enoto Dolsko zaprli in otrokom zagotovili ustrezen program. Odsotnost
otroka starši predhodno sporočijo preko e-asistenta.
V času poletnih počitnic vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice načrtujeta dopust izmenično.
Plan dopustov se izdela do 30. maja 2020. Starši imajo možnost uveljavljanja napovedane
odsotnosti – rezervacije v času poletnih počitnic (junij – september). Zaradi bolj racionalnega
načrtovanja dopustov bomo starše prosili, da napovedano odsotnost vrtcu posredujejo že v
mesecu juniju.
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2.2.2. POSLOVALNI ČAS VRTCA
V mesecu septembru bomo spremljali prisotnost otrok v jutranjem in popoldanskem času.
Glede na število otrok bomo delovni čas organizirali čim bolj racionalno, tako da sta v času, ko
je prisotnih največ otrok, v oddelku obe strokovni delavki.
Previden delovni čas v obeh vrtcih in oddelkih izven vrtca, je sledeč:
vrtec Dol: vrtec je odprt od 5.30 - 17.00 (11,5 ure)
 župnišče: oddelek vrtca je odprt od 6.30 - 16.15 (9,45 ure) Eden od staršev potrebuje
vrtec ob 5.30 uri. Ker ne moremo zagotoviti odprta oddelka, bomo jutranje odprtje
zagotovili v vrtcu Dol in vsakodnevno poskrbeli za ustrezen prevoz otroka.
 gasilski dom: oddelek se odpre ob 6.30 in deluje do 16.00 (9,5 ure).
vrtec Dolsko: vrtec je odprt od 5.30 - 16.30 (11 ur)
 kulturni dom: oddelek vrtca deluje od 6.30 - 16.00 (9,5 ur)
 oddelek v Senožetih je posluje od 6.00 - 16.00 (10 ur), jutranje in popoldansko varstvo
zagotavljamo tudi šolskim otrokom.

Združevanje otrok v jutranjem in popoldanskem času
ENOTA VRTCA DOL
Otroci so do 7.00/7.15/7.30 združeni v igralnici št. 4 (rdeča igralnica), nato odidejo v svoje
oddelke.
Oddelki 1, 2, 3, in 7 se združijo ob 15.30 v vijolični igralnici, oddelki 4, 5, 6 pa v rdeči igralnici.
Ob 16. uri se vsi otroci združijo v vijolični igralnici.

ENOTA VRTCA DOLSKO
Otroci so do 7.30 združeni v igralnici Sonce. Otroci oddelka Strela pridejo v svojo igralnico ob
7.20.
Ob 15.30 se združijo otroci iz igralnice Sonce, Strele, Zvezda v igralnici Zvezda, otroci iz
igralnice Oblak in Luna se do 16. ure združijo v igralnici Oblak. Ob 16. uri se v igralnici Zvezda
združijo vsi otroci.
Po določilih Zakona o vrtcu starši za posameznega otroka lahko koristijo največ 9-urni program
dnevno (celodnevni program).
Vrtec posluje pet dni v tednu, od ponedeljka do petka, vse delovne dni.
V primeru odsotnosti posameznega delavca se za čas odsotnosti pripravi nov urnik.

2.3. DNEVNI RITEM
Okvirni dnevni red je v vseh oddelkih enak, prilagodili ga bomo starosti otrok, letnemu času,
vzgojnim dejavnostim.
Vzgojne dejavnosti potekajo preko celega dne, načrtujeta jih vzgojiteljica in pomočnica
vzgojiteljice skladno s Kurikulom za vrtce. Prostor in čas sta podrejena ciljem, ki jih načrtujeta
strokovni delavki posameznega oddelka.
Čas obrokov je okviren, v primeru odhoda iz vrtca (izleti, obiski) se prilagodi potrebi skupine:
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Starost otrok
I. starostna skupina

zajtrk

malica

kosilo

8.00–8.30

9.30*

11.30–12.00**

8.00–8.30

10.30*

12.00–12.30

malica
14.00

II. starostna skupina,
kombiniran oddelek
14.00–14.30

* dopoldansko malico predstavlja sadni krožnik ali zelenjavni krožnik, ki ga uvajamo enkrat do
dvakrat tedensko. Otroci imajo čez dan na razpolago nesladkan čaj. Prav tako se otrokom
ponudi voda.
** Čas kosila se v I. starostni skupini (v oddelku 1–2 letnih otrok) prilagodi potrebam otrok, do
konca šolskega leta se čas kosila postopno podaljšuje (do 12. ure). Otroci II. starostne skupine
imajo kosilo ob 12.15 oz. 12.30 uri.
V oba vrtca in oddelke izven vrtca se hrana vozi iz matične šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani;
zajtrki pa iz vrtca Dol.

