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I.

OPREDELITEV

1.1 Opredelitev
V sklopu osnovne šole Ivana Babiča - Jagra v Marezigah deluje vrtec, ki je bil
ustanovljen leta 1975. Vrtec in šolo povezujejo skupne naloge, ki so upravne,
organizacijske in pedagoške narave.
V šol. l. 2020/21 bosta delovala dva oddelka:
 Homogeni oddelek (2. – 3. leta)
 Heterogeni oddelek (4.- 6. leta)
Skupini oziroma oddelka se povezujeta preko šole z Zavodom Republike Slovenije za
šolstvo, Območno enoto Koper, Uradom za družbene dejavnosti Mestne občine
Koper, Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Koper, Centrom za
komunikacijo sluh in govor Portorož, Krajevno skupnostjo Marezige, Krajevno
skupnostjo Boršt, Krajevno skupnostjo Vanganel, Pedagoško fakulteto v Kopru,
Društvom prijateljev mladine Koper in ostalimi vrtci v Mestni občni Koper.

1.2.

Cilji
Cilji vrtca so:










II.

načrtovanje ter organizacija dela in življenja v vrtcu,
ohranjanje ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega
razvoja,
posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakdanjega življenja,
razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
razvijanje otrokove ekološke zavesti in ljubezni do narave,
načrtovanje materialnih in kadrovskih pogojev,
povezovanje in sodelovanje s starši,
ponujati dejavnosti, ki nastajajo na osnovi pobud otrok, vzgojiteljev, staršev ter
življenjskega okolja,
vpogled v vsebino in obseg izobraževalnega dela ter ostalih dejavnosti, ki so
sestavni del vzgoje.

OKOLIŠ
Otroci, ki so vključeni v vrtec prihajajo iz naselij Marezige, Lopar, Truške,
Župančiči, Montinjan, Babiči, Boršt, Zabavlje, Čentur..
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III.

ORGANIZACIJA DNEVNEGA VARSTVA
Vrtec bo odprt vsak delovnik od ponedeljka do petka od 6.30 do 16.30.

Dnevni red dejavnosti heterogenega oddelka (4 – 6 let) v vrtcu:












ob 6.30 odpiranje vrtca
6.30-8.30 zbiranje otrok in igre po želji otrok
8.30 zajtrk
9.00-10.00 usmerjene dejavnosti
10.00-10.30 sadna malica
10.30-11.45 usmerjene dejavnosti, igra
12.00-12.45 kosilo
12.45-15.00 priprava na počitek, počitek
15.00 – popoldanska malica
15.30-16.30 igre po želji in odhajanje otrok
ob 16.30 zapiranje vrtca

Dnevni red dejavnosti homogenega oddelka (2-3 leta) v vrtcu:














IV.

ob 6.30 odpiranje vrtca
6.30-8.15 zbiranje otrok in igre po želji otrok
8.15 nega in priprava na malico
8.30 zajtrk
9.00-10.00 usmerjene dejavnosti
10.00-10.30 sadna malica
10.30-11.30 igre na prostem
11.15-11.45 nega in priprava na kosilo
11.45-12.30 kosilo
12.30-15.00 priprava na počitek, počitek
15.00 – popoldanska malica
15.30-16.30 igre po želji in odhajanje otrok
ob 16.30 zapiranje vrtca

KADROVSKA ZASEDBA
4.1. Vzgojno-varstveno osebje vrtca




Jasmina Škvarč, univ. dipl. pedagoginja, zaposlena za 32% delovnega časa na
delovnem mestu pomočnice ravnateljice za vrtec. Zaposlena za nedoločen polni
delovni čas. Svojo obveznost dopolnjuje na šoli.
2 vzgojiteljici za polni delovni čas.
NATAŠA ŽELE, vzgojiteljica predšolskih otrok, zaposlena za nedoločen čas.
Urnik: 6.30-13.00.
ROMINA RADOŠ, vzgojiteljica predšolskih otrok, zaposlena za nedoločen čas.
Urnik: Od 7.00 – 13.30. V času bolniške odsotnosti, ki se nadaljuje še iz preteklega
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šolskega leta, načeloma do 30. 9. 2020, jo bo nadomeščala vzgojiteljica Aleksandra
Pantić.


2 pomočnici vzgojiteljice za polni delovni čas
IRENA GRŽINIČ, pomočnica vzgojiteljice, zaposlena za nedoločen čas. Urnik: 8.00
do 15.30.
 MAJA MIHALIČ, pomočnica vzgojiteljice, zaposlena za nedoločen
čas. Urnik: 9.00 do 16.30.



