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1. POVZETEK DELA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 
 

Vrtec Ptuj je javni vzgojno izobraževalni zavod, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Ptuj. 

 

Dejavnost vrtca obsega varstvo in vzgojo predšolskih otrok od 1. do 6. leta starosti. Otrokom 

nudimo bivanje v varnem, spodbudnem in prijetnem okolju, v katerem otroci načeloma preživijo 

do 9 ur dnevno. Vrtec Ptuj sestavlja deset dislociranih enot v mestu Ptuj in okolici, z dodatnim 

bolnišničnim oddelkom, ki se izvaja v Splošni bolnišnici Ptuj. Uprava vrtca posluje ločeno na 

Puhovi ulici 6 na Ptuju. Za otroke vključene v vrtec, dnevno pripravljamo tri zdrave in 

uravnotežene obroke v centralni kuhinji Vrtca Ptuj.  

Enote poslujejo v različnih odpiralnih časih vsak dan od ponedeljka do petka razen praznikov in 

dela prostih dni. V enoti Mačice izmena smo za pet oddelkov v preteklem letu omogočali  

vključitev otrok v izmenskem času (od 5.30 do 21.30).  Izmena deluje že od leta 2004, ko smo 

poslovalni čas prilagodili različnim potrebam staršev. 

 

Dejavnost predšolske vzgoje smo izvajali v I. starostnem obdobju (1−3 let) in II. starostnem 

obdobju (3−6 let). S 1. 9. 2020 je bilo v Vrtec Ptuj vključenih 831 otrok od 888 razpoložljivih 

mest v 51 oddelkih, ki smo jih zapolnili do konca leta 2020. S 1. 3. 2021 smo odprli začasni 

oddelek prvega starostnega obdobja v enoti Mačice jasli, tako je bilo s 1. 3. 2021 v vrtec 

vključenih 877 otrok od 902 razpoložljivih mest, v 52 oddelkih. Polovični oddelek je deloval v 

Splošni bolnišnici Jožeta Potrča Ptuj.  

V oddelke vseh starostnih obdobij smo integrirali otroke s posebnimi potrebami glede na izdane 

odločbe o usmeritvi. V šolskem letu 2020/2021 je bilo integriranih med 28 in 35 otrok, ki so 

potrebovali različne prilagoditve in bili deležni dodatne strokovne pomoči. Šest otrok s težjimi in 

težkimi motnjami v razvoju je bilo vključenih v prilagojeni predšolski program v enoti Marjetica.  

 

Izvedbo predšolskega programa je v šol. l. 2020/2021 izvajalo 129 strokovnih delavcev. Ob 

strokovnih je bilo v vrtcu zaposlenih še 49 delavcev v upravno – finančni in tehnično-vzdrževalni 

službi. 

 

V vrtcu zagotavljamo vzgojno-izobraževalni program, ki temelji na načelih Kurikula za vrtce in: 

- upošteva avtonomnost strokovnih delavcev,  

- zagotavlja osebnostno in strokovno rast zaposlenih,  

- zagotavlja možnost izbire in upošteva različnost,  

- enakovredno spoštuje vse udeležence v procesu,  

- je spodbuden, odprt in popolnoma prilagojen predšolskim otrokom.  

 

Vsakodnevne dejavnosti so namenjene celostnemu razvoju otrok in povezujejo vsa področja 

Kurikula za predšolsko obdobje: gibanje, jezik, umetnost, družbo, naravo in matematiko. Skrbno 

načrtovane dejavnosti ponujajo otrokom možnost izbire glede na njihove želje, interese, 

sposobnosti in razpoloženje.  

Podrobnejša členitev vsebin, dejavnosti in ciljev, vezanih na delo v posameznem oddelku, je 

zapisana v Letnem delovnem načrtu oddelka, ki ga ob začetku šolskega leta načrtujeta in napišeta 

vzgojiteljica ter VPO-pomočnica vzgojiteljice. Na osnovi letnih delovnih načrtov oddelkov se 

oblikujejo LDN-ji posameznih enot, le-ti pa so osnova za kreiranje LDN-ja Vrtca Ptuj.  
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V šolskem letu 2020/2021 je epidemija zagotovo povzročila nastanek nepričakovanih posledic pri 

izvajanju dela, kar se je izkazovalo v potrebnih prilagoditvah (higienski ukrepi), organizaciji dela, 

dnevni dinamiki, spremembi lokacij in nenehnih prilagoditvah na različnih ravneh delovanja. Že 

v začetku šolskega leta smo bili primorani upoštevati higienska priporočila, s katerimi smo 

poskušali omiliti pospešeno širjenje virusa. Obveščali smo starše in zaposlene ter otroke 

spodbujali k še doslednejšemu umivanju rok, odstranjevali smo nepralne igrače, še pogosteje 

prezračevali prostore in skušali z otroki več bivati na prostem. Vse te okoliščine sicer niso 

drastično vplivale na izvajanje programa v vrtcu, popolnoma drugačna situacija pa je nastala po 

razglasitvi epidemije, dne 26. 10. 2020, ko je sledilo delno zaprtje enot vrtca in nujno varstvo. 

 

23. 10. 2020 je Vlada RS izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja 

vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. S sklepom županje 

smo zagotovili delo v zmanjšanem obsegu: nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in 

varstva niso mogli zagotoviti na drug način. Nujno varstvo smo za vse enote izvajali v enoti 

Mačice , kjer so enote delovale kot zaključene celote.  Prisotnih je bilo v povprečju od 11 %  do 

16 % vseh vključenih otrok. Program dela smo prilagajali predpisanim higienskim ukrepom in 

starosti otrok v posameznih skupinah, vendar je vzgojno izobraževalno delo potekalo v skladu s 

Kurikulom. Ob strogih higienskih ukrepih, katerim smo morali slediti, smo se trudili, da so otroci 

v nujnem varstvu čas v vrtcu preživljali kakovostno in čim manj stresno. Kljub izredni situaciji 

smo skušali slediti že zastavljenim ciljem kolikor je bilo to mogoče. V zaključenih skupinah 

posameznih enot z do 13 otroki nam je navsezadnje to tudi uspevalo, otroci pa so se hitro navadili 

na »novo« enoto. Tandemi strokovnih delavk so bili iz matičnih enot, načeloma so se menjali na 

7 dni, enak sistem je dobro deloval tudi v centralni kuhinji. Na ta način smo korenito zmanjšali 

možnost prenosa okužb in posledično obveznih karanten otrok in kadra v nujnem varstvu. 

Sčasoma je število otrok v nujnem varstvu naraščalo, zato smo s 4. 1. 2021 dodatno odprli še tri 

enote; Podlesek, Tulipan in Marjetico.  

26. 1. 2021 smo ponovno pričeli z delom v vseh enotah Vrtca Ptuj. Sprva je bilo prisotnih 62 % 

vseh vključenih otrok, število otrok je tedensko naraščalo. Delo je potekalo izključno v 

mehurčkih. Vsi zaposleni v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja pa smo na podlagi 

Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom 

SARS-CoV-2 morali opravljati tedensko testiranje s hitrim antigenskim testom HAG.  

 

Vlada RS je zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o 

začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in 

visokošolskih zavodih, ki je veljal od 1. do 11. 4. 2021. V tem času smo ponovno organizirali le 

nujno varstvo v enoti Mačice, ki so ga lahko v tem času obiskovali le otroci staršev, kjer sta oba 

starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture. 

   

Več zmede je bilo v jesenskem času z javljanjem statusov zaposlenih ter določevanjem datumov 

karanten, pri čemer smo bili na začetku bolj ali manj prepuščeni samim sebi. Navodila NIJZ in 

MIZŠ so se hitro spreminjala, kar je posledično vodilo do mnogih ur neplodnega dela za upravni 

kader.  
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Organizacijski zalogaj je predstavljalo predvsem ažurno posredovanje informacij do staršev in 

vseh zaposlenih. Za pretok informacij smo izvedli 32 skupnih video konferenc med vodstvom, 

vodji enot, ki so aktualne informacije posredovale do ostalih zaposlenih v enoti. Video srečanja 

nam je uspelo organizirati tudi z zaposlenimi v različnih terminih za posamezno enoto.   

Za lažje vodenje evidenc smo oblikovali skupne dokumente in preglednice, ki so nam omogočale 

ažurno zbiranje in obdelovanje določenih potrebnih podatkov. 

Tako smo kljub epidemiji uspeli izvesti večino zastavljenih dejavnosti in projektov. Odpadlo je 

največ aktivnosti, ki bi vključevale večjo množico ljudi, pa še te smo nekatere izvedli prilagojeno, 

v manjših skupinah ali na drugačen način. 

