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1. UVOD
OSNOVNI PODATKI
Ime vrtca: VRTEC PTUJ
Sedež vrtca: PUHOVA ULICA 6, 2250 PTUJ
Telefon: +386 2 749 28 00
Fax: +386 2 749 28 10
E- pošta: vrtec.ptuj@guest.arnes.si
Spletni naslov: www.vrtec-ptuj.si
Uradne ure uprave vrtca na Puhovi ulici 6 so vsak dan od 7.00 do 15.00, v sredo od 7.00 do
17.00, petek od 7.00 do 13.00.
Vrtec se nahaja v najstarejšem slovenskem mestu s 24.000 prebivalci in vključuje deset
dislociranih enot v mestu in obrobju mesta ter oddelek v Bolnišnici Ptuj. V enoti Marjetica
deluje Razvojni oddelek za otroke s posebnimi potrebami, ki potrebujejo več prilagoditev, v
enoti Mačice pa so trije oddelki izmenski, z odpiralnim časom do 22.30 zvečer.
Življenje in delo Vrtca Ptuj vodi in organizira strokovni tim, ki ga sestavljajo: ravnateljica
Marija Vučak, pomočnici ravnateljice Barbara Gačnik in Damjana Jakomini, svetovalni delavki
Mateja Vek in Katja Križe, vodja prehrane Vanja Žuran in vodja ZHR Karmen Vidovič.
Strokovno delo kreiramo, koordiniramo in evalviramo v strokovnih timih, na strokovnih aktivih
in vzgojiteljskih zborih.
1.1. ZAKONSKE PODLAGE ZA DELOVANJE IN NAČRTOVANJE DELA V
VRTCU
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Ptuj, ki ga je ustanovila Mestna občina Ptuj z
Odlokom o ustanovitvi, sprejetem na seji Mestnega sveta MO Ptuj, dne 23. 04. 1999 in popravki
sprejetimi dne 16. 11. 2009 in dne 12. 12. 2011, je kot pravna oseba s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi v skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. L. RS št. 12/96 in 78/2003) in Aktom o
ustanovitvi temeljni nosilec načrtovanja, izvajanja in spreminjanja vzgojno-izobraževalnega
dela predšolskih otrok.
Letni delovni načrt je njegov osrednji dokument, v katerem je podrobno določena vsebina,
način in področja življenja in dela v vrtcu. Dokument osnujemo na začetku šolskega leta, nato
pa ga dopolnjujemo z novimi predlogi, pobudami, idejami vso šolsko leto.
Letni delovni načrt zagotavlja plansko in sistematično uresničevanje širših dolgoročnih ciljev
predšolske vzgoje, zadovoljevanje potreb otrok, staršev, delavcev in okolja v katerem živimo
in delamo. Hkrati je to tudi javni dokument, pri katerega nastajanju, izvajanju in spreminjanju
sodelujejo delavci vrtca, starši in drugi, ki se zavzemajo za kvaliteten razvoj otrok in ustanove
kot take.
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Letni delovni načrt sodi v obvezno dokumentacijo v skladu z 21. členom Zakona o vrtcih.
Koncept vzgoje in izobraževanja v vrtcu izhaja iz nacionalnega dokumenta, sprejetega na seji
Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, dne 18. 03. 1999, Kurikuluma za vrtce, ki je
nacionalni dokument in pomeni strokovno podlago za delo v vrtcu.
Koncept predšolske vzgoje ureja še krovni Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja.
1.2. DOKUMENTACIJA V VRTCU
V vrtcu vodimo in hranimo dokumentacijo v skladu s Pravilnikom o dokumentaciji v vrtcu.
Vrtec poleg dokumentacije, določene s tem pravilnikom, vodi tudi dokumentacijo v skladu z
drugimi predpisi. Vrtec zagotovi prostor in določi pooblaščene osebe, ki hranijo predpisano
dokumentacijo.
Naziv dokumenta:
o Kronika vrtca;
o LDN vrtca;
o LDN oddelka in enote;
o Poročilo o realizaciji LDN vrtca;
o Priprava na vzgojno delo z analizo;
o Dnevnik dela z imenikom otrok;
o Zdravniško potrdilo otroka (ob sprejemu);
o Zdravstveno mnenje za otroka z dietno prehrano;
o Vloga za vpis otroka v vrtec;
o Pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca;
o Rezervacija za čas počitniške odsotnosti oz. bolezni;
o Izpisni list;
o Zapisnik komisije za sprejem otroka v vrtec;
o Letni delovni načrt aktiva;
o Poročilo o realizaciji LDN aktiva;
o Zapisnik vzgojiteljskega zbora;
o Zapisnik strokovnega aktiva;
o Zapisnik roditeljskega sestanka;
o druga dokumentacija, ki jo predpisujejo zakoni.
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2. ORGANIZACIJA DELA V VRTCU IN POSLOVALNI ČAS
2.1. ORGANIZACIJA DELA
V šolskem letu
2017/18 bo predvidoma 58 oddelkov celodnevne vzgoje in
varstva za otroke od 1. leta do vstopa v osnovno šolo.
Od 1.9.2017 so otroci vključeni v 56 oddelkov. Glede na že oddane vloge za vključitev otrok v
vrtec predvidevamo odprtje še dveh oddelkov: 1 oddelek v enoti Mačice izmena in 1 oddelek v
enoti Narcisa. Stanje vlog za vključitev otrok v vrtec na dan 9.6.2017 kaže, da bomo oddelek
v enoti Mačice izmena oblikovali predvidoma že v tem koledarskem letu.
Glede na starost otrok predvidevamo :
• 22 oddelkov prvega starostnega obdobja (od tega 2 oddelka katerih odprtje predvidevamo
med šolskim letom),
• 29 oddelkov drugega starostnega obdobja,
• 5 kombiniranih oddelkov,
• 1 oddelek za otroke s prilagojenim programom,
• 1 oddelek za hospitalizirane predšolske otroke v bolnišnici Ptuj.
Od teh je 6 oddelkov v izmenskem poslovalnem času v enoti Mačice.
V oddelke celodnevne vzgoje in varstva bo s 1.9.2017 integriranih 15 otrok s posebnimi
potrebami. Zato bomo glede na izdane odločbe znižali normativ v oddelkih, kjer je vključen
vsaj en otrok s posebnimi potrebami (27. člen Odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za
dejavnost predšolske vzgoje).
Za nekatere otroke, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč oziroma druge prilagoditve še
tečejo postopki usmerjanja, zato bo v posameznih oddelkih znižan normativ tekom šolskega
leta.
Glede na delovni čas in potrebe staršev so enote odprte v različnih poslovalnih časih. Vrtec Ptuj
ponuja celodnevni program za otroka v obsegu 9 ur, v poslovalnem času vrtca 10,5 ur. V času
poslovanja ponujamo različne programe.
Otroci lahko obiskujejo:
 program celodnevne vzgoje, izobraževanja in varstva v dnevnem ali izmenskem času,
 prilagojen program za otroke s posebnimi potrebami,
 program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,
 program obogatitvenih dejavnosti,
 nadstandardne programe,
 program vzgoje hospitaliziranih otrok v Bolnišnici Ptuj.
V skladu z objektivnimi potrebami staršev se lahko organizira tudi dežurstvo izven
poslovalnega časa, ki ga starši dodatno plačajo. Vrtec Ptuj posluje vsak dan od ponedeljka do
petka razen praznikov in dela prostih dni.
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Vsi zaposleni v vrtcu so dolžni skrbeti za varnost in dobro počutje otrok in zaposlenih. Delavci
so dolžni upoštevati predpise in zakonodajo, ki se nanaša na delovanje vrtca in ureja področje
njihovega dela.
Vsak oddelek vodi vzgojiteljica s pomočjo pomočnice vzgojiteljice. Sočasnost vzgojiteljice in
pomočnice vzgojiteljice se zagotavlja s sistematizacijo delovnih mest. V I. starostnem obdobju
zagotavljamo 6 urno sočasnost vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, v II. starostnem
obdobju 4 ure dnevno in v kombiniranih oddelkih 5 ur na dan.
V jutranjem času prihoda otrok bomo otroke združevali, prav tako popoldne, ko otroci odhajajo
domov. Združevanje otrok poteka tudi v času šolskih počitnic, saj se takrat delavcem omogoča
koriščenje letnega dopusta.
Nadomeščanje delavcev:
- naš cilj je sprotno odzivanje na spremembe z optimalno in racionalno organiziranim
delovnim časom zaposlenih,
- v primeru, ko je znan daljši čas odsotnosti z dela, nadomeščamo z delavci za določen
čas.
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljev načrtujejo pedagoško delo timsko, v tandemu in
individualno, tematsko ali projektno, za krajše ali daljše obdobje, z upoštevanjem Kurikuluma
za vrtce. Izvajanje pedagoškega dela bo evalvirano na ravni oddelkov, enot in vrtca.
Strokovne delavke bodo vodile dokumentacijo v skladu s Pravilnikom o dokumentaciji v vrtcu
in usmeritvami (Letni delovni načrt oddelka, tematski ali projektni načrt, dnevnik dela,
evalvacija, spremljanje otrokovega razvoja).
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2.2. LOKACIJE ENOT VRTCA in POSLOVALNI ČAS

ENOTA

NASLOV

POSLOVALNI ČAS

ZVONČEK

Mlinska 1b

6:00 – 16:30

DETELJICA

Mladinska ulica 2

6:00 – 16:30

VIJOLICA

Rogaška cesta 19

5:30 – 16:00

TULIPAN

Med vrti 2

6:30 – 17:00

PODLESEK

Med vrti 2a

6:30 – 17:00

MARJETICA

Med vrti 11

6:00 – 16:30

SPOMINČICA

Potrčeva cesta 9

6:30 – 17:00

TROBENTICA

Slovenskogoriška cesta 13

6:00 – 16:30

MAČICE

Potrčeva cesta 9a

5:30 – 16:00
izmena 5:30 – 22:30

NARCISA

Raičeva ulica 12

5:30 – 16:00

BOLNIŠNIČNI OD.