2.4. POSEBNE NALOGE IN ZADOLŽITVE VZGOJITELJIC
IN POMOČNIC VZGOJITELJIC
DOLSKO:














likovni kabinet: Vesna Rajh
knjižnica: Katja Žigmund
urejanje omar za perilo: Maja P. Moder
sanitetni material: Petra Habič
zunanji kabinet: Maja P. Moder, Tanja Marinkovič
omarica in torbice za prvo pomoč: Anja Zajec
fotoaparat Sony, prenosni računalniki: Katja Žigmund
fotoaparat Canon: Vesna Rajh
oglasna deska: Danijela Petkičič
kronika vrtca: Vesna Rajh
garderoba: Danijela Petkičič
omara s športnimi rekviziti: Stanka Tomažin
objava člankov na spletni strani vrtca: Nives Orel













likovni kabinet: Katarina Drenik
omarica in torbica za prvo pomoč: Kristina Kovačič
telovadnica: Tamara Rahotina, Marija Bajec
zunanji kabinet: Marja Potisek, Judita Fele
revije: Janja Fortuna
kronika vrtca: Marija Bajec
strokovna knjižnica v zbornici: Nataša Jerina
oglasna deska v avli: Saša Tičar, Špela Drobnič
fotoaparat: Judita Fele
prenosni telefon: Meta Trontelj Igličar
zbornica: Melita Petrič

DOL:
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avla: Meta Trontelj, Petra Ivanič
računalniki (ugašanje ob zaključku delovnega dne)

3. PROGRAM ENOT VRTCA DOL IN DOLSKO
Program vrtca se izvaja skladno z nacionalnim programom javnih vrtcev Kurikulum za vrtce.

3. 1. NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA
Načrtovanje in organizacija življenja otrok v vrtcu se ciljno in vsebinsko načrtuje v vsakem
oddelku posebej in je skladna: z razvojnimi značilnostmi otrok v skupini, s potrebami in
posebnostmi otrok, njihove družine in okolja, s prostorski pogoji, s pogoji okolja, s kadri.
V vsaki skupini vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice pripravita Letni delovni načrt oddelka,
ki je skladen z Letnim delovnim načrtom enote vrtca. LDN skupin se preko šolskega leta lahko
delno dopolni, kadar dopolnitev pomeni večjo kvaliteto dela.

3.2. PREDNOSTNE NALOGE in SKUPNE DEJAVNOSTI V VRTCU
Programi, ki potekajo v sklopu izvedbenega Kurikula za vrtce.
FIT - strokovne delavke vrtca v izvedbeni Kurikula vnašajo elemente FIT pedagogike, v
okviru letnega načrta skupin se odločijo za obeležitev nekaterih svetovnih dni, ki so del
programa FIT: 7. 4. – dan zdravja, 15.5. – dan družine, 31. 5. – dan športa – podelitev diplom
in zaključek Malega sončka.

MALI SONČEK - program iz področja gibanja v vseh oddelkih 2 - 6 letnih otrok.
Tečaj drsanja bomo izvedli na drsališču v Domžalah, termin bo znan naknadno (november
2019)
Koordinatorica programa za celoten vrtec je Nataša Jerina, koordinatorica za enoto vrtca
Dolsko je Katja Žigmund.

