VRTEC JARŠE
Rožičeva ulica 10
1000 Ljubljana
Tel.:01/ 58 62 140
Fax: 01/ 58 62 145
e-pošta: vrtec.jarse@guest.arnes.si
http://www.vrtec-jarse.si

LETNI DELOVNI NAČRT
šolsko leto 2019/20

ENOTA ROŽLE

Organizacijska vodja enote: Suzana Černe
Vodja aktiva vzgojiteljic: Polonca Pišek
Vodja aktiva vzg. pred. otr. - pomočnic vzgojiteljic: Barbara Zupančič
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1. PREDSTAVITEV ENOTE
VRTEC JARŠE - ENOTA ROŽLE
Rožičeva 10
1000 Ljubljana
VRTEC JARŠE - ENOTA POKOPALIŠKA
Pokopališka 30
1000 Ljubljana
Enota Rožle se nahaja v naselju med bloki, enota Pokopališka pa v bližini medijske šole in je
bila leta 2014 v celoti prenovljena. Obe enoti imata veliko igrišče z igrali, ki nudijo otrokom
različne možnosti za igro in razvoj gibalnih spretnosti. V enoti Rožle so trije oddelki, med njimi
tudi izmenično popoldanski, medtem, ko sta na Pokopališki le dva in sicer v starosti od 1-3 let.
Dnevni program enot: 6.30 – 17.00
Pedagoški delavci enote Rožle:
-

ZAJČKI IPO oddelek:
o Polonca Pišek (vzgojiteljica),
o Katarina Simončič (vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice.)

-

MEDVEDKI:
o Tadeja Stražar (vzgojiteljica),
o Jožica Petelin Žibert (vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica
vzgojiteljice)

-

ROŽLETKI:
o Vida Teh (vzgojiteljica),
o Barbara Zupančič (vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice)

Pedagoški delavci enote Rožle:
-

Muce:
o Daša Džekić Hološević (dipl.vzgojiteljica),
o Vojka Hočevar (vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja)

-

Pikapolonice:
o Ana Harjač (dipl.vzgojiteljica.),
o Dominik Maričič (vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja)
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-

ostali pedagoški delavci:
o Brigita Kosec Dornik (vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica
vzgojiteljice) – za zagotavljanje sočasnosti

Ostali strokovni delavci:
o Ajda Bivic do 30.9.2019 in Urška Vajda od 1.11.2019 (svetovalna delavka)
o Liljana Gomboc (specialna pedagoginja)
o Špela Žagar Indihar (organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega
režima)
Tehnično osebje:
o
o
o
o

Zahida Ičanović (vodja kuhinje) enote Pokopališka
Marija Brvar (vodja kuhinje) enote Rožlle
Blaško Grubešič (hišnik)
Mirko Mlakar (hišnik)

Strokovne in ostale zadolžitve zaposlenih:
-

Organizacijska vodja enote – Suzana Černe (vodja), Tadeja Stražar (namestnica)
Vodenje strokovnega aktiva vzgojiteljic – Polonca Pišek (vodja), Tadeja Stražar
(namestnica)
Vodenje strokovnega aktiva vzgojiteljic predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja –
Barbara Zupančič (vodja)
Urejanje oglasne deske za starše in oglasnega prostora v garderobi Polonca Pišek,
Tadeja Stražar
Glasbeni kabinet – Katarina Simončič
Likovni kabinet – Vida Teh
Športni kabinet – Vida Teh
Lutkovni kabinet-Polonca Pišek
Urejanje oglasne deske zaposlenih – Suzana Černe
Skrb za urejenost zunanjih površin- vsi zaposleni
Lopa z igračami - vsi zaposleni
Skrb za perilo, nabava higienskih pripomočkov – Suzana Černe
Poverjenik za Cicido – Suzana Černe
Podpora v E-asistentu – piši nam
Humanitarne akcije – Jožica Petelin Žibert
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2. GLOBALNI CILJI ENOTE ROŽLE OBLIKOVANI NA PODLAGI
RAZVOJNEGA PROGRAMA VRTCA JARŠE: Spoznavanje Slovenije »TO SMO
MI«




Doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika.
Spoznavanje ožjega in širšega družbenega okolja.
Oblikovanje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb; spoznavanje, da se
ljudje in okolje, družba in kultura v času spreminjajo.

