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1. UVOD
Realizacija Letnega delovnega načrta je poročilo o realizaciji organizacije in vsebine življenja
in dela vrtca v šolskem letu 2018/2019.
Letni delovni načrt je osnovni in splošni dokument vrtca, ki zagotavlja sistematično,
organizirano in načrtno delo v vrtcu. LDN je osrednji dokument, ki opredeljuje cilje na ravni
ustanove, ki so usklajeni s strokovnim programom, ki ga določa Kurikulum, ki je osnovni
koncept za načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela. Materialno osnovo za izvajanje
vzgojnega
dela zagotavlja MOL kot ustanoviteljica in financer.
Programi in projekti so opredeljeni v letnem delovnem načrtu, ki ga je potrdil Svet zavoda.
Z letnim delovnim načrtom se določi organizacija in obratovalni čas vrtca, programi vrtca,
vzgoja in varstvo otrok v vzgojnovarstvenih družinah, razporeditev otrok v oddelke, delo
strokovnih in drugih delavcev v vrtcu, sodelovanje s starši, sodelovanje z
vzgojnoizobraževalnimi, 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,
program dela strokovnih organov vrtca ter kadrovske, materialne in druge pogoje, potrebne
za uresničitev vzgojnega procesa.
V Vrtcu Jarše smo pri načrtovanju in realizaciji dela upoštevali značilnosti posameznega
starostnega obdobja, individualne razlike med otroki ter značilnosti okolja iz katerega otroci
izhajajo, saj delamo v multikulturalnem okolju. Ponudbo bogatimo in dopolnjujemo z
raznolikim in pestrim programom naših notranjih obogatitvenih dejavnosti (sredin vrtiljak,
obogatitveni programi, dejavnosti sofinanciranih programov MOL, angleščina za otroke
najstarejših skupin) in zunanjih ponudb (obogatitvene in nadstandardne dejavnosti zunanjih
izvajalcev). S svojim znanjem, načrtovanjem in profesionalizmom ter s sodelovanjem s starši
sledimo napredku.
Evalvacija LDN vrtca se navezuje na realizacijo LDN Vrtca Jarše ter individualne letne delovne
načrte posameznih enot ter oddelkov vrtca, kjer so opredeljeni cilji in naloge, načela,
vsebina, evalvacija in samoevalvacija. Dosežke med šolskim evalviramo.
V šolskem letu 2018/2019 smo kontinuirano resničevali našo skupno vizijo:
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!
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2. OSNOVNI PODATKI VRTCA
Vrtec Jarše je javni vzgojno-izobraževalni zavod za izvajanje javne službe vzgoje in varstva
predšolskih otrok, ki je bil ustanovljen s sklepom Mestne občine Ljubljana dne 15. 3. 2008. S
tem dnem je prenehal veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Vrtca Jarše, sprejet 12. 12. 1996.
Vrtec Jarše deluje na štirih lokacijah:
- Enota Rožle, ki deluje na lokacijah Rožičeva ulica 10 in Pokopališka 30
- Enota Mojca, ki deluje na lokaciji Clevelandska ulica 13
- Enota Kekec, ki deluje na lokaciji Ulica Hermana Potočnika 15
V Vrtcu Jarše smo v letu 2018/2019 izvajali dva programa za predšolske otroke:




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.
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 Vrtca Jarše ter po LDN
posameznega oddelka.
Vzgojiteljice v letnem delovnem načrtu načrtujejo cilje in dejavnosti, ki dopuščajo različne
izvedbe, glede na interese, želje, potrebe ter razvojne zmožnosti posameznih otrok.
Vzgojiteljica ima pravico spreminjati načrtovani program, če presodi, da obstaja tehten
razlog. Sprememba načrta mora biti razvidna iz analize dela, kjer je navedena tudi strokovna
utemeljitev.
(povzeto iz vsebine LDN Vrtca Jarše za šol. leto 2018/2019)
Število oddelkov in število otrok v šol. letu 2018/2019:
Enota Rožle, ki deluje na lokacijah Rožičeva ulica 10 in Pokopališka 30
I. starostno obdobje: 2 oddelka (14 otrok)
II. starostno obdobje: 2 oddelka ( 35 otrok)
Kombinirani oddelek: 1 oddelek ( 12 otrok)
Skupno število otrok: 62 otrok
Enota Mojca, ki deluje na lokaciji Clevelandska ulica 13
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I.starostno obdobje: 6 oddelkov (80 otrok)
II.starostno obdobje: 8 oddelkov ( 154 otrok)
Skupno število otrok: 234 otrok
Enota Kekec, ki deluje na lokaciji Ulica Hermana Potočnika 15
I. starostno obdobje: 4 oddelka (55 otrok)
II.starostno obdobje: 6 oddelkov (126 otrok)
Skupno število otrok: 181 otrok
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3. POSLOVALNI ČAS VRTCA JARŠE
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.
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.

Vrtec si pridržuje pravico, da združuje več skupin otrok na začetku in koncu poslovnega časa,
v času počitnic in ob pojavu izjemnih okoliščin v skladu s 4. 5. in 6. členom Pogodbe o
določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca:
4. člen Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca vrtcu
dovoljuje, da vrtec lahko v poletnih mesecih za določeno obdobje zapre posamezno enoto,
če zagotovi vključitev otrok, ki v tem času potrebujejo vrtec, v drugi enoti.
5. člen
Vrtec ob začetku novega šolskega leta organizacijsko preoblikuje oz. spremeni sestavo
oddelkov, vendar pa je dolžan zagotoviti prosto mesto otroku. O spremembi vrtec starše
obvesti do konca meseca avgusta.
6. člen
Starši se zavezujejo, da bodo v zvezi s prihodi in odhodi v vrtec spoštovali hišni red, pravilnik o
varnosti otrok in poslovni čas vrtca. Starši so otroka ob prihodu v vrtec dolžni oddati
strokovnemu delavcu, ki otroke sprejema. V skladu s predpisi in v okviru poslovnega časa
sme otrok ostati v vrtcu največ do 9 ur dnevno. Če bodo starši prišli po otroka po preteku
poslovnega časa, jim je vrtec upravičen zaračunati dodatne stroške varstva v skladu z 9.
členom te pogodbe.
Ob začetku šolskega leta in ob zaključku, smo starše redno seznanjali s členi pogodbe o
določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. O pogodbenih obveznostih smo
seznanili starše tudi na sestankih za novosprejete otroke ter na prvih roditeljskih sestankih v
oddelkih ter na sestankih Sveta staršev in Sveta Vrtca Jarše. Vse pomembne informacije so
starši prejeli ob vpisu otroka v v Vrtec Jarše v dokumentu Katalog informacij za starše novo
sprejetih otrok, na sestankih za novo sprejete otroke, ki so bili realizirani v mesecu juniju, v
publikaciji Vrtca Jarše 2018/2019, na spletni strani Vrtca Jarše ter na prvih roditeljskih
sestankih v skupini.
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ORGANIZACIJA ČASA IN POSLOVNI ČAS V POSAMEZNIH ENOTAH/ODDELKIH
 Poslovni čas Vrtca Jarše/uprava: od 7.00 do 15.00





Poslovni čas enote Rožle/oddelki: od 6.30 do 17.00
Poslovalni čas enote Rožle/izmenično popoldanski oddelek:10.30-20.30
Poslovni čas enote Kekec: od 6.00 do 17.00
Poslovni čas enote Mojca: od 6.00 do 17.00

Odpiralni čas traktov v enoti Mojca, Clevelandska 13, Ljubljana:
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 A2
Kot je izhajalo iz LDN Vrtca Jarše za šol. leto 2018/2019 si je vrtec pridržal pravico, da je
združeval več skupin otrok na začetku in koncu poslovnega časa, v času počitnic,
prenov/sanacij vrtca in ob pojavu izjemnih okoliščin (obolevnost otrok, kadrovski
primanjkljaj).
V primeru popoldansko izmeničnega oddelka, smo v času počitnih in v poletnih mesecih.
priredili poslovalni čas, glede na potrebe staršev IPO oddelka.
Uprava Vrtca Jarše je v času vpisov otrok, od 01.-15.03.2019, poslovala od 8.00-15.30 ure ter
od 14.00-18.00 ure.
Starši morajo upoštevati poslovni čas vrtca, v primeru, da starši pridejo po otroka po preteku
poslovnega časa, jim je vrtec upravičen zaračunati dodatne stroške varstva.
Kot izhaja iz 6. člena Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca,
je otrok lahko v vrtcu v okviru poslovalnega časa največ devet ur dnevno, kolikor traja dnevni
program. Za bivanje nad devet ur se za vsako začetno uro plača doplačilo v višini 6,67 EUR
(Sklep Sveta Vrtca jarše). Izjemoma so lahko starši oproščeni plačila, v kolikor z izpolnjeno
vlogo in dokazili delodajalca, dokažejo, da potrebujejo varstvo izven tega časa (vlogo z
dokazili naslovijo na ravnateljico, ki izda soglasje). Starše smo opozarjali, da dosledno
upoštevako poslovalni čas vrtca, ki je definiran v Hišnem redu Vrtca Jarše, v publikaciji vrtca
ter na spletni strani Vrtca Jarše.
Že tretje šolsko leto se delovni čas zaposlenih evidentira elektronsko, v programu Evidentik.
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4. NADOMEŠČANJE ODSOTNOSTI ZAPOSLENIH
1.1

PEDAGOŠKO STROKOVNI KADER

 Ravnateljico Diano Šumenjak je v času odsotnosti s pooblastilom nadomeščala
pomočnica ravnateljice, organizacijske vodje enot, organizatorka prehrane in zdravstveno
higienskega režima ter svetovalna delavka
 Suzano Černe, Tanjo Hršak in Ružico Jagodić je s pooblastilom nadomeščala njena
namestnica ali ena izmed strokovnih delavk vrtca
 Marta Letnar je nadomeščala Tanjo Hršak, vodjo enote Kekec, v njeni odsotnosti pa
druga pooblaščena oseba.
 Mojca Bavdek in Mateja Jagodić sta nadomeščali Ružico Jagodić, vodjo enote Mojca.
 Vodjo enote Rožle je nadomeščala vzgojiteljica Tadeja Stražar ali ena izmed strokovnih
delavk vrtca, v odsotnosti namestnice
 Svetovalno delavko Ajdo Bivic je nadomeščala pomočnica ravnateljice Vida Teh ter
organizatorka PZHR Špela Žagar Indihar
 Organizatorko prehrane in ZHR je nadomeščala ravnateljica in pomočnica ravnateljice ter
vodja enote Kekec, Tanja Hršak
 Za nadomeščanje strokovnih delavcev vrtca smo zaposlovali študente ali nov ustrezen
kader v skladu s finančno pogodbo MOL
1.2

ADMINISTRATIVNO - TEHNIČNI SEKTOR

 Poslovno sekretarko in knjigovodkinjo Zdenko Žagar sta nadomeščali administratorka
Nataša Černe ter knjigovodkinja Branka Marinčič.
 Administratorko Natašo Černe sta nadomeščali Zdenka Žagar, Branka Marinčič in
Suzana Černe.
 Knjigovodkinjo Branko Marinčič, je nadomeščala Zdenka Žagar.
 Kuharico je nadomestila ena izmed kuharic iz druge enote.
 Kuharsko pomočnico je nadomeščala ena izmed pomočnic kuharice, ali perica
 Mirko Mlakar in Blaško Grubešič-hišnika in vzdrževalca, sta nadomeščala drug
drugega, za pošto in prevoze je skrbela Suzana Černe.
 Perico Nado Božovič je nadomeščala šivilja Metka Praprotnik.
1.3

POMOČ-ŠTUDENTSKI SERVIS:

Med letom so bile v skupinah prisotne naslednje študenti/ke:


Dominik Maričič (za enoto Rožle)



Anja Vukovič (za enoto Rožle )



Lucija Merdavs (za enoti Rožle in Mojca)



Patricija Rajkovič (za enoto Rožle)



Anja Kramar (za enoto Rožle)



Nastja Morela (za enoto Rožle, Kekec in Mojca)



Veronika Štrumbelj (za enoto Kekec in Mojca)



Karin Janežič (za enoto Kekec, Mojca in Rožle)
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Nina Jovanovic (za enoto Kekec in Mojca)



Špela Gorkič ( enota Rožle in enota Mojca)



Tjaša Ivančič ( enoti Kekec in Mojca)



Martina Praprotnik (za enoti Kekec in Mojca)



Anja Vukovič (za enoti Rožle, Kekec in Mojca)

V poletnih mesecih (julij/avgust) so bile v skupinah prisotne tudi študentke:
 Karin Janežič
 Ana Susman
 Nastja Morela
 Hana Veber
 Veronika Štrumbelj
 Kaja Markun
V času poletnih počitnic, v primeru kadrovskega izpada, pomoč v skupinah nudijo tudi
specialna pedagoginja Lilijana Gomboc, Suzana Černe, Ajda Bivic in Vida Teh.
V primeru daljših bolniških odsotnosti zaposlenih se je organizirala nadomestna zaposlitev

1.4

KADROVSKE SPREMEMBE

Nove zaposlitve:









Darinka Groznik
Uroš Zagorc
Vijoleta Gostimirović
Olga Župec
Dominik Maričič
Mateja Mikulin
Radmila Tučić
Jana Čičić

(15. 09. 2018)
(24. 09. 2018)
(28.11.2018)
(03. 12. 2018)
(18. 02. 2019)
(20. 2. 2019)
(15. 3. 2019)
(19. 8. 2019)
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Potek pogodbe:















Muharema Zulič
Mateja Hajnšek
Erika Lavriša
Radmila Tučić
Mateja Mikulin
Uroš Zagorc
Maja Černigoj
Maja Černigoj
Uroš Zagorc
Ana Bandelj
Uroš Zagorc
Tanja Dolinšek
Maja Černigoj
Vijoleta Gostimirović

30. 10. 2018 - sporazumna prekinitev
4. 11. 2018 - potek poz
30. 11. 2018 - sporazumna prekinitev
30. 4. 2019 - potek poz
7. 5. 2019 - potek poz
17. 5. 2019 - potek poz
17. 5. 2019 - potek pogodbe
4 ure – 31. 5. 2019 - potek poz
2 uri – 6. 6. 2019 - potek poz
10. 6. 2019 - sporazumna prekinitev
4 ure– 30. 6. 2019 – potek poz
4 ure– 30. 6. 2019 – potek poz
4 ure– 30. 6. 2019 – potek poz
4 ure - 30. 6. 2019 – potek poz

Upokojitve:
 Danica Marot
 Zora Jazbinšek
 Marija Rajnar

9. 10. 2018
4. 2. 2019
31. 8. 2019
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5. RAZVOJNI NAČRT VRTCA JARŠE
(Povzeto iz LDN Vrtca Jarše za 2018/2019)
OBDOBJE TREH ŠOLSKIH LET 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
Razvojno načrtovanje predstavlja orodje za uvajanje sprememb in s tem pogoje za
kakovostnejši razvoj celotnega Vrtca Jarše.
Vsebuje štiri osnovne procese, katerim sledimo v vseh enotah Vrtca Jarše:
- Pregled stanja: močna in šibka področja,
-

Sestavljanje in izbor prioritet in spreminjanje prioritet v specifične cilje,

-

Udejanjanje načrtovanih prioritet in ciljev,

-

Evalvacija, s katero se preveri uspešnost udejanjanja zastavljenih ciljev.