3.3. STROKOVNI AKTIVI
V zadnjih dveh letih je bilo realiziranih več izobraževanj na temo “Prilagoditve sodobnega
Kurikula otrokom 21.stoletja; Oblikovanje senzorno stimulativnega okolja ter senzorno
stimulativnih sredstev v predšolski vzgoji skozi sodobno nevroznanost”.
Glede na nove informacije in znanja se v vseh aktivih v program dela vključijo nova
spoznanja s področja stimulativnih gibalnih dejavnosti , ki se vključujejo pred, med in po
vodenih dejavnostih.
Na aktivih se vodi evidenca prisotnosti in zapisniki, ki se sprotno objavljajo v spletni učilnici.
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Metodologija KONVERGENTNE PEDAGOGIKE
Člani aktiva so:
Melita Petrič, Nataša Jerina, Marja Potisek, Judita Fele, Kristina Kovačič, Tamara Rahotina,
Nives Zalaznik, Marija Bajec
Vodja aktiva: Nataša Jerina
Metodologija ZGODNJE SPODBUJANJE SPOSOBNOSTI PRI OTROCIH – NTC in
Brain gym:
Člani aktiva: Petra Ivanič, Petra Hrastnik, Katja Žigmund, Maja Pangerc Moder, Petra Kožuh,
Katja Chiappolini, Leon Tabor, Maruša Klančnik
Vodja aktiva: Janja Fortuna
Aktiv OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI
Članice aktiva:
Vesna Rajh, Marja Potisek, Kristina Ilovar, Petra Habič, Mojca Moder, Tanja Marinkovič,
Danijela Petkičič, Nives Orel, Stanka Tomažin, Špela Avbelj, Katarina Drenik, Meta Igličar
Trontelj, Saša Tičar, Špela Drobnič, Patricija Gruden, Manca Muratović, Nives Zalaznik,
Anja Zajec, Petra Ivanič, Petra Kožuh, Katja Chappolini
Vodja aktiva: Maja Cerar
Aktiv ZGODNJE UVAJANJE TUJEGA JEZIKA V VRTCU
Člani aktiva: Leon Tabor, Patricija Gruden, Daša Vukanac
Vodja aktiva: Leon Tabor
PROJEKTNA SKUPINA – uvajanje sprememb v izvedbeni Kurikul:
Članice skupine: Janja Fortuna, Katarina Drenik, Petra Ivanič

Organizacijske naloge, ki jih je potrebno uskladiti, bomo reševali z občasnimi krajšimi
delovnimi sestanki.
Prav tako se organizirajo občasni delovni sestanki po starostnih skupinah, katerih namen bo
izvajanje skupnih aktivnosti, pregled dela v posameznih oddelkih ter izmenjava izkušenj.
Vsebine srečanj so bile dogovorjene že v preteklem letu, srečanja bodo potekala vsak drugi
mesec.