 

V  okviru rednega programa, v šolskem letu 2020/2021 izpostavljamo naslednje: 

- v prilagojeni obliki smo izvedli organizacijo Veselega decembra v sodelovanju z MO Ptuj 

(izbira darila, pisanje vabil, pakiranje daril, snemanje zabavnega filma Iz dežele Dedka 

Mraza), obisk Dedka Mraza v enoti, kjer je potekalo nujno varstvo); 

- spodbujali/organizirali/izvedli smo mnoge športne aktivnosti: izpeljali smo program Mali 

sonček, v katerem so sodelovali vsi otroci 2–3 let naprej, kros posameznih oddelkov, vsi 

najstarejši oddelki so sodelovali na UNESCO teku. Spodbujali smo športne aktivnosti ter 

vsakodnevno gibanje v vseh vremenskih pogojih in na različnih lokacijah; 

- v vzgojno delo oddelkov smo uspešno vnašali elemente FIT pedagogike;  

- v sodelovanju z BKtv smo sodelovali pri snemanju kratkega predstavitvenega filma 

etnografskih pustnih likov, ki je bil predvajan po različnih televizijskih postajah v sklopu 

osrednje spletne pustne povorke; 

- aktivno in uspešno smo sodelovali ter zaključili projekte: UNESCO vrtički, Menjaj branje 

in sanje, Knjižni nahrbtnik, Otroštvo podaja roko modrosti, Pasavček, Z igro do prvih 

turističnih korakov, Dediščina v rokah mladih (več v točki 11, str.: 27); 

- zelo uspešno smo izpeljali projekt Vrtca Ptuj »Doma sem ob reki Dravi«, s katerim smo 

otroke in njihove starše spodbudili k spoznavanju naše zgodovine, tradicije in dediščine, 

vzpodbujali zdrav način življenja ter zagotovo vplivali na kvaliteto življenja v našem 

mestu. Največja pridobitev tega projekta je zagotovo izdaja brošure »Doma sem ob reki 

Dravi«, ki je bila izdana po skupnem načrtovanju strokovnega kadra Vrtca Ptuj ter 

oblikovanju skupine strokovnih delavk. Brošura je zagotovo trajnostni del projekta, ki je 

požel zanimanje tako staršev, otrok, MO Ptuj, Zavoda za turizem Ptuj in širše publike. 

(več v točki 11.1, str.: 23 ); 

- vključili smo se v razvojno nalogo Zavoda za šolstvo »Varno in spodbudo učno okolje – 

Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, ki bo trajala tri šolska leta, od 2020 do 2023. V 

razvojni nalogi sodeluje šest strokovnih delavk. Na regijskem srečanju vrtcev smo ob 

koncu šolskega leta predstavili dva primera iz prakse (več v točki 11.8, str.: 31); 

- vključili smo se v Mrežo Šole za ravnatelje »Znamo komunicirati s starši!?«; članice tima 

so izvedle tri delavnice za zaposlene, na katerih so podale strokovna znanja s področja 

komunikacije in jih spodbujale k ozaveščanju znanj s področja komunikacije (več v točki 

11.9, str.: 32);  
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- v mednarodni navezi vrtcev iz Hrvaške, Slovaške in Srbije smo v letošnjem letu uspešno 

zaključili projekt ERASMUS+ in sodelovali  pri prenosu dobrih praks in širjenjem 

slovenske tradicije izven meja naše dežele; 

- v prilagojeni obliki smo izvedli slovo Mini maturantov s predstavitvijo posameznih skupin 

v enotah; 

- organizirali in izpeljali smo 3. mednarodni likovni natečaj Vrtca Ptuj z naslovom »Doma 

sem ob reki, jezeru, potoku«; likovne izdelke smo prejeli iz Slovenije, Nemčije, Avstrije, 

Srbije in Slovaške (več v točki 10.10, str.: 22); 

- sodelovali smo v 9 različnih (likovnih) natečajih v Sloveniji in izven meja. Otroci so 

prispevali okrog 150 likovnih izdelkov, od teh je sedemnajst otrok in njihovih mentoric 

prejelo nagrade oz. posebna priznanja;  

- obeležili smo nekatere državne in družinske praznike; 

- v okviru Unesco ASP mreže smo obeležili mnoge svetovne in mednarodne dni, ki jih 

obeležujejo otroci po vsem svetu; 

- v program smo načrtno vključevali prometno, zdravstveno, zobozdravstveno vzgojo in 

ekologijo; 

- nudili smo mentorstvo 31 dijakom, študentom oziroma osebam na usposabljanju, katerim 

so bile mentorice strokovne delavke Vrtca Ptuj. Zaradi epidemije je bilo praktično delo, 

kot usposabljanje zelo prilagojeno, za kar so naše mentorice v času epidemije vložile 

veliko truda; 

- tri strokovne delavke so se predstavile s prispevkom na mednarodni konferenci;   

- kolikor so nam razmere dopuščale smo sodelovali z okoljem v obliki javnih nastopov, 

druženj, obiskov, prispevali otroške izdelke in se udeležili vseh odmevnejših dogodkov v 

MO Ptuj; s tem skrbeli tudi za lastno promocijo, promocijo mesta Ptuj in pokazali kaj 

zmoremo in znamo (več v točki 15, str.:  35). 

 

Vzporedno z rednim javno-veljavnim programom za predšolske otroke smo v šolskem letu 

2020/2021 v Vrtcu Ptuj izvajali dve obogatitveni dejavnosti: seznanjanje s tujim jezikom-

angleščino in nemščino. Obogatitveni dejavnosti sta namenjeni vsem otrokom drugega 

starostnega obdobja in prvenstveno obravnavavata in spodbujata veselje otrok do omenjenih 

dejavnosti, hkrati pa se povezujeta z ostalimi področji kurikula. Izvedbo smo morali v skladu z 

epidemiološko sliko in navodili NIJZ prilagajati in smo delo glede na število oddelkov v enoti 

prilagajali tako, da so vzgojiteljice obogatitvenega programa tedensko ali več menjale enote  (več 

v točki 12, str.: 33).  

42 otrok je bilo vključenih v nadstandardni programi Ciciplaninec, v okviru katerega se je 

polovica prijavljenih udeležilo dveh izletov, ostali načrtovani so žal odpadli. Igre v vodi in igre 

na snegu niso bile izvedene.   

 

V Vrtcu Ptuj se zavedamo pomembnosti in priložnosti, ki nam jih ponuja naše zgodovinsko in 

kulturno bogato okolje. Sodelovali smo z ustanoviteljico MO Ptuj, z različnimi delovnimi 

organizacijami, zavodi, društvi, klubi in posamezniki.  
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Za dvig kvalitete dela  je nujna strokovna rast zato dajemo velik poudarek izobraževanju kadra. 

V šolskem letu 2020/2021 so se zaposleni Vrtca Ptuj, glede na popolnoma nove razmere,  udeležili 

manj izobraževanj izven zavoda, več je bilo internih izobraževanj, kjer smo k prenosu znanj, 

izkušenj, ustvarjalnosti in inovativnosti spodbujali lastni kader. Tematske konference so izvedle 

strokovne delavke vrtca ter zunanji sodelavci. V času epidemije se je veliko strokovnih delavk 

udeleževalo raznih spletnih izobraževanj in delež teh je v primerjavi s preteklimi leti bistveno 

višji.   

 

V preteklem šolskem letu je delovalo 15 strokovnih aktivov. Naloge strokovnih aktivov so bile 

obravnavanje vzgojnega dela, podajanje predlogov za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega 

procesa, analiza le-tega ter intenzivnejše vključevanje FIT pedagogike v VIZ proces. 

(več v točki 19, str.: 43). 

 

S starši smo zraven že ustaljenih oblik sodelovanja bili prav tako primorani iskati nove načine 

komuniciranja, kjer so se zaradi razmer povečale spletne oblike sodelovanja (preko različnih 

video kanalov). Zaradi nejasnih navodil in preklica obvestila o opravičenosti plačila vrtca v času 

odsotnosti otroka iz vrtca, se je v ta namen,  po videokonferenčni povezavi, posebej sestal tudi 

Svet staršev z ravnateljico.   

Področje prehrane in zdravstveno higienskega režima nenehno prilagajamo obstoječi zakonodaji, 

kapacitetam, številu otrok in zaposlenim v Vrtcu Ptuj, zahtevam in novostim stroke ter nenazadnje 

finančnim zmožnostim in drugim okoliščinam. Z zdravim uravnoteženim prehranjevanjem in 

načinom življenja otroci pridobivajo potrebna prehranska znanja, pozitiven odnos do okolja in 

ustreznega sloga življenja.  

Okolje in zdravje otroka sta medsebojno tesno povezana, zato smo se skozi vse leto trudili 

otrokom zagotavljati varno in zdravo okolje, ki spodbuja dobro počutje posameznika, da deluje s 

polno zmogljivostjo ter možnostjo pozitivnega prilagajanja okoliščinam v vrtcu. 

S sprejetim zdravstveno higienskim režimom v vrtcu smo uravnavali delovanje in preventivno 

ravnanje na več ravneh življenja in dela v vrtcu.  

Med delovnim obiskom s predstavniki regijskega štaba civilne zaščite za Podravje nas je s svojim 

obiskom počastil predsednik republike Slovenije Borut Pahor, ki nam je ob tej priložnosti tudi 

izrekel zahvalo ter spodbudne besede za delo z najmlajšimi.  
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2. OSEBNA IZKAZNICA  
 

Naziv: VRTEC PTUJ 

Vrsta pravne osebe: JAVNI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD 

Sedež vrtca: PUHOVA ULICA 6, 2250 PTUJ 

Matična številka: 5050731 

Davčna številka: 26279789 

Telefon: +386 2 749 28 00 

Fax: +386 2 749 28 10 

Spletni naslov:   www.vrtec-ptuj.si   

Elektronska pošta: vrtec@vrtec-ptuj.si 

Številka prorač. uporabnika: 64068 

Ustanovitelj: Mestna občina Ptuj 

Odgovorna oseba Vrtca Ptuj Marija Vučak, ravnateljica 

Organ upravljanja: Predstavniki vrtca: 

Sabina Brkič, Danijela Močnik, Karmen Vidovič, Darja 

Hanželič, Gabriela Galun Krajnc. 