Glede na razvojni program, ki ga je oblikoval razvojni tim in bil sprejet na pedagoški
konferenci vzgojiteljskega zbora smo in bomo podrobneje obravnavali temo spoznavanje
Slovenije: TO SMO MI!
Kakovostno vzgojno-izobraževalno delo z otroki, strokovni in profesionalni razvoj strokovnih
delavcev bomo krepili z novimi cilji in s pozitivno komunikacijo.
Cilji so zapisani v akcijskem načrtu za šolsko leto 2018/19 in se bodo spremljali s pomočjo:
Kolegialnih hospitacij na nivoju starostnih aktivov.
CILJI RAZVOJNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE 2018/19
- zagotavljati kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, strokovni in
profesionalni razvoj strokovnih delavk,
-

z evalvacijo na vseh področjih si prizadevati za izboljšanje komunikacije med vsemi
zaposlenimi, z otroki in starši.

-

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

5.1
AKCIJSKI NAČRT UDEJANJANJA CILJEV RAZVOJNEGA NAČRTA VRTCA JARŠE
2018/2019
Področje izboljšave pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na nivoju celotnega vrtca in
oddelkov bomo spremljali s pomočjo kolegialnih hospitacij, in sicer na nivoju starostnih
aktivov.
AKTIVNOSTI:
1.
Starostni aktivi za določeno starost pripravijo nabor dejavnosti primeren določeni
starosti otrok, njihovemu predznanju, razvojni stopnji, izkušnjah, interesom.
2.

Evalvacija LDN oddelka:
Samoevalvacija, gibalni razvoj
Kolegialne hospitacije
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KAKO :
Učenje konstruktivne komunikacije:
- preko medsebojnega sodelovanja,
- teme na aktivih iz področja spoznavanje Slovenije
- delavnice na pedagoških konferencah,
- Diltsonova piramida realizacije zastavljenih ciljev
- Uporaba NLP veščin
- Uporaba različnih pripomočkov, materiala idr…
- Spremljanje ciljev s pomočjo določenih kazalnikov za določena obdobja spremljanja
- Evalvacija realizacije zastavljenih ciljev in načrt izboljšav
KDO :
-

Vsi zaposleni, ki so vodeni s strani vodij aktivov, timov, razvojnega tima, vodstva
Strokovni delavci
Vodstvo vrtca

DO KDAJ?
-

Oktober 2018
Junij 2019
November 2018
Februar 2019
Junij 2019

CILJI RAZVOJNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE OD 2018/19 DO 2019/20:
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
Strokovni tim za pripravo razvojnega načrta in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa
-

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

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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Članice razvojnega tima (vodje starostnih aktivov) so podale poročila o resničevanju akcijskih
načrtov, katerih vsebino so vnesle v Letne delovne načrte oddelkov (cilji, kazalniki, vsebina,
vloga posameznika, kriteriji spremljanja).Lotile so se področja sodelovanja s starši,
sodelovanja z zunanjimi udeleženci. Skupaj smo realizirali »rdečo nit« za naslednje
»Slovenija-to smo mi«. Ob predaji kulturne dediščine otrokom, bodo le-ti postali bolj
avtonomni, samostojni, aktivni in odgovorni državljani. Strokovni delavci smo jim najboljši
vzgled.
Temo Slovenija smo vnesli v naša strokovna izobraževanja, saj bomo tako nadgradili svoje
znanje. Na predlog razvojnega tima, se je prva pedagoška konferenca realizirala z ogledom
kulturne dediščine mesta Ljubljana ter nadaljevala z delavnico na temo odgovornega in
aktivnega državljanstva ter pogostitvijo s slovensko domačo hrano. Igralnice vrtca smo
opremili s plakati reprodukcij znanih slovenskih umetnikov iz Narodne galerije, s slikanicami
Medvedek Lovro spoznava Slovenijo ter z reliefnimi in klasičnimi zemljeviti Slovenije.
Nismo realizirali strokovno ekskurzijo s spoznavanjem slovenskih regij, ki imajo bogato
kulturno tradicijo in zanimivo dediščino (predlog: Prekmurska regija).
Tudi na področju prehrane smo se aktivno povezali z vodjo prehranskega režima in obogatili
jedilnike s slovenskimi tradicionalnimi jedmi.
Razvojni tim Vrtca Jarše ugotavlja, da je uvedba starostnih aktivov izjemno produktivna,
inovativna zamisel in da se strokovni delavci med seboj bolj aktivno povezujejo. Iz tega
razloga bomo dopolnili razvojni program Letnega delovnega načrta za novo šolsko leto.
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6. MODEL SAMOEVALVACIJE
(Povzeto iz LDN Vrtca Jarše za 2018/2019)
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 obdelave
podatkov. Načrt izboljšav je dolgoročen, saj gre za cilje, ki morajo slediti procesu, za
doseganje uspešnih rezultatov pa je potrebno večletno usmerjeno, načrtno in sistematično
načrtovanje, izvajanje in spremljanje.
Prednostna naloga opazovanja je bilo področje gibalnih spretnosti.
Strokovni delavci si zadajo cilje na začetku leta. Cilji so določeni na ravni vrtca. Strokovni
delavci v svojem oddelku vodijo evidenco napredka otrok glede na posamezen cilj.
Spremljajo posameznega otroka in skupino kot celoto v trimesečnih intervalih.
V šolskem letu 2018/2019 smo nadaljevali s sistematičnem beleženjem gibalnega razvoja
pri vseh vključenih otrocih. Izhajali smo iz znanj, ki smo jih pridobili na študijskih skupinah iz
Playness pedagogike, ki je opisana spodaj.
Cilj projekta Playness je otrokom zagotoviti okolje, kjer lahko varno, uspešno in sistematično
odkrivajo svoje potenciale na področju gibalnih veščin in motoričnih sposobnosti ter osvojijo
emocionalne, socialne in intelektualne veščine medtem ko so telesno aktivni oz. se igrajo. V
ta namen so razvili Playness pedagoški kompas, kot izjemno učinkovito in zelo enostavno
evalvacijsko orodje za vzgojitelja, ki tako sproti preverja kakovost svojega dela in primerno
usmerja otroke. Strokovne delavke, ki so se vključile v projekt, so preko pedagoškega
kompasa z namensko izbranimi gibalnimi vajami krepile točno določene gibalne spretnosti
otrok.
Gibanje je sredstvo za spoznavanje sveta. Radovednost pri otrocih se najprej kaže na gibalnem
področju. To pa spodbuja razvoj mreženja nevronov v možganih in močno vpliva na razvoj
intelektualnih potencialov otroka (Hosta 2016). Tu govorimo o osnovnih gibalnih vzorcih, ki jih
mora skozi razvojne stopnje osvojiti vsak otrok: plazenje, lazenje, plezanje, hoja, tek, skoki,
manipulacije s predmeti itd. Zato je pomembno, da že v predšolski dobi delujemo preventivno in
korektivno in veliko pozornosti, poudarkov in časa namenimo dejavnostim, ki vključujejo gibanje.
Telesno gibanje pri Playness pedagogiki razumemo kot temeljno spoznavno metodo in
univerzalno komunikacijsko metodo. Taktilno-kinestetični aparat je namreč ustvarjen tako, da
nam daje informacije, s katerimi osmišljamo gibanje. Strokovni delavci z različnimi sredstvi in
metodami omogoča uspešnost vsakega otroka, s poudarkom na pozitivnih izkušnjah, Ni
tekmovanja, vsak gibalno vajo izvede po lastnih trenutnih zmožnostih. Vsaka motorična
dejavnost je poenostavljena na raven, ki otroku omogoča izziv (s pomočjo rekvizitov, spremembo
položaja telesa ipd.),preko vaj se vrnemo k osnovnim, naravnim elementom gibanja in preko njih
zapolnimo motorično neznanje otroka ter v gibanje vključimo igro, preko katere se otroci učijo.
(Celotno poročilo Samoevalvacijsko poročilo Vrtca Jarše je pripravila svetovalna delavka Ajda Bivic,
za šolsko leto 2018/2019 in je objavljeno na spletni strani Vrtca Jarše)
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7. PREDNOSTNE NALOGE CELEGA VRTCA
(Povzeto iz LDN Vrtca Jarše za 2018/2019)
Kakovostno vzgojno-izobraževalno delo z otroki, strokovni in profesionalni razvoj strokovnih
delavk.
 Sodelovanje s starši.
 Izboljšanje materialnih pogojev za delo.
 Komunikacija na različnih ravneh.

Kontinuirano smo sledili naši rdeči niti : »Slovenija-to smo mi«.
Skozi evalvacije dela smo dvignili kvaliteto dela na vseh področjih.
Spodbujali smo medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje.
Skrbeli smo za otroke s posebnimi potrebami in za nadarjene.
Spodbujali smo zgodnje učenje angleškega jezika.
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8. PROGRAMI VRTCA
8.1







OBOGATIVENE DEJAVNOSTI
Obogatitvene dejavnosti so del izvedbenega kurikula vrtca. Načrtujejo in izvajajo ga
strokovni delavci vrtca v lastni izvedbi ter v sodelovanju z zunanjimi sodelavci kot
popestritev in obogatitev ponudbe dejavnosti.
Obogatitveni dejavnosti, ki sta potekali v okviru programa vrtca in sta za starše
brezplačni, sta angleščina in plavalni tečaj. Angleščino je izvajala dipl. anglistka Tanja
Dolinšek za starost 4-6. Obogatitvene dejavnosti, ki so potekale v okviru programa
vrtca in so bile za starše plačljive ter so jih izvajali zunanji sodelavci je plavalni tečaj za
otroke starosti 4-5, na Osnovni šoli Savsko naselje, v dveh terminih: od 7. 1-11.1.
2019 ter od 15. 4-19.4.2019 Kljub temu, da je dejavnost plačljiva, smo starše
razbremenili stroškov plavalnega tečaja in prevoza ter v celoti finacirali dejavnost iz
sredstev Sklada Vrtca Jarše (specifikacija stroškov je razvidna iz poročila Sklada Vrtca
Jarše).
Obogatitvena dejavnost v lastni izvedbi je Sredin vrtiljak dejavnosti, ki ga izvajajo
strokovni delavci za vse otroke v prostorih vrtca.
Vrtec Jarše je v letu 2019 kandidiral na javnem razpisu za sofinanciranje obogatitvene
dejavnosti za predšolske otroke iz MOL, v sklopu A.: Okolje in ekologija (razvoj urbanih
zelenih okolij, ravnanje z odpadki, narava in biotska raznolikost, ravnanje in skrb za
vodo, samooskrba, ekološke inovacije)(vodja dejavnosti: Marta Letnar).Po pogodbi o
finaciranju nam je MOL odobril sredstva v višini 2. 407,00 EUR.

Angleške urice/vodja Tanja Dolinšek
V tem šolskem letu so angleške urice potekale v 6 starostnih oddelkih 5-6 let, v 3
enotah Vrtca Jarše:
 Enota Rožle: Rožletki (5-6 let)
 Enota Mojca: Dinozavri (5-6 let), Delfini (5-6 let), Ribe (5-6)
 Enota Kekec: Sovice (5-6 let), Sončnice (5-6 let)
Z raznolikimi dejavnostmi smo v tem šolskem letu realizirali zastavljene cilje, tako
globalne kot operativne. Največ pozornosti sem polagala na področje jezika, ki pa je
povezano tudi z drugimi področji otrokovega razvoja in zato sem jezikovno dejavnost
povezovala tudi s področjem gibanja, umetnosti, matematike, družbe in narave.
(poročilo evalvacije angleških uric je v celoti objavljeno na spletni strani Vrtca Jarše).
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-

Zdravstveno vzgojne delavnice: Mateja Jerše, dipl.m.s. zaposlena v ZD Moste –
Polje, je v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom (NIJZ) v vrtcu izvajala
zdravstveno vzgojne delavnice na temo Zdrave navade.

Enota Mojca:
Delfinčki: Zdrave navade (9.10.2018); Zdrava prehrana (11.1.2019)
Dinozavri: Zdrave navade (9.10.2018); Zdrava prehrana (11.1.2019)
Lunice: Človeško telo (10.10.2018); Zdrava prehrana (20.11.2018)
Zajčki: Človeško telo (10.10.2018)
Bibe: Zdrave navade (20.11.2018); Človeško telo (18.1.2019)
Pikapolonice: Kako ostati bolj zdrav? (18.1.2019)
Jagode: Človeško telo (21.1.2019)
Modri dirkači: Človeško telo (21.1.2019)

 Enota Kekec:
- Žogice: Zdrava prehrana (8.10.2018); Človeško telo (13.2.2019)
- Sončki: Človeško telo (8.10.2018)
- Sončnice: Kako ostati bolj zdrav (17.10.2018); Varno s soncem (16.4.2019)
- Sovice: Kako ostati bolj zdrav (17.10.2018); Varno s soncem (16.4.2019)
- Levčki: Kako ostati bolj zdrav (31.1.2019)
- Muce: Kako ostati bolj zdrav (31.1.2019); Človeško telo (13.2.2019)
- Zobna higiena/v sodelovanju z Mojco Kroflič in ZD Moste (starost 2-3, 3-4, 4-5, 5-6)

8.2

NADSTANDARDNI PROGRAM

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI/DODATNE DEJAVNOSTI V VRTCU
Nadstandardne dejavnosti izvajajo notranji in zunanji izvajalci v prostorih vrtca v
popoldanskem času ter izven poslovalnega časa vrtca. Te dejavnosti ne sodijo v ceno
programa vrtca in so za starše plačljive. Namenjene so otrokom od 4-6 leta starosti.
Ponudbo smo oblikovali glede na predloge staršev in reference zunanjih ponudnikov.
Nadstandardne dejavnosti so namenjene otrokom, ki so vključeni v vrtec. Starši z
izvajalci podpišejo izjavo, da po zaključku programa pridejo po otroka, da se ne vrača
v oddelek. V skupini, kjer je vključen otrok, starši podpišejo interno soglasje, da
zunanji izvajalci lahko prevzamejo otroke v dežurni igralnici in jih odpeljejo na
dejavnost (8. člen Pravilnika o varnosti).
Najemnino za uporabo prostora za izvedbo dejavnosti, so izvajalci nakazali v dobro Sklada
Vrtca Jarše. Svet staršev je na prvi seji potrdi seznam ponudnikov nadstandardnih
dejavnosti. Svet Vrtca Jarše pa je potrdil ceno najema prostorov vrtca.
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NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI/DODATNE DEJAVNOSTI V VRTCU
Nadstandardne dejavnosti izvajajo zunanji izvajalci v prostorih vrtca v popoldanskem času.
Termini so usklajeni z bivanjem otrok v vrtcu, da lažje prehajajo v popoldanske dejavnosti. Te
dejavnosti ne sodijo v ceno programa vrtca in so za starše plačljive. Namenjene so otrokom
od 4-6 leta starosti. Ponudbo smo oblikovali glede na predloge staršev in reference zunanjih
ponudnikov. Nadstandardne dejavnosti izvajajo zunanji izvajalci in so namenjene otrokom, ki
so vključeni v vrtec. Starši z izvajalci podpišejo izjavo, da po zaključku programa pridejo po
otroka, da se ne vrača v oddelek. V skupini, kjer je vključen otrok, starši podpišejo interno
soglasje, da zunanji izvajalci lahko prevzamejo otroke v dežurni igralnici in jih odpeljejo na
dejavnost (8. člen Pravilnika o varnosti).
Najemnino za uporabo prostora za izvedbo dejavnosti so izvajalci nakazali v dobro Sklada
Vrtca Jarše. Svet staršev je na prvi seji potrdil seznam ponudnikov nadstandardnih
dejavnosti. Svet Vrtca Jarše pa potrdi ceno najema prostorov vrtca.

