LETNI DELOVNI NAČRT VRTEC IVANJKOVCI 2022/23

2. del
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNA ENOTA
VRTEC IVANJKOVCI (JAVNI)
I. starostno obdobje skupina »KORENJAKI«
I. in II. starostno obdobje skupina »DOBROVOLJČKI«
I. in II. starostno obdobje skupina »USTVARJALCI«
II. starostno obdobje » RAZISKOVALCI«

Predsednica Sveta zavoda: Andreja KOCIPER
Ravnateljica: Nada PIGNAR, univ. prof. RP
Pomočnica ravnateljice v vrtcu pri šoli: Tina Turin PUKLAVEC
September, 2022
Na podlagi 31. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/1996, 33/1997, 54/2000, Odl. US: UI-72/96, 59/2001, 71/2004, 23/2005-UPB1, 53/2005, 70/2005-UPB2, 60/2006, 63/2006 popr.,
81/2006-UPB3, 102/2007, 107/2010) in 21. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005,
25/2008, 36/2010) je SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE IVANJKOVCI na seji 29.9.2022 sprejel Letni
delovni načrt OŠ Ivanjkovci za šolsko leto 2022/2023, katerega del je tudi Letni delovni načrt vzgojnoizobraževalna enote Vrtca Ivanjkovci.
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1. LOKACIJA VRTCA:
Ivanjkovci 71a,
2259 Ivanjkovci
Telefon: 02 719 42 37, novi del vrtca: 02 713 80 47
Spletna stran: http://www.os-ivanjkovci.si/spletna-stran/
e-pošta: vrtec.ivanjkovci@gmail.com
2. POMOČNICA RAVNATELJICE V VRTCU PRI ŠOLI:
Tina Turin PUKLAVEC
3. POSLOVNI ČAS VRTCA:
od 5.15 do 16.00
ob sredah od 5.15 do 17.15
4. TEMELJNE NALOGE VRTCA so:
- pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke,
- izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok in
- ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
5. NAČELA PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCIH
Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in poteka po načelih:
– demokratičnosti,
– pluralizma,
– avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,
– enakih možnosti za otroke in starše, upoštevanje različnosti med otroki,
– pravice do izbire in drugačnosti in
– ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja.
6. CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE so:
– 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 iz vsakodnevnega življenja,
– spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in
– razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
7. PROGRAM VRTCA IN NAMEN
V vrtcu poteka dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur in se lahko izvaja dopoldne, popoldne, celodnevno
ali izmenično. Namenjen je otrokom v predšolskem obdobju za doseganje ciljev predšolske vzgoje in
se izvaja v skladu z normativi in standardi pristojnega ministrstva. Normativi in standardi določajo
delovno obvezo strokovnih delavcev, merila za oblikovanje oddelkov, merila za oblikovanje ostalih
delovnih mest, prostorov in opremo.
Program vrtca poteka v dveh starostnih obdobjih in sicer prvo obdobje v katerega so vključeni otroci
od enega do treh let in drugo obdobje v katerega so vključeni otroci v starosti od treh let do vstopa v
šolo.
LDN – Vrtec Ivanjkovci 2022/23

Stran 2

LETNI DELOVNI NAČRT VRTEC IVANJKOVCI 2022/23
Vzgojno delo v oddelkih poteka v skladu s predpisi, Letnim delovnim načrtom vrtca in Letnim delovnim
načrtom skupine po načelih kurikula, ki predstavlja potek življenja in dela v vrtcih. Zajema področja
narave, družbe, jezika, gibanja, umetnosti in matematike. Otroci se ob igri učijo ter bogatijo svoje
znanje in izkušnje.
8. DNEVNE DEJAVNOSTI V VRTCU
Za otroke prvega starostnega obdobja:
- Sprejem otrok, nudenje tolažbe po potrebi otrok, individualne igre v kotičku, igre po želji in
interesih otrok, zadovoljevanje potreb po varnosti, sprejetosti; poudarek je na
individualnem pristopu – vzgojiteljica – otrok.
- Gibalne minute, gibalne igre, razgibavanje z drobnimi pripomočki, vadbene ure v
telovadnici in na prostem.
- Nega otrok, priprava na sprejemanje obrokov prehrane (zajtrk, kosilo, malica).
- Spontane in načrtovane gibalne aktivnosti v kotičkih za zadovoljevanje otrokovih potreb z
različnimi pripomočki, razvijanje spretnosti in pridobivanje novih izkušenj in znanj s
področij: narave, družbe, jezika, gibanja, umetnosti in matematike.
- Gibalne igre, igre na igrišču, sprehodi in pohodi.
- Počitek po potrebi.
- Individualne dejavnosti v kotičkih, skupinske dejavnosti v vrtcu, na igrišču in na prostem ter
odhodi domov.
Za otroke drugega starostnega obdobja:
- Sprejem otrok v oddelke, dejavnosti po željah in izbiri otrok v različnih kotičkih, individualni
pogovori z otroki in odraslimi v oddelku, različne družabne in ustvarjalne igre.
- Gibalne minute, gimnastične vaje, vadbene ure, gibalne in plesne igre, vadbene ure v
telovadnici in na prostem.
- Higiena, priprava na sprejemanje obrokov, prehranjevanje, higiena zob.
- Raznovrstne usmerjene dejavnosti in dejavnosti po izbiri otrok v kotičkih, na prostem in v
igralnicah s področij: narave, družbe, matematike, jezika, gibanja ter iz umetnosti
(glasbena, likovna, plesna, dramska, avdio in video), raziskovanje, preizkušanje,
primerjanje, vključevanje v interesne dejavnosti za pridobivanje novih spoznanj in izkušenj
ter nadgrajevanje in bogatenje otrokovih znanj.
- Individualne in skupinske dejavnosti v vrtcu in na prostem, aktivni ali pasivni počitek ter
obiskovanje obogatitvenih dejavnosti.
9. PREDNOSTNE NALOGE V LETU 2022/2023
Vizija
Spoštujemo različnost, cenimo in spodbujamo ustvarjalnost - rastemo skupaj.
Prizadevamo si zagotavljati tako okolje, v katerem se bodo počutili otroci in odrasli varne, sprejete in
spoštovane.
Vsi, ki vstopamo skozi naša vrata, z roko v roki omogočamo otrokom celovito vzgojo in prijetno bivanje
v spodbudnem okolju, kar pomaga otrokom na poti v jutrišnji svet.
V našem vrtcu smo si za šolsko leto 2022/23 zastavili naslednje prednostne naloge:
● gibanje in učenje v naravi in iz narave - gozdna pedagogika,
● prosta igra otrok kot priložnost za spodbujanje ustvarjalnosti in sodelovanja ter izhodišče
za opazovanje in spremljanje napredka otrok,
● spodbujanje učnih potencialov otrok preko gibalnih in miselnih dejavnosti,
● formativno spremljanje napredka otrok,
● dvig bralne kulture.
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To bomo uresničevali :
- s spremljanjem posameznega otroka v njegovem celostnem razvoju (telesni, kognitivni, jezikovni,
čustveni, gibalni razvoj);
- s spodbujanjem otroka k aktivnemu sodelovanju pri vzgojno-izobraževalnih dejavnostih;
- s pridobivanjem pomembnih informacij o značilnosti otrokovega razvoja, ki so strokovnemu delavcu
v pomoč pri pogovornih urah in načrtovanju dejavnosti glede na otrokove sposobnosti;
- strokovni delavci načrtno vključujemo v svoje delo formalno podporo oziroma načrte dela o
spremljanju razvoja in napredka otrok kot podporo svojemu delu, da lahko prisluhnemo slehernemu
otroku pri spremljanju njegovega razvoja. Vse to povečuje možnosti sodelovanja s starši slehernega
otroka.
10. SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST
Se določi na podlagi vpisa staršev otrok v vrtec. V mesecu aprilu vodstvo vrtca poda na Občino Ormož
predlog oddelkov za novo šolsko leto in na podlagi oddelkov župan izda sistemizacijo delovnih mest.
Delovno mesto

