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1. UVOD 

  

Letni delovni načrt dela v vrtcu izhaja iz naslednjih zakonskih in podzakonskih aktov: 

- Zakon o vrtcih, 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 

službo, 

- Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje, 

- Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu, 

- Pravilnik o publikaciji v vrtcu, 

- Pravilnik o vzgojno-varstvenih družinah, 

- Pravilnik o pogojih za občasno varovanje otrok na domu, 

- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske 

vzgoje, 

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, 

- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, 

- Sklep o programu za predšolske otroke, 

- Odredba o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce, 

- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobje 

 

Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete 

življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih 

sposobnosti.  

Temeljne naloge vrtca so: 

- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, 

- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti med otroki in 

sodelovanje v skupinah, 

- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije ter razvijanje neodvisnega 

mišljenja, 

- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, 

- razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. 

 

 

1.1 VIZIJA 

 

Ustvarjalno, polno gibanja, veselo, svobodno in odgovorno otroštvo. 

 

1.2 Prednostne naloge in širši cilji 

 

Naloge in splošni cilji Vrtca Dobje pri Planini so: 

- upoštevanje otrokovih značilnosti in posebnih potreb pri vzgojnem delu, 

- iskanje ustreznih vsebin, oblik in metod vzgojnega dela, 

- sistemsko vzgojno načrtovanje, 

- razvijanje medosebne komunikacije 

- navajanje na samostojnost 

- spodbujanje ustvarjalnosti 
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2. PREDNOSTNE NALOGE 

 

2.1 Področje dejavnosti gibanja 

 

Gibanje vpliva na otrokov celostni razvoj; psihični in fizični. Z gibalnimi dejavnostmi se 

otrok začne zavedati samega sebe v prostoru, oblikuje lastno identitet, samospoštovanje in 

samozavest. Prav zato je eno najpomembnejših področij otrokovega razvoja v predšolskem 

obdobju, ki mu bomo to leto namenili še več pozornosti. 

 

 

      2.2 Formativno spremljanje porajajoče se pismenosti v vrtcu 

 

Cilj formativnega spremljanja pri najmlajših otrocih je zagotavljanje najbolj ustrezne podpore 

za otrokov razvoj in učenje v danem trenutku, spodbujanje razvoja njihovih veščin učenja 

učenja in spodbujanje razvoja metakognitivnih strategij. 

Pomemben je razvoj govora in pismenosti na vseh področjih dejavnosti kurikula za vrtec. 

Vzgojitelj se mora zavedati, da prav v vsaki dejavnosti izvedbenega kurikula lahko spodbuja 

razvoj otrokovega govora in pismenosti, ki mu hkrati tudi omogoča, da prav v vsaki 

dejavnosti spremlja razvoj otroka na tem področju. 

 

 

2.3 Medsebojno spoštovanje in večjezičnost ter multikulturnost 

 

Na OŠ Dobje in v vrtcu se bo v naslednjih petih letih izvajal projekt na temo večjezičnosti. 

Smo namreč partner v projektu, ki ga vodi Pedagoška fakulteta v Ljubljani, ki je uspešno 

pridobila sredstva na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Razvoj in 

udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc. 

Glavni namen projekta je širiti spoznanja o večjezičnosti ter širiti strpnost in medkulturni 

dialog. Med drugim bo nastal spletni portal, ki bo namenjen tudi staršem, učencem in ostalim 

gostom naše šole. 

 

3. PREDSTAVITEV ENOTE 

 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.12/91), 40., 41. in 140. člena zakona 

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 12/96) ter 12. člena 

statuta Občine Dobje je Občinski svet Občine Dobje sprejel Odlok o ustanovitvi javnega 

vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobje, (UL RS 60/1999). Javno službo 

predšolske vzgoje v Občini Dobje opravlja enota vrtca pri šoli.  

Ker vrtec deluje v sklopu Osnovne šole Dobje, je najvišji organ vrtca svet šole. Svet šole 

sestavljajo predstavniki ustanovitelja, šole in staršev. 

 

Predstavniki staršev vrtca delujejo v svetu staršev vrtca: 

 

 1. oddelek 1. starostnega obdobja:  

 2. oddelek 1. starostnega obdobja:  

 1. starostno kombiniran oddelek : 

 2. starostno kombiniran oddelek:   
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Predstavnik Sveta staršev vrtca v Svet zavoda OŠ Dobje: Blaž Klojčnik. 

