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1. UVOD
V skladu z 21. členom Zakona o vrtcih ( Ur. L. RS št. 100/05, 25/08, 36/10) ter na podlagi
prvega odstavka 41. Člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Urani list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. Člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/l/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06
– ZJZP) in 27. Člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno
prečiščeno besedilo), je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 15. seji dne 31. 03. 2008
sprejel sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Jarše. Na podlagi
zgoraj navedenih zakonskih opredelitev, je letni delovni načrt dokument, s katerim vrtec
določi organizacijo in vsebino življenja in dela vrtca.
Letni delovni načrt je osnovni in splošni dokument vrtca, ki zagotavlja sistematično,
organizirano in načrtno delo v vrtcu. Zajema tako želje in hotenja staršev, kot tudi potrebe in
zmožnosti zaposlenih. Usklajen mora biti tudi z željami in potrebami otrok. LDN je osrednji
dokument, ki opredeljuje cilje na ravni ustanove, ki so usklajeni s strokovnim programom, ki
ga določa Kurikulum.
LDN vrtca se navezuje na individualne Letne delovne načrte oddelkov Vrtca Jarše in
organizacijskih enot.
Izdelan je v skladu z veljavno zakonodajo in priporočili za vzgojno delo Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport.
Z letnim delovnim načrtom se določi:
 organizacija in obratovalni čas vrtca,
 programi vrtca,
 razporeditev otrok v oddelke,
 delo strokovnih in drugih delavcev v vrtcu,
 sodelovanje s starši,
 sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi, zdravstvenimi in drugimi organizacijami,
 mentorstvo pripravnikom,
 aktivnosti za vključevanje vrtca v okolje,
 sodelovanje s šolami, ki izobražujejo delavce za potrebe vzgoje predšolskih otrok,
 program strokovnega izpopolnjevanja delavcev vrtca, programi dela strokovnih
organov vrtca,
 ter kadrovske, materialne in druge pogoje, potrebne za uresničitev vzgojnega
procesa.
Letni delovni načrt sprejme Svet zavoda Vrtca Jarše v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Med drugim je tudi javni dokument. Pri njegovem nastajanju, izvajanju in spremljanju
sodelujejo poleg zaposlenih tudi starši in ostali, ki se zavzemajo za kvaliteten razvoj vrtca v
MOL. Planiranje LDN je interakcijski proces, v katerega so vključeni vsi izvajalci, ki se
zavzemajo za koncepcijo sodobnega vrtca, ki se je kljub mnogim družbenim in socialnim
razmeram zmožen prilagajati novim spremembam in pričakovanjem družbe.
V šolskem letu 2017/18 bomo pozornost namenili kvalitetnemu izvajanju zastavljenih
prioritetnih nalog, spoznavanju vrednot in skrbeli za kakovostno strokovno vzgojno-
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izobraževalno delo. Naš skupni cilj je celosten in uravnotežen razvoj otrok na vseh razvojnih
področjih (gibalnem, jezikovnem, spoznavnem, emocionalnem in socialnem področju).
Ob upoštevanju izhodišč stroke si bomo prizadevali dosegati visoko kakovost v vseh
segmentih dela, za ta namen bomo preko akcijskega načrta realizirali zastavljene cilje
bogatenja in ustvarjanja baze vsega znanja v Vrtcu Jarše.
Strokovni delavci se bodo izpopolnjevali na področju načrtovanja in zapisovanja VIZ dela ter
po realizaciji načrtovanega vzgojnega dela, zapisovanja refleksij in evalvacij in pri tem
uporabljali KARIERNI LISTOVNIK. Le ta je namenjen tudi vrednotenju dela vseh naših
zaposlenih v Vrtcu Jarše.
Naš cilj je tudi profesionalna in osebnostna rast ter razvoj vsakega posameznega strokovnega
in tehnično administrativnega delavca.
2. POSLANSTVO NAŠEGA VRTCA
Živimo v času nenehnih sprememb, iskanj in preverjanj naših odnosov do otrok in ustvarjanju
kar najboljših, ki bodo vodile naše otroke najprej v igrivo, nato pa v ustvarjalno in uspešno
življenje.
Otroci, zaposleni in starši, raziskujemo nove poti, sprejemamo novosti. Omogočamo otrokom
uspešno vzgojo in izobraževanje ter zdravo in srečno otroštvo.
Pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju vzgojno-izobraževalnega dela izhajamo iz
nacionalnega dokumenta Kurikuluma za vrtce, ki ga je dne, 18. marca 1999, sprejel
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Kurikulum je med otroki in odraslimi v naših vrtcih zaživel v vsej svoji razsežnosti.
Ob upoštevanju izhodišč stroke si bomo prizadevali dosegati visoko kakovost v vseh
segmentih našega dela
V ta namen strokovni delavci:
► SKRBIMO ZA OTROKOVO DOBRO POČUTJE, UPOŠTEVAMO OTROKOVE
INDIVIDUALNE RAZLIKE V RAZVOJU IN UČENJU TER STROKOVNO
PODPIRAMO IN SPREMLJAMO OTROKOVO UČENJE IN RAZVOJ.
Dejavnosti, ki jih bomo izvajali:
 postopno uvajanje otroka v vrtec,
 pogovor vzgojitelja s starši pred otrokovim vstopom v vrtec,
 opazovanje in beleženje otrokovega napredka in razvoja,
 opazovanje in beleženje skupinske dinamike in skozi njo prepoznavanje in
upoštevanje individualnih potreb, želja in interesov otrok,
 načrtovanje in analiziranje dejavnosti, ki podpirajo otrokovo učenje in napredek.
► ORGANIZIRAMO SPODBUDNO OKOLJE ZA OTROKOVO UČENJE IN
RAZVOJ TER NJIHOVO SAMOINICIATIVNOST
Dejavnosti, ki jih bomo izvajali:
 koriščenje vseh notranjih in zunanjih prostorov ter bližnje okolice,
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 uporaba različnih materialov, sredstev,
 načrtovanje različnih načinov in oblik dela.
 Uvajanje inovativnih učnih okolij.
► OZAVEŠČAMO SVOJO VLOGO IN SKRBIMO ZA STROKOVNO RAST IN
NAPREDEK.
Dejavnosti, ki jih bomo izvajali:
 skupno planiranje povezovalnih vsebin in dejavnosti našega vrtca skozi obogatitvene
in druge vzgojno izobraževalne dejavnosti,
 timsko reševanje strokovnih vprašanj na strokovnih aktivih,
 analiziranje in refleksija svojega dela,
 strokovno izpopolnjevanje na seminarjih ter uvajanje pridobljenega znanja in
preverjanje novih teoretičnih izhodišč v praksi.
 Skozi evalvacijo svojega dela skrbimo za razvoj vseh deležnikov vzgojno
izobraževalnega procesa.
► STARŠE SEZNANJAMO O OTROKOVEM UČENJU IN RAZVOJU,
PROGRAMIH IN DEJAVNOSTIH VRTCA TER STROKOVNIH IZHODIŠČIH
NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE.
Dejavnosti, ki jih bomo izvajali:
 individualni pogovori s starši,
 govorilne ure za sprotno obveščanje staršev o otrokovem učenju in razvoju,
 redni in izredni roditeljski sestanki,
 skupna druženja otrok, staršev in vzgojiteljev,
 delavnice za otroke in starše,
 okrogle mize, kjer skupaj s starši razpravljamo o vzgojnih dilemah sodobnega časa,
 opazovanje, beleženje in refleksija otrokovih dosežkov,
 pisno obveščanje staršev o programu in dejavnostih v oddelku preko oglasne deske, easistenta, naše spletne strani ter predavanja strokovnjakov v okviru »Šole za starše«.
Otrokom ustvarjamo spodbudno, zdravo in prijazno okolje, kjer je vsak otrok opažen in
sprejet.
Otrokom želimo zagotoviti:
 varno, zdravo, prijetno in razumevajoče okolje,
 prijazne, kvalitetne, strpne in sproščene medsebojne odnose,
 z igro ter raznovrstnimi dejavnostmi in vsebinami ustvariti spodbudno okolje za
uspešen otrokov razvoj,
 spodbuditi ustvarjalnost in otroško domiselnost,
 omogočiti prijetno čustveno doživljanje ter prepoznavanje in izražanje svojih čustev,
 skozi igro razvijati sproščenost, igrivost, spontanost in samostojnost,
 spodbujati samoiniciativnost otrok v vrtcu pri oblikovanju dejavnosti v vrtcu ter
evalvaciji dejavnosti.
Radi sprejemamo novosti, raziskujemo nove poti in se trudimo pridobiti čim več znanja.
Vsi skupaj, otroci in odrasli vrtca, se učimo ter ustvarjamo lepši in boljši svet, v katerem
odraščajo srečni, zdravi, zadovoljni in uspešni otroci.
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Staršem pomagamo pri vzgoji otrok ter jih spodbujamo k aktivnemu sodelovanju in s
tem tudi bogatenju našega dela.
3. VIZIJA VRTCA JARŠE
Naša vizija je nastala v sodelovanju vseh zaposlenih in tudi staršev, ki so sodelovali pri
oblikovanju nove vizije našega vrtca. Le ta je v skladu z našimi vrednotami in etičnim
ravnanjem vseh udeležencev v procesu vzgoje in izobraževanja in jo skupaj živimo skozi vse
naše dejavnosti v okviru rednega, obogatitvenega ter nadstandardnega programa. Z
raznovrstnimi in vsebinsko bogatimi vzgojno izobraževalnimi dejavnostmi ter projekti,
bogatimo naše vsakodnevne dejavnosti in vzgojno- izobraževalno prakso.
Vizija nam daje in bo dajala smernice in energijo za doseganje zastavljenih ciljev, ki smo jih
zastavili v našem mnogoletnem razvojnem programu.
Uresničevanje vizije lahko zagotovi osebje, ki je kvalificirano in usposobljeno, da sprejme
koncept dela, ki ga predvideva Kurikulum in da profesionalno odgovarja na odzive.

VIZIJA VRTCA JARŠE
Strokovno in profesionalno ustvarjamo pogoje in skrbimo za
optimalen otrokov razvoj. K ciljem stremimo pošteno in pravično, z
željo po doseganju spoštovanja in sodelovanja med vsemi. Z znanjem
in modrostjo gradimo zaupanje, pripadnost ter solidarnost, v
zadovoljstvo otrok, zaposlenih in staršev.
TO SMO MI!
3.1 DOLGOROČNI CILJI:
 krepitev strokovnih kompetenc vzgojiteljev za integracijo etike in vrednot v vzgojno
izobraževalno delo.
 Ozaveščanje in motiviranje otrok za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki,
vrednotah in znanju.
 Ozaveščanje in motiviranje staršev za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki,
vrednotah in znanju.
 Krepitev stabilne družbe, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju.
ZATO:

 Skrbimo za zdravo, varno, ustvarjalno ter spodbudno učno okolje za učenje in
razvoj potencialov vseh otrok ter zagotavljamo, glede na možnosti ustrezne
življenjske in delovne pogoje.
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 Naša ravnanja podpirajo naše vrednote in smo otrokom pozitiven in spodbuden
vzgled.
 Ustvarjamo pogoje za dobro klimo in kulturo medsebojnih odnosov ter nudimo
možnosti za strokovno in osebnostno rast zaposlenih.
 Skrbimo za medsebojno povezovanje in sodelovanje z družinami, ter razvijamo
sodelujoče partnerstvo s starši.
 Razvijamo demokratične medsebojne odnose, ki spodbujajo zavedanje lastne
identitete in kulture ter spoznavanje in sprejemanje drugih kultur.
 Vključujemo otroke s posebnimi potrebami in dajemo poudarek vzgoji,
medsebojni strpnosti, solidarnosti, spoštovanju ter sprejemanju drugačnosti in
življenju v sožitju z drugimi.
V svojo prakso bomo vnašali principe aktivnega učenja. Pripravljali bomo razvojno
primerne dejavnosti in primere dobrih praks preko vseh vzgojnih in izobraževalnih
dejavnosti, ki izhajajo iz vseh področij kurikula, upoštevajoč vzgojna načela, cilje
predšolske vzgoje pri vsakodnevnem delovanju našega vrtca in program bogatili še z
mnogimi obogatitvenimi dejavnostmi, s katerimi bomo bogatili naše znanje ter še naprej
ustvarjali bazo znanja Vrtca Jarše.
Skrbeli bomo za to, da bodo igralni prostori, didaktična sredstva in materiali urejeni tako, da
jih bodo otroci lahko uporabljali na najrazličnejše načine. Upoštevali bomo njihove
iniciative, interese in cilje. Spodbujali bomo njihovo sklepanje in razmišljanja na tak način,
da jim bomo zastavljali zanimive in za njih aktualne probleme, jim omogočali, da pridobivajo
izkušnje ter razvijajo kritično mišljenje, tudi s pomočjo evalvacije lastnih dejavnosti in
vsakodnevne igre.
4. KODEKS ETIČNEGA RAVNANJA V VRTCU
Delavke in delavci vrtca se zavedamo, da nam starši zaupajo svoje otroke. Zavedamo se
obveznosti in odgovornosti, ki jih s tem prejemamo, do otrok, staršev in družine.
Področja odgovornosti delavcev v vrtcu so:





odgovornost do otrok,
odgovornost do staršev in družin,
odgovornost do delovne organizacije in sodelavcev,
odgovornost do širše skupnosti.

Dobrobit otroka nam predstavlja najvišjo vrednoto, na kateri temeljijo in so ji
podrejene vse ostale vrednote v zgoraj omenjenih področjih. Te vrednote so:








spoštovanje osebnega dostojanstva in integritete otrok,
zagotavljanje varnega, zdravega, razumevajočega in spodbudnega okolja za otroka,
uresničevanje pravice otrok do enakih možnosti,
delo z otroki temelji na poznavanju in razumevanju značilnosti otrokovega razvoja v
določenem starostnem obdobju in na značilnostih posameznega otroka,
vrednotenje in negovanje telesnih vezi med otrokom in družino,
strokovna pomoč staršem pri vzgoji njihovega otroka,
spoštovanje zasebnosti družine,
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spoštovanje in uresničevanje programa vrtca, njegovih usmeritev in vrednot,
spoštovanje in zaupanje v odnosih do sodelavcev,
ustvarjalno sodelovanje v korist dobrobiti otrok in kvalitete programa,
oblikovanje in ustvarjanje delovnih pogojev, ki negujejo kompetenco,
samospoštovanje, profesionalnost in ustvarjalnost osebja.

5. NAČELA PREDŠOLSKE VZGOJE







demokratičnost,
pluralizem,
avtonomnost, strokovnost in odgovornost zaposlenih,
enaka možnost za otroke in starše, upoštevanje različnosti med otroki,
pravica do izbire in drugačnosti in
ohranjanje ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja.

6. CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE
 razvijati sposobnosti razumevanja in spremljanja sebe in drugih – razvijati lastno
identiteto,
 razvijati sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujati čustveno doživljanje in
izražanje,
 ustvarjati pozitivno čustveno in socialno klimo na osnovi pozitivnih interakcij,
 negovati radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje
neodvisnega mišljenja,
 spodbujati jezikovni razvoj 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,
 razvijati gibalne sposobnosti in spretnosti,
 razvijati samostojnost pri higienskih navadah in pri skrbi zase in za zdravje.
7. PREDSTAVITEV ZAVODA IN ORGANIZACIJSKA SHEMA
MESTNA OBČINA LJUBLJANA (ustanoviteljica)
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

VRTEC JARŠE

ENOTA KEKEC

ENOTA MOJCA

Hermana Potočnika 15, 1000 Ljubljana

Clevelandska 13, 1000 Ljubljana
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ENOTA ROŽLE

ENOTA ROŽLE

Rožičeva 10, 1000 Ljubljana

Pokopališka ulica 30, 1000 Ljubljana

RAVNATELJICA

PEDAGOŠKO STROKOVNI SEKTOR

POSLOVNO UPRAVNI SEKTOR

POMOČNICA RAVNATELJICE

UPRAVNA SLUŽBA
Finančno-administrativni referenti
Računovodja - zunanja izvajalka: Leona
Trifunovič, Aletri s.p.
Administrator
Poslovna sekretarka 1/2
Knjigovodja 1/2

ORGANIZACIJSKE VODJE VRTCA

TEHNIČNO VZDRŽEVALNA
SLUŽBA
HIŠNIK – VZDRŽEVALEC
PERICA
ŠIVILJA
Čistilni servis – zunanji izvajalec, Anetta
d.o.o.

STROKOVNI SODELAVCI
SVETOVALNA DELAVKA

KUHINJE

SPECIALNA PEDAGOGINJA

KUHAR

VODJA ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA
REŽIMA

KUHARSKE POMOČNICE

VODJA PREHRANE

LDN 2017/2018
Pripravila Diana Šumenjak, spec.
ravnateljica

10

7.1. RAZPOREDITEV GOSPODARSKO UPRAVNEGA SEKTORJA

RAVNATELJICA – Diana Šumenjak, spec.

POMOČNICA RAVNATELJICE
Vida Teh

ORGANIZACIJSKA VODJE ENOTE
KEKEC: Tanja Hršak
MOJCA: Petra Koritnik
ROŽLE: Suzana Černe

ADMINISTRATIVNI
DELAVCI

TEHNIČNA SLUŽBA

KUHINJE
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Administrator V: Nataša
Černe

VZDRŽEVALEC-HIŠNIK

KUHAR V:

Blaško Grubešič

Zahida Ičanović

Poslovna sekretarka VII/I:
Zdenka Žagar SDM 1/2

Mirko Mlakar

Marija Brvar
Ferida Velić
Polonca Lavrin Utenkar

RAČUNOVODSTVO

KUHAR IV:

(zunanja izvajalka: Aletri,
Leona Trifunović, s.p.)

Marjanca Kralj

Knjigovodja VI:

Jožica Kocmur

Zdenka Žagar SDM ½- Bnadomešča

Suzana Simonič

Katja Kecelj SDČ ½ DO 19.
10. 2017
PERICA:

KUHARSKA
POMOČNICA III:

Nada Božović

Stanka Žužek
Tatjana Žibert

ŠIVILJA:
KUHARSKA
POMOČNICA II:
Metka Praprotnik
Čiščenje: zunanji izvajalci
Anetta d.o.o.