Delež zaposlitve

Pomočnik ravnatelja v vrtcu pri šoli

1,00*

Svetovalni delavec

0,13**

Vzgojitelj predšolskih otrok

4

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja

3,5

Mobilni učitelj za izvajanje dodatne strokovne pomoči

0,09

Spremljevalec otroku s posebnimi potrebami

1***

Perica II

0,13

Kuhar

1,245****

Čistilci

0,70

Hišnik – vzdrževalec

0,22

Organizator prehrane

0,07

Organizator zdravstveno-higienskega režima

0,07
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Računovodja

0,27

Tajnik VIZ VI

0,27

Vzdrževalec učne tehnologije v vrtcu

0,20

SKUPAJ

12,895

* V okviru polne delovne obveznosti mora pomočnik ravnatelja opraviti svetovalno delo v vrtcu in šoli.
** Svetovalno delo v vrtcu v okviru polne delovne obveze opravlja pomočnik ravnatelja vrtca pri šoli.
***Spremljevalec otroku s posebnimi potrebami po Individualnem načrtu pomoči družini, ZD Ormož,
razvojna ambulanta z vključenim Centrom za zgodnjo obravnavo z dne 11. 2. 2022, številka 19401/2022/1.
**** Za pripravo obrokov za otroke je sistemizirano 1,125 deleža DM delavca v kuhinji, pri čemer se ta
strošek dela krije iz veljavnega cenika. 0,12 deleža na DM kuharja pa je potrebno za pripravo obrokov
za odrasle, pri čemer se ta strošek dela krije iz tržne dejavnosti.
Dodatno:
Občina Ormož omogoča dodatne programe v vrtcu - interesne dejavnosti in stroške dela strokovne
pomoči za otroke s posebnimi potrebami ter plavanje za najstarejšo skupino vrtca (10-urni program
plavanja) in zgodnje učenje tujega jezika.
11. ZAPOSLENI
11. 1. STROKOVNI DELAVCI in DELO
Za otroke skrbijo strokovno usposobljene vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic:
Vzgojiteljice predšolskih otrok
Milena ŠKOLIBER
Mihelca VAJDA
Mihaela VOČANEC
Karmen ŽULA KUMER

Vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljice
Lidija JANEŽIČ
Barbara BRATUŠA
Maša RAJH
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Lili HUNJADI

Spremljevalka otroku s posebnimi potrebami
Mateja GAŠPARIČ

Svetovalna delavka, specialna pedagoginja, logopedinja
Tamara ČRČEK, Karmen KRABONJA, Milena MEŠTEROVIĆ

Organizator prehrane in organizator zdravstveno-higienskega režima
Nada PIGNAR
Zdravstveno higienski režim se nanaša na predpise in tehnične pogoje prostorov za otroke, kamor
spadajo: tla, stene, okna, vrata, osvetlitve, ogrevanja, prezračevanja, zvočne zaščite, toplotne zaščite,
instalacije.
11. 2. ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSKI IN TEHNIČNI DELAVCI
Računovodja, Tajnik VIZ VI
Tajnik VIZ VI: Aleksandra LESJAK
Računovodstvo: Vesna PERC

Kuhar
Tomaž NOVAK, Marta KUHARIČ

Čistilka in perica
Čistilka: Darinka RAJH
Perica: Darinka RAJH
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Hišnik – vzdrževalec
Aleksander MAJERIČ

12. ODDELKI/ORGANIZACIJA/POSLOVNI ČAS VRTCA
V šolskem letu 2022/23 je v vrtec vpisanih 59 otrok, starih od enega do šest let. Razdeljeni so v 3,5
skupine.
Vrtec Ivanjkovci izvaja celodnevni program dela v prvem in drugem starostnem obdobju, v polovičnem
homogenem oddelku drugega starostnega obdobja, homogenem oddelku prvega starostnega
obdobja, v dveh kombiniranih oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja. Program je
podrobneje predstavljen v publikaciji vrtca in je predstavljen staršem.
Skupina/oddelek

starost

število otrok v oddelku po
normativu, dejansko po sklepu
občine

1. KORENJAKI: prvo starostno
obdobje/homogeni oddelek

1 do 3 leta

9-12/ 12

2. DOBROVOLJČKI: prvo in drugo
starostno obdobje/kombinirani
oddelek

1 do 4 let

10-17/16

3. USTVARJALCI: prvo in drugo
starostno obdobje/kombinirani
oddelek

1 do 5 leta

10-17/19

4. RAZISKOVALCI: drugo starostno
obdobje/ homogeni oddelek

4 do 5 let

8-11/12

SKUPAJ

Skupina

59

starost

vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice

1. skupina

1 do 3 leta

Karmen Žula Kumer, Maša Rajh

2. skupina

1 do 4 let

Mihelca Vajda, Barbara Bratuša

3. skupina

1 do 5 let

Mihaela Vočanec, Lidija Janežič

4. skupina

4 do 5 let

Milena Školiber

Poslovni čas vrtca Ivanjkovci je od 5.15 do 16. 00, razen srede, ko je poslovni čas vrtca od 5.15 do
17.15 in je določen s soglasjem Občine Ormož za šolsko leto 2022/23, številka 602-0001/2021.
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DELOVNI ČAS ZAPOSLENIH
ZAPOSLENA
Mihaela Vočanec, dipl. vzg
Lidija Janežič, vzg. pred. otrok - pom. vzg.

DELOVNI ČAS
SOČASNOST
7.45–14.15
9.00–16.00
5,5 ur
Vsak pon. od 8.30 do
16.00

ODMOR
12.15.-12.45
12.45-13.15

Karmen Žula Kumer, dipl. vzg.
Maša Rajh, vzg. pred. otrok – pom. vzg.

8.15–14.45
7.00–14.30

6 ur

12.15-12.45
12.45-13.15

Mihelca Vajda, dipl. vzg. (VS)
Barbara Bratuša – vzg. pred. otrok – pom. vzg.

8.00–14.30
7.30–15.00

6 ur

12.1512.45
12.45-13.15

Milena Školiber, dipl. vzg. (VS)

8.00–14.30

Lili Hunjadi - vzg. pred. otro. – pom. vzg.

5.15–9.15

13.15-13.45

13. PROSTORSKI POGOJI
PRVOTNA ZGRADBA VRTCA
Zajema prostore: večnamenski prostor, prostor za učila in učne pripomočke, mini pisarno, sanitarije za
zaposlene, umivalnico in igralnice.
Igralnice imajo dostop do širokopasovnega interneta, vsaka ima en stacionarni oz. prenosni računalnik
in vse LCD projektor ter izvlečni pano zanj.
Površina vseh notranjih prostorov vrtca znaša 204,6 m².
Igralnice imajo naslednje obsege:
Prostor

Površina prostorov v m²

Igralnica za 1. skupino - KORENJAKI

38,28

Igralnica za 3. skupino - USTVARJALCI

48,92

Ostali prostori

Površina prostorov v m²

Skupni prostor ob vhodu

2,85

Umivalnica pri igralnici 1

2,86

Umivalnica pri igralnicah 2, 3

5,72

Stranišča pri igralnicah 2, 3

3,00

Večnamenski prostor in garderoba

41,21
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NOVA ZGRADBA VRTCA
Zajema vhod, hodnik z garderobnim prostorom za otroke, dve igralnici, umivalnico, prostor za
zaposlene. Skupna površina novih prostorov meri 215 m².
Prostor

Površina prostorov v m²

Vetrolov

5,4

Hodnik + garderobe

41,88

Igralnica 2. skupine - DOBROVOLJČKI

42,19

Igralnica 4. skupine - RAZISKOVALCI

42,19

Dodatni prostor/zbornica

40,13

Sanitarije

18,44

Pralnica z garderobo

9,39

Sanitarije (zunanje)

4,76

Shramba (zunanja)