 

 

4. MATERIALNI IN PROSTORSKI POGOJI ZA DELO V VRTCU 

 

Vzgojno-varstveno delo v Vrtcu Dobje poteka v stavbi Vrtca Dobje v treh igralnicah ter 

skupnem večnamenskem prostoru, v prostoru OŠ Dobje v eni igralnici ter na zunanjih ograjenih 

zelenih površinah z igrali, ki otroku omogočajo sprostitev in različne gibalne dejavnosti. Vrtec 

uporablja telovadnico v šoli in šolsko zunanje igrišče ter prostor občinske knjižnice. 

Vrtec ima skupni vhod in prostor za garderobo.  

 

 

5. ORGANIZIRANOST VRTCA   

 

Pri vključevanju otrok v vrtec se upošteva tudi sklep o fleksibilnem normativu, ki ga je izdala 

Občina Dobje (sklep št. 602-0004/2008, z dne: 16. 5. 2008). Na osnovi sklepa se lahko število 

otrok v oddelku poveča za največ dva otroka. 

 

V Vrtcu Dobje pri Planini so v šolskem letu 2017/18 oblikovani: 

 homogeni oddelek drugega starostnega obdobja (5 – 6 let) je lahko vključeno: 

najmanj 17 in največ 22 otrok. 

 dva starostno kombinirana oddelka – v oddelek je vključenih najmanj 10  in največ 

19 otrok (lahko največ 7 otrok prvega starostnega obdobja) 

 oddelek 1. starostnega obdobja – v oddelek je vpisanih najmanj 10 in največ 12 otrok 

starih od 1 do 3 let 

 

1.septembra 2017 je v vrtec Dobje pri Planini vpisanih 66 (65 + 1) otrok: 

 v homogeni oddelek drugega starostnega obdobja (5 – 6 let): 22 otrok  - od tega en otrok 

s posebnimi potrebami z odločbo, ki zavzame dva mesta 

 v prvem oddelku 2. starostno kombiniran oddelek je vpisanih 19 otrok  

 v drugem oddelku 2. starostno kombiniran oddelek je vpisanih 14 otrok 

 v 2. oddelek 1. starostnega obdobja je vpisanih 11 otrok 

 

 

6. POSLOVALNI ČAS VRTCA 

 

Vrtec Dobje pri Planini  je odprt vsak delavnik, od ponedeljka do petka. Poslovalni čas vrtca 

traja 11, 5 ur, od  5. do 16.30, v času šolskih počitnic in v poletnih mesecih (julij, avgust) po 

potrebi staršev. 

 

Delo z otroki v Vrtcu Dobje pri Planini poteka v štirih oddelkih. V času prihajanja otrok v vrtec 

(med 5.  in 7.)  ter v času odhajanja otrok iz vrtca (med 15.  in 16.30), so  otroci vseh oddelkov  

združeni v eno skupino. Enak hišni red velja za otroke, ki so v oddelku v OŠ Dobje, le da so v 

času med 7. in 15. uro v prostorih OŠ Dobje. 

 

Enota Vrtec Dobje pri Planini v poletnem času deluje neprekinjeno s skrajšanim delovnim 

časom. 
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7. ZAPOSLENI V VRTCU 

 

V šolskem letu 2017/18 so v Vrtcu Dobje pro Planini zaposleni: 

 

7.1 Strokovni delavci vrtca 

 
Priimek in ime Delovno mesto 

Suzana Plemenitaš  ravnateljica 

Ana Kostanjšek vzgojiteljica,  vodja vrtca 

Kristina Farkaš vzgojiteljica  

Metka Bratec vzgojiteljica 

Nataša Gobec vzgojiteljica  

Damjana Čakš pomočnica vzgojiteljice  

Karla Gubenšek pomočnica vzgojiteljice 

Lidija Rezec pomočnica vzgojiteljice  

Janca Senica pomočnica vzgojiteljice  

Sanja Centrih spremljevalka gibalno oviranega otroka - nadomeščanje 

Simona Bratec pomočnica vzgojiteljice -  

Viktorija Doberšek pomočnica vzgojiteljice -  

Boža Jazbinšek svetovalna delavka 

Mateja Pintar vodja prehrane 

Nina Škoberne spremljevalka gibalno oviranega otroka, pomočnica vzgojiteljice  

(po vrnitvi s porodniškega dopusta) 

 

V  homogeni oddelek drugega starostnega obdobja (5 – 6 let)  opravljajo vzgojno izobraževalno 

delo z otroki vzgojiteljica Nataša Gobec, pomočnica vzgojiteljice Damjana Čakš.  