Potrčeva cesta 23-25

7:30 – 14:00

UPRAVA

Puhova ulica 6

7:00 – 15:00,
sreda 7:00 - 17:00,
petek 7:00 – 13:00
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0

4

4

0
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0
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0
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0
99
103
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0
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5

5

86

86

246

75
51
120

66

34

15
2
7
0
10

1

1

7

7*

24

9
9
6

Število
prostih
mest2

lahko največ 17 otrok, posledično sta zaradi tega dve prosti mesti manj

*v enem izmed kombiniranih oddelkov 2-4 je vključenih več otrok prvega starostnega obdobja, zato je v tem oddelku znižan normativ za dva otroka, kar pomeni, da je v oddelku

SKUPAJ

1

11. BOLNIŠNIČNI ODDELEK
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17 + 2
19 + 2
22 + 2
19 + 2
22 + 2

1

6

95*

95

270
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29
*+2,5 KO=31,5

homogeni
heterogeni
homogeni
heterogeni
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DRUGO ST. OBDOBJE
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3-5 LET
4-5 LET
4-6 LET
5-6 LET

6

1

5

5

20
*+2,5 KO=22,5

6
5
9
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razvojni
oddelek
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6

17 + 2

12 + 2
10 + 2
12 + 2
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168
0
264
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kombiniran
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homogeni
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KOMBINIRANI
ODDELKI

KOMBINIRANI ODDELKI
2-4 LET

PRVO STAROSTNO
OBDOBJE

1-2 LET
1-3 LET
2-3 LET

6
5
7
0
11

6.
7.
8.
9.
10.

5.

4.

1.
2.
3.

Predlog oddelkov za šolsko leto 2017/2018 – načrtovano stanje na dan 31. 10. 2017 (po podatkih o številu otrok na dan 31. 7. 2017).
Število
Število
Št.
Vrsta
Število oddelkov
vključenih
Število
ODDELKI
Normativ
razpoložljivih
zasedenih
oddelka
na dan 31.10.17
otrok na dan ZN OPP
mest
mest1
31. 10. 17
PRVO ST. OBDOBJE
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1

1

1

1
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1
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1
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1

1

1

1

1

odd.

2-4

18

17
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14*

14*
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1

1

1

1

1

1
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otr.

19*

21
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1

1

1

1
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22*
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1

1
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1
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2

1

2

1
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43

24

44*
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*V oddelek so vključeni otroci s posebnimi potrebami z znižanim normativom.
** novi oddelki, ki jih bomo oblikovali tekom šolskega leta 2017/2018 glede na število že prejetih vlog za vključitev otrok v vrtec po 1. 11. 2017
Število otrok in oddelkov je prikazano na osnovi števila otrok sprejetih ob centralnem sprejemu, pri tem smo upoštevali tudi fleksibilni normativ kar posledično
prikazuje večje število prostih mest. Podatki so na dan 31. 7. 2017 in se glede na potrebe staršev dnevno spreminjajo.
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6
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55

3

ZVONČEK

9
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3

DETELJICA

8
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4

TROBENTICA

7

112
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NARCISA

6
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5

65

3

TULIPAN

4
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4
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3
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2
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5
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odd.

SKUPAJ

1
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2.3. DNEVNI RED
Življenje in delo v vrtcu se začne s prihodom v vrtec, glede na odpiralni čas enote in potrebe
staršev. Priporočamo vam, da se v času odhoda od doma do vrtca, otroku posvetite in ga mirno
pospremite v vrtec. Otroka pospremite do igralnice in mu, če potrebuje pomoč, pomagajte. Ne
pozabite, da otroci zmorejo toliko, kot od njih pričakujemo.
Dejavnosti v enakem zaporedju otroku razvijajo občutek varnosti in dobrega počutja, zato je
vsak dan, po prihodu v vrtec, čas za:
 mirno

prebujanje, igro v skupini, ustvarjalne dejavnosti po kotičkih, individualno delo,
 zajtrk med 8.00 in 9.00 uro,
 načrtovane dejavnosti za otrokov gibalni, čustveni, socialni in spoznavni razvoj ter
spontano igro v igralnici ali na prostem,
 malico med 10.30 in 11.00 uro,
 počitek oz. umirjene dejavnosti po kotičkih v igralnici,
 kosilo med 13.30 in 14.00,
 igra in druženje v igralnici ali na prostem.
Po dnevu polnem doživetij sledi odhod domov.

ZA OTROKE, VKLJUČENE V IZMENSKI PROGRAM popoldan, pa se začne sprejem od
11.30 dalje; igra v skupinah, ustvarjalne dejavnosti po kotičkih, individualna igra,






kosilo med 13.30 in 14.00,
počitek oz. umirjene dejavnosti po kotičkih v igralnici,
malica med 16.30 in 17.00 uro,
načrtovane dejavnosti za otrokov gibalni, čustveni, socialni in spoznavni razvoj ter
spontana igra ( v igralnici ali na prostem),
večerja med 19.00 in 19.30 uro.

Do prihoda staršev (najkasneje 22.30) potekajo igra in umirjene dejavnosti v manjši skupini
otrok.
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3. VIZIJA, CILJI IN NALOGE
3.1. VIZIJA
V našem vrtcu smo svoje poslanstvo zaobjeli v izbrani viziji:
VRTEC IGRE IN UČENJA,
VEDRIH IN ZVEDAVIH,
USTVARJALNIH IN KREATIVNIH,
MAJHNIH IN VELIKIH,
KI ZAUPAMO VASE IN DRUGIM.
Verjamemo, da lahko s svojim delom ustvarimo takšno učno okolje in razpoloženje ter otrokom
omogočimo optimalne pogoje za razvoj njihovih danosti.
Vizija vrtca temelji na dosedanjem uspešnem delovanju vrtca in odgovornosti za vse, kar
delamo.
S profesionalnim delom, dobrimi medsebojnimi odnosi ter vključevanjem in odprtostjo vrtca v
okolje želimo dosegati ustvarjalnost, inovativnost in znanje otrok.
Poslanstvo
Naše poslanstvo je usmerjeno v pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanju življenja
družin in otrok ter ustvarjanju možnosti za celostni razvoj otrok.
Vrednote
Dobrobit otroka nam predstavlja najvišjo vrednoto, na kateri temeljijo in so ji podrejene vse
ostale vrednote:
o
o
o
o

spoštovanje osebnega dostojanstva in integritete otrok,
zagotavljanje varnega, zdravega, razumevajočega in spodbudnega okolja,
uresničevanje pravice otrok do enakih možnosti,
vrednotenje in negovanje tesnih vezi med otrokom in družino.

Naše najbolj izražene vrednote so: tradicija, pravičnost, etičnost, prav tako integriteta in
univerzalizem.
Naše temeljne vrednote sledijo miselnosti, da bodo zaposleni, ki se na delovnem mestu dobro
počutijo, veliko več prispevali k uspešnemu delovanju zavoda. Zadovoljen delavec je tudi
motiviran, motivacija zaposlenih pa se posledično kaže tudi skozi kvalitetno delo z otroki, kar
je nenazadnje poslanstvo vsake vzgojno izobraževalne institucije.
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3.2. CILJI
Temeljni cilji in naloge predšolske vzgoje v vrtcih so opredeljeni v Zakonu o vrtcih:
1. Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih.
2. Razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah.
3. Razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in
izražanja.
4. Negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje
neodvisnega mišljenja.
5. Spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa
tudi branja in pisanja.
6. Spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja.
7. Razvijanje gibalnih sposobnosti in spretnosti.
8. Posredovanje znanja z različnih področij znanosti in vsakodnevnega življenja.
9. Razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
Z vzgojno-izobraževalnim delom v vrtcu sledimo poleg kurikularnih naslednjim prednostnim
ciljem:
o zagotoviti pestro, raznovrstno in hkrati uravnoteženo ponudbo na vseh področjih dejavnosti
predšolske vzgoje,
o omogočiti individualnost, drugačnost in izbiro v nasprotju s skupinsko rutino,
o oblikovati pogoje za večje izražanje in ozaveščanje razlik; nediskriminacija glede na spol,
socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in duševno
konstitucijo,
o upoštevati zasebnost otrok,
o dvigovati kakovost medsebojnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu,
o povečati avtonomnost in strokovno odgovornost vseh strokovnih delavcev,
o povečati vlogo evalvacije pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu,
o uvajanje angleškega jezika, nemškega jezika, ritmike in glsbenih uric v oddelkih drugega
starostnega obdobja.
3.3. NALOGE
Temeljne naloge v Vrtcu Ptuj so naslednje:
o zagotoviti varno, zdravo, prijetno in spodbudno okolje za otroka,
o upoštevati razvojne značilnosti pri uresničevanju ciljev Kurikuluma za vrtce,
o oblikovati pogoje za izražanje, prepoznavanje in sprejemanje razlik,
o kritično vrednotiti na ravni načrtovanja, organizacije in dela vrtca,
o vključevati starše kot enakovredne partnerje,
o zagotavljati pestro in uravnoteženo ponudbo dejavnosti različnih področij.
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3.4. IZBRANE PREDNOSTNE NALOGE ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018
Tim za kakovost je za šolsko leto 2017/18 ponudil strokovnim delavkam 7 prednostnih nalog
med katerimi so izbrale 3:
1. Krepitev komunikacijskih kompetenc.
2. Vsaj en krat mesečno dan odprtih vrat vseh igralnic v enoti (prehajanje otrok iz
igralnice v igralnico)
3. Porazdelitev Unesco projektov po enotah (vsaka enota en Unesco projekt)
4. Pisno spremljanje pogovornih ur.
5. Aktivnosti za promocijo zdravja in dobrih odnosov (povezovalne in sprostitvene
vsebine na ravni enote in vrtca).
6. Dan odprtih vrat Vrtca Ptuj v času pred vpisom otrok.
7. Drugo________________________________________
Za šolsko leto 2017/2018 je strokovni kader Vrtca Ptuj izbral tri prednostne naloge, ki se jih
bomo lotili načrtovano in poglobljeno ter ob koncu šolskega leta izvedeno evalvirali.
Izbrane prednostne naloge so naslednje:
1. Aktivnosti za promocijo zdravja in dobrih odnosov (povezovalne in sprostitvene
vsebine na ravni enote in vrtca).
2. Porazdelitev Unesco projektov po enotah (vsaka enota en Unesco projekt).
3. Krepitev komunikacijskih kompetenc.
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4. PROGRAM
V vrtcu ponujamo različne programe. Otroci lahko obiskujejo:
 program celodnevne vzgoje in varstva v dnevnem ali izmenskem času,
 prilagojen program za otroke s posebnimi potrebami,
 program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,
 program obogatitvenih dejavnosti,
 nadstandardne programe,
 program vzgoje hospitaliziranih otrok v Bolnišnici Ptuj.
V vrtcu zagotavljamo kakovosten vzgojno-izobraževalni program: ki temelji na načelih
KURIKULUMA za vrtce, ki:
 upošteva avtonomnost strokovnih delavcev,
 zagotavlja osebnostno in strokovno rast zaposlenih,
 zagotavlja možnost izbire in upošteva drugačnost,
 spoštuje vse udeležence v procesu,
 je spodbuden in prilagojen predšolskim otrokom.
Dejavnosti so namenjene celostnemu razvoju otrok na in povezujejo vsa področja dejavnosti:
gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika.
Podrobnejša členitev vsebin, dejavnosti in ciljev, vezanih na delo v posameznem oddelku, je
zapisana v LDN-ju oddelka, ki ga do konca septembra tekočega leta načrtujeta in napišeta
vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice.
Skrbno načrtovane dejavnosti ponujajo otrokom tudi možnost izbire glede na njihove želje,
interese, sposobnosti in razpoloženje.
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4.1. SKUPNI PROGRAM ZA OTROKE VKLJUČENE V VRTEC
PROGRAM

ROK

1.

