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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 Vrtec Dobje pri OŠ Dobje.  

 

ORGANIZIRANOST VRTCA   

 

Prvega septembra 2021 je bilo v vrtec Dobje vpisanih 85 otrok: 

● 1. skupina, heterogeni oddelek 2. st. obdobja, Želodki - 21 

● 2. skupina, heterogeni oddelek 2. st. obdobja, Zajčki - 20 

● 3. skupina, kombinirani oddelek, Čebelice - 19 

● 4. skupina homogeni oddelek 1. st. obdobja, Sovice - 14 

● 5. skupina, heterogeni oddelek 1. st. obdobja, Ježki - 11 

 

 

1. junija 2022 je bilo v vrtec Dobje vpisanih 84 otrok. 

 

Vključenost otrok po občinah ob koncu šolskega leta: 

 

MESEC DOBJE ŠENTJUR LAŠKO KOZJE ŠMARJE 

BRAS 

LOVČE ŽALEC CE LJ SKUPAJ 

sep.21 31 30 15 4 1 1 1 1 2 86 

okt.21 31 30 15 4 1 1 1 1 2 86 

nov.21 31 30 15 4 1 1 1 1 2 86 

dec.21 31 30 15 4 1 1 1 1 2 86 

jan.22 33 29 15 4 1 1 1 1 0 85 

feb.22 33 29 15 4 1 1 1 1 0 85 

mar.22 34 29 15 4 1 0 0 1 0 84 

apr.22 34 29 15 4 1 0 0 1 0 84 

maj.22 34 29 15 4 1 0 0 1 0 84 

jun.22 34 29 15 4 1 0 0 1 0 84 

 
 

 

DELOVANJE VRTCA 

 

Šolsko leto smo pričeli pod prilagojenimi pogoji. Ne samo, da je vzgojno-izobraževalno delo 

potekalo v mehurčkih, zaradi sanacije večnamenske stavbe so bili vsi oddelki nameščeni v 

prostorih Osnovne šole Dobje. Tako je bilo vseh pet oddelkov v štirih igralnicah. Otroci 

kombiniranega oddelka so bili tako posledično razdeljeni v štiri šolske prostore oziroma k 

preostalim štirim oddelkom (otroci skupine Čebelice so bili razdeljeni v skupine Želodki, 

Zajčki, Sovice in Ježki). Starši so otroke oddali in prevzeli pri vhodih v šolo ali šolskem del 

vrtca. 

S 1. 3. 2022 se je zunanja in notranja sanacija večnamenskega objekta zaključila. Trije oddelki 

otrok so se vrnili nazaj v prostore vrtca Dobje in sicer kombiniran oddelek - Čebelice, homogeni 

oddelek 1. st. obdobja - Sovice in heterogen oddelek 1. st. obdobja - Ježki. V vrtčevskem delu 

šole pa sta ostali dve skupini otrok, heterogena oddelka 2. st. obdobja – Želodki in Zajčki. 
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Sanacija večnamenskega objekta oziroma vrtčevskih prostorov v njej je potekala od 1. 7. 2021 

do konca februarja 2022. Sanacija je bila potrebna v popolnoma vseh prostorih vrtca. Ob tej 

priložnosti se je izvedla povečava osrednjega sanitarnega prostora s tušem in previjalnico. 

Namesto dveh so zdaj štiri otroške WC školjke, nameščen je izplakovalnik, tuš kabina in trije 

umivalniki.  

Prenovljena je bila tudi kuhinja. Nameščeni so novi kuhinjski elementi z belo tehniko – pečica, 

plošča in hladilnik. Zamenjane so bile nekatere luči. 

V 1. igralnici (ob gozdu) se je v aprilu 2022 pokazalo, da je ena od sten še vedno pod vplivom 

vlage, kar se kaže kot luščenje sloja ometa. 

 

Vrtec je posloval od 6. do 16. ure.  