V kombiniranem oddelku (3 - 5)   opravljata vzgojno izobraževalno delo z otroki vzgojiteljica 

Kristina Farkaš, pomočnica vzgojiteljice Ivanka Senica in Sanja Centrih, spremljevalka gibalno 

oviranega otroka.  

V kombiniranem oddelku (3 - 5) opravljata vzgojno izobraževalno delo vzgojiteljica Marjeta 

Bratec in  pomočnica vzgojiteljice Lidija Rezec.  

V oddelku 1. starostnega obdobja opravljata vzgojno izobraževalno delo vzgojiteljica Ana 

Kostanjšek in pomočnica vzgojiteljice Karla Gubenšek.  

Siona Bratec in Viktorija Doberšek sodelujeta z mentoricama, pridobivata znanje in izkušnje 

pri delu z otroki v različnih starostnih skupinah  Pri nas sta zaposleni preko projekta MIZŠ, 

sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada,  javni razpis »Prva zaposlitev: pomočnik 

vzgojitelja sem 2017-2018« 



7 
 

Delovna obveznost vzgojiteljice otrok je 7 ur dnevno - 6 ur neposrednega dela z otroki oziroma 

30 ur tedensko in  delovna obveznost pomočnice vzgojiteljice pa je 7,5 ur dnevno -  7 ur  

neposrednega dela z otroki oziroma 35 ur tedensko. 

V starostno kombiniranem oddelku je istočasna prisotnost vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice najmanj 4 ure dnevno, v oddelku 1. starostnega obdobja 6 ur dnevno. 

 

7.2 Administrativno-tehnično osebje 

 
Priimek in ime Delovno mesto 

Polona Gračnar tajnica 

Stanka Žibret računovodkinja 

Marko Pintar hišnik 

Anica Šeško kuharica 

Irena Ojsteršek pomočnica kuharice 

Ivica Kovačič nadomeščanje pomočnice kuharice 

Mirica Kolman čistilka, perica 

 

 

8. VPIS V VRTEC 

 

Vpis v Vrtec Dobje pri Planini za  šolsko leto 2017/18 bo v mesecu marcu. Datum vpisa bo 

objavljen na spletni strani OŠ Dobje in s plakatnim obveščanjem. 

 

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za 

sprejem otrok. 

Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo centra za socialno 

delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi 

otrok s posebnimi potrebami. 

 

Za vpis v vrtec je potrebno izpolniti obrazec Vpisni list otroka v vrtec. Obrazec starši dobijo 

pri vodji enote vrtca, objavljen pa je tudi na spletnih straneh Osnovne šole Dobje. 

 

Otroci novinci začnejo obiskovati vrtec z novim šolskim letom ali ko so izpolnjeni vsi pogoji 

za vpis (prosto mesto, starost otroka, zdravniško potrdilo). 

Če je prosto mesto, vpisujemo v vrtec otroke na podlagi prijav čez celo šolsko let. ? 

 

Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju 

otroka, zdravniško potrdilo, ki ne sme biti starejše od enega meseca. 
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8.1 Izpis otroka iz vrtca 

 

Starši svojega otroka izpišejo iz vrtca tako, da  izpolnijo obrazec o prekinitvi pogodbe. Otroka 

lahko izpišejo s prvim dnem v novem mesecu. Obrazec je potrebno oddati najmanj 15 dni pred 

izpisom otroka iz vrtca.  

Obrazec, ki ga starši potrebujejo za izpis otroka iz vrtca, prejmejo pri vodji vrtca ali pri 

svetovalni delavki. 

8.2 Prihodi in odhodi otroka v/iz vrtca 

 

Otroci morajo imeti na poti v vrtec ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so 

lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, posvojitelji, skrbniki 

ali rejniki otroka (91. člen Zakona o varnosti cestnega prometa, UL RS 133/2006). 

  

V primeru, da otroka na poti v/iz vrtca spremljajo druge osebe, morajo starši podati pisno izjavo, 

kdo bo spremljevalec otroka v/iz vrtca. 