ROMEJA SEDMAK, pomočnica vzgojiteljice za 0,4 delovnega časa, zaposlena za
nedoločen čas. Urnik: 7.00 do 10.55. Izvaja tudi delo perice 3 delovne ure/teden.


Svetovalna delavka - Jasmina Škvarč, zaposlena 1,7 delovne ure tedensko na
delovnem mestu svetovalnega delavca. Zaposlena za nedoločen polni delovni čas.
Svojo obveznost dopolnjuje na šoli.



Svetovalno delo za vrtec opravlja tudi Svetovalni center za otroke, mladostnike in
starše Koper glede na potrebe. Svetovalno delo za individualne potrebe poteka v
prostorih Svetovalnega centra oz. po potrebi tudi v vrtcu.



Ivana Pavlović, defektologinja – zunanja strokovna delavka iz CKSG Portorož,
izvaja dodatno strokovno pomoč 1 uro na teden za otroka, ki je v obravnavi v
Centru za zgodnjo obravnavo (ZD Koper).



Vesna Frančič, logopedinja– zunanja strokovna delavka iz CKSG Portorož, izvaja
dodatno strokovno pomoč 1 uro na teden za otroka, ki je v obravnavi v Centru za
zgodnjo obravnavo (ZD Koper).


4.2. Zunanji sodelavci:
- Vesna Frančič, logopedinja iz CKSG Portorož, ki opravi sistematski pregled
govora petletnikov in jih po potrebi obravnava med šolskim letom preko
logopedskih vaj. Če je potrebno izvaja logopedske vaje tudi z mlajšimi otroki z
privolitvijo staršev. V vrtec prihaja enkrat tedensko.
4.3. Izobraževanje vzgojiteljskega zbora
Kader vrtca se redno udeležuje študijskih skupin za predšolsko vzgojo in vsakoletnega
skupinskega izobraževanja vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev vseh vrtcev pri
šoli v MOK. Dvodnevno izobraževanje organizira tisti vrtec, ki organizira tudi
prireditev Cicižur. Gre za vsakoletno izmenjavo organizacije med šestimi vrtci v
MOK in vrtcem pri OŠ Sečovlje.
Svetovalna delavka se redno udeležuje regijskih aktivov za svetovalne delavce vrtca
in rednega vsakoletnega izobraževanja za učiteljski zbor v šoli.
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V.
PREHRANA
Prehrana v vrtcu je organizirana v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v VIZ, ki jih
je izdalo Ministrstvo za zdravje. Med posameznimi obroki sta najmanj 2 uri presledka.
Otroci v vrtcu prejemajo:





zajtrk
sadno malico
kosilo in
popoldansko malico.

Obroki so prilagojeni starosti in zdravstvenim zahtevam otrok.
Vodja prehrane v vrtcu je Tatjana Dominić-R.

VI.

VSEBINA IN ORGANIZACIJA VZGOJNEGA DELA

6.1.

Organizacija in program
Vzgojno delo v oddelku poteka po programu, predpisanem z Zakonom o vrtcih (Ur.l.
RS št. 25/2008; 36/2010) in drugimi podzakonskimi akti. Po določilih Pravilnika o
dokumentaciji v vrtcu morajo strokovni delavci vrtca voditi naslednjo
dokumentacijo o svojem strokovnem delu:
 letni načrt dela
 poročilo o uresničevanju letnega načrta dela.
 Imenik otrok
 Dnevnik oddelka
 Kronika vrtca
 Publikacija vrtca
Poleg te dokumentacije vodijo tudi vsebinsko pripravo za določeno časovno obdobje
v skladu s programom.

6.2.

Dopolnitev programa

6.2.1. Projekti (SKUPNI ZA OBA ODDELKA)
PRILOGA
Projekti heterogenega oddelka (4 – 6 let):
PRILOGA
Projekti homogenega oddelka (2-3 let):
o PRILOGA

6

o
o
o
o
o

6. 2. 2. Sodelovanje s šolo
ogled skupne predstave s prvo triado ob kulturnem dnevu
ogled igrice gledališkega krožka šole
Na obisku v 1. R
Obisk šolske knjižnice
Glasbeno nadarjeni učenci se predstavijo
Delo vrtca in šole je povezano, ker navzven delujemo kot celota. Večji poudarek je v
sodelovanju vzgojiteljice in učiteljice prvega razreda.

6.2.3. Sodelovanje z drugimi VVE


Vrtec Vanganel na obisku ob koncu šolskega leta



Soorganizacija gledališke predstave Društva za boljši svet z vrtcem pri OŠ Šmarje
zaradi manjših stroškov

VII.