Julija Vesel
INVALIDI (delo z
omejitvami):
Ranka Cvjetković SDČ 1/2

o SDČ – skrajšani delovni čas
o SDM – sestavljeno delovno mesto
7.2. RAZPOREDITEV PEDAGOŠKO STROKOVNEGA SEKTORJA
RAVNATELJICA
DIANA ŠUMENJAK, specialistka managementa v izobraževanju
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POMOČNICA RAVNATELJICE VSE ENOTE
VIDA TEH, diplomirana vzgojiteljica

ORGANIZACIJSKA VODJE ENOTE
KEKEC: Tanja Hršak
MOJCA: Petra Koritnik
ROŽLE: Suzana Černe

SVETOVALNA DELAVKA –

VSE ENOTE

Ajda Bivic
MOBILNA SPECIALNA PEDAGOGINJALilijana Gomboc
VODJA ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA IN
PREHRANE

VSE ENOTE

Špela Žagar Indihar
Zdravstveno higienski režim – SDM - 1/2
VODJA PREHRANE

VSE ENOTE

Špela Žagar Indihar
SDM – 1/2
ENOTA KEKEC

ENOTA MOJCA

ENOTA ROŽLE

VODJA ENOTE: Tanja Hršak

VODJA ENOTE: Petra
Koritnik

VODJA ENOTE:
Suzana Černe

VZGOJITELJICE:

VZGOJITELJICE:

VZGOJITELJICE:

Suzana Gregorčič

Mateja Jagodič

Ana Harjač

Mateja Bončina

Amelija Ferrari

Polona Pišek

Natalija Rehlova

Barbara Lesjak

Mojca Rajnar

Marta Letnar

Nataša Meglič

Zora Jazbinšek

Tanja Hršak

Katarina Kržič

Tadeja Stražar

Marijana Magdič

Darja Mujkič

Milka Drenik/ Maja Černigoj
do vrnitve Milke Drenik

Metka Blatnik

Špela Guštin

Petra Koritnik
Vida Sadar

Ana Bandelj
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Ružica Jagodič

Tatjana Hatze
Mojca Bavdek

Vzgojiteljica-invalid delovno mesto z omejitvami:
sočasnost, pomoč OPP,
SPREMSTVO, …
 Dragica Troha –½
SDČ

Lea Kumar
Tanja Dolinšek/Helena
Smolič
Polona Pintarič Janša
SOČASNOST:
Helena Smolič 1/2

POMOČNICE/NIKI
VZGOJITELJIC:

POMOČNICE/NIKI
VZGOJITELJIC:

POMOČNICE/NIKI
VZGOJITELJIC:

Muharema Zulić

Mateja Selakovič

Anja Zupan

Mojca Uršič Simončič

Teja Škulj/Monika Primar do
vrnitve Teje Škulj

Maja Klančnik

Monika Primar/Jožica
Petelin Žibert do njene
vrnitve
Vojka Hočevar

Matic Černe

Aleksandra Jankovič/Tina
Bogataj (porodniška)

Daša Hološević Džekić

Gregor Perovšek

Barbara Zupančič

Anja Baloh

Adela Curk

Katarina Simončič

Darja Ščavničar

Maja Černigoj (nad. B v E.
Kekec)/Anja Škulj

Danijela Djurić

Sanela Prpič

Marinka Koritnik/Darja
Ščavničar do njene vrnitve
Nataša Povše

Husmira Kurtovič
Zdenka Morela
Tina Nišič

SOČASNOST:
 Brigita Kosec
Dornik, deljen
DČ

Marjetka Biserka Adamlje
SOČASNOST:
 Klemen Kuhar

Tanja Šurbek
Vesna Magdalenič
Jasmina Bogičevič
SOČASNOST:
 Danica Marot
 Tanja Dolinšek ½
 Helena Smolič
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Nekatere kolegice so odsotne zaradi daljših bolniških in porodniških odsotnosti, tudi
koriščenja LD, ki je bil neizkoriščen zaradi dolge bolniške odsotnosti, zato smo zaposlili
nove ljudi ali pa smo glede na protokol MIZŠ delavce kadrovsko prerazporedili znotraj
našega vrtca.
V času trajanja delovnega razmerja se lahko za delavca delovni čas neenakomerno razporedi
in začasno prerazporedi (npr. zaradi večjega obsega dela, nastopov, izvedbe kulturnih
prireditev, potrebe po nadomeščanju odsotnih vzgojiteljev in vzgojiteljev – pomočnikov
vzgojiteljev, v skladu z LDN v času izvajanja zimovanj, letovanj, kmetije, ipd, organizacije
dela za novo šolsko leto, ipd.).
8. RAZPOREDITEV OTROK V ODDELKE in MATERIALNI POGOJI
8.1. PREDSTAVITEV ENOTE KEKEC
VRTEC JARŠE - ENOTA KEKEC
Ulica Hermana Potočnika 15
1000 Ljubljana
Vrtec se nahaja v naselju Jarše v bližini OŠ Jožeta Moškriča. Ima veliko v letu 2015
prenovljeno travnato igrišče z igrali. Peskovniki, tobogan, gugalnice in plezalo nudijo
otrokom različne možnosti za igro in razvoj gibalnih spretnosti. V enoti Kekec so štirje trakti
s samostojnimi vhodi: modri, rumeni, rdeči, zeleni in oranžni (prizidek). Enota ima deset
oddelkov; dva oddelka 1-2, dva oddelka 2-3, dva oddelka 3-4, dva oddelka 4-5 let in dva
oddelka 5-6 let.
Dnevni program enote: 6.00 – 17.00
Pedagoški delavci:
Rdeči trakt:
Ružica Jagodič (vzg.), Adela Curk (pom. vzg.) 2-3 Kapljice
Špela Guštin (vzg.), Danijela Djurič (pom. vzg.) 2-3 Levčki
Zeleni trakt:
Ana Bandelj (vzg.), Monika Primar (pom. vzg.) 3-4 Žogice
Tanja Hršak (vzg.), Nataša Povše (pom. vzg.) 3-4 Sončki
Rumeni trakt:
Marijana Magdič (vzg.), Darja Ščavničar (pom. vzg.) 4-5 Sovice
Mateja Bončina (vzg.), Muharema Zulič (pom. vzg.) 4-5 Sončnice
Modri trakt:
Suzana Gregorčič (vzg.), Matic Černe (pom. vzg.) 5-6 Pikiji
Natalija Rehlova (vzg.), Anja Zupan (pom. vzg.) 5-6 Želvice
Oranžni trakt:
Marta Letnar (vzg.), Gregor Perovšek (pom. vzg.) 1-2 Metulji
Milka Drenik/Maja Černigoj (vzg.), Marinka Koritnik (pom. vzg.) 1-2 Medvedki
Ostali pedagoški delavci:
Dragica Troha (vzg.) – za zagotavljanje sočasnosti ½ delovnega časa
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Klemen Kuhar (pom. vzg.) – za zagotavljanje sočasnosti
Ostali strokovni delavci:
Ajda Bivic (svetovalna delavka)
Liljana Gomboc (specialna pedagoginja)
Špela Žagar Indihar vodja PHZR
Tehnično osebje:
Ferida Velič (vodja kuhinje)
Jožica Kocmur (kuharica)
Stanka Žužek (kuharica)
Tatjana Žibert (kuharica)
Metka Praprotnik (šivilja)
Mirko Mlakar (hišnik)
8.2. ENOTA MOJCA
Enota Mojca je največja enota Vrtca Jarše. V enoti je 14. oddelkov. Enota ima razdelilno
kuhinjo, kjer pripravljamo zajtrk in malico za vse oddelke in razdeljujemo kosilo za oddelke
2. starostnega obdobja (kosila za to starostno obdobje kuhajo v Vrtcu Zelena jama). Enota
ima tudi mlečno kuhinjo, kjer kuhamo kosilo za oddelke 1. starostnega obdobja.
Enota ima zunanje in popolnoma prenovljeno ograjeno igrišče v letu 2016 in urejen atrij s
senčenjem za bivanje na prostem za oddelke od 1-3 let. V enoti je urejen zelenjavni in zeliščni
vrtiček, namenjen vzgoji raznovrstnih vrtnin ter zelišč in krepitvi odnosa in povezanosti z
naravo.
V enoti imata sedež pomočnica ravnateljice in mobilna specialna pedagoginja.
Enota je locirana v strnjenem naselju v neposredni bližini OŠ Nove Jarše.
Predstavitev skupin
A-TRAKT
A1 3-4 Bibe
Petra Koritnik,
vzgojiteljica
Zdenka Morela, pom.
vzg.
B-TRAKT
B1 2-3 Jagode
Amelija Ferrari,
vzgojiteljica
Mojca Uršič Simončič,
pom. vzg.

A2 4-5 Zajčki

A3 4-5 Delfini

Tatjana Hatze,
vzgojiteljica
Sanela Prpič,
pom. vzg.

Barbara Lesjak,
vzgojiteljica
Maja Klančnik,
pom. vzg.

B2 2-3 Modri
dirkači
Mateja Jagodič,
vzgojiteljica
Mateja Selakovič,
pom. vzg.

B3 2-3
Pikapolonic
Metka Blatnik,
vzgojiteljica
Marjetka Biserka
Adamlje, pom.
vzg.

A4 5-6
Dinozavri
Nataša Meglič,
vzgojiteljica
Jasmina
Bogičevič pom.
vzg.
B4 3-4 Lunice
Lea Kumar,
vzgojiteljica
Tanja Šurbek,
pom. vzg.
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C-TRAKT
C1 1-2 Miške
Tanja Dolinšek/Helena
Smolič, vzgojiteljica
Tina Bogataj
(porodniška)/Aleksandra
Jankovič, pom. vzg.
D-TRAKT
D1 5-6 Ribe
Darja Mujkič
vzgojiteljica
Maja Černigoj/Anja
Škulj, pom. vzg.

C2 1-2 Muce
Polona Pintarič
Janša,
vzgojiteljica
Barbara
Zupančič, pom.
vzg

C3 1-2 Polžki
Katarina Kržič,
vzgojiteljica
Vesna
Magdalenič, pom.
vzg.

D2 5-6 Zmajčki
Mojca Bavdek
vzgojiteljica
Tina Nišič, pom.
vzg.

D3 5-6 Čebelice
Vida Sadar
vzgojiteljica
Mija Kurtovič,
pom. vzg.
Mojca Bartolič,
spremljevalka

Zagotavljanje sočasnosti:
Dana Marot-pomočnica vzgojiteljice
Helena Smolič, vzgojiteljica za dopolnjevanje v oddelku C1 ter za zagotavljanje sočasnosti
Tanja Dolinšek ½ pomočnica vzgojiteljice
Tanja Dolinšek ½ vzgojiteljica (izvajanje obogatitvene dejavnosti vrtca- angleške urice)
Odpiralni čas posameznih traktov:
A-trakt 7.00 – 16.00 dežurna igralnica A2
B-trakt 6.00 – 17.00 dežurne igralnica B2
C-trakt 7.00 – 16.00 dežurna igralnica C2
D-trakt 7.00 – 16.00 dežurna igralnica D2
Tehnično osebje:
Kuhinja:
Polonca Lavrin Utenkar,
Marjanca Kralj,
Julija Vesel,
Suzana Simonič,
Ranka Cvijetković
Perica: Nada Božović
Hišnik: Blaško Grubešič
Ostali pedagoški kader
Pomočnica ravnateljice: Vida Teh
Mobilna specialna pedagoginja: Lilijana Gomboc
8.3. ENOTA ROŽLE
Enota Rožle se nahaja na dveh lokacijah. Dva oddelka 2. starostnega obdobja in kombinirani
oddelek izmenično popoldanski oddelek so na Rožičevi 10 in 2 oddelka, in sicer en oddelek 1.
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in 1 oddelek kombiniranega starostnega obdobja sta v hiši na Pokopališki 15. Hiša ima svojo
mlečno kuhinjo, kjer se pripravljajo kosila za otroke 1. starostnega obdobja za obe hiši enote
Rožle. Za bivanje na prostem imata obe enoti prenovljeni igrišči. Poslovni čas enote je od
6.30 do 17.00

ENOTA ROŽLE,
ROŽIČEVA 10
R 3 ORANŽNA 46 Rožletki
Mojca Rajnar,
vzgojiteljica
Daša Hološević
Džekić, pom. vzg.

POKOPALIŠKA
30
R 1- 1-3 Muce
Zora Jazbinšek,
vzgojiteljica
Vojka Hočevar,
pom. vzg.

R 4 RDEČA 4-6
Medvedki
Tadeja Stražar,
vzgojiteljica
Jožica Petelin
Žibert, pom. vzg.

R 5 RUMENA 1-6
Zajčki
Polonca Pišek,
vzgojiteljica
Katarina Simončič,
pom. vzg.
Brigita Kosec Dornik,
pom. vzg, za
zagotavljanje
sočasnosti

R 2 2-4
Pikapolonice
Ana Harjač,
vzgojiteljica
Anja Baloh, pom.
vzg.

Brigita Kosec Dornik, pom. vzg, za zagotavljanje sočasnosti
Tehnično osebje:
Zahida Ičanović
Marija Brvar
Mirko Mlakar
Blaško Grubešič
9. ORGANIZACIJA IN POSLOVNI ČAS VRTCA
V OKVIRU VRTCA JARŠE POSLUJEJO ENOTE:


Enota Kekec,
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Enota Mojca,
Enota Rožle na dveh lokacijah

URADNE URE UPRAVE VRTCA
KNJIGOVODJA ½ DČ IN POSLOVNI
SEKRETAR ½ DČ

RAVNATELJICA
Diana Šumenjak, spec.

Zdenka Žagar
KNJIGOVODJA ½ DČ
Katja Kecelj ½ DČ (nadomešča B
odsotnost do 19. 10. 2017), nato nova
zaposlitev

POMOČNICA RAVNATELJICE
Vida Teh

ADMINISTRATOR
Nataša Černe

VSAK DAN

V enoti vrtca Rožle -uprava

7.00 – 15.00

SREDA: 12.30 – 14.30
V enoti vrtca Mojca
TOREK: 12.30 – 14.30

Vrtec posluje pet dni v tednu. Ob sobotah, nedeljah in praznikih vrtec ne posluje. Poslovni
čas vrtca je 11 ur in je prilagojen potrebam staršev ter racionalni organizaciji življenja in dela
vrtca.
Vzgojno delo v vrtcu poteka v slovenskem jeziku, v oddelkih I. in II. starostnega obdobja ter
v kombiniranem izmenično popoldanskem oddelku.
Število otrok v oddelkih v soglasju z Mestno občino Ljubljana lahko presega normative za
dva otroka na oddelek. V enoti Mojca je zmanjšan normativ zaradi manjših igralnic. V enoti
Rožle, Rožičeva 10 je zaradi manjše igralne površine zmanjšan normativ otrok na
maksimalno število 16 otrok.
Vrtec si pridržuje pravico, da združuje več skupin otrok na začetku in koncu poslovnega
časa, v času počitnic, prenov/sanacij vrtca in ob pojavu izjemnih okoliščin (bolezni).
Po 5. členu Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca lahko vrtec
ob začetku novega šolskega leta ali izjemoma tudi med šolskim letom, ob upoštevanju
predpisanih normativov in zaradi potreb po vključitvi novih otrok, ki so uvrščeni na centralni
čakalni seznam, organizacijsko preoblikuje oz. spremeni sestavo oddelkov. O spremembi vrtec
predhodno obvesti starše.
4. člen Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca, vrtcu dovoljuje,
da lahko skladno s potrebami staršev in potrjeno sistemizacijo delovnih mest združuje več
oddelkov na začetku in koncu poslovnega časa ter ob pojavu izjemnih okoliščin. Vrtec lahko v
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času šolskih počitnic in v dnevih pred in med prazniki, zaradi racionalne organizacije dela in
vzdrževalnih del glede na število prisotnih otrok, za določeno obdobje zapre posamezne enote
in oddelke, ob tem pa zagotovi vključitev otrok v druge enote in oddelke.
Program izvajata vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. Dnevni program v oddelkih I. starostnega
obdobja izvajata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice s sočasno prisotnostjo 6 ur dnevno, v
kombiniranem oddelku 5 ur in v oddelkih II. starostnega obdobja 4 ure. Sočasna prisotnost
vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja se zagotavlja z urnikom posameznega zaposlenega in se
preko leta spreminja zaradi organizacijskih potreb, vendar se načelno ne podaljša preko
delovne obveze.
Delovna obveznost vzgojitelja obsega pripravo na vzgojno delo, načrtovanje in izvajanje
vzgojnega dela, delo s starši ter sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu;





6 ur – neposredna delovna obveza v oddelku,
0,5 ure – odmor,
0,5 ure – namenjeno za interna izobraževanja, sodelovanje na srečanjih s starši,
strokovni aktivi, timsko delo, pedagoške konference, priprava vzgojnega materiala in
pripomočkov ter druga dela.
1 ura – načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela in priprave na vzgojno delo,
refleksija načrtovanih dejavnosti, osebne mape otrok, dnevnik dela, e-asistent ter
druga potrebna dela, izobraževanja.

Delovna obveznost pomočnika vzgojitelja obsega sodelovanje z vzgojiteljem pri
načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku ter opravljanje drugih nalog,
povezanih z dejavnostjo vrtca;




7 ur – neposredna delovna obveza v oddelku,
0,5 ure – odmor,
0,5 ure – namenjeno za izobraževanje, sodelovanje na srečanjih s starši, strokovni
aktivi, timsko delo, pedagoške konference, priprava vzgojnega materiala in
pripomočkov ter druga dela.

Vsi zaposleni imajo 40 – urno tedensko obvezo.
Vodstveni, administrativni, strokovni in tehnični delavci imajo določen delovni čas z opisom
del in nalog, ki se lahko spreminja ali dopolnjuje na osnovi potreb vrtca.
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic imajo določen delovni čas, ki se spreminja glede na
potrebe zaposlenih v vrtcu.
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic lahko glede na KPVIZ izrabijo 2 dni dopusta med
šolskim letom / izhodišče je šolski koledar / v dogovoru z organizacijsko in pedagoško vodjo
ter v soglasju z ravnateljico. Preostali del dopusta se izrabi v času poletnih mesecev ( junij,
julij, avgust ) in v času šolskih počitnic, ko se v vrtcu zmanjša število otrok zaradi šolskih
počitnic. Na osnovi anket staršev o prisotnosti otrok v vrtcu že vrsto let ugotavljamo najmanj
30% osip glede na rezultate anket.
Zaposleni za vsako odsotnost zaprosijo/sporočijo na predpisanem obrazcu vodji enote in
ravnateljici.
Vrtec vodi dnevno elektronsko evidenco o prisotnosti zaposlenih v vseh enotah vrtca
Jarše.
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Vodja enote vrtca še vedno in do uveljavitve enotnega elektronskega evidentiranja in
arhiviranja kadrovske evidence, vodi listo prisotnosti zaposlenih, ki jo zadnjega dne v mesecu
odda na upravo vrtca – tajništvo, pomočnici ravnateljice in ravnateljici.
V primeru odsotnosti vodje, vodi evidenco o prisotnosti zaposlenih, namestnik vodje.
Namestniki v enotah:
Enota Kekec: Marta Letnar
Enota Mojca: Amelija Ferrari
Enota Rožle: Ana Harjač
Delovni čas je določen v planu dela za vsako enoto posebej. Nadomeščanje delavcev v
primeru odsotnosti z dela ureja vodja enote v soglasju z ravnateljico, v njeni odsotnosti pa v
soglasju s pomočnico ravnateljice.
Delovni čas tehnični kader
Delovni čas

Ime in priimek

Profil

Žagar Zdenka

Poslovni sekretar/knjigovodja

7.30 – 11.30

Nataša Černe

Administrator

6.45 - 14.45

Katja Kecelj
nadomeščanje B
odsotnosti Zdenke
Žagar do 19. 10.
2017, nato nova
zaposlitev, zaradi
upokojitev delavke
na tem DM

Knjigovodja VI do 19. 10. 2017

11.00 – 15.00

Blaško Grubešič

Hišnik – vzdrževalec

6.00 – 14.00

Mirko Mlakar

Hišnik – vzdrževalec

6.30 – 14.30

Marija Brvar

Kuharica

7.00 – 15.00

Polonca Lavrin
Utenkar

Kuharica

6.30 – 14.30

Zahida Ičanović

Kuharica

6.00 – 14.00

Ferida Velić

Kuharica

6.30 – 14.30

Marjanca Kralj

Kuharica

6.00 – 14.00

Jožica Kocmur

Kuharska pomočnica

6.00 – 14.00

Stanka Žužek

Kuharska pomočnica

6.30 - 14.30

Tatjana Žibert

Kuharska pomočnica

6.30 - 14.30

Julija Vesel

Kuharska pomočnica

6.00 - 14.00

Suzana Simonič

Kuharska pomočnica

6.30 - 14.30
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Metka Praprotnik