 

 

 

9. PROGRAM VRTCA 

 

Temeljne naloge vrtca so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete 

življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih 

sposobnosti. Vrtec glede na trajanje izvaja naslednji program: 

▪ dnevni program /6 do 9 ur/. 

 

Programa obsega vzgojno izobraževalni program, varstvo in prehrano otrok. 

 

9.1 Cilji predšolske vzgoje (vir: kurikul) 

 

▪ 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 umetniškega doživljanja in izražanja, 

▪ spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti, 

▪ posredovanje znanj različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja, 

▪ razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. 
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10. OBOGATITVENI PROGRAM V VRTCU DOBJE PRI PLANINI 

 

Obogatitveni program je namenjeni dopolnjevanju potreb ter pestrejši izbiri vsebin. Obogatijo 

življenje in delo v oddelku ter pomagajo vzgojiteljici in njeni pomočnici pri odkrivanju in 

spodbujanju nagnjen otrok. 

 

PODROČJE VSEBINA PREDVIDEN ČAS ZADOLŽITEV 

 

ŠPORTNO 

GIBALNE 

AKTIVNOSTI 

- Gibalne urice - 1x tedensko, 

- Cici pohodnik, 5 pohodov 

- Športni program »Mali sonček« in  

   prireditev ob zaključku – Dobje 

- Tečaj rolanja 

 

- Smučarski tečaj 

- Plavalni tečaj 

- Plesne ustvarjalnice ? 

- Mini nogomet 

šolsko l. 

šolsko l. 

šolsko l. 

 

jesen, pomlad 

 

zima 

maj/junij 

tim 

Marjeta Bratec 

 

Marjeta Bratec 

    Damjana Čakš,       

    Marjeta Bratec 

Športni pedagog 

vodja vrtca 

 

Bojan Bevc 

 

POTEPAMO SE 

-  Likovna kolonija - Dobje 

- Praznik kozjanskega jabolka  

- Bučnce 

- Projekt Sobivanje 

- Pravljično Celje 

- Vrtec v naravi  

- Zaključni izlet z avtobusom  

30. 09. 2017 

07. 10. 2017 

14. 10. 2017 

maj/junij 

december 

Frančiška Hvalc 

Kristina Farkaš 

Kristina Farkaš 

Marija Blažič 

    Kristina Farkaš 

vodja vrtca 

starši 

 

DOGODKI 

- Teden otroka –  

       »Povabimo sonce v šolo« 

- Teden vseživljenjskega učenja 

- Mesec požarne varnosti 

- Tradicionalni slovenski zajtrk 

- Pohod – materinski dan 

- Pustovanje 

- Dan odprtih vrat 

- Naredimo butaro (medgeneracijsko)  

- Prespimo  vrtcu 

02. do 06. 10. 

2017 

pomlad 

oktober 

17. 11. 2017 

23. 03. 2018 

13. 02. 2018 

marec 

marec  

pomlad 

tim vrtca 

 

ŠC Celje, tim 

PGD Dobje, tim 

Lidija Rezec 

Marjeta Bratec 

Tim 

tim odd. 

tim odd. 

tim odd. 
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VESELI 

DECEMBER 

 

- Bazar s stojnico v Celju 

- Obisk Božička  

- Miklavževa delavnica 

- predstava v Kulturnem domu 

25. 11. 2017 Kristina Farkaš                 

vodja vrtca 

 tim odd., starši 

tim vrtca 

 

 DRUŽENJE S 

STARŠI 

- Kostanjev piknik  

- Sodelovanje na občinski prireditvi 

-Slovo mini maturantov  

oktober 

marec 

junij 

tim vrtca, starši 

Karla Gubenšek 

tim 

 

RAZISKUJEMO 

SODELUJEMO,  

SPOZNAVAMO 

- Skrbimo za zdrave zobe 

- Zbiramo zamaške – Vesele nogice 

- Eksperimenti v vrtcu z učenci šole 

- Projekt Sobivanje  

- projekt Pasavček 

- Vrtčevsko vrtičkanje 

- Kulinarične delavnice 

- Cici vesela šola 

- Knjižni nahrbtnik 

- Pojemo in plešemo  

 

šolsko leto tim odd. 

Tim odd. 