Soorganizacija plavalnega tečaja z vrtcem pri OŠ Gračišče zaradi manjših
stroškov



Z vsemi vrtci pri šolah v MOK in VVO SEČOVLJE pri OŠ SEČOVLJE
smo povezani z vsakoletno prireditvijo CICIŽUR, kjer se otroci srečajo ob
družabnih igrah in skupni zabavi.

SPREJEM NOVINCEV V VRTEC
Vpisovanje otrok v vrtec poteka v skladu z objavo javnega razpisa za vpis otrok v
vrtec, ki ga vrtec objavi enkrat letno. Običajno je to v mesecu februarju.
Od 17. 1. 2011 velja pravilnik o sprejemu otrok v vrtec. Sprejel ga je Občinski
svet na svoji redni seji. Starši otroke vpisujejo pri svetovalni službi, katera vodi
vpisno dokumentacijo otrok v skladu z 5. členom Pravilnika o dokumentaciji v vrtcu.
Komisija za sprejemi otrok v vrtec se sestaja enkrat letno in občasno glede na potrebe.

VIII. SODELOVANJE S STARŠI
Sodelovanje s starši poteka v obliki:




vsakodnevnih razgovorov,
govorilnih ur, ki bodo po predhodnem dogovoru z vzgojiteljico oz. po
predhodnem razporedu v popoldanskem času za obe skupini,
roditeljskih sestankov
srečanja s starši
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IX.

SODELOVANJE Z OKOLJEM

10.1. Krajevna skupnost Marezige
Vrtec sodeluje s Krajevno skupnostjo Marezige pri raznih prireditvah s pevskimi
točkami in likovnimi razstavami.
10.2. Sodelovanje z zdravstveno službo
Vrtec sodeluje z zdravniško ekipo ob sistematičnih in drugih pregledih otrok ter z
zobozdravstveno službo ob rednih pregledih zob.
Vključeni smo v projekt zobne preventive, kjer se navaja otroke na pravilno ščetkanje
zob (heterogeni oddelek). Zaradi nevarnosti širjenja bolezni COVID 19 se v tem
šolskem letu projekt ne izvaja.
Zdravstvena vzgoja: obisk medicinske sestre v vrtcu (pogovor z otroki o zdravem
načinu življenja, prehrani…). Večji poudarek bo na pogovoru o higieni zaradi
nevarnosti širjenja bolezni COVID 19.
10.3. Sodelovanje s Svetovalnim centrom Koper in Zavodom za komunikacijo, sluh in
govor Portorož
V okviru sodelovanja s Svetovalnim centrom Koper se obravnavajo posamezni
primeri.
V okviru sodelovanja z Zavodom za komunikacijo, sluh in govor Portorož,
logopedinja pregleda pet letne otroke in z njimi izvaja logopedske vaje. Če je
potrebno izvaja logopedske vaje tudi z mlajšimi otroki s privolitvijo staršev.
10.4. Sodelovanje s Srednjo šolo Izola in Ljudsko univerzo Koper
Vrtec redno sodeluje s Srednjo šolo Izola – izobraževalnim programom predšolske
vzgoje. Dijakom srednje šole, bodočim pomočnikom vzgojiteljic, omogočamo
vsakoletno obvezno pedagoško prakso. Mentorici dijakom sta Romina Radoš in/ali
Nataša Žele. Enako sodelujemo z Ljudsko univerzo Koper, ki izvaja za odrasle
tečajno obliko predšolske vzgoje. Tudi njim omogočamo opravljanje prakse.
10.5. Sodelovanje z zavodom Papilot
Sodelujemo z zavodom Papilot preko projekta Pomoč mladim pri vključitvi na trg
dela za učence s posebnimi potrebami. Ob formalni pogodbi, dogovoru omogočimo
učencem, ki se vključujejo v projekt, delovni preizkus. S tem učenci s posebnimi
potrebami spoznajo poklic vzgojitelja preko prakse, še preden se odločijo za ustrezno
šolo.
10.6. Sodelovanje s Pedagoško fakulteto Koper
Študentom pedagoške fakultete – smer predšolska vzgoja omogočimo hospitacije in
izvedbo nastopov. Odzovemo se tudi vabilu na razne prireditve (dan odprtih vrat,…).
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10. 7. Sodelovanje z MOK in DPM Koper
Redno se udeležujemo prireditev ob občinskem prazniku »Koper praznuje z otroki na
trgu« in drugih prireditev in projektov, ki jih ponuja Društvo prijateljev mladine
Koper (Zeleni nahrbtnik, pustno rajanje,…).
Vsa sodelovanja z zunanjimi inštitucijami, udeležba na raznih prireditvah so letos vprašljiva
zaradi nevarnosti širjenja bolezni COVID 19.
X. PEDAGOŠKI NADZOR IN STROKOVNI ORGANI
V vrtcu opravlja pedagoški nadzor v.d. ravnatelja šole. Vzgojiteljici in pomočnice
vzgojiteljice sestavljajo aktiv pedagoškega osebja vrtca.Vodja aktiva je v tem šolskem
letu ROMINA RADOŠ.
XI.