3. 4. PROJEKT: ZGODNJE POUČEVANJE ANGLEŠČINE V VRTCU
Tudi v šolskem letu 2019/20 bomo nadaljevali s projektom učenja angleščine. Učenje
angleščine bo potekalo po metodologiji konvergentne pedagogike ali metodologiji Clill-a.
Projekt se bo izvajal v vseh oddelkih 2 - 6 letnih otrok.
Izvajalka v enoti vrtca Dolsko (oddelek sonce, luna, strela) bo Patricija Gruden - 6 ur
tedensko, Leon Tabor v enoti Dolsko (skupina zvezda), v oddelkih v kulturnem in gasilskem
domu (mavrična in pisana igralnica), - 7 ur tedensko, ter Daša Vukanac - 15 ur, v oddelkih
vrtca v Dolu in v župnišču. Vzgojiteljica in anglist skupaj pripravita načrt dela.
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3. 5. STROKOVNE SKUPINE:
V zadnjih letih smo oblikovali tri skupine, strokovne delavke so si izbrale skupino glede na
osebne interese. S skupinami nadaljujemo tudi letos:
1. Skupina »MAVRIČNE IGRARIJE«: Zaključek šolskega leta za vse otroke in starše v
vrtcu Dol.
Predviden čas izvedbe: 13. junij 2019
Tim za izvedbo Mavričnih igrarij:
Melita Petrič, Vesna Rajh, Kristina Ilovar, Nives Orel, Marja Potisek, Petra Habič, Stanka
Tomažin, Tanja Marinkovič, Danijela Petkičič, Petra Ivanič, Petra Hrastnik, Janja Fortuna
Tamara Rahotina, Saša Tičar, Špela Drobnič, Meta Igličar Trontelj, Manca Muratović, Anja
Zajec, Mojca Moder, Maruša Klančnik
2. Skupina »IKT«: Člani skrbijo za dodajanje aktualnih prispevkov na spletno stran
vrtca, prenova in uporaba spletne učilnice vrtca.
Vsem staršem bo tudi letos omogočeno sodelovanje v e-asistentu, kjer si bodo lahko ogledali
fotografije skupin in prejemali obvestila, ter napovedovali odsotnost otroka. Načrt za letošnje
šolsko leto je prenova spletne strani.
Članice skupine:
Melita Petrič, Nives Orel, Kristina Kovačič, Maja Pangerc Moder, Špela Avbelj
Zadolžitve posamezne članice bodo določene na 1. srečanju, predvidoma v mesecu oktobru.
3. Skupina »Predstava za otroke«. delavke pripravijo predstavo za otroke, ki bo izvedena
predvidoma januarja 2020. Sredstva od prodaje vstopnic se nakažejo na sklad vrtca.
Člani skupine:
Melita Petrič, Nataša Jerina, Judita Fele, Katarina Drenik, Meta Igličar Trontelj, Saša Tičar,
Špela Drobnič, Petra Kožuh, Leon Tabor
Priprava scene:
Nives Orel, Kristina Kovačič, Petra Hrastnik, Špela Avbelj, Špela Drobnič, Nives Zalaznik,
Anja Zajec, Katja Chiappolini, Marija Bajec, Maruša Klančnik
Vodja: Katarina Drenik

3. 6. SKUPNE DEJAVNOSTI V ENOTAH VRTCA
 DOLSKO:
Srečanja s starši:
 pohod Mali sonček s starši (teden otroka 2019),
 tradicionalni slovenski zajtrk (15. 11. 2019),
 ustvarjalna delavnica in dedek Mraz (2.12.2019),
 srečanje z dedki in babicami (januar 2020, po skupinah),
 pomladansko srečanje s starši (april 2020, po skupinah).
Sodelovanje z zunanjimi inštitucijami:
 teden požarne varnosti (oktober 2019 - obisk gasilcev)
 Čebelarsko društvo Dolsko
 telovadba za malčke
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Po predhodnem dogovoru se nekaterim dejavnostim priključijo tudi otroci in vzgojiteljica
VVD Ježek.


DOL

Skupne dejavnosti:
 jesenski kros (23. - 27.9.2019),
 teden otroka (30.9. - 4.10.2019), dejavnosti: gibalno dopoldne na igrišču, predstava
strokovnih delavk, ustvarjalna delavnica, piknik,
 igre brez meja (21.20. - 25.10.2019),
 tradicionalni slovenski zajtrk v avli vrtca (15.11.2019),
 delavnica s starši (2.12. - 6.12.2019), predstavitev skupin (9.12. - 13.12.2019),
predstava strokovnih delavk vrtca, obisk dedka Mraza (16.12. - 20.12.2019)
 zimske olimpijske igre (13.1. - 17.1.2020)
 kulturni teden - vzgojiteljice obiščejo druge skupine, branje pravljic (3.2. - 7.2.2020)
 pustno rajanje v telovadnici vrtca, povorka v okolici vrtca (25.2.2020)
 druženje z dedki in babicami (23.3.2020 I. st. skupina, 24.3.2020 II. st. skupina),
 spomladanski kros ob dnevu zdravja (7.4.2020)
 projekt Rdečega križa - Samo eno življenje imam (april 2020)
 zaključek Malega sončka (maj 2020)
 gledališki abonma (3 predstave)
 4 X letno izdelava dekoracij v avli vrtca, letni časi (jesen do 30.9., zima do 5.12.,
pomlad do 2.3. in poletje do 5.6.2020)