SPREJEM OTROK

SEPTEMBER 2017

STAROST
OTROK
1-6

2.

PRAZNIK JESENI

SEPTEMBER 2017

1-6

3.

TEDEN OTROKA

OKTOBER 2017

1-6

4.

NOVOLETNA PRAZNOVANJA

DECEMBER 2017

1-6

5.

PUSTOVANJE – OTROŠKA POVORKA

FEBRUARJA 2017

1-6

6.

DAN VRTCA

MAJ 2018

1-6

7.

9.

DRŽAVNI PRAZNIKI
o DAN SAMOSTOJNOSTI
o SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
o PRAZNIK DELA
o DAN DRŽAVNOSTI
DRUŽINSKI PRAZNIKI
o MIKLAVŽEVANJE
o BOŽIČ
o VELIKA NOČ
PROMETNA ZNAČKA

10.

8.

1-6
DECEMBER 2017
FEBRUAR 2018
MAJ 2018
JUNIJ 2018
1-6
DECEMBER 2017
DECEMBER 2017
APRIL 2017
JUNIJ 2018

5-6

KROS (OBČINSKI, MEDOBČINSKI)

MAJ 2018

5-6

11.

MALI SONČEK

CELOTNO ŠOLSKO LETO '17/'18

3-6

12.

NADSTANDARDNI PROGRAMI:
o IGRE NA SNEGU
o IGRE V VODI
o CICIPLANINEC

FEBRUAR 2018
APRIL 2018

5-6
CELOTNO ŠOL. LETO '17/'18
CELOTNO ŠOL. LETO '17/'18

13.

o OBISKI PREDSTAV
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI (glasba, ples,
tuji jezik)
MINIMATURANTI

14.

CELOTNO ŠOL. LETO '17/'18

3-6
3-6

MAJ 2018

5-6

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

CELOTNO ŠOL. LETO '17/'18

2-6

15.

ZDRAVSTVENA VZGOJA

CELOTNO ŠOL. LETO '17/'18

4-5

16.

RAZSTAVE

CELOTNO ŠOL. LETO '17/'18

1-6

17.

OBISKI KULTURNIH PRIREDITEV

CELOTNO ŠOL. LETO '17/'18

3-6

18.

SODELOVANJE S KNJIŽNICO IVANA
POTRČA

CELOTNO ŠOL. LETO '17/'18

2-6
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19.

PROJEKTI:
o
o
o
o
o
o
o
o

UNESCO ASP NET PROJEKTI (UNESCO
vrtički, Otroštvo podaja roko modrosti,
Menjaj branje in sanje, )
UNICEF
SPOZNAVANJE DRUGAČNOSTI
ZBIRANJE KARTUŠ IN TONERJEV
ZBIRANJE ZAMAŠKOV
EKOLOGIJA-RAVNANJE Z ODPADKI IN
DRUGIMI VIRI
Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH
KORAKOV
PASAVČEK

AKTIVNOSTI SISTEMA VODENJA
KAKOVOSTI IN OHRANITEV
CERTIFIKATA KAKOVOST ZA
PRIHODNOST VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA – SIQ

CELOTNO ŠOL. LETO '17/'18

1-6
CELOTNO ŠOL. LETO '17/'18

3-6
1-6
1-6
1-6
4-6
4-6
CELOTNO ŠOL. LETO '17/'18

Celoten
kolektiv Vrtca
Ptuj

4.1.1. SPREJEM OTROK
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic pripravijo igralnice, uredijo tematske kotičke in skušajo
ustvariti prijetno, prijazno in spodbudno okolje za vse otroke, predvsem tiste, ki prvič vstopajo
v vrtec. Ob sprejemu običajno vsak otrok dobi simbolično darilo, ki ga izdelajo vzgojiteljice in
pomočnice vzgojiteljic.
Starši imajo ob vstopu njihovega otroka možnost postopnega uvajanja v vrtec, in sicer so lahko
nekaj dni zraven otroka v igralnici ali pa ga na začetku pustijo v skupini krajši čas. Vzgojiteljice
in pomočnice vzgojiteljic bodo poskrbele za čim manj stresen vstop otroka v novo skupino ter
ob prehodu v novo šolsko leto.
V času sprejema otrok v vrtec bodo vzgojiteljice načrtovale dejavnosti, ki temeljijo na
spoznavanju, socialnih veščinah, druženju in zabavi.
4.1.2. PRAZNOVANJE JESENI
Jesen je letni čas, ko nam narava ponudi večino plodov in pridelkov, spremembe v naravi pa
vabijo k opazovanju, pogovorom in bivanju na prostem. Vzgojiteljice v tem obdobju pri
načrtovanju poglobljeno izhajajo iz področja narave, zato so v ospredju predvsem dejavnosti,
ki spodbujajo otroška čutila ter bogatijo otrokovo jezikovno področje (pesmi, zgodbe in
lutkovne predstave na temo jeseni).
V tem času vzgojiteljice in pomočnice načrtujejo tudi srečanja za otroke in starše in sicer v
obliki kostanjevih piknikov povezanih z ustvarjalnimi delavnicami, obiskov tržnice, sprehodi
in izletov v naravo…
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4.1.3. TEDEN OTROKA
Strokovne delavke sistematično načrtujejo dejavnosti, ki bodo potekale v času Tedna otroka.
Dejavnosti, ki potekajo so namenjene tudi otrokom, ki ne obiskujejo vrtca, vendar se jih ob
določeni uri lahko udeležijo.
Za ta teden otroci z vzgojiteljicami izdelajo plakate s programom dejavnosti, ki jih nato
izobesimo v izložbe trgovin in na oglasne panoje; program, ki se bo odvijal v posameznih
enotah pa je objavljen tudi v medijih.
V tem tednu se izvajajo dejavnosti, kjer se prepletajo vsa področja predšolske vzgoje.
4.1.4. VESELI DECEMBER
V času miklavževanja, božiča in novega leta se v Vrtcu Ptuj izvajajo najrazličnejše dejavnosti,
skozi katere otroci spoznavajo navade in običaje prazničnega meseca, tako nekoč kot in danes.
Vzgojiteljice pričarajo otrokom nepozabna doživetja, z njimi pečejo najrazličnejše pecivo, jim
berejo zgodbe, z njimi pojejo, plešejo, izdelujejo voščilnice, okraske in aranžmaje, se igrajo
rajalne in druge igre ter se veselijo vsakodnevnih presenečenj.
V nekaterih enotah vzgojiteljice v tem času načrtujejo skupna srečanja za otroke in starše, vse
oddelke pa obišče tudi dedek Mraz in obdari otroke z novimi igračami, knjigami in
spodbudnimi besedami.
Vrtec Ptuj bo tudi to leto v sodelovanju z MO Ptuj organiziral lutkovne predstave in
dramatizacije za vse ptujske predšolske otroke. Sodelovale bodo vse enote (10 lutkovnih
skupin). Na prireditvah bo otroke obiskal dedek Mraz in jih obdaril. Prireditve bodo potekale v
dvoranah mestnih in primestnih četrti, predvidoma 11. in 15.12.2017.
Program financira MO Ptuj.
4.1.5. PUSTOVANJE
V predpustnem času vzgojiteljice načrtujejo dejavnosti katerih rdeča nit je seznanjanje otrok s
kulturno dediščino in tradicijo pustnih običajev na ptujskem. Otroci spoznavajo tradicionalne
pustne like, predvsem osrednji pustni lik kurenta. Otroci skupaj z vzgojiteljicami izdelujejo
pustne maske, pustno dekoracijo, se seznanjajo z različnimi literarnimi vsebinami, sodelujejo
na pustnih rajanjih, ličenju, maskiranju, poslikavah obrazov, fotografiranju.
S pustnimi izdelki okrasimo prostore enot, pročelja pomembnih stavb v našem mestu ter
pripravimo pustno likovno razstavo v izložbah stavbe Drava center Spar.
V sodelovanju z MO Ptuj organiziramo edinstveno, organizacijsko zahtevno, otroško pustno
povorko in rajanje v pustnem šotoru. Na prireditev so, zraven ptujskih otrok, vabljeni tudi
našemljeni otroci iz mnogih slovenskih vrtcev in tujine.
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4.1.6. DAN VRTCA PTUJ – 9. MAJ
Javna zaključna prireditev predšolskih otrok Vrtca Ptuj je zasnovana na celoletnem projektu, ki
sledi določeni tematiki. Načrt projekta izdelamo v jesenskih mesecih, nato pa ga dopolnjujemo
in povezujemo z drugimi projekti, mnogimi aktivnostmi in dejavnostmi skozi vse šolsko leto.
4.1.7. DRŽAVNI PRAZNIKI
Skozi celo šolsko leto bomo obeležujemo državne praznike in s tem ohranjamo kulturno
dediščino Slovenije. Obeležili bomo:
a) Dan samostojnosti in Dan državnosti
b) Slovenski kulturni praznik
c) Praznik dela
d) Družinski prazniki (miklavževanje, božič, velika noč)
4.1.8. PROMETNA ZNAČKA
Program Prometna značka se bo izvajal skozi vse leto v vseh oddelkih v skladu s Kurikulom.
V mesecu juniju 2018 bomo izvedli preverjanje znanja o prometu za pridobitev priznanja za
uspešno opravljanje naloge iz prometne vzgoje. Pri preverjanju bodo sodelovali otroci, ki bodo
jeseni 2018 začeli obiskovati osnovno šolo.
4.1.9. KROS
V mesecu maju 2018 bomo, v sodelovanju z Zavodom za šport Ptuj, organizirali kros cicibanov
in cicibank Vrtca Ptuj ter medobčinski kros. Na krosu bodo sodelovali otroci stari od 5 do 6 let.
Priprava otrok na kros bo potekala skozi vse leto. Jeseni in spomladi vzgojiteljice izvedejo kros
v posameznih enotah, na katerih sodelujejo vsi otroci, ponekod tudi vzgojiteljice.
4.1.10. HURA PROSTI ČAS
Tudi letos bomo v času šolskih počitnic sodelovali z Zavodom za Šport Ptuj, ki organizira
različne gibalne dejavnosti za šolske in predšolske otroke. Športnih aktivnosti se bodo udeležili
otroci iz skupin drugega starostnega obdobja.
4.1.11. MALI SONČEK
Program je namenjen otrokom v predšolskem obdobju, starim od dveh do šest let, ki se
preizkusijo in urijo v različnih gibalnih situacijah, z rekviziti ali brez.
Namen športnega programa je obogatiti in nadgraditi področje gibanja v vrtcu s sodobnimi
gibalno-športnimi vsebinami. Poudarek je na igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otroku
in njegovemu gibalnemu razvoju. Program je zato razdeljen v stopnje, glede na starost in
sposobnosti otrok, posamezne stopnje programa pa se med seboj dopolnjujejo, povezujejo in
nadgrajujejo.
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4.1.12. ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA
Zobozdravstveno vzgojo izvajamo s sodelovanjem Preventivne zobozdravstvena ambulante ZD
Ptuj, ki zagotavlja stalen obisk medicinskih sester v vseh naših enotah skozi vse leto.
Otroke vseh starostnih obdobij seznanjajo s pomembnostjo zobne higiene, tehniko umivanja
zob in ozaveščajo skrb za lastno zdravje.
4.1.13. ZDRAVSTVENA VZGOJA
V sodelovanju Zdravstvenega doma Ptuj smo pristopili tudi k projektu Zdravstvena vzgoja v
vrtcu, preko katerega bo otrokom na zanimiv in poučen način predstavljena pomembnost
vzdrževanja osnovne higiene, predvsem umivanje rok, hkrati pa bodo spoznali delo medicinske
sestre in zdravnika ter pripomočke, ki jih pri delu uporabljajo.
4.1.14. RAZSTAVE
Skozi celo leto v vseh enotah Vrtca Ptuj vzgojiteljice okrašujejo svoje prostore z izdelki otrok.
Pripravljajo tematske in priložnostne razstave, ki so na ogled vsem obiskovalcem enot.
Druge razstave in dejavnosti:
o javna razstava ob zaključku projekta Vrtca Ptuj,
o javne razstave v izložbah stavbe Drava center Špar,
o sodelovanja na javnih likovnih natečajih,
o ogledi razstav v razstavnih prostorih in razstaviščih na Ptuju.
4.1.15. OBISKI KULTURNIH PRIREDITEV
Organizirali bomo obiske lutkovnih, filmskih in drugih predstav. V primeru vstopnine, ceno
vstopnice krijejo starši.
4.1.16. SODELOVANJE S KNJIŽNICO
Skozi vse leto poteka sodelovanje s Knjižnico Ivana Potrča: od pravljičnih uric, izposoje knjig,
ogledov literarnih razstav, obiskov knjižničarke v enotah in sodelovanje knjižničarke na
srečanjih za otroke in starše, ki jih organizirajo vzgojiteljice.