 

1.2 MATERIALNI IN PROSTORSKI POGOJI ZA DELO 

 

Vzgojno-varstveno delo v Vrtcu Dobje je od 1. 9. 2021 do 28. 2. 2022 potekalo v prostorih 

Osnovne šole Dobje. Vseh pet oddelkov je bilo nameščenih v štiri igralnice. Dva oddelka 

mlajših otrok sta bila v vrtčevskem delu šole, dva oddelka starejših otrok pa v učilnici 1. in 2. 

razreda. Prav tako sta starejša dva oddelka koristila šolsko garderobo. Starši so otroke pripeljali 

do vhoda v stavbo kjer so jih sprejeli vzgojitelji. 

1. 3. 2022 so bili oddelki nameščeni nazaj v predvidene prostore. Trije oddelki v vrtčevske 

prostore večnamenske stavbe, dva oddelka pa v vrtčevski del Osnovne šole Dobje. Otroci so 

bili razporejeni v matične igralnice. Tako je bilo nameščenih vseh pet oddelkov v pet igralnic. 

V šolskem delu se prostorski pogoji niso nič spremenili. V prostorih vrtca Dobje pa je po 

sanaciji bivanje otrok in zaposlenih postalo prijetneje. Sanirane so bile vse tri igralnice, 

predprostor z garderobo, osrednja garderoba, skupni prostor, preurejen in povečan otroški 

sanitarni prostor s tušem in previjalnico, pralnica, garderoba za zaposlene, prostor za čistilko, 

shramba z likalnico in kuhinja z novimi elementi in belo tehniko.  

V souporabi imam otroški del občinske knjižnice, ki služi kot prostor za individualno delo za 

otroke z odločbo, za govorilne ure s starši, za načrtovanje, za aktive, sestanke … 

Tlakovana površina pred vrtcem in del terase sta namenjena vsakodnevnemu bivanju zunaj tudi 

najmlajših otrok. Gibalne urice sta šolski skupini izvajali v prostorih šolske telovadnice. 

Pri delu smo uporabljali didaktična sredstva, igrače in knjige, ki jih dopolnjujemo glede na  

potrebe vzgojno - izobraževalnega dela. Sproti smo dopolnjevali manjkajoči potrošni material.   

V atriju imamo leseno uto, kamor spravljamo material, ki ga uporabljamo zunaj ali ga 

skladiščimo kot sezonski material. Naš športni kotiček smo opremili še z nekaterimi drobnimi 

športnimi rekviziti.  

 

Atrij vrtca je bil za igro otrok delno zaprt. Omejen izhod na teraso so imeli otroci iz 1. in 2. 

skupine. Urejena je travna površina v ograjenem delu igrišča za vrtcem kjer so visoke grede, ki 

služijo kot elementi vzgojno-izobraževalnih dejavnosti. V poletnih mesecih se je za ostale 

otroke koristila površina pred vrtcem, predvsem pa bližnji travnik in gozd. 
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1. ZAPOSLENI V VRTCU 

 

V šolskem letu 2021/22 so bili v Vrtcu Dobje pri Planini zaposleni: 

 

2.1 STROKOVNI DELAVCI VRTCA 

 

Priimek in ime Delovno mesto 

Suzana Plemenitaš  ravnateljica 

Ana Kostanjšek vzgojiteljica,  pomočnica ravnateljice za Enoto vrtec Dobje 

Metka Bratec vzgojiteljica  

Nataša Gobec vzgojiteljica - angleške urice 

Nina Škoberne vzgojiteljica do 1. 12. 2021 

Alja Polenek vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice 

Gašper Planinšek vzgojitelj - pomočnik vzgojitelja 

Katja Kolman vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice 

Karla Gubenšek vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice 

Lidija Rezec vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice  

Ivanka Senica vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice  

Veronika Rajh Spremljevalka, vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice 

Sara Povalej vzgojiteljica 

Sabina Pušnik vzgojiteljica 

Urška Koštomaj psihologinja 

 

1.2 ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNO OSEBJE 

 

Priimek in ime Delovno mesto 

Polona Gračnar tajnica 

Ernest Rajh tajnik (nadomeščanje) 

Simona Kosaber računovodkinja  

Marko Pintar hišnik 

Tadeja Senica vodja prehrane 

Anica Šeško kuharica 

Irena Ojsteršek pomočnica kuharice 

Mirica Kolman čistilka, perica do julija 2022 

Nevenka Brujić čistilka, perica od julija 2022 
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2. SODELOVANJE S STARŠI 
 

3.1 GOVORILNE URE  

 

Starši so imeli možnost individualnih govorilnih ur po predhodnem dogovoru z vzgojiteljem na 

daljavo, za izredno pa tudi v živo. 