10,19

14. DELO STROKOVNIH DELAVCEV IN DRUGIH DELAVCEV V VRTCU
Delo pomočnika ravnatelja v vrtcu pri šoli obsega:
- razporejanje delovnega časa zaposlenih v vrtcu, urejanje nadomeščanj v času odsotnosti, izvajanj
nadomeščanj in ostala organizacija dela v vrtcu;
- pomaga pri pripravi LDN vrtca, predlaga nadstandardni programa vrtca, vodenje mesečnih timskih
sestankov in skrbi za urejenost dokumentacije vrtca;
- ažurirano komuniciranje s starši vrtca in seznanitev z vsemi vsebinskimi novostmi v skladu z zakonom,
- pomaga pri strokovnem izobraževanju zaposlenih v vrtcu;
- spodbujanje profesionalnega odnosa strokovnih delavk v vrtcu do dela, uporabnikov in navzven;
- organizira izvedbo interesnih dejavnosti;
- spremlja zakone in predpise, povezane z vrtcem;
- ravnatelju daje predlog ocenjevanja delovne uspešnosti;
- sodeluje pri uvajanju novosti in
- opravlja druga dela po navodilu ravnatelja in naloge v nujnih primerih.
Delo vzgojitelja obsega:
- sodeluje s strokovnimi delavci znotraj zavoda in v aktivih enote in zavoda ter po potrebi z zunanjimi
strokovnimi in svetovalnimi službami;
- analizira stanje v oddelku (začetna evalvacija);
- vodi dokumentacijo o svojem strokovnem delu (letni načrt dela in njegova evalvacija, priprave);
- analizira in vrednoti svoje lastne postopke;
- spremlja razvoj in napredek otrok in opažanja zapisuje;
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- strokovno vodi pomočnika vzgojitelja pri načrtovanju in izvedbi vzgojnega dela v oddelku;
- spremlja delo zdravstveno-higienskega področja, področja varstva pri delu in požarnega varstva;
- razvija zavod z vidika uvajanja novosti na pedagoškem in organizacijskem področju ter na področju
poslovanja;
- se izobražuje za svoje področje dela (seminarji, posveti, strokovne delavnice in ogledi, literatura);
- se sproti strokovno izobražuje pri uvajanju novosti – HACCP;
- neposredno izvaja vzgojni program v skupini, enoti, zavodu in zunaj njega;
- izvaja priprave na vzgojno-varstveno delo z otroki in drugo delo s starši, sodelavci, zunanjimi
strokovnimi delavci;
- vodi in ureja dokumentacijo za skupino in spremlja izvajanje predpisanih evidenc o posameznih
otrocih v skupini za potrebe enote in zavoda;
- načrtuje, spremlja in izvaja druga dela v zvezi z vzgojno-varstvenim delom;
- se pripravlja na vzgojno delo s sprotno vsebinsko pripravo, z metodično pripravo in s pripravo
didaktičnih pripomočkov in igral;
- načrtuje vzgojno delo;
- sodeluje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu;
- sodeluje s starši;
- sodeluje v strokovnih organih vrtca, strokovnih skupinah in v komisijah;
- vključuje se v organizirano strokovno izobraževanje in usposabljanje;
- zbira in obdeluje podatke v zvezi z opravljanjem vzgojno-varstvenega in drugega dela;
- sodeluje z vrtci in šolami ter visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo strokovne delavce;
- je mentor pripravnikom;
- ureja igralnice, zbirke, telovadnice, igrišča, nasade ipd.;
- organizira kulturne, športne in druge splošno koristne in človekoljubne akcije, pri katerih sodelujejo
otroci vrtca;
- pripravlja in vodi izlete, bivanje v naravi ipd., ki jih organizira zavod;
opravlja druga dela po navodilih ravnatelja ali direktorja v skladu s predpisi, letnim delovnim načrtom
zavoda in sklepi in
- opravlja druge naloge po navodilu ravnatelja.
Delo vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnika vzgojitelja obsega:
- sodelovanje z vzgojiteljico pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku;
- opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca;
- sodeluje pri delu s starši;
- vodi dokumentacijo o svojem strokovnem delu;
- vzdržuje in upravlja red in čistočo sredstev, igrač, igral, opreme v prostorih vrtca ter oblačil in
obutve otrok;
- sodeluje s strokovnimi sodelavci v vrtcu;
- izvajanje delovnih nalog iz LDN vrtca in opisu del ter nalog za pomočnika vzgojitelja.
Vsaka pomočnica/pomočnik sodeluje pri pripravi Letnega načrta dela skupine, pripravi poročilo o
svojem delu ob koncu šolskega leta in samoevalvacijsko poročilo.
Delo organizatorja zdravstveno–higienskega režima:
- načrtuje, organizira, usklajuje in nadzoruje področje prehrane in higienskega režima;
- zbira, evidentira in analizira podatke za prehrano, pripravlja kalkulacije;
- ukrepa v primeru nalezljivih bolezni;
- izvaja ukrepe z odločbo inšpekcijskih organov;
- predlaga nakup novih osnovnih sredstev in inventarja;
- svetuje delavcem v kuhinji;
- pripravlja ukrepe za dietno prehrano;
LDN – Vrtec Ivanjkovci 2022/23

Stran 10

LETNI DELOVNI NAČRT VRTEC IVANJKOVCI 2022/23
- vodi in nadzira dokumentacijo in
- vodi in nadzira izvedbo javnih naročil za prehrano.
Delo svetovalne delavke v vrtcu:
- priprava razpisa za vpis v vrtec, vpis, predlog oblikovanja oddelkov;
- publikacija vrtca, vodenje evidenc ter poročil;
- pomoč otrokom v skupini in individualna obravnava ter urejanje dokumentacije;
- sodelovanje s starši, priprava in sodelovanje na sestankih s starši;
- sodelovanje z vzgojiteljicami in ostalimi strokovnimi delavci v vrtcu;
- sporočanje in izpolnjevanje prostih mest v vrtcu;
- organizira in vodi strokovna izpopolnjevanja v vrtcu;
- sodeluje s centrom za socialno delo in izvaja druge naloge v sklopu LDN vrtca in opisa del in
nalog svetovalne delavke vrtca.
Delo specialne pedagoginje v vrtcu:
- neposredno delo z otroki za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj;
- svetovanje in sodelovanje z vzgojiteljicami glede otrok s posebnimi potrebami;
- svetovanje in sodelovanje s starši glede otrok s posebnimi potrebami in
- priprava individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami, ki zagotavljajo njihov
optimalni razvoj.
Delo čistilke v vrtcu:
- čiščenje prostorov in okolice vrtca;
- čiščenje opreme vrtca;
- vodenje evidenc čiščenja in
- opravljanje drugega dela po navodilih pomočnika ravnatelja in ravnatelja.
Delo perice v vrtcu:
- čiščenje perila in pripadajočih delovnih prostorov;
- čiščenje ostalih prostorov in opreme;
- šivanje in vzdrževanje drugega perila v vrtcu in
- opravljanje drugega dela po navodilih pomočnika ravnatelja in ravnatelja.
Delo kuharja v vrtcu:
- kuhanje in priprava obrokov;
- razdeljevanje obrokov na osnovi predloženih jedilnikov;
- opravljanje drugih del;
- sprotno stalno izobraževanje na področju prehrane predšolskih otrok in
- spremljanje predpisov s področja.
Tema skupne samoevalvacije vrtca Ivanjkovci je Pomen branja za predšolske otroke. Izvedli jo bomo
v januarju 2023, s pomočjo e-vprašalnikov za starše in strokovne delavke vrtca.

PEDAGOŠKO-ORGANIZACIJSKA SREČANJA IN KONFERENCE VZGOJITELJSKEGA ZBORA
Vzgojiteljski zbor se bo dvakrat sestal skupaj s strokovnimi delavci šole. Mesečno se srečuje na timskih
sestankih, na katerih delo načrtuje, evalvira in sprotno nadgrajuje.
a) Konference skupaj z učiteljskim zborom
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Zap.
št.

DATUM

1.

2.

Ura

VRSTA
KONFERENCE

VSEBINA – ŠTUDIJSKA
TEMA

NOSILEC KONF.
ali ŠTUDIJSKE
TEME

avgust 2022 12.00

pedagoškoorganizacijska

Razporeditve, obseg,
LDN šole in vrtca.

N. Pignar

junij 2023

pedagoško –
evalvacijska

Evalvacija opravljenega
dela in smernice za
naslednje šolsko leto.

N. Pignar

13.00

b) Konference vzgojiteljskega zbora
Zap.
št.

DATUM

Ura

OBLIKA
KONFERENCE

VSEBINA –
ŠTUDIJSKA TEMA

NOSILEC

1.

november/december
2022

15.30

pedagoškoorganizacijska

Izobraževalna konf.
v sklopu šole ali
ZRSŠ.

T. Turin
Puklavec

2.

marec/april 2023

15.30

pedagoškoorganizacijska

Novosti na
strokovnem
področju in
poročanja s
seminarjev.