šola 

Marija Blažič, tim 

Kristina Farkaš 

Tim oddelka 

Tim oddelka 

vodja vrtca 

tim oddelka 

Karla Gubenšek,  

Janca Senica 

SPODBUJANJE 

MULTIKULTU-

RNOSTI 

- Projekt - Angleščina v vrtcu  

 

- Spoznavanje različnih kultur  

- Spodbujanje večjezičnosti ter 

     sprejemanje drugačnosti 

šolsko leto Nataša Gobec,  

Kristina Farkaš 

tim 

tim 

SODELUJEMO  - Društvo upokojencev Dobje 

- Knjižnica Šentjur, enota Dobje 

- Lokalni pridelovalci hrane 

- Gasilsko društvo Dobje 

- Kulturno društvo Dobje 

- Osnovna šola Dobje 

- Šolski center Celje 

- ZD Šentjur 
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Dejavnosti  obogatitvenega  programa se izvajajo v času bivanja otrok v vrtcu, razni tečaji pa 

tudi izven rednega programa z zunanjimi izvajalci. Del sredstev za te tečaje pridobimo iz 

razpisov za izvajanje športnih oz. kulturnih dejavnosti občine Dobje, za nekatere pa prispevajo 

starši. 

 

 

11. SODELOVANJE S 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. 

 

Starši morajo odsotnost otroka v programu javiti do 8 ure zjutraj, v nasprotnem primeru se jim 

zaračuna delež za prehrano otroka. 

Otrok sme bivati v vrtcu največ 9 ur dnevno. V primeru, da starš konstantno zamuja pri 

prevzemu otroka iz vrtca ali prekorači poslovni čas vrtca (po 16.30), se ga najprej opozori. Če 

se dogovori večkrat prekršijo, pa se staršu zaračuna 10 eur na uro (sklep Občinskega sveta 

Občine Dobje). 

 

11.1 Oblike sodelovanja 

 

 z udeležbo na popoldanskih govorilnih urah, ki so vsak drugi ponedeljek v mesecu  od 

14.30 ure dalje po vnaprej dogovorjenih urah, 

 s prisotnostjo na roditeljskih sestankih, 

 z obveščanjem staršev z obvestili na oglasnih deskah, 

 preko družabnih srečanj z otroki, strokovnimi delavci in starši, 

 s prisotnostjo na strokovnih predavanjih, ki jih organizira vrtec/šola 

 z dejavnim vključevanjem staršev (starši z otroki izvedejo dejavnost, predstavijo svoj 

poklic, medgeneracijsko izkustveno učenje -  itd.).  

 

11.2 Načrtovani roditeljski sestanki 

 

SREČANJE IZVEDBA VSEBINA 

1. roditeljski 

sestanek 
28. 8. 2017 

    Za starše novincev: 

1. Predstavitev vrtca. 

2. Seznanitev s Pravilnikom o varnosti otrok v enoti 

vrtec 

3. Napotki staršem v uvajalnem obdobju. 

 

2. roditeljski 

sestanek 
25. 9. 2017 

 

1. Pozdrav ravnateljice. 

2. Smernice za novo šolsko leto. 

3. Predstavitev LDN vrtca Dobje pri Planini za 

šolsko leto 2017/18. 

4. Razvijanje spoštovanja med vsemi deležniki v 

vrtcu. 
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5. Pomen gibanja in zdravega prehranjevanja za 

vašega otroka. 

6. Razno.  

Po skupnem roditeljskem sestanku sledijo oddelčni 

sestanki. 

Dnevni red: 

1. Vtisi uvajalnega obdobja. 

2. Napotki staršem. 

3. Izvolitev predstavnika za Svet staršev. 

4. Razno. 

 

3. roditeljski 

sestanek 
13. 11. 2017 

 

  Bonton  -  Bojana Košnik 

4. roditeljski 

sestanek 
maj 2017 

       

      Skupni roditeljski sestanek: 

- Pregled dogajanj v šol. letu 2016/17 

- Zaključna prireditev 

 

 

 

 

12. SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI 

 

 Zavodom RS za šolstvo (študijska mreža, izobraževanje). 

 Ministrstvom za šolstvo in šport (seminarji). 

 Občina Dobje (financiranje programa, nabava vzgojnih sredstev, zagotavljanje 

materialnih pogojev za delo, vzdrževanje objekta, sodelovanje na kulturnem 

področju). 

 Knjižnica Šentjur, enota Dobje (obisk knjižnice, pravljične urice, izposoja knjižnega 

gradiva). 

 Zdravstveni dom Šentjur in Planina (zdravniški pregledi, zobozdravstveni pregledi 

in obisk zobne sestre v vrtcu). 