PROSTORSKI POGOJI
Vrtec razpolaga z dvema igralnicama s pripadajočimi sanitarijami in previjalnico,
garderobo, kabinetom, likalnico in skupno kuhinjo.
Zunanje površine obsegajo otroško igrišče in parkirni prostor.

Marezige, 30. avg. 2020

Pripravila:
Jasmina Škvarč, pomočnica ravnateljice za vrtec
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PRILOGE
- LDN OBEH SKUPIN ZA ŠOLSKO LETO 2020/21
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VRTEC PRI OŠ IVANA BABIČA - JAGRA MAREZIGE
MAREZIGE 33A, 6273 MAREZIGE
TEL.: 05/66-37-256

LETNI DELOVNI NAČRT ODDELKA
ZA ŠOLSKO LETO 2020/ 2021

Vzgojiteljica predšolskih otrok: Nataša Žele
Vzgojiteljica predšolskih otrok pomočnica vzgojiteljice:
Maja Mihalič

Št. otrok: 19
Starost otrok: 4-6
Skupina:

PIKAPOLONICE
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Izhodišča za načrtovanje


Zakoni in pravilniki



Kurikulum za vrtce



Etični kodeks



Letni delovni načrt vrtca



Razvojne in individualne značilnosti otrok v oddelku



Potrebe in interesi otrok



Potrebe in sugestije staršev

LETNI DELOVNI NAČRT
1. PREDNOSTNI CILJI
o Uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje,
o omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko
rutino, kakovost medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in
odraslimi v vrtcu.

1.1

Ključne naloge za dosego teh ciljev

o izvajanje področij dejavnosti,
o upoštevanje razvojnih značilnosti in specifike otrok,
o izhajanje iz otrokovih želj in potreb,
o upoštevanje zakonodaje,
o sodelovalni procesi (otrok, vzgojitelj, starši, strokovni sodelavci),
o sodelovanje z okolico

1.2 Spremljanje in realizacija ciljev
o vrednotenje z otroki,
o dnevna evalvacija v tandemu,
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o evalvacija ob zaključku tematskega sklopa oz. projekta,
o letna evalvacija
1.3 Prednostne naloge in izhodišča v tem letu
a) glede na celoten vrtec
o LDN vrtca,
o kurikulum za vrtce,
o LDN šole

b) glede na oddelka
o skupno jutranje druženje otrok in vzgojiteljic,
o igralni kotički na igrišču,
o zbiranje starega papirja,

c) glede na oddelek
o hospitacije in nastopi dijakov in študentov študijskih smeri predšolske
vzgoje,
o delovna praksa dijakov in študentov študijskih smeri predšolske vzgoje.

2. VLOGA ODRASLIH
o delovni čas vzgojiteljice predšolskih otrok: 6,5 ur,
o delovni čas vzgojiteljice predšolskih otrok pomočnice vzgojiteljice: 7,5 ur
o timsko načrtovanje: enkrat tedensko
Dodatne zadolžitve vzgojiteljice:


praznjenje posod z ločenimi odpadki



urejanje oglasne deske

Dodatne zadolžitve pomočnic vzgojiteljice:
 nabavlja pisarniški material,
 nabavlja sanitetni material za pralnico,
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 odklepanje oz. zaklepanje vhodnih vrat vrtca

3. VSAKODNEVNE DEJAVNOSTI
3.1

Prikriti kurikul (dnevna rutina)

o Demokratični, spoštljivi odnosi: predvsem z lastnim vzgledom. Raba pohvale.
Raba vljudnostnih izrazov: dobro jutro, dober dan, nasvidenje, hvala, prosim.
o Verbalizacija