3. OPERATIVNI CILJI
DRUŽBA
- Otrok razvija interes in zadovoljstvo ob odkrivanju novih znanj o svoji domovini, spoznavanju
pokrajin in njihovih značilnosti.
- Otrok si starosti primerno oblikuje predstavo o domovini.
- Otrok se seznanja s širšo družbo in kulturo.
NARAVA
- Otok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, povezanosti,
stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih.
- Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave.
- Otrok odkriva, spoznava in primerja.
UMETNOST
- Razvijanje sposobnosti izražanja istih doživetij v različnih umetniških jezikih, plesnem,
dramskem, likovnem , glasbenem.
- Usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih iger.
- Razvijanje sposobnosti domišljiskega sooblikovanja ter doživljanje literarnega svet
GIBANJE
-Povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora.
- Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja
JEZIK
- Otrok spoznava knjigo, besedo kot vir informacij.
- Otrok spoznava komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja problemov.
- Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti.
MATEMATIKA
- Otrok rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje stanje.
- Otrok klasificira in razvršča.
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4. NAČELA PREDŠOLSKE VZGOJE VEZANA NA RAZVOJNI PROGRAM
Pri vzgojnem delu upoštevamo vsa načela

5. CELOLETNE NALOGE
-

doseganje ciljev iz različnih področij v dnevni rutini kot so pozitivna samopodoba,
samostojnost pri skrbi zase in lasno zdravje, komunikacijske spretnosti, ki smo jih
ponotranjili in z njimi nadaljujemo brez dodatnega spremljanja.

6. . RAZVOJNI NAČRT VRTCA JARŠE ZA OBDOBJE 2019/2020
Razvojno načrtovanje predstavlja orodje za uvajanje sprememb in s tem pogoje za
kakovostnejši razvoj celotnega Vrtca Jarše.
Vsebuje štiri osnovne procese, katerim sledimo v vseh enotah Vrtca Jarše:
-

Pregled stanja: močna in šibka področja,
Sestavljanje in izbor prioritet in spreminjanje prioritet v specifične cilje,
Udejanjanje načrtovanih prioritet in ciljev,
Evalvacija, s katero se preveri uspešnost udejanjanja zastavljenih ciljev.

Glede na razvojni program, ki ga je oblikoval razvojni tim in bil sprejet na pedagoški konferenci
vzgojiteljskega zbora bomo podrobneje obravnavali temo spoznavanje Slovenije: TO SMO MI!
Kakovostno vzgojno-izobraževalno delo z otroki, strokovni in profesionalni razvoj strokovnih
delavcev bomo krepili z novimi cilji, s pozitivno komunikacijo in ki so zapisani v akcijskem
načrtu za šolsko leto 2019/20 in se bo spremljalo s pomočjo:
 Kolegialnih hospitacij na nivoju starostnih aktivov.
CILJI RAZVOJNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE 2019/20
 zagotavljati kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, strokovni in
profesionalni razvoj strokovnih delavk,
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z evalvacijo na vseh področjih si prizadevati za izboljšanje komunikacije med vsemi
1zaposlenimi, z otroki in starši.
zagotavljati in izboljševati ustrezne materialne pogoje za delo z iskanjem dodatnih virov
financiranja,

7. DNEVNA RUTINA
Dnevni red:
- 6.30 – 8.00 združevanje v dežurni sobi
- 8.00 – 8. 30 igra po želji otrok
- 8.30 – 9.15 zajtrk
- 9.15 – 10.30 načrtovane in spontane dejavnosti
- 10.30 – 10.45 sadna malica
- 10.45 – 12.00 bivanje na prostem
- 12.00 – 12.45 kosilo
- 12.45 – 14.30 počitek
- 14.30 – 15. 30 malica in spontane dejavnosti
- 15.30 – 16.00 združevanje na traktih
- 16.00 – 17.00 združevanje v dežurni sobi
Dnevni red je okviren, saj ga prilagajamo glede na starost otrok (čas kosila, počitek,…)
Dnevni red IPO:
10.30 – prvi prihodi
11.00 – nega, priprava na kosilo
11.30 – 12.00 kosilo
12-00 - počitek
14.30 – popoldanska malica, nega, bivanje na prostem, načrtovane dejavnosti
16.00 – popoldansko združevanje, spontane dejavnosti
17.00 – popoldanska malica 2, nega
17.30 – 20.30 prosta igra, odhodi domov

Prehrana:
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-

Otroke navajamo na kulturno in čim bolj samostojno uživanje obrokov;
otrokom kulturno ponudimo obroke hrane, jih pozitivno motiviramo za uživanje hrane
in jih z njo ne silimo;
otroke spodbujamo k zaužitju zadostne količine tekočine tekom dneva, predvsem
navadne ne ustekleničene vode oz. manj sladkega čaja;
otrokom s prehranskimi alergijami na osnovi zdravniškega potrdila zagotavljamo dietno
prehrano in vsi zaposleni v enoti smo seznanjeni z dietami, ki se jih pri prehranjevanju
otrok dosledno držimo.