3.7. DODATNE DEJAVNOSTI
Vrtec Dol:
dejavnost/dan Telovadba za
otroke

plesna šola
Miki

ponedeljek

torek

petek

Robotika

15.30 16.15

15.30 - 16.30
bela igralnica

Nogomet

NTC
delavnica

15.30 - 16.30

sreda
četrtek

Tenis
Hannah

15.30 16.15
15.30 - 16-30

15.30 16.30
14.30 15.30
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Vrtec Dolsko:
dejavnost/dan

ponedeljek

Telovadba za otroke

plesna šola Miki

Nogomet

NTC DELAVNICE

15.30 - 16.15

torek

15.30 - 16.30

sreda

15.30-16.30
(telovadnica KD Dolsko)

četrtek

14.00 - 15.00

petek

Predstavitve:
1. Plesna šola MIKI: Dolsko: 1.10.2019 ob 15.30, Dol: sreda, 2.10.2019 ob 15.30
2. tenis HANNAH: ponedeljek, 30.9.2019 ob 15.30
3. Telovadba: Dolsko: ponedeljek, 23.9.2019 ob 15.30; Dol: torek, 24.9. in četrtek,
26.9.2019 ob 15.30
4. Nogomet: Dol: začetek 13.9.2019 ob 14.30, nimajo posebne predstavitve
5. Robotika: ponedeljek, 16.9.2019 ob 15.30 v beli igralnici
6. NTC : sobota, 21.9.2019 od 10.00 11.00 v telovadnici KD Dolsko.

3. 8. NADSTANDARDNI PROGRAM
Dejavnost

Izvajalec Termin

Zimovanje s
smučarskim tečajem
Tabor »Škratki moji
prijatelji«

Planet
otrok
Planet
otrok

Starost
otrok

13.-17.1.2020

5–6 let

30.3.-1.4.2020

4–5 let

Skupina/igralnica
Bela, zelena, strela,
snežinka
Rdeča, sonce, snežinka,
rumena

Predstavitvi nadstandardnega programa bosta organizirani v vrtcu Dol, 9.10.2019, ob 17. uri
predstavitev zimovanja, ob 18. uri predstavitev tabora.
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Obogatitveni program načrtujejo posamezne vzgojiteljice za svojo skupino in so predstavljene
v LDN-ju oddelka.

3. 9. SVETOVALNO DELO V VRTCU (pripravila svetovalna delavka Maja
Cerar)
Delo svetovalne službe poteka v skladu s Programskimi smernicami za delo svetovalne službe
v vrtcu. V tem šolskem letu bo svetovalna služba prioritetno usmerjena v delo z otroki s
posebnimi potrebami, sodelovanje, svetovanje in izobraževanje strokovnih delavk ter
svetovanje staršem otrok.
Prioritetne naloge svetovalne službe na posameznih področjih dela:
DELO Z OTROKI
 Obiskovanje oddelkov, sistematično spremljanje razvoja otrok ter odkrivanje otrok, ki
imajo težave in potrebujejo pomoč;
 preventivno delo – spremljanje otrok, iskanje vzrokov za morebitne težave ter sodelovanje
pri izbiri različnih ukrepov, s katerimi se otroku nudi ustrezne pogoje za normalen razvoj;
 nudenje individualne ali skupinske pomoči otrokom s težavami oz. omogočanje dodatnih
razvojnih spodbud otrokom, ki to potrebujejo;
 vodenje dokumentacije za otroke, ki potrebujejo pomoč in svetovanje;
 spremljanje napredka otrok s posebnimi potrebami preko opazovanj, razgovorov s starši in
strokovnimi delavkami;
 koordiniranje strokovnih skupin za pripravo, spremljanje in evalvacijo individualiziranih
programov otrok s posebnimi potrebami;
 pomoč in svetovanje vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic, ki imajo v svoje skupine
vključene otroke s posebnimi potrebami;
 spodbujanje in sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, z namenom zagotavljanja
kakovostnejše pomoči, ki bo usmerjena v otrokov celostni razvoj;
 v sodelovanju z vsemi delavci vrtca omogočiti otrokom optimalni razvoj.
SODELOVANJE S STARŠI
 Individualni razgovori in posvetovanja s starši;
 pomoč staršem pri njihovi vlogi in vprašanjih o vzgoji;
 pogovori s starši ob intervencijah oziroma nastalih težavah;
 svetovanje in usmeritev staršev na zunanje inštitucije, ki izvajajo dejavnosti pomoči
(ZRSŠ, ZD MHO, CSD, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše …).
SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVKAMI
 Posvetovanje in načrtovanje možnih oblik pomoči za otroke in starše;
 sodelovanje na govorilnih urah in roditeljskih sestankih, kadar se pokaže potreba oz.
posebna problematika;
 pomoč pri iskanju strokovne literature v zvezi z določeno problematiko;
 seznanjanje s sodobnimi trendi v vzgoji in izobraževanju;
 seznanjanje z načeli inkluzije otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca;
 koordinacija izobraževalnih srečanj s področja detekcije in specifičnih metod dela z otroki
s posebnimi potrebami;
 vodenje strokovnega aktiva "otroci s posebnimi potrebami" namenjenega ozaveščanju
vzgojiteljic o populaciji otrok s posebnimi potrebami in postopkih dodatne strokovne
pomoči v vrtcu;
 zagotavljanje kvalitetnega življenja otrok in delavcev v vrtcu.
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SODELOVANJE Z VODSTVOM VRTCA
 Načrtovanje, spremljanje in evalvacija vsakdanjega dela v vrtcu;
 posvetovalni razgovori pri reševanju aktualnih problemov v vrtcu;
 izmenjava mnenj, informacij in izkušenj.
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI
 Sodelovanje z institucijami, ki izvajajo pomoč za otroke (Zdravstveni dom, Zavod RS za
šolstvo, Pediatrična klinika, Ambulanta za avtizem in razvojne motnje, URI Soča, Center
za socialno delo, Združenje senzorne integracije Ljubljana, Center Janeza Levca,
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, …);
 sodelovanje na Aktivu ljubljanskih svetovalnih delavk;
 sodelovanje s Pedagoško fakulteto Ljubljana;
 pomoč pri reševanju strokovnih vprašanj;
 izmenjava mnenj, izkušenj in informacij glede strokovnega ravnanja.