Informacije so starši lahko prebrali na oglasnih deskah, pošiljali smo jih po e pošti, splošne 

informacije pa smo objavili na FB strani vrtca in spletni strani Osnovne šole Dobje. 
 

2.2 REALIZACIJA NAČRTOVANIH  RODITELJSKIH SESTANKOV 

 

NAČRTOVANI  RODITELJSKI  SESTANKI 

 

SREČANJE IZVEDBA VSEBINA REALIZACIJA 

Uvodni 

roditeljski 

sestanek     

(za starše 

novincev) 

24. 8. 2021 

Dnevni red: 

1. Predstavitev vrtca. 

2. Seznanitev s Pravilnikom o 

varnosti otrok v enoti vrtec Dobje. 

3. Priporočila psihologinje in 

pedagoginje. 

4. Napotki staršem v 

uvajalnem obdobju. 

5. Razno. 

DA 

1. spletni 

skupni 

roditeljski 

sestanek 

20. 9. 2021 

 

Dnevni red: 

1. Organizacija dela in 

prednostne naloge v šolskem letu 

2021/22. 

2. Vtisi uvajalnega obdobja in 

napotki staršem. 

3. Prometni režim. 

4. Pobude, pohvale. 

5. Razno. 

DA 

1. oddelčni 

roditeljski 

sestanek 

4. 10. 2021, 
ob 17. uri, za 
skupino Ježki 
 
4. 10. 2021, 
ob 18. uri, za 
skupino 
Sovice  
 
5. 10. 2021, 
ob 17. uri, za 
skupino 
Čebelice  

Dnevni red: 

1. Uvodni pozdrav. 

2. Organizacija dela in 

predstavitev LDN skupine za šolsko 

leto 2021/22. 

3. Vtisi uvajalnega obdobja in 

napotki staršem. 

4. Izvolitev predstavnika v 

Svet staršev. 

5. Razno. 

DA 
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5. 10. 2021, 
ob 18. uri, za 
skupino 
Zajčki 
 
6. 10. 2021, 
ob 17. uri, za 
skupino 
Želodki  

 

    2. 

roditeljski 

sestanek  

februar 2022 

Svetovalni, predavanje za starše NE 

3. roditeljski 

sestanek 
6. 6. 2022 

      Skupni roditeljski sestanek: 

- Pregled dogajanj v šol. letu 

2021/22 

- Zaključna prireditev 

DA 

 

3. SODELOVANJE Z OKOLJEM 

4.1 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). 

● Društvom upokojencev Dobje. 

● 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). 

● Gimnazija Celje – Center (delovna praksa, strokovno izobraževanje). 

● PEF Koper (študentska praksa) 

 

 

4. REALIZACIJA NAČRTA SPREMLJANJA VZGOJNO - 

IZOBRAŽEVALNEGA DELA  

 

V skladu z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2021/2022 je bilo spremljano vzgojno-

izobraževalno delo, ki se je letos odražalo v obliki večkratnih obiskov ravnateljice po skupinah.  

Želimo opaziti dobro, uspešno, zanimivo prakso v konkretnih situacijah, razvijati strokovni 

dialog med vzgojitelji, ozavestiti pomanjkljivosti in nadgraditi znanje v postopkih in reakcijah. 

Pomembno je, da ugotovimo, kako in v kolikšni meri so bile  smiselno vključene  teme iz 

kurikuluma, kako so bili motivirani otroci, kaj je tisto, kar nam je uspelo, kje in kaj je potrebno 

še poglobiti … 
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5. REALIZACIJA DEJAVNOSTI OBOGATITVENEGA PROGRAMA  
 

PODROČJE VSEBINA REALIZACIJA 

 

ŠPORTNO 

GIBALNE 

AKTIVNOSTI 

• Gibalne urice 

• Cici pohodnik 

• Športni program »Mali sonček« 

• Tečaj rolanja 

• Smučarski tečaj 

• Plavalne vsebine 

DA 

DA 

DA 

DA 

DA 

DA 

PROGRAM 

VZGOJE ZA 

ZDRAVJE 

• Zdrav način življenja 

• Palček Pazljivček 

• Kaj se skriva na rokah? 