DEJAVNOST

IZVAJALEC

STAROST

ČAS / PROSTOR

Plesne vaje*

Plesne urice v
izvedbi
strokovni
h delavk
Vrtca
Jarše

4-6
število vključenih otrok:
e. Kekec: 30 otrok
e. Mojca: 33 otrok

e. Kekec, telovadnica
Torek in sreda: 15.30-16.15

Uporaba
telovadnice v
enoti Kekec
ter izjemoma
igralnice
uporaba
igralnice v enoti
Mojca

Skupaj: 63 otrok

Izvajalke:
- Husmira
Harbaš
- Mateja
Jagodić
- Danijela
Djurić in
Sanela Prpič

e. Kekec: – ob torkih
(4-5 let) ob sredah
(5-6 let),
e. Mojca: ob torkih
(4-5 let), ob sredah (5-6
let)
Cena vadbe: 25€/semester
Na račun Sklada Vrtca Jarše

(nadomeščanje)

Ritmična
gimnastika

Klub za ritmično
gimnastiko TIM

Uporaba
telovadnice
16€/uro in
izjemoma
igralnice:
12€/uro

Vodja:
Mitja Petkovšek
in izvajalke:
Skupaj: 28 otrok
Kaja Purič
Maruša Mokorel
Monika Pavlović

4-6
število vključenih deklic:
e. Kekec: 14 deklic
e. Mojca: 4 deklice
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Capoeira za
otroke*

Društvo
Mandinga

4-6
Število vključenih otrok:

Uporaba
telovadnice
16€/uro in
izjemoma
Igralnice
12€/uro
Telovadba za
otroke

Vodja in
izvajalka:
Brina Samec

Skupaj: 5 otrok

ŠD Narodni dom

4-6
Število vključenih otrok:
e. Kekec: 12 otrok
e. Mojca: 7 otroci

Uporaba
telovadnice
16€/uro in
izjemoma
igralnice
12€/uro
Angleščina
Uporaba
kabineta v
e. Kekec/
pravljična soba:
10€/uro
Uporaba
igralnice v e.
Mojca: 12€/uro

Vodja:
Sašo Barle

e. Kekec, telovadnica
torek: 16.30-17.15

Cena: 20 €/ mesec

e. Kekec, telovadnica:
Ponedeljek: 15.45-16.30

Cena: 142 €
Izvajalki:
Vanja Kavčič
Živa Štucin

Skupaj: 19 otrok

Jezikovna šola
Modra Sovica

4-6

e. Kekec: pravljična soba
ob sredah: 15.45-16.30

Število vključenih otrok:
Vodja:
Elis Valenčak

Skupaj otrok: 21 otrok

Izvajalka:
Demara Ivanič

e. Mojca:
ponedeljek/četrtek:
15.45-16.30
Cena: 195,00€

 (Plačila plesnih uric so starši nakazali v dobro Sklada Vrtca Jarše).
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NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI/DODATNE DEJAVNOSTI IZVEN VRTCA
V okviru proračuna za leto 2019, Mol zagotavlja sredstva za nadstandardni program (75 EUR
na otroka). Vsak vrtec prejme za tekoče šolsko leto sredstva, glede na število vključenih
otrok, starost 5-6 let. V mesecu maju in juliju 2019 sem koordinatorki, ga. Violeti Logar
posredovala vso potrebno dokumentacijo:
-

Podatki o številu otrok, starost 5-6 let letnik 2012/2013

-

seznam otrok, ki obiskujejo vrtec, zadnje leto pred vstopom v šolo

-

letni načrt za izvajanje nadstandardnega programa za šol. leto 2018/2019 (vsebina,
čas izvedbe, število vključenih otrok)

-

poročilo o izvedeni dejavnosti nadstandardnega programa, ki ga sofinancira MOL (75
EUR), za šolsko leto 2017/2018

-

zahtevek za refundacijo nadstandardnega programa za vrtce, za šol. leto 2018/2019 s
prilogami/ seznam za zimovanje in letovanje otrok (posredovan na MOL, 2. 7. 2019).

Specifikacija zahtevka za refundacijo nadstandardnega programa
za vrtce, za šol. leto 2018/2019
a) Znesek porabljen za otroke, ki so koristili sredstva
b) (priloga: seznam otrok)

6. 450,00 EUR

c)

2. 850,00 EUR

Znesek, ki bo šel v sklad vrtca za socialno ogrožene otroke
(priloga: seznam otrok)

d) Skupni znesek zahtevka v EUR

9. 300,00 EUR

Subvencijo MOL v višini 75 EUR za nadstandard, je koristilo 86 otrok, preostali znesek je šel v
Sklad Vrtca Jarše. Subvencija velja ali za zimovanje ali letovanje, za vse otroke, ki so v
zadnjem letu, pred vstopom v šolo. Zahtevek za refundacijo nadstandardnega programa,
sem posredovala na MOL ter v vednost računovodkinji, zaradi evidence vseh finančnih
izkazov.
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Sodelovanje s Planet otrok d.o.o./ zimovanje otrok (otroci stari 5-6 let)/Gorje
Koordinator: Tomaž Zadnikar
Vodja zimovanja in spremljevalec otrok: Suzana Černe
Termin: 11.02-15.02.2019
Število vključenih otrok: 48 otrok+8 spremljevalcev
Sodelovanje s Planet otrok d.o.o./ tabor »Živali, narava in mi«/Gorje
(otroci stari 4-5 let)
Koordinator: Tomaž Zadnikar
Koordinator za Vrtec Jarše: Suzana Černe
Termin: 06.-08.05.2019
Število vključenih otrok: 66 + 11 spremljevcev
Sodelovanje z ZLRO- letovanje otrok/Špadiči pri poreču (otroci 5-6 let)
Koordinator za ZLRO: Alojzij Potočar
Termin: 10.06.-15.06.2019
Vodja letovanja: Suzana Černe
Medicinska oskrba: Diana Šumenjak
Število vključenih otrok: 75 otrok in + 15 spremljevalcev
Sodelovanje z Oš. Savsko naselje-tečaj prilagajanja na vodo in učenje plavanja (otroci 4-5 let)
Koordinator za OŠ Savsko naselje: Jože Pečnik
Termin: 07.01-11.01.2019/ enoti Kekec in Mojca
Termin: 15.04-19.04.2019/enoti Kekec in Mojca
Koordinator za Vrtec Jarše : Vida Teh
Število vključenih otrok: enota Mojca: 35 otrok in + 6 spremljevalcev
Enota Kekec in Rožle 33 otrok+10 spremljevalcev
Prevoznik:LPP
Tudi v letošnjem šolskem letu smo sodelovali z OŠ Savsko naselje v sklopu izvedbe tečaja
prilagajanja na vodo in učenja plavanja. V tečaj se je vključilo 97 otrok. Koordinator za OŠ
Savsko naselje Jože Pečnik je posredoval poročilo glede prilagojenosti otrok na vodo, iz
katerga izhaja, da je večina otrok izpolnila kategorijo:
Otrok zna drseti stegnjen na vodni površini z rokami naprej-drsi na prsih z glavo v vodi-5
sekund. Zaradi finančne razbremenitve staršev, je tečaj v celoti pokril Sklad Vrtca
Jarše. V skupini starši podpišejo soglasje, da se otrok lahko vključi v tečaj prilagajanja na
vodo in učenja plavanja.
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9. PROJEKTI IN EVALVACIJA
Naslov projekta

Vodja
projekta

ETIKA IN VREDNOTE Husmira
– Zmagujemo z
Harbaš in
vrednotami
Barbara
Zupančič v
enoti
Mojca

Starostna

Čas izvedbe

Enota

skupina
1-6 let

Šolsko leto 2018/19

Vse enote/oddelki

Kekec in
Daša
Hološević
Džekič v
enoti Rožle
-

Cilji projekta:
Krepitev kompetenc vzgojiteljev in učiteljev za integracijo etike in vrednot v vzgojno
izobraževalno delo.
Ozaveščanje in motiviranje otrok in mladostnikov za odločanje in obnašanje, ki temelji na
etiki, vrednotah in znanju.
Krepitev stabilne družbe, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju (dolgoročni cilj).
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….
MEDGENERACIJSKO Anja Baloh
SODELOVANJE in
UČENJE

1-6 let

Šolsko leto 2018/19

Vse enote/oddelki

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.
ZDRAVJE V
VRTCU

Marjetka
Biserka
Adamlje

1 – 6 let

Šolsko leto

Vse enote/oddelki

2018/19

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.
CICIUHEC v
sodelovanju u

Mojca Bavdek 3-6

Šolsko leto 2018/19
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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.
EKO VRTIČKI
Enota Mojca:
1-6
Šolsko leto 2018/19 Vse enote/oddelki
Petra Koritnik,
Barbara
Zupančič, Mojca
Uršič Simončič,
Nataša Meglič,
Amelija Ferrari,
Tanja Dolinšek
Enota Rožle:
Zora Jazbinšek,
Jožica Petelin
Žibert
Enota Kekec:
Anja Zupan,
Darja Ščavničar
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.
PLAYNESS
PEDAGOGIKA

Strokovne
delavke

1-6

Šolsko leto 2018/19

Vse enote/oddelki

Cilji projekta: razvoj gibalnih zmožnosti vsakega posameznega otroka.
Z VRTCEM V
NARAVO

Ana Bandelj

2-6

2018/19

Vse enote/oddelki

Cilji projekta: aktivno preživljanje prostega časa skupaj s svojimi starši/starimi starši.
Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok v naravi.
KORAK K
SONČKU

Marjetka Biserka 1-6
Adamlje

2018/19
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In drugi projekti: PASAVČEK:
Polona Pintarič
Janša

MALI
KULTURNA IN
SONČEK FILMSKA VZGOJA

drugi

Marijana
Magdič

*(Poročila projektov so v celoti objavljena na spletni strani Vrtca Jarše).
Program Mali sonček (koordinatorka Marijana Magdič)
V Vrtcu Jarše se je v šolskem letu 2018-2019, izvajal projekt Mali sonček. V projektu so
sodelovale vse štiri enote Vrtca Jarše. V program je bilo vključenih 419 otrok. Starost otrok,
ki so bili vključeni v projekt je bila od 2-6 let.
Za osvojitev diplome so otroci opravili določeno število nalog.
 Modri sonček vsebuje osem nalog za osvojitev jih je bilo potrebno opraviti pet.
 Zeleni sonček vsebuje osem nalog, za osvojitev diplome so otroci morali opraviti vsaj
pet nalog.
 Oranžni sonček vsebuje osem nalog, za osvojitev diplome morajo otroci opraviti vsaj
pet nalog.
 Rumeni sonček vsebuje enajst nalog, otroci jih morajo opraviti vsaj sedem. Na koncu
dobijo otroci medalje.
V letošnjem šolskem letu smo za otroke, ki so se prvič vključili v projekt naročili knjižice v
katere so lahko zbirali nalepke.
NAROČILO KNJIŽIC (število otrok)
Enote

Modri

Zeleni

Oranžni

Rumeni

Skupaj

Kekec

28

14

5

Mojca

47

6

53

Rožle

16

5

21

47

121
Enota Mojca:
Vrsta sončka

Število sodelujočih otrok

Število osvojenih diplom oz.
medalj

Modri sonček

47

47

Zeleni sonček

48

48

Oranžni sonček

46

46

Rumeni sonček

59

59
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skupaj

200

200

V enoti Mojca so vsi otroci osvojili malega sončka. Naloge, ki jih v posameznih skupinah niso
opravljali so izleti, igre na prostem s smučmi, igre brez meja. Otroci so naloge izvajali v
igralnici, hodnik, bližnja in daljna okolica, igrišče enote Kekec, izleti, trim steza, bazen Savsko
naselje, Pokljuka. Stroški, ki so nastali pri izvedbi so bili predvsem avtobusni prevozi.
Starejše skupine niso izvedle rolanja.
Enot Kekec:
Vrsta sončka

Število sodelujočih otrok

Število osvojenih diplom oz.
medalj

Modri sonček

28

28

Zeleni sonček

39

39

Oranžni sonček

45

45

Rumeni sonček

47

47

skupaj

159

159

V enoti Kekec so vsi otroci osvojili malega sončka. Nekaterim otrokom manjka izlet, ki naj bi
ga opravili skupaj s starši. Naloge smo izvajali v telovadnici, ploščad pred šolo, vrtčevsko
igrišče, v naravi (pohodi), bazen Savsko naselje, Pokljuka…
Stroški, ki so nastali pri izvedbi so bili predvsem avtobusni prevozi. Starejši dve skupini sta
izvedli tudi rolanje.
Enota Rožle:
Vrsta sončka