Predstavniki ustanovitelja MO Ptuj: 

Metka Petek Uhan, Tanja Nikolovski, Lidija Vurcer. 

Predstavniki staršev:  

Blaž Vajda, Andreja Rogina, Mateja Tomašič. 

Predsednica Sveta Zavoda Vrtca Ptuj je Karmen 

Vidovič. 

 

 

3. ODDELKI, ENOTE IN POSLOVALNI ČAS 
 

S pričetkom šolskega leta 2020/21 je potekala dejavnost predšolske vzgoje v 51 oddelkih: 

➢ I. starostno obdobje (1–3 let): 20 oddelkov, 

➢ II. starostno obdobje (3–6 let): 28 oddelkov, 

➢ kombinirani oddelki (2–4 let): 1 oddelek, 

➢ oddelek za otroke s prilagojenim programom: 1 oddelek, 

➢ oddelek za hospitalizirane otroke v bolnišnici Ptuj: 1 oddelek. 

 

S 1. 3. 2021 smo odprli začasni oddelek prvega starostnega obdobja v enoti Mačice jasli. 

  

http://www.vrtec-ptuj.si/
mailto:vrtec@vrtec-ptuj.si
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Vrtec Ptuj posluje vsak dan od ponedeljka do petka razen praznikov in dela prostih dni na 

naslednjih lokacijah – enotah: 

 

ENOTA NASLOV POSLOVALNI ČAS Tel. številke 

ZVONČEK Mlinska 1b 6.00−16.30 02 788 08 90 

DETELJICA Mladinska ulica 2 6.00–16.30 02 749 28 46 

VIJOLICA Rogaška cesta 19 5.30–16.00 02 788 08 93 

TULIPAN Med vrti 2 6.30–17.00 02 749 28 43 

PODLESEK Med vrti 2a 6.30–17.00 02 749 28 61 

MARJETICA Med vrti 11 6.00–16.30 02 749 28 47 

SPOMINČICA Potrčeva cesta 9 6.30–17.00 02 749 28 50 

TROBENTICA  Slovensko goriška cesta 13 6.00–16.30 02 787 14 00 

MAČICE 

 

Potrčeva cesta 9a 5.30–16.00 

izmena do 21.30 

02 749 28 36 

02 749 28 35 

NARCISA 

 

Raičeva ulica 12  5.30–16.00 

 

02 749 28 54 

02 749 28 53 

Bolnišnični oddelek Potrčeva cesta 25 7.30–14.00 02 749 28 00 

UPRAVA Puhova ulica 6 Delavnik, 7.00–15.00 

Sreda, 7.00–17.00  

Petek, 7.00–13.00 

02 749 28 00 

 

 

4. KADER 
 

V Vrtcu Ptuj je bilo na dan 1. 9. 2020 za nedoločen čas zaposlenih 178 delavcev, ki zasedajo 

168,75 delovnega mesta; in sicer: 

• 129 strokovnih delavk (ravnateljica, pomočnici ravnateljice, svetovalni delavki, 

organizator zdravstveno higienskega režima, organizator prehrane, vzgojiteljice in VPO-

pomočnice vzgojiteljic), 

• 49 delavcev v upravno-finančni in tehnično-vzdrževalni službi (kuharji, kuharske in 

kuhinjske pomočnice, hišniki, čistilke in zaposleni na upravi). 

 

5. ORGANIZIRANOST  
 

 

 

 

Vrtec Ptuj vodi ravnateljica, ki je poslovodni organ in vodja pedagoškega dela.   

Pristojnosti ravnatelja določa 49. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja. Zaradi obsega dejavnosti ji pri delu pomagata pomočnici ravnateljice. 

 

Življenje in delo Vrtca Ptuj vodi, koordinira in evalvira: 

• Strokovni kolegij v ožji sestavi, ki ga sestavljajo ravnateljica, pomočnici ravnateljice in 

svetovalni delavki, vodji ZHR in PR. 
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• Strokovni kolegij v širši sestavi, v katerem se strokovnemu kolegiju v ožji sestavi 

pridružujejo še vodje enot. 

• Strokovni tim za otroke s posebnimi potrebami sestavljajo strokovni delavci vrtca,  

zunanji strokovni sodelavci in starši. Načrtujejo in izvajajo individualizirane programe za 

posamezne otroke s posebnimi potrebami.  

• Strokovni tim za kakovost skrbi za ohranjanje vzpostavljenega sistema vodenja 

kakovosti, po programu Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, ki ga enkrat 

letno preverja Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje Ljubljana.  

• Strokovni aktivi, v katerih delujejo in sodelujejo vse strokovne delavke Vrtca Ptuj. V 

šolskem letu 2020/21 je delovalo 15 strokovnih aktivov, ki so bili formirani glede na 

starost otrok v oddelkih. 

• Vzgojiteljski zbor je strokovni organ zavoda, ki ga sestavljajo vsi strokovni delavci, 

vzgojiteljice in vzgojiteljice predšolskih otrok, pomočnice vzgojiteljic.  

 

Za večjo vključenost strokovnega kadra smo oblikovali več manjših timov, ki so skrbeli  za pretok 

informacij med zaposlenimi, za organizacijo in izvedbo posameznih dogodkov, krajših projektov, 

akcij in dejavnosti (tim za projekt Vrtca Ptuj, tim vodij strokovnih aktivov, tim za UNESCO 

ASPnet, tim za Fit pedagogiko, tim razvojne naloge Varno in vzpodbudno učno okolje, tim mreže 

Znamo komunicirati s starši?, tim za zunanje razstave otroških izdelkov, ipd.). 

 

Za uspešno in nemoteno delovanje vrtca so pomembne še svetovalna služba, služba zdravstveno 

higienskega režima in prehrane, strokovne delavke za nudenje dodatne strokovne pomoči, 

tajništvo in računovodstvo ter tehnični del kadra. 

 

Kot je določeno v 66. členu ZOFVI se za organizirano uresničevanje interesa staršev v javnem 

vrtcu oziroma šoli oblikuje Svet staršev. Sestavljen je iz predstavnikov vseh oddelkov, ki so 

izvoljeni na prvih roditeljskih sestankih, saj se svet oblikuje vsako šolsko leto na novo.  

V šolskem letu 2020/2021 je bilo v Svetu staršev 51 predstavnikov. S pričetkom šolskega leta 

2020/2021 je bil na 1. seji Sveta staršev imenovan novi predsednik, Blaž Vajda.  

 

Svet zavoda je najvišji organ upravljanja. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, trije 

predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev vrtca. 
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ORGANIGRAM VRTCA PTUJ 

 

Organizacijske vodje posameznih enot so vzgojiteljice, ki zraven svojega dela v oddelku 

opravljajo tudi druge, predvsem organizacijske naloge, za katere jih pooblasti ravnateljica vrtca. 

Prednostne naloge vodij so predvsem organizacija dela v enoti, razporeditev delovnega časa 

zaposlenih, organizacija skupnih dejavnosti, sodelovanje z okoljem in obveščanje vodstva vrtca 

o vseh pomembnih zadevah, ki se tičejo dotične enote. Vodje enot aktivno sodelujejo na sejah 

širšega kolegija, kjer se razpravlja, odloča in načrtuje delo na ravni enot in celotnega vrtca, le-te 

informacije pa ažurno posredujejo zaposlenim v svoji enoti. 

 

  

RAVNATELJICA

KADROVSKO 
ADMINISTRATIVNA 

SLUŽBA

KADROVIK

FINANČNO 
RAČUNOVODSKA 

SLUŽBA 

RAČUNOVODJA

FINANČNIK

STROKOVNI 
DELAVEC

KNJIGOVODJA

PEDAGOŠKO 
STROKOVNA 

SLUŽBA

SVETOVALNI 
DELAVKI

VZGOJITELJICE -

VODJE ENOT

VZGOJITELJICE

VZGOJITELJICA V 
RAZVOJNEM 

ODDELKU

VPO- POMOČNICE 
VZGOJITELJIC

BOLNIŠNIČNI 
ODDELEK

PREHRANSKA 
SLUŽBA

ORGANIZATOR 
PREHRANE

ORGANIZATOR 
DELA

KUHARJI

KUHARSKI IN 
KUHINJSKI 

POMOČNIKI

ZDRAVSTVENO 
HIGIENSKA SLUŽBA

ORGANIZATOR 
ZDRAVSTVENO 

HIGIENSKEGA REŽIMA

ČISTILKE

PERICE

ŠIVILJA

TEHNČNO 
VZDRŽEVALNA 

SLUŽBA 

VODJA HIŠNIKOV

HIŠNIKI

POMOČNICI RAVNATELJICE
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6. VIZIJA  
 

Vizija temelji na dosedanjem uspešnem delovanju vrtca in odgovornosti do vsega kar delamo tudi 

v prihodnosti.  

 

 

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 spodbudno učno okolje in razpoloženje ter 

otrokom omogočimo optimalne pogoje za razvoj njihovih danosti. 

S profesionalnim delom, nenehnim izboljševanjem medsebojnih odnosov ter z odprtostjo in  

vključevanjem vrtca v okolje želimo spodbujati ustvarjalnost, inovativnost in znanje zaposlenih 

v vrtcu ter otrok, ki naš vrtec obiskujejo. 