Počitek:
- prilagojen je potrebam otrok, ki se med letom lahko spreminjajo;
- za počitek imajo lahko otroci glede na starost in njihove potrebe ljubkovalno igračo,
dudo/stekleničko;
- umirjanje in počitek poteka ob umirjeni glasbi, pravljici, ipd.
Prostor:
- v enoti imamo 3 igralnice ( 2 enota Pokopališka)
- vsak otrok ima svoje mesto v garderobi, ki je označeno z njegovim imenom in znakom.
Bivanje na prostem:
Otrokom skušamo omogočiti čim več gibanja na prostem:
- bivamo na urejenem vrtčevskem igrišču in v atrijih vrtca;
- hodimo na sprehode v bližnjo in daljno okolico vrtca;
- gibamo se po različnih površinah (trava, asfalt, pesek, …).

8. TEME:
-

Teme v skupinah načrtujemo glede na aktualne dogodke, probleme, interese, projekte.
Teme načrtujemo na podlagi predhodnih evalvacij.
Teme bomo načrtovali v skladu smernic razvojnega načrta na temo: Spoznavamo
Slovenijo – TO SMO MI

9. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI za bogatenje razvojnega programa
ter hkrati spodbujanje razvojnih področij s sredinim vrtiljakom
obogatitvenih dejavnosti
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Obogatitvene dejavnosti so del izvedbenega kurikula vrtca. Načrtujejo in izvajajo ga strokovni
delavci vrtca, večkrat v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. V letošnjem letu bo večina teh
dejavnosti potekala v okviru »sredinega vrtiljaka«, kjer se bodo prepletale naslednje dejavnosti:
-

športno gibalne dejavnosti (prilagajanje na vodo za vse otroke v starosti od 4-5 let v
OŠ Savsko naselje), gibanje na prostem, idr.
jezikovne dejavnosti
naravoslovne dejavnosti
umetniško področje (glasbene, likovne, dramske, itd. dejavnosti, ogled predstav
izven vrtca
izbrani projekti po skupinah
dogovorjen stroškovnik za celo leto do 55,00 EUR

Druge obogatitvene dejavnosti:
DEJAVNOST

STAROST

kros Vrtca Jarše (jesenski in spomladanski)

2–6

zobna preventiva

4–6

Mojca Kroflič (ZD Moste)

slovenski tradicionalni zajtrk

1–6

MSŠ in slovenski pridelovalci

Projekt Mali sonček

2–6

starši

Ciciuhec

4–6

knjižnica Jožeta Mazovca

lutkovne predstave v izvedbi dramske
skupine vrtca (decembra, spomladi)

1–6

dramska skupina Vrtca Jarše

obisk Dedka Mraza

1–6

»Pot ob žici«

3–6

Gregorjevo

1–6

pustovanje

1–6

plavalni tečaj

4–5

Obisk PP Moste
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obiski knjižnice

3–6

MKL

Tridnevni tabor

4–5

GORI, DOLI, NAOKOLI

letovanje v Špadićih

5–6

ZLRO

zimovanje na Pokljuki

5–6

Planet otrok

Praznik Vrtca Jarše

1–6

Vrtec Jarše s sodelavci

Fotografiranje (DM, Pust,….)

Foto Prijatelj

Playness pedagogika

3-6

Medgeneracijske delavnice - srečanja

4-6

Jezikovne dejavnosti

4-6

Skupni izlet s starši

4-6

Center Ceneta Štuparja

Med šolskim letom, se lahko dejavnosti spreminjajo in dodajajo, glede na ponudbe. Dogovorjen
stroškovnik je 55 EUR.