• Zdravko gre na izlet 

• Sadje in/ali zelenjava (spoznavanje 

preko igre) 

• Malček gibalček 

DA 

NE 

NE 

DA 

NE 

 

DA 
 

POTEPAMO  

SE 

  

 Zaradi trenutnih ukrepov ni v načrtu 

 

/ 

 

DOGODKI 

• Teden otroka 

• »RAZIGRAN UŽIVAJ DAN«  TVU 

• Mesec požarne varnosti 

• Tradicionalni slovenski zajtrk 

• Simbioza 

DA 

DA 

DA 

DA 

DA 
VESELI 

DECEMBER 

• Božiček na obisku 

• Prespimo v vrtcu (JUNIJ) 

NE 

DA 

 

 PRIREDITVE 

• Janko in Metka  - operna pravljica za 

otroke 

• Sapramiška (1. razred) 

DA 

 

DA 
 

RAZISKUJEMO 

SODELUJEMO,  

SPOZNAVAMO 

• Eksperimenti z učenci iz šole 

• Vrtčevsko vrtičkanje 

• Cici vesela šola 

• Knjižni nahrbtnik 

• Bodimo veseli (ljudsko izročilo) 

NE 

DA 

DA 

DA 

DA 
PROJEKTI • Angleščina v vrtcu                         

• Spoznavanje različnih kultur, 

spodbujanje večjezičnosti ter 

sprejemanje drugačnosti 

• (Erasmus +) 

• Trajnostna mobilnost 

• Sobivanje 

• TVU 2021 

DA 

DA 

 

 

DA 

DA 

DA 

DA 
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6. SPREMLJANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA  DIJAKOV IN 

ŠTUDENTOV  
 

• Pedagoško prakso so opravljale dijakinje 1. letnika Nina Polenek Štorman, Reneja Uduč 

in Karin Zalokar. 

• Pedagoško prakso je opravljala dijakinja 4. letnika Alja Pohajač. 

• Pedagoško prakso so opravljale študentke 1. letnika smer Predšolska vzgoja PEF Koper:  

Eva Kovačič, Maša Pintar, Tjaša Pintar. 

• »Usposabljam.se« 2020-2022, od 8. 8. do 7. 11. 2022 Natalija Kovač in Tjaša Tadina. 

 

 

7. STROKOVNO  IZPOPOLNJEVANJE DELAVCEV VRTCA 

 

Strokovne delavke vrtca so se sestajale enkrat mesečno ali večkrat na Aktivu vzgojiteljic in na 

Pedagoških konferencah. Osrednje vsebine teh sestankov so bila poročila o delu v preteklem 

mesecu, načrtovanje in dogovori za delo naprej. Pedagoške konference so bile namenjene tudi 

strokovnem spopolnjevanju.  

 

VRSTA 

KONFERENCE 
ČAS TEME REALIZACIJA 

Uvodna 

pedagoška 

konferenca 

22. 9. 2021 

Dnevni red: 

 

1. Pregled zapisnika preteklega 

aktiva. 

2. Pregled poročil o delu v 

šolskem letu 2020/2021. 

3. Obravnava LDN za šolsko leto 

2021/22 in potrditev. 

4. Smernice in dogovori za 

začetek š. l. 2020/21. 

5. Dogovor za izvedbo oddelčnih 

roditeljskih sestankov. 

6. Pobude, pohvale, vprašanja.           

7. Razno. 

DA 

Študijska 

konferenca 
20. 9. 2021 

Razvijajmo otroške možgane, Tatjana 

Jakovljević 
DA 

Pedagoška 

konferenca 

 

junij 2021 

Dnevni red: 

1.  Analiza LDN za šolsko leto 

2021/22. 

2. Priprava poročila o 

opravljenem delu v šolskem 

letu 21/22. 