Šivilja

6.30 – 14.30

Nada Božovič

Perica

5.15 - 13.15

Ranka Cvjetkovič

Invalid- Delo z omejitvami

Polovičen delovni čas 7.30-11.30

Seznam zaposlenih, ki opravljajo dela in naloge na upravi oziroma na dislocirani enoti
Kekec in Mojca:
 Pomočnica ravnateljice usklajuje organizacijo življenja otrok in zaposlenih s
posamezno organizacijsko vodjo enot, Tanjo Hršak, Petro Koritnik in Suzano Černe
po nalogu in pooblastilih ravnateljice.
 Špela Žagar Indihar, vodja prehrane ½ delovni čas, 20 ur/teden in zdravstveno
higienskega režima, ½ delovni čas, 20 ur/teden , opravlja dela v enoti Kekec za cel
Vrtec Jarše.
 Svetovalna delavka – Ajda Bivic, univ. dipl. ped. Svoja dela in naloge opravlja 40
ur tedensko za cel vrtec v enoti Kekec Vrtca Jarše – glede na dogovor in potrebe s
strokovnimi delavkami.
 Specialna pedagoginja, Lilijana Gomboc opravlja svoje delo v obliki individualnih ur
za potrebe otrok s posebnimi potrebami.
 Knjigovodske posle opravljata v obsegu 20 ur na upravi, Zdenka Žagar ter Katja
Kecelj, ki nadomešča daljšo bolniško odsotnost Zdenke Žagar v obsegu 20 ur do 19.
10. 2017.
 Poslovna sekretarka v obsegu 20 ur na upravi, Zdenka Žagar
 Administrativna dela opravlja v obsegu 40 ur na teden Nataša Černe.
 Hišnik – vzdrževalec, Blaško Grubešič in Mirko Mlakar skrbita za urejenost
okolice in vzdrževalna dela in druge naloge, ki so v skladu z opisom del in nalog na
vseh lokacijah vrtca.
Zunanji izvajalci javne službe vrtca:
 Računovodstvo, Leona Trifunovič, Aletri, s.p., opravlja dela in naloge
računovodskih storitev za cel vrtec.
 Čiščenje vrtca opravlja zunanji čistilni servis Anetta d.o.o.
9.1. NADOMEŠČANJE ODSOTNOSTI ZAPOSLENIH
PEDAGOŠKO STROKOVNI SEKTOR
o Ravnateljico Diano Šumenjak, nadomešča pomočnica ravnateljica Vida Teh in vodje
enot po potrebi in pooblastilu.
o Vodje enot Petro Koritnik, Suzano Černe, Tanjo Hršak, s pooblastilom nadomešča
njena namestnica ali ena izmed strokovnih delavk vrtca.
o Vodjo enote Kekec nadomesti vzgojiteljica Marta Letnar.
o Vodjo enote Mojca nadomesti vzgojiteljica Amelija Ferrari.
o Vodjo enote Rožle nadomesti vzgojiteljica Ana Harjač.
o Svetovalno delavko, nadomesti pomočnica ravnateljice Vida Teh.
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o Vodjo prehrane in vodjo ZHR nadomešča pomočnica ravnateljice Vida Teh ali katera
izmed vodij enot.
o Za strokovne delavce vrtca se zaposli nov ustrezen kader ali začasno zagotovi pomoč
študenta pedagoške stroke.
ADMINISTRATIVNO - TEHNIČNI SEKTOR
o Poslovno sekretarko in knjigovodjo Zdenko Žagar nadomesti administratorka Nataša
Černe in knjigovodkinja Katja Kecelj oziroma novo zaposlena oseba na DM
knjigovodje VI za ½ delovni čas.
o Administratorko Natašo Černe nadomesti Zdenka Žagar ali Katja Kecelj oziroma novo
zaposlena oseba na DM knjigovodje VI za ½ delovni čas.
o Knjigovodjo Katjo Kecelj oziroma novo zaposleno osebo na DM knjigovodje VI za ½
delovni čas, nadomesti Zdenka Žagar ali računovodkinja (zunanja izvajalka).
o Kuharja nadomesti ena izmed ostalih kuharic ali kuharska pomočnica.
o Kuharsko pomočnico nadomesti šivilja ali perica.
o Hišnika – vzdrževalca nadomeščata en drugega in izjemoma zaradi bolniške daljše
odsotnosti študent z ustrezno izobrazbo ter izkušnjami.
o Nadomeščanje perice se organizira s prerazporeditvijo ostalega tehničnega kadra.
V primeru daljših bolniških odsotnosti zaposlenih (nad 31 delovnih dni) se organizira
nadomestna zaposlitev.
Za pomoč v oddelkih in ustrezno nadomeščanje zaposlenih so najprej odgovorne
organizacijske vodje posameznih enot, pomočnica ravnateljice Vida Teh ter ravnateljica
vrtca Diana Šumenjak.
10. RAZVOJNI NAČRT VRTCA JARŠE ZA OBDOBJE 2014/2019
Razvojno načrtovanje predstavlja orodje za uvajanje sprememb in s tem pogoje za
kakovostnejši razvoj vrtca.
Vsebuje štiri osnovne procese, katerim sledimo v obeh enotah vrtca:
- pregled stanja: močna in šibka področja,
- sestavljanje: izbor prioritet in spreminjanje prioritet v specifične cilje,
- udejanjanje načrtovanih prioritet in ciljev,
- evalvacija, s katero se preveri uspešnost udejanjanja.
10.1 PRIORITETE RAZVOJNEGA NAČRTA V OBDOBJU 2014/19
•
•
•
•

Kakovostno vzgojno-izobraževalno delo z otroki, strokovni in profesionalni razvoj
strokovnih delavk.
Sodelovanje s starši.
Izboljšanje materialnih pogojev za delo.
Komunikacija na različnih ravneh.
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10.2 CILJI RAZVOJNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE 2014/19


Zagotavljati kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, strokovni in
profesionalni razvoj strokovnih delavk,
Zagotavljati višjo kakovost pri sodelovanju s starši,
Zagotavljati in izboljševati ustrezne materialne pogoje za delo.
Prizadevati si za izboljšanje komunikacije med vsemi zaposlenimi.





10.3 AKCIJSKI NAČRT UDEJANJANJA CILJEV RAZVOJNEGA NAČRTA VRTCA
JARŠE ZA OBDOBJE 2014/19
Za področje vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij – distribuirano vodenje
Vodstveni tim
Diana Šumenjak, ravnateljica, vodja
Vida Teh, pomočnica ravnateljice
Petra Koritnik, org. vodja enota Mojca
Suzana Černe, org. vodja enota Rožle
Tanja Hršak, org. vodja enota Kekec
Špela Žagar Indihar, vodja PZHR

AKCIJSKI NAČRT DISTRIBUIRANEGA VODENJA
VRTEC JARŠE 2017/2018 – KOMUNIKACIJA
VODSTVENI TIM
(pripravi akcijski načrt DV )

RAZVOJNI TIM
(določi področja izboljšav in kriterij za spremljanje - kazalniki)

STAROSTNI AKTIVI
(določijo cilje za posamezno starostno obdobje in kriterij za
spremljanje - kazalniki)
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ODDELKI
(realizirajo cilje - prenos pozitivne komunikacije na otroke,
spremljanje realizacije določenih ciljev 3x letno)

POVRATNA INFORMACIJA
(podajo starši zaposlenim in vodstvu – anketni vprašalnik za
evalvacijo, izpolnjeni obrazci vsakega posameznega oddelka za
spremljanje podrobnih kazalnikov )

NAČRT UDEJANJANJA DISTRIBUIRANEGA VODENJA NA IZBRANEM
PODROČJU: KOMUNIKACIJA
Namen in cilji:
Za vodenje, ki se nenehno prilagaja spremembam in jim sledi, ni enostavnega recepta. Vsak
vodja je posameznik zase, tako kot je vsaka organizacija organizem zase. V njej delujejo,
živijo in se vsakodnevno učijo različni ljudje, kar tudi vpliva na sodelovanje in mreženje za
učenje in širjenje intelektualnega kapitala med zaposlenimi v organizaciji. Tako vodenje
vzgojno-izobraževalnega zavoda ni lahka naloga in zahteva določena znanja, sodelovanje,
spreminjanje in nenehno prilagajanje in ustvarjanje inovativnega učnega okolja, kjer gre
pravzaprav tudi za ustvarjanje pogojev za distribuirano vodenje.
O vodenju v šolstvu se je že veliko pisalo, vendar teoretiki vse bolj pogosteje pišejo o
distribuiranem vodenju in distribuiranem vodenju kot sodelovalnem vodenju (Koren, 2007,
str. 87). Avtor pravi, da je DV za razliko od tradicionalnega vodenja, ki je imelo v ospredju
posameznika, le ta usmerjena in značilna skupinska oblika vodenja, ki naj bi vplivala tudi na
strokovnost učitelja (prav tam). Ravno zato nas zanima na kakšen način DV spodbuja
strokovnost in katere druge pozitivne učinke takega vodenja lahko še beležimo v našem vrtcu.
Tudi Spillane (2006) govori o razumevanju in zaupanju vodij, ki s takim odnosom olajšajo
razvoj strokovnih mrež. Rezultati raziskav so tudi pokazali, da DV pozitivno vpliva tudi na
sodelovanje in predanost, moralo in osebno učinkovitost, razvoj šole, trajnost izboljšav,
dosežke šole kot organizacije in dosežke učencev (Harris, 2008).
Koren (2007, str. 89) piše o trajnostnih učinkih DV in govori o DV kot obliki kolektivnega
delovanja, kjer so vključeni mnogi posamezniki, ki s svojim delom spodbujajo in vodijo
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druge učitelje. Tudi Davies (2005, str. 89) se osredotoča na pomembno dejstvo, ki bi ga v
povezavi z vodenjem morali razumeti, ki narekuje kolektivno prizadevanje za napredek in
ugotavlja potrebo po več vodjah, ki tudi spodbuja DV v šolah. O tem in o medsebojni
interakciji ter vplivu, ki nastaja zaradi DV med zaposlenimi, piše tudi Spillane (2006, str. 16).
Naš namen je, da zaposlenim omogočimo, da so lahko ustvarjalni, motivirani, zadovoljni ter
pripravljeni na sodelovanje, novo učenje in usvajanje novih veščin, predvsem na področju
komunikacijskih veščin, kompetenc za boljše delo, za doseganje večjih dosežkov otrok. Zato
tudi mi gradimo na prepričanosti v človeški potencial, da zmoremo več, kot sami verjamemo,
če so za to zagotovljeni ustrezni pogoji (Hobkins, 2007, str. 16).
DV sodi v področje managemnta v izobraževanju, in sicer področje vodenja, predvsem
področje vodenja in upravljanje inovativnih učnih okolij, s poudarkom na distribuiranem
vodenju.
Cilji DV v našem vrtcu so:
-

Raziskovanje lastne prakse,

-

Uvajanje inovativnega pristopa k vodenju,

-

Preučevali bomo tudi teoretične vidike distribuiranega vodenja (DV),

-

Preučevanje oblik DV v našem vrtcu ter njegov vpliv na zaposlene in otroke.

-

Usvajanje komunikacijskih veščin pri izvajanju vseh vzgojno-izobraževalnih
dejavnosti.

PREDNOSTNA NALOGA
Prednostna naloga v letošnjem šolskem letu je spremljanje razvoja komunikacijskih
spretnosti. Sistematično izvajanje besednega opismenjevanja in razvijanja komunikacijskih
spretnosti ter veščin.
Pregled stanja: močna in šibka razvojna področja ter evalvacija zastavljenih ciljev skozi
razvojni načrt Vrtca Jarše. V tem šolskem letu bomo bolj natančno spremljali razvoj
komunikacijskih spretnosti in veščin, ki bodo v tem šolskem letu tudi področje
samoevalvacije.
RAZVOJNI NAČRT VRTCA JARŠE ZA OBDOBJE 2014/2019
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,
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Udejanjanje načrtovanih prioritet in ciljev,



Evalvacija, s katero se preveri uspešnost udejanjanja zastavljenih ciljev.

Glede na razvojni program, ki ga je oblikoval razvojni tim, bomo za področje samoevalvacije
v novem šolskem letu 2017/18 obravnavali in spodbujali razvoj komunikacijskih spretnosti in
veščin.
Za ta namen se bomo vsi strokovni delavci dodatno izobraževali in izpopolnjevali. Za lažje in
bolj učinkovito doseganje ciljev na govornem področju in področju komunikacije se bomo
udeležili izobraževanja iz NLP- ja ter po končanem izobraževanju pridobili NLP diplomo.
Cilje samoevalvacije bomo oblikovali glede na analizo stanja, razvojne stopnje in starost
otrok.
Kakovostno vzgojno-izobraževalno delo z otroki, strokovni in profesionalni razvoj
strokovnih delavk bomo krepili s:
•

Sodelovanje s starši.

•

Izboljšanje materialnih pogojev za delo.

•

Komunikacija na različnih ravneh.

•

Natančno spremljavo razvojnih področij. Izbrano področje samoevalvacijskega
spremljanja je področje razvoja govora in komunikacije.

CILJI RAZVOJNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE 2014/19


zagotavljati kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, strokovni in
profesionalni razvoj strokovnih delavk,



zagotavljati še višjo kakovost pri sodelovanju s starši,



zagotavljati in izboljševati ustrezne materialne pogoje za delo z iskanjem dodatnih
virov financiranja,



prizadevati si za izboljšanje komunikacije med vsemi zaposlenimi in starši.

AKCIJSKI NAČRT UDEJANJA CILJEV RAZVOJNEGA NAČRTA VRTCA JARŠE
ZA OBDOBJE 2017/18 V POSAMEZNEM ODDELKU VRTCA
za
Področje izboljšave za komunikacijske veščine, pozitivne komunikacije, povratne
informacije, razvoj govora, …
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AKTIVNOSTI
1. Strokovni aktivi v
posameznih enotah,
starostni strokovni
aktivi, timi za
posamezne naloge
+/zadolžitve v vrtcu,
pedagoške
konference, zbori
delavcev, projekti

KAKO

KDO

Učenje konstruktivne
komunikacije:
- preko medsebojnega
sodelovanja,
- teme na aktivih iz
področja komunikacije,
- delavnice na pedagoških
konferencah,
- Diltsonova piramida
realizacije zastavljenih
ciljev
- Uporaba NLP veščin
- Socialne igre in druge
družabne aktivnosti za
jačanje
in
osvajanje
pozitivnih
komunikacijskih veščin
- Skupno iskanje rešitev ob
nastalem problemu s
pogovori.
-

Vsi zaposleni,
ki so vodeni s
strani vodij
aktivov,
timov,
razvojnega
tima, vodstva.

2. Redni letni razgovori Individualni razgovor z
zaposlenim:
- Pregled kariernega
listovnika.
- Vrednotenje rezultatov
vsakega posameznega
delavca
- Skupno načrtovanje za
nadaljnji profesionalni
razvoj
3. Kolegialne
Izvajanje sredinega vrtiljaka
hospitacije
obogatitvenih dejavnosti

4. Sodelovanje s starši

Šola za starše:
- Samozavesten otrok
- A. Pešec: Odnosi med
partnerjema
- M. Juhant: vzgoja
Pogovorne ure, svetovalne ure,
roditeljski in evalvacijski
sestanki, delavnice, predavanja
za starše novincev, predavanja za

DO
KDAJ
September
2017/
september
2018

Ravnateljica v
sodelovanju s
pomočnico
ravnateljice in
vodjami enot.

Do konca
leta 2018

Strokovni
delavci,
ravnateljica,
pomočnica
ravnateljice,
vodje enot
Vodstvo,
svetovalna
delavka,
strokovni
delavci,
specialna
pedagoginja,
starši, skrbniki

Do konca
šolskega
leta

September
2017/
september
2018
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5. NLP izobraževanje

6. Sodelovanje z
zunanjimi udeleženci
in drugimi
inštitucijami

7. Sodelovanje s ŠR

8. Izobraževanje za
vzgojiteljski zbor
(interna-zunanja)

9. Inovativna učna
okolja

10. Evalvacija

šoloobvezne otroke v
sodelovanju s svetovalno službo
OŠ, pomoč v konfliktnih
situacijah.
NLP izobraževanje za NLP
diplomo
Medsebojna pomoč,
sodelovanje in
svetovanje(CSD)
- sodelovanje z
zdravstvenimi delavci
(psihologi, logopedi...)
- medgeneracijsko
sodelovanje
- sodelovanje s Četrtno
skupnostjo Jarše in
knjižnico Jožeta Mazovca
- Izobraževanje
za
vodstveni tim za področje
DV,
- Vodenje za učenje 2
- Angleščina za mobilnost
ravnateljev
Izobraževanje za vzgojiteljski
zbor:
- M. Juhant: Mali nasilnež
- S. Stojanovič Lenčič:
NLP
- Delavnica za področje
DV za področje obče
komunikacije
- Vzpostavitev učnih okolij
na prostem (knjižnica na
vrtu, gledališče na
prostem, vrtnarski in
zeliščni kotiček in
raziskovanje,
- Čutne poti
- izbor prioritetnih ciljev za
področje komunikacije
- spremljanje ciljev s
pomočjo določenih
kazalnikov za določena
obdobja spremljanja
- evalvacija realizacije
zastavljenih ciljev in
načrt izboljšav
-

Strokovni
delavci

Vodstvo,
svetovalna
delavka,
strokovni
delavci,
specialna
pedagoginja,
starši, skrbniki

Oktober
2017
Do Junij
2018
September
2017/
september
2018

Vodstveni tim, September
ravnateljica
2017/
september
2018

Strokovni
delavci,
predavatelji,
ravnateljica,
vodstveni tim

September
2017/
september
2018

Strokovni
delavci,
zunanji
sodelavci

September
2017/
september
2018

Strokovni
delavci

November
2017,
Februar
2018,
Junij 2018
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Starostni aktivi in strokovni kolegij Vrtca Jarše smo za našteta področja oblikovali
AKTIVNOSTI
CILJI
VLOGA
KRITERIJI
KAZALNI
POSAMEZNI SPREMLJAN
KI
KA
JA
spodbujanje
Aktivna
Inštrumentarij Število
Kolegialne
sodelovalne
kulture
priprava
vseh
za opravljanje opravljenih
hospitacije
8znanja, izkušnje,
udeležencev
ravnateljevih
hospitacij
povratne
hospitacije
in kolegialnih
informacije,
(vzgojitelj,
hospitacij v
Analiza
kritično
izvajalec,
Vrtcu Jarše
vseh
prijateljstvo,
opazovalci)
hospitacij
graditev baze
znanja Vrtca Jarše
Baza
znanja/prim
eri dobre
prakse
Razumevanje
Prepozna svoj
Udeležba na
Pridobitev
NLP
različnih
lastni in
izobraževanjih NLP
komunikacijskih
sogovornikov
diplome
poti/modelov in
komunikacijski
uporaba le teh v
model (pri sebi,
Aktivna
neposredni praksi
drugemu)
udeležba na
izobraževan
ju
Drugo
dokazno
gradivo:
opazovalne
liste otrok
za
komunikacij
ske modele
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Sodelovanje s
Šolo za
ravnatelje

Sodelovanje z
zunanjimi
inštitucijami

Redni letni
razgovori

Krepitev mreženja
med vodstvenimi
timi vrtca Jarše v
sodelovanju s ŠR

Odzivnost in
pravočasnost
oddaje nalog

Krepitev znanja in
zmožnosti vodij

Usposabljanje
ter spremljanje
gradiv in
literature

Učinkovito
povezovanje in
prenos informacij s
strani vrtca in
zunanjih inštitucij

Skrb za osebnostni
in karierni razvoj
posameznika

Ažuren prenos
informacij

Organizacija in
izvedba RLR

Razvoj in
preizkus
modela DV v
Vrtcu Jarše

Pravočasno
oddane
naloge
Aktivna
udeležba na
izobraževan
jih
programa

Spremljanje
vseh oblik
sodelovanj
(internih in
zunanjih)

Ažurno
izpolnjen
Karierni
listovnik
posameznika z
dokaznim
gradivom

Angažirano
st
posameznik
a v timu
Število vseh
sodelovanj
in ustrezno
ukrepanje
Tudi
primerjava s
preteklimi
leti
Opravljen
RLR s
posameznik
i/zaposleni
mi
Število vseh
opravljenih
RLR

Analiza
poročila o
opravljenem
RLR in
individualne
m
kariernem
načrtu
Za vse ostale aktivnosti se cilji, vloga odraslega, kriteriji in kazalniki pripravijo na
starostnih aktivih.
10.4 STROKOVNI TIM ZA PRIPRAVO RAZVOJNEGA
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PEDAGOŠKEGA PROCESA



NAČRTA

IN

Diana Šumenjak – ravnateljica vrtca,
Vida Teh – pomočnica ravnateljice,
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Suzana Černe –vodja enote Rožle,
Tanja Hršak – vodja enote Kekec,
Ajda Bivic - svetovalna delavka
Petra Koritnik, vodja enote Mojca
Mateja Bončina, vzgojiteljica enote Kekec
Špela Žagar Indihar, vodja PHZR
Predstavniki Sveta staršev (delovna skupina), glede na potrebe.