čustev,

občutkov

otrok,

vzgojiteljice

in

pomočnice

vzgojiteljice.
o Skupno dogovarjanje pravil za nadziranje prostora in medsebojnih odnosov.
o Obnašanje v prostorih vrtca (hodniki, garderoba, telovadnica, umivalnica,
igralnica): primerno glasno, v hoji, pozdravljanje in odzdravljanje mimoidočih.
o Prihod otrok: od 6.30 do 8.00 se zbirajo v igralnici skupine « ZAJČKI », kjer
poteka jutranje skupno druženje zaradi boljšega medsebojnega poznavanja
(otroci - strokovni delavci - starši).
o Dnevna rutina: bivanje v prostorih vrtca, pospravljanje za seboj, urejena
garderoba – označena z znaki otrok,navajanje na samostojno skrb za
otrokove stvari, vsakodnevno bivanje na prostem (igrišče, sprehod).
o Pričetek dejavnosti z jutranjim krogom. Med dejavnostmi ni nepotrebnega
čakanja in posedanja. Organizirane so tako, da je možno tekoče prehajanje
ob sodelovanju otrok.
o Umirjeno

hranjenje,

družaben dogodek,

navajanje otrok na pravilne

prehrambne navade,in na pravilno uporabo jedilnega pribora. V igralnici je na
razpolago voda oz. čaj.
o Gibalne ure: gibalne dejavnosti bomo izvajali v igralnici ali na igrišču vrtca, če
bo vreme dopuščalo.
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o Počitek  postopen prehod od kosila k počitku, brez naglice; z znaki
označeni ležalniki, umirjena glasba, pravljica, masaže za sprostitev.
o Po počitku se skupini združujeta po 15.30 zaradi zmanjšanja števila otrok in
urnika zaposlenih.

3.2 Ureditev prostorov (igralnica, garderoba, oglasna deska)
V igralnici imajo vsi otroci možnost dostopa do igrač. Tako imajo možnost igre po
želji otrok.
Starše bomo obveščali :
 preko oglasne deske: (obvestila, ki bodo namenjena vsem otrokom),
 preko oglasne deske pred igralnico (obvestila, ki bodo namenjena oddelku)
 v košarice v garderobi (bodo prejemali osebna obvestila, sporočila in
vabila).
4. PROGRAM PRAZNOVANJ IN DRUGIH DEJAVNOSTI V ODDELKU
o Praznovanje rojstnih dni otrok.
o Pomembni dnevi:


september (prvi dan v vrtcu),



praznovanje rojstnega dne,



oktober: teden otroka,



praznični december,



pustovanje,



8. februar,



marec (8. marec, materinski dan),



velika noč,



praznovanje prvega pomladnega dne,
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obeležitev dneva knjige in avtorskih pravic; 23.april,



zaključek šolskega leta

5. PROGRAM PRAZNOVANJ IN DRUGIH DEJAVNOSTI OBEH
ODDELKOV


skupne igre



obisk Dedka mraza



pustno rajanje



združitev v času počitnic



ogled gledaliških predstav



skupni organizirani dnevi



skupni organizirani projekti

6. PROJEKTI
6.1

Skupni projekti

o Ločeno zbiranje odpadkov
o Zbiranje starega papirja
o Gledališke predstave
o Zdravstvena vzgoja

6.2 Projekti oddelka
o Knjiga na obisku
o Bralni Palček
o Mali sonček
o Zeleni nahrbtnik
o Dan družabnih iger
o Sprostitvene vaje na igrišču ali terasi
o Zdravstvena vzgoja
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o Dežurni otrok
o Obisk šolske knjižnice

7. SODELOVANJE S STARŠI
o razgovor ob vstopu otroka v vrtec,
o vsakodnevno ob prihodu /odhodu otrok po potrebi,
o pogovorne urice,enkrat mesečno
o roditeljski sestanki (septembra in maja )
o srečanja s starši:
 jesenskem času: Športne igre
 pomladanskem času: Pohod s stari
 zaključna prireditev

8. SODELOVANJE Z ŠOLO
o ogled skupne predstave z prvo triado ob kulturnem dnevu in raznih
priložnosti
o ogled igrice gledališkega krožka šole
9. SODELOVANJE Z OKOLJEM
o Krajevna skupnost Marezige
Vrtec sodeluje pri raznih prireditvah, in s članki o delu v vrtcu v glasilu Kanava.

o Sodelovanje z ZD Koper
Oddelek sodeluje s preventivno službo ZD Koper.

o Sodelovanje s CKSG
V okviru sodelovanja s Centrom za svetovalno delo se obravnavajo posamezni
primeri,nudijo nam tudi pomoč in svetovanje psihologa.
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V okviru sodelovanja z Zavodom za komunikacijo, sluha in govora Portorož
izvaja logopedinja logopedske vaje s posameznimi mlajšimi otroki s privolitvijo
staršev.