T. Turin
Puklavec

STROKOVNI AKTIV VRTCA
Strokovno delo vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic je organizirano tudi po aktivih. Aktiv vzgojiteljic in
pomočnic vzgojiteljic vodi Mihaela Vočanec.
Po 64. členu ZOFVI strokovni aktiv vrtca obravnava vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge
za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge,
določene v letnem načrtu.
V šolskem letu 2022/2023 bosta izvedena vsaj dva strokovna aktiva. O strokovnem aktivu se vodi
arhivska dokumentacija z vabili in zapisniki.
Udeležile se bomo tudi študijskih skupin ZRSŠ s študijskim središčem Vrtca Ormož.
Tandemsko načrtovanje dela (vzgojiteljice/pomočnik vzgojiteljice) ter timsko načrtovanje dela –
vzgojiteljic in timsko načrtovanje - celoten tim. Evidenca o timskih sestankih je v dnevnikih oddelka.
Tandem

Vzgojiteljica/pomočnica
vzgojiteljice (dnevno)

Čas
celoten tim

Milena Školiber

1x mesečno

Vsak 4. torek v
tekočem mesecu
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Karmen Žula Kumer 1x mesečno
Maša Rajh
Mihaela Vočanec
Lidija Janežič

1x mesečno

Mihelca Vajda
Barbara Bratuša

1x mesečno

SVETOVALNO DELO
Staršem, otrokom in strokovnim delavcem vrtca je v pomoč svetovalna delavka Tamara Črček. Pri
svojem delu se bo največ posvečala otrokom, ki imajo težave pri vključevanju v skupino, otrokom s
posebnostmi v razvoju ter načrtovanju, izvajanju, spremljanju in evalviranju vzgojno-izobraževalnega
dela vrtca.
Pogovorne ure za starše s svetovalno delavko so enkrat na mesec v popoldanskem času vsak četrti
torek v mesecu, v času od 15.00 do 15.30 ali kadarkoli po dogovoru s starši v dopoldanskem času.
Svetovalna delavka bo pripravila razvojno-preventivne aktivnosti za vse otroke, kot so npr. socialno in
čustveno učenje, samozavedanje in samoregulacija čustev in vedenja, prepoznavanje čustev pri drugih
in empatija. Dejavnosti bodo potekale s pomočjo zgodbic. Prepoznavam čustva in bodo izvajane enkrat
mesečno v skupini Raziskovalci.
Svetovalna delavka pripravi LDN svetovalne službe v vrtcu in je priloga LDN vrtca.
DODATNA STROKOVNA POMOČ
V vrtcu imamo enega otroka z dodatno strokovno pomočjo (skupno 3 ure dodatne strokovne pomoči).
Deklica obiskuje kombinirani oddelek Dobrovoljčki in ima po Individualnem načrtu pomoči družini
(Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo) tri ure dodatne strokovne pomoči.
Eno uro izvaja pomoč logoped in eno uro specialni pedagog, ena ura je namenjena svetovalni storitvi.
Delo specialnega pedagoga vključuje svetovanje staršem v obliki skupinskega dela, na roditeljskih
sestankih in na domu. Prav tako vključuje svetovanje vzgojiteljem, katerim predlaga primerno
literaturo, medije, seznani jih s postopki dela ter jim pomaga pri delu z otrokom. Specialni pedagog
predlaga vrtcu, katere učne pripomočke potrebujejo, predlaga načrt dela,... Prav tako pa nudi
neposredno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir, oziroma motenj, ki lahko potekajo v času
vključenosti v vrtec individualno, v manjših skupinah ali v oddelku. Pri svojem delu najprej zbere
podatke, pri tem opazuje otrokovo vedenje, prouči diagnozo, preuči ovrednotene podatke, zbira
podatke v drugih ustanovah in zbere podatke s pogovorom. Potem zbrane podatke analizira in skupaj
z vzgojitelji pripravi individualiziran program.
SISTEMSKO SOOČANJE Z NASILJEM V DRUŽINI
Strokovne delavke vrtca so se izobraževale in se seznanile s postopki za Sistemsko soočanje z nasiljem
v družini ter se primerno usposobile za tovrstno delo.
ORGANIZATOR PREHRANE IN ORGANIZATOR ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA
Delo poteka v skladu z delovnimi obveznostmi po pripravljenem LDN organizatorja prehrane in
organizatorja zdravstveno-higienskega režima. Dela opravlja Nada Pignar.
Naloge zajemajo:
- načrtuje organizacijo prehrane in v sodelovanju z vodjem kuhinje skrbi za organizacijo dela v kuhinji;
- vodi in organizira delo komisije za prehrano;
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- sodeluje z vodjem kuhinje pri načrtovanju dnevne prehrane otrok;
- izvaja ankete v zvezi s prehrano v zavodu in o rezultatih anket ter o načrtovanju prehrane seznanja
vodstvo in strokovne delavce zavoda, svet staršev ter druge uporabnike storitev prehrane;
- seznanja starše otrok s posebnimi prehranskimi zahtevami za posamezno starostno stopnjo oziroma
organizira predavanja o prehrani;
- načrtuje in vodstvu zavoda predlaga ukrepe za ustvarjanje razmer za primerno prehranjevanje otrok
in razdeljevanje hrane;
- spremlja in nadzoruje celotno organizacijo razdeljevanja, dopolnjevanja, spreminjanja in uživanja
obrokov;
- sodeluje pri organizaciji prireditev;
- pripravlja podlage za oblikovanje cene posameznih obrokov;
- načrtuje materialno poslovanje kuhinje in skrbi za gospodarno poslovanje z materialom, časom in
energijo;
- z vodjem kuhinje sodeluje pri načrtovanju nabave strojev, orodij, pripomočkov, kuhinjske in namizne
posode v skladu s strokovnimi priporočili in normativi za opremo kuhinje;
- nadzoruje izvedbo načrta HACCP v kuhinji;
- svetuje vzgojiteljicam pri doseganju ciljev zdravega prehranjevanja otrok;
- sestavlja jedilnike s pomočjo zunanjega strokovnjaka za mesec vnaprej in jih objavi na oglasnih
deskah;
- z vodjem kuhinje skrbi za strokovno izpopolnjevanje kuhinjskega osebja na delovnem mestu in
predlaga dopolnilno izobraževanje v drugih ustanovah;
- opravlja druga dela po navodilih ravnatelja ali direktorja v skladu s predpisi, letnim delovnim načrtom
zavoda in sklepi vodstva zavoda.
15. ZADOLŽITVE IN NAROČILA
Strokovne delavke vrtca skrbno, natančno in odgovorno skrbijo za prostore in pripomočke, ki jih
uporabljajo pri svojem delu. O zadolžitvah se poroča na timskih sestankih (vsaj dvakrat na leto) in
konferencah (vsaj enkrat na leto). Poročajo posamezni delavci s področja, za katerega skrbijo.
NALOGA/ZADOLŽITEV

IZVAJALKA

- skrb za zunanjo shrambo igrač, za urejenost terase in
okolice

Lidija Janežič
Barbara Bratuša - novi del vrtca

- urejenost garderobe in predprostora

Lidija Janežič
Lili Hunjadi - novi del vrtca

- posteljnina in pralnica

Darinka Rajh

- prezračevanje (3 x na dan)

Obe strokovni delavki v igralnici

- čajna kuhinja

Darinka Rajh

- kabinet za strokovne delavke

Tina Turin Puklavec

- skupna oglasna tabla za starše v predprostoru

Tina Turin Puklavec
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- likovna omara

Milena Školiber in Lidija Janežič

- športni rekviziti

Mihaela Vočanec

- knjižnica

Tina Turin Puklavec

- otroški tisk

Mihelca Vajda

- skrb za shrambo učno-vzgojnih pripomočkov in materialov

Vse strokovne delavke

- požarna varnost

Milena Školiber, Karmen Žula Kumer, Mihelca
Vajda

- prva pomoč

Mihelca Vajda, Milena Školiber, Mihaela Vočanec

- dnevna prisotnost otrok in odraslih

Obe strokovni delavki v igralnici

- razkuževanje igrač

Obe strokovni delavki v igralnici

- skrb za računalnike

Obe strokovni delavki v igralnici

- dekoracija igralnice

Obe strokovni delavki v igralnici

- izdelava daril za goste vrtca

Karmen Žula Kumer in Barbara Bratuša

IGRALA pri prvotni zgradbi vrtca in pri novi zgradbi vrtca
VZDRŽEVANJE IN NADZOR

ZADOLŽENI

- rutinski pregledi (vsakodnevni)