 

Naše poslanstvo je usmerjeno v pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, dvigu kvalitete 

življenja družin in ustvarjanju optimalnih pogojev za celostni razvoj otrok. 

 

7. VREDNOTE  
 

Dobrobit otroka nam predstavlja najvišjo vrednoto, na kateri temeljijo in so ji podrejene vse ostale 

vrednote: 

o spoštovanje osebnega dostojanstva in integritete otrok, 

o zagotavljanje varnega, zdravega, razumevajočega in spodbudnega okolja, 

o uresničevanje pravice otrok do enakih možnosti, 

o vrednotenje in negovanje tesnih vezi med otrokom, družino in vrtcem. 

 

Naše temeljne vrednote sledijo miselnosti, da bodo zaposleni, ki se na delovnem mestu dobro 

počutijo, tudi prispevali k uspešnemu delovanju zavoda. Zadovoljni delavec je tudi motiviran, 

motivacija zaposlenih pa se kaže skozi kvalitetno delo z otroki, kar je nenazadnje poslanstvo vsake 

vzgojno izobraževalne institucije. 

Vrednote uresničujemo z vsakodnevnim načrtovanjem dela in življenja, ki je v skladu z razvojem 

in interesi otrok, hkrati pa z raznolikimi dejavnostmi in skozi ustaljeno dnevno rutino 

zagotavljamo varno, zdravo in spodbudno učno okolje. Otrok ima možnost izbire glede 

dejavnosti, ki so enakovredno ponujene vsem, vendar zastavljene tako, da omogočajo vključitev 

vseh otrok glede na individualne sposobnosti, interes in počutje. 
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Strokovne delavke, svetovalna služba in vodstvo redno sodelujemo s starši. Uspešno 

vzpostavljanje vezi med starši in vrtcem zagotovo sodi med pomembnejše naloge in je predpogoj 

za medsebojno zaupanje.  

 

8. PROGRAMI 
 

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. 

Ciljna usmerjenost in načrtovane dejavnosti so namenjene celostnemu razvoju otrok in povezujejo 

vsa področja Kurikuluma: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. 

 

9. CILJI IN REALIZACIJA 
 

Temeljni cilji in naloge predšolske vzgoje v vrtcih so opredeljeni v Zakonu o vrtcih: 

a) Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih ter razvijanje 

sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah. 

Cilj, ki je sicer predvsem v predšolskem obdobju dolgoročen in zahteva ogromno truda in 

fleksibilnosti predvsem pri strokovnem kadru, smo zagotovo uresničevali vsakodnevno, po 

korakih. Otroci se v oddelku nenehno prilagajajo pravilom, sledijo dnevni rutini, izbirajo igre in 

dejavnosti, razvijajo spretnosti, se ob tem opazujejo, komunicirajo in sodelujejo z otroki različnih 

zmožnosti, socialnih in kulturnih ozadij, narodnih in jezikovnih pripadnosti, značajskih ter drugih 

različnostih. Zdrava skupinska dinamika, kjer noben posameznik ni spregledan, je zagotovo ena 

izmed zahtevnejših nalog strokovnega tandema v oddelku, pri čemer so empatičnost, asertivna 

komunikacija in strokovna podkovanost zaposlenih zelo pomembni vidiki pri uresničevanju tega 

cilja. Cilj smo uspešno uresničevali tudi preko projekta Korak k sončku (več v točki 11.7, str.: 

29).  

 

b) Razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in 

izražanja. 

Otroci so zelo čustveni, kritični drug do drugega, še posebej jih prizadenejo krivice in 

neenakoparavnost. Vsakodnevno se učijo sprejemati, izražati in odzivati na pisano paleto čustev, 

strokovne delavke jih spodbujajo k prepoznavanju čustev in primernemu odzivanju v različnih 

situacijah. Največkrat pa se čustveno stanje otroka izraža skozi umetnost in igro, ki sta 

vsakodnevno prisotna v vrtcu ter mnogokrat predstavljata »ventil« za sproščanje najrazličnejših 

čustev. 
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c) Negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje 

neodvisnega mišljenja. 

Cilj uresničujemo z vsakodnevnimi načrtovanimi dejavnostmi, obeležitvami mednarodnih dni, z 

vključenostjo v različne projekte, s sodelovanjem z okoljem in nenazadnje preko učenja drug od 

drugega. Osnova negovanja radovednosti pa je zagotovo vsakodnevna komunikacija med otroki 

samimi ter še pomembneje komunikacija med otroki in strokovnimi delavkami, ki s svojo 

strokovnostjo spodbujajo in negujejo eno izmed največjih vrednot otrok – naravno radovednost. 

 

d) Spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje 

pa tudi branja in pisanja. 

Jezik je osnova komunikacije v vrtcu in poteka nenehno med vsemi udeleženci procesa (otrok-

strokovne delavke-druge osebe/zaposleni-starši). Z načrtovanimi dejavnostmi, igrami in ustrezno 

komunikacijo vsakodnevno spodbujamo razvoj jezika pri otrocih. Dejstvo, da predvsem zaradi 

porasta uporabe IKT v domačem okolju jezikovni razvoj mnogih otrok nazaduje, smo primorani 

iskati rešitve/dejavnosti/igre, ki spodbujajo razvoj govora in jezika. Redno sodelujemo s 

Knjižnico Ivana Potrča Ptuj, kjer si otroci v spremstvu strokovnih delavk izposojajo knjige ali 

prisluhnejo pravljični urici knjižničarke. Strokovne delavke so deležne izobraževanj na temo 

uporabe in razvoja jezika v predšolskem obdobju.  

 

e) Spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja. 

Umetniško doživljanje in izražanje je prav gotovo področje, ki otroke zelo pritegne, pa naj bo to 

prosto ustvarjanje, oblikovanje, gradnja iz kock ali ustvarjanje v peskovniku; umetnost in 

izražanje domišljije je v vrtcu prisotno vsakodnevno. 

Načrtno spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja smo uresničevali preko: 

- ustvarjanj na določeno tematiko,  

- udeležb na likovnih in drugih natečajih, 

- seznanjanja z različnimi likovnimi tehnikami, materiali, stredstvi, 

- oblikovanja in manipuliranja z različnimi materiali, 

- obiskov razstav, gledaliških predstav in poustvarjanja, 

- seznanjanja in igranja na različne instrumente. 

-  

f) Razvijanje gibalnih sposobnosti in spretnosti. 

Tudi v šolskem letu 2020/2021 smo nadaljevali s projektom FIT Pedagogika, ki spodbuja gibanje 

in učenje preko gibanja, kar pomeni vzpostavljanje povezav med gibanjem in drugimi področji 

Kurikula. V predšolskem obdobju je gibanje zagotovo odlična  motivacija za učenje/razvijanje 

različnih spretnosti in reševanje različnih miselnih, gibalnih in drugih izzivov (več o FIT 

pedagogiki v točki 19). 

 

Gibanje je v Vrtcu Ptuj na programu vsakodnevno, v šolskem letu 2020/2021 pa smo to 

področje spodbujali z naslednjimi dogodki/akcijami/sodelovanji: 

- organizirali smo krose in priložnostne teke netekmovalnega značaja v enotah; 

- v mesecu maju 2021 so otroci iz najstarejših oddelkov sodelovali na UNESCO teku; 
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- izvajali smo program MALI SONČEK, kjer se otroci od 2. do 6. leta srečujejo z različnimi 

gibalnimi izzivi, igrami in vadbami, ki je prilagojena vsaki starostni skupini posebej. 

Otroci so za uspešno zaključen program prejeli priznanje oz. medaljo. Starše osveščamo 

o pomenu gibanja z informacijami v zgibanki, ki jo prejmejo; otroci so se v sklopu 

programa učili/naučili/urili naravne oblike gibanja, manipulacije z žogo, vožnjo s kolesi, 

skiroji in poganjalci, rolanje, daljše strnjene hoje ter ustvarjanje ritma z gibanjem. V 

programu je sodelovalo 747 otrok; 

- otroci v razvojnem oddelku so izvedli Specialno olimpijado, usvajali različne gibalne 

vzorce, urili že usvojeno in se veselili vsakega najmanjšega uspeha in napredka; 

- ob gibalnih cilji hkrati uresničujemo še cilje z drugih področij predšolskega Kurikula, npr. 

druženje otrok med seboj, zavedanje svojega lastnega telesa, premagovanje ovir, miselni 

in drugi izzivi ter spodbujanje sproščenega gibanja;  

- ob planinskih izletih v programu CICIPLANINEC smo v sodelovanju s PD Ptuj v šolskem 

letu 2020/2021 izvedli 2 izleta (Vurberk in Gomila); v program se je  prijavilo 42 otrok. 

 

g) Posredovanje znanja z različnih področij znanosti in vsakodnevnega življenja. 

Cilj uresničujemo skozi načrtovane vsebine, še bolj pa v pogovorih z otroki, ki s svojo naravno 

radovednostjo nenehno postavljajo takšna in drugačna vprašanja, na katera mora strokovna 

delavka »znati« odgovoriti oziroma poiskati odgovor v medijih, knjigi ali kjerkoli drugje, otroci 

pa lahko pri tem tudi pomagajo. V vrtec radi povabimo starše, starega starša ali osebe, ki otrokom 

z veseljem posredujejo lastna specifična znanja (čebelar, gasilec, policaj, frizer, kuhar, medicinska 

sestra…). Letos je bilo takšnega sodelovanja izredno malo, saj je bilo zaradi epidemiološke slike 

to odsvetovano. 