4.2. PROJEKT VRTCA PTUJ
V šolskem letu 2017/18 bomo začeli z novim celoletnim projektom Vrtca Ptuj, katerega
natančnejši plan oblikujemo po uvajalnem mesecu.
Izhodišča za projekt so naslednja:
o v projektu bodo sodelovali vsi otroci vključeni v Vrtec Ptuj,
o vse enote bodo načrtovale podprojekte, ki bodo vpleteni v delo in življenje Vrtca
Ptuj vso šolsko leto,
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o vsebina javne zaključne prireditve ob prazniku Vrtca Ptuj bo tesno povezana z
vsebino projekta,
o ob prazniku bomo postavili javno razstavo z izdelki otrok, ki bodo na temo projekta
nastajali skozi vse leto,
o otroški likovni izdelki bodo osnova za izdelavo plakata in vabila na prireditev za
širšo javnost.
Načrt projekta izdelamo v jesenskih mesecih, nato pa ga dopolnjujemo in povezujemo z drugimi
projekti, mnogimi aktivnostmi in dejavnostmi skozi vse šolsko leto.

4.3. DRUGI PROJEKTI
Projekti se izvajajo z namenom dviga kakovosti in popestritve dela z otroki. Vsebinsko se
vežejo na razvojne cilje vrtca, ki predstavljajo rdečo nit življenja in dela v vrtcu.
Zgodnje učenje veščin in privzgajanje spoštljivega odnosa do narave, sebe in družbe pomembno
vpliva na razvoj posameznika in družbe.
Projekti so tudi spodbuda k poglobljenemu pristopu k vsebinam, ki jih v vrtcu izvajamo po
načelih, ciljih in vsebinah kurikuluma.
4.3.1. UNESCO ASPnet Slovenija
Slovenska mreža ASP deluje pod okriljem organizacije Združenih narodov.
Poslanstvo UNESCO ASPnet Slovenije je pomembno za razvijanje mladih ljudi v državljane
sveta, ki bodo razumeli številne soodvisnosti človeka in narave ter ljudi med seboj. Z
nacionalnim statusom se bomo vključevali v razpisane nacionalne in mednarodne projekte,
obeleževali bomo mednarodne dneve ter sledili programu izobraževanja.
V projektih, ki so razpisani v okviru UNESCO ASP mreže Slovenije, sodelujejo posamezne
skupine od 1 do 6 let.
Vsebine in teme prilagodimo predšolskim otrokom, ki se skozi dejavnosti seznanjajo tudi z
globalnimi vprašanji, kot so pravice otrok, lakota v svetu, pomoč sočloveku in sobivanje z
naravo in drugimi ljudmi.
Obeležili bomo pomembnejše mednarodne dneve in sodelovali v nekaterih razpisanih
UNESCO projektih, in sicer:
- Nacionalni projekt Vrtički,
- Nacionalni projekt Otroštvo podaja roko modrosti,
- Nacionalni projekt Menjaj branje in sanje,
- Mednarodni projekt ENO Tree Planting – Posadimo drevo,
- Nacionalni projekt z mednarodno udeležbo Moder stol-nekdo misli nate.
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4.3.2. Turizem in vrtec – »Z igro do prvih turističnih korakov«
Projekt Turistične zveze Slovenije in Skupnosti vrtcev Slovenije naj bi bil
vrtcem spodbuda za raziskovanje, odkrivanje in doživljanje kraja v katerem delujejo, ter
spoznavanje širšega okolja. Projekt je zasnovan zelo široko, zato lahko preko njega
uresničujemo cilje s področja domovinske, državljanske, športne-gibalne, jezikovne in
ekološke vzgoje.
Projekt spodbuja nove oblike dela in vsebine na področju:
 spoznavanja kraja in njegovih posebnosti,
 spoznavanja načina, kako kvalitetno preživeti prosti čas,
 pridobivanja čuta za urejeno, čisto in gostoljubno okolje v katerem bivamo.
V letošnjem šolskem letu je skupna vsebina KULTURA IN TURIZEM, sodelovali bodo
posamezni oddelki drugega starostnega obdobja.
4.3.3. Etika in vrednote v vzgojno – izobraževalnih institucijah
Program »etika in vrednote«, ki ga podpira Institut za etiko in vrednote v sodelovanju s SAZU,
spodbuja temeljne in obče veljavne vrednote, ki temeljijo na tradiciji evropske kulture in
zgodovine in ne na posameznih ideoloških pogledih.
Proces družbenega preoblikovanja v smeri trajne in stabilne družbe, družbe blagostanja, sreče
in modrosti je usmerjen k promociji etičnih standardov, vrednot in vrlin v vzgoji in
izobraževanju, k oblikovanju etično ustreznih stališč, prepričanj, socialnih norm ter vedenjskih
vzorcev v osebnem in poklicnem življenju.
V ta namen bomo nadaljevali s projektom Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju tudi v
tem šolskem letu. Odločili smo se, da bomo prav posebno pozornost namenili tistim vrednotam,
ki so za naše delo ključne. Mesečno se bomo posvetili izbrani vrednoti, zapisani v Protokolu
Vrtca Ptuj, ki jo bomo obeležili skupaj s starši, vzgojiteljicami in otroki. Dejavnosti se bodo
odvijale v okviru delavnic, pravljičnih ur, obiskov vzornikov, ipd. Spremljane in dokumentirane
bodo na spletni strani Vrtca Ptuj in na oglasnih deskah v posameznih enotah.
4.3.4. Šport in špas – druženje in gibanje vseh generacij
Namen projekta je združevati vse generacije preko vsebin medgeneracijskega sodelovanja,
gibanja, zdravja, športa, zdrave prehrane, zdravega okolja, iger, ustvarjanja in zabave.
Projekt je podprt s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Osnova vsakoletnega
druženja je pohod treh generacij, vsebino pa prilagodimo temi, ki je skupna Šport & špas
prireditvam po vsej Sloveniji.
K sodelovanju in predstavitvi lastnih dejavnosti povabimo društva (Planinsko, Gasilsko
društvo, Društvo kmečkih žena) in druge, predvsem otrokom zanimive, delovne organizacije in
posameznike (policija, zdravstvena služba, urgentna zdravstvena pomoč, ekološka kmetija
ipd.).
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4.3.5. UNICEF
V Vrtcu Ptuj pri projektu Unicef sodelujejo vsi oddelki II. starostnega obdobja. Izvajamo
aktivnosti, prilagojene najmlajšim, ki spodbujajo in seznanjajo otroke o njihovih
pravicah, odgovornostih, o solidarnosti in enakopravnosti. Otroci se hkrati učijo sprejemati
drugačnost, spoznavajo pojem humanitarnost, kako pomagati sočloveku in otrokom potrebnim
pomoči doma in po svetu. Vse to otroci spoznavajo skozi zgodbe, pogovor, ogled slikovnega
gradiva in v delavnicah.
UNICEF sporoča otrokom in pedagoškim delavcem, da tudi osebne odločitve in lokalni
dogodki vplivajo na globalne spremembe.
Če želimo spremeniti svet, moramo začeti pri sebi.
4.3.6. Smeško Zamaško
V Vrtcu Ptuj skrbimo za humanitarnost in posledično tudi za okolje, zato vsako leto sodelujemo
v projektu Smeško Zamaško. Namen projekta je zbiranje zamaškov, ki bi sicer pristali v smeteh.
S svojim zbiranjem pomagamo predvsem bolnim ali drugačne pomoči potrebnim otrokom ter
tudi okolju, saj skrbimo za manjše onesnaževanje. Seveda pa ne smemo pozabiti na vzgojni
vidik, saj ob sodelovanju staršev vzgajamo najmlajše v ekološko odgovorne posameznike.
4.3.7. Pasavček
Vrtec Ptuj aktivno sodeluje v projektu Pasavček, ki se izvaja v okviru Direkcije RS
za ceste – Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Namen projekta je spodbuditi in ozavestiti starše in otroke o pravilni uporabi otroških
varnostnih sedežev in varnostnih pasov med vožnjo. Osrednja figura projekta je Pasavček, ki
na zabaven način opozarja otroke RED JE VEDNO PAS PRIPET.
Vsi otroci, ki so vključeni v projekt prejmejo priznanja Pasavček ter lik Pasavčka, kar jih še
dodatno motivira za uporabo varnostnega pasu.
4.3.8. Zbiranje odpadnih kartuš in tonerjev
V projektu povezujemo delavce vrtca, otroke in starše, ki v enote prinašajo že uporabljene
kartuše in tonerje.
Pri tem bomo sodelovali z delovno organizacijo Bitea d.o.o., ki bo poskrbela za odvoz zbranih
kartuš in tonerjev. Projekt ima predvsem ekološki značaj, saj sta skrb in zaščita okolja
pomembna segmenta vzgoje in izobraževanja že v predšolskem obdobju.
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4.3.9. Knjižni nahrbtnik
Tudi v tem šolskem letu bomo UNESCO projekt Menjaj branje in sanje povezali s Knjižnim
nahrbtnikom, ki je v več enotah v prejšnjem šolskem letu ponovno zaživel, razen v enoti
Spominčica, ki projekt pelje neprekinjeno že vrsto let.
Namen projekta je, da bi spodbudili in razvijali bralno kulturo in osveščali starše o pomenu
zgodnjega stika otroka knjigo in pomen družinskega branja.
Posamezni otrok nahrbtnik s knjigami in zvezkom nese domov, ga čez en teden vrne in ostalim
otrokom v oddelku pripoveduje o vsebini prebranega ter pokaže lastno ilustracijo v zvezku.
Vzgojiteljica otrokom tudi prebere komentarje staršev, ki jih napišejo v zvezek ob otrokovo
ilustracijo.
4.3.10. Ekologija - ravnanje z odpadki in drugimi viri