Lidija Janežič (prvotno igrišče)
Mihelca Vajda (novo igrišče)

- podrobnejši periodični pregledi

Aleksander Majerič (obe igrišči)

- vsakoletni glavni pregledi

Leopold Drobnič (obe igrišči)

Rutinski pregledi pred uporabo igrišča je namenjen preverjanju splošnega stanja igral in igrišča ter
ugotavljanje morebitnih poškodb, ki so posledica vandalizma, vremenskih vplivov.
Periodični pregledi so namenjeni podrobnejšemu pregledu morebitne obrabe ali poškodbe igral in
igrišča ter se opravijo enkrat na 3 mesece.
Za letni pregled igral je zadolžena zunanja institucija – Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja
(Leopold Drobnič).
O vseh pregledih pristojne osebe vodijo ustrezno dokumentacijo.
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16. SODELOVANJE S STARŠI
Roditeljski sestanki

Vsebina

September 2022

Predstavitev dela v novem šolskem letu in LDN.

Maj 2023

Izobraževalno-informativni.

Oddelčni roditeljski sestanki:
1. september 2022: predstavitev LDN oddelka in ostale informacije ter dogovori.
2. maj 2023: realizacija LDN oddelka.
SREČANJA S STARŠI POPOLDAN - VSEBINE
V popoldanskem času:
1. srečanje: zaključek Tedna otroka- peka kostanjev
2. srečanje: Božični bazar/ DECEMBER 2022
3. srečanje: srečanje družin na Jeruzalemu/ MAJ 2023
V dopoldanskem času:
1. S pesmijo in plesom razveselimo mamice, babice, …/ MAREC 2023
2. Dopoldansko srečanje: zaključek projekta Mali sonček in podelitvijo diplom in medalj/ MAJ 2023.
3. Slovo od mini-maturantov/JUNIJ 2023.
POGOVORNE URE S STARŠI
Individualne pogovorne ure staršev z vzgojiteljicami bodo enkrat mesečno v popoldanskem času.
Vzgojiteljice pred vsako pogovorno uro o tem obvestijo starše z obvestilom na oglasni deski skupine.
Pogovorne ure bodo:
vzgojiteljica

dan

ura

Milena Školiber

Vsak 4. torek v tekočem mesecu
(po objavljen časovnem seznamu)

14. 30-15. 30 oz.
glede na potrebe
staršev.

Karmen Žula Kumer

Vsak 4. torek v mesecu
(po objavljen časovnem seznamu)

14.45-15.45

Mihelca Vajda

Vsak 4. torek v mesecu
(po objavljen časovnem seznamu)

14. 30-15.30

Mihaela Vočanec

Vsak 4. torek v mesecu
(po objavljen časovnem seznamu)

14.30 -15.30

Vsaj 1x letno na individualne pogovorne ure povabimo tudi otroke, ki sodelujejo v pripravi na pogovor
za oddelke II. starostnega obdobja.
Starši imajo možnost tudi vsakodnevnih krajših konzultacij z vzgojiteljicami in pomočnicami
vzgojiteljice.
SVET STARŠEV
Starši vsake skupine v vrtcu v septembru 2022 imenujejo svojega predstavnika v Svet staršev vrtca.
Pristojnosti Sveta staršev vrtca so določene v Zakonu o vrtcih in Pravilih OŠ Ivanjkovci.
Predstavniki staršev v svetu staršev vrtca so:

LDN – Vrtec Ivanjkovci 2022/23

Stran 16

LETNI DELOVNI NAČRT VRTEC IVANJKOVCI 2022/23
Skupina

Priimek in ime

I. starostno obdobje
KORENJAKI

Janja Slavinec

I. in II. starostno obdobje
DOBROVOLJČKI

Urška Šajnovič

I. in II. starostno obdobje
USTVARJALCI

Sara Kosec

II. starostno obdobje
RAZISKOVALCI

Peter Kociper

SVET ZAVODA
Svet staršev vrtca imenuje svojega predstavnika v Svet zavoda. Predstavnica staršev vrtca Ivanjkovci v
Svetu zavoda je Urška ŠAJNOVIČ.
Predstavnica zaposlenih vrtca v Svetu zavoda je Mihelca VAJDA.
Pristojnosti Sveta zavoda so določene v Zakonu o osnovni šoli in Pravilih OŠ Ivanjkovci.
17. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Za doseganje kakovostnejših rezultatov in raznovrstnosti izvedbenega kurikula bomo v vrtcu kurikul
popestrili z obogatitvenimi dejavnostmi.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI NOSILEC

STAROST/ VKLJUČENI
OTROCI

ČAS IZVAJANJA

Mali raziskovalec

OZRK - Maja
Vaupotič

5-6 let

po dogovoru

Angleške urice

Tanja Zelenik

Skupina Raziskovalci

torek: 9.00-9.30

Mini kuharčki

Milena Školiber

4-6 let

sreda: 12.3013.15

Mali plesalčki

Mihaela Vočanec

4-6 let

torek
12.30-13.15

Glasbene urice

Karmen Žula Kumer

4-6 let

četrtek: 12.0012.45
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Druge dejavnosti v vrtcu Ivanjkovci
DRUGE DEJAVNOSTI

VSEBINA

SOFINANCIRANJE STARŠEV

Plavalni tečaj

● navajanje otrok na vodo
● igre v in ob vodi
● plavalno opismenjevanje otrok

Gledališki abonma

● izvajamo v Lutkovnem gledališču Prevoz in eno predstavo
●
●
●

Kulturno-umetniška
vzgoja

●
●
●
●

Plavalni tečaj financira Občina
Ormož.

v Mariboru, zajemajo tri
predstave:
Želodkova skrivnost (6. 10. 2022
ob 10.30)
Bimberli (6. 1. 2023 ob 10.30)
Možiček žebljiček (29. 5. 2023
ob 10.30)

sofinancirajo starši.

Pokrajinski muzej
Ptuj/Ormož/grad
Ljutomer park, galerija
Gimnazija Ljutomer
železničarski muzej Osluševci