 

h) Razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.  

- Pot k samostojnosti otrok na področju higiene, prehranjevanja in osnovnih opravil 

(oblačenje, skrb za svoje stvari, skrb za igrače, pospravljanje…) je zagotovo prioriteta v vrtcu, saj 

otroci živijo in delujejo v skupini, kjer je tako kot pomoč drugemu tudi samostojnost vrlina, ki jo 

je potrebno privzgojiti. Otroci so ponosni, ko znajo samostojno opraviti neko delo, poskrbeti zase 

ali pomagati prijatelju. V Vrtcu Ptuj to spodbujamo, saj v hitrem tempu in načinu življenja 

marsikdaj doma zmanjka časa, potrpljenja ali volje za navajanje na samostojnost otroka.  

Starejši kot je otrok, več lahko opravi sam ali z minimalno pomočjo druge osebe, strokovne 

delavke pa so tiste, ki nivo samostojnosti prilagajajo starosti, sposobnostim in čustvenemu razvoju 

posameznega otroka.  

- S preventivnim zobozdravstvenim programom in uvajanjem zdravstvene vzgoje (v Vrtcu 

Ptuj vsakodnevno skrbimo za razvijanje samostojnosti otrok pri higienskih navadah in pri skrbi 

za zdravje. Letošnja epidemija je povzročila, da smo še več pozornosti namenili upoštevanju  

higienskih priporočil, s katerimi smo poskušali omiliti pospešeno širjenje virusa. Otroke smo 

spodbujali k še doslednejšemu umivanju rok, odstranjevali smo nepralne igrače, skrbeli za redno 

razkuževanje igrač in prostorov, še pogosteje prezračevali prostore in skušali z otroki več bivati 

na prostem. Neposrednega obiska medicinske sestre v oddelku v okviru zobne in zdravstvene 

preventive ni bilo dovoljeno izvajati, zato so te naloge preko drugih metod dela opravile strokovne 

delavke oddelka. Z vsakodnevnim spodbujanjem in privzgajanjem navad smo delovali 



       

Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Vrtca Ptuj za šolsko leto 2020/2021 16  

preventivno ter skrbeli za zdravje otrok (umivanje rok, pogrinjki, kulturno uživanje hrane, 

hidracija, gibanje, ločevanje odpadkov, zlaganje in razvrščanje igrač, razkuževanje igrač, čiščenje 

igralnice in okolice vrtca…).  

- V vrtcu ponujamo zdrave in uravnotežene obroke, spodbujamo otroke k pokušanju novih okusov 

ter na različne načine pripravljeno hrano. 

- Program Varno s soncem izvajamo v vrtcu že nekaj let, saj se zavedamo, da je izpostavljanje 

soncu glavni dejavnik tveganja za razvoj vseh vrst kožnega raka in povzroča prezgodnje staranje 

kože, otroci pa so občutljivejši za škodljivo delovanje sončnega sevanja kot odrasli. Z izvajanjem 

zaščitnih ukrepov smo začeli že pri najmlajših in jih nadaljevali pri vseh otrocih, vključenih v 

Vrtec Ptuj. Otroci so se v vrtcu preko različnih dejavnosti učili, kako se zaščititi pred soncem. 

Spoznali so različne zaščitne ukrepe in sredstva, ki jih ščitijo pred negativnimi vplivi sončnih 

žarkov.  

- V projektu UNESCO Vrtički se otroci učijo o naravi, sadijo, sejejo in skrbijo za rastline ter na 

koncu pridelano zelenjavo/zelišča skuhano ali surovo tudi zaužijejo. Pri tem urijo različne 

sposobnosti (skrb, potrpežljivost, natančnost) in pridobivajo znanja o hrani, vzgoji in rasti rastlin 

ter predvsem, da hrano pridelamo, ne le kupimo v trgovini. 

 

10. IZPELJANE DEJAVNOSTI/AKTIVNOSTI IN PROJEKTI 
 

  PROGRAM IZVEDBA/TRAJANJE STAROST 

1.  DEJAVNOSTI V TEDNU OTROKA OKTOBER 2020 1−6 

2.  DEJAVNOSTI V VESELEM DECEMBRU DECEMBER 2020  1−6 

3.  DEJAVNOSTI V PUSTNEM ČASU FEBRUAR 2021 * 1−6 

4.  PRAZNIK VRTCA PTUJ MAJ 2021 * 1−6 

5.  DRŽAVNI in drugi PRAZNIKI VSE LETO 1−6 

6.  GIBANJE IN ŠPORT V VRTCU: 

o KROS V ENOTAH 

o KROS VRTCA PTUJ, MEDOBČINSKI KROS  

o MALI SONČEK  

o ŠPORT&ŠPAS 

o SPECIALNA OLIMPIJADA 

o MINI OLIMPIJADA 

o UNESCO TEK 

o NADSTANDARDNI PROGRAM  

 

VSE LETO 

OKTOBER 2020 * 

VSE LETO 

MAJ 2021 * 

JUNIJ 2021  

SEPTEMBER 2020 * 

MAJ 2021 

VSE LETO 

 

1−6 

5−6 

2−6 

1−6 

1−6 

5−6 

5−6 

5−6 

7.  SKRB ZA ZDRAVJE IN HIGIENO: 

o ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA 

o ZDRAVSTVENA VZGOJA 

o VARNO S SONCEM 

 

VSE LETO 

 

1−6 

1−6 

8.  OKOLJSKA VZGOJA: 

o EKOLOGIJA – RAVNANJE Z ODPADKI 

o SMEŠKO ZAMAŠKO 

o ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA 

o ZBIRANJE ODPADNIH BATERIJ, KARTUŠ IN TONERJEV 

VSE LETO 

 
1−6 

 

9.  PROMETNA VZGOJA VSE LETO 2−6 

10.  MINI MATURANTI JUNIJ 2021 5−6 

11.  RAZSTAVE IN SODELOVANJE NA LIKOVNIH 

NATEČAJIH 

VSE LETO 1−6 
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12.  OBISKI KULTURNIH IN DRUGIH PRIREDITEV VSE LETO 3−6 

13.  SODELOVANJE S KNJIŽNICO VSE LETO 3−6 

14.  PROJEKTI: 

- PROJEKT VRTCA PTUJ 

- MEDNARODNI PROJEKT ERASMUS+ 

- UNESCO ASP NET 

- KNJIŽNI NAHRBTNIK 

- OTROŠTVO PODAJA ROKO MODROSTI 

- MENJAJ BRANJE IN SANJE 

- UNESCO VRTIČKI 

- Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV 

- PASAVČEK 

- KORAK K SONČKU 

- FIT PEDAGOGIKA 

- TRAJNOSTNA MOBILNOST 

- Mreža »ALI ZNAMO KOMUNICIRATI S STARŠI? 

- Razvojna naloga: VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE 

- USTVARJANJE UČNIH OKOLIJ ZA 21.STOLETJE  

 

VSE LETO * 

VSE LETO 

VSE LETO 

VSE LETO 

VSE LETO 

VSE LETO 

VSE LETO 

OKT. 2020−MAJ 2021 

OKT. 2020−MAJ 2021 

OKT. 2020−MAJ 2021 

VSE LETO 

VSE LETO 

VSE LETO 

VSE LETO 

 

1−6 

4−6 

1−6 

1−6 

1−6 

2−6 

1−6 

3−6 

4−6 

1−6 

1−6 

1 odd. 

1−6 

3 odd. 

12. OBOGATITVENA PROGRAMA – tuji jezik VSE LETO 3−6 

* Delno ali v celoti ni bilo izvedeno zaradi epidemije virusa COVID-19. 

 

10.1 DEJAVNOSTI V TEDNU OTROKA 

Program tedna otroka je potekal od 5. do 11. oktobra 2020, pod sloganom »ODGOVOR JE 

POGOVOR«. Dejavnosti so potekale v posameznih oddelkih. Prav tako zaradi upoštevanja 

zdravstveno higienskih priporočil k dejavnostim nismo povabili otrok, ki ne obiskujejo vrtca, kot 

je bila to praksa prejšnja leta.  

Vzgojiteljice so v svojih oddelkih pripravile zanimive dejavnosti za otroke; lutkovne predstave, 

dramatizacije zgodb, glasbene, gibalne in plesne dejavnosti v povezavi s fit pedagogiko ter razne 

likovne in ustvarjalne delavnice. Veliko dejavnosti so izvedli zunaj: branje pod krošnjami, 

jesenski izlet, kros in kostanjev piknik. 

  

10.2 DEJAVNOSTI V VESELEM DECEMBRU 

V program Veseli december je vpleten celoten kader Vrtca Ptuj, saj celotno organizacijo 

izpeljemo sami, MO Ptuj pa projekt finančno podpre. Dejavnosti v decembru 2020 smo zaradi 

epidemije prilagodili, prav tako obisk dedka Mraza v enoti, kjer je potekalo nujno varstvo. Zaradi 

epidemije lutkovnih predstav in dramatizacij po mestnih četrteh nismo izvajali.  