V pripravi razvojnega načrta bomo razvijali pristope za izboljševanje, bogatenje,
beleženje in spremljanje našega pedagoškega procesa.
Pričakovani dosežki:
 Sodelovanje staršev v vseh fazah vzgojno – izobraževalnega procesa.
 Zadovoljstvo in napredek otrok, zaposlenih, staršev in ustanoviteljice MOL.
 Oblikovanje optimalnega življenjskega, učnega in vzgojnega okolja v fizičnem,
psihološkem, socialnem in duhovnem smislu.
 Udeleženci v procesu so sposobni za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in
sodelovanje v skupinah, sprejemajo skupinske razlike, ter so sposobni prepoznavati
čustva, spodbujati čustveno doživljanje in izražanje.
 Ustvarjanje pozitivne čustvene in socialne klime na osnovi pozitivnih interakcij.
 Vzpostavljanje demokratičnih in partnerskih medsebojnih odnosov na različnih
nivojih.
 Radovednost udeležencev v procesu, izražanje raziskovalnega duha, domišljije in
intuicije ter neodvisno mišljenje.
 Udeleženci v procesu sporočajo lastna čustva, misli in izkušnje na različne načine in v
različnih umetniških jezikih.
 Otroci imajo razvito bralno pismenost, učinkovito in ustvarjalno uporabo govora /
poslušanje, razumevanje, doživljanje, pripovedovanje, kasneje pa tudi branje in
pisanje.
 Otroci osvojijo znanja iz različnih področij znanosti in iz vsakdanjega življenja.
 Otroci imajo razvite gibalne sposobnosti in spretnosti.
 Otroci so samostojni pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
10.5 MERILA IN KRITERIJI
 Aktivno vključevanje otrok v različne dejavnosti.
 Samostojnost in samoiniciativnost otrok.
 Sodelovalen odnos, kulturna komunikacija, odprtost, sprejemanje drugačnosti,
sproščenost in aktivnost med udeleženci procesa.
 Udeležba na strokovnih aktivih in seminarjih.
 Novitete in znanja, pridobljena na strokovnem izpopolnjevanju zaposlenih se odražajo
v delu.
 Uporabna in funkcionalna oprema.
 Potrebna didaktična sredstva, igrače in delovni pripomočki so na voljo.
 Prisotnost staršev na srečanjih in druženjih.
 Starši se odzivajo s pobudami, pripombami in sprejemajo skupne dogovore.
 Starši se družijo in navezujejo medsebojne stike in aktivno sodelujejo v procesu
vzgoje in izobraževanja kot partnerji in ne le kot uporabniki naših storitev.
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10.6 AKCIJSKI NAČRT ZA RAST KAKOVOSTI V VRTCU JARŠE
Zaposleni vrtca želimo razvijati svojo profesionalnost, zato smo se odločili, da bomo
svoja znanja, spretnosti, sposobnosti in kompetence zbirali na enem mestu in tako
ustvarili lastno bazo znanja Vrtca Jarše. V ta namen se bo na e-asistentu vzpostavila ezbornica. Na omenjenem spletišču bomo strokovni delavci zbirali oz. objavljali primere dobre
prakse in inovativne predloge poteka dejavnosti v skupini, izbire vsebin, načinov in oblik
dela, ki so rezultirali v dobrem odzivu in napredku otrok ipd. Zbrani prispevki bodo na voljo
vsem strokovnim delavcem.
Pripraviti se želimo na nove izzive, širiti svojo vlogo, spodbujati, nadgraditi sodelovanje s
starši in okolico ter tako ustvariti novo znanje oziroma izvajati dobro prakso in kakovostno
načrtovati življenje in delo otrok v vrtcu.
Znotraj vsake posamezne enote je oblikovan aktiv strokovnih delavcev, ki bo pripravil
AKCIJSKI NAČRT za uvajanje izboljšav na področju gibalnega razvoja, komunikacije
na vseh zgoraj naštetih nivojih in tako bomo skupaj izboljšali kakovost naših storitev in
dvignili splošno zadovoljstvo vseh vpletenih deležnikov v ta proces.
Pojmovanja kakovosti so zelo različna in je nemogoče doseči absolutno kakovost, ki bi
zadovoljila interese vseh. Zato pa se lahko približa določenim kompromisom pojmovanja
kakovosti, in sicer zadovoljstvo celotnega spektra udeležencev vzgoje in izobraževanja.
Za ta namen se bomo sistematično in stalno strokovno izpopolnjevali, predvsem v tem
šolskem letu na področju gibalnega razvoja in področju komunikacije na vseh nivojih. V ta
proces bomo aktivno vključevali naše skupne vrednote in jih vsakodnevno živeli.
Zato je:
 Osnovna vloga vrtca izvajanje vzgojno izobraževalnega dela, ki se skozi različne
dejavnosti stalno naslanja na komunikacijske spretnosti in vrednote in bo stalen
poudarek na učenju komunikacijskih veščin, ozaveščanju čustev in počutju otrok in s
tem upoštevanje njihovih želja, potreb ter zagotavljanja varnosti.
 Preko različnih aktivnosti, dejavnosti in programov ter projektov so v našem vrtcu
zagotovljeni ustrezni pogoji za delo in ugled vrtca v okolju, saj se nenehno trudimo
sodelovati z ožjim in širšim okoljem.
 Vrtec učeči se prostor, kjer lahko napredujemo prav vsi: otroci, zaposleni in starši.
 Za zaposlene bomo ustvarili prijetno in ustvarjalno okolje, kjer se lahko vsak
posameznik uveljavi in zadovolji svoje profesionalne potrebe.
10.7

CILJI
 ZUNANJA EVALVACIJA- razvijanje področja (zgoraj našteta).
 NOTRANJE UGOTAVLJANJE KAKOVOSTI – samoevalvacija na področju
gibalnega razvoja
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10.8

MODEL SAMOEVALVACIJE

Za zagotavljanje kakovosti vzgojno-izobraževalne dejavnosti smo si v Vrtcu Jarše zadali za
področje izboljšav napredek na gibalnem področju razvoja otrok. Strokovni sodelavci bomo s
pomočjo Playness pedagogike določili razvojne cilje na področju gibalnega razvoja, ki bodo
služili kot temeljne strokovne usmeritve pri delu z otroki. Dejavnosti bodo izbrane na podlagi
izbranih ciljev, določila pa se bodo tudi merila za spremljanje, način zbiranja in obdelavo
podatkov. Načrt izboljšav je dolgoročen, saj gre za cilje, ki morajo iti skozi določen proces, za
doseganje uspešnih rezultatov pa je potrebno večletno usmerjeno, načrtno in sistematično
načrtovanje, izvajanje in spremljanje.
Prednostna področja dela v vsaki posamezni skupini in kazalniki kakovosti bodo:
 Na področju gibalnih spretnosti
Strokovni delavci si zadajo cilje na začetku leta. Cilji so zadani na ravni vrtca. Strokovni
delavci v vsakem posameznem oddelku vodijo evidenco napredka otrok glede na posamezen
cilj. Spremljajo posameznega otroka in skupino kot celoto v trimesečnih intervalih.

10.9 PREDNOSTNE NALOGE CELEGA VRTCA
 Na osnovi našega akcijskega načrta bomo sistematično za področje komunikacije
spremljali 10 izbranih področij, ki omogočajo celosten skupen napredek in razvoj vseh
vpletenih v ta proces. Za področja so izdelani kazalniki spremljanja, ki jih bomo
spremljali in vsako leto evalvirali do konca leta 2019.
 Na osnovi evalvacij dela bomo dvignili kvaliteto dela.
 Poudarek bomo dale medgeneracijskemu povezovanju z okolico…
 Večjo skrb bomo namenili nadarjenim in otrokom s posebnimi potrebami.
 Aktivno in odgovorno bomo sodelovali z Zavodom za šolstvo in šport – študijske
skupine, z ostalimi izobraževalnimi ustanovami in sodelovali na natečajih, razstavah…
 Spodbujali bomo zgodnje učenje angleškega jezika v starejših skupinah.
 Raziskovalno delo s poudarkom na raziskovanju domačega okolja.
 Preko projektov bomo raziskovali in spoznavali naravo, okolje, odnose in izhajali iz
pozitivnih vrednot.
11. PROGRAMI VRTCA
Vrtec izvaja naslednji program:




Dnevni program, ki traja od šest do devet ur in se izvaja celodnevno za otroke v
starosti 1 – 3 let.
Dnevni program, ki traja od šest do devet ur in se izvaja celodnevno za otroke v
starosti 3 – 6 let.
Izmenično-popoldanski program, ki traja od šest do devet ur in se izvaja en teden
v dopoldanskem času, naslednji teden pa v popoldanskem času, namenjen je
otrokom od 1-6 let.

Dnevni programi trajajo od šest do devet ur dnevno in so namenjeni otrokom od prvega leta
starosti do vstopa v šolo. Obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok.
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Programi se izvajajo v skladu z normativi, standardi, ki jih predpiše minister, pristojen za
predšolsko vzgojo.
Vzgojiteljice so se dolžne pri svojem delu ravnati po LDN oddelka, ter po načrtu prirejenem
za svojo skupino otrok.
Vzgojiteljice v letnem načrtu planirajo cilje in dejavnosti, ki dopuščajo možnosti različne
izvedbe, glede na sprotne interese, želje, potrebe ter razvojne zmožnosti posameznih otrok.
Vzgojiteljica ima pravico spreminjati načrtovani program, če se presodi, da obstaja za to
tehten razlog. Sprememba načrta mora biti razvidna iz analize dela, kjer je tudi strokovna
utemeljitev.
12. OBRATOVALNI ČAS


Enota Rožle, Rožičeva ulica 10, od 6.30 do 17.00



Enota Rožle, hiša Pokopališka, Pokopališka ulica 30, od 6.30 do 17.00




Enota Kekec, Ulica Hermana Potočnika 15, od 6.00 do 17.00
Enota Mojca, Clevelandska ulica 13, od 6.00 – 17.00



Izmenično popoldanski oddelek 11.00 – 20.30

V času vpisa otrok v skladu z Odlokom o vpisu otrok v vrtec 2x do 18.00, in sicer v času
podpisa pogodb o vstopu otroka v vrtec v popoldanskem času po pripravljenem razporedu.
Zaradi racionalizacije dela poteka v času med božično-novoletnimi, jesenskimi,
zimskimi, prvomajskimi in poletnimi počitnicami združevanje enot. Združevanje enot
se izvede v primeru napovedanega manjšega števila otrok (anketa za starše). V primeru
večjega napovedanega zmanjšanja otrok med prazniki, lahko poteka združevanje samo
v eni izmed enot Vrtca Jarše.
V času božično-novoletnih praznikov lahko vrtec skrajša obratovalni čas dežurne enote,
ob 15. uri.
13.

DNEVNA RUTINA

Urnik dela je izdelan na osnovi poslovnega časa vrtca in je v skladu s 40 – urno delovno
obvezo. Zagotavlja nemoteno izvajanje pedagoškega procesa, glede na potrebe in naravo dela.
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic usklajujejo delovni čas po ustaljenem urniku in
dnevnem redu.
Dnevni red je okviren in fleksibilen, prilagojen potrebam otrok v posameznih oddelkih,
upoštevajoč bioritem otrok in Kurikulum za vrtce.
 Do 8.00 – sprejemanje otrok, igre po interesih otrok, strukturirana igra – individualno
delo.
 Od 8.00 do 9.00 – fleksibilen zajtrk – kultura prehranjevanja, nega, vzgoja k
samostojnosti.
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 Od 9.00 do 11.00 – dejavnosti po vzgojnih področjih v igralnih kotičkih, telovadnici,
skupnih prostorih vrtca ali na prostem.
 Od 11.00 do 12.30 – priprava na kosilo in kosilo – kultura prehranjevanja, nega,
vzgoja k samostojnosti.
 Od 12.30 – 13.00 – priprava na počitek
 Od 13.00 do 14.00 – počitek in umirjene igre za otroke, ki ne počivajo.
 Od 14.00 do 17.00 – popoldanska malica, dejavnosti v prostoru in na prostem, odhodi
otrok domov.
Po poslovnem času vrtca lahko potekajo v vrtcu in v telovadnici dodatne dejavnosti
vrtca.
14.

OBOGATITVENI IN NADSTANDARDNI PROGRAMI TER PROJEKTI

Obogatitvene dejavnosti so del izvedbenega kurikula posameznega vrtca in jih v vrtcu
izvajamo občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od interesa otrok in želja staršev. Načrtujejo in
izvajajo jih strokovni delavci vrtca in lahko tudi v sodelovanju z zunanjimi sodelavci.
Namen izvajanja obogatitvenih dejavnosti je v zagotavljanje kakovostne in pestre oblike
kurikuluma za pospešen razvoj na vseh razvojnih področjih otrok. Upošteva se načelo
enakih možnosti ter upoštevajo razlike med otroki.
(Omogočeno je sofinanciranje plačila nekaterih dejavnosti preko Sklada Vrtca Jarše, npr.
Tečaj prilagajanja na vodo v OŠ Savsko naselje).
14.1 CILJ DODATNIH OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI
Je razvijati posebna nagnjenja in sposobnosti otrok ter možnosti aktivne soudeležbe za
zadovoljevanje vseh psiho-fizičnih potreb otrok.
Obogatitveni programi in nadstandardne dejavnosti so opredeljeni v Letnih delovnih načrtih
posameznega oddelka in so sprejeti na prvem roditeljskem sestanku v mesecu
septembru/oktobru. Nabor ostalih dejavnosti je specifičen glede na posamezno skupino in je
odvisen od zastavljenih ciljev v šolskem letu in od starosti otrok.
LDN skupin se hranijo kot obvezni del pedagoške dokumentacije v vrtcu.
MOL bo v letu 2017/2018 predvidoma sofinanciral 75€ na otroka letnika 2012, ki jih starši
lahko uveljavijo pri plačilu zimovanja ali letovanja.
Poleg spodaj naštetih obogatitvenih dejavnosti, bodo strokovni delavci vrtca poskrbeli za
pestro izbiro dejavnosti, ki se bodo pojavile preko raznih ponudb, tem in interesov in želja
otrok in staršev.
Tudi v letošnjem šolskem letu 2017/18, imamo rezervirana dva termina za udeležbo na
tečaju prilagajanja na vodo in plavalni tečaj v OŠ Savsko naselje za otroke 4-5 iz enote
Kekec, za otroke 4-5 iz enote Mojca ter 4-5 iz enote Rožle.
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Nadaljujemo tudi z uvajanjem tujega jezika angleščina 1 uro/tedensko oz. mesečno za vse
otroke od 5-6 let, ki ga izvaja naša strokovna delavka, Tanja Dolinšek, dipl. anglistka in
dipl. vzgojiteljica.
Obogatitvene dejavnosti so del izvedbenega kurikuluma vrtca. Načrtujejo in izvajajo ga
strokovni delavci vrtca, večkrat pa tudi v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. V letošnjem letu
bo večina teh dejavnosti potekala v okviru SREDNEGA VRTILJAKA, kjer se bodo
prepletale dejavnosti s področja:
 Gibanja,
 Jezika,
 Narave,
 Umetnosti,
 Matematike,
 Družbe.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V VRTCU
Nabor dejavnosti za sredin vrtiljak v šolskem letu 2017/18 v enoti Mojca
 eksperimenti
 plesna telovadba
 ples
 igra glasov
 predstava za otroke
 citre
 rajalne igre
 dramatizacija za otroke
 film na izbrano temo in pogovor o vsebini
Nabor dejavnosti za sredin vrtiljak v šolskem letu 2017/18 v enoti Kekec in Rožle
 športno gibalne dejavnosti
 jezikovne dejavnosti
 naravoslovne dejavnosti
 družbene dejavnosti
 umetniško naravnane dejavnosti 8glasbene, likovne, dramske, plesne dejavnosti,
filmska vzgoja)
Druge obogatitvene dejavnosti vseh enot Vrtca Jarše
Druge obogatitvene dejavnosti
Kros Vrtca Jarše (jesenski in
spomladanski)
Animateka
Obisk gasilcev
Predstavitev karateja
Zobna preventiva
Slovenski tradicionalni zajtrk
Mali sonček

starost
3-6
4-6
4-6
4-6
4-6
1-6
2-6

zunanji sodelavci

Kinodvor
PDG Šmartno
Karate Sankuaki
Mojca Kroflič (ZD Moste)
MSŠ in slovenski pridelovalci
Starši v sodelovanju strokovnih
delavcev
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Ciciuhec
Cici vesela šola
Gledališka predstava
Lutkovna predstava v decembru
Obisk Dedka Mraza
Pot ob žici
Gregorjevo
Ritmična gimnastika/športna
gimnastika (predstavitev)
Pustovanje in pokop pusta
Plavalni tečaj:
Prvi termin: 28. 05. – 01. 06. 2018
Drugi termin: 04. 06. – 08. 06. 2018
Jutranja telovadba »1000 gibov«
Rolanje
Obiski knjižnice
Skrinja odkritij
Kino balon
Festival Bobri
Revija pesmi in plesa
Angleščina za vse enote vrtca
Predstavitev angleščina
Vrtec na kmetiji
Tek barv
Letovanje v Špadićih
Zimovanje na Pokljuki
Zaključni izleti
Praznik Vrtca Jarše

4-6
4-6
1-4
1-6
1-6
3-6
1-6
4-6

knjižnica Jožeta Mazovca
knjižnica Jožeta Mazovca
zunanji v vrtcu
dramska skupina Henrieta
Naši strokovni delavci
oddelek za šport na MOL
Strokovni delavci vrtca
Mitja Petkovšek

1-6
4-6

Strokovni delavci vrtca
OŠ Savsko naselje

1-6
5-6
3-6
5-6
4-6
4-6
5-6
5-6
4-6
4-5
1-6
5-6
5-6
5-6
1-6

Društvo Šola zdravja
Strokovni delavci vrtca
MKL, e. Jarše
Strokovni delavci vrtca
Kinodvor
MOL
Moščanski vrtci
vzgojiteljica Tanja Dolinšek
Ga. elis Valenčak Modra sovica
Peter Kačar s.p
Strokovni delavci vrtca
ZLRO
Planet otrok
različni ponudniki
Vrtec Jarše s sodelavci

Nabor dejavnosti za sredin vrtiljak v šolskem letu 2017/18 z nosilkami dejavnosti:
Sredin vrtiljak (1 – 3 let):
 spoznavanje inštrumenta (Špela Guštin)
 bibarije in prstne igre (Marta Letnar)
 plesne dejavnosti (Ružica Jagodič)
 glasbena delavnica (Maja Černigoj, Katarina Simončič)
 naučimo se pesmico (Dragica Troha)
Sredin vrtiljak (3 – 6 let):
 naravoslovni eksperimenti s tekočinami (Mateja Bončina)
 plesna delavnica (Natalija Rehlova)
 pravljična joga (Ana Bandelj)
 pravljica z lutko (Marijana Magdič)
 delavnica čuječnosti (Suzana Gregorčič)
 v pravljici danes (Diana Šumenjak)
 socialne igre in sprostitvene dejavnosti (Tanja Hršak)
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V okviru sredinega vrtiljaka in drugih vzgojno izobraževalnih dejavnosti bomo za otroke v
šolskem letu 2017/18 izpeljali kolegialne hospitacije (kritični prijatelj).
 TEME IN PRAZNOVANJA
JESENSKI in
SPOMLADANSKI
KROS

Omogočanje in
spodbujanje gibalne
dejavnosti otrok.