3. Smernice in predlogi za šolsko 

leto 2022/23. 

DA 
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8.1 OSTALA IZOBRAŽEVANJA 

 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNI DELAVEC 

Študijsko srečanje – Izzivi vrtca 

med naravnim in digitalnim 

okoljem, ZRSŠ 

Sara Povalej, Gašper Planinšek, Alja Polenek, Gašper 

Planinšek 

Razvijamo otroške možgane, 

Tatjana Jakovljević 

Metka Bratec, Katja Kolman, sara Povalej. Karla 

Gubenšek, Sabina Pušnik, Veronika Rajh, Gašper 

Planinšek, Alja Polenek, Lidija Rezec, Gašper 

Planinšek 

Otrok in vzgojitelj pri ustvarjanju 

digitalne zgodbe 

Metka Bratec 

Kako spodbujati razvoj zgodnje 

pismenosti, Ljubica Marjanovič 

Umek, CiciAkademija  

Katja Kolman, Sara Povalej, Sabina Pušnik, Gašper 

Planinšek, Alja Polenek, Ivanka Senica, 

Simbioza giba Katja Kolman 

Slovenske ljudske pesmi in plesi 

za otroke  

Metka Bratec 

Vzgojno zahtevni otroci, Alenka 

Stare 

Sara Povalej, Karla Gubenšek 

Kako se spopadati s stresom na 

delovnem mestu, CKP ZD Šentjur 

Sara Povalej 

Varstvo pri delu, Jure černič Veronika Rajh, Alja Polenek 

»ABC eTwinninga, Live: 
CMEPIUS  

Sabina Pušnik 

ABC eTwinninga, TwinSpace« : 

CMEPIUS  

Sabina Pušnik 

Kako te beseda objame? : Peter 

Svetina , CiciAkademija 

Sabina Pušnik, Gašper Planinšek, Ivanka Senica, 

AljaPolenek,  

Internetne prevare in neresnice: 

Safe.si, MIZŠ  

Gašper Planinšek, Alja Plenek 

Gibanje in predšolski otroci: 

Katarina Bizjak Slanič, dr. 

Marjeta Kovač, CiciAkademija 

Sabina Pušnik, Alja Polenek, Gašper Planinšek 

Glasbena vzgoja v vrtcih, 

Katarina Bizjak Slanič, 

CiciAkademija 

Sabina Pušnik 

Likovno ustvarjanje v 

predšolskem obdobju,  

mag. Silva Karim, CiciAkademija 

Alja Polenek 

Delavnice in jobshadowing  v 

okviru projekta  

Erasmus Create Ciper  

Ivanka Senica, Katja Kolman 

Zdravje v vrtcu, NIJZ Gašper Planinšek 
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8. POROČILO SVETOVALNE DELAVKE  ZA ŠOLSKO LETO 2021/22 

 

 

PSIHOLOGINJA 

Kot psihologinja sem svoje delo v šolskem letu 2021/2022 opravljala od začetka septembra do 

sredine novembra ko sem zaradi osebnih razlogov predčasno odšla na materinski dopust.   

• Spremljala sem razvoj otrok v skupinah preko aktivnega opazovanja in udeležbe v 

skupini (začetek leta). 

• Spremljala sem skupinsko dinamiko posameznih skupin. 

• Vzgojiteljicam in vzgojitelju ter pomočnicam vzgojiteljev sem ob potrebi pomagala 

pri vzgojnih in razvojnih vprašanjih vezanih na skupino ali posameznega otroka. 

• Sodelovala sem s pedagoginjo pri različnih zadevah povezanimi z vrtcem 

(povezovanje s CSD, Razvojno ambulanto, Centrom za zgodnjo obravnavo, 

spremljanje otrok in morebitne težave itd.). 

• Nudila sem strokovno pomoč staršem ko je bilo to potrebno. 

• Spremljala sem razpoloženje in počutje otrok ob vstopu v vrtcev. 

• Sodelovala sem na študijskih skupinah za svetovalne delavce. 

• Sodelovala sem na 6. znanstveni konferenci v vzgoji in izobraževanju.   