Število sodelujočih otrok

Število osvojenih diplom oz.
medalj

Modri sonček

16

16

Zeleni sonček

15

15

Oranžni sonček

9

9

Rumeni sonček

20

20

skupaj

60

60

V enoti Rožle so vsi otroci so osvojili mali sonček. Naloge, ki jih niso opravili so izleti, igre brez
meja. Naloge so izvajali v telovadnici, v atriju pred igralnico, v parku Žale, bazen OŠ Savsko
naselje, zimovanje na Pokljuki, letovanje Špadiči, vrtčevsko igrišče, v naravi (pohodi). Stroški,
ki so nastali pri izvedbi so bili predvsem avtobusni prevozi.
V Vrtcu Jarše smo izvedli dva krosa v jesenskem in spomladanskem času. V spomladanskem
času so se krosu pridružili tudi otroci stari 2-3 iz enote Mojca in Kekec.
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POROČILO O JESENSKEM KROSU VRTCA JARŠE
V Vrtcu Jarše smo jesenski kros izpeljali dne, 4.10.2018 ob 10.00 na igrišču enote Kekec.
Krosa so se udeležili otroci iz enot Kekec, Mojca, gostujoči vrtec Zelena jama ,ter zasebni
vrtec Volkec.
Prireditev je potekala po posameznih kategorijah in spolu. Otroci so tekli stari od 2-6 let.
Posamezne kategorije

razdalja

Število udeležencev v kategoriji deklic 2015

150 m

28

Število udeležencev v kategoriji dečki 2015

150 m

33

Število udeležencev v kategoriji deklic 2014

300 m

51

Število udeležencev v kategoriji dečki 2014

300 m

61

Število udeležencev v kategoriji deklic 2013

300 m

31

Število udeležencev v kategoriji dečki 2013

300 m

52

Število udeležencev v kategoriji 2012 deklice in 300 m
dečki skupaj

11

Starši, babice, dedki, tete, strici in zaposleni

19

300 m

Skupno število tekačev

Število udeležencev

286

POROČILO O POMLADANSKEM KROSU VRTCA JARŠE
V Vrtcu Jarše smo pomladanski kros izpeljali dne, 6.6.2019, ob 10.00 na igrišču enote Kekec.
Krosa so se udeležili otroci iz enot Kekec, Mojca ter enota Rožle.
Prireditev je potekala po posameznih kategorijah . Otroci so tekli stari od 2-6 let.
Posamezne kategorije

razdalja

Število udeležencev v kategoriji deklic 2016

50 m

15

Število udeležencev v kategoriji dečkov 2016

50 m

20

Število udeležencev v kategoriji deklic 2015

150 m

37

Število udeležencev v kategoriji dečki 2015

150 m

43

Število udeležencev v kategoriji deklic 2014

300 m

24

Število udeležencev v kategoriji dečki 2014

300 m

34

Število udeležencev v kategoriji deklic 2013

300 m

30

Število udeležencev v kategoriji dečki 2013

300 m

42

Število udeležencev v kategoriji 2012 deklice in dečki 300 m
skupaj

10

Starši, babice, dedki, tete, strici in zaposleni

15

Skupno število tekačev
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POHOD POT OB ŽICI
V četrtek 9.5.2019, so se otroci in spremljevalci iz Vrtca Jarše tradicionalno odpravili na
pohod ob žici. Ker je deževalo se je na pohod odpravilo manjše število otrok kot smo
načrtovali. Na pohod se je vključilo 183 otrok iz enote Kekec, Mojca in Rožle. Cilj pohoda je
bila Gramozna jama.
Nekaj vzgojiteljic je zaradi napovedanega slabega vremena izpeljala pohod dan prej 8.5.2019
(enota Kekec), nekaj skupin pa dne 10.5.2019 (enota Mojca). Na pohod se je vključilo 103
otrok s spremljevalci.
(citirano besedilo je bilo v celoti povzeto iz poročila koordinatorke za program Mali sonček
Marijane Magdič, julij 2019)
Projekt Pasavček (koordinatorka Polona Pintarič Janša)
V šolskem letu 2018/2019 je projektu sodelovalo 5 skupin. Od tega so 4 skupine sodelovale
že prejšnje šolsko leto, 1 skupina se je na novo pridružila. Koordinatorica projekta je
vzgojiteljica Polona Pintarič Janša.
Namen projekta je, da starše in otroke ozaveščamo o pravilni uporabi otroških varnostnih
sedežev in pasov med vožnjo v avtomobilu in da otroke naučimo varno živeti v prometu.
Načrtovali smo tako, da smo zajemali vsa področja iz kurikula in vsebine prilagajali starosti
skupin 2 do 6 let.
Vse skupine sodelujoče v projektu smo se odločile in organizirale nekatere skupne
dejavnosti. En dan smo naredili dan prometne varnosti. Vsaka skupina je izvedla eno
delavnico. Za začetek smo prebrali knjigo Kamen želja, ki govori o pasavcu. Nato smo se
razporedili po dveh igralnicah in telovadnici kjer smo izvedli delavnice.
1.

Izdelovanje avtomobilov iz odpadnega materiala
Otroci so si sami izdelali avtomobile iz različnega odpadnega materiala. Avtomobili so
bili različnih velikosti in oblik.

2.

Spuščanje avtomobilov po klančini
V avtomobile smo posedli igrače in opazovali, kaj se dogaja z njimi. Nekatere smo
»privezali (prilepili) z varnostnim pasom«, drugi pa so ostali neprivezani. Otroci so
zelo pozorno opazovali in pravilno predvidevali, da bodo možički, ki so neprivezani
padli ven iz avta, medtem ko so privezani ostali v avtu.

3.

Barvanje pasavčkov za v avto
Otroci so dobili izrezane pasavčke, ki so jih pobarvali. Dodali smo jim vrvice, da si jih
lahko privežejo na varnosti pas.

4.

Vožnja avtomobilčkov po progi z upoštevanjem prometnih znakov
Na tleh igralnice je bila nalepljena proga in ob njej prometni znaki. Otroci so z malimi
avtomobili vozili progi in ob tem upoštevali določene prometne znake (stop znak,
prednost,…).
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Na igrišču vrtca smo naredili prometni poligon s prometnimi znaki. Otroci so imeli kolesa in
skiroje. Ob tem so morali imeti obvezno ustrezno čelado. Otroci V šolskem letu 2018/2019 je
projektu sodelovalo 5 skupin. Od tega so 4 skupine sodelovale že prejšnje šolsko leto, 1
skupina se je na novo pridružila. Koordinatorica projekta je vzgojiteljica Polona Pintarič
Janša.
(citirano besedilo je bilo v celoti povzeto iz poročila koordinatorke za program Pasavček,
Polone Pintarič Janša, julij 2019)
Program kulturno umetnostna vzgoja (koordinatorka Mojca Bavdek)
V okviru kulturno umetnostne vzgoje, smo se na nivoju vrtca v šolskem letu 2018/2019,
udeležili Festivala Bobri, v organizaciji kulturnih ustanov pod okriljem MOL-a.
Kot vsako leto smo tudi obiskali filmski festival Animateka (tekmovalni progam evropskih
risanih filmov) v Kinodvoru. S Kinodvorom že 10. leto sodelujemo na ravni filmskih delavnic,
vodenih ogledov in izobraževanja kadra (filmi z diskusijo, s priznanimi strokovnjaki).
Vsa ostala kulturno udejstvovanja posameznih skupin, so razvidna iz evalvacij LDN-jev
posameznih skupin.
(citirano besedilo je bilo v celoti povzeto iz poročila koordinatorke za program Ciciuhec,
Mojca Bavdek, julij 2019)
Poročilo o delu dramske skupine Vrtca Jarše-Henrieta (vodja Polona Pintarič Janša)
Članice: Polona Pintarič Janša (vodja), Suzana Gregorčič, Ana Bandelj, Petra Koritnik, Darja
Mujkič, Ajda Bivic, Anja Baloh, Darja Ščavničar, Jasmina Bogičević. Občasni sodelavec – Matic
Černe. Pomoč pri postavitvi in montaži Blaško Grubešič in Mirko Mlakar.
V letošnjem šolskem letu 2018/2019 je dramska skupina izvedla:





V zimskem času smo pripravili predstavo Mojca Pokrajculja (Koroška ljudska
pripovedka), ki smo jo uprizorili v vseh enotah in jo načrtovali v skladu z celoletnim
projektom Vrtca Jarše – Slovenija – To smo mi.
Sodelovanje na novoletnem sejmu v vlogi škratkov.
Dramatizacijo Mojca Pokrajculja z Dedkom Mrazom za otroke zaposlenih v Vrtcu
Jarše.

(citirano besedilo je bilo v celoti povzeto iz poročila vodje dramske skupine Henrieta, Polone
Pintarič Janša, julij 2019)
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10. ZBIRALNE AKCIJE
TIM ZA HUMANITARNO DEJAVNOST (vodja tima: Nataša Povše)
Realizacija dejavnosti:





zbiranje zamaškov za društvo Vesele nogice – celo leto,
zbiranje neuporabnih alkalnih baterij za društvo Rdeči noski – do konca
koledarskega leta
pridružitev aktualnim akcijam (Nivea, Praznimo omare, Rdeči noski,…) – celo leto,
zaznavanje stiske posameznika in pomoč le temu v neposrednem bivalnem ali
delovnem okolju – celo leto.
AKTIVNOSTI

ČAS

REALIZACIJA IN DOGOVORI

September
 zbiranje zamaškov za društvo Vesele
nogice
 Društvo Rdeči noski akcija Stari aparati za
otroški smeh
- zbiranje odsluženih baterij

celo leto  odvoz 4260 litrov zamaškov iz vseh
treh enot vrtca.
31.12.2018


Oktober
 zbiranje zamaškov za društvo Vesele
nogice
 Društvo Rdeči noski akcija Stari aparati za
otroški smeh
- zbiranje odsluženih baterij

celo leto 
31.12.2018

November
 zbiranje zamaškov za društvo Vesele
nogice
 Društvo Rdeči noski akcija Stari aparati za
otroški smeh
- zbiranje odsluženih baterij

celo leto 
31.12.2018

December
 zbiranje zamaškov za društvo Vesele
nogice
 Društvo Rdeči noski akcija Stari aparati za
otroški smeh
- zbiranje odsluženih baterij

celo leto 
31.12.2018 oddaja cca 500 odsluženih baterij za
društvo Rdeči noski (enota KEKEC)
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Januar
 zbiranje zamaškov za društvo Vesele
nogice

celo leto  oddaja zamaškov društvu Vesele
nogice cca 5360 litrov zamaškov (vse
tri enote)

Februar
 zbiranje zamaškov za društvo Vesele
nogice
Marec

celo leto 

 zbiranje zamaškov za društvo Vesele
nogice
April

celo leto 

 zbiranje zamaškov za društvo Vesele
nogice
Maj

celo leto 

 zbiranje zamaškov za društvo Vesele
nogice
Junij

celo leto 

 zbiranje zamaškov za društvo Vesele
nogice

celo leto  oddaja 5120 litrov zamaškov Društvu
Vesele nogice.
 začasna prekinitev zbiranja zamaškov.

* vodenje tima bo v naslednjem šolskem letu prevzela Katarina Kržič
(Poročilo pripravila in vsebinsko oblikovala: Mateja Bončina, aktivna članica tima za
humanitarnost).
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11. POROČILO O DELU SVETOVALNE SLUŽBE
Svetovalno delo je v šol. letu 2017/2018, opravljala univ. dipl. pedagoginja Ajda Bivic
 Svetovalno delo je zelo raznoliko in v prvi vrsti namenjeno vsem otrokom, ki so
vključeni v naš vrtec.
 Svetovanje temelji na prostovoljnosti, skupnem dogovoru ter zaupnosti podatkov in
je usmerjeno v dobrobit otroka.
 Pri svojem delu svetovalna delavka sodeluje s strokovnimi delavkami vrtca, z
vodstvom vrtca, s starši in zunanjimi institucijami pri ustvarjanju boljših pogojev za
dobro počutje in optimalen razvoj otroka.
(Celotno poročilo svetovalne službe je zajeto v vsebini poročila o evlavaciji svetovalne
službe vključno z internimi in eksternimi izobraževanji zaposlenih- svetovalne delavke
Ajde Bivic).
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12. POROČILO O DELU SPECIALNE PEDAGOGINJE
Dodatno strokovno pomoč v šol. letu 2018/2019 opravljala mob. spec. ped. Lilijana Gomboc.


Mobilna specialna pedagoginja Lilijana Gomboc je nudila pomoč otrokom, ki imajo
posebnosti v razvoju.



Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja v skupini ali posebej z otrokom, glede na
vrsto in stopnjo primanjkljajev po odločbi o usmerjanju, ki jo izda Zavod RS za šolstvo.



Za vsakega otroka se je oblikoval načrt dela.



Pri oblikovanju individualiziranega programa dela z otrokom se aktivno vključujejo
tudi starši.



Dodatna strokovna pomoč poteka po dogovorjenem urniku individualne pomoči za
posameznega otroka.

DSP je potekala po urniku individualnih obravnav za OPP za šolsko leto 2018 / 2019, ki
sem ga sestavila septembra 2018. Urnik je bil oblikovan v dogovoru s strokovnimi
delavkami oddelkov, z upoštevanjem dnevnega ritma otrok, prihodov in odhodov otrok v
vrtec, ter starostjo otrok. Urnik je zaradi fleksibilnih potreb bil 2 krat nekoliko
spremenjen oz prilagojen potrebam otrok (zaradi spremembe po pridobitvi logopedinje
za izvajanje DSP za 3 otroke in zaradi zaključka DSP za enega otroka ter vključitve v DSP
novega otroka.) Med letom sem občasno ure DSP prilagajala dnevnemu ritmu in
aktivnostim posameznega oddelka – v dogovoru s strokovnimi sodelavkami znotraj
posamezne enote. Urnik DSP se je sproti prilagajal tudi ob trenutnih odsotnostih
katerega izmed otrok, v teh primerih sem podaljšala uro pri naslednjem otroku ali nudila
pomoč drugemu otroku v isti enoti. S takim načinom dela, sem hkrati poskušala
uresničevati največjo korist otroku in mu zagotavljati maksimalno urno pomoč poOdločbi,
pri premagovanju ovir oz.motenj. Aktivnostim, ki so bile organizirane znotraj oddelkov,
kot so obiski galerij, obisk kina, pohod ob žici, kros, Kekčeva dežela, obiski predstav,
itd….sem se po dogovoru in potrebi občasno pridružila skupini in spremljala otroke.
DSP otrokom je potekala skladno z izdano Odločbo o usmerjanju. Za otroke v usmerjanju
je DSP po dogovoru s svetovalko za OPP v Ljubljanskih vrtcih potekala 1 ali 2 uri na
teden, glede na delovno obveznost. Za otroke ki so bili v usmerjanju se je pričakovala
odločba tekom šolskega leta, zato so že na začetku šolskega leta bili vključeni v DSP.
Seznam otrok, katerim je bila nudena DSP z vso potrebno dokumentacijo se hrani v Mapi
otroka, za vodenje je pooblaščena svetoval na delavka vrtca. Starši in strokovni delavci
vrtca imamo možnost vpogleda v mapo posameznega otroka.
DSP je potekala skladno z Odločbo posameznega otroka, z upoštevanjem določenih
prilagoditev in smernic iz strokovnega mnenja. V individualiziranem programu smo
zabeležili načrtovane cilje pomoči otroku. Za večino otrok je DSP potekala izven skupine,
občasno v manjši skupini znotraj oddelka, v dvojicah in kombinirano glede na trenutne
potrebe otrok. Po strokovni presoji, glede na situacijske dejavnosti in v dogovoru s
strokovnimi delavkami sem se skupaj z otrokom vključevala tudi v druge aktivnosti, ki so
potekale v vrtcu in izven njega.
(Celotno poročilo mob. spec. ped. je objavljeno na spletni strani Vrtca Jarše)
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13.POROČILO O DELU VODJE PHZR
Špela Žagar Indihar, dipl. sanit. ing. pokriva področje prehrane in zdravstveno higienskega
režima, varstva pri delu in varstva pred požarom ter področje javnih naročil.
V naših enotah smo imeli skupno 13 otrok, ki so potrebovali prilagojeno prehrano (stanje junij 2019). Za vsako vrsto diete posebej sem pripravljala dietne jedilnike. Jedilniki so bili
sproti objavljeni na spletni strani vrtca.