Strokovni delavci vrtca otroci od 3- 6

Omogočanje
otrokom, da
spoznajo svoje
gibalne sposobnosti.
TEDEN OTROKA
Oktober 2017

Poskrbeti za prijetno
vzdušje in druženje
med otroci.

Delovna skupina
vzgojiteljic v vseh
enotah

Zabavne dejavnosti
otrok – druženje z
otroki, ki ne
obiskujejo vrtca

Zunanji izvajalci:

TRADICIONALNI Širjenje zavedanja o
pomembnosti
SLOVENSKI
ohranjanja naše
ZAJTRK
skupne narave in
naše kranjske
17. november 2017 čebele, kot
pomembne
opraševalke rastlin v
prostoru.

V enotah Vrtca Jarše
prilagojeno za
različne starostne
skupine

Judo Sokol

Vsi strokovni delavci

Vse skupine

Špela Žagar Indihar

Predstavitev in
uporabnost čebeljih
pridelkov.
Druženje z našimi
gosti ob
Tradicionalnem
slovenskem zajtrku
PRAZNOVANJE
ROJSTNIH DNI
Šolsko leto
2017/2018

VESELI

Krepitev otrokove
samopodobe in
spoštovanja

Prijetne dejavnosti,
vezane na običaje in
pričakovanje
NOVEGA LETA.

Vabljeni gosti

Vse strokovne delavke

Vse skupine

Vsi otroci
Delovne skupine
vzgojiteljic/vzgojiteljev
v enotah
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DECEMBER
2017
In novoletni sejem
7. 12. 2017

PUSTNI
RINGARAJA

GREGORJEVO

Otrok razvija
predstavo o tem,
kdaj se je kaj
zgodilo in o
zaporedju
dogodkov.
Sodeluje pri
načrtovanju in
pripravi raznih
praznovanj .
Obujanje ljudskih
običajev.

Vse skupine

Delovne skupine
Vse skupine
vzgojiteljic/vzgojiteljev
v enotah

Veselje ob rajanju.

Pospravimo ptičje
krmilnice ter
pripravimo ptičje
pogače,

Vse strokovne delavke

Vse skupine

iskanje skritih
zakladov-ohranjanje
kulturne dediščine.
OBISK DEDKOV
IN BABIC
December 2017

OBISK DEDKA
MRAZA
December 2017

Poskrbeti za
prijetno
druženje treh
generacij.
Razveseliti
babice, dedke in
otroke.
Izražanje in
komuniciranje z
umetnostjo.
Izdelovanje in
prodaja
novoletnih
voščilnic za
Vrtčevski sklad.
Ustvarjanje
prazničnega
vzdušja.

Delovne
skupine
vzgojiteljic

Delovne
skupine
vzgojiteljic

Zainteresirane skupine

Vse skupine

Hišnik in
vzgojitelja –
pomočnika
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vzgojiteljic
(dedek mraz)
REVIJA PESMI
IN PLESA

Druženje in
povezovanje z
moščanskimi
vrtci

4- 6 let

Oddelki otrok 2. starostnega
obdobja

April 2018
POZDRAV
POČITNICAM

Junij 2018

Vse skupine

PRAZNIK VRTCA
JARŠE

Maj 2018

Vse skupine

NOVOLETNI
BAZAR

December 2017

Enota Mojca
in sodelujoče
druge enote
vrtca

Otroci se predstavijo svojim
bližnjim.
Ustvarimo prijetno vzdušje.
Vsi delavci vrtca in nastopajoči
otroci
Nastopajoči otroci, delavci vrtca

 LETOVANJE, TABORI/KMETIJE, ZIMOVANJE
Dejavnost

Izvajalci

Skupina

CILJ

Vrtec v naravi:

Strokovni
delavci vrtca

4- 5 let

Navajanje na samostojnost. Druženje z
vrstniki, spoznavanje in življenje v
naravi, uživanje v druženju, sodelovanje
otrok pri izvedbi različnih dejavnosti.

5 – 6 let

Navajanje na samostojnost. Druženje z
vrstniki, spoznavanje in življenje v
naravi, uživanje v druženju, sodelovanje
otrok pri izvedbi različnih poletnih
dejavnosti.
Navajanje na samostojnost. Druženje z
vrstniki, spoznavanje in življenje v
naravi, uživanje v druženju, sodelovanje
otrok pri izvedbi različnih zimskih
dejavnosti.

Bivanje na kmetiji
3 dnevni tabor
Dva termina:
16. -18.4.2018
enota Mojca

TURISTIČNA
KMETIJA
MULEJ, Sela
pri Bledu

18.-20.4.2018 enota
Kekec in Rožle
Letovanje Špadiči
18. -23. 6. 2018

Strokovni
delavci vrtca
ZLRO

Zimovanje na
Zgornje Gorje

Strokovni
delavci vrtca in

26. 2. -2. 3. 2018

PLANET
OTROK

5 -6 let
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14.2 NADSTANDARDNI PROGRAM
Programe izvajajo zunanji izvajalci v prostorih vrtca v poslovalnem času vrtca in izven
poslovalnega časa vrtca.
Izvajanje nadstandardnih dejavnosti ne sodi v kurikul vrtca, čeprav so njene vsebine in cilji
lahko skladni z vsebinami in cilji kurikula za vrtce.
Otrokom so ponujene naslednje dejavnosti:
Dejavnost

Izvajalec

Starost

angleščina

Jezikovna šola Modra
sovica

4-6 let

Plesne vaje
Telovadba za
otroke
Ritmična
gimnastika
Judo vadba

Plesne urice
Izvajalke so strokovne
delavke vrtca
Športno društvo Narodni
dom
Klub za ritmično
gimnastiko TIM
Mitja Petkovšek in Mojca
Rode
Judo klub Sokol

4-6 let
4-6 let

prostor
e. Kekec: ponedeljek in
četrtek
e. Mojca: torek in sreda
e. Kekec: torek, sreda
e. Mojca torek, četrtek
e. Rožle: ponedeljek
e. Kekec – telovadnica,
ponedeljek

4 -6 let za
deklice

e. Kekec – telovadnica,
četrtek

4-6 let

e. Kekec – telovadnica,
petek

14.3 PROJEKTI
Vodja
Starostna
Čas izvedbe
Enota
projekta
skupina
Husmira
1-6 let
Šolsko leto
Vse enote/oddelki
ETIKA IN
Kurtovič in
2017/18
VREDNOTE
enoti
Mojca
Milka
Drenik in
Suzana
Gregorčič v
enoti
Kekec in
Rožle
Cilji projekta: skrb za sočloveka, ozaveščanje solidarnega vedenja, sodelovanje vrtca s starši
in zunanjimi institucijami, skrb za učenje, spoznavanje osnovnih moralnih norm in vrednot.
Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in
vsakodnevno življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno
pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved….
Naslov projekta

LDN 2017/2018
Pripravila Diana Šumenjak, spec.
ravnateljica

42

1-6 let
Šolsko leto
Vse enote/oddelki
MEDGENERACIJ Anja Baloh
2017/18
SKO
SODELOVANJE
in UČENJE
Cilji projekta: * Naučiti otroke, da je izmenjava izkušenj z različnimi generacijami
neprecenljiva. Učenje in prenos znanja iz generacije na generacijo. Druženje in spoznavanje
različnih vlog posameznikov. Razvijanje spoštljivega in strpnega odnosa do vseh generacij.
Marjetka
1 – 6 let
Šolsko leto
Vse enote/oddelki
ZDRAVJE V
Biserka
2017/18
VRTCU
Adamlje
Cilji projekta:
* Velik poudarek namenjamo zdravju naših otrok. V sodelovanju z Zavodom za zdravstveno
varstvo iz Ljubljane izvajamo projekt Zdravje v vrtcu, ki zajema različne teme s področja
prehranjevanja otrok, gibanja, prepoznavanja in preprečevanja stresa, praznovanja rojstnih dni
drugače, urejanje okolice, preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni in druge.
Šolsko leto
Oddelki otrok od 3-6
CICIUHEC v Mojca Bavdek 3-6
2017/18
let
sodelovanju u
MKL
Cilji projekta: Predšolska bralna značka. Starši in strokovni delavci berejo otroku in z njim
obnavljajo zgodbice.
Doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke.
*Preko pravljičnih vsebin vplivati na zdrav psihični razvoj otroka.
*Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del otrok razvija zmožnost
domišljijske rabe jezika.
*Vzbujanje zanimanja za vsebino literarnih del, razumevanje tega kar lit. dela, pripovedujejo
in navajanje na pravilno, odgovorno ravnanje s knjigo.
Šolsko leto
Vse enote/oddelki
EKO VRTIČKI Enota Mojca:
1-6
Petra Koritnik,
2017/18
Barbara
Zupančič, Mojca
Uršič Simončič,
Nataša Meglič,
Amelija Ferrari,
Tanja Dolinšek
Enota Rožle:
Zora Jazbinšek,
Jožica Petelin
Žibert, enota
Enota Kekec:
Anja Zupan,
Darja Ščavničar
Muharema Zulić
Cilji projekta: spoznavanje zelišč in vrtnin, njihovih okusov in rabe v prehrani. Doživljanje
ugodja ob aktivni vlogi. Izmenjava semen in razumevanje pomena domače ekološke pridelave
zelenjave in zelišč za domačo uporabo.
Šolsko leto
Vse
PLAYNESS
Strokovne
1-6
2017/18
enote/oddelki
PEDAGOGIKA delavke
Cilji projekta: razvoj gibalnih zmožnosti vsakega posameznega otroka
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2017/18
Vse
Z VRTCEM V Ana Bandelj
2-6
enote/oddelki
NARAVO
Cilji projekta: aktivno preživljanje prostega časa skupaj s svojimi starši/starimi starši.
Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok v naravi.
2016/17
Vse
KORAK K
Marjetka
1-6
enote/oddelki
SONČKU
Biserka
Adamlje
In drugi
projekti:
PASAVČEK:
MALI
KULTURNA IN
Polona Pintarič SONČEK
FILMSKA
Janša
Marijana
VZGOJA
Magdič
15. ZBIRALNE AKCIJE
Enota

Čas

Vse

december
2017

Seznaniti otroke in njihovo okolico, da
lahko vsakdo pripomore k ohranjanju
okolja.

ZBIRANJE
PAPIRJA

Vse

Spomladi
2018

ZBIRANJE
ZAMAŠKOV in
KARTUŠ zabojniki

Vse

Šolsko
leto
2017/18

Seznaniti otroke in njihovo okolico, da
lahko vsakdo pripomore k ohranjanju
okolja.
Pomagati posameznikom ali zavodu za
osebe z motnjami v duševnem razvoju ali
invalide.

HUMANITARNE
AKCIJE:

Vse

Šolsko
leto
2017/18

Oblika

ZBIRANJE
PAPIRJA

Hrana, oblačila,
igrače

Cilj

Pomagati posameznikom in družinam v
socialni stiski

16. NAČRTOVANE NALOGE SVETOVALNE SLUŽBE
Svetovalno delo, ki ga opravlja Ajda Bivic, je v prvi vrsti namenjeno vsem otrokom, ki so
vključeni v Vrtec Jarše. Pri svojem delu se povezuje z vsemi strokovnimi delavci v vrtcu.
Prioritetne naloge, ki jih svetovalna delavka želi uresničiti v novem šolskem letu je
neposredna pomoč v oddelkih z opazovanjem preko skupinske dinamike, iskanje najboljših
optimalnih pogojev za uresničevanje IP-programa za otroke s posebnimi potrebami ter delo
na preventivi, ki bo temeljilo na delavnicah in pripravi strokovnih gradiv ter tesno
sodelovanje z vsemi starostnimi aktivi Vrtca Jarše.
Pri svojem delu se tesno povezuje s specialno pedagoginjo, po potrebi sodeluje z zunanjimi
institucijami (CSD, MOL, MIZŠ, CDZ, Slovenska filantropija …). Pripravlja izobraževanja
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za starše in zaposlene ter je tudi v pomoč vsem staršem, ki se na kakršen koli način srečujejo z
vzgojnimi ali razvojnimi izzivi.
Od februarja do konca poletja strnjeno poteka delo, namenjeno vpisu otrok in oblikovanju
oddelkov za prihodnje šolsko leto s pomočjo vodji oddelkov, Zdenke Žagar in s pomočnico
ravnateljice.
Sama skrbi za svoj strokovni in profesionalni razvoj preko udeležb na izobraževanjih in
spremljanja strokovnih knjižnih novosti.
16.1 IZOBRAŽEVANJA ZA STARŠE
Naslov
Srečanje novo sprejetih
otrok v Vrtec Jarše

Izvajalec
Ajda Bivic,
delavka

Samozavesten otrok

Lea
Beznik,
psihologinja

Vzgojne dileme

Diana Šumenjak, spec.
Vida Teh

Mami, oči, pomagajta mi, Nataša Vrbnjak
da se umirim; o pomenu
skrbnikov pri oblikovanju
otrokove sposobnosti za
uravnavanje čustev.
Odnosi med partnerjema

Andrej Pleško

Datum
svetovalna Junij 2018

dipl. 11.10. 2017

12.9.2017

15.11.2017

10.1.2018

17. DELO STROKOVNIH ORGANOV
17.1 STROKOVNI KOLEGIJ
Strokovni kolegij je strokovno povezovalno telo med vodstvom in vrtcem.
Sestavni člani

Občasni člani

Ravnateljica

Računovodja

Pomočnica
ravnateljice

Administratorka

Vodja

Vzdrževalec

enote Rožle

Sklicatelj

Čas

Ravnateljica

Mesečno

Knjigovodja
Predsednica sindikata

ali
Pomočnica
ravnateljice

po potrebi

Vodja enote Mojca
Vodja enote Kekec
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Svetovalna delavka
Vodja prehrane in
ZHR

Vsebina dela:
Koordinacija načrtovanja življenja otrok v vrtcih in okolju, kadrovska problematika,
organizacija, poslovanje, izobraževanje delavcev, obravnava programov, predlogi in pobude
staršev ter druga tekoča problematika.
17.2 VZGOJITELJSKI ZBOR
 AKTIVI STROKOVNIH DELAVK: vzgojiteljic, pomočnic vzgojiteljic ter
STAROSTNI AKTIVI
 PEDAGOŠKA KONFERERENCA VZGOJITELJSKEGA ZBORA
PEDAGOŠKE KONFERENCE
VZGOJITELJSKI ZBOR

1. PEDAGOŠKA
KONFERENCA

2. PEDAGOŠKA
KONFERENCA

3. PEDAGOŠKA
KONFERENCA

Predviden datum

6. 9. 2017

23. 10. 2017

februar 2018

Predvidena tema, dnevni red
1. Potrditev zapisnika 4. pedagoške
konference
2. Usmeritve za oblikovanje LDN
Vrtca jarše za šol. Leto 2017/18 in
rokovnik za novo šolsko leto.
3. Delavnica za Akcijski načrt DV
Vrtca Jarše
4. Razno
1.Potrditev zapisnika 1. Pedagoške
konference.
2. Predstavitev in potrditev poročila
LDN za šolsko leto 2016/17.
3. Predstavitev in potrditev LDN
2017/18 celega vrtca.
4. Predstavitev in potrditev
samoevalvacijskega poročila.
5. Glasovanje za napredovanje v
naziv strokovne delavke.
6. Razno
1. Potrditev zapisnika 2. Pedagoške
konference.
2. Pregled polletne realizacije LDN
za šolsko leto 2017/18.
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3. Pregled polletne realizacije
akcijskega načrta.
3. Razno.
4. PEDAGOŠKA
KONFERENCA

Junij 2018

1. Potrditev zapisnika 3. Pedagoške
konference.
2. Predstavitev poročil posameznih
enot in realizacije LDN za
šolsko leto 2017/18.
3. Načrtovanje dela med
počitnicami.
4. Smernice dela za naslednje šolsko
leto 2018/19.
5. Razno.

Dnevni red se lahko dopolni, skrči ali prilagodi glede na tekoče dogajanje, problematiko
ali predloge strokovnih delavcev, pomočnice ravnateljice in ravnateljice.
 DELNI VZGOJITELJSKI ZBORI
Oblika vzgojiteljskega
zbora –DVZ

Predviden datum

Predvidena tema, dnevni red

2 x letno

Konference vodij skupin
konference
pomočnic/pomočnbikov
vzgojiteljic

1. KONFERENCA VODIJ
SKUPIN

2. KONFERENCA VODIJ

November 2017

februar 2018

1. Posodobitev kazalnikov za
spremljanje gibalnega razvoja otrok
od 1-6 let
2. Predstavitev dela z otroki s PP in
primeri dobre prakse, izmenjava
izkušenj, pomoč specialne
pedagoginje.
3. Preverjanje kazalnikov in ciljev
Akcijskega načrta za prvo kontrolne
obdobje.
4. Razno.