 Policijska postaja Šentjur (obisk policista). 

 Vrtec Šentjur (prijateljska srečanja). 

 OŠ Planina ( skupni zaključek »Mali sonček«) 

 Center  za socialno delo Šentjur (napotitev otrok v vrtec) 

 Dispanzer za psihohigieno otrok in mladine Celje (obravnava otrok) 

 Gimnazija Celje – Center (delovna praksa) 

 Ljudska univerza Celje (delovna praksa) 

 Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana 

 Svetovalni center Ljubljana, Maribor  

 LU Šentjur 

 ŠC Celje (projekt TVU) 

 PEF Ljubljana, PEF Maribor, Filozofska fakulteta, Pedagoški inštitut…  

 Republiški strokovni aktiv svetovalnih delavcev vrtcev 

 Društvo upokojencev Dobje 
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13. MENTORSTVO 

 

V tem šolskem letu bo pri nas, vsak petek od decembra 207 do aprila 2018, v okviru redne 

prakse, dijakinja 3. letnika smeri Predšolska vzgoja. Nudili ji bomo ustrezno strokovno pomoč 

in zagotovili pogoje za delo. 

Dijakinje prvega letnika  Eva Kovačič, Veronika Rajh, Maša Pintar in Tjaša Pintar bodo pri nas 

od 9. do 13. 4. 2018 

 

14. HOSPITACIJE 

 

V šolskem letu 2017/18 se bodi izvajale hospitacije v obliki učnega sprehoda po skupinah.  

Določen bo namen opazovanja, ki mu bo sledila diskusija. Pri hospitacijah  želimo opaziti 

dobro, uspešno, zanimivo prakso v konkretnih situacijah, razvijati strokovni dialog med 

vzgojiteljicami, ozavestiti pomanjkljivosti in nadgraditi znanje v postopkih in reakcijah. 

 

 

 

15. DELO STROKOVNEGA AKTIVA  

 

V aktiv strokovnih delavk so vključene vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, vodja enote vrtca 

Dobje pri Planini in ravnateljica. 

 

Strokovne delavke vrtca se sestajajo enkrat ali večkrat mesečno – običajno po govorilnih urah 

ali po dogovoru. Na sestankih analizirajo delo v preteklem mesecu in načrtujejo delo za tekoči 

mesec ter si medsebojno izmenjujejo strokovne informacije.  

 

 

15.1 Konference vzgojiteljskega zbora 

 

VRSTA 

KONFERENCE 
ČAS TEME ZADOLŽEN 

Uvodna 

pedagoška 

konferenca 

30. 8. 2017 

Dnevni red: 

1. Smernice za novo šolsko leto. 

2. Prednostne naloge. 

3. Navodila za delo, prva zaposlitev 

v vzgoji in izobraževanju. 

4. Pobude, pohvale, vprašanja. 

ravnateljica, 

vodja vrtca 

Pedagoška 

konferenca 

 

18. 9. 2017 

Dnevni red: 

1. Pregled preteklega zapisnika. 

2. Pregled in potrditev poročil o 

delu v šolskem letu 2016/17. 

3. Obravnava LDN za šolsko leto 

2017/18 in potrditev. 

4. Formativno spremljanje v vrtcu. 

ravnateljica, 

vodja vrtca 
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5. Dogovor za izvedbo roditeljskih 

sestankov. 

6. Pobude, pohvale, vprašanja. 

7. Razno. 

 

Pedagoška 

konferenca 

 

junij 2018 

Dnevni red: 

1.  Analiza LDN za šolsko leto 

2017/18. 

2. Priprava poročila o opravljenem 

delu v šolskem letu 2017/18. 

3. Smernice in predlogi za šolsko 

leto 2018/19. 

 

ravnateljica, 

vodja vrtca 

 

 

 

15.2 Program strokovnega  izpopolnjevanja delavcev vrtca 

 

V drugi polovici oktobra 2017 se bodo začele izvedbe študijskih srečanj za strokovne delavce 

vrtcev. V letošnjem letu je tema študijskih srečanj Formativno spremljanje v podporo 

vsakemu posameznemu otroku. Srečanja bodo trajala štiri pedagoške ure, imela bodo skupni 

plenarni del s strokovnimi izhodišči in delo v manjših skupinah na konkretnih primerih iz 

prakse. 