Projekt je podprt s strani podjetij, ki skrbijo za odvoz in recikliranje odpadkov in je usmerjen
v vse ciljne skupine v vrtcu (otroci, starši, delavci). Z različnimi vsebinami in ločevanjem
odpadkov spodbujamo in ozaveščamo, predvsem otroke, o možnostih ponovne uporabe in
pomenu predelave določenih artiklov.
Cilji projekta so:
otroci spoznavajo, kako odpadki nastanejo, kako ravnati z njimi in kaj se z njimi zgodi;
razvijanje pozitivnih navad pri ločevanju odpadkov,
skrb za okolje,
dvig ekološke zavesti.
4.3.11. Zagotavljanje kakovosti v vrtcu s procesom samoevalvacije
Evalvacija je proces, v katerem ugotavljamo, do kolikšne mere in na kakšen način smo dosegli
zastavljene cilje. Izvajamo jo, da bi ovrednotili in določili vrednost, kakovost, uporabnost,
učinkovitost in pomembnost tistemu, kar evalviramo in identificirali potrebne izboljšave. Le
tako lahko resnično sledimo svojemu poslanstvu in viziji našega vrtca.
Proces podpira učinkovito učenje in poučevanje, zagotavlja vodeno in nadzorovano uvajanje
sprememb, pomaga zastavljati realna pričakovanja, cilje in zahteve.
Samoevalvacija ne zagotavlja le izboljšav, ampak tudi omogoča uspešnejše prilagajanje vse
številnejšim odgovornostim, ki jih v sodobnem svetu prevzema vzgojno–izobraževalna
organizacija.
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4.4. OBOGATITVENI PROGRAM: GLASBA, PLES, ANGLEŠČINA,
NEMŠČINA
Obogatitveni programi so v vrtcu stalnica in potekajo skozi celo šolsko leto enkrat tedensko v
vseh oddelkih od 3 do 6 let in sicer program: glasba, ples, nemščina, angleščina. V programih
sodelujejo vsi otroci ne glede na socialni in materialni status, saj je po odločitvi MO Ptuj
sestavni del ponujenih programov.
Dejavnosti navedenih programov so integrirane v dnevni program in so ciljno, vsebinsko in
metodično povezane z drugimi dejavnostmi in projekti v oddelku in na ravni vrtca.
Vzgojiteljice, nosilke programov, so dejavnosti z otroki predstavijo staršem in širši javnosti
skozi različne oblike sodelovanja in na različnih prireditvah, dogodkih.

4.5. NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI
Starši vpišejo oziroma vključijo otroka v dodatne dejavnosti v skladu z lastnim interesom ter
prispevajo sredstva za izvedbo dejavnosti. Plačilo Iger v vodi subvencionira MO Ptuj za ptujske
otroke in občina Hajdina za otroke iz hajdinske občine.

o
o
o
o

Dejavnost
IGRE NA SNEGU
CICIPLANINEC
IGRE V VODI
OBISKI PREDSTAV

Čas izvedbe
jan. ali feb. 2018
skozi vso šolsko leto 2017/18
april 2018
skozi vso šolsko leto 2017/18

Za organizacijo na terenu in izvedbo nadstandardnih dejavnosti so zadolženi zunanji izvajalci,
vloga vrtca oziroma strokovnega kadra je pomoč pri prevozu otrok in urejanje otrok po oziroma
pred dejavnostjo.

4.6. AKTIVNOSTI SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI IN OHRANITEV
CERTIFIKATA ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA –
SIQ KAKOVOST
Vrtec Ptuj izvaja, vzdržuje in razvija Sistem vodenja kakovosti za prihodnost vzgoje in
izobraževanja, ki ga preverja Slovenski institut za kakovost in meroslovje Ljubljana.
Izpolnjujemo zahteve modela KZP, izdaja 2.0:2008 in tako ohranjamo certifikat že od leta
2006.
Ohranjanje certifikata pomeni vpetost vseh zaposlenih v delo in življenje Vrtca Ptuj, sledenje
zakonskim osnovam in ustvarjanje pogojev dela, ki omogočajo vsakemu posamezniku, tako
zaposlenemu kot otroku, varno in spodbudno okolje, prežeto s sodelovanjem in ustrezno
medosebno komunikacijo.
Notranjo presojo kakovosti bomo opravili med 16. in 20.10.2017, obnovitvena zunanja presoja
za leto 2017 pa bo izvedena 20.11.2017.
Pregled v zadnjih treh letih izvedenih presoj je pokazal, da so bile presoje po obsegu in vsebini
opravljene v skladu zahtevami akreditacijskih organov.
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5. KADER
RAVNATELJICA

PEDAGOŠKO
STROKOVNI SEKTOR

POMOČNICA
RAVNATELJICE

POMOČNICA
RAVNATELJICE

SVETOVALNA SLUŽBA

UPRAVNO
GOSPODARSKORAČUNOVODSKI
SEKTOR

VODJI ZDR.
HIGIENSKEGA IN
PREHRANSKEGA
REŽIMA

ENOTE VRTCA PTUJ:
UPRAVNA SLUŽBA
MARJETICA
TULIPAN
PODLESEK
NARCISA
SPOMINČICA

RAČUNOVODSTKA
SLUŽBA

MAČICE
DETELJICA
ZVONČEK
VIJOLICA

GOSPODARSKOTEHNIČNA SLUŽBA

ZVONČEK
TROBENTICA

BOLNIŠNIČNI ODDELEK

Vsi zaposleni v vrtcu so dolžni skrbeti za varnost in dobro počutje otrok in zaposlenih. Delavci
so dolžni upoštevati predpise in zakonodajo, ki se nanaša na delovanje vrtca in ureja področje
njihovega dela.
Delovni čas zaposlenih je izdelan je na osnovi poslovalnega časa vrtca in je v skladu z delovno
obvezo zaposlenih ter sočasno prisotnostjo strokovnih delavcev skladno z zakonodajo.
Zagotavlja nemoteno delovanje vrtca in izvajanje pedagoškega procesa.Vodstveni delavci
imajo fleksibilen delovni čas, ki se spreminja na osnovi potreb.Vzgojiteljice in pomočnice
vzgojiteljic imajo delovni čas glede na potrebe posameznih oddelkov, določen z urnikom in
razporedom. Administrativni in tehnični delavci imajo fiksni delovni čas.
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Delovna obveza:
o Vzgojiteljica – 6,5 ur z odmorom, od tega 6 ur neposrednega dela z otroki in 1,5 priprave
na vzgojno delo;
o Pomočnica vzgojiteljice - 7,5 ur z odmorom, od tega 7 ur neposrednega dela z otroki in
0,5 ure priprave na vzgojno delo;
o Skrajšana obveza za strokovne delavke v oddelku, pod pogojem dopolnjenih 30 let
delovne dobe, od tega vsaj 20 v vzgoji in izobraževanju, je 24 min dnevno;
o Administrativno in tehnično osebje dela 8 ur.
Letni dopust strokovnih delavk se koristi v skladu z načrtom koriščenja letnega dopusta, ki ga
oblikujemo do konca meseca marca, praviloma tako, da je v vrtcu vedno prisotna ena izmed
strokovnih delavk oddelka. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic praviloma koristijo dopust
od začetka julija do konca avgusta. Preostanek dopusta lahko izrabijo med šolskim letom
(izhodišče je šolski koledar) s soglasjem ravnateljice.
Zaradi boljše organiziranosti dela ter racionalne nabave hrane, bomo v šolskem letu 2017/18
starše prosili, da nam pravočasno sporočijo predvideno odsotnost otrok med šolskimi
počitnicami in za dneve pred, med ali po praznikih, ko pričakujemo zmanjšanje števila otrok.
V primeru zmanjšanega števila otrok, se na delo razporedi le potrebno število delavcev.
Razmišljamo tudi o združevanju enot, ko bo število prisotnih otrok zelo zmanjšano.