10. IZOBRAŽEVANJE VZGOJITELJICE IN VZGOJITELJICA
PREDŠOLSKIH OTROK POMOČNICA VZGOJITELJICE:
Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice se bosta udeležili seminarjev, strokovnih
posvetov in študijskih srečanj glede na prejeta vabila tekom šolskega leta 2020/
2021

11. UVAJALNO OBDOBJE
Otrokom pripraviva prijetno in umirjeno bivalno okolje, polno spodbud za igro in
navezovanje stikov z vrstniki, za

utrjevanje medsebojnih odnosov ter za

usvajanje rutine.

12. CILJI PO PODROČJIH IZ KURIKULA ZA VRTCE
12.1 GIBANJE
Globalni cilji


omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok,



zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja ob gibanju,



omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti,



razvijanje gibalnih sposobnosti,



pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti,



osvajanje osnovnih gibalnih konceptov,



postopno spoznavanje in osvajanje osnovnih prvin različnih športnih
zvrsti,
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spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja
različnosti.

12.2 JEZIK
Globalni cilji


jezik kot objekt igre,



zavedanje obstoja lastnih in drugih jezikov ter lastne in drugih kultur,



poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika,



doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke,



razvijanje jezika z vidika moralno-etične dimenzije,



spodbujanje ustvarjalnosti,



razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti,



spodbujanje jezikovne zmožnosti,



spoznavanje simbolov pisnega jezika,



doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika.

12.3 UMETNOST
Globalni cilji


doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,



razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavnosti,



spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti,



razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo,



razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti

12.4 DRUŽBA
Globalni cilji


doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za
vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol,
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telesno in duševno konstitucijo, nacionalno pripadnost, kulturno
poreklo, veroizpoved itn.,


spoznavanje samega sebe in drugih ljudi,



oblikovanje osnovnih življenjskih navad in spoznavanje razlik med
življenjskimi navadami naše in drugih kultur ter med različnimi
družbenimi skupinami,



spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja ter
spoznavanje medkulturnih in drugih razlik,



spodbujanje občutljivosti za etično dimenzijo različnosti,



oblikovanje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb; spoznavanje,
da se ljudje in okolje, družba in kultura v času spreminjajo,



možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami,



seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja.

12.5 NARAVA
Globalni cilji


Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti,
povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih,



razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in
nežive narave,



spoznavanje svojega telesa, življenjskega cikla ter zdravega in varnega
načina življenja,



spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe,



spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju
tehnike in tehnologije,



spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.

12.6 MATEMATIKA
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Globalni cilji


Seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju,



razvijanje matematičnega izražanja,



razvijanje matematičnega mišljenja,



razvijanje matematičnih spretnosti,



doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.

Marezige, 25.8.20

vzgojiteljica predšolskih otrok:
Nataša Žele

VRTEC PRI OŠ IVANA BABIČA - JAGRA MAREZIGE
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MAREZIGE 33A, 6273 MAREZIGE
TEL.: 05/66-37-256

LETNI DELOVNI NAČRT ODDELKA
ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Št. vpisanih otrok: 12
Starost otrok: 2 - 3
Skupina: METULJČKI
Vzgojiteljica predšolskih otrok: Romina Radoš
(nadomešča Aleksandra Pantić)
Vzgojiteljici predšolskih otrok - pomočnici vzgojiteljice:
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Irena Gržinič in Romeja Sedmak

23

Izhodišča za načrtovanje


Zakoni in pravilniki



Kurikulum za vrtce



Etični kodeks



Letni delovni načrt vrtca



Razvojne in individualne značilnosti otrok v oddelku



Potrebe in interesi otrok



Potrebe in sugestije staršev

LETNI DELOVNI NAČRT
1. PREDNOSTNI CILJI
o Uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje,
o omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino,
o kakovost medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu.

1.1 Ključne naloge za dosego teh ciljev
o izvajanje področij dejavnosti,
o upoštevanje razvojnih značilnosti in specifike otrok,
o izhajanje iz otrokovih želj in potreb,
o upoštevanje zakonodaje,
o sodelovalni procesi (otrok, vzgojitelj, starši, strokovni sodelavci),
o sodelovanje z okolico.

1.2 Spremljanje in realizacija ciljev
o vrednotenje z otroki,
o dnevna evalvacija v tandemu,
o evalvacija ob zaključku tematskega sklopa oz. projekta,
o letna evalvacija.
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1.3 Prednostne naloge in izhodišča v tem letu
d) glede na celoten vrtec
o LDN vrtca,
o kurikulum za vrtce,
o LDN šole

e) glede na oddelka
o skupno jutranje druženje otrok in vzgojiteljic,
o igralni kotički na igrišču,
o zbiranje starega papirja,

f) glede na oddelek
o delo nadarjenih učencev šole,
o hospitacije in nastopi dijakov in študentov študijskih smeri predšolske vzgoje,
o delovna praksa dijakov in študentov študijskih smeri predšolske vzgoje.