V ta namen smo naredili prilagojen načrt dejavnosti in sicer smo načrtovali in izvedli: 

- namesto običajnega vabila na dramatizacijo, smo pripravili slikopis, v katerem je 

dedek Mraz nagovoril otroke, le-tega so dobili vsi otroci s stalnim bivališčem v MO 

Ptuj, po pošti, na dom; 

- organizirali smo delitev daril, ki so jih za svoje otroke prevzeli starši, 

- v sodelovanju z lokalno PeTV smo posneli kratek film »Iz dežele dedka Mraza«, kateri 

se je predvajal na You Tube kanalu, na FB socialnem omrežju strani PeTV in Vrtca 

Ptuj ter v rednem programu lokalne PeTV. 
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Za otroke zaposlenih Vrtca Ptuj je bilo pripravljeno posebno vabilo, ki je vključevalo iskanje 

»smrečice« po načrtu, otroci pa so lahko v nabiralnik ob smrečici oddali risbico, pismo ali 

sporočilo za dedka Mraza in na smrečico dodali okrasek. 

Otroke v nujnem varstvu v enoti Mačice je obiskal dedek Mraz, ki se je z otroki družil in 

poklepetal z njimi na terasi enote, nekatere pa je pozdravil kar skozi okno. 

10.3 DEJAVNOSTI V PUSTNEM ČASU  

V predpustnem času so vzgojiteljice načrtovale dejavnosti, katerih rdeča nit je seznanjanje otrok 

s kulturno dediščino in tradicijo pustnih običajev na ptujskem. Otroci so spoznavali tradicionalne 

pustne like, predvsem osrednji pustni lik kurenta. Otroci so skupaj z vzgojiteljicami izdelovali 

pustne maske, pustno dekoracijo, se seznanjali z različnimi literarnimi vsebinami, se  maskirali in 

rajali v vrtcu. Pustne aktivnosti so bile prilagojene higienskim ukrepom. 

 

Zaradi epidemije na pustni ponedeljek nismo izvedli tradicionalne otroške pustne povorke, smo 

pa se spomnili vseh sodelujočih v preteklih letih in jim poslali pozdrav in film po elektronski 

pošti. 

Pripravili smo pustno likovno razstavo v izložbenih vitrinah Drava center Spar. Z risbami iz 

mednarodnega likovnega natečaja Pustni liki in šeme moje dežele iz preteklega leta smo popestrili 

prostore domov upokojencev (enoto Ptuj, Juršinci in Muretinci). 

Sodelovali smo pri snemanju pustne oddaje BKtv, ki je bila predvajana v okviru osrednje 

nedeljske pustne povorke  po različnih televizijskih postajah, saj je zaradi epidemije namreč tudi 

ta v živo odpadla in bila premeščena na splet.  Pri snemanju oddaje so sodelovali vsi najstarejši 

oddelki, ki so predstavljali etnografske pustne like (kurenti, hudički, ruse, orači, klade, jurek in 

rabolj, pokači, vile, piceki, cigani in kopjaši). 

 

10.4 GIBANJE IN ŠPORT V VRTCU  

(več pod točko 9, razdelek f) 
 
 

10.5 SKRB ZA ZDRAVJE IN HIGIENO  

(več pod točko 9, razdelek h) 
 
 

10.6 OKOLJSKA VZGOJA 

Ekološke aktivnosti so v Vrtcu Ptuj podprte s strani podjetij, ki skrbijo za odvoz in recikliranje 

odpadkov in so usmerjene v vse ciljne skupine (otroci, starši, delavci). Z različnimi vsebinami in 

ločevanjem odpadkov spodbujamo in ozaveščamo, predvsem otroke, o možnostih ponovne 

uporabe materialov in pomenu predelave določenih artiklov. 

Cilji aktivnosti 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. 
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Pri tem sodelujemo z delovno organizacijo Bitea d.o.o., ki poskrbi za odvoz odpadnih kartuš in 

tonerjev. Projekt ima predvsem ekološki značaj, saj sta skrb in zaščita okolja pomembna segmenta 

vzgoje in izobraževanja že v predšolskem obdobju. 

Z namenom ohranjanja narave in solidarnostne pomoči že deseto leto sodelujemo v vseslovenski 

akciji dobrodelnega zbiranja reciklažnih zamaškov in pokrovčkov. Za usklajeno zbiranje, 

pakiranje in odpošiljanje zbranih zamaškov v enotah vrtca imamo imenovano koordinatorico, ki 

poskrbi, da se zamaški sproti odvažajo. Vsako šolsko leto v Vrtcu Ptuj zberemo skoraj tono 

zamaškov. 

 

10.7 PROMETNA VZGOJA in projekt PASAVČEK 

Program prometne vzgoje v Vrtcu Ptuj izvajamo skozi vse leto v vseh oddelkih že v okviru 

rednega programa. Projekt Pasavček vodi in koordinira Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu v okviru Javne agencije RS za varnost prometa, ki v Sloveniji poteka že od leta 2005. 

Osnovni namen projekta je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev 

in pripetost otrok in odraslih med vožnjo. Slogan projekta je Red je vedno pas pripet. 

  

V Vrtcu Ptuj je v šolskem letu 2020/21 v projektu Pasavček sodelovalo 233 otrok iz 11 oddelkov.  

Vzgojiteljice so vsebine projekta Pasavček povezale z vsemi kurikularnimi področji dejavnosti. 

Skozi igro in dejavnosti s prometnimi vsebinami so otroci osvajali in širili svoje komunikacijske 

sposobnosti, spoznali ali utrdili so različne simbole, števila, oblike, barve, grafične prikaze, se 

naučili novih izrazov in se orientirali v prostoru. Otroci so se preko slikanic, video posnetkov in 

z lastnim vključevanjem v promet seznanjali z varnim vedenjem v prometu, spoznali semafor, 

prehod za pešce in prometne znake, se igrali simbolne igre, ustvarjali z odpadnim materialom in 

likovno ustvarjali na temo promet. Spoznali so lik pasavčka in se naučili njegovo pesmico, 

spremljali uporabo varnostnih pasov na poti v vrtec, spoznali žival pasavec in se igrali gibalne 

igre na temo promet.  

Kot pešci v prometu so otroci  pridobili na razvoju koordinacije in skladnosti gibanja pri daljši 

hoji, na moči in vztrajnosti, ob vožnji s kolesi pa na ravnotežju in spretnosti. Spoznali so tudi 

pomembnost uporabe varnostne čelade. Pri hoji ob prometnih poteh vzgojiteljice in otroci 

uporabljajo odsevne brezrokavnike za dodatno vidnost.   

 

Otroci so bili motivirani ob dejavnostih, tema prometa jih je zelo zanimala. Otroci pa so tudi 

odlični učitelji svojim staršem, zato so tudi njih opozarjali na dosledno uporabo varnostnih pasov 

med vožnjo. 

 

Tudi letos smo bili zaradi upoštevanja ukrepov širjenja nalezljive bolezni omejeni pri izvajanju 

nekaterih aktivnosti, predvsem tam, kjer bi šlo za sodelovanje z zunanjimi izvajalci, zato so bili 

otroci žal prikrajšani za nekatere večje dogodke.  

Projekt Pasavček je vsekakor prispeval k varnosti otrok, pa tudi odraslih v prometu, čeprav se z 

zaključkom tega projekta naše delo na področju prometne varnosti ne konča.  Ob zaključku 

projekta so vsi otroci prejeli priznanje za sodelovanje in simbolično darilo z znakom pasavčka 

(obesek-svetilka), kar je otroke še dodatno motiviralo. 

 

V okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki je potekal od 16. do 22. septembra 2020 pod sloganom  

»Izberi čistejši način prevoza«, so otroci iz najstarejših oddelkov sodelovali v preventivno-
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vzgojnem programu na poligonu »KOLESARČEK« pred Mestno hišo Ptuj, ki se je odvijal 16. 

septembra 2020 pod okriljem Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Ptuj (SPV). 

Otroci so z vključitvijo v razne dejavnosti zasedli ulice mesta z namenom ozaveščanja o prometni 

varnosti. Najbolj pa so uživali, ko so se praktično preizkusili kot vozniki na njim prilagojenem 

prometnem poligonu in se seznanjali s prometnimi pravili.  

V okviru preventivnega programa SPV so bili otroci iz najstarejših oddelkov v mesecu maju 

deležni predstave Prometna vila, ki so jo izvajale naše strokovne delavke. Zaradi upoštevanja 

priporočil NIJZ je bila predstava odigrana v posameznih mehurčkih. Cilj je bil, da se otroci 

seznanijo z varnim vedenjem v prometu, da jih poučimo o odgovornem ravnanju, predvsem kot 

pešci v prometu.  Otroci so bili v predstavo aktivno vključeni in so sproti utrjevali osnovna 

prometna pravila in pridobljeno znanje o prometni varnosti.  Pokazali so  veliko znanja iz področja 

prometne varnosti, kar je odraz celoletnega in večletnega dela skozi celotno predšolsko obdobje. 

Prometna vzgoja je proces in se ne začne in konča z našimi projekti in aktivnostmi, ampak traja, 

zato je pomembno, da smo tudi odrasli otrokom dober vzgled.  

V dneh po predstavi so otroci opravili še preizkus znanja iz prometne vzgoje. V ta namen imamo 

tim za Prometno vzgojo, ki je pripravil gradivo za izvajanje prometne vzgoje. Gradivo zraven 

raznih prometnih  vsebin (pesmi, uganke, deklamacije) vsebuje še naloge (delovne liste), ki so jih 

otroci reševali v oddelku.  Za uspešno opravljene naloge iz prometne vzgoje so si prislužili 

posebno priznanje in za nagrado kresničko, kar jim je bila še dodatna vzpodbuda za opravljeno 

delo.  