SPOZNAVAMO SLOVENIJO – SLOVENSKE TRADICIONALNE JEDI
Ker smo v našem vrtcu to leto spoznavali Slovenijo, smo imeli 1x v tednu slovensko
tradicionalno jed. Pripravili in poizkusili smo kar nekaj jedi. Jedi in recepture so bile izbrane iz
knjige Okusiti Slovenijo. Ko je bila na jedilniku tradicionalna jed, je bila le-ta barvno
označena, spodaj pa je bil kratek opis jedi (kako se je pripravljala, za katere kraje je značilna,
kdaj so jo pripravljali, …). Nekatere jedi so bile dobro sprejete, nekatere malo manj.

JEDI, KI SMO JIH VKLJUČILI NA JEDILNIK po okoliših:
 Ljubljana z okolico: leteči žganci oz. pečena piščančja bedra, bleki ali goveja juha z
rezanci, štruklji, všenet zelje, krompirjeve jedi, ričet, ljubljanske skutine palačinke,
ljubljanski golaž in ljubljansko štrudelj
 Dolenjska s Kočevsko: kostelske hrge, matevž krompir, martinova pojedina
 Kozjansko: korejevec, kozjanska kruhova potica, kozjanska mlinčevka
 Primorska: jota, vipavski štruklji, fižolova mineštra, bobiči, pašta, istrska jota
 Goriška: goriški golaž, polenta
 Gorenjska: žganci (koruzni, ajdovi)
 Štajerska: štajerska kisla juha, pohorska omleta
 Ostalo: prežganka, mlečna prosena kaša, zavihanka

Poročilo o evalvaciji LDN Vrtca Jarše za šol. leto 2018/2019

Stran 35

HACCP
V september 2018 je bila narejena letna verifikacija HACCP sistema. Popravljene in
spremenjene so bile naslednje točke HACCP sistema; dopolnjen in ažuriran seznam delavcev,
ažuriran seznam števila otrok, spremenjen urnik pranja posteljnine, posodobljen seznam
dobaviteljev, dopolnitev splošnih in higienskih pogojev, ponovna analiza dejavnikov tveganja
(akrilamid) in posodobitev HACCP tabel. V aprilu 2019 je bil izdelan tudi nov načrt za
preprečevanje legionele v internem omrežju vrtca.

TIM ZA PREHRANO
Tim za prehrano je bil sklican 1x in sicer 10.04.2019. Pregledali smo pripombe, ki so bile
podane iz posameznih enot.

INŠPEKTORAT ZA VARNO HRANO
V šol. letu 2018/2019 smo imeli redni pregled kuhinje s strani Inšpektorata za varno hrano in
sicer 19.11.2018 v enoti Kekec. Pri pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO - NLZOH
NLZOH je po pogodbi pri nas opravil 7 pregledov kuhinj (v enoti Kekec, enoti Mojca in enoti
Rožle, Pok. sta bila opravljena po dva pregleda, v enoti Rožle, Rožičeva pa 1). Učinkovitost
vzdrževanja čistoče se je preverjala z odvzemom brisov na snažnost in odvzemom vzorcev
živila. Vzetih je bilo 20 brisov na snažnost in 3 vzorci živila. Pri enem brisu na snažnost je bilo
povečano število aerobnih mezofilnih bakterij in tako ni bil ustrezen, ostalih 19 pa je bilo
glede na iskane parametre ustreznih. Ustrezni so bili tudi vsi odvzeti vzorci.
(Celotno poročilo OPZHR je objavljeno na spletni strani Vrtca Jarše)
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14. DELO STROKOVNIH ORGANOV
STROKOVNI KOLEGIJ - realizacija 13-tih kolegijev je navedena v Poročilu o delu kolegija
Pedagoške konference: 4 v šol. letu 2018/2019
STROKOVNI AKTIVI ENOT:
Vodja aktiva vzgojiteljic v enoti Rožle: Tadeja Stražar/Polonca Pišek- namestnik



Število aktivov: 4
Poročilo aktiva vzgojiteljic enote Rožle je objavljeno na spletni
strani v evalvaciji LDN enote Rožle

Vodja aktiva pom. vzgojiteljic v enoti Rožle: Jožica Petelin Žibert-namestnik Brigita Kosec
Dornik



Število aktivov: 7
Poročilo aktiva pom. vzgojiteljic enote Rožle je objavljeno na spletni
strani

Vodja aktiva vzgojiteljic v enoti Kekec: Maja Černigoj


Število aktivov: 12
Poročilo aktiva vzgojiteljic enote Kekec je objavljeno na spletni
strani

Vodja aktiva pom. vzgojiteljic v enoti Kekec: Matic Černe-namestnik Danijela Djurić



Število aktivov: 6
Poročilo aktiva pom. Vzgojiteljev v enoti Mojca je objavljeno na
spletni strani

Vodja aktiva vzgojiteljic v enoti Mojca: Mateja Jagodić-namestnik Katarina Kržič



Število aktivov: 8
Poročilo aktiva vzgojiteljic v enoti Mojca je objavljeno na spletni
strani

Vodja aktiva pom. vzgojiteljic v enoti Mojca: Zdenka Morela –namestnik Maja Klančnik



Število aktivov: 7
Poročilo aktiva pom. vzgojiteljic v enoti Mojca je objavljeno na
spletni strani
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STAROSTNI AKTIVI:
Na starostnih aktivih so strokovne delavke določile skupne cilje za opazovanje in beleženje
fine in grobe motorike. Starostni aktivi so bili zelo produktivni na področju izmenjave
izkušenj, primerov dobre prakse ter na področju komunikacije in sodelovanja.







vodja aktiva 1-2: Natalija Rehlova
vodja aktiva 2-3: Tanja Dolinšek
vodja aktiva 3-4: Špela Guštin
vodja aktiva 4-5: Tadeja Stražar
vodja aktiva 5-6: Nataša Meglič
vodja vseh starostnih aktivov: Lea Kumar

LETNO POROČILO DELA VODIJ STAROSTNIH AKTIVOV
Vodja aktiva: Lea Kumar
EVALVACIJA AKTIVA VODIJ STAROSTNIH AKTIVOV
Aktiv se je sestal 3 krat, v mesecu januarju je aktiv zaradi bolniške odsotnosti vodje odpadel.
Aktiv se je tekom leta večkrat dogovarjal tudi korespondenčno. Članice aktiva so bile pri
svojem delu aktivne, domiselne in pripravljene na dogovore. Predlagale so ideje in zamisli za
boljše delo in jih prenašale na starostne aktive. Vodenje starostnih aktivov je zaradi tega
lažje in bolj učinkovito. Aktiv temelji na sodelovanju, upoštevanju posameznikov in
medsebojnem dopolnjevanju in povezovanju.
V okviru razvojnega načrta »To smo mi« smo podale ideje za novoletni bazar in prireditev
Praznik Vrtca Jarše, ki so jih ostale kolegice na posameznih starostnih aktivih podprle prodaja potice, izdelki s slovensko noto, izdelava igrač na temo Slovenija, priprava igralnega
kotička in razstava likovnih izdelkov.
SWOT ANALIZA
Prednosti:
 lažje delo, dogovori, povezovanje z drugimi aktivi

 lažje določanje dela, ki ga posameznik opravi, povezovanje dela posameznika z
ostalimi, boljši končni rezultat
 podpora posameznikom z izkušnjami, nasveti, delitev idej in primerov dobre prakse
 sprejemanje idej posameznikov in skupno izboljšanje le- teh
 lažja organizacija posameznih starostnih aktivov
 boljše sodelovanje med starostnimi aktivi
 pretok idej med vsemi zaposlenimi
 boljši pretok informacij
 medsebojno mreženje in izmenjava primerov dobrih praks.
 zaradi manjših skupin posledična večja sproščenost in boljše zaupanje med nami
 pogovor, povezovanje in izmenjava mnenj na temo, ki izhajajo iz življenja v skupinah
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Slabosti:
 slabša udeležba zaradi ostalih sestankov, ki niso bili vnaprej določeni
Priložnosti:
 zaradi aktiva vodij starostnih aktivov vsi starostni aktivi delujejo usklajeno
 lažja in boljša organizacija skupnih dogodkov (novoletni sejem, praznik Vrtca Jarše)
 na takšen način izboljšujemo kvaliteto našega dela in posledično kvaliteto našega
zavoda
 boljša komunikacija med nami, izmenjava izkušenj
 Sodelovanje in delovanje na poti k skupnemu cilju
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15. RAZVOJNI NAČRT VRTCA JARŠE ZA OBDOBJE TREH ŠOLSKIH LET
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
Razvojno načrtovanje predstavlja orodje za uvajanje sprememb in s tem pogoje za
kakovostnejši razvoj celotnega Vrtca Jarše.
Vsebuje štiri osnovne procese, katerim sledimo v vseh enotah Vrtca Jarše:
 Pregled stanja: močna in šibka področja,
 Sestavljanje in izbor prioritet in spreminjanje prioritet v specifične cilje,
 Udejanjanje načrtovanih prioritet in ciljev,
 Evalvacija, s katero se preveri uspešnost udejanjanja zastavljenih ciljev.
 Glede na razvojni program, ki ga je oblikoval razvojni tim in bil sprejet na pedagoški
konferenci vzgojiteljskega zbora bomo podrobneje obravnavali temo spoznavanje
Slovenije: TO SMO MI!

Kakovostno vzgojno-izobraževalno delo z otroki, strokovni in profesionalni razvoj strokovnih
delavcev bomo krepili z novimi cilji, s pozitivno komunikacijo in ki so zapisani v akcijskem
načrtu za šolsko leto 2018/19 in se je spremljalo s pomočjo:
Kolegialnih hospitacij na nivoju starostnih aktivov.
CILJI RAZVOJNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE 2018/19


zagotavljati kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, strokovni in
profesionalni razvoj strokovnih delavk,
 z evalvacijo na vseh področjih si prizadevati za izboljšanje komunikacije med vsemi
zaposlenimi, z otroki in starši.
 zagotavljati in izboljševati ustrezne materialne pogoje za delo z iskanjem dodatnih
virov financiranja,
(Iz Letnega delovnega načrta za šol. leto 2018/2019)
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16.HOSPITACIJE/ KOLEGIALNE HOSPITACIJE
Področje opazovanja je bila komunikacija med dejavnostmi VIZ v vrtcu ter spremljava vseh
VIZ v vrtcu. Izvajalci opazovanja so bili: vodstvo vrtca in strokovni delavci na nivoju starostnih
aktivov, ki so spremljale razvojno nit našega načrta na temo »Slovenija-to smo mi«.
Namen in cilji hospitacije:
 Pomoč pri vrednotenju in razvoju izvajanja vzgojno izobraževalnih dejavnosti
 Vzgojitelju nuditi premislek o njegovem delu in oblikovanju novih znanj in spoznanj o njem
samem 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 primerjajo z
lastno analizo in lastno oceno opravljenega dela
 Vzgojitelji se navajajo na samoevalvacijo opravljenega dela
 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 so bile izpeljane v skladu z celoletnimi nalogami Vrtca Jarše:


Doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika.



Spoznavanje ožjega in širšega družbenega okolja.



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

REALIZACIJA: KOLEGIALNE HOSPITACIJE V ENOTI ROŽLE
DATUM

DEJAVNOST

25.04.2019

Skupna
hospitacija na
temo:
Orientacijski
pohod,
spoznavanje
Slovenije

PODROČJE
KURIKULA
Narava
Družba
Umetnost
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IZVAJALKA
Tadeja Stražar

SKUPINA
OTROK
Medvedki
(5-6)

HOSPITIRAL
Šumenjak
Teh
Članice
starostnega
aktiva 5-6
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27. 5. 2019

Promet

Jezik
Družba
Umetnost

Daša Džekić
Hološević

Muce (1-2)

Šumenjak
In članice
starostnega
aktiva

Opomba: Od petih načrtovanih hospitacij, sta jih opravili dve vzgojiteljici (izvedeni dve
hospitaciji) tri vzgojiteljice bodo kolegialno hospitacijo opravile v naslednjem šolskem letu

REALIZACIJA: KOLEGIALNE HOSPITACIJE V ENOTI KEKEC
DATUM

DEJAVNOST

25.04.2019 Orientacijski
pohod Spoznavanje
Slovenije

PODROČJE
KURIKULA

IZVAJALKA

Narava

Mateja Bončina

Šumenjak

Jezik

Sončnice
(5-6)

Matematika

Marjana
Magdič

Sovice (5-6)

Članice
starostnega
aktiva 5-6

Ana Bandelj
&Tanja Hršak

Žogice in
Sončki (4-5)

Članice
starostnega
aktiva 4-5

Umetnost
04.06.2019 Pevska vaja za
nastop na
Prazniku Vrtca
Jarše

Umetnost
Družba

SKUPINA
OTROK

HOSPITIRAL

Teh

(slovenske
zimzelene
melodije)
Opomba: Od desetih načrtovanih hospitacij, so jih opravile štiri vzgojiteljice in (izvedeni
dve hospitaciji) osem vzgojiteljic bo kolegialno hospitacijo opravilo v naslednjem šolskem
letu.
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REALIZACIJA: KOLEGIALNE HOSPITACIJE V ENOTI MOJCA
DATUM

DEJAVNOST

PODROČJE
IZVAJALKA
KURIKULA

SKUPINA
OTROK

HOSPITIRAL

14.12.2018

Slovenija

Narava

Zajčki (5-6)

Teh

To smo mi

Jezik

Spoznavanje
Slovenije –

Družba

To smo mi

Jezik

(Spoznavanje
mesta
Ljubljane)

Matematika

Spoznavanje
Slovenije - To
smo mi

Jezik

Spoznavanje
Slovenije -To
smo mi

Družba

Spoznavanje
Slovenije - To
smo mi

Narava

30.01.2019

05.03.2019

29. 03.2019

1. 24. 04.2019

Tatjana Hatze

Članice
starostnega
aktiva 5-6

Katarina Kržič

Polžki

Narava

Umetnost

Članice
starostnega
aktiva 2-3

Mateja
Jagodić

Modri dirkači
(3-4)

Članice
starostnega
aktiva 3-4

Metka Blatnik

Pikapolonice
(3-4)

Šumenjak

Družba

Jezik
Matematika

Jezik
Družba

Teh

Teh
Članice
starostnega
aktiva 3-4

Amelija Ferrari Jagode (3-4)
Mateja
Modri dirkači
Jagodić
(3-4)

Šumenjak
Teh
Članice
starostnega
aktiva 3-4
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24. 04.2019

Orientacijski
pohod Spoznavanje
Slovenije

Narava
Jezik
Matematika

Tatjana Hatze Zajčki
Barbara Lesjak Delfini
Nataša Meglič
Dinozavri

Umetnost

(5-6)

Šumenjak
Teh
Članice
starostnega
aktiva 5-6

Opomba: Od štirinajst načrtovanih hospitacij, je bilo opravljenih šest, ki jih je opravilo devet
vzgojiteljic. Pet vzgojiteljic bo opravilo hospitacije v naslednjem šol. letu.