• Udeležila sem se strokovnih izobraževanj/seminarjev/delavnic:  

• E-psihologija (pripravil Center za diagnostična sredstva, september 2021) 

• Spletno oko – spletno predavanje (pripravilo Spletno oko, september 2021) 

• Erasmus+ delavnica (pripravila Fakulteta za družbene vede, september 2021) 

• E-listovnik (pripravil Arnes, november 2021) 

• Varnost na spletu (prirpavil Arnes, november 2021) 

• Ocena pripravljenosti otrok ob prehodu iz vrtca v šolo (pripravil Zavod za 

šolstvo, januar 2022) 

• Sočutno vodenje mlajših otrok (pripravila Tina Jereb, marec-junij 2022) 

• Izzivi VIZ: krepitev kompetenc strokovnih delavcev za delo z gluhimi in 

naglušnimi učenci (pripravil Zavod za šolstvo, april 2022) 

 

PEDAGOGINJA 

 

 

• Izvajala sem aktivnosti v zvezi z vpisom med šolskim letom in rednim vpisom za šolsko 

leto 2022/23 ter izpisom otrok iz  vrtca. V zvezi z vpisom, izpisom in prenosom otrok v 

naslednje šolsko leto sem urejala podatke v spletni aplikaciji CEUVIZ.  

• V zvezi s plačilom vrtca sem iz aplikacije CEUVIZ mesečno pošiljala podatke v tajništvo. 

Bila sem vključena v reševanje problematiko v zvezi z neplačili stroškov bivanja otrok v 

vrtcu.  

• Staršem sem pomagala pri pridobitvi finančnih sredstev iz projekta Botrstvo (ZPM  Moste 

- Polje) za stroške plačila vrtca. 

• Sodelovala sem pri timski obravnavi otrok z razvojnimi težavami v vrtcu. Pri tem sem se 

povezovala s strokovnimi delavkami  iz  JZ ZD Celje Razvojna ambulanta in strokovnimi 

delavkami vrtca. 

• Sodelovala sem v strokovni skupini za pripravo in evalvacijo individualiziranega programa 

za otroka z dodeljeno dodatno strokovno pomočjo.  

• Sodelovala sem pri pripravi poročil o otrocih za različne institucije (Razvojna ambulanta 

Celje, CSD Celje – Enota Šentjur). 
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• V okviru delavnic za  učence osnovne šole sem za starejši vrtčevski skupini  5. 5. 2022 

organizirala ogled E-transformerja, vozila, ki je namenjeno osveščanju o nujnosti ločevanja 

odpadkov in reciklaže. 

• Aktivno sem sodelovala na 3. skupnem roditeljskem sestanku (6. 6. 2022) za starše vpisanih 

otrok ter na uvodnem sestanku (21. 6. 2022) za starše novincev v šolskem letu 2022/23. 

• Preko vrtca  sem na starše prenašala ustrezne informacije glede vpisa otrok v osnovno šolo. 

• Udeleževala sem se izobraževanj (Razvoj otroških možganov -T. 

Jakovljevič).                                                     
 

 

Poročilo pripravili:                                                                                                    

Urška Koštomaj, mag. psihologije 

Boža Jazbinšek, univ. dipl. ped., prof. zgod. 

 
 

 

9. OCENA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 

 

Vzgojno izobraževalno delo je bilo realizirano v skladu z letno pripravo dela v oddelku in 

Letnim načrtom dela za Enoto vrtec Dobje pri Planini v šolskem letu 2021/22. 

Letni delovni načrti v vseh oddelkih so bi oblikovani v skladu s Kurikulumom za vrtce, ki je 

nacionalni dokument o konceptu in sistemu predšolske vzgoje v vrtcih. 

  

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje, ki so opredeljeni v dokumentih za Vrtce, po letnem 

delovnem načrtu realizirali in uresničili. Opravili smo vsa dela in naloge, povezane s 

prioritetnimi nalogami vrtca. Realizirali smo tudi ostale predvidene izobraževalne dejavnosti 

vrtca. 
 

 

 

                                                                                                

      Ana Kostanjšek,                                                                                    Suzana Plemenitaš, prof., 

pomočnica ravnateljice za vrtec                                                                      ravnateljica 
                                                                            