Ime in
priimek
Maja Cerar
Monika
Stojko

Izobrazba

Vloga/ obseg dela

socialna pedagoginja
specialna in rehabilitacijska
pedagoginja

svetovalna delavka/22 ur tedensko
dodatna strokovna pomoč/10 ur
tedensko

Kristina
Cigale

logopedinja

dodatna strokovna pomoč/2 uri
tedensko

4. KADROVSKI POGOJI IN STROKOVNO
IZPOPOLNJEVANJE V VRTCU
(kadrovski, materialni in drugi pogoji za uresničitev vzgojnega procesa)
4.1. VZGOJITELJSKI ZBORI
Strokovne delavke vrtca sodelujejo na vzgojiteljskih in učiteljskih zborih, ki jih skliče in vodi
ravnatelj zavoda oz. pomočnica ravnatelja za vrtec.

4.2. PEDAGOŠKE KONFERENCE in DELOVNI SESTANKI
Pedagoške konference bodo predvidoma sklicane vsak drugi mesec.
Delovni sestanki bodo izvedeni ločeno za vzgojiteljice in pomočnice, termini bodo določeni
naknadno.
Delovni sestanki za vzgojiteljice I. st.skupine in II. starostne skupine ter pomočnice bodo
izvedeni v razmaku 1,5 meseca.
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4.3. SEMINARJI
Izobraževanja za posamezne strokovne delavke še niso določena, skladna pa bodo z LDN vrtca,
oddelka in potrebami posamezne strokovne delavke. Prav tako bodo izobraževanja odvisna od
finančnih sredstev.
Strokovne delavke vrtca se priključijo izobraževanjem, ki bodo organizirana v okviru
zavoda.
Izvedba izobraževanj bo v letošnjem šolskem letu pogojena s odobritvijo projekta
“Možgansko stimulativna igrišča”, saj projekt poleg prenove igrišča zajema več izobraževanj
strokovnih delavcev in staršev.
Ne glede na potrditev projekta, bomo poleg izobraževanj, ki jih zajema Projekt, realizirali tudi
predavanje za strokovne delavce vrtca z naslovom “Ranljivost, zaupanje in opravičilo”,
izvajalec Miha Ruparčič, ter “Kaj otrokom ponuditi v okviru izvedbenega Kurikula”, T.
Jakovljevič.
Če na razpisu bomo izbrani, bomo organizirali nadaljnje izobraževanje na temo uvajanja
sprememb v kurikul.
Vsaka strokovna delavka po opravljenem individualnem izobraževanju na prvem skupnem
srečanju predstavi vsebino ostalim delavkam vrtca.