Drugi sklic ŠS bo potekal na daljavo, v spletnih učilnicah, predvidoma od januarja do junija 

2018. 

 

Strokovne delavke vrtca se bodo glede na organizacijo, možnosti in potrebe vključile tudi v 

vsaj en strokovni seminar iz področja dela z otroki v vrtcu. 

 

15.3 Načrtovano izpopolnjevanje strokovnih delavk 

 

STROKOVNA  DELAVKA VSEBINA 

 

Kristina Farkaš 

Lidija Rezec 

Nataša Gobec 

Marjeta Bratec 

Nina Škoberne 

Damjana Čakš 

Karla Gubenšek 

Ana Kostanjšek 

Ivanka Senica 

Simona Bratec 

Viktorija Doberšek 

Sanja Centrih   

 

 

 

 

 

- Študijske skupine, 

 - Bojana Košnik -  Bonton 

 - Nives Zore - Formativno spremljanje 

 - Izobraževanje po izbiri 

 - po priporočilu ravnateljice 
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16. DELA SVETOVALNE SLUŽBE 

 

16.1 Svetovalno delo z otroki  

 

 Pomoč otrokom pri uvajanju v vrtec, pri prehodu.  

 Pomoč otrokom s težavami (težave, ki izhajajo iz socialnega okolja, težave v 

prilagajanju skupini, razvojne težave…).  

 Pomoč otrokom s posebnimi potrebami.  

 Pomoč otrokom v podporo in spodbudo za njihov najboljši možen razvoj.  

 Pomoč nadarjenim otrokom.  

 

16.2 Delo z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev ter vodstvom vrtca oz. šole  

 

 Sodelovanje v timsko zastavljenih projektih.  

 Sodelovanje pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji vsakdanjega življenja in dela v 

vrtcu.  

 Individualno svetovanje (spremljanje razvoja posameznega otroka znotraj oddelka, 

evalvacija vzgojno izobraževalnega dela v oddelku, načrtovanje programa dela v 

oddelku, komunikacija …).  

 Sodelovanje na pedagoških konferencah.  

 Koordinacija dela z otroki s posebnimi potrebami.  

 Sodelovanje pri oblikovanju individualiziranih programov za otroke s posebnimi 

potrebami.  

 Sodelovanje pri načrtovanju strokovnega izobraževanja in usposabljanja vzgojiteljev 

in pomočnikov vzgojiteljev.  

 Posvetovalno delo z vodstvom šole oz. vrtca (v skladu s Smernicami)  

 

16.3  Sodelovanje s starši in družinami  

 

 Individualno svetovanje staršem (ob vpisu, pri uvajanju, pri vzpostavljanju 

komunikacije z ustreznimi ustanovami, ob vstopu v šolo, o vzgoji in otrokovem 

razvoju, ob kritičnih situacijah v družini – rojstvo, razveza, selitev, smrt… ). 

 Sodelovanje pri načrtovanju izobraževanja za starše.  
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17. URESNIČEVANJE LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

 

Letni delovni načrt Vrtca Dobje spremlja in dopolnjuje vodstvo šole. Vsebina letnega delovnega načrta 

je posredovana  vzgojiteljskemu  zboru, svetu staršev in svetu vrtca. Svet vrtca sprejme podane vsebine 

dela na seji sveta in spremlja izvajanje skozi tekoče šolsko leto. 

Za uspešno realizacijo letnega delovnega načrta so odgovorni vsi delavci šole oz. vrtca. 

 

 

 

 

Vzgojiteljski zbor Enote vrtec Dobje  je dne 18. 9. 2017 na sestanku vzgojiteljskega zbora obravnaval 

LDN.         

 

         Vodja enote vrtca: 

                                                                                                           Ana Kostanjšek 

                                        

 

 

 

Svet staršev je letni delovni načrt in program izobraževanja strokovnih delavcev za šolsko leto 2017/18 

obravnaval na seji sveta staršev dne 25. 9. 2017. 

 

 

 

                                         Predsednik sveta staršev vrtca: 

                    Gregor Bukovšek 

 

         

 

 

 

Svet Osnovne šole Dobje je na redni seji sveta šole, dne 27. 9. 2017 obravnaval in sprejel letni delovni 

načrt vrtca. 

 

 

 

 

Ravnateljica:        Predsednica sveta šole: 

Suzana Plemenitaš, prof.                               

___________________________    
 