2. VLOGA ODRASLIH
o delovni čas vzgojiteljice: 6,5 ur,
o delovni čas pomočnice vzgojiteljice: 7,5 ur
o timsko načrtovanje: enkrat tedensko
o Dodatne zadolžitve vzgojiteljice: poglej zapisnik aktiva 31.8.2020
o Dodatne zadolžitve pomočnic vzgojiteljice: poglej zapisnik aktiva 31.8.2020
3. VSAKODNEVNE DEJAVNOSTI
3.1 Prikriti kurikul (dnevna rutina)
o Demokratični, spoštljivi odnosi: predvsem z lastnim vzgledom. Raba pohvale. Raba
vljudnostnih izrazov: dobro jutro, dober dan, nasvidenje, hvala, prosim.
o Verbalizacija čustev, občutkov otrok, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice.
o Skupno dogovarjanje pravil za nadziranje prostora in medsebojnih odnosov.
o Obnašanje v prostorih vrtca (hodniki, garderoba, telovadnica, umivalnica, igralnica):
primerno glasno, v hoji, pozdravljanje in odzdravljanje mimoidočih.
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o Prihod otrok: od 6.30 do 8.00 se zbirajo v igralnici skupine « METULJČKI », kjer poteka
jutranje skupno druženje zaradi boljšega medsebojnega poznavanja (otroci - strokovni
delavci - starši).
o Dnevna rutina: bivanje v prostorih vrtca, pospravljanje za seboj, urejena garderoba –
označena z znaki otrok,navajanje na samostojno skrb za otrokove stvari, vsakodnevno
bivanje na prostem (igrišče, sprehod).
o Pričetek dejavnosti z jutranjim krogom. Med dejavnostmi ni nepotrebnega čakanja in
posedanja. Organizirane so tako, da je možno tekoče prehajanje ob sodelovanju otrok.
o Umirjeno hranjenje, družaben dogodek, navajanje otrok na pravilne prehrambne navade
in na pravilno uporabo jedilnega pribora. V igralnici je na razpolago voda oz. čaj.
o Gibalne ure: gibalne dejavnosti bomo izvajali v igralnici ali na igrišču vrtca, če bo vreme
dopuščalo.
o Počitek  postopen prehod od kosila k počitku, brez naglice; z znaki označeni ležalniki,
umirjena glasba, pravljica, masaže za sprostitev.
o Po počitku se skupini združujeta po 15.30 zaradi zmanjšanja števila otrok in urnika
zaposlenih.

3.2 Ureditev prostorov (igralnica, garderoba, oglasna deska)
V igralnici imajo vsi otroci možnost dostopa do igrač. Tako imajo možnost igre po želji otrok.
Starše bomo obveščali :
 preko oglasne deske: (obvestila, ki bodo namenjena vsem otrokom),
 preko oglasne deske pred igralnico (obvestila, ki bodo namenjena oddelku)
 v košarice v garderobi (bodo prejemali osebna obvestila, sporočila in vabila).
4. PROGRAM PRAZNOVANJ IN DRUGIH DEJAVNOSTI V ODDELKU
o Praznovanje rojstnih dni otrok.
o Pomembni dnevi:


Krasitev vrtca po letnih časih,



september (prvi dan v vrtcu),



oktober: teden otroka,



november: tradicionalni slovenski zajtrk,



praznični december,
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pustovanje,



marec: (8. marec, materinski dan),



Velika noč,



praznovanje prvega pomladnega dne,



april: dan zemlje,



april: svetovni dan knjige in avtorskih pravic



junij: zaključek šolskega leta.

5. PROGRAM PRAZNOVANJ IN DRUGIH DEJAVNOSTI OBEH ODDELKOV


skupne igre



obisk Dedka mraza



pustno rajanje



združitev v času počitnic



ogled gledaliških predstav



skupni organizirani dnevi



skupni organizirani projekti

6. PROJEKTI
6.1 Skupni projekti
o Ločeno zbiranje odpadkov
o Zbiranje starega papirja
o Gledališke predstave
o Zdravstvena vzgoja