1. Pregled in potrditev zapisnika 1.
Konference vodij skupin.
2. Evalvacija kazalnikov in
doseženih ciljev za prvo kontrolno
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obdobje.
3. Razno

SKUPIN

3. KONFERENCA
VODIJ SKUPIN

maj 2018

1. Pregled in potrditev zapisnika 1.
Konference vodij skupin.
2. Evalvacija kazalnikov in
doseženih ciljev za prvo kontrolno
obdobje.
3. Razno

Dnevni red in teme se lahko dopolnijo, skrčijo ali prilagodijo glede na tekoče
dogajanje, problematiko ali predloge strokovnih delavk, vodje vrtca in ravnateljice.
 STROKOVNI AKTIVI ENOT
VSEBINA:
1. Izvajanje elementov Kurikula za vrtce.
2. Na podlagi razvojnega načrta smo pripravili akcijski načrt za zagotavljanje in
ustvarjanje baze znanja Vrtca Jarše za doseganje večje kakovosti dela na vseh
področjih pedagoškega dela.
3. Posebnosti enote:
 Skrb za ugled enote in vrtca.
 Praznovanje v enoti – vrtcu in okolju.
 Načrtovanje, evalvacija vzgojnega dela in spremljanje razvoja in učenja otrok.
 Obravnava in priprava strokovnih tem za srečanje s starši.
 Priprava obogatitvenih dejavnosti za Sredin vrtiljak.
 Študij strokovne literature in izobraževanje strokovnih delavcev.
 Ugotavljanje kakovosti dela z rednimi evalvacijami in refleksijami.
Dnevni red se lahko dopolni, skrči ali prilagodi glede na tekoče dogajanje, problematiko ali
predloge strokovnih delavk, pomočnice ravnateljice in ravnateljice.
ENOTA

NAMESTNICA

ČAS IZVEDBE

Ana Bandelj,
vzgojiteljica

Suzana
Gregorčič

Vsaj 1x mesečno

Danijela Đurić
pomočnica
vzgojiteljice

Darja Ščavničar

Vsaj 1x mesečno

Polona Pintarič

Tatjana Hatze

Vsaj 1x mesečno

VODJA
AKTIVA

KEKEC

MOJCA
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Janša,
vzgojiteljica

Husmira
Kurtovič

Vsaj 1x mesečno

Tadeja Stražar,
vzgojiteljica

Polonca Pišek

Vsaj 1x mesečno

Anja Baloh

Brigita Kosec
Dornik

Vsaj 1x mesečno

Barbara
Zupančič
pomočnica
vzgojiteljice

ROŽLE

pomočnica
vzgojiteljice

AKTIVI PO
STAROSTI
OTROK

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

VODJE
STAROSTNIH
AKTIVOV

Tanja
Dolinšek

Špela Guštin

Lea
Kumar
(vodja
vseh
starostnih
aktivov)

Tadeja
Stražar

Natalija
Rehlova

Sklicatelj: vodja strokovnega aktiva oziroma namestnica, ki je dolžna sklepe oziroma
poročila o delu oddati pomočnici ravnateljice in ravnateljici v roku tri dni.
Zunanji sodelavci in drugi strokovni delavci: ravnateljica, pomočnica ravnateljice, zunanji
strokovnjaki, svetovalna delavka, specialna pedagoginja
17.3 IZVAJANJE KOLEGIALNIH HOSPITACIJ STROKOVNIH DELAVK –
PODROČJE CELOSTNEGA RAZVOJA OTROK
HOSPITIRANE
STROKOVNE
DELAVKE

ČAS
IZVAJANJA

NAMEN

CILJ

ENOTA
VRTCA

RAVNATELJICA
POMOČNICA
RAVNATELJICE
PEDAGOŠKI
VODJA ENOTE
Strokovne delavke
posamezne
enote/trakta
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Aktivne
udeleženke pri
izvedbi vzgojnih
dejavnosti in
sredinega
vrtiljaka
obogatitvenih
dejavnosti

Šolsko leto
2017/18

Spodbujanje
Razumevanje
pojma
profesionalnost

Zbrati
primere
odlične
prakse za
ustvarjanje
baze znanja
Vrtca Jarše

KEKEC Tanja Hršak

Aktivne
udeleženke pri
izvedbi vzgojnih
dejavnosti in
sredinega
vrtiljaka
obogatitvenih
dejavnosti
Aktivne
udeleženke pri
izvedbi vzgojnih
dejavnosti in
sredinega
vrtiljaka
obogatitvenih
dejavnosti

Šolsko leto
2017/18

Spodbujanje
Razumevanje
pojma
profesionalnost

Zbrati
primere
odlične
prakse za
ustvarjanje
baze znanja
Vrtca Jarše

MOJCA Petra Koritnik

Šolsko leto
2017/18

Spodbujanje
Razumevanje
pojma
profesionalnost

Zbrati
primere
odlične
prakse za
ustvarjanje
baze znanja
Vrtca Jarše

ROŽLE Suzana Černe

Vida Teh

Vida Teh

Vida Teh

Kolegijalne hospitacije se bodo izvajale skozi celo šolsko leto in v vseh oddelkih našega
vrtca. Inštrumentarij za opravljanje ravnateljevih in kolegialnih hospitacijah je
objavljen v pedagoškem rokovniku in pedagoški dokumentaciji.
SKLICATELJICE SO STROKOVNE DELAVKE PO ENOTAH in ravnateljica/pomočnica
ravnateljice
OPAZOVANA DEJAVNOST: KOMUNIKACIJA MED DEJAVNOSTMI VZI V
VRTCU
SPREMLJAVA VSEH VZI DEJAVNOSTI V ODDELKU
NAMEN in CILJI HOSPITACIJE:
 Namen kolegialnih hospitacij: spodbujanje profesionalnosti, mreženja znanja ter
ustvarjanja baze znanja Vrtca Jarše.
 Pomoč pri vrednotenju in razvoju izvajanja vzgojno-izobraževalnih dejavnosti,
 vzgojitelju nuditi premislek o njegovem delu in oblikovanju novih znanj in spoznanj o
njem samem in o procesih v vrtcu,
 vzgojitelju omogočajo, da na podlagi ravnateljeve analize predstavljene dejavnosti
primerja ravnateljevo in lastno oceno opravljenega dela,
 vzgojitelju omogočajo, da na podlagi analize kolegic predstavljene dejavnosti primerja
z lastno analizo in lastno oceno opravljenega dela,
 vzgojitelji se navajajo na samoevalvacijo opravljenega dela,
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 krepi se medsebojno zaupanje za timsko načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela in
soodgovornosti za kakovostno delo vrtca kot celote.
 krepitev profesionalne odgovornosti,
 spodbujanje strokovnih razprav, refleksije in skupnih vrednot.
Kolegialne hospitacije lahko spremljajo tudi : ravnateljica, pomočnica ravnateljice in vodja
vrtca, po želji svetovalna delavka, predvsem pa spremljajo kolegialne hospitacije strokovne
delavke vrtca Jarše.
ORGANIZACIJA IN IZVEDBA HOSPITACIJ IN PEDAGOŠKE PRAKSE ZA
DIJAKE IN ŠTUDENTE TER MENTORSTVO STROKOVNIM DELAVKAM
VRTCA ZA OPRAVLJANJE STROKOVNEGA IZPITA
ČAS
IZVAJANJA

NAMEN

Tinkara Povhe

16. 09. 2017 do
30. 03. 2017

Praktično
usposabljanje
dijakov

Marta Letnar

Mojca
Zupan/Vida
Teh

Terezija Debevc
Benedikta

17. 09. 2017 do
30. 03. 2017

Praktično
usposabljanje
dijakov

Marijana
Magdič

Mojca
Zupan/Vida
Teh

Lea Fugger

18. 09. 2017 do
30. 03. 2017

Praktično
usposabljanje
dijakov

Špela Guštin

Mojca
Zupan/Vida
Teh

Lucija Merdavs

19. 09. 2017 do
30. 03. 2017

Praktično
usposabljanje
dijakov

Zora Jazbinšek

Mojca
Zupan/Vida
Teh

Nastja Morela

Oktober 2017 do Poklicni tečaj
izpolnitve 200 ur

IZVAJALKE

MENTOR in
ENOTA
VRTCA

Ana Bandelj

PEDAGOŠKI
VODJA v
ŠOLI in
VRTCU

Vida Teh

17.4 STROKOVNI AKTIVI TEHNIČNEGA KADRA
VRSTA
AKTIV

VSEBINA
Podrobna priprava
jedilnikov,

KUHARSKEGA
organiziranje dela,
OSEBJA
izobraževanje,
reševanje aktualne

ČAS

UDELEŽENCI

Po dogovoru –
3 x letno

Vodja prehrane, kuharsko osebje,
vodja enote, pomočnica ravnateljice,
ravnateljica
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problematike.
AKTIV
PERICE,
ŠIVILJE in
HIŠNIKA

Organiziranje dela,
izobraževanje,
aktualna
problematika.

Vodja prehrane
gospa jedilnike,
katere člani tima
TIM ZA
pregledajo, podajo
OBLIKOVANJE predloge,
JEDILNIKOV spremembe in
mnenja. Članice na
timu posredujejo
kuharskemu osebju
tudi mnenja in
predloge ostalih
strokovnih

2 - krat
letno

Vodja ZHR, čistilke, perica, šivilja,
hišnik, vodja enote, pomočnica
ravnateljice, ravnateljica

Vodja prehrane, kuharice,
1x ali po
vzgojiteljice, vodja enote, starši (po
potrebimesečno želji)

Na vse sklice se povabi ravnateljico, pomočnico ravnateljice in vodjo posamezne enote.
17.5 SVET VRTCA
Šteje 11 članov:
 3 predstavniki ustanovitelja.
 3 predstavniki staršev – 1 PREDSTAVNIK ENOT VRTCA
 5 predstavniki zavoda
NALOGE SVETA VRTCA









imenuje in razrešuje ravnatelja,
sprejema program razvoja vrtca,
sprejema LDN in poročilo o njegovi uresničitvi,
daje soglasja k Programu dela vrtca, KN in FN vrtca,
sprejema poslovno in zaključno poročilo,
odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
obravnava poročila o vzgoji oziroma izobraževalni problematiki,
odloča o pritožbah v zvezi s statusom odraslega, o pritožbah v zvezi s pravicami,
obveznostmi in odgovornostmi zaposlenih iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev
v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v vrtcu,
 opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
17.6 ORGANIZIRANOST SINDIKATA – predstavniki vrtca
Delo sindikata je opredeljeno v programu sindikata.
Sindikalni zaupnik za Vrtec Jarše je Petra Koritnik.
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18. PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
ZAPOSLENIH
CILJI IN NALOGE
 Z izobraževanjem spodbujati strokovno avtonomnost in odgovornost zaposlenih.
 Omogočiti izobraževanje v skladu z njihovimi specifičnimi potrebami, nagnjenji in
željami.
 Omogočiti zaposlenim pridobivanje novih znanj in s tem večati strokovnost pri delu.
INTERESNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE







Interni študij literature.
Udeležba na seminarjih.
Udeležba na študijskih skupinah.
Udeležba na strokovnih srečanjih mreže vrtcev.
Udeležba na strokovnih aktivih.
Udeležba na pedagoških delavnicah.

Program stalnega strokovnega izpopolnjevanja pedagoških delavcev, katerega izvajajo
zunanji izvajalci je pripravljen na osnovi Kataloga stalnega strokovnega izpopolnjevanja
MIZŠ. Izbor seminarjev je povezan z usmeritvijo vrtca, izvajanju prednostnih nalog ter
poslanstvom vrtca. Med letom se izobraževanja dopolnjujejo.

VSEBINA

UDELEŽENCI

IZVAJALEC

ŠTUDIJSKE SKUPINE:
Formativno spremljanje v
podporo učenju in aktivna
vključenost otrok v viz
proces v vrtcu

ČAS
3 srečanja po sklicu

Strokovni delavci
vrtca

TEMATSKE
DELAVNICE ZA
RAVNATELJE

ravnateljica

MALI NASILNEŽ

Vsi strokovni delavci

Zavod RS
za šolstvo

Šola za ravnatelje

Glede na vsebine
cca1x mesečno

Marko Juhant

29.11.2017

VARSTVO PRI DELU

Strokovni in tehnični
delavci vrtca

Borštnar
@company

September 2017

ZDRAVJE V VRTCU

Strokovni delavci

ZAVOD ZA
ZDRAVSTVENO
VARSTVO
LJUBLJANA

oktober 2017
februar/marec 2018
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ETIKA IN VREDNOTE

Varuhi etike v vsaki
enoti

Inštitut za etiko

NLP

Vsi strokovni delavci

Sašo Stojanovič
Lenčič

MREŽA UČEČIH SE
ŠOL/VRTCEV –
profesionalni razvoj
strokovnih delavcev
Nadaljujemo sami

Razvojni tim posredno Razvojni tim Vrtca
in neposredno vsi
Jarše
ostali strokovni
delavci vrtca

14. POSVET HIŠNIKOV
– VZDRŽEVALCEV
OBJEKTOV

Hišnik

OBNOVITVENI TEČAJ
PP

Vsi strokovni delavci

DŠM – ZA
ŽIVLJENJE
Projekt za življenje

ETIKA IN VREDNOTE

Vzgojiteljice in
pomočnice vzgojiteljic

varuhinje etike v
vrtcu

DELAVNICA ZA
PRIPRAVO DIETNIH
OBROKOV
SLEEP TALK

Izobraževanje in
založništvo d.o.o.

Delavci v kuhinji

Vsi zaposleni

VODENJE ZA UČENJE
Ravnateljice vrtcev in
OŠ

september 2017

23. 10. 2017

Celo šolsko leto
2017/18

17.10.2017
18. in 19. 10. 2017

MODULI skozi
šolsko leto 2017/18
September in
oktober 2017

Boris Slivnikar

Ksenija Mihovar
Globokar in
Mihaela Zavašnik
Arčnik

31. 1.2018

3.10.2017

EKSKURZIJE, POSVETI, SIMPOZIJI, PROGRAMI MEDNARODNEGA
SODELOVANJA, PROGRAM SODELOVANJA S ŠOLO ZA RAVNATELJE

VSEBINA

UDELEŽENCI

IZVAJALEC

ČAS
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Strokovna ekskurzija
ravnateljev vrtcev in OŠ
Ljubljana

Posvet ravnateljev vrtcev
v Portorožu
Nadaljevalni program šole
za ravnatelje

ravnateljica

Ravnateljica

MOL

Oktober 2017

Šola za ravnatelje

16. in 17. Oktober
2017
januar 2018

ravnateljica

Šola za ravnatelje
April 2018

Posvet pomočnikov
ravnateljev vrtcev

Pomočnica ravnateljice

Šola za ravnatelje

v Portorožu
Program ŠR: Vodenje za
učenje

Ravnateljica

Šola za ravnatelje

Šolsko leto
2016/17
Ter 2017/18

Program VODENJE IN
UPRAVLJANJE
INOVATIVNIH UČNIH
OKOLIJ za področje
distribuiranega vodenja

Vrtec Jarše izbran na
javnem razpisu

Šola za ravnatelje

Strokovna ekskurzija
Vrtca Jarše

Vsi delavci Vrtca Jarše

Vrtec Morje
Portorož

Strokovna ekskurzija
ravnateljev vrtcev, OŠ, SŠ,
GŠ Slovenije

Ravnatelji vključeni v
SNDIR

Posvet ETIKA IN
VREDNOTE

Varuhinje etike v vrtcu:
Husmira Kurtovič
Suzana Gregorčič

Šolsko leto
2015/16 ter
2016/17,
2017/2018,
2018/19
21.Oktober
2017
April 2018

SINDIR
September 2017
INŠTITUT ZA
ETIKO

Milka Drenik
Medgeneracijsko učenje

Špela Guštin
Tanja Šurbek

Center Ceneta
Štuparja ljubljana

Šolsko leto
2017/18
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MEDNARODNA
KONFERENCA
EDUvision
MINDFULNESS 2017

Diana Šumenjak

ORGANIZATOR 21. -23. september
2017
EDUvision
Stanislav
Jurjevčič s.p.
Srednji vrh 15
1355 Polhov
Gradec

ravnateljica

SINDIR

Ajda Bivic
Suzana Gregorčič
Maja Černigoj
Ana Bandelj

25.9.2017

STATUS RAVNATELJA

4. KONFERENCA
RAVNATELJEV
ZRSŠ
STROKOVNO
SREČANJE
RAVNATELJIC IN
POMOČNIC
RAVNATELJIC
POSVET ZDRUŽENJA
RAVNATELJIC IN
RAVNATELJEV
VRTCEV SLOVENIJE

Avgust 2018
ravnateljica

ZRSŠ
29.9.2017

Ravnateljica
Pomočnica ravnateljice

Ravnateljica
Pomočnica ravnateljice

ZRSŠ

Pomlad 2017
ZVRS

19. PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI
Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to
sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.
Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih
pristojnosti. Institucija naj staršem nudi storitve, ne posega pa v njihovo sfero zasebnosti.
Tako mora vrtec spoštovati kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja,
navade in običaje otrokove družine. Starši pa morajo upoštevati meje svojega soodločanja, ki
ne smejo posegati v strokovnost institucije.
Straši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in oddelku ter po
dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob upoštevanju
strokovne avtonomnosti vrtca.
Še posebej je pomembno, da imajo starši pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec in
možnost dogovora o najbolj sprejemljivem načinu vključevanja svojega otroka v vrtec.
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Staršem je vedno na voljo Publikacija o vrtcu, ki vključuje vse informacije v skladu z
zakonom in ustreznimi pravilniki. Oglasne deske pred igralnico pa so namenjene stalnemu
obveščanju staršev o tem, katere dejavnosti potekajo, kako se odvija življenje v oddelku.
Poleg običajnega obveščanja, starše obveščamo tudi preko e-asistenta, s katerim nudimo
staršem takojšnje informacije glede izvajanja programa, dejavnosti ter druge potrebne
informacije, ki so pomembne z vidika otroka in oddelka, v katerega je vključen otrok.
CILJI IN NALOGE:





Uskladiti hotenja staršev in vzgojiteljic – poenotenje vzgojnih vplivov.
Zadovoljiti potrebe in pričakovanja staršev.
Spodbujati starše za aktivno vključevanje v življenje in delo vrtca.
Spodbujanja strpnosti staršev ob prenovah, adaptacijah posameznih enot vrtca.
VSEBINA

TERMIN

KOORDINATOR
Predstavniki vseh oddelkov
vrtca
Ravnateljica
Pomočnica ravnateljice
Vodje enote

SVET STARŠEV

2-3x v
šolskem letu

Vodja prehrane in ZHR
PREDSTAVNIKI
DELOVNE SKUPINE
Predstavnik in pooblaščeni
namestniki predstavnikov
staršev vseh skupin

POGOVORNE URE
Individualno reševanje vprašanj v zvezi z
otrokovim razvojem.
E-asistent

1 x mesečno

Pomočnice vzgojiteljic
Skozi celo
šolsko leto

Junij 2018

Enota Mojca/Kekec/Rožle
Predstavitev življenja in dela otrok v vrtcu ter
osnutka letnega delovnega načrta za šolsko leto

Vse strokovne delavke v
povezavi z e-asistentom
Ravnateljica

UVODNI RODITELJSKI SESTANEK ZA
NOVINCE
Junij 2018 ob 17.00 uri

Vzgojiteljice

Pomočnica ravnateljice
Strokovne delavke
Svetovalna delavka

3–4xv

Vodja oddelka
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2017/2018, evalvacije polletne in celoletne
LDN– RODITELJSKI SESTANKI
/pobude, želje, pripombe staršev… /

šolskem letu

ravnateljica
Pomočnice vzgojiteljic
Vodja enote

celo šolsko
S pomočjo strokovnih predavanj in svetovanj leto
želimo za starše omogočiti širši pogled na
vzgojo otrok in s tem prispevati k
uspešnejšemu odraščanju otrok in večji
harmoniji med starši in njihovimi otroki.
ŠOLA ZA STARŠE

DAN ODPRTIH VRAT

Svetovalna delavka vrtca

Februar 2018

Svetovalna delavka OŠ
Nove Jarše
Ravnateljica
Zunanji izvajalci
Svetovalna delavka in
strokovni delavci vrtca

20. VRTČEVSKI SKLAD
Sklad Vrtca Jarše smo ustanovili strokovni delavci in starši, z namenom pridobivanja sredstev
za zviševanje standarda Vrtca in za pomoč otrokom iz socialno šibkih družin s
subvencioniranjem taborov, letovanja ali zimovanja.
Sklad deluje na podlagi Akta o ustanovitvi in sklenjenih pravil o delovanju Sklada Vrtca
Jarše.
Sklad vodi Upravni Odbor Sklada Vrtca Jarše v sestavi 7 članov: 3 predstavniki zaposlenih in
4 predstavniki staršev.
Člani Upravnega Odbora Sklada Vrtca Jarše v šolskem letu 2017/18: Sanela Prpič
(predsednica Sklada), Brigita Kosec Dornik, Darja Ščavničar s strani zaposlenih in 4 starši,
Matija Okroglič, Urška Dimnik, 2 člana bosta izvoljena), volitve za nove člane s strani
staršev, bodo potekale na 1. Seji Sveta staršev, 24. 10. 2017.
Sklad lahko pridobiva sredstva:






iz prispevkov domačih in tujih fizičnih oziroma pravnih oseb,
od donacij, zapuščin in iz drugih virov,
od prispevkov staršev,
od lastne dejavnosti, najemnin,
od drugih prostovoljnih prispevkov.