6. STROKOVNO DELO
Strokovno delo vodi ravnateljica Marija Vučak s pomočjo dveh pomočnic ravnateljice Barbare
Gačnik in Damjane Jakomini. Pomočnici ravnateljice sta s strani ravnateljice pooblaščeni za
izvajanje posebnih nalog in zadolžitev, ki so določene s sklepom o imenovanju. Osnovna
izhodišča pedagoškega vodenja bodo v skladu z zakonskimi določili ter načeli in cilji
kurikuluma.
Vodje pedagoškega dela bodo sodelovale s strokovnimi delavkami:
o z vsakodnevnimi osebnimi stiki, pogovori,
o pri vzgojnih dejavnostih z otroki,
o s hospitacijami pri dejavnostih,
o z vodenjem oddelčnih vzgojiteljskih zborov,
o z občasnim sodelovanjem pri načrtovanju vzgojnega dela,
o s poglobljenimi strokovnimi pogovori o vzgojni problematiki, o kvaliteti vzgojnega dela
(individualno) ter letnimi razgovori,
o poročanje o vzgojno izobraževalnem delu v določenem časovnem obdobju,
o s prenosom informacij s strokovnih posvetov,
o v skladu z aktualnimi problemi oz. situacijami,
o s pregledom pedagoške dokumentacije,
o z vodenjem strokovnih aktivov, izobraževanjem in izpeljavo pedagoških tematskih
delavnic.
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Vodje pedagoškega dela bodo z lastnim iskanjem dobrih, sodobnih pedagoških rešitev, s
svetovanjem vzgojiteljem in iskanjem materialnih sredstev, zagotavljale pogoje za kvalitetno
življenje otrok v vrtcu.
S spremljanjem načrtovanja in izvajanja vzgojno izobraževalnega dela vzgojiteljic bodo
pedagoške vodje skrbele, da:
o bo spoštovana otrokova individualnost z vsemi posebnostmi in potrebami,
o bodo zagotovljeni pogoji za razvoj pozitivne samopodobe, vedoželjnosti in
ustvarjalnosti otrok,
o bodo dosledno zagotovljeni pogoji za razvoj samostojnosti,
o bodo imeli otroci možnosti za nemotene dejavnosti in da bodo v ta namen optimalno,
dosledno izkoriščeni prostorski pogoji,
o bodo vzgojiteljice z ustrezno mero zaupanja v vsakega otroka spodbujali njihove
potenciale na vseh področjih razvoja,
o s hospitacijami bodo spremljale uvajanja sprememb pri načrtovanju in uporabi
pridobljenih znanj v praksi.
Področje

Oddelek

Izvajalec naloge

Pregled dokumentacije, tedenskih
načrtov, dnevnih aktivnosti, evalvacij

V vseh oddelkih

Vučak, Gačnik, Jakomini

Spremljanje strokovnega dela
vzgojiteljic

V vseh oddelkih

Vučak, Gačnik, Jakomini

Spremljanje dela pomočnika vzgojitelja V vseh oddelkih
organizacije počitka in
popoldanskih aktivnosti

Vučak, Gačnik, Jakomini

6.1. Kolegij – posvetovalno telo ravnatelja
Vzgojno izobraževalno delo, organizacijo in druge naloge bomo načrtovali timsko in
usklajevali na strokovnih kolegijih:
o Strokovni kolegij v ožji sestavi, ki ga sestavljajo ravnateljica in pomočnici ravnateljice
in svetovalni delavki, vodja prehrane in ZHR, po potrebi tudi računovodski delavci;
o Strokovni kolegij v širši sestavi, ki ga sestavljajo ravnateljica in pomočnici ravnateljice,
vodje enot, svetovalni delavki, organizatorki prehrane in ZHR, po potrebi tudi
računovodski delavci.
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6.2. Strokovna srečanja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic
Strokovni aktiv
Delo strokovnih aktivov bo potekalo v 13 aktivih po starostnih oddelkih. Delo bo organizirano
po enotah ali centralno, srečanja se bodo odvijala najmanj 4 x v letu, predvidoma v oktobru,
januarju, marcu in aprilu.
Vzgojiteljski zbor vrtca
Nosilka: ravnateljica Marija Vučak
Vsebina:
o pregled in potrditev vsebine letnega delovnega načrta ter publikacije,
o pregled in potrditev poročila o izvajanju dela,
o predstavitve strokovnih tem za vse strokovne delavce,
o mnenje o kandidatkah za napredovanje v naziv in prejem priznanj ali plaket,
o vsebine predlagane med letom.
Oddelčni sestanki
Sklicani bodo 1-krat mesečno in po potrebi. Delovni sestanki posameznih enot bodo 1-krat
mesečno in po potrebi.
Vsebina:
 načrtovanja, evalvacije, dogovori, pogovori s starši,
 poročila s posvetov,
 informiranje o sklepih kolegija, usmeritve za delo, ocene, analize v skladu s
kurikulumom.
Nosilci: ravnateljica, pomočnici ravnateljice, organizacijske vodje enot, vse strokovne dealvke.
Vodje strokovnih organov oz. zapisnikarji so dolžni zapisnike s sklepi oddati v pisarno v roku
petih dni.
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7. SVETOVALNO DELO
7.1. Svetovalno delo
Svetovalna služba se bo v šolskem letu 2017/2018 intenzivno vključevala v kompleksno
reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v vrtcu. Svetovalni delavki opravljata
svetovalno delo z otroki, strokovnimi delavci in s starši ter sodelujeta z vodstvom in zunanjimi
ustanovami na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v vrtcu:
- klima, kultura, vzgoja in vsakdanja rutina v vrtcu,
- igra in poučevanja,
- telesni, osebni (spoznavni, čustveni) in socialni razvoj,
- sprejem in uvajanje otrok v vrtec ter prehod otrok iz vrtca v šolo,
- socialno – ekonomski status družin in pomoč.
Med letom sta sodelovali na roditeljskih sestankih posameznih oddelkov na katerih sta
predstavili določene teme npr. razvojne značilnosti otrok, grizenje, igra, vstop v šolo,…
7.2. Oddelek za otroke s posebnimi potrebami in integracija otrok
Za otroke s posebnimi potrebami izvajamo prilagojeni program za predšolske otroke in program
s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Glede na izdane odločbe Komisije
za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami sodelujemo z različnimi strokovnimi delavci.
V oddelek, kjer izvajamo prilagojen program za predšolske otroke je v tem šolskem letu
vključenih pet otrok. Oddelek se nahaja v enoti Marjetica, kjer imajo otroci s posebnimi
potrebami veliko možnosti sodelovanja z ostalimi oddelki in tako možnost prehajanja med
programi.
Za oddelek je imenovan strokovni tim, v katerega so poleg vzgojiteljice-specialne in
rehabilitacijske pedagoginje, pomočnice vzgojiteljice in svetovalnih delavk vključeni zunanji
strokovni sodelavci pri katerih so otroci spremljani v strokovni obravnavi.
V oddelke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki so v različnih enotah,
je tem šolskem letu integriranih 12 otrok. Za 6 otrok teče postopek o usmeritvi, zagotovo pa
bomo v tem šolskem letu vložili zahtevek o usmeritvi še za 5-7 otrok.
Svetovalni delavki opravljata redno opazovanje otrok po vseh oddelkih. Več pozornosti
namenita otrokom, ki imajo težave v prilagajanju in sodelovanju v skupini ter otrokom z
razvojnimi težavami. Skupaj z vzgojiteljicami izpeljeta za posamezne otroke postopek o
usmeritvi ter redno izvajata svetovalne storitve za otroke, ki so imajo izdane odločbe.
Za vse otroke sta koordinirali in pripravili individualizirane programe, ki sta jih ob začetku
šolskega leta 2017/2018 predstavili staršem. Starše seznanjata z otrokovim napredkom na
rednih pogovorih in evalvacijskih sestankih in jim svetujeta ob morebitnih težavah, ki se
pojavijo.

Letni delovni načrt Vrtca Ptuj za šolsko leto 2017/2018

30

8. STALNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE
Z izobraževanjem poglabljamo znanja in ohranjamo lastno strokovno avtonomnost.
8.1. Oblike strokovnega izpopolnjevanja:
o strokovno izpopolnjevanje po Katalogu stalnega strokovnega izobraževanja pedagoških
delavcev v Republiki Sloveniji,
o mreža mentorskih vrtcev v organizaciji Zavoda za šolstvo RS - Vrtec Ptuj je mentorsko
središče v mreži mentorskih vrtcev, kjer se bodo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic
strokovno izpopolnjevanje na študijskih skupinah,
o individualno spremljanje novitet na področju vzgoje in izobraževanja preko strokovne
literature, člankov, spletnega informiranja,
o interna, tematska izpopolnjevanja na strokovnih aktivih za vzgojiteljice in pomočnice
vzgojiteljic, izmenjava izkušenj in primerov dobrih praks, timsko delo;
o strokovne ekskurzije,
o predavanje na vzgojiteljskem zboru za vse strokovne delavce,
o izpopolnjevanje pri usmerjanju vodenja projektov,
o IKT tečaji za posamezni strokovni delavci,
o tečaj iz varstva pri delu in usposabljanja o požarni varnosti,
o izmenjava izkušenj med delavci, zadolženimi za pripravo hrane, iz drugih vrtcev,
o predavanja v okviru Vrtca za starše, ki so namenjena tudi strokovnemu kadru,
o udeležba na izpopolnjevanjih po lastni izbiri in interesu zaposlenih posameznikov, ki želijo
nadgrajevati znanje na specifičnih področjih.
8.2. Izobraževanje v sklopu projekta COMP@S
V sklopu projekta COMP@S smo v tem šolskem letu vključeni v izobraževanje v smislu
nudenja podpore strokovnim delavcem pri zagotavljanju pomoči otrokom s posebnimi
potrebami in svetovanju družinam ter pomoč pri načrtovanju, pripravi, spremljanju in evalvaciji
individualiziranih programov.
Strokovni delavci Vrtca Ptuj bomo v sklopu projekta deležni tudi izobraževanj in
izpopolnjevanj za pridobitev ustreznih kompetenc pri vzgoji vse bolj heterogene skupine otrok
s posebnimi potrebami, hkrati pa široko zastavljeno izobraževanje razvoj lastnega znanja preko
seminarjev, delavnic in drugih dejavnosti.
8.3. Izobraževanje v sklopu projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc
Tudi v tem šolskem letu nadaljujemo s projektom v sodelovanju z Ljudsko univerzo Ptuj, ki je
delavcem Vrtca Ptuj v prejšnjem šolskem letu omogočila izobraževanje s področja računalniške
pismenosti, učenja tujih jezikov angleščine in nemščine ter pridobivanje socialnih kompetenc.
V letošnjem šolskem letu bo poudarek na pridobivanju komunikacijskih kompetenc, ki je ena
od prednostnih nalog, ki smo si jih zastavili v Vrtcu Ptuj. Izobraževanja bodo potekala v večjih
in manjših skupinah, kjer bodo udeleženci pridobivali znanja na področju komunikacije na vseh
ravneh, predvsem v timu in v odnosih s sodelavci.
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Nekatere predlagane vsebine izobraževanja so:
- Kaj delodajalec od zaposlenega pričakuje in kaj zaposleni od njega?
- Demokratično komuniciranje – ključ do dobrih odnosov.
- Neverbalno komuniciranje.
- Kako se motiviram sam in kako me motivirajo drugi?
- Obvladovanje negativnih čustev v komunikaciji.
- Moja osebna rast.
- Kako do pozitivnih učinkov konfliktov?
8.4. NAČRTOVANO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE V ŠOLSKEM LETU
2017/2018