4.4. DELO STROKOVNIH ORGANOV VRTCA
Poleg obvestil na delovnih sestankih se za sprotno obveščanje novosti in dogovorov uporabijo
tudi oglasna deska, spletna učilnica in medsebojno obveščanje.
Pedagoško vodenje in spremljanje vzgojnega dela opravi pomočnica ravnatelja, ki svoja
opažanja posreduje ravnatelju.
Spremljanje vzgojnega dela poteka preko načrtovanih in priložnostnih obiskov v oddelkih in s
prisostvovanjem različnim dejavnostim v oddelkih in enotah.
Enkrat letno pomočnica ravnatelja opravi spremljanje in vrednotenje vzgojnega dela v oddelku
– hospitacije (januar, februar 2020 ). Po opravljeni hospitaciji se izvede evalvacija dejavnosti.
Strokovne delavke po hospitaciji oddajo v pregled celotno dokumentacijo vzgojnega dela.
Po potrebi se hospitacije opravijo večkrat letno.
Pred zaključkom šolskega leta se opravi pregled realizacije LDN oddelka.

5. SODELOVANJE S STARŠI
Pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje je sodelovanje s starši. Dopolnjevanje družinske
in institucionalne vzgoje je uspešno le, če obe strani sodelujeta, ter se zavedata svojih
odgovornosti in omejitev. Javni vrtec staršem nudi usluge, vendar ne posega v njihovo
zasebnost, prav tako se morajo starši zavedati svojih omejitev, saj ne morejo posegati v
strokovnost institucije.
Starše bomo povabili k sodelovanju pri spremstvu otrok na izletih, sprehodih, obiskih izven
kraja vrtca ali ob dejavnostih, ki so vezane na prevoz otrok. Starši se o svojem sodelovanju
predhodno dogovorijo z vzgojiteljico oz. pomočnico vzgojiteljice.
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Prav tako lahko sodelujejo pri načrtovanju življenja v vrtcu in v oddelku, ki ga obiskuje njihov
otrok, po dogovoru s strokovnimi delavkami vrtca se lahko aktivno vključijo tudi v vzgojni
proces.
Staršem je za informiranje namenjena spletna stran, kjer so mesečno objavljeni prispevki o delu
in življenju v vrtcu. Oglasne deske in kotički so namenjeni stalnemu in sprotnem obveščanju o
tem, katere dejavnosti potekajo v skupini, in drugim pomembnim informacijam za starše.
Starši imajo možnost izbire fotografij, ki jih vzgojiteljice objavljajo v e-asistentu, če to želijo
oz., če pristopijo k uporabi le-tega- Prav tako lahko preko e-asistenta spremljajo obvestila
vzgojiteljic. V preteklem šolskem letu smo uvedli elektronski Dnevnik, preko katerega lahko
starši napovejo otrokovo odsotnost.

5.1. RODITELJSKI SESTANKI
V vseh oddelkih bo izveden uvodni roditeljski sestanek, kjer se bodo starši seznanili z LDNjem oddelka. Na pobudo vzgojiteljic bo izveden tudi roditeljski sestanek ob zaključku šolskega
leta oz. po potrebi.
V oddelkih, kjer bo organizirano letovanje oz. zimovanje, bomo staršem le-to predhodno
predstavili na roditeljskem sestanku.