Z nakazilom na tekoči račun Vrtca Jarše s pripisom ZA SKLAD: 01261-6030637247,
sklic 990000
Upravni Odbor Sklada Vrtca Jarše obvešča o delovanju Sklada, zbranih in porabljenih
sredstvih, naših akcijah preko spletne strani Vrtca Jarše, roditeljskih sestankov in na oglasnih
mestih vrtca.
LDN 2017/2018
Pripravila Diana Šumenjak, spec.
ravnateljica

58

Sklad omogoča udeležbo na taborih otrokom, ki se jih sicer ne bi mogli udeležiti zaradi
slabših socialnih razmer v družini. Ponosni smo, da smo s sredstvi Sklada omogočili nakup
nadstandardne opreme vrtca, s katero nudimo kakovostnejše bivanje vseh otrok v Vrtcu Jarše,
česar ne bi bili deležni v tolikšnem obsegu zaradi omejenega proračuna Vrtca.
Sklad omogoča tudi izvedbo plavalnega tečaja za otroke od 4-5 let v OŠ Savsko naselje.
To so vsekakor podatki, ki razveseljujejo in pomenijo, da delamo dobro - za dobro naših
otrok.

21. PROGRAMI SODELOVANJA Z OKOLJEM
CILJI IN NALOGE:
 Se aktivno vključiti v sodelovanje z dejavniki v okolju zaradi zagotavljanja širših
družbenih interesov za otroke.
 Spodbujati sodelovanje različnih institucij v okolju zaradi reševanja zadev skupnega
pomena.
 Izkoristiti možnosti dejavnikov v okolju za bogatitev vzgojnega dela z otroki in
bogatitev življenja in dela v vrtcu.

DEJAVNIKI

VSEBINA SODELOVANJA

V KRAJU IN IZVEN

MOL

 Zagotavljanje pogojev za dogovorjeni obseg dejavnosti.
 Skupna prizadevanja za čim večjo vključitev predšolskih otrok
v različne oblike programov.
 Skupna skrb za zagotavljanje dobrih delovnih pogojev za
zaposlene in bivalnih prostorov za otroke.
 Skupno ustvarjati pogoje zdravega vrtca.
 Zagotavljanje finančnih sredstev.
NOSILCI NALOG: ravnateljica, pomočnica ravnateljice, OPVI

Aktiv ravnateljev vrtcev
Ljubljana
OŠ Nove Jarše
OŠ Jožeta Moškriča
OŠ Vide Pregarc
Produkcijska šola
Srednja medijska šola
Vrtec Zelena jama
Zavod Janeza Levca

Skupna izobraževanja, sodelovanje z OPVI, strokovna
ekskurzija
Povezovanje s širšo okolico (regijo).
Izmenjava izkušenj za dvig kvalitete v vrtcih.
Obisk otrok med seboj, druženje.
Predstavitev z kratkim programom.
Predavanja za starše/zaposlene.
Izmenjava izkušenj z medsebojnimi hospitacijami
strokovnih delavk šole in vrtca
Nastopi otrok in zaposlenih
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KNJIŽNICA– ENOTA
JARŠE

Obiski in izposoja knjig ter ura pravljic.

KNJIŽNICA MOSTE

Sodelovanje v projektu Predšolska bralna značka
CICIUHEC

LUTKOVNI ABONMA

Ogledi abonmajskih predstav.

ZDRAVSTVENI DOM

Zobozdravstveni pregledi,
zobna preventiva.

Uredništvo lokalnega časopisa
ZELENI GLAS

Objavljanje člankov v lokalnem časopisu.

Uredništvo lokalnega časopisa
MOJ MAGAZIN

Objavljanje člankov v lokalnem časopisu.

AVTOBUSNI PREVOZI
VUČKO TOURS

SVET ZA PREVENTIVO IN
VZGOJO V CESTNEM
PROMETU
ZAVOD RS
ZA ŠOLSTVO

Prevozi otrok.

Sodelovanje in vključevanje v neposredno vzgojno delo –
prometna vzgoja.
Sodelovanje v okviru mreže mentorskih središč, SMO
MENTORSKO SREDIŠČE (VRTEC), vključevanje v
program izobraževanja, sodelovanje v aktivnostih
neposrednega vzgojnega dela.

SREDNJA VZOJITELJSKA Izvajanje prakse dijakinj.
ŠOLA LJUBLJANA in NOVO
MESTO
ČETRTNA SKUPNOST
JARŠE
VRTCI V SLOVENIJI

Pomoč pri izvedbi PRAZNIKA VRTCA (sofinanciranje)
Medgeneracijsko povezovanje in učenje
medsebojni strokovni obiski/ekskurzije in
izmenjava izkušenj za dvig kvalitete dela v vrtcu.
skupni projekti

CENTER ZA SOCIALNO
DELO
FILANTROPIJA
MESEC POŽARNE
VARNOSTI – GASILCI

Reševanje problematike posameznih otrok.
Zagotavljanje prostovoljcev
Seznanjanje s poklicem gasilca, tehniko gašenja, požarno
varnostjo,ukrepi ob požaru ter evakuacijsko vajo. Obisk
centra za požarno varnost na Količevem.
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CENE ŠTUPAR – CENTER
ZA IZOBRAŽEVANJE V
LJUBLJANI

Medgeneracijsko sodelovanje, povezovanje in učenje ob
skupnih aktivnostih, ki jih pripravljajo vsi tisti, ki so
vključeni v to partnerstvo.

POLICIJA MOSTE

Seznanjanje s predpisi na področju prometa in varnosti,
posvetovanja in izobraževanje v povezavi z nasiljem
Obisk policista in seznanjanjem s poklicem.

ČEBELARSKA ZVEZA
SLOVENIJE
Ali lokalni čebelar

Sodelovanje pri izvedbi »Tradicionalnega slovenskega
zajtrka v vrtcu« ter obisk Čebelarskega centra – starejše
skupine. Voden obisk ob dnevih odprtih vrat Čebelarske
zveze SLO.

STROKOVNE REVIJE ZA
VZGOJO IN
IZOBRAŽEVANJE:
Vzgojiteljica, Vzgoja in
izobraževanje

Objava strokovnih prispevkov in člankov naših strokovnih
delavcev vrtca.

STROKOVNO
SODELOVANJE NA
MEDNARODNIH
KONFERENCAH (MIB in
drugi)

Aktivna udeležba naših strokovnih delavcev s predavanji,
plakati ter objavami strokovnih člankov v strokovnih
zbornikih sli strokovnih revijah.

SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI, KI SE UKVARJAJO Z VZGOJO MLADIH IN
DRUŽBENIMI PROBLEMI, MEDGENERACIJSKIMI DEJAVNOSTMI
Namen: promocija Vrtca Jarše v javnosti

22. NAČRTOVANE NALOGE ORGANIZATORKE PREHRANE IN ZDRAVSTVENO
HIGIENSKEGA REŽIMA
Organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima za naš vrtec je Špela Žagar
Indihar. Dela in naloge opravlja v sodelovanju z ravnateljico, pomočnico ravnateljice,
vodjami enot ter tehničnim kadrom.
CILJI:
 Zagotavljati zdrave in varne pogoje bivanja otrok v vrtcu, z namenom ohranjanja
zdravja, dobrega počutja in varnosti otrok.
 Dvigovati nivo higienske osveščenosti otrok, kulture prehranjevanja, skrb za zdrav
gibalni razvoj otrok ter urejeno in varno okolje.
 Skrb za ohranjanje obstoječe kakovosti dela čistilnega servisa in nadzor na kakovostjo
čiščenja prostorov vrtca
 Spodbujanje h kulturni in prijazni medsebojni komunikaciji vseh zaposlenih.
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22.1 NALOGE S POROČJA PREHRANE:
 Sestavljanje jedilnikov po veljavnih smernicah ter objavlja na spletni strani vrtca ter
sodelovanje z dobavitelji živil
 Sestavljanje individualnih jedilnikov za otroke, ki na podlagi zdravniškega potrdila
potrebujejo posebno, dietno prehrano ter po potrebi tudi sodelovanje s starši teh otrok
 Letna verifikacija HACCP sistema in priprava novih HACCP tabel
 Vodenje tima za prehrano
 Vodenje evidence prehrane zaposlenih
 Organizacija dela zaposlenih v kuhinjah
 Organizacija izobraževanja za tehnični kader
 Sodelovanje ob rednih inšpekcijskih pregledih kuhinj (Inšpektorat za varno hrano) ter
sodelovanje z NIJZ
22.2 NALOGE S PODROČJA ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA:
 Ob pojavu nalezljive bolezni v skupini priprava obvestil o pojavu ter poostritev
higienskih ukrepov
 Kontrola nad preverjanjem merjenja temperature vode za preprečevanje razvoja
legionele
 Periodični pregledi igrišč in igral
 Sodelovanje s pogodbenim čistilnim servisom in kontrola nad izvajanem čiščenja
 Sodelovanje z izvajalcem DDD dejavnosti (dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija)
 Nadzor nad izvajanjem splošnih higienskih ukrepov v kuhinjah, igralnicah in ostalih
prostorih vrtca
 Sodelovanje z zdravstvenim inšpektoratom
22.3 NALOGE S PODROČJA VARSTVA PRI DELU IN VARSTVA PRED
POŽAROM:
 Vodenje evidenc in napotitev zaposlenih na redne zdravniške preglede
 Vodenje evidenc in organizacija izobraževanja za zaposlene iz področja varstva pri
delu in požarnega varstva
 Organizacija evakuacijske vaje
 Organizacija zakonsko obveznih pregledov iz tega področja (pregled varnostne
razsvetljave, gasilnih aparatov, pregled klim, …)
 Sodelovanje s pooblaščenim varnostnim inženirjem Boštnar&co in sodelovanje s
pooblaščeno specialistko medicine dela, športa in prometa HOLMED d.o.o., ZD
Ljubljana
 Po potrebi pomoč pri pripravi dokumentacije za obravnavo na invalidski komisiji ter
kot predstavnik delodajalca udeležba na sami obravnavi
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22.4 DRUGE NALOGE ORGANIZATORKE PREHRANE IN ZHR:
 Zbiranje ponudb za različne nabave
 Sodelovanje s Službo za javna naročila MOL pri pripravi in izvedi javnega naročila
 Oddaja statističnih poročil
 Sodelovanje pri različnih projektih vrtca
 Mesečno naročanje materiala
 Likvidacija računov
 Sodelovanje na strokovnih kolegijih vrtca in aktivih OPZHR ljubljanskih vrtcev
 Redno strokovno izobraževanje
23. DELO SPECIALNE PEDAGOGINJE IN POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI
POTREBAMI
V vrtcu nudimo pomoč otrokom s posebnimi potrebami – OPP. Pomoč je namenjena
otrokom, ki imajo motnje v razvoju in so na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami, ZUOPP-1, z Odločbo, ki jo izda Zavod Republike Slovenije za šolstvo, usmerjeni
v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.
Dodatna strokovna pomoč se tem otrokom nudi skladno z Odločbo. Po prejemu Odločbe,
vrtec skladno z zakonodajo pripravi individualiziran program za posameznika. V
individualiziranem programu določimo cilje, oblike dela, potrebne prilagoditve, urnik
dodatne strokovne pomoči - DSP in določimo naloge posameznih izvajalcev. Starši lahko
aktivno sodelujejo pri pripravi, spremljavi in evalvaciji individualiziranega programa.
Dodatno strokovno pomoč, kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj,
v našem vrtcu nudi specialna pedagoginja Lilijana Gomboc.
Sodelovanje za skupen cilj otrokovega napredovanja, poleg sodelovanja s strokovnimi
delavkami vrtca in s starši, zajema tudi sodelovanje s strokovnimi službami izven vrtca, ki
otroka obravnavajo oziroma spremljajo in mu nudijo pomoč. Tak način omogoča razvoj
otroka na bolj celostnem razvoju.
Pri individualnem delu uporablja izvirne igrače in didaktične materiale, ki bodo omogočali
otroku večji interes in lažje doseganje cilja. Za izposojo igrač in didaktičnih pripomočkov,
obstaja možnost izposoje v vrtcu Kolezija, kjer je sedež svetovalke za OPP, kjer si specialne
pedagoginje lahko izposojajo igralna sredstva med letom.
Skupaj s svetovalno delavko bosta izvedli sestanke strokovnih skupin za IP za vse otroke z
odločbo in skupne začetne sestanke s starši otrok, katerih otroci so v postopku usmerjanja in
za katere bo pomoč potekala z dnem, ko starši podpišejo soglasje k nudenju pomoči. Načrtuje
se izvedba sestankov v septembru za vse otroke, v dogovoru s starši in strokovnimi delavkami
(sestanki so že načrtovani).
Za otroke, katerim je DSP že potekala, se individualiziran program IP za šolsko leto 2017 /
2018, dopolni z načrtovanimi cilji, ki smo jih predvideli in že predstavili staršem ob končni
letni evalvaciji za šolsko leto 2017 / 2018.

LDN 2017/2018
Pripravila Diana Šumenjak, spec.
ravnateljica

63

Za otroke, katerih DSP se prične z letošnjim šolskim letom, bo v mesecu septembru in
oktobru potekalo opazovanje na podlagi katerega bo preko pedagoške diagnostike izdelan
individualne načrt dela in program pomoči po potrebnih področjih in ga staršem tudi
predstavi. V kolikor bo vrtec prejel v tem času Odločbo za omenjene otroke, bomo predstavili
cilje na skupnem srečanju za IP.
Sodelovanje v vrtcu bo potekalo s strokovnimi sodelavkami, ki imajo v skupini OPP, v obliki
svetovanja, izmenjave informacij o otrokovem sodelovanju in funkcioniranju, skupno
sodelovanje pri pripravi, evalvaciji IP, skupnih pogovornih urah s starši ter pri reševanju
morebitnih težav pri otroku. Skupno sodelovanje je namenjeno predvsem skupnemu
uresničevanju zastavljenih ciljev pri otroku, izmenjavi informacij o delu z njim ter pomoč pri
premagovanje ovir ter iskanju potrebnih prilagoditev otroku, sproti in po potrebi.
Z vzgojiteljicami bomo izdelale Poročilo vrtca, za otroke, kateri bodo šli iz vrtca in za katere
bodo starši ponovno vložili vlogo za usmerjanje.
24. DELOVNE NALOGE/ZADOLŽITVE V VRTCU JARŠE
Zadolžitve zaposlenih v Vrtcu Jarše v šol. Letu 2017/2018 so načrtovane, a kljub temu se
lahko zgodi, da se sestava članov tima lahko med šolskim letom spremeni, zaradi objektivnih
razlogov, kot so bolniške odsotnosti ali drugi opravičljivi razlogi, ki jih je težko predvideti.
 ORG. VODJE POSAMEZNIH ENOT:
 e. Rožle: Suzana Černe/Ana Harjač (namestnik)
 e. Mojca: Petra Koritnik/Amelija Ferrari (namestnik)
 e. Kekec: Tanja Hršak/Marta Letnar ( namestnik)
 VODJE STROKOVNIH AKTIVOV VZGOJITELJIC/EV:
 e. Rožle: Tadeja Stražar/ Polonca Pišek (namestnik)
 e. Mojca: Polona Pintarič Janša/ Tatjana Hatze (namestnik)
 e. Kekec: Ana Bandelj/Suzana Gregorčič (namestnik)
 vodja aktiva 1-2: Tanja Dolinšek
 vodja aktiva 2-3: Špela Guštin
 vodja aktiva 3-4: Lea Kumar
 vodja aktiva 4-5: Tadeja Stražar
 vodja aktiva 5-6: Natalija Rehlova
 vodja vseh starostnih aktivov: Lea Kumar
 VODJE STROKOVNIH AKTIVOV POM. VZGOJITELJIC/EV:
 e. Rožle: Vojka Hočevar/Brigita Kosec Dornik (namestnik)
 e. Mojca: Barbara Zupančič /Maja Klančnik (namestnik)
 e. Kekec: Danijela Djurič /Darja Ščavničar ( namestnik)
 TIM ZA KULTURO IN FILMSKO VZGOJO (Festival Bobri, Kinoteka, Animateka,
Kinobalon, Kinodvor)
 Mojca Bavdek (glavni koordinator)
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 Nataša Meglič (namestnik)
 TIM ZA PROJEKT ETIKA IN VREDNOTE:
 e. Rožle: Polonca Pišek
 e. Mojca: Mija Kurtovič (vodja projekta),
 e. Kekec: Milka Drenik
 TIM ZA PROJEKT MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE:
 e.Rožle: Anja Baloh (vodja projekta), Mojca Rajnar
 e. Kekec: Adela Curk
 e. Mojca: Jasmina Bogičević, Mateja Jagodič & Mateja Selakovič ( Zavod
Janeza Levca)
 TIM ZA PODPORO V e-ASISTENTU:
 e. Kekec: Ajda Bivic (vodja tima), Marta Letnar
 e. Mojca: Sanela Prpič
 TIM: SKRBNIKI NAČRTA INTEGRITETE:
 e. Rožle: Zora Jazbinšek
 e. Kekec: Adela Curk (vodja tima), Dragica Troha, Špela
Žagar Indihar
 e. Mojca: Zdenka Morela
 CENTRALNA POPISNA KOMISIJA:
 e. Rožle: Suzana Černe
 e. Kekec: Špela Žagar Indihar (predsednica), Ajda Bivic
 e. Mojca: Tina Nišič
 KOMISIJA ZA POPIS OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA V
ENOTI ROŽLE:
 Černe Suzana (predsednica)
 Vojka Hočevar (namestnik)
 Marija Brvar (član)
 Zahida Ičanović (član)
 KOMISIJA ZA POPIS OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA V
ENOTI KEKEC
 Ajda Bivic (predsednica)
 Marta Letnar (namestnik)
 Adela Curk (član)
 Mirko Mlakar (član)
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 KOMISIJA ZA POPIS OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA V
ENOTI MOJCA
 Amelija Ferrari (predsednica)
 Tina Nišič (namestnik)
 Nada Božovič (član)
 Polonca Lavrin Utenkar (član)
 KOMISIJA ZA LICITACIJO:
 e. Rožle: Ana Harjač (predsednica), Suzana Černe, Vojka
Hočevar
 e. Kekec: Nataša Povše, Gregor Perovšek
 e. Mojca: Amelija Ferrari, Maja Klančnik
 KOMISIJA ZA SPREMLJANJE POSKUSNEGA DELA :
 Vida Teh (predsednica/strokovni delavci)
 Špela Žagar Indihar (predsednica/tehnični kader)
 mentorji
 org. vodje posameznih enot (člani komisije)
 TIM ZA OBOGATITVENI PROGRAM: (zimovanje, letovanje, bivanje na kmetiji )
 e. Rožle: Suzana Černe (vodja tima)
 e. Kekec: Darja Ščavničar, Anja Zupan
 e. Mojca: Darja Mujkič, Nataša Meglič, Vida Teh
(za plavalni tečaj/OŠ Savsko naselje)
 TIM ZA ORGANIZACIJO ŠPORTNIH DEJAVNOSTI
 Gregor Perovšek (vodja tima)
 Polona Pintarič Janša
 Matic Černe
 Danijela Djurić
 Suzana Černe
 Blaško Grubešič
 Mirko Mlakar
 TIM ZA ORGANIZACIJO PROGRAMA MALI SONČEK (pohod ob žici, naročilo
knjižic, diplome, ostale dejavnosti…):
 e. Rožle: Mojca Rajnar
 e. Kekec: Marijana Magdič (vodja tima)
 e. Mojca: Tatjana Hatze
 TIM ZA EKO VRTOVE:
 e. Rožle: Zora Jazbinšek, Jožica Petelin Žibert
 e. Kekec: Anja Zupan, Milka Drenik, Darja
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Ščavničar
 e. Mojca: Petra Koritnik (vodja projekta),
Mojca Uršič Simončič, Tanja Dolinšek, Amelija Ferrari, Barbara
Zupančič, Mojca Bartolič, Nataša Meglič
 TIM ZA PROJEKT »ZDRAV VRTEC«:
 e. Rožle: Brigita Kosec Dornik, Zora Jazbinšek
 e. Kekec: Anja Zupan, Suzana Gregorčič
 e.Mojca: Marjetka Biserka Adamlje (vodja projekta), Aleksandra Janković,
Metka Blatnik
 TIM ZA PROMOCIJO ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU:
 Špela Žagar Indihar (vodja tima)
 Diana Šumenjak
 Vida Teh
 Ajda Bivic
 Marjetka Biserka Adamlje
 Mateja Jagodić
 ODGOVORNE OSEBE ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV IN IZVAJANJE
EVAKUACIJE (do maja 2017):
 e. Rožle, Rožičeva 10: Mirko Mlakar, Brigita Kosec Dornik, Suzana Černe
 e. Rožle, Pokopališka 30: Vojka Hočevar, Zahida Ičanović
 e. Kekec: Metka Praprotnik, Teja Škulj (porodniška), Špela Žagar Indihar,
Mirko Mlakar
 e. Mojca: Julija Vesel, Polonca Lavrin Utenkar, Nada
Božovič, Jožica Kocmur
 BOLNIČARJI (opravljen 70 urni tečaj PP) in skrbniki omaric za PP:
 Marta Letnar
 Teja Škulj (porodniška)
 Mojca Uršič Simončič
 Ana Harjač
 Tanja Šurbek
 Ružica Jagodič
 TIM: PRVA POMOČ NA DEL. MESTU (opravljen 12 urni tečaj PP):
 e. Rožle: Brigita Kosec Dornik
 e. Mojca: Mateja Selakovič, Maja Klančnik, Tanja Šurbek,
Tina Bogataj
 e. Kekec: Marta Letnar
 TIM: DRAMSKA SKUPINA VRTCA JARŠE:
 Polona Pintarič Janša
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Darja Ščavničar
Petra Koritnik
Ajda Bivic
Anja Baloh
Darja Mujkič
Ana Bandelj
Jasmina Bogičević
Suzana Gregorčič