10. PROJEKTI
CILJ vseh projektov v Vrtcu Jarše so iskanje v možnostih lažje realizacije naših ciljev na
vseh področjih razvoja otrok in nam nudijo nove ideje, nove poti za lažjo organizacijo,
izvedbo in realizacijo naših vzgojno – izobraževalnih ciljev.
1. Ciciuhec / Bralna značka
Namen: Spodbujanje družinskega branja, ki je usmerjeno dolgoročno.
Cilj: Ustvarjanje pogojev za razvoj bralnih navad in bralne kulture, spodbujanje branja
v družinskem krogu, bogatenje otrokovega besedišča ter seznanjanje otroka s
knjižnico v njegovem neposrednem okolju.
2. Medgeneracijsko učenje
Namen: Povezovanje življenja s tradicijo, druženje, izmenjava izkušenj in znanj,
predvsem pa ohranjanje in širjenje socialne mreže ter ohranjanje materialne varnosti in
kulturne dediščine.
Cilj: Otrok se seznanja s širšo družbo, z izmenjavo izkušenj ter spoznanj in ugotavlja
pomen pomoči ene generacije drugi.
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3. Mali sonček
Namen: Obogatitev programa na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi
gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in
prilagojena otroku.
Cilj: Omogočanje in spodbujanje gibalni dejavnosti otrok.
4. Skrbimo za zdrav vrtec
Namen: Ustvariti takšno vrtčevsko okolje, ki si prizadeva ustvariti pogoje za dobro
počutje in zdravje ter krepi sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljšanje
zdravja v celotnem življenju.
Cilj: Oblikovati vrtčevsko okolje kot skupnost, ki je zavezana k skrbi za dobro počutje
in zdravje ter utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja.
5. Eko vrtiček
Namen: Z vrtičkom povežemo otroke z naravo, ki je glavni vir njihove prehrane, jih
naučimo osnov vrtnarjenja, spretnosti in zdravja.
Cilj: Vzgajanje otrok za družbeno odgovornost do okolja, odgovornost za žive rastline
ter navajanje otrok na zdrav način življenja. Navajanje otrok na potrpežljivost,
sodelovanje in timsko delo, pridobivanje novih znanj ter na timsko delo.
6. Z vrtcem v naravo
Namen: Aktivno preživljanje prostega časa otrok skupaj s svojim starši/starimi starši.
Cilj: Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok v naravi.

7. NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI, KI SE IZVAJAJO PO
POSLOVALNEM ČASU VRTCA (za otroke od 4. leta dalje):
- Tečaj angleškega jezila
- Plesne vaje
- Ostale športne zvrsti: ritmična gimnastika, splošna telovadba, košarka
- Glasbena šola
Obvestila in vabila za te dejavnosti so na oglasni deski pred igralnico in so plačljive ter se bodo
izvajale v popoldanskem času.

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI IZVEN VRTCA:
Kmetija, zimovanje, letovanje, prilagajanje na vodo
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8. PRAZNOVANJA V VRTCU:
-

Osebna praznovanja (pogostitve ob rojstnih dnevih BREZ TORT IN SLADIC, KI
ZAHTEVAJO HLADNO VERIGO).
Praznovanja ob drugih dogodkih in povezana z ljudskim izročilom (teden otroka,
Dedek Mraz, Veseli december, Pust, Gregorjevo)
Kulturni dan
Dan državnosti
Slovenski prazniki, šege in običaji
Mednarodni prazniki (Teden otroka, dan zemlje)

9. SODELOVANJE S STARŠI:
-

vsakodnevno ustno in pisno obveščanje (e- asistent in oglasna deska);
roditeljski sestanki (3x letno);
pogovorne ure o otroku (1x mesečno);
različne delavnice in druge oblike druženja;
Praznik Vrtca Jarše;
svet staršev;
sodelovanje v okviru projektov (Medgeneracijsko sodelovanje, Mali sonček, Z vrtcem
v hribe);
Sklad vrtca Jarše.
E-asistent

10.VLOGA ODRASLEGA:
-

Spodbuda
Pohvala
Pomoč
Aktivna vloga preko pogovora, izbire dejavnosti
Upoštevanje načel uresničevanja ciljev Kurikula za vrtce

Pohvalili bomo z vzpodbudno besedo, z bodrenjem. Veliko lahko naredimo z mimiko obraza
in telesa.
Strokovni delavci poskrbijo za:
izbiro različnih dejavnosti po trajanju, vsebini, prostoru;
možnost izbire, raziskovanje in odkrivanje;
da se otroci dejavnosti udeležijo sproščeno, brez strahu;
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-

raznovrstne metode in oblike dela;
različne materiale, predmete, igrače;
dejavnosti v katerih so otroci čim bolj aktivni;
različne načine, da se otrok lahko izraža;
različne kotičke in povezavo z okoljem;
dejavnosti, ki vključujejo praznovanja, družabnost in proslavljanje;
varnost otrok.

Še posebej pomembno je, da strokovni delavci:
poznajo otrokov razvoj ter ga pozorno opazujejo in spremljajo;
ne posegajo v naravni tok otrokovega razvoja;
ustvarjajo prijazno vzdušje;
sprejemajo otrokove napake kot priložnost za napredovanje otroka;
dajejo otroku odgovornost na določeni ravni;
sodelujejo s starši (izmenjava informacij).