Vožnja z vlakom
vstopnica za muzej

18. DODATNE DEJAVNOSTI V VRTCU
Te dejavnosti organizirajo in izvajajo različni zunanji ponudniki. Stroške dodatnih dejavnosti plačajo
starši. Dejavnosti se izvajajo, če je prijavljenih dovolj otrok. Dodatne dejavnosti potekajo od 14.00 dalje
oz. za otroke najstarejše skupine med 12.45 in 13.30 uro. V ponujene dejavnosti se vključujejo otroci
po željah, interesih in sposobnostih s soglasjem staršev.
Ob koncu šolskega leta poteka fotografiranje za vse otroke, prav tako se posebej fotografirajo mini
maturanti. Za mini maturante se nabavi tudi enobarvna majica s potiskom. Sredstva se zagotovijo iz
sklada vrtca.
Za otroke, stare 4-6 let, se organizira in izvede plavalni tečaj. S tem jih poskušamo pod strokovnim
vodstvom usposobljenega vaditelja prilagoditi na vodo še pred vstopom v šolo. Otroci bodo deležni
strnjenega plavalnega tečaja 10 ur na teden v bazenu Gimnazije Ormož. Financiranje zagotavlja Občina
Ormož (najem bazena, prevoz, plavalni učitelji).
MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM
V skladu s potrebami in nalogami ter obveznosti mentorja bomo izvajali mentorstvo pripravniku, če
bo potreba po organiziranem pripravništvu. Mentor pripravnika usmerja, vodi, uči strokovnih nalog v
vrtcu skupaj z ostalimi strokovnimi delavci. Mentor vodi ustrezno dokumentacijo in jo trajno arhivira.
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19. PROGRAMI in PROJEKTI
Program ZDRAVJE V VRTCU
Je projekt promocije zdravja. Poudarek je na zdravem načinu življenja, zdravi, varovalni prehrani, skrbi
za duševno zdravje.
Program izvajamo v sodelovanju z Zdravstvenim domom Ormož:
● predavanje z vsebino zdravstvene vzgoje za starše (skupna govorilna ura),
● delavnice z vsebinami zdravstvene vzgoje za otroke po skupinah
in z NIJZ:
● sodelovanje koordinatorja na izobraževanjih,
● predstavitev primera dobre prakse.
Program koordinira vzgojiteljica Milena Školiber.
Projekt EKO VRTEC
Projekt Eko vrtec je namenjen ozaveščanju in odnosu do narave. Z igro se bodo otroci učili prvih
korakov do ohranjanja narave. Ločevali bomo odpadke, kritično ocenjevali embalažo.
Sodelovali bomo v:
● zbiralnih akcijah na lokalni in širši ravni,
● eko projektih in tematskih sklopih.
Projekt koordinira vzgojiteljica Barbara Bratuša.
Program MALI SONČEK
Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi
vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Otroci bodo skozi celo
šolsko leto opravljali njihovi starosti primerne gibalne aktivnosti na naslednjih področjih:
● pohodništvo,
● ustvarjanje z gibom in ritmom,
● naravne oblike gibanja,
● igre z žogo,
● igre na kolesih, poganjalcih, triciklih, skirojih,
● gibanje na snegu in/ali ledu in
● igre brez meja in/ali trim steze.
Opravljene naloge se beležijo v knjižice Malega sončka. Ob zaključku, ki ga organiziramo v obliki mini
olimpijade, otroci prejmejo priznanja in medalje.
Projekt koordinira vzgojiteljica Karmen Žula Kumer.
Projekt SIMBIOZA GIBA
Gibanje, telesna dejavnost, rekreacija in šport so pomembne prvine kakovostnega življenjskega sloga
vseh prebivalcev Slovenije. Gibanje v vseh življenjskih obdobjih pomembno oplaja celovit življenjski
slog. Že davno odkrita skrivnost je, da prav vsebinska komponenta gibanja na celostni življenjski poti
primerno nagrajuje starejše z avtonomno in radoživo starostjo ter z energijo primerno obvladovanju
težav duha in telesa. Pozitivno razmišljanje in kakovosten življenjski slog zgledno vplivata tudi na mlajše
generacije. Projekt nas bo povezal, da bomo pomembno prvino, telesno kulturo, udejanjili v celostnem
kontekstu kakovostnega življenjskega sloga prebivalcev Slovenije.
Poudarek v tem projektu je medgeneracijsko druženje skozi športno /gibalne aktivnosti skozi vse šolsko
leto, za vse generacije. Letos bo izvedba glede na priporočila in navodila NIJZ in MIZŠ za preprečevanje
širjenja korona virusa nekoliko drugačna ( upoštevale se bodo družinske gibalno/športne aktivnosti).
Slogan: GIBANJE JE ŽIVLJENJE IN ŽIVLJENJE JE GIBANJE
Projekt koordinira vzgojiteljica Milena Školiber.
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Projekt VRTEC V NARAVI OZ. GOZDNI VRTEC
Je tradicionalni projekt vrtca Ivanjkovci, ko se dejavnosti raziskovanja žive in nežive narave odvijajo v
neposrednem naravnem okolju. Letos ga bomo združili z vstopom v Mrežo gozdnih vrtcev in pričeli z
uvajanjem gozdne pedagogike.
Gozdni vrtci ponujajo odmik od današnje standardizirane vzgoje in poučevanja otrok. Pri doseganju
ciljev, ki sledijo kurikulu za vrtce, bomo lažje upoštevali otrokove naravne značilnosti in potrebe
odraščanja: gibanje, iskanje izzivov, ki so potrebni za razvoj nevrološkega sistema, svoboda, prosta igra,
gradnja socialnih odnosov … Tak način izvajanja viz dela prinaša nove priložnosti, več avtonomije,
vseživljenjsko učenje, raziskovanje, odkrivanje bogastva virov, samozavest, samozaupanje,
ustvarjalnost in pozitivno učno klimo.
V bližnjem gozdu si bomo uredili gozdno igralnico, v njem bivali večkrat tedensko, se igrali, raziskovali,
spoznavali živo in neživo naravo ter njen pomen, doživljali naravo skozi različne pristope in otroške
jezike ter izvajali dejavnosti iz vseh področij kurikula.
Projekt koordinira vzgojiteljica Mihaela Vočanec
21. SODELOVANJE Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIMI, ZDRAVSTVENIMI IN DRUGIMI ORGANIZACIJAMI
Sodelovanje z OŠ Ivanjkovci:
- sodelovanje s prvo triado: decembrske delavnice, gibalne urice v telovadnici,…
- sodelovanje na skupnih prireditvah: Veseli december, Gremo na…
Sodelovanje s Pedagoško fakulteto Maribor, oddelek predšolske vzgoje:
- praksa študentk,
- izobraževanje strokovnih delavk.
Sodelovanje z Gimnazijo Ormož:
- BANSI, likovne in ročne ustvarjalnice,
- pravljična ura,
- praksa dijakinj
Z. Š. Ime in priimek
Letnik
Termin
Skupina
3. do 7. 10. 2022
1.
Eva Škrinjar
2.
Dobrovoljčki
3. do 7. 10. 2022
2.
Tara Lazar
2.
Raziskovalci
11. do 20. 1. in 23.
3.
Nina Grašič
3.
Ustvarjalci
4.

Katja Pučko

3.

do 27. 1. 2023
11. do 20. 1. in 23.
do 27. 1. 2023

Korenjaki

Sodelovanje z VVZ Ormož:
Sodelovanje z ZRSŠ enoto Maribor
- svetovalne storitve,
- seminarji.
Sodelovanje z ZD Ormož
- izvajanje zobozdravstvene preventive,
- seminarji.
Gospodarski subjekti v lokalnem okolju
- opazovanje naravnega učnega okolja (čebelarstvo, kmetijstvo, pošta, …).
Pedagoška fakulteta MB
- sodelovanje za potrebe delavcev v vzgoji in izobraževanju.
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Podrobnejši pregled sodelovanja in aktivnosti za vključevanje vrtca v okolje:
Institucija

Področje sodelovanja in vključevanje vrtca v
okolje

Zavod RS za šolstvo

Strokovno izpopolnjevanje, svetovalne storitve.

Krajevna knjižnica in šolska knjižnica Ivanjkovci

Knjižnična vzgoja, pravljične urice, izposoja
knjig.

Zdravstveni dom Ormož, zobozdravstvena
ambulanta in otroški dispanzer

Zobozdravstvena preventiva,
zdravstveno varstvo otrok, izobraževanja za
starše in zaposlene,
zdravstveni pregledi za zaposlene.

Občina Ormož

Oddelki, sistemizacija, ostalo delovanje vrtca,
objavljanje obvestil v glasilu Občine.

Center za socialno delo Ormož

Socialna problematika v družinah,
izobraževanja.

KS Ivanjkovci

Decembrska prireditev za otroke s prihodom
dedka Mraza in obdarovanjem.

PGD Ivanjkovci

Varnost na cesti, Evakuacijska vaja
Teden požarne varnosti.

Lovska družina

Uporaba učne poti pri lovskem domu v
Veličanah; Skrb za živali – srečanje z lovcem
Revija Lovec (donacija LD Ivanjkovci) in lovski
koledar.

Pošta

Spoznavanje poklica.

Društvo prijateljev mladine

Srečanje družin na Jeruzalemu (organizacija in
sladoled).
1 predstava v LGM (plačilo 1 predstave).

Čebelarsko društvo

Akcija: Med slovenskih čebelarjev - Tradicionalni
slovenski zajtrk.

Policijska postaja Ormož

Prometna varnost, prometna vzgoja.

Društvo Bralna značka

Predšolska bralna značka.
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NIJZ

Zdravstvene ocene ustreznosti.
Legionela.

Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat
RS

Redni inšpekcijski pregledi.

Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja
Maribor p.o.

Varnostno-tehnični pregledi, varstvo pri delu.

Razni dobavitelji opreme in didaktičnih
pripomočkov

Nabava opreme, didaktičnih pripomočkov…

JSKD Ormož

Sodelovanje na nastopu in ogled predstav.