 TIM ZA OBLIKOVANJE KRONIKE VRTCA JARŠE:
 e. Rožle: Mojca Rajnar, Suzana Černe
 e. Kekec: Suzana Gregorčič (vodja tima), Dragica Troha, Maja Černigoj
 e. Mojca: Vida Sadar, Mojca Bavdek
 TIM ZA PRIPRAVO PUBLIKACIJE VRTCA JARŠE:
 e. Rožle: Diana Šumenjak
 e. Kekec: Ajda Bivic (vodja tima), Špela Žagar Indihar, Ana Bandelj, Adela
Curk
 e. Mojca: Liljana Gomboc, Vida Teh
 TIM ZA PRIREDITVE VRTCA JARŠE (Novoletni bazar, Praznik Vrtca Jarše,
Tradicionalni slovenski zajtrk, srečanje za upokojence..):
 e. Rožle: Brigita Kosec Dornik, Polonca Pišek
 e. Kekec: Špela Ž. Indihar, Danijela Djurić, Matic Černe,
Gregor Perovšek (vodja tima), Natalija Rehlova, Ajda Bivic, Mirko Mlakar
 e. Mojca: Husmira Kurtović, Polona Pintarič, Mateja Jagodič, Maja
Klančnik, Zdenka Morela, Nada Božović, Ranka Cvjetković, Blaško
Grubešič
 TIM ZA PREHRANO :)
 e. Rožle: Ana Harjač
 e. Kekec: Špela Žagar Indihar (vodja tima), Ferida Velič,
Adela Curk, Nataša Povše
 e. Mojca: Nataša Meglič, Metka Blatnik, Jožica Kocmur
 KOORDINATOR ZA ŠTUDIJSKE SKUPINE:
 Suzana Černe (koordinator)
 Marta Letnar (namestnik vodje)
 TIM ZA HUMANITARNO DEJAVNOST (akcije zbiranja zamaškov, papirja, oblačil,
hrane, drugo..)
 e. Rožle, Rožičeva: Jožica Petelin Žibert
 e. Rožle, Pokopališka: Zora Jazbinšek
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 e. Kekec: Mateja Bončina, Nataša Povše (vodja tima), Ružica Jagodić, Teja
Škulj (porodniška)
 e. Mojca: Barbara Lesjak , Katarina Kržič, Vesna Magdalenič
 TIM ZA PROTOKOLARNE NALOGE (vabila, voščila, protokolarna darila cvetni
aranžmaji):
 Mojca Bavdek (vodja tima)
 Mojca Bartolič (vabila, darila, voščilnice)
 Tina Nišić
 Mija Kurtovič
 Ranka Cvijetković
 Vida Teh (korespondenca, koordinacija)
 Mirko Mlakar, Blaško Grubešič (prevoz)
 TIM ZA RAZVOJNI NAČRT VRTCA JARŠE:
 Diana Šumenjak (vodja tima)
 Vida Teh
 Suzana Černe
 Tanja Hršak
 Ajda Bivic
 Špela Žagar Indihar
 Mateja Bončina
 Petra Koritnik
(V razširjenem razvojnem timu so vključene tudi vodje strokovnih in starostnih aktivov)
 TIM SKRBNIKI ZA OGLASNE DESKE NA TRAKTIH (zunanja podoba, urejanje
gradiva, aktualnost zapisnikov, obvestil...):
 e. Rožle, Pokopališka: Zora Jazbinšek ( oglasna deska za starše ter v zbornici
za zaposlene)
 e. Rožle, Rožičeva: Daša Džekič Hološevič (oglasna deska za zaposlene in za
starše)
 enota Kekec: urejata Špela Žagar Indihar in Tanja Hršak za celotno enoto in
po traktih:
o RUMENI: Darja Ščavničar
o ZELENI: Ana Bandelj
o RDEČI: Adela Curk
o ORANŽNI: Maja Černigoj
o MODRI: Anja Zupan
 enota Mojca
o A TRAKT: Maja Klančnik
o B TRAKT: Tanja Šurbek
o C TRAKT: Katarina Kržič
o D TRAKT: Anja Škulj
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 TIM Z VRTCEM V NARAVO (sodeluje s Timom za čuječnost):
 Ana Bandelj (vodja projekta)
 Maja Černigoj (namestnica vodje)
 Marijana Magdič
 Adela Curk
 Suzana Gregorčič
 Vesna Magdalenič
 Ajda Bivic
 Milka Drenik
 TIM KORAK K SONČKU:
 Marjeta Biserka Adamlje (vodja projekta)
 Tatjana Hatze
 Monika Primar
 Mateja Jagodič
 Sanela Prpič
 Nataša Meglič
 Suzana Gregorčič
 TIM ZA PROJEKT: CICIUHEC IN SODELOVANJE S KNJIŽNICO (Urbana za
knjižnico, evidenca):
 Mojca Bavdek, (vodja tima), koordinator za e. Mojca
 Ana Harjač, koordinator za e. Rožle
 Marijana Magdič, koordinator za e. Kekec
 TIM: SKRBNIKI ARHIVA VRTCA JARŠE:
 Nataša Černe (vodja tima)
 Špela Žagar Indihar
 Zdenka Žagar
 TIM SKRBNIKI ZA REVIJE ZMAJČEK IN CICIDO:
 e. Rožle: Suzana Černe (Cicido)
 e. Kekec: Tanja Hršak (Cicido)
 e. Mojca: Darja Mujkič (Zmajček), Mateja Jagodič (Cicido)
 TIM SKRBNIKI KABINETOV PO ENOTAH (knjižnica, likovni, športni, glasbeni,
pravljična soba, AV, telovadnica v e. Kekec, uta z zunanjimi igračami….)
 e. Rožle/Pokopališka: vsi zaposleni v enoti
 e. Rožle/Rožičeva:
 Glasbeni kabinet: Katarina Simončič
 Likovni kabinet: Mojca Rajnar
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Športni kabinet: Daša Džekič Hološevič & Mojca Rajnar
Lutkovni kabinet: Polonca Pišek
Knjižnica, naročanje likovnega in pisarniškega materiala: Suzana Černe
Skrb za urejenost zunanjih površin: Jožica Petelin Žibert, Polonca Pišek
Lopa z igračami: vsi zaposleni

 e. Kekec:
 Didaktični kabinet: Natalija Rehlova
 Športni kabinet: Anja Zupan, Matic Černe
 Knjižnica: Suzana Gregorčič, Dragica Troha
 Likovni kabinet: Anja Zupan, Mateja Bončina
 Lutkovni kabinet/pravljična soba: Tanja Hršak, Suzana Gregorčič
 AV kabinet: Marta Letnar
 Glasbeni kabinet: Marijana Magdič, Darja Ščavničar
 Oglasna deska za zaposlene: Nataša Povše
 Urejenost zunanjih površin/Zelena prestolnica: Marta Letnar (bilanca), Anja
Zupan, Suzana Gregorčič, Marijana Magdič, Mateja Bončina, Gara Zulič
o Živalski kotiček: Špela Guštin (vodja), Danijela Djurič, Nataša Povše
o Lopa z igračami, kabinet z igračami: Natalija Rehlova, Marijana
Magdič
o Skrbnik za perilo in higienske pripomočke: Marta Letnar
 e. Mojca:
 Knjižnica: Tina Nišić, Jasmina Bogičević
 Likovni kabinet: Mija Kurtović, Tina Nišić
 Glasbeni kabinet: Tatjana Hatze, Sanela Prpić
 Didaktični kabinet/vezni hodnik: Mojca Bavdek, Sanela Prpič
 Športni kabinet: Mateja Jagodič, Mateja Selakovič
 Lopa z igračami na C traktu: Katarina Kržič
 Skrb za sesalec za mivko in razpored: Tatjana Hatze
 Vitrina z zelišči: Amelija Ferrari, Mojca Uršič Simončič
 Vitrina s protokolarnimi darili: Mija Kurtovič, Mojca Bavdek
 TIM: PEVSKI ZBOR VRTCA JARŠE:
 Diana Šumenjak
 Maja Klančnik
 Vida Teh
 Maja Černigoj
 Brigita Kosec Dornik
 Zdenka Morela
 Vesna Magdalenič
 Katarina Simončič
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 Daša Džekić Hološevič
 TIM ZA ČUJEČNOST VRTCA JARŠE:
 Ajda Bivic (vodja tima)
 Suzana Gregorčič
 Maja Černigoj
 Adela Curk
 Ana Bandelj
 Metka Blatnik
 TIM ZA ŽIVALSKI KOTIČEK:
 Špela Guštin (vodja)






POVERJENIKI ZA IZDAJANJE PLAČILNIH LIST:
e. Rožle: Suzana Černe
e. Rožle, Pokopališka: Blaško Grubešič
e. Kekec: Tanja Hršak
e. Mojca: Tanja Dolinšek








ČLANI SVETA VRTCA JARŠE (mandat poteče: 29. 11. 2020)
Amelija Ferrari (predsednica)
Špela Žagar Indihar
Ana Harjač
Anja Zupan
Suzana Gregorčič






KOMISIJA ZA VOLITVE V SVET ZAVODA (mandat poteče 21. 5. 2018)
Adela Curk/, Jasmina Bogičevič- namestnik
Špela Guštin/ Mateja Selakovič –namestnik
Helena Smolič (predsednica komisije)/ Zdenka Morela, namestnik

 KOMISIJA ZA VOLITVE V NAZIV (v skladu z Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v
vzgoji in izobraževanju v nazive in drugih, II. Posebnih pogojih za napredovanje zaposlenih v
vrtcih)

 Ana Harjač, predsednica, Suzana Černe, namestnica
 Mateja Bončina, Darja Ščavničar, namestnica
 Sanela Prpič, Tatjana Hatze, namestnica






ČLANI IO SINDIKATA VRTCA JARŠE (mandat poteče leta 2018):
Petra Koritnik (predsednica)
Tanja Hršak
Darja Ščavničar
Nada Božovič
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 Maja Klančnik
 UO SKLADA VRTCA JARŠE (mandat poteče oktober 2018):
 Sanela Prpič (predsednica)
 Brigita Kosec Dornik
 Darja Ščavničar
 SKRBNIK POGODB Z NAJEMNIKI PROSTOROV VRTCA JARŠE:
Vida Teh
 SKRBNIK ZA NABAVO LIKOVNEGA /PISARNIŠKEGA MATERIALA: Suzana
Černe
 KOORDINATOR
ŠTUDENTOV :
Vida Teh

ZA

PRAKTIČNO

USPOSABLJANJE

DIJAKOV

IN

 KOORDINATOR ZA VODENJE EVIDENCE ŠTUDENTOV/ŠS
Vida Teh
 KOORDINATOR
ZA PROSTOVOLJSTVO (V SODELOVANJU S SLO.
FILANTROPIJO) : Ajda Bivic
25. NAČRT PROMOCIJE ZDRAVJA NA DEL. MESTU V LETU 2017/18 V VRTCU
JARŠE
Dejavnosti promocije zdravja na delu se praviloma načrtujejo za koledarsko leto 2017.

Skrb za zdravje in zgodnje odkrivanje bolezni: Vsi zaposleni, predhodni in redni
periodični zdravniški pregledi vseh delavcev Vrtca Jarše – redno izvajamo.

Obveščanje vrtca o sezonskih cepljenjih (klopni meningoencefalitis, …) preko
intraneta.

Objavljanje različnih člankov o promociji zdravja, zdravi prehrani, telesni aktivnosti,
… na intranetu.

Zagotovitev varnega dela: Vsi zaposleni, Redna periodična izobraževanja o varnosti in
zdravju pri delu – redno izvajamo.


Redni periodični pregledi del. opreme – redno izvajamo.



Monitoring spremljanja toplotnega ugodja – redno izvajamo.


V okviru projekta »Za življenje« organizirati izobraževanje iz prve pomoči za
zaposlene –izvedba oktober 2017.

Spodbujanje k telesni aktivnosti zaposlenih: Vsi zaposleni, financiranje organiziranih
tekov (Ljubljanski jesenski maraton, DM tek – štartnino vrtec pokrije v celoti).
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Spodbujanje k aktivni udeležbi na spomladanskem in jesenskem krosu Vrtca Jarše tek za zaposlene.


Aktivna udeležba na pohodu Pot ob žici.



Sodelovanje v projektu Vrtec v naravi.


Ob začetku šol. leta obveščanje in spodbujanje k prijavi k vodeni vadbi – pilatesu, ki
ga izvaja zunanji ponudnik in poteka v telovadnici e. Kekec.

Izvajanje telovadbe za zaposlene – 1x tedensko v telovadnici e. Kekec (izvajalka naša
strokovna delavka, Mateja Jagodič) – začetek oktober 2016.

Aktivnosti tima Zdravje v vrtcu – obveščanje o brezplačnih sprostitvenih delavnicah,
ki bodo potekale po zdravstvenih domovih ter izvajanje teh delavnic v naših prostorih
(Marjetka Biserka Adamlje).


Spodbujanje pitja vode iz pipe.


Ozaveščanje o nevarnosti sonca, nabava pokrival (kap s šiltom + tisk logotipa – cena
cca 2,5 – 3€ na kom) – ni realizirano, prestavimo na leto 2017.

Druženje, socialni stiki, krepitev medosebnih odnosov in pozitivne klime, vsi
zaposleni, novoletno druženje za vse zaposlene, 08.12.2016.


Druženje z upokojenkami – že realizirano.


Strokovna ekskurzija oz. Team building – strokovna ekskurzija v Vrtec Morje
Portorož 21.10.2017.


2 prenosljivi fitnes karti v FIT 13: vodene vadbe, fitnes, savna.

Tim za promocijo zdravja na del. mestu: Špela Žagar Indihar, Ajda Bivic, Marjetka
Biserka Adamlje, Diana Šumenjak.
26. SPREMLJANJE IN REALIZACIJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
Za realizacijo LDN smo odgovorni vsi zaposleni v vrtcu.
Izvajanje bomo sprotno spremljali:
o Mesečno na vzgojiteljskih zborih in strokovnih aktivih.
o Sproti bomo spremljali odstopanja z navedbo razlogov.
o Vzgojitelji bodo podali poročila o evalviranju načrtovanja vzgojnoizobraževalnega dela.
V zaključnem poročilu bomo prikazali realizacijo načrtovanja na osnovi poročil zaposlenih.
Letni delovni načrt Vrtca Jarše, za šolsko leto 2017/2018, bo predstavljen in obravnavan
na:





pedagoški konferenci, 23. 10. 2017
roditeljskih sestankih oddelkov vrtca, do 30. 09. 2017
Svetu staršev, 24. 10. 2017
Svetu zavoda, 25. 10. 2017
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Letni delovni načrt Vrtca Jarše, za šolsko leto 2017/18, je bil obravnavan in sprejet na 2.
redni seji Sveta zavoda Vrtca Jarše dne, 25. 10. 2017.

Datum: 25. 10. 2017

Žig

ravnateljica:
Diana Šumenjak, spec.
Predsednica Sveta zavoda Vrtca Jarše:
Amelija Ferrari
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