Kljub vsem ukrepom, ki smo jih morali upoštevati, ocenjujemo, da smo z mnogimi prilagoditvami 

uspešno realizirali program prometne vzgoje predšolskih otrok. 

Prireditev ob Dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč, ki prav tako vsako leto novembra poteka 

pod okriljem SPV, v letu 2020 zaradi epidemije ni bila izvedena.   

 

10.8 MINI MATURANTI 

V petek, 11. 6. 2021, se je od Vrtca Ptuj poslovilo 185 Mini maturantov, ki bodo septembra 2021 

zasedli šolske klopi.  

Zaradi upoštevanja ukrepov pred širjenjem virusa Covid-19 smo dogodek izvedli v prilagojeni 

obliki, po posameznih enotah in ne s pohodom vseh mini maturantov po ptujskih ulicah, kot je 

bila to dolgoletna praksa. V vsaki enoti so pripravili krajšo slovesnost, z nagovorom vodje enote 

in vzgojiteljice matične skupine ter nastop otrok, kamor so povabili tudi starše Mini maturantov. 

Ob 10. uri je v vseh enotah zazvenela Mini maturantska himna, s katero so otroci naznanili vrtcu 

slovo. Otroci in starši so bili zelo veseli, da smo dogodek kljub epidemiji izpeljali v sproščenem 

vzdušju.  
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10.9 RAZSTAVE 

Tudi v tem šolskem letu smo pripravili razstave, s katerimi spodbujamo otroško ustvarjalnost, 

nenazadnje pa so razstave tudi kot zunanja motivacija za otroke, saj vsak rad svoje delo pokaže 

tudi drugim. Hkrati preko javnih razstav prikažemo del svojega dela oziroma dejavnosti, 

izpostavljamo vrednote, razmišljanja, sodelujemo z okoljem in skrbimo za prepoznavnost vrtca v 

ožjem in širšem okolju. 

 

10.9.1  Razstave v enotah 

V enotah so skozi vso šolsko leto v posameznih igralnicah, skupnih prostorih, na hodnikih in 

garderobah razstavljeni otroški izdelki, ki se navezujejo na različne teme, vsebine in projekte. To 

je eden izmed načinov predstavitve našega vzgojnega dela staršem in drugim obiskovalcem vrtca.  

 

10.9.2  Razstave izven vrtca 

a) Razstave v izložbah poslovne stavbe Drava (vitrine Spar):  

- 10. 2. 2021, Ju-hu-hu, pust je tu, 

- 29. 3. 2021, Jaz in moja družina. 

b) V trgovini Rimska peč je junija 2021, oddelek 5–6, iz enote Spominčica, razstavljal na temo 

Poletje na travniku. 

c) V prostorih Doma upokojencev Ptuj (enota Ptuj, Juršinci in Muretinci) smo v pustnem času 

razstavljali risbe iz mednarodnega likovnega natečaja Pustni liki in šeme moje dežele.  

d) V mehaničnih delavnicah (v upravljanju Vrtca Ptuj) je enota Narcisa v sodelovanju z drugimi 

enotami pripravila razstavo »Gremo slovenski kolesarji« kot vzpodbudo našim kolesarjem na 

kolesarski dirki po Sloveniji. 

e) V lekarni Breg je enota Zvonček razstavljala skozi celo šolsko leto glede na trenutno aktualno 

tematiko. 

f.) Sodelovanje na javnih razstavah izven MO Ptuj v okviru likovnih natečajev. 

 

10.9.3  Obiski razstav  

Otroci in vzgojiteljice so obiskovali razstave na različnih razstaviščih našega mesta. Ogledali so 

si: 

a) razstavo Tradicionalni pustni liki in Zbirko orožja in glasbil v Pokrajinskem muzeju Ptuj,  

b) razstavo Kovanci v fontani v Dominikanskem samostanu Ptuj, 

c) razstavo Zven maske v Salonu umetnosti, 

d) razstavo Koledarji Kogl v Miheličevi galeriji, 

e) razstave izdelkov naših otrok v poslovni stavbi Drava (Spar). 
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10.10   LIKOVNI in DRUGI NATEČAJI ter nagrade 

V šolskem letu 2020/2021 smo s približno 150 izdelki sodelovali na devetih likovnih in drugih 

natečajih, od tega jih je bilo sedem mednarodnih, 17 otrok je prejelo priznanje/diplomo 

oziroma nagrado:  

• mednarodni likovni natečaj Bodi umetnik - Igraj se z mano »Dober tek, Slovenija. 

Zdravo uživaj in več gibaj« (priznanje so prejeli: 1 otrok iz enote Tulipan in 2 iz enote 

Trobentica), 

• mednarodni likovni natečaj Mali Bitolski 2021, Makedonija, 

• mednarodni likovni natečaj 23th International youth art exhibition Nova Zagora 2021 (2 

otroka sta prejela priznanje; 1 otrok iz enote Tulipan in 1 otrok iz enote Marjetica), 

• mednarodni likovni natečaj Mizyal–Gaziantep Turčija, 

• mednarodni likovni natečaj Internatonal biennale of child art »Svishtov 2021«,  Bolgarija, 

(1 otrok iz enote Marjetica je prejel 2. nagrado, 4 otroci so prejeli priznanja; 1 iz enote 

Tulipan, 1 iz enote Spominčica, 1 iz Trobentice in 1 iz Marjetice), 

• mednarodna likovna razstava Lidice 2021, Češka, 

• likovni natečaj Zavoda za šport RS: Mali sončki pohajkujejo po travniku in gozdu (1 otrok 

iz enote Tulipan je prejel praktično nagrado), 

• Natečaj Botaničnega vrta v Ljubljani: Festival zvončkov. 

 

V šolskem letu 2020/2021 smo bili organizatorji že 3. otroškega likovnega natečaja Vrtca Ptuj z 

naslovom »Doma sem ob reki, jezeru, potoku«, na katerega je prispelo 83 likovnih del iz 5 držav: 

Slovenije, Nemčije, Avstrije, Srbije in Slovaške. Tematika je sovpadala s projektom Vrtca Ptuj 

»Doma sem ob reki Dravi« ter v povezavi z Erasmus projektom »Spoznajmo se«. Podelili smo 13 

priznanj in 1 posebno priznanje za likovno delo, ki smo ga umestili na razpis natečaja ter izdelavo 

vabila k sodelovanju v projektu »Doma sem ob reki Dravi«. Nagrajena likovna dela bomo javno 

razstavili in objavili na spletni strani Vrtca Ptuj. Pri izboru likovnih del je sodeloval akademski 

slikar Tomaž Plavec. Iz Vrtca Ptuj je bilo nagrajenih šest likovnih del. Priznanje so dobili otroci 

iz enot Tulipan, Deteljica, Narcisa, Spominčica, Zvonček in Vijolica. Posebno priznanje je prejel 

otrok iz enote Tulipan, katerega delo je bilo izbrano za umestitev na razpis likovnega natečaja ter 

za izdelavo vabila k sodelovanju v projektu »Doma sem ob reki Dravi«. 

 
 

 

10.11 SODELOVANJE S KNJIŽNICO 

Skozi vse leto je potekalo sodelovanje s Knjižnico Ivana Potrča: pravljične urice z jogo, izposoja 

knjig, ogled razstav. 
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11. PROJEKTI 
 

Projektom se priključujemo 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. So kot 

spodbuda k poglobljeni obravnavi vsebin, ki jih v vrtcu izvajamo po načelih, priporočilih in ciljih 

kurikula. 

Zgodnje učenje veščin, spoštljivega odnosa do narave, sebe in družbe pomembno vpliva na razvoj 

posameznika in družbe, kar uspešno uresničujemo skozi dejavnosti/aktivnosti v projektih. 

 

11.1  PROJEKT VRTCA PTUJ – PRAZNIK VRTCA PTUJ 

Letošnji projekt Vrtca Ptuj smo poimenovali Doma sem ob reki Dravi. V ta namen smo izdali 

brošuro z istim naslovom in povabili družine na potepanje po mestu in okolici. V brošuri smo 

predstavili 12 lokacij, ki smo jih  poimenovali kot točke za skrivnost, zgodovino, čuječnost, 

raziskovanje, zgodbo, ljubezen, fotografiranje, igro, telovadbo, opazovanje, sprostitev in zabavo. 

Ob krajši predstavitvi predlaganih točk so namigi za aktivnosti, ki jih najmlajši ob pomoči staršev 

z lahkoto opravijo in zemljevid lokacij. Posebnost brošure so QR kode, ki omogočajo vpogled v 

še več zanimivosti o posamezni točki ter predlogov za igro. Brošura je zagotovo trajnostni del 

projekta, ki je požel zanimanje tako staršev, otrok, MO Ptuj, Zavoda za turizem Ptuj in širše 

publike. 

S projektom smo želeli še posebej spodbujati ter ohranjati pozitivne vire v družini in poglabljati 

temeljne vrednote, na katere ob prehitrem tempu življenja pozabljamo. Z aktivnostmi smo 

vzpodbujali zdrav način življenja in spoznavanje našega mesta. 