23. PROGRAM STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA DELAVCEV VRTCA
Podrobnejši program strokovnega izpopolnjevanja pripravi vodja vrtca, potrdi ga ravnateljica in vodi k
strokovnemu napredku posamezne strokovne delavke.
V tem šolskem letu načrtujemo naslednje oblike izobraževanj:
- posvet pomočnikov ravnateljev vrtcev/pedagoških vodij vrtca,
- izobraževanje v okviru študijskih skupin vrtcev ( 1., 2. in 3. sklic- jesen 2022, 1. del na daljavo),
- seminarji za vsako vzgojiteljico (individualna izbira),
- interna izobraževanja v okviru pedagoških konferenc in aktiva,
- individualna izobraževanja s pomočjo študijske literature,
- sodelovanja na delovnih srečanjih, ki jih organizira ZRSŠ
PODROBNEJŠI NAČRT ZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PO STROKOVNIH DELAVCIH VRTCA
Ime in priimek
strokovne delavke

Področje izobraževanja

Predviden čas

Milena Školiber

-

Študijske skupine (Predstavitev
vsebinskih sprememb in razlogov za
prenovo kurikuluma za vrtce) (Zavod
RS za šolstvo)

25. 8. 2022 - 1del
27. 9. 2022 - 2del

Lidija Janežič

-

Študijske skupine - Predstavitev
vsebinskih sprememb in razlogov za
prenovo kurikuluma za vrtce (Zavod
RS za šolstvo)

25.8.2022 - 1. del
27.9.2022 – 2. del

Mihelca Vajda

-

Študisjke skupine - Predstavitev
vsebinskih sprememb in razlogov za
prenovo kurikuluma za vrtce (Zavod
RS za šolstvo)

25. 8. 2022 - 1. del
27. 9. 2022 – 2. del

Maša Rajh

-

Študijske skupine(Predstavitev
vsebinskih sprememb in razlogov za
prenovo kurikuluma za vrtce) (Zavod
RS za šolstvo)

25. 8. 2022 - 1. del
27. 9. 2022 - 2. del

17. 1. 2023-18. 1. 2023
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Karmen Žula Kumer

Mihaela Vočanec

Poklicni stres v vrtcu: Ali mi
obvladujemo stres ali stres obvladuje
nas? (Zavod RS za šolstvo)
Žalovanje in soočanje s
spremembami in z izgubami

-

9. 12. 2022

Študijske skupine, Predstavitev
vsebinskih sprememb in razlogov za
prenovo kurikuluma za vrtce; Zavod
RS za šolstvo
- Poklicni stres v vrtcu: Ali mi
obvladujemo stres ali stres obvladuje
nas?; Zavod RS za šolstvo.
- Mali sonček
- Igriva matematika, GFML Ljutomer
- Mali raziskovalec, GFML Ljutomer

25. 8. 2022 - 1. del
27. 9. 2022 - 2. del

-

6. 9. 2022 - 1. del
27. 9. 2022 - 2. del

-

Študijske skupine (predstavitev
vsebinskih sprememb in razlogov za
prenovo kurikuluma za vrtce) Zavod
RS za šolstvo
Postavljanje mej pri otroku; Marko
Juhant- Vzgoja.si; spletna predavanja
Igriva matematika (GFML)
Mali raziskovalec (GFML)
Načrtovanje in izvajanje plesnih
dejavnosti v vrtcu in šoli (Ped. f. MB)

17. 1. 2023- 8. 1. 2023

v dogovoru
nov-jan 2023
nov-jan 2023

19. 9. 2022

nov 2022-jan 2023
nov 2022-jan 2023
NOV. 2022

Barbara Bratuša

-

-

Lili Hunjadi

-

-

-
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Študijske skupine (predstavitev
vsebinskih sprememb in razlogov za
prenovo kurikuluma za vrtce) Zavod
RS za šolstvo
Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu
in šoli
Poklicni stres v vrtcu: Ali mi
obvladujemo stres ali stres obvladuje
nas? Zavod RS za šolstvo
Študijske skupine (Predstavitev
vsebinskih sprememb in razlogov za
prenovo kurikuluma za vrtce) (Zavod
RS za šolstvo)
Disleksija – motnja in dar (FORUM
MEDIA, strokovne informacije in
izobraževanja d. o. o.)
Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu
in šoli (FORUM MEDIA, strokovne
informacije in izobraževanja d. o. o.)

6. 9. 2022 - 1. del
27. 9. 2022 - 2. del

24. 2. 2023
17.-18. 1. 2023

-

6. 9. 2022- 9. 9.
2022

-

24. 02. 202319. 06. 2023

-

14. 10. 2022 19. 06. 2023
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-

Poklicni stres v vrtcu: ali mi
obvladujemo stres, ali stres
obvladuje nas? (Zavod RS za šolstvo)
učinkovita podpora otroku in
mladostniku s čustvenimi in
vedenjskimi težavami (KAKO IN KJE d.
o.o .)

-

17. 01. 202318. 01. 2023

-

22. 04. 2023 22. 04. 2023

Program izobraževanj svetovalne delavke, vodje vrtca, higiensko prehrambenega režima, kuharja,
poslovne sekretarke, računovodstva in hišnika je zapisan v LDN OŠ Ivanjkovci.
24. PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV
Vrtec vodi ravnateljica, ki skrbi za sistemizacijo delovnih mest, pogodbe zaposlenih, prostorske pogoje
vrtca in zakonito delovanje vrtca Ivanjkovci. Pedagoško vodenje v vrtcu opravlja pomočnica
ravnateljice v vrtcu pri šoli. Najvišji organ je Svet zavoda, ki ima svoje predstavnike med strokovnimi
delavkami vrtca in starši vrtca. Opravlja dela in naloge v skladu z Ustanovitvenim aktom vrtca
Ivanjkovci, Pravili OŠ Ivanjkovci ter zakoni in podzakonskimi akti, ki veljajo za upravljanje vrtca. Svet
staršev vrtca Ivanjkovci in njeni predstavniki sestavljajo Svet staršev OŠ Ivanjkovci in opravljajo naloge
in obveznosti, povezane z interesi in pravicami otrok vključenih v vrtec. Podajajo pobude in mnenja na
izboljšavo vzgojno izobraževalnega dela v vrtcu in izvajajo samoevalvacijo. Vzgojiteljski zbor vrtca
Ivanjkovci opravlja strokovne naloge z izvedbo programa vrtca, v skladu z zakonom in cilji povezanimi
s predšolsko vzgojo otrok.
Program dela strokovnih organov se navezuje na naloge strokovnih delavcev v vrtcu in stalno strokovno
spopolnjevanje strokovnih delavcev v vrtcu.
25. DEJAVNOSTI
Dejavnosti

Nosilec

Čas

BRALNA PISMENOST
Malček bralček
- prvo starostno obdobje
- dan za otroško revijo/knjigo

Mihelca
Vajda,
Tamara
Črček

vsako sredo
od okt. 2022
do maj 2023

Predšolska bralna značka
- drugo starostno obdobje
- tedenska izposoja knjig v šolski knjižnici
- pripovedovanje otrok prijateljem / vzgojiteljicam svoje skupine
- likovne upodobitve vsebine zgodb
Dan brez TV in računalnika
- čajanko ob pravljici
PRAZNOVANJA V VRTCU
Prvi šolski/vrtčevski dan
- udeležba na šolski proslavi ob vstopu v šolo in vrtec
- darilo dobrodošlice, lutka na palčki ( fantek, punčka)
- torta v posameznih skupinah vrtca, pihanje svečk
Teden otroka (Geslo: SKUPAJ SE IMAMO DOBRO)
uvod v projekt Gozdna pedagogika:
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jan. 2023
Milena
Školiber

1. sept. 2022

Mihaela
Vočanec

3. do 7. okt.
2022
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-

gremo v gozd (bivanje v bližnjem gozdu in
raziskovanje)
izdelava načrta za ureditev gozdne igralnice
starši pomagajo urediti gozdno igralnico in kostanjev
piknik
igrajmo se v naši novi igralnici

Veseli december
- s pravljico in presenečenjem vstopimo v praznični december
- prihod treh dobrih mož
- božični bazar - popoldansko srečanje s starši
- slavnostno - božično kosilo (izdelajmo pogrinjke, božične prte ,
slavnostno pogrnjena miza)
- obdaritev otrok v KS