SWOT ANALIZA KOLEGIALNIH HOSPITACIJ

PREDNOSTI

SLABOSTI

 temo in termine je izbral starostni
aktiv, ki je sledil razvojnemu
programu in spremljal rdečo nit:
»Slovenija-To smo mi«

-

hospitacije vzamejo več časa (oddaljenost
enot)

-

področje zavedanja lastnih občutkov,
čustev

 bolj celovito vrednotenje in ocena
lastnega dela

-

strokovni delavec se ne more distancirati
od svoje subjektivne ocene

 skozi pohvale, spodbude in kritično
vrednotenje spoznajo svoje delo

-

zapisovanje dilem, ki so povezane s prakso

-

delamo po »starih navadah«

-

kadrovski izpadi in zagotavljanje sočasnosti
v skupini, bolniške odsotnosti (posledično
je bila hospitacija odpovedana, nekatere
dvakrat ali večkrat)

 povezovanje, druženje, izmenjava
izkušenj

-

osredotočenost le na vzgojiteljico, kljub
delu v tandemu

 izboljšanje procesa načrtovanja
izvedbenega kurikuluma

-

večja angažiranost vzgojiteljice/posledična
pasivnost pomočnikov

 izboljšanje osebne učinkovitosti in
profesionalnosti

-

prestavljanje terminov kolegialnih
hospitacij

 razvijanje in vrednotenje
kompetentnosti

-

neusklajenost s članicami starostnega
aktiva zaradi različnih obveznosti in
posledična odpoved napovedane
hospitacije

-

nedosledno beleženje kolegialne
hospitacije v e-dnevnik (vzorni nastopi
strokovnih delavcev)

 učenje kritične presoje
 učenje kritičnega prijateljevanja
 transparentnost dvosmerne
komunikacije

 izboljšanje lastne prakse
 načrtovanje ciljev na osnovi
evalvacije
 timsko sodelovanje na nivoju
starostnih aktivov (oddelka, več
oddelkov, vrtca)
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PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI

 srečanje vodij skupin enake starosti

-

strah, trema, negotovost

 zamenjati enoto, sodelavce

-

pretirana samokritičnost

 zmožnost pogledati vase, na svoje
ravnanje in vedenje iz distance

-

dvom v lastne sposobnosti

-

 pridobivanje boljšega uvida v svoje
in tuje vzgojno izobraževalno delo

razmišljanje v zvezi z vlogo odraslega v
vrtcu

-

 zapis in refleksija-podpora lastnemu
procesu učenja in spreminjanja

samoocena procesa in rezultatov dela z
otroki v skupini

-

nesproščenost zaradi prisotnosti
opazovalcev

-

strah pred zunanjimi zahtevami,
pričakovanji

-

zastavljanje lastnih ciljev in kriterijev

-

vpliv prikritega kurikuluma

-

nesodelovanje v timu (koncept dela
odstopa od koncepta na starostnem
aktivu)

-

kolegialnih hospitacij bi lahko bilo več

 posamezniku omogoča pogled
naprej, da načrtuje, kaj bi lahko
naredil drugače, bolje
 spodbujanje in razmišljanje
strokovnih delavcev o vsebini
zapisov iz prakse
 hramba v bazi znanja
 preseganje togosti in skupinske rutin
 kolegialno hospitacijo lahko opravita
dve vzgojiteljici , ki vodita isto
starost, v tandemu (se počutita bolj
sproščeno in manj izpostavljeno)
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17.ORGANIZACIJA IN IZVEDBA HOSPITACIJ PEDAGOŠKE PRAKSE ZA DIJAKE
IN ŠTUDENTE TER MENTORSTVO STROKOVNIM DELAVCEM ZA
OPRAVLJANJE STROKOVNEGA IZPITA
V Vrtcu Jarše ohranjamo dolgoletno sodelovanje z več izobraževalnimi ustanovami in gojimo
sodelovalno kulturo ob nudenju praktičnega usposabljanja dijakov in študentov z delom.
Tudi v letošnjem šolskem letu smo bili mentorski vrtec enaindvajsetim kandidatom.
Srednja vzgojiteljska šola in umetniška gimnazija Ljubljana* (v nadaljevanju SVŠGUGL) je
pošiljala svoje dijake k mentorjem ki so jih spremljali od 1.-4. letnika šole. Dijake šola seznani
s cilji izobraževalnega programa, ter z vsebinami, povezanimi z varnostjo in zdravjem pri
delu. Priložijo tudi vso potrebno dokumentacijo za dijake in njihove mentorje: navodila za
okvirni program praktičnega usposabljanja z vsebinskimi sklopi in kompetencami, ki jih dijaki
in dijakinje na praktičnem usposabljanju razvijajo, navodila za izpolnjevanje dnevnika,
navodila za vsebinske sklope in kompetence, obrazec za beleženje prisotnosti dijaka,
mnenje/ocena o praktičnem pedagoškem delu. Maja 2019, je koordinator PUD, SVŠGUGL,
najprej posredoval prošnjo za sprejem dijakov na praktično usposabljanje z delom ter
seznam dijakov, ki želijo v našem vrtcu opravljati praktično usposabljanje ter kolektivno
pogodbo o izvajanju PUD. Terminski načrt izvajanja praktičnega usposabljanja za posamezne
letnike, so bili že vnaprej določeni zato so bili mentorji iz strani vrtca že pravočasno (v
začetku šol. leta za koledarsko leto 2018) seznanjeni, koga bodo vključili v oddelek. Druge
ustanove so imele poenostavljena navodila in manj obsežen vzorec pisanja priprav, saj je šlo
v večini za odrasle na prekvalifikaciji. Pedagoška fakulteta v Kopru je predhodno posredovala
vrtcu obrazec za potrditev mentorja, da smo lahko pristopili k sklepanju pogodbe.
V Vrtcu Jarše smo ob sprejemu dijaka oziroma študenta pozorni, da prejme v pogled vse
naše interne pravilnike: Etični kodeks, Hišni red Vrtca Jarše, Pravilnik o zagotavljanju varnosti
ter izjavo o zdravstvenem stanju. Vsak praktikant se ob prihodu in odhodu mora vpisati v
knjigo prihodov/odhodov, zaradi zagotavljanja varnosti in upoštevanja Hišnega reda Vrtca
Jarše. Na vratih igralnice je bilo vedno napisano obvestilo za starše, kdo je poleg strokovnih
delavcev vključen v skupino. V letošnjem šolskem letu smo sodelovali tudi z Gimnazijo
Rudolfa Maistra, Kranj.
Ugotavljam, da je večina praktikantov motivirana, da uspešno opravi praktično
usposabljanje. Smo se pa že srečevali s primeri neodzivnih posameznikov, bodisi ker gre za
mlade dijake, ki še niso notranje motivirani dela z otroki in jemljejo praktično usposabljanje
kot nujo in ne kot priložnost. Ves čas sem spremljala njihovo delo in preverjala sodelovanje z
vzgojiteljico, da smo lahko delali sprotne evalvacije.
Pri izbiri mentorjev gre za prostovoljno odločanje vzgojiteljic, saj jemljejo mentorstvo zelo
resno in odgovorno zato se je že zgodilo, da so zavrnile sprejem dijakov oz. študentov, saj so
že z delom v skupini preobremenjene. Sicer bi lahko mladim in neizkušenim dijakom
ponudile veliko pozitivnih izkušenj, vendar odločanje za mentorstvo ne sme biti prisila.
V večini so se za mentorstvo odločale mlade kolegice, ki so v procesu napredovanja in
potrebujejo točke za napredovanje.
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Sodelovala sem z organizatorjem PUD-a Alešem Zobcem (izobraževanje dijakov 1., 2., in 3.,
letniki) ter z Mojco Zupan ( 4. letniki, izobraževanje odraslih/poklicna matura). Dijaki 4.
letnikov so morali po končanem praktičnem usposabljanju opraviti še tri izpitne nastope, ki
so sestavni del poklicne mature. Po končanem mentorstvu, sem pozvala šolo, da strokovnim
delavcem/mentorjem izdajo potrdila o mentorstvu, ki so bila izdana do 5. 7. 2019
(SVŠGUGL).
Dijaki v času počitnic praktičnega usposabljanja ne opravljajo, razen v primeru nadomeščanja
v dnevih odsotnosti.
Dne, 23. novembra 2018, sem se skupaj s šestimi mentorji, udeležila srečanja med vrtci in
SVŠGUGL, ki ga je pripravilo vodstvo šole (informativni del in kulturni program z nastopi
dijakov).
Srednja vzgojiteljska šola in umetniška gimnazija Ljubljana je letos pričela z brezplačnim
usposabljanjem za mentorje dijakov na praktičnem usposabljanju. Iz Vrtca Jarše so se
izobraževanja udeležile tri vzgojiteljice-mentorice.
TERMINI OPRAVLJANJA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA DIJAKOV:
-

Dijaki 1. letnikov so opravljali PUD od 3. 6-7. 6. 2019
Dijaki 2. letnikov so opravljali PUD od 18. 3-22. 3. 2019
Dijaki 3. letnikov so opravljali PUD od 11. 15.3. 2019
Dijaki 4. letnikov so opravljali PUD od 12. 10. 2018-29. 3. 2019.

Na novo preimenovana Srednja vzgojiteljska šola in umetniška gimnazija Ljubljana, je
organizirala dve osemurni strokovni usposabljanji za pomočnice/pomočnike
vzgojiteljic/vzgojiteljev, ki je bilo organizirano 16. 2. 2018 in 2. 3. 2018 na Srednji vzgojiteljski
šoli in gimnaziji Ljubljana z naslovom »Strokovno spopolnjevanje za pomočnice/pomočnike
vzgojiteljic/vzgojiteljev s kurikularnih področij dejavnosti 1.
Usposabljanje je namenjeno spodbujanju ustvarjalnosti na kurikularnih področjih dejavnosti
(specifično na jezikovnem, glasbenem in matematičnem področju) in združuje teoretične
osnove s konkretnimi dejavnostmi iz naštetih kurikularnih področij. Program je zasnovan
tako, da bo posameznici/posamezniku dopuščal uporabo dejavnosti in njihov prenos v
pedagoško delo v oddelkih. Izobraževanje je potekalo bo v petek, 7. 6. 2019, in je vsebinsko
zajemalo:
-

Predavanje: Profesionalizem v vrtcu (Mojca Zupan)
Predavanje: Kurikulum za vrtce pri delu pomočnice/pomočnika
vzgojiteljice/vzgojitelja (Aleš Zobec)
Delavnice: Sodobne pedagoške metode in oblike na kurikularnih
področjih dejavnosti jezik, matematika, umetnost - glasba (Petra Županič, Deja Kačič
in Cvetka Bevc)
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Nekaj poglavitnih ciljev izobraževalnega programa PUD:
 sistematično pridobivanje splošnih in temeljnih znanj in razumevanju zakonitosti v
naravi, družbi in stroki
 razvijanje spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja
medčloveških odnosov
 usposabljanje za analiziranje konkretnih strokovnih problemov na delovnem mestu
ter pridobivanje znanj za načrtovanje ukrepov za njihovo uspešno reševanje in
odpravljanje
 razvijanje osebnostnih lastnosti: odgovornost, komunikativnost, kreativnost,
inovativnost, empatičnost, odprtost, vztrajnost in vrednote: poštenost, in
spoštovanje etičnih načel.
V sklopu praktičnega usposabljanja dijakov Srednje vzgojiteljske šole in umetniške gimnazije
Ljubljana, sem opravila devet hospitacij za praktične nastope dijakov ter deset hospitacij za
strokovni izpit dveh zaposlenih. Skupaj sem v šolskem letu 2018/2019 opravila devetnajst
hospitacij. Vsa pohvala gre mentorjem-vzgojiteljicam Vrtca Jarše, ki so bile izjemno
motivirane in angažirani pri svojem delu.
(*Opomba: Srednja Vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana je leta 2018, dobila novo ime
Srednja vzgojiteljska šola in umetniška gimnazija Ljubljana).
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18.REALIZACIJA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV
MENTOR
MARTA LETNAR

PRAKTIKANT/KA
KLARA
ZABUKOVNIK
ŠALAMON

USPOSABLJANJE

TERMIN

Srednja vzg. šola,
gimnazija in umetniška
gimnazija
Ljubljana/poklicni tečaj

Od 12.10.2018 do
29. 3. 2019

(304 ure)
MARTA LETNAR

EMA GOLMAJER

Gimnazija Rudolfa
Maistra Kranj poklicni
tečaj

07.01-11.01.2019

MOJCA RAJNAR

KOREN JUSTIN GAL

Srednja vzg. šola,
gimnazija in umetniška
gimnazija Ljubljana/1.
letnik (35 ur)

03.06 -07.06.2019

MOJCA RAJNAR

RADMILA ĐORĐIĆ

Pedagoška fakulteta
Ljubljana, 1. letnik

Marec 2019

MATEJA
JAGODIĆ

KRISTINA JAGODIĆ

Pedagoška fakulteta
Ljubljana, 1. letnik

03.06-07.06.2019

(35 ur)

MATEJA
JAGODIĆ

DINO ŽILIĆ

Srednja vzg. šola,
gimnazija in umetniška
gimnazija Ljubljana/3.
letnik (35 ur)

11.-15.03.2019

TANJA HRŠAK

SUZANA TRŠAN
ROMIH

Strokovni izpit

Julij 2019

POLONA
PINTARIČ JANŠA

NATAŠA BARIŠIČ

Srednja vzg. šola,
gimnazija in umetniška
gimnazija Ljubljana/1.
letnik

03.06 -07.06.2019

(35 ur)
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ANA GRUBEŠIĆ

Srednja vzg. šola,

03.06-07.06.2019

gimnazija in umetniška
gimnazija Ljubljana/1.
letnik (35 ur)
TATJANA HATZE

ANJA GORENC

Srednja vzg. šola,
gimnazija in umetniška
gimnazija Ljubljana/4.
letnik

od 12.10.2018 do
29.03.2019

integrirana praksa
(304 ure)
TIJANA ŠIŠIĆ

Srednja vzg. šola in
gimnazija in umetniška
gimnazija Ljubljana/1.
letnik

03.06-07.06.2019

(35 ur)
SUZANA
GREGORČIČ

TIMOTEJ
SELAKOVIČ

Srednja vzg. šola,
gimnazija, in umetniška
gimnazija
Ljubljana/2.letnik

18.03-22.03.2019

(35 ur)