5.2. POGOVORNE URE
V vseh oddelkih bodo redne pogovorne ure, ki bodo organizirane tako, da se jih bosta lahko
udeležili obe strokovni delavki oddelka. Starši, ki se želijo pogovornih ur udeležiti, se
predhodno vpišejo na vabilo, ki ga pripravi vzgojiteljica.
O točnih terminih strokovne delavke obvestijo starše na prvem roditeljskem sestanku, vsak
oddelek načrtuje pogovorne ure 1X mesečno. V mesecu, ko so predvidena druga srečanja
(delavnice, izleti, popoldanska druženja), se pogovorne ure lahko opravijo hkrati.
V kolikor starši želijo, se lahko z vzgojiteljico predhodno dogovorijo za pogovorne ure tudi
izven predvidenega termina.

5.3. SREČANJA OTROK IN STARŠEV V ODDELKU OZ. ENOTI
Srečanja so predstavljena v letnih delovnih načrtih oddelkov in so odvisna tudi od programa, ki
se izvaja v oddelku. Del skupnih srečanj je predstavljen v pregledu načrta posamezne enote.

5.4. SVET STARŠEV
Svet staršev vrtca bo deloval v okviru Sveta staršev OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani. Svet
staršev zavoda bo obravnaval letni delovni načrt vrtca in zavoda, njegovo realizacijo, prejemal
predloge in pobude za izboljšave, spremljal delovanje sklada vrtca ter drugih skupnih
načrtovanih aktivnosti.
Svet staršev vrtca se lahko sestane na pobudo staršev na neformalnih srečanjih, ki se vsebinsko
navezujejo na delovanje vrtca, običajno pred svetom staršev zavoda. Ker svet staršev vrtca ni
celota sveta staršev zavoda, ne more sprejeti sklepov in dogovorov.

OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI
VIDEM 17
1262 DOL PRI LJUBLJANI

telefon: 01 564 70 67, faks: 01 564 73 07, E-naslov: osjm.dol@guest.arnes.si

Predstavniki v svetu staršev vrtca:

ODDELEK
VRTEC DOL

PREDSTAVNIK STARŠEV

1. igralnica (modra)
2. igralnica (vijolična)
3. igralnica (rumena)
4. igralnica (rdeča)
5. igralnica (zelena)
6. igralnica (bela)
7. igralnica (oranžna)
8. igralnica v župnišču (zelena)
9. igralnica v gas. domu (pisana)

Petra Topić

Verbovšek Zabukovec Katja
Monika Hozjan
Natasa Rosenstein
Monika Cvetkov
Petra Medvešek

Aleksandra Lampret
Boštjan Štor
Mateja Resnik Strozak

VRTEC DOLSKO
1. igralnica (oblak)
2. igralnica (luna)
3. igralnica (zvezda)
4. igralnica (sonce)
5. igralnica (strela)
6. igralnica v Kult. domu (mavrična)
7. Igralnica snežinka (Senožeti)

Anja Gradišek
Alvina Šabotič
Maja Fister
Katja Vidmar
Darja Zorec
Gea Ferko
Luka Škarja

6. SODELOVANJE Z OKOLJEM















Občinska uprava občine Dol pri Ljubljani, ter društva in sekcije, ki delujejo v okviru
občine (čebelarji, gasilci, Nogometni klub, Aktivi žena Dolsko, Dol …)
Matična OŠ in podružnični šoli,
vrtci v okolici (ljubljanski in obljubljanski vrtci),
Zavod za šolstvo RS,
Ministrstvo za šolstvo,
centri za socialno delo,
Zdravstveni dom Črnuče, Bežigrad, Moste
Knjižnica Jurij Vega,
Zavod za zdravstveno zavarovanje Ljubljana,
Policijska postaja Bežigrad,
Planet otrok,
Timing Ljubljana
Zobozdravstvo dr. Fužir Urbančič Vesna
Jub in drugi.
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7. SODELOVANJE S ŠOLAMI, KI IZOBRAŽUJEJO DELAVCE
ZA POTREBE VZGOJE PREDŠOLSKIH OTROK




Pedagoške fakultete,
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
zasebne šole, ki omogočajo dokvalifikacijo za vzgojitelje predšolskih otrok

Prakso bodo dijakom in študentom nudile le vzgojiteljice, ki se za to odločijo.

Pripravila: Zdenka Peklaj, pomočnica ravnatelja za vrtec
September 2019

Ravnatelj:
Gregor Pečan

Predsednica Sveta zavoda:
Slađana Brodnik