Mihaela
Vočanec

Slovenski kulturni praznik
- proslava v vrtcu (prebiranje Prešernovih pesmi, kratek kulturni
program v vrtcu)

Milena
Školiber

Valentinovo
- naredimo srčke, poiščimo prijatelja in z njim zaplešimo srčkov ples

Milena
Školiber

12. feb. 2023

Pust lačnih ust
- rajanje v vrtcu, pustni sprevod po kraju

Milena
Školiber

16. feb. 2023

Mednarodni dan žena in materinski dan
- mamice, babice, žene praznujejo, obdarimo jih s pesmijo, plesom in
cvetom- dopoldansko srečanje oz. nastop otrok

Milena
Školiber

mar. 2023

Velika noč
- delavnice izdelovanja pirhov ter dekorativnih velikonočnih izdelkov
po skupinah

Milena
Školiber

apr. 2023

Dan Evrope
- udeležba na prireditvi na občinski ravni

Milena
Školiber

maj 2023

Dan državnosti
- udeležba na proslavi v šoli

Milena
Školiber

23. jun. 2023

Zaključek šolskega leta
- v sodelovanju s šolo

Tina T.
Puklavec

Slovo od minimaturantov
- piknik na terasi novega vrtca za mini maturante
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jun. 2023
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KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA
Gledališki abonma
- Lutkovno gledališče Maribor

Tina T.
Puklavec

okt. 2022 do
maj 2023

Karmen Žula
Kumer
Lidija Janežič
Milena
Školiber
Barbara
Bratuša
Karmen Žula
Kumer
Mihaela
Vočanec

Skozi celo leto

- Kino v vrtcu
EKO VRTEC
a) Zgodnje naravoslovje
- Podnebne spremembe in biotska pestrost
- Semena in vrtovi
b) Energija - odpadki - trajnostna mobilnost
- Energija
- Odpadki
- Trajnostna mobilnost: Zeleni koraki (peš v vrtec, ali vsaj del
poti, otrok-starš)
c) Projekti:
- Znanje o gozdovih - LEAF
- Ekobranje za ekoživljenje
- Ne zavrzi oblek, ohrani planet!
Svetovni dan voda (20. 3.)

Maša Rajh

november
2022

oktober 2022
in maj 2023

Barbara
Bratuša

Svetovni dan zemlje (22. 4.) EKO DAN
- okoljsko ozaveščanje staršev preko zloženk, letakov, plakatov

GIBANJE IN ŠPORT IN ZDRAVJE
Evropski teden mobilnosti
- pohodi po skupinah v okolici vrtca
- povabilo staršem, da z otroci prehodijo tisti dan, vsaj delček poti peš
v vrtec, skupaj z otrokom
Množični tek (Atletska zveza Slovenije)
- Začni mlad, tekmuj pošteno – tek na atletski stezi (100 ali 200 m)
Tek podnebne solidarnosti/ Svetovni dan boja proti revščini
- skupni ogled filma” Prihodnost je v naših rokah” in izdelava ročic
prihodnosti
- skupni tek na igrišču KS (s štampiljkami beleženje lastnih pretečenih
krogov)

Karmen Žula
Kumer
23. sept. 2022

21. sept. 2022

nov. 2022

Svetovni dan zdravja
- skupni orientacijski pohodi z nalogami prve pomoči za najmlajše

apr. 2023

Svetovni dan družine

15. maj 2023
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- pohod družin na Jeruzalem (v primeru slabega vremena v
telovadnici OŠ), srečanje treh vrtcev, medgeneracijsko srečanje
Mali sonček
- gibalno-športni program (doseganje in beleženje rezultatov v zato
namenjeni knjižici)
- sodelovanje vseh skupin v različnih gibalnih nalogah (od 2-6 leta
starosti)

skozi vse leto

Svetovni dan športa (31. 5.)
- zaključek programa Mali sonček
- dopoldansko druženje ob športnih igrah na velikem igrišču z znanim
lokalnim športnikom
- slavnostna podelitev priznanj

maj/jun. 2023

Mini olimpijada Zavod za šport
- spoznavanje in urjenje različnih športnih disciplin
- medsebojno tekmovanje otrok iz vrtcev občin Ormož, Sv. Tomaž in
Središče ob Dravi

po dogovoru -

VRTEC V NARAVI - GOZDNI VRTEC

predviden maj
2023

Mihaela
Vočanec

Gozdna igralnica:
- izbor in postavitev/ ureditev igralnice v gozdu in/ali ob njem
-

oktober 2022

vsaka skupina 2x tedensko preživi dopoldne v gozdni igralnici:
- raziskovanje gozda in igra z naravnim materialom
- didaktične igre za spoznavanje gozdnega rastlinja in
živali
- ustvarjalne delavnice z materialom iz narave
- pravljične urice v gozdu
- kaj nam gozd sporoča (skrb za čistost in zdravje gozda
in narave ob njem, orientacija v gozdu,...)

NOTRANJA PODOBA VRTCA
Letni časi
Praznovanja
- veseli december
- pust
- valentinovo
- velika noč, ...
Projekti in druge aktivnosti
ZUNANJA PODOBA VRTCA
Čistilne akcije
- skupaj očistimo vrtčevsko igrišče pred zimo (grabljanje suhega
listja,…)
- spomladanska ureditev (priprava peskovnika za igro v njem, ureditev
dvorišča…)
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skozi vse leto

Lidija Janežič

skozi celo leto

sept. 2022
Lidija Janežič
okt. 2022
mar. 2023
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LETNI DELOVNI NAČRT VRTEC IVANJKOVCI 2022/23
Priloga:
LETNI DELOVNI NAČRT SVETOVALNE DELAVKE V VRTCU
SVETOVALNO DELO Z OTROKI:
- podpora in spodbuda otrokom za njihov najboljši razvoj,
- pomoč pri uvajanju v vrtec,
- pomoč otroku s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja,
- pomoč otroku s težavami v prilagajanju in sodelovanju v skupini,
- pomoč otroku z razvojnimi težavami ali posebnimi potrebami.
SVETOVALNO DELO Z VZGOJITELJICAMI IN POMOČNICAMI:
- sodelovanje pri oblikovanju fizičnega in socialnega okolja, pri vsebinski ponudbi dejavnosti, pri izboru
primernih oblik in metod dela z otroki,
- svetovanje o uspešnih oblikah informiranja in sodelovanja s starši,
- svetovanje na področju timskega dela med strokovnimi sodelavci,
- sodelovanje pri oblikovanju individualiziranih programov za integrirane otroke s posebnimi
potrebami,
- analiza komunikacije in interakcij med otroki in med otroki in odraslimi v oddelku,
- spremljanje razvoja skupine in posameznikov v oddelku,
- sodelovanje z vzgojiteljico pri: izboljšanju klime v skupini, obvladovanju otrok v skupini, ki imajo
težave na socialnem, čustvenem in osebnostnem področju,
- koordiniranje viz dela z otroki s posebnimi potrebami, ki so integrirani v redne oddelke,
- ugotavljanje in analiza potreb po strokovnem izpopolnjevanju.
SVETOVALNO DELO S STARŠI IN DRUŽINAMI:
- pomoč vzgojiteljicam in vodstvu vrtca pri razvijanju oblik kvalitetnega sodelovanja med starši in
vrtcem,
- pomoč staršem pri uvajanju otroka v vrtec,
pomoč staršem pri razumevanju in spodbujanju otrokovega razvoja in učenja v predšolskem obdobju,
- pomoč staršem, kadar je zaradi različnih stisk(čustvenih, socialnih, materialno-ekonomskih) ogrožen
otrokov razvoj,
- individualni razgovori, pogovorne ure.
SODELOVANJE Z VODSTVOM:
- sodelovanje pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji vsakdanjega dela in življenja v vrtcu,
- posvetovalno delo z vodstvom (o ustreznih pogojih za delo, o možnostih za izboljšave VIZ dela, …).
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI USTANOVAM:
- sodelovanje z ustreznimi strokovnjaki omenjenih institucij ob zaznanih potrebah (MIZŠ, ZRSŠ,
Svetovalni centri za otroke in mladostnike, Pedagoški inštitut, CSD, Fakultete in srednje šole, ki
izobražujejo na področju predšolske vzgoje idr.).
Svetovalna delavka:
Tamara Črček
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