11.OBNOVE do konca koledarskega leta 2019/20
/
12.NAČRT AKTIVA VZGOJITELJIC ENOTE ROŽLE V ŠOLSKEM
LETU 2019/20:
Načrt je okviren in se tekom leta lahko spremeni glede na trenutne dogodke in potrebe, interes
strokovnih delavcev, aktualne teme, predavanj za starše, časovnih omejitev, ipd.
TERMIN

TEME

PRAZNOVANJA / DEJAVNOSTI, KI
JIH NAČRTUJEMO SKUPAJ

SEPTEMBER



LDN oddelkov (smernice, obogatitvene
dejavnosti)
LDN enote (smernice, obogatitvene
dejavnosti, nadstandardni program,
sredin vrtiljak)





uvajalno obdobje
jesenski kros Vrtca Jarše
dejavnosti v okviru Tedna
mobilnosti

Dogovori za sredine vrtiljake.
Organizacija tradicionalnega slovenskega
zajtrka




Teden otroka
Jesenski živžav

OKTOBER


NOVEMBER
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Tradicionalni slovenski zajtrk



Dogovori, organizacija skupnih
dejavnosti za december
Izdelki za novoletni bazar oz .sejem



Priprava na izvedbo akcijskega načrta




obisk Dedka Mraza
Predstava dramske skupine Vrtca
Jarše
Razstava starih predmetov
Decembrski sejem Vrtca Jarše

DECEMBER



JANUAR




Dogovori za zimovanje najstarejših otrok
Polletna evalvacija aktiva vzgojiteljic
Dogovori za skupne dejavnosti v mesecu
februarju (pustovanje, kulturni praznik,
fotografiranje)



Po dogovoru kolegialne
hospitacije



Dogovori za sredine vrtiljake in
Gregorjevo.






pustovanje
zimovanje na Pokljuki (5 – 6 let)
Kulturni praznik
Učimo se slovensko himno in
himno Vrtca Jarše



Načrt za ureditev zeliščno cvetličnega
vrtička



Gregorjevo



Dogovori za Praznik Vrtca Jarše



Sredini vrtiljaki



Dogovori glede nadstandarnih dejavnosti
v mesecu juniju in organizacija dela






pohod »Pot ob žici«
spomladanski kros Vrtca Jarše
vrtec na kmetiji (4 – 5 let)
Praznik vrtca Jarše



Poletno delo!



tečaj prilagajanja na vodo OŠ
Savsko naselje (4-5 let)
letovanje v Špadičih (5 – 6 let)

FEBRUAR

MAREC

APRIL

MAJ

JUNIJ



16. NAČRT AKTIVA POMOČNIKOV VZGOJITELJIC ENOTE ROŽLE
V ŠOLSKEM LETU 2019/20:
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Načrt je okviren in se tekom leta lahko spremeni glede na trenutne dogodke in potrebe, interes
strokovnih delavcev, aktualne teme, predavanj za starše, časovnih omejitev, ipd.
TERMIN

TEME

PRAZNOVANJA / DEJAVNOSTI,
KI JIH NAČRTUJEMO SKUPAJ

SEPTEMBER


Smernice za novo šolsko leto





uvajalno obdobje
jesenski kros Vrtca Jarše
dejavnosti v okviru Tedna
mobilnosti



Organizacija tradicionalnega slovenskega
zajtrka




Teden otroka
Jesenski živžav




Dogovori, organizacija skupnih dejavnosti
za december
Izdelki za novoletni bazar oz . sejem



praznovanje veselega decembra



obisk Dedka Mraza




Polletna evalvacija aktiva pom.vzgojiteljic
Dogovori za skupne dejavnosti v mesecu
februarju (pustovanje, kulturni praznik,
fotografiranje)




Tekoča problematika
Priprava na Gregorjevo




pustovanje
zimovanje (5 – 6 let)



Načrt za ureditev zeliščno cvetličnega
vrtička




Gregorjevo
3.dnevni tabor Gori, doli
naokoli (4 – 5 let)




Dogovori za Praznik Vrtca Jarše
Humanitarne akcije



Prilagajanje na vodo / tečaj na
OŠ Savsko naselje (4 – 5 let)

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

JANUAR

FEBRUAR

MAREC

APRIL

MAJ
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Dogovori glede nadstandarnih dejavnosti v
mesecu juniju in organizacija dela






pohod »Pot ob žici«
športno popoldne s starši,
spomladanski kros Vrtca Jarše
Praznik Vrtca Jarše



evalvacija dela



letovanje v Špadičih (5 – 6 let)

JUNIJ

Datum: 27.09.2019

Zapisala: Polonca Pišek
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