6.2 Projekti oddelka
o Knjiga na obisku
o Mali sonček
o Sprostitvene vaje na igrišču ali terasi
o Zdravstvena vzgoja: higiena rok in prehrana
o Razni projekti na katere se prijavljamo sproti
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7. SODELOVANJE S STARŠI
o Razgovor ob vstopu otroka v vrtec,
o vsakodnevno ob prihodu /odhodu otrok oz. po potrebi,
o pogovorne urice; enkrat mesečno,
o roditeljski sestanki (septembra in maja; v primeru, da se sprostijo varnostni ukrepi v
zvezi COVID-19 )
o srečanja s starši v (primeru, da se sprostijo varnostni ukrepi v zvezi COVID-19):
 jesensko (v drugi polovici novembra)
 spomladansko (marec ali april)
 zaključna prireditev (junij)

8. SODELOVANJE Z OKOLJEM
o Krajevna skupnost Marezige
Vrtec sodeluje pri raznih prireditvah, z razstavo likovnih izdelkov v vrtcu ter pripravi članka v
glasilu za krajevno glasilo.

o Sodelovanje z ZD Koper
Oddelek sodeluje s preventivno službo ZD Koper.

o Sodelovanje s Centrom za svetovalno delo Koper in Zavodom za komunikacijo, sluh
in govor Portorož
V okviru sodelovanja s Centrom za svetovalno delo se obravnavajo posamezni primeri. Sem
spada tudi delo psihologa. V okviru sodelovanja z Zavodom za komunikacijo, sluh in govor
Portorož izvaja logopedinja logopedske vaje s posameznimi mlajšimi otroki s privolitvijo
staršev.

9. IZOBRAŽEVANJE VZGOJITELJICE IN POMOČNICE VZGOJITELJICE
Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice se bosta udeležili seminarjev, strokovnih posvetov in
študijskih srečanj glede na prejeta vabila tekom šolskega leta 2020/2021.
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10. UVAJALNO OBDOBJE
V uvajalnem obdobju pripraviva prijetno in umirjeno bivalno okolje, polno spodbud za igro
in navezovanje stikov novincev z vrstniki, za utrjevanje medsebojnih odnosov ter za
usvajanje vsakodnevne rutine. Novince ob ustreznih spodbudah otroke usmerjava k prihodu
v vrtec brez oziroma minimalnim jokom, k verbalni komunikaciji, k opogumljanju na igro z
vrstniki, na izmenjavo igrač ipd. Omogočiva jim veliko gibalnih izkušenj na prostem,
orientacijo v prostoru, navajanje na samostojnost, na prepoznavanje svojih stvari, na
samostojno hranjenje, na okušanje drugačne hrane kot jo jedo doma. Pri starših si
pridobivava zaupanje za lažjo prepustitev njihovih malčkov v najino varstvo in oskrbo.

11. CILJI PO PODROČJIH IZ KURIKULA ZA VRTCE
11.1 GIBANJE
Globalni cilji

11.2



Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok,



zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja ob gibanju,



omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti,



razvijanje gibalnih sposobnosti,



pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti,



usvajanje osnovnih gibalnih konceptov,



postopno spoznavanje in osvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti,



spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti.

JEZIK

Globalni cilji


Jezik kot objekt igre,



zavedanje obstoja lastnih in drugih jezikov ter lastne in drugih kultur,



poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika,



doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke,



razvijanje jezika z vidika moralno-etične dimenzije,



spodbujanje ustvarjalnosti,



razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti,
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11.3



spodbujanje jezikovne zmožnosti,



spoznavanje simbolov pisnega jezika,



doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika.

UMETNOST

Globalni cilji

13.4



Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,



razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavnosti,



spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti,



razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo,



razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti

DRUŽBA

Globalni cilji


Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v
dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno
konstitucijo, nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved itn.,



spoznavanje samega sebe in drugih ljudi,



oblikovanje osnovnih življenjskih navad in spoznavanje razlik med življenjskimi
navadami naše in drugih kultur ter med različnimi družbenimi skupinami,



spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja ter spoznavanje
medkulturnih in drugih razlik,



spodbujanje občutljivosti za etično dimenzijo različnosti,



oblikovanje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb; spoznavanje, da se
ljudje in okolje, družba in kultura v času spreminjajo,

11.5



možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami,



seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja.

NARAVA

Globalni cilji
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Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti,
stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih,



razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive
narave,



spoznavanje svojega telesa, življenjskega cikla ter zdravega in varnega načina
življenja,



spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe,



spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in
tehnologije,



11.6

spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.

MATEMATIKA

Globalni cilji


Seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju,



razvijanje matematičnega izražanja,



razvijanje matematičnega mišljenja,



razvijanje matematičnih spretnosti,



doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.

Marezige, 25. 8. 2020

vzgojiteljica:
Romina Radoš
(nadomešča Aleksandra Pantić)

31