TEMA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Srečanje koordinatorjev UNESCO ASP mreže
UNICEF-ove aktivnosti, seminar in delavnice
Znanje o čustvih-2. del tematske konference; Mitja Muršič
Otroci s spektroavtistično motnjo; Mateja
Supervizija; Janko Stergar
Projekt Etika in vrednote; Letni prispevek glede na vključene oddelke
Računovodski in kadrovski delavci

8.

E - izterjave

9.

Plače javnih uslužbencev

10. Priprava hrane za predšolske otroke; Andreja Širca Čampa
11. Priprava dietne prehrane
12. Javna naročila v javnih zavodih
13. TK Ljudska glasba sveta, 2. del, dr. Inge Breznik
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Seminarji v programu Katis, glede na potrebe
Enodnevni seminar SVS
Varstvo pri delu
TK za krepitev pedagoških kompetenc
Seminar za notranje presojevalce
Pozitivna disciplina; Jani Prgič
Zdravje na delovnem mestu; Irma Žuman, Nataša Čebulj
TK Krepitev komunikacijskih kompetenc: Ljudska univerza Ptuj
Strokovna ekskurzija, primeri dobrih praks v vrtcih

Predlogi predavanj so na osnovi izpolnjenih evalvacijskih listov udeležencev Tematskih
konferenc v preteklem letu in glede na izbrane prednostne naloge LDN za š.l. 2017/18.
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9. MENTORSTVO
Ker se zavedamo pomena izobraževanja bomo omogočali mentorstvo:
o dijakom in študentom strokovnih programov,
o pripravnikom za pristop k strokovnemu izpitu,
o izvajanje empiričnih nalog za priprave strokovnih nalog.

10. SODELOVANJE S STARŠI IN OKOLJEM
10.1.

SODELOVANJE S STARŠI

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje. Zavedamo
se, da ima družina največji vpliv na otroka, starši pa so primarni vzgojitelji, zato z njimi
poglobljeno sodelujemo. Predvsem sodelovanje na nivoju oddelka je tisto, ki omogoča
poenotenje vzgojnih prijemov, starše usposablja za vzgojo in prispeva k dobrim medsebojnim
odnosom in zaupanju ter boljšemu počutju otrok v vrtcu.
Iščemo nove oblike sodelovanja, ohranjamo tradicionalne in predstavljamo vrtec navzven. S
tovrstnim sodelovanjem želimo obogatili vzgojno-izobraževalni program vrtca in popestriti
življenje otrok in odraslih.
Cilji in naloge sodelovanja:
o omogočiti staršem, da vedo vse o izvedbenem Kurikulumu vrtca in oddelka, v katerega je
vključen njihov otrok,
o spodbuditi starše za aktivno vključevanje v življenje in delo oddelka in vrtca,
o omogočiti staršem, da spoznajo strokovne poglede na vzgojo in upoštevajo strokovno
avtonomnost vrtca,
o staršem predstaviti dodatni program, ki ga z njihovim soglasjem ponujamo otrokom,
o omogočiti nemoteno izmenjavo informacij o otroku.
Oblike sodelovanja s starši:
o vsakodnevni kratki informativni pogovori med strokovnima delavkama v oddelku in starši
(ob sprejemu in oddaji otroka),
o mesečne pogovorne ure (po dogovoru z oddelčno vzgojiteljico in pom. vzgojiteljice),
o roditeljski sestanki,
o prireditve za starše in skupne aktivnosti otrok in staršev,
o predavanja za starše,
o pisna obvestila staršem (na oglasni deski v predprostoru; pred igralnicami, individualna),
o Publikacija vrtca,
o spletna stran vrtca (obvestila, vabila, dogodki, foto-galerija, dokumenti, jedilniki, itd.),
o Svet staršev in Svet zavoda (opravljanje nalog v skladu s poslovnikom).
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Obveščanje o življenju otroka v vrtcu in o vzgojno izobraževalnem delu v skupinah
V kotičku za obveščanje poteka informiranje staršev skozi vse leto. Izvajajo ga strokovne
delavke vrtca in vodje enot. V zdravstvenem kotičku pa se nahajajo strokovni prispevki,
opozorila in obvestila. Zanj skrbijo strokovne delavke in organizatorki prehrane in ZHR.
Delavnice in srečanja za starše
Delavnice so namenjene temam, dogovorjenim na roditeljskih sestankih, v skladu z aktualnimi
problemi. Delavnice vodi vzgojiteljica ali svetovalna delavka.
VRTEC ZA STARŠE – Program izobraževanja in usposabljanja staršev
Preventivni program Vrtec za starše smo v sodelovanju z Lokalno akcijsko skupino za
preprečevanje zasvojenosti. Staršem otrok vključenih v Vrtec Ptuj in drugim zainteresiranim
smo ponovno pripravili bogat program različnih vsebin in odličnih predavateljev.
Vrtec za starše v šolskem letu 2017/2018
Ponedeljek,
09.10.2017 ob 17.00,
Narodni dom Ptuj
Ponedeljek,
06.11.2017 ob 17.00,
Narodni dom Ptuj
Ponedeljek,
11.12.2017 ob 17.00,
Narodni dom Ptuj
Ponedeljek,
08.01.2018 ob 17.00,
Narodni dom Ptuj
Ponedeljek,
19.02.2018 ob 17.00,
Narodni dom Ptuj
10.2.

OTROK V OBJEMU DRUŽINE

MOŽNOST IZBIRE: staršem omogociti
postavljanje meja in otrokom krepitev
njihove samozavesti
SPONTANA IGRA – kako predanost
otroški igri doloca otrokovo zadovoljstvo in
uspešnost tudi v kasnejšem življenju
ANGLEŠČINA ZA OTROKE V PLENICAH:
MITI IN RESNICE O ZGODNJEM UČENJU
TUJEGA JEZIKA
ČIČKE, ČAČKE;
RAZVOJ GRAFOMOTORIKE PRI OTROKU

Andreja Križan
Lipnik,
uni. dipl. psih.
Mia Bone,
uni. dipl. psih.
Mia Bone,
uni. dipl. psih.
Nataša Rogina,
Prof. angl.
Damjana Šmid,
prof. soc. ped. s
certifikatom
realitetne terapije

SODELOVANJE Z OKOLJEM

Iščemo nove oblike sodelovanja, ohranjamo tradicionalne oblike ter predstavljamo vrtec
navzven. S tovrstnim sodelovanjem želimo obogatili vzgojno-izobraževalni program vrtca in
popestriti življenje otrok in odraslih.
o Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Pripravništvo, pravni nasveti, razlage, napredovanja zaposlenih, poročila, informiranje.
Koordinator: ravnateljica
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o Mestna občina Ptuj
Poročila, financiranje, informiranje, sofinanciranje nadstandardnih dejavnosti.
Nosilka naloge v vrtcu: ravnateljica
o Zavod RS za šolstvo in šport
Sodelovanje: strokovne usmeritve, informiranje, izobraževanje, svetovanje.
Nosilke nalog v vrtcu: ravnateljica, pomočnici ravnateljice, svetovalni delavki
o Izpitni center Ptuj, Raičeva ulica 3, Ptuj
Nosilke nalog v vrtcu: ravnateljica, pomočnici ravnateljice
o Šola za ravnatelje
Sodelovanje na posvetih.
Nosilke nalog v vrtcu: ravnateljica, pomočnici ravnateljice
o Zdravstveni dom Ptuj - preventivna zobozdravstvena ambulanta
Projekt je namenjen preventivni zobozdravstveni vzgoji. Organizirani so preventivni
zobozdravstveni pregledi, ščetkanje zob skozi vse šolsko leto in druge aktivnosti za
otroke in starše.
Koordinira: ravnateljica, pomočnici ravnateljice
o Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Gimnazija Ormož in III. gimnazija
Maribor, Pedagoška fakulteta v Kopru in Mariboru, Ljudska univerza Ptuj
Praksa dijakov in študentov v vrtcu, hospitacije in nastopi študentov v vrtcu.
Nosilke nalog v vrtcu: ravnateljica, pomočnici ravnateljice.
o Glasbena šola Karol Pahor Ptuj
Predstavitveni koncert učencev za otroke iz vrtca.
Koordinatorici: ravnateljica, pomočnici ravnateljice
o Glasbena šola Minoritski samostan Ptuj
Predstavitveni koncert učencev za otroke iz vrtca.
Koordinatorici: ravnateljica, pomočnici ravnateljice
o Sodelovanje z društvi in organizacijami
Skupnost vrtcev Slovenije, Čebelarska zveza Slovenije, Turistična zveza Slovenije,
Media Šport, Planinsko društvo Ptuj in drugi.
o Vertikalno povezovanje v vzgoji in izobraževanju
OŠ Mladika in Vrtec Ptuj: sodelovanje v programu SIQ – Kakovost za prihodnost
vzgoje in izobraževanja
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o Druga sodelovanja
Zgodovinski arhiv Ptuj, Dom upokojencev Ptuj, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Javne
službe Ptuj
o Mednarodna sodelovanja
Sodelovanje v kulturnih programih, projektih, na likovnih razstavah in natečajih.