METKA BLATNIK

NATALIJA
REHLOVA

MARTINA
PRAPROTNIK

Pedagoška fakulteta
Koper, 1. letnik

04.03-15.03.2019

MATEJ VRANIČAR

Srednja vzg. šola,
gimnazija in umetniška
gimnazija Ljubljana/2.
letnik (35 ur)

18.-22.03.2019

KAJA MARKUN

Srednja vzg. šola,
gimnazija in umetniška
gimnazija Ljubljana/.
poklicni tečaj (304 ure)

od 12.10.2018 do
29.03.2019

LEA FUGGER

Srednja vzg. šola,
gimnazija in umetniška
gimnazija Ljubljana/4.
letnik

01.-12.04.2019

strnjena praksa
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LEA FUGGER

ŠPELA GUŠTIN

Pedagoška fakulteta
Ljubljana, 1. letnik

december 2018

DANIJELA DJURIĆ

Pedagoška fakulteta
Koper, 3. letnik

marec, april 2019

RADMILA ĐORĐIĆ

Pedagoška fakulteta
Ljubljana-opazovalna
naloga-razvojna
psihologija

od 26.10.2018
dalje/ob petkih

ZALA ŠKERL

Srednja vzg. šola
gimnazija, in umetniška
gimnazija Ljubljana/2.
letnik (35 ur)

18.-22.03.2019

VIJOLETA
GOSTIMIROVIČ

Strokovni izpit*

marec 2019

ŠPELA GORKIČ

Univerza na Primorskem

06.05-24.05.2019

ANA BANDELJ

junij 2019

Pedagoška fakulteta
Koper, 2. letnik

MATEJA
BONČINA

AJDA BIVIC

od 12.10.2018 do
29.03.2019

integrirana praksa
DENIS TATAR

TANJA
DOLINŠEK

Srednja vzg. šola
gimnazija, in umetniška
gimnazija Ljubljana/4.
letnik

UROŠ ZAGORC

Strokovni izpit*

Februar 2019

MARJETKA
BISERKA ADAMLJE

Univerza na Primorskem

Marec, april 2019

POLONA
JANŠA

Pedagoška fakulteta
Koper

PINTARIČ mag. študij inkluzivne
pedagogike/reflektivna
praksa

*Opomba: ena kandidata je uspešno opravila strokovni izpit, drugi kandidat ni opravil.

Poročilo o evalvaciji LDN Vrtca Jarše za šol. leto 2018/2019

Stran 51

19.IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZA ZAPOSENE
(Celotno evidenco izobraževanj strokovnih delavcev v vrtcu in izven Vrtca Jarše je pripravila
svetovalna delavka Ajda Bivic, je sesatvni del poročila svetovalne službe).

20.SVET ZAVODA
Svet zavoda je pričel štiriletni mandat 12. 12. 2017 in traja do 12. 12. 2020.
Svet zavoda šteje 11 članov:
 3 predstavniki ustanovitelja
 3 predstavniki staršev
 5 predstavnikov zavoda
Naloge Sveta zavoda:
 imenuje in razrešuje ravnatelja,
 sprejema program razvoja šole in vrtca,
 sprejema LDN in poročilo o njegovi uresničitvi,
 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.
Svet zavoda je imel v šol. letu 2018/19 štiri redne seje in sedem dopisnih sej in eno izredno
sejo.
Na svojih rednih sejah je Svet zavoda obravnaval naslednje vsebine:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sprejemal zapisnike Sveta Vrtca Jarše,
potrdil nadomestno članico Sveta Vrtca Jarše, predstavnico e. Mojce Emo Delić,
obravnaval Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2017/18,
potrdil Samoevalvacijsko poročilo za področje gibalnega razvoja za šolsko leto
2017/18,
potrdil Letni delovni načrt Vrtca Jarše za šolsko leto 2018/2019,
potrdil Letno poročilo Vrtca Jarše za leto 2018,
seznanil se je z Načrtom dela Službe za notranjo revizijo,
seznanil se je s poročilom o o prispelih pritožbah,
ugotovil, da ravnateljica na podlagi 19. člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje
delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva ni upravičena do dela plače za
delovno uspešnost ter da je dosegla 100 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače
za delovno uspešnost,
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•
•
•
•
•

•
•
-

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

imenoval volilno komisijo,
razpisal prosto delovno mesto ravnatelja in izpelje postopek imenovanja ravnatelja,
oblikoval komisijo za pregled in obravnavo prispelih prijav z dokazili v naslednji
sestavi: Špela Žagar Indihar, Jožefa Žibert in Ema Delić,
razpisal prosto delovno mesto ravnatelja v Delu in Uradnem listu RS,
pooblastil ravnateljico Vrtca Jarše Diano Šumenjak, da poišče pravno pomoč v zvezi s
prejetima dopisoma (Helena Smolič – seznanitev članov sveta zavoda z dopisom z dne
6.2.2019 poslanim na glavni odbor SVIZA gospodu Branimirju Štruklju in Petra K
Koritnik – prijava zoper namerno laganje, blatenje, podtikanje, prijavljanje….) z
namenom, da se zadeva zaključi. S sklepom se obvesti ravnateljico Vrtca Jarše Diano
Šumenjak in obe zaposleni,
seznanil se je s poročilom verifikacijske komisije,
potrdil:
za mnenje h kandidaturi vseh prijavljenih kandidatov se zaprosi vzgojiteljski zbor –
pisno,
za obrazloženo mnenje vseh prijavljenih kandidatov se zaprosi lokalno skupnost –
pisno – 15.3.2019 se posreduje na naslov Mestna občina Ljubljana Mestna uprava
Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje Odsek za predšolsko vzgojo Mestni trg
1 1000 Ljubljana,
za obrazloženo mnenje vseh prijavljenih kandidatov se zaprosi Svet staršev Vrtca
Jarše – pisno,
da bo predstavitev kandidatov dne 3.4.2019 ob 17.00 uri v Vrtcu Jarše enota Kekec telovadnica Ulica Hermana Potočnika 15, Ljubljana,
da se vabila na prestavitev kandidatov pošlje vsem trem kandidatom, zaposlenim
Vrtca Jarše, predstavnikom v Svetu staršev, predstavnikom v Svetu Vrtca Jarše,
volilno komisijo Vrtca Jarše se obvesti, da pripravi vse potrebno za glasovanje na
vzgojiteljskem zboru in poda poročilo o izidu glasovanja
seznanil se je s Poročilom za leto 2018 o delu skupne notranje revizijske službe za
notranjo revizijo MOL Slovenska cesta 44, Ljubljana,
ravnateljica ga. Diana Šumenjak, vabi sodelavko, ki je podala pritožbo na zapisnik, na
govorilne ure, 7. 5. 2019, kajti svet zavoda je pritožbo obravnaval v skladu z
informacijami, ki jih je imel in se za morebitno napako opravičuje,
seznanil se je s poročilom volilne komisije,
seznanil se je s poročilom sveta staršev,
seznanil se je z mnenjem mestnega sveta mestne občine Ljubljana,
ugotovil, da nobena kandidatka ni prejela večine glasov sveta zavoda, zato bo
postopek izbire ravnatelja potrebno ponoviti,
imenoval ga. Diano Šumenjak za v.d. ravnatelja za obdobje šest mesecev, to je do
31. 3. 2020,
o svoji odločitvi obvesti kandidate za ravnatelja, MOL in ministra MIZŠ,
ravnateljica je pridobila pravno mnenje, da je zapisnik glede na to, da sodelavk ni bilo
na sestanku lahko le njen osebni zaznamek,
seznanil se je z obiski inšpektoratov.
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Na dopisnih sejah je obravnaval naslednje vsebine:
•

potrdil spremembo/dopolnitev Finančnega načrta za leto 2018, vključno s kadrovskim
načrtom,
•
potrdil Finančni načrt za leto 2019, vključno s kadrovskim načrtom,
•
potrdil Program dela za leto 2019,
•
seznanil se je s končnim poročilom notranje revizije o uspešnosti notranjih kontrol za
zagotavljanje pravilnosti pri izvajanju javnih naročil v Vrtcu Jarše v letu 2017,
št. 06001-1¸0/2018-6, pri katerem ni bilo ugotovljenih nepravilnosti v postopkih
izvajanja javnega naročanja,
•
potrdil Načrt pridobivanja in izrabe sredstev sklada Vrtca Jarše šolsko leto
2018/2019,
•
potrdil Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2017/18,
•
potrdil Finančni načrt za leto 2018,
•
potrdil Spremembo/dopolnitev Finančnega načrta za leto 2019.
Na svoji izredni seji je Svet zavoda obravnaval:


dogodek vezan na izredno odpoved delovnega razmerja vzgojiteljici, je dobil svoj
epilog in je zaključen,

ravnateljica skliče sestanek vodij oddelkov, kjer se pogovorimo o nadaljnjem delu
tako na profesionalni kot na odnosni ravni,

ravnateljica in strokovni delavci smo dolžni o problematikah obveščati starše, ki so v
to vpleteni,

ravnateljica želi, da ko se pojavi problem se jo obvesti in problematiko rešuje takoj.
Tudi zaposleni pričakujemo, da nas ravnateljica obvešča o aktualnih problemih,

ravnateljica zagotavlja, da bo na željo zaposlenih, s septembrom zamenjala
pomočnico ravnateljice preko zunanjega razpisa.

Na dopisnih sejah je obravnaval naslednje vsebine:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

potrdil cene najema prostorov,
potrdil Načrt pridobivanja in izrabe sredstev sklada Vrtca Jarše šolsko leto 2017/2018,
potrdil spremembo/dopolnitev Finančnega načrta za leti 2017 in 2018, vključno s
kadrovskim načrtom,
potrdil Inventurni elaborat za leto 2017,
potrdil Cenik prehrane za zaposlene,
obravnaval Pritožbe na Obvestilo o uvrstitvi otroka na čakalni seznam in izdal
odločbe, kot je predlagal organ I. stopnje,
potrdil spremembo/dopolnitev Finančnega načrta za leto 2018, vključno s kadrovskim
načrtom,
potrdil Finančni načrt za leto 2019, vključno s kadrovskim načrtom,
potrdil Program dela za leto 2019.
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21. SVET STARŠEV
Za organizirano uresničevanje interesov staršev se oblikuje Svet staršev, ki ga
sestavljajo predstavniki staršev vseh skupin Vrtca Jarše. Svet staršev deluje po poslovniku.
Mandat predstavnika staršev v svetu staršev je vezan na šolsko leto, predstavnik staršev je
lahko ponovno izvoljen.
Svet staršev je imel v šol. letu 2018/19 29 predstavnikov iz vsake skupine.
Predsednik Sveta staršev je bil Matija Okroglič
Svet staršev je imel v šol. letu 2018/19 eno redno sejo, eno izredno sejo, eno dopisno sejo in
eno nesklepčno sejo.
Na svojih rednih sejah je Svet staršev obravnaval naslednje vsebine:
-

konstituiranje Sveta staršev in izvolitev predsednika,
sprejemal zapisnike Sveta staršev Vrtca Jarše,
izvolitev predstavnika za Svet zavoda Vrtca Jarše,
izvolitev predstavnika za UO Sklada vrtca Jarše,
Poročilo LDN za šolsko leto 2017/2018,
Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19,
Predvidene obnove/sanacije v posameznih enotah vrtca za leto 2018 in 2019,
Kadrovske spremembe v in med šolskim letom 2018/19,
Razno (protokoli, gostovanje Vrtca Zelena jama, Šola za starše),.

Na svoji izredni seji je Svet staršev obravnaval naslednji vsebini:
-

razpravljal in podal mnenje o kandidatih za ravnateljico Vrtca Jarše,
na podlagi glasovanja svet staršev Vrtca Jarše daje pozitivno mnenje kandidatki za
ravnateljico Vrtca Jarše Mariji Theuerschuh.

Na svoji dopisni seji je Svet staršev obravnaval naslednje vsebine:
-

potrdil zapisnik 1. seje, z dne 17. 10. 2018,
potrdil zapisnik 1. izredne seje, z dne 3. 4. 2019.
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22. PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI
Šola za starše
12. 9. 2018

17.00

Marko Juhant

17. 10. 2018

17.00

Vzgojni izzivi (Platea)

14. 11. 2018

17.00

Otrok in igrače (Damjana Šmid)

9. 1. 2019

17.00

Ljubosumje med sorojencema (Damjana Šmid)

Sodelujemo:


V času uvajanja otroka v vrtec



E-asistent



Redne mesečne pogovorne ure



Roditeljski sestanki (na prvem se izvoli predstavnika skupine v Svet staršev vrtca)



Srečanja staršev in otrok (novoletni bazar, prireditve …)



Novoletni bazar v enoti Mojca



Predavanja za starše:



„Praznik Vrtca Jarše



Sklad Vrtca Jarše, Svet Vrtca Jarše, SVET STARŠEV
-

srečanja za otroke in starše ( nastopi, delavnice, prireditve, skupni izleti, neformalne
oblike srečanj..)

-

roditeljski sestanki pred vstopom v vrtec in sestanki za novosprejete otroke

-

prisotnost staršev v oddelku pri uvajanju otroka v vrtec

-

svetovalno delo in dodatna strokovna pomoč otroku (mobilno spec. delo)

-

dan odprtih vrat

-

prireditve za starše: Novoletni bazar in Praznik Vrtca Jarše

-

vključevanje v delovno skupino staršev

-

zbiralne akcije papirja (dvakrat na leto v enotah Kekec in Mojca).

Sodelovanje z vrtcem in starši je ključ do uspešnega dela zato smo sodelovali smo spodbujali
sodelovalno kulturo in partnerski odnos.
Vrtec jarše si je tudi v šol. letu 2018/2019 prizadeval, da smo s starši sodelovali na različne
načine ter jih vključevali pri vzgojnem delu.
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Starši so sodelovali z vrtcem preko svojih predstavnikov v Svetu staršev Vrtca Jarše, kjer so
lahko podali svoje pobude, predloge ter razpravljali o najpomembnejših temah delovanja
vrtca.
Starši so sodelovali tudi preko svojih predstavnikov v Svetu zavoda Vrtca Jarše, ki odloča o
najpomembnejših odločitvah (trije predstavniki, ki jih izvoli Svet staršev).
Roditeljski sestanki so namenjeni vsem staršem ene ali večih skupin. Tu se starši seznanijo z
delom v skupini, z letnim delovnim načrtom, razvojnimi značilnostmi posamezne skupine, z
napredkom otrok in vzgojno problematiko.
Predavanja za starše smo realizirali v okviru Šole za starše in so bila namenjena vsem, ki so
želeli poglobiti svoja znanja o razvoju predšolskega otroka ter o vzgojnih izzivih. V letošnjem
šolskem letu smo povabili k sodelovanju priznane strokovnjake.
S starši smo sodelovali tudi preko pogovornih ur, kjer so si strokovni delavci in starši enkrat
mesečno lahko individualno izmenjali informacije o napredku otroka in njegovih
individualnih značilnostih.
Na nivoju posameznih oddelkov so se starši vključevali v srečanja z delavnicami, in
praznovanji, na nivoju vrtca pa smo izvedli prireditve: Novoletni bazar v enoti Mojca ter
Praznik Vrtca Jarše v enoti Kekec.
Starši so sodelovali tudi v Skladu Vrtca Jarše, ki sredstva namenja zviševanju standarda ter
nudi pomoč socilano šibkim otrokom s subvencijo Vrtca v naravi, plavalnega tečaja,
zimovanja in letovanja otrok.
Starši so tudi v letošnjem letu prejeli publikacijo Vrtca Jarše, kjer so zajete vse pomembne
informacije, ki jih starši potrebujejo.
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23.POROČILO O DELU UPRAVNEGA ODBORA SKLADA VRTCA JARŠE
2018/2019
UO Sklada Vrtca Jarše je vodila predsednica Sanela Prpič
V šol. l. 2018/19 smo člani upravnega odbora Sklada Vrtca Jarše sodelovali 5x
korespondenčno in na 1 seji. Z zastavljenim načrtom smo realizirali večino ciljev (nismo
uresničili načrtovanega nakupa prenosnega predvajalnika v enoti Kekec, nakup blaga in majic
za otroke plesnih uric, zimske zbiralne akcije papirja, nakup didaktičnih sredstev za otroke,
Telekomove akcije zbiranja sredstev).
Bili smo učinkoviti in ažurni pri subvencioniranju otrok (tako z vabili kot tudi s pravočasnimi
odgovori). Z upoštevanjem dogovorov in s spoštovanjem pravil smo dokazali, da delamo
prav, pravično, pošteno in enako do vseh, zaradi česar tudi v letošnjem letu ni bilo pritožb a
kar veliko pohval in zahval staršev in zaposlenih.
Letos smo pomagali 34 otrokom s subvencioniranjem taborov (za otroke 3.460 €, za 1
spremljevalca 125 €) in pomagali financirati nadstandard vrtca (ozvočenje vseh 29 igralnic
Vrtca Jarše v vrednosti 6.914,96 €, nakup peskovnik-bazenčkov v enoti Mojca v vrednosti
299,90 €), plavalni tečaj za skupine 4-5 v znesku 2.187,31 € (bazen, vaditelji, prevoz).
V šol. l. 18/19 so vzg. izvajale Plesne urice (starši vpisanih otrok so plačali prispevek, ki se je
namenil v Sklad) in v Sklad so se namenila sredstva najemnin oddanih vrtčevskih prostorov.
V šol. l. 18/19 smo uspešno izvedli 2 prireditvi – Novoletni sejem v enoti Mojca (dec. 2018) &
Praznik Vrtca Jarše (maj 2019) - izkupiček obeh prireditev se je namenil v Sklad za
sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti vseh otrok vrtca Jarše, 1 zbiralna akcija papirja junija
v enoti Kekec (88,40 €). Na Prazniku Vrtca Jarše se je premierno predstavila maskota
SKLADKO, ki bo pripomogla k promociji Sklada Vrtca Jarše.
Stanje na računu Sklada na dan 22.7.2019:
- konto SKLAD za nadstandard: 18.251,14 €
- konto SOCIALNO OGROŽENI: 6.893,67 €
Načrt dela Sklada za tekoče Šolsko leto 2018/2019 je oblikoval Upravni odbor Sklada na 1.
seji.
(Poročilo Sklada Vrtca Jarše je bilo povzeto iz evalvacije.Celotno poročilo Sklada Vrtca Jarše je
objavljeno na spletni strani Vrtca Jarše)
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24.PROGRAM SODELOVANJA Z OKOLJEM
24.1

SODELOVANJE Z DRUGIMI VRTCI

Vrtcu Zelena Jama smo v času sanacije njihove enote Vrba, gostili dve skupini otrok v mesecu
septembru, oktobru in novembru 2019. Vrtec Otona Župančila je bil v letošnjem šol. letu
organizator Polžjih iger moščanskih vrtcev, ki so bile 18. in 19. 4. 2019, v Športni dvorani
Baza. Sodelovalo je šest najstarejših skupin Vrtca Jarše.
Igre niso imele tekmovalnega motiva ampak sodelovalni, povezovalni, saj so bile skupine
otrok pri igrah pomešane. Organizirali so nekaj koordinacijskih sestankov ter zaključno
srečanje za vse udeležence.
V soboto, 18. 5. 2019 smo gostili zaposlene Vrtca Šoštanj. Pripravili smo jim pester program
s predavanjem, jo Vrtca jarše v sliki in besedi ter ogledom ogledom enote Kekec ter
pogostitvijo.
Povezovali smo se tudi s slovenskimi vrtci na Športnih igrah moščanskih vrtcev, ki so bile,
08.06.2019.
24.2

SODELOVANJE Z ZAVODOM CENE ŠTUPAR

V okviru projekta Medgeneracijsko sodelovanje (teden vseživljenjskega učenja) ter
pogodbeno izvajanje praktičnega usposabljanja za odrasle/poklicni tečaj.
24.3

SODELOVANJE S ČETRTNO SKUPNOSTJO JARŠE

Sofinanciranje 25 jubilejne prireditve »Praznik Vrtca Jarše«, 6. 6. 2019.
Objava člankov: napovednik dogodka in povabilo na Novoletni bazar, decembra, 2019.
Teden mobilnosti-zaprtje kopne poti
Čistilna akcija v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena Jama.
24.4

SODELOVANJE Z GLASILOM ZELENI GLAS

Sodelovanje v Čistilni akciji in udeležba na Tradicionalnem slovenskem zajtrku.
24.5

SODELOVANJE Z OKOLIŠKIMI OSNOVNIMI ŠOLAMI

Aktivno smo sodelovali na področju priprave najstarejših otrok na vstop v osnovno šolo.
Enota Rožle je sodelovala z OŠ Vide Pregarc, enota Kekec je sodelovala z OŠ Jože Moškrič in
OŠ Nove Jarše, enota Mojca je sodelovala z OŠ Nove Jarše ter zavodom Janez Levec. OŠ Nove
Jarše nam je odstopila igrišče šole za izvedbo tečaja rolanja.
Učenci prve triade so za naše otroke pripravili igrano predstavo Grad gradič, naša dramska
skupina pa je za šolarje zaigrala igrano predstavo za otroke prve triade.
Sodelovali smo z OŠ Nove Jarše pri menjavi igrač v okviru programa UNESCO ter na skupnih
ustvarjalnih delavnicah z OŠ Jože Moškrič. V enoti Kekec smo organizirali srečanje vzgojiteljic
in učiteljic OŠ Nove Jarše v telovadnici enote Kekec. Izmenjali smo si mnenja v zvezi z
všolanjem otrok, svetovalna delavja Jelena Vidmar je strokovne delavce informirala o
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rezultatih testiranja otrok v mesecu maju/juniju 2019.
24.6 SODELOVANJE S SREDNJO VZGOJITELJSKO ŠOLO IN UMETNIŠKO GIMNAZIJO
LJUBLJANA
Praktično usposabljanje dijakov in odraslih (poklicni tečaj)
Informativni dnevni za mentorje in usposabljanje za mentorje.
Igrica za otroke: december 2018, junij, 2019
24.7

SODELOVANJE S PEDAGOŠKO FAKULTETO LJUBLJANA

Praktično usposabljanje študentov.
24.8

SODELOVANJE S PEDAGOŠKO FAKULTETO KOPER

Praktično usposabljanje študentov.
Sodelovali smo tudi z:
 BTC city, policija (Varnost v prometu)
 Cankarjev dom (predstave za otroke)
 Baza, športna dvorana ( Polžje igre moščanskih vrtcev)
 ČS Nove Jarše
 Foto Prijatelj (fotografiranje otrok in zaposlenih, tiskanje publikacije Vrtca Jarše,
tiskanje
 BIOEXO-male živali /Aleš Abram
 Gasilska brigada PGD Šmartno in Tomačevo (Obisk gasilcem, obisk gasilcev)
 Hofer trgovina (donacija za otroke Vrtca Jarše/novoletna obdaritev vseh otrok Vrtca
Jarše)
 Knjižnica Jožeta Mazovca (pravljične urice, Ciciuhec)
 Ljubljanski potniški promet-novi pogodbeni prevoznik otrok
 Lutkovno gledališče LJ (Predstave za otroke)
 Medicinska fakulteta Ljubljana-študentje dentalne medicine in ustne higiene/zobna
preventiva
 Mira Trpeski (avtorske pravljice, joga za otroke, telovadba za otroke in zaposlene)
 Mojca Kroflič /ZD Moste-Polje (zobna preventiva)
 Nacionalni inštitut za javno zdravje ( nastop otrok, izobraževanja)
 OŠ Savsko naselje (Plavalni tečaj)
 Planet otrok (zimovanje otrok)
 Plesni teater (Festival BOBRI)
 Policijska konjenica (obisk PK)
 Sankukai karate klub (obogatitvene dejavnosti v Tednu otroka)
 Srednja grafična in medijska šola (prostovoljci)
 ŠD Narodni dom (telovadba za otroke)
 Zavod RS za šolstvo ( študijske skupine, izobraževanja za ravnatelje in pomočnike
ravnateljev)
 Zavod za oskrbo na domu (nastop upokenk na Tradicionalnem slovenskem zajtrku)
 ZGNL (pomoč logopeda OPP)
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24.9

DELOVNE NALOGE/ZADOLŽITVE

Vse naloge in zadolžitve, ki smo si jih zadali v Letnem delovnem načrtu so bile realizirane.
Najbolj aktivno delo so opravljali strokovni starostni aktivi vzgojiteljic nato strokovni aktivi
vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, razvojni tim Vrtca Jarše v ožji in širši sestavi, tim za
etiko in vrednote, dramska skupina Vrtca Jarše, tim za zaključne prireditve (Tradicionalni
slovenski zajtrk, Praznik Vrtca Jarše in Novoletni bazar), tim za humanitarno dejavnost s
številnimi zbiralnimi akcijami zbiranja zamaškov, obutve in oblačil, komisija za poskusno delo
in ostali timi, ki so imeli le nekaj srečanj na letnem nivoju. Aktiven je bil Sklad Vrtca Jarše, ki
je poleg rednih sej imel tudi korepondenčne seje , saj so vloge za subvencije taborov
pogosto bile naslovljene na UO Sklada.Tim za organizacijo krosa in športnih iger je bil prav
tako aktiven, predvsem na področju organizacije jesenskega in spomladanskega krosa,
Polžjih iger moščanskih vrtcev ter na športnih igrah slovenskih vrtcev.
Tim za kulturo in filmsko vzgojo je bil aktiven, vendar niso imeli srečanja ampak so delovali
korepondenčno. Tim za promocijo zdravja se je sestal enkrat na leto, zaradi oblikovanja
načrta dela ter realizacije lanskoletnega načrta.
Ravnateljica je tudi letos imenovala nove člane v komisijo za preizkus letne ocene ( tričlanska
komisija za vzgojiteljice ter tričlanska komisija za pomočnike vzgojiteljev).
Veliko manjših timov je nastalo priložnostno, ko so se zaposleni morali organizirati v delovnih
skupinah za izvedbo določenih dogodkov ( zimske olimpijske igre, urejanje igrišča za
novoletni bazar, za Praznik Vrtca Jarše, za projekt čutna pot, urejanje zaklonišč….).
Noviteta v letošnjem šolskem letu je ustanovitev odbora za preprečevanje mobbinga oz.
trpinčenja na delovnem mestu.
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25.IZVEDENE INVESTICIJE
 Obnova peskovnika na C traktu v enoti Mojca in senčenje atrijev (junij 2019)
 Namestitev miz in klopi v enoti Mojca na zeliščnem vrtu in na igrišču enote (junij
2019)
 Obnova atrijev na A traktu v enoti Mojca (julij-avgust 2019)
 Sanacija otroških sanitarij na C traktu v enoti Mojca (december 2018)
 Zaščita lesene fasade zaradi osjih gnezd v enoti Kekec
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26.NOVOSTI
 Odbor za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu
 Pravilnik o izplačilu stalne pripravljenosti in dežurstev
 Novi naziv za pomočnike vzgojiteljev/vzgojitelj predšoslkih otrok-pomočnik vzgojitelja
 Nova publikacija Vrtca Jarše
 Polžje igre moščanskih vrtcev z novim konceptom sodelovanja ter na naovi lokaciji, v
dvorani Baza v Štepanjskem naselju
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27.ZAKLJUČEK
Za realizacijo LDN smo odgovorni vsi zaposleni v vrtcu. Letno evalvacijo smo izvajali in
spremljali mesečno na vzgojiteljskih zborih in strokovnih aktivih.
Zaposleni Vrtca Jarše so se redno izobraževali na področju dela, ki ga opravljajo. Evidenco
vseh izobraževanj zaposlenih je vodila in evidentirala svetovalna delavka ter jo v delih
objavila na spletni strani. Strokovni delavci so imeli možnost vključevanja v interna in
zunanja izobraževanja ter na predavanja za starše.Poročila so bila predstavljena na
pedagoških konferencah, kolegijih, strokovnih in starostnih aktivih, saj v Vrtcu Jarše
spodbujamo prenos znanja.
Vzgojitelji so podali poročila o evalvaciji načrtovanja vzgojno-izobraževalnega dela ter
samoevalvacije, v katerih so interpretirali rezultate napredka otrok na zastavljenih področjih.
gibalnega razvoja glede na starost otrok. Strokovne sodelavke (svetovalna služba, mob.
spec. pedagoginja, vodja PHZR, predsenica UO Sklada Vrtca Jarše) so podale poročila.
Vodje projektov so podale poročila projektov.

Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019 je bilo predstavljeno
in potrjeno na 2. pedagoški konferenci v šol. letu 2019/2020 dne, 21. 10. 2019.
Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta Vrtca Jarše za šolsko leto 2018/2019 je bilo
predstavljeno in potrjeno na 1. seji Sveta staršev,dne 22. 10. 2019.
Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta Vrtca Jarše za šol. leto 2018/2019 je bilo
predstavljeno na 1. seji Sveta Vrtca Jarše, dne 23. 10. 2019.

Vida Teh, pom. ravnateljice
Diana Šumenjak, ravnateljica

Predsednik Sveta Vrtca Jarše:
Amelija Ferrarri

Datum: 14. 10. 2019
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