11. PODROČJE PREHRANE IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA
11.1.

PODROČJE PREHRANE

V Vrtcu Ptuj se zavedamo, da otroci v vrtcu predstavljajo z vidika prehrane občutljivo starostno
skupino zaradi intenzivne rasti in razvoja. Prehrani v vrtcu dajemo poseben pomen, saj le-ta
pomembno vpliva na zdravje in počutje naših uporabnikov. Dnevno zagotavljamo prehrano za
1000 otrok in 200 zaposlenih, ki je pripravljena v centralni kuhinji. Hrano transportiramo v 10
dislociranih enot, kjer je v razdelilnih kuhinjah poskrbljeno za postrežbo hrane v igralnicah.
Smernice dobre higienske prakse so vodilo za primeren pristop k oblikovanju dobrih in
primernih prehranskih navad otrok. S pomočjo slednjih si odrasli z vzorom prizadevamo
ustvarjati pozitiven odnos do zdravega načina prehranjevanja. Dobre prehranske navade in
izkušnje otrok so dragocena popotnica zdravemu načinu življenja.
Prehrano otrok v vrtcu obravnavamo iz več vidikov in sicer:
- zadovoljevanje otrokovih fizioloških potreb,
- zagotavljanje ustreznih in zdravih živil,
- upoštevanje otrokovih prehranjevalnih navad,
- z vidika kulture uživanja.
Prehrana v vrtcu zagotavljala 70 % dnevnih fizioloških potreb, ki jih otroci dobijo s tremi
obroki. Strokovne delavke otroke vabijo k aktivni postrežbi hrane tako, da si samostojno
izbirajo med vrsto in količino zaužite hrane ter tako razvijajo zdrav občutek za sitost.
Jedilnik je sestavljen pestro in vsebuje različne vrste kruhov, žit, riža, testenin, stročnic, mleka
in mlečnih izdelkov, mesa in mesnih izdelkov ter veliko svežega sadja in zelenjave. Na jedilnik
so dodani Bio proizvodi in lokalno pridelana hrana (sadje, zelenjava, mleko in mlečni izdelki).
Z dodajanjem lokalno pridelane hrane omogočamo otrokom, da zaužijejo kakovostne
substance, ki se ohranjajo v hrani, zaradi bližine njenega izvora. Pri tem smo izbirali
dobavitelje, ki so vpisani v register pri Uradu za varno hrano RS.
Jedilnik za otroke je načrtovan na mesečni ravni v skladu s Smernicami zdrave prehrane in je
fleksibilno naravnan. Pri načrtovanju upoštevamo:
- raznolikost v izboru živil in sestavi jedi,
- dnevno sveže pripravljeno hrano,
- hranilno uravnoteženo prehrano,
- zmernost v količini.
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Za otroke, ki imajo prehranske alergije in posebnosti je prehrana premišljeno in skrbno
načrtovana. Pri sestavi jedilnikov upoštevamo navodila zdravnikov alergologov (dietologov)
in sodelujemo s starši. Prehrana za otroke z dietami je pripravljena tako, da vizualno in
vsebinsko čim manj odstopa od hrane, ki jo dobivajo otroci brez prehranskih posebnosti. Število
otrok in zaposlenih, katerim zagotavljamo dietno prehrano se giblje med 50 in 60.
Pri dobavi živil si prizadevamo, da nam dobavitelji zagotavljajo vpogled v sledljivost živil, ki
jo vzdržujemo v vseh stopnjah živilske verige, do potrošnje oziroma umika.
Za stalno kontrolo kakovosti živil in prehrane imamo v Vrtcu Ptuj vzpostavljen lasten
HACCAP načrt, s katerim zagotavljamo optimalne pogoje za varno prehrano otrok in
zaposlenih.
Z njim zagotavljamo higienske zahteve in vzpostavljamo, izvajamo in vzdržujemo postopke,
ki so opredeljeni v zakonodaji o živilih.
Nadzor nad pripravljeno hrano in stanjem v kuhinjah (centralna, razdelilne) vrši NLZOH
Maribor in pristojne inšpekcijske službe. Opravljajo redno vzorčenje in preglede kuhinjskih
prostorov ter razgovore z zaposlenimi.
V skladu z omenjenim načrtom omogočamo zaposlenim redno obveščanje in posredovanje
informacij s področja higiene živil, skladno z zahtevnostjo njihovega dela ter nadgrajevanje
znanj s področja zdrave prehrane.
11.2.

ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM V VRTCU

Vzgoja za zdravje je sestavni del življenja in dela v vrtcu in se prepleta skozi vsa področja dela.
Skrb za zdravje in odnos do zdravja otrokom nista prirojena, zato moramo odgovornost do
zdravja otrokom privzgojiti že v zgodnjem otroštvu. V našem vrtcu otroke predvsem z lastnim
vzorom navajajmo na zdrav življenjski slog, se z otroci veliko gibljejo na svežem zraku ob
različnih vremenskih pogojih, skrbimo za urejene in varne zunanje površine, igrišča ter igrala
vrtca.
S sprejetim zdravstveno higienskim režimom uravnavamo delovanje in preventivno ravnanje
na več ravneh življenja in dela v vrtcu. Izvajamo aktivnosti preventivnega delovanje na
področju epidemiologije nalezljivih bolezni ob upoštevanju značilnosti otroškega kolektiva,
obveščamo starše o aktualnih zdravstvenih vsebinah in preventivnih ravnanjih ter izvajamo
zobozdravstveno preventivo v vrtcu.
Skrbimo za primerno vlažnost, temperaturo prostorov, kakovost notranjega zraka in svetlobno
udobje prostorov v vrtcu.
Ker je okolje in zdravje otrok medsebojno tesno povezano, želimo z vsemi aktivnostmi v vrtcu
prispevati k veselju, sproščenosti, zvedavosti, prijetnemu počutju in zdravju otrok v vrtcu.
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12. MATERIALNI IN DRUGI POGOJI ZA URESNIČITEV VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA
PROCESA
Sistem financiranja predšolske vzgojno-izobraževalne dejavnosti je urejen tako, da vrtec
pridobiva sredstva s ceno programov, ki mora zajemati vse stroške življenja in dela, razen
stroškov za večja vlaganja v opremo in prostor. Sredstva za investicije in večja investicijska
vzdrževanja mora, v skladu z Zakonom o vrtcih, občina zagotavljati izven cene programov. V
kolikor ni bistvenih odstopanj v vrednostih posameznih elementov cene, se te usklajujejo
praviloma enkrat letno ali na daljše obdobje, če se tako odloči lokalna skupnost, oziroma
ustanoviteljica vrtca.
Cene programov se izračunajo za 9 urni program v skladu s Pravilnikom o metodologiji za
izračun cen programov v vrtcih, upoštevajoč Zakon o vrtcih in Pravilnik o normativih za
opravljanje dejavnosti. Le ta je s spremembo v letu 2014 prinesel tudi možnost, da se v ceno
programa vračunajo vsi stroški življenja in dela vrtca, za katere se dogovorita občina
ustanoviteljica in vrtec. Z dokončno uveljavitvijo Pravilnika o metodologiji za izračun cen
programov v javnih vrtcih, so se nekoliko ustrezneje ovrednotili tudi materialni stroški, ki so
bili v preteklih letih, v cenah programov, močno podcenjeni. Žal še vedno ni možno cen med
seboj primerjati, ker lahko vsaka občina ustanoviteljica svoj vrtec financira nekoliko po svoje.
S 01.01.2017 velja nova cena programa, ki je bila na predlog Mestnega sveta MO Ptuj tudi
pregledana. Na osnovi priporočil Inštituta za javno finančno pravo, ter sklepa Mestnega sveta
Mestne občine Ptuj z dne 22.5.2017 smo pripravili rebalans Finančnega načrta Vrtca Ptuj in
nov predlog cene programa. V predlogu smo upoštevali sprejeto sistemizacijo in strukturo
oddelkov glede na stanje vključenih in vpisanih otrok po opravljenem centralnem vpisu otrok
z dne 9.6.2017.
Upoštevali smo predlog Mestnega sveta Mestne občine Ptuj in Inštituta za javne finance ter
pripravili ceno programa samo za 1. starostno obdobje, 2. starostno obdobje, razvojni oddelek
ter bolnišnični oddelek, kjer bo upoštevan fleksibilni normativ otrok.
Vsako šolsko leto se struktura oddelkov upoštevaje starost vključenih otrok, spremeni. V
šolskem letu 2017/18 se po dolgem času srečujemo z nižjim vpisom otrok v vrtec ter posledično
z zmanjšanim številom oddelkov.
Vrtec Ptuj je eden izmed redkih vrtcev, ki omogoča vključevanje otrok v izmenskem času.
Zaradi zmanjšanega števila otrok, ki potrebujejo vključitev v izmenskem času smo že v
preteklem šolskem letu pristopili k reorganizaciji izmene v enoti Narcisa in enoti Mačice. Na
osnovi novo pridobljenih podatkov program v izmenskem času izvajamo le v enoti Mačice
izmena.
Vrtec Ptuj izvaja predšolski program na desetih lokacijah, kar zahteva tudi z vidika
zagotavljanja materialnih/bivanjskih pogojev poseben pristop in organizacijo dela. V tem
šolskem letu smo v sistemizacijo vključili tri delovna mesta hišnika, ki glede na dodeljene enote
vsakodnevno izvajajo preventivna, urgentna in druga vzdrževalna dela.
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Na osnovi popisa in ugotovljenih potreb v posameznih enotah smo v sodelovanju z
ustanoviteljem pripravili prioritete glede vlaganja v prostor in opremo, vlaganja v igrala in
igrišča ter večja investicijska dela.
Priloga 1: Priloga k letnemu delovnemu načrtu za šol. l. 2017/2018
Priloga 2: Razpored osebja v skladu s predpisi za šol. l. 2017/2018

13. ZAKLJUČEK
Letni delovni načrt z vsemi prilogami je dokument, na osnovi katerega pridobivamo sredstva,
ki zagotavljajo pogoje za delo in razvoj. Z odgovornim odnosom do dela, ki ga opravljamo
bomo spremljali materialne stroške, redno vzdrževali delovna sredstva in skrbeli za zgradbe
predvsem pa za izboljšanje pogojev za delo, igro in učenje otrok. Na prvem mestu so in morajo
biti otroci, ki so zaupani v naše varstvo ter odnosi, ki jih vzpostavljamo, saj skupaj s starši
gradimo trdne temelje prihodnosti otrok.

Ptuj, september 2017

Pomočnici ravnateljice,

Ravnateljica,

Damjana Jakomini

Marija Vučak

Barbara Gačnik
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