Izvedbo projekta so obogatile dejavnosti ter doživetja ob spoznavanju naravnih in kulturno 

zgodovinskih danosti našega mesta, v katerih so aktivno sodelovale družine ter oddelki na nivoju 

vrtca.  Lepo je bilo na ulicah našega mesta srečevati družine in skupine otrok, ki so po lastni izbiri, 

tempu ter razpoložljivem prostem času obiskovale predlagane točke. Otroci so najboljši in 

najiskrenejši motivatorji, zato smo jih dodatno spodbujali tudi v vrtcu. V oddelkih so nastajali 

zapisi ob pripovedi otrok, risbice in skupni plakati s fotografijami. 

Tako smo na prav poseben način praznovali 37. praznik Vrtca Ptuj ter se poslovili od generacije 

otrok, ki se žal tudi letos ni mogla  predstaviti na skupni prireditvi. Epidemija nas je prisilila k 

drugačnim pristopom in praznovanju praznika Vrtca Ptuj. Letošnji praznik vrtca smo praznovali 

v krogu oddelkov vrtca in družin, povezani v mislih in z ustvarjanjem skupne zgodbe.  

 

11.2  MEDNARODNI PROJEKT ERASMUS+ (zaključno poročilo) 

KA2 - Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks 

2019-1-SK01-KA229-060646; KA2-SE-133/19 

Naslov: Spoznajme sa navzájom; Spoznajmo se 

Trajanje: 1. 9. 2019 – 30. 6. 2021 

Udeleženci: Slovenija, Hrvaška, Srbija, Slovaška 

Koordinatorica za Vrtec Ptuj: Damjana Jakomini 
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Po povabilu pobratenega mesta Banske Štiavnice iz Slovaške (Materska škola Banska Stiavnica 

- Ekodubaci) ter uspešnemu načrtovanju skupnega projekta, smo s pričetkom šolskega leta 

2019/2020 kot partner pristopili k projektu »Spoznajmo se«. Vrtec iz Banske Štiavnice je kot 

koordinator k sodelovanju povabil še vrtca iz Srbije (Predšolska ustanova »Včielka« iz Bačkega 

Petrovca) in Hrvaške (Vrtec Žižula). V projektu smo se povezale predšolske ustanove-vrtci, ki 

prihajamo iz mest, kjer je prepoznana in priznana UNESCO (kulturna) dediščina. Osnovni cilj 

projekta je bil ustvariti prostor za strokovno diskusijo in izmenjavo izkušenj ter predstavitev 

možnosti uporabe različnih metod, didaktik in sredstev pri spoznavanju vrednosti zgodovine 

bližnjega okolja ter ohranjanje kulturne dediščine na način, prilagojen otrokom v predšolskem 

obdobju.  

 

Načrtovali smo štiri mobilnosti in več skupnih dejavnosti, predvsem ob praznikih, ki jih 

tradicionalno praznujemo v vseh deželah (velika noč, božič). Ob tem smo tudi vsak v svojem 

vrtcu izvajali mnoge aktivnosti, povezane s projektom ter jih z objavami na Facebook strani ter 

podrobneje na platformi Twinspace predstavili ostalim partnerjem.  

 

Septembra 2019 smo obiskali Šibenik (Vrtec Žižula). Predstavljene so nam bile enote vrtca ter 

delo z otroki. Vsaka od enot vrtca ima v programu različne prednostne naloge (šport, drama, 

elementi Montessori pedagogike, naravni habitat in ekologija), kar se nam je zdelo posebej 

zanimivo in drugače od dela v našem vrtcu. V vrtcu in v muzejih smo videli nekaj dobrih praks, 

kjer izvajajo delavnice in programe za predšolske otroke. Zelo všeč nam je bil virtualni vodnik v 

trdnjavi, kjer otroci (turisti) dobijo tablico in slušalke ter se premikajo od točke do točke ter se na 

zabaven način, s pomočjo virtualnega vodiča, učijo o zgodovini. Praktično smo se preizkusili tudi 

v zabavni gibalno-plesni delavnici, ki smo jo lahko kasneje vnesli v svoje delo z otroki. 

Nenazadnje smo ob začetnem spoznavanju med seboj izpostavili osnovne vidike posameznih 

sistemov predšolske vzgoje, iskali vzporednice našega dela ter primerjali zakonodajo, normative 

ter prednosti in slabosti posameznih sistemov.  

 

Na začetku projekta smo na uradni spletni strani Vrtca Ptuj naredili nov zavihek z naslovom 

ERASMUS, kjer smo objavljali o projektu in različnih aktivnostih/dogodkih, ki smo jih 

organizirali ter predstavili mobilnosti. Na Facebook strani Vrtca Ptuj smo prav tako objavljali 

aktivnosti/dogodke/dejavnosti, povezane s projektom ERASMUS. Kot nov medij smo spoznavali 

platformo eTwinning, Twinspace ter raziskovali možnosti objav, komunikacije in sodelovanja 

preko tega medija.  

 

Jeseni 2019 smo z otroki posneli kratek video o raziskovanju našega mesta ter ga kot primer dobre 

prakse pokazali tudi ostalim v projektu. 

https://www.youtube.com/watch?v=UMqSU401vQI  

Posneli smo tudi video »Kako pozdravljamo v Sloveniji«. 

https://www.youtube.com/watch?v=p1t8uY5Ypec 

Ob božiču smo vsi partnerji izmenjali voščilnice, naši otroci pa so ob tem spoznavali tudi tuje 

jezike in pošto, kamor so sami odnesli voščilnice. Partnerjem smo posebej predstavili tudi 

aktivnosti, ki jih z otroki in njihovimi starši pripravljamo ter izvajamo v prazničnem času. 

Kot gostitelji smo se februarja 2020 posebej izkazali, saj smo pester nabor dejavnosti, dobrih 

praks in naše tradicije predstavili gostom-partnerjem v času kurentovanja na Ptuju. 

https://www.youtube.com/watch?v=UMqSU401vQI
https://www.youtube.com/watch?v=p1t8uY5Ypec
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https://twinspace.etwinning.net/92692/pages/page/903120 

Spomladi 2020 nas je epidemija »prisilila« k prilagojenemu delu tako v vrtcih kot v našem 

projektu. Odpadle so načrtovane mobilnosti, nato pa smo projekt podaljšali za pol leta in upali, 

da bomo preostali dve mobilnosti lahko izvedli kasneje. 

Komunikacija je potekala preko spleta, objave/dogodke/aktivnosti smo delili v Twinspaceu in 

skušali na ta način ohranjati povezanost in projekt nadaljevati po zastavljenih smernicah. 

https://twinspace.etwinning.net/92692/pages/page/748886 

Veselili smo se uspešne organizacije in izpeljave 2. mednarodnega likovnega natečaja, ki je, kljub 

epidemiji, požel veliko zanimanja; prejeli smo 146 umetnin otrok iz 6 dežel. 

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/2/92/692/92692/files/b87b1d44c.pdf 

Tudi 3. mednarodni likovni natečaj »Živim ob reki, jezeru, potoku« smo, kljub epidemiji, razpisali 

in prejeli likovne izdelke otrok iz Slovenije, Slovaške, Avstrije, Nemčije in Srbije. Izbor 

nagrajenih del je v teku. 

 

Zaradi epidemije smo bili aprila 2021 udeleženci prve virtualne mobilnosti, ki so jo srbski 

partnerji odlično organizirali in izvedli. V treh dneh virtualnega druženja smo ugotovili, kako 

dobro lahko etnično in jezikovno različni skupnosti sodelujeta, negujeta, spodbujata in ohranjata 

dediščino obeh narodov - Srbov in Slovakov. Videli smo kako lahko igra, pesem in dvojezičnost 

povezuje, otroci obeh narodov pa so se obiskali in drug drugemu pokazali, kako praznujejo veliko 

noč - primer, ki ga tudi v Vrtcu Ptuj lahko »posvojimo«, saj vrtec obiskujejo otroci različnih 

narodnosti, kultur in govorijo različne jezike. Predstavili so nam tudi mesto Bački Petrovac, 

njegovo zgodovino, znamenitosti ter virtualni ogled vrtca. Zanimiv primer sodelovanja s starši je 

lokalni festival, kjer starši skupaj z otroki pojejo ali/in plešejo, oblečeni v narodno nošo; zabavne 

so bile tudi rajalne in druge igre ter plesi, ki se jih lahko igramo tudi v Sloveniji. 

 

Na Slovaškem je bila maja 2021 organizirana še ena odlična virtualna mobilnost, kjer smo dobili 

vpogled v bogato dediščino, zgodovino in zgodbe Banske Stiavnice; predstavljeno je bilo, kako 

pokazati, razložiti in vzbuditi zanimanje za lokalno dediščino med predšolskimi otroki. V enotah 

vrtca smo videli dramo, ples, igre, zgodbe, umetniške tehnike, zgodovino, znamenitosti in naravo; 

dobili smo tudi vpogled v nekaj muzejev, kjer so izvajali programe posebej za predšolske otroke. 

Rudarstvo, "permonici" in legende so močno vključeni v program vrtca, kot smo videli skozi 

različne predstavljene aktivnosti, ki so povezovale vsa področja kurikula. Ker je območje vpisano 

na Unescov seznam svetovne dediščine, so nam pokazali zanimivosti in tesne povezave z 

rudarstvom srebra in zlata, ki so ga kopali že v 11. stoletju. Danes je rudnik spremenjen v muzej, 

ki ga je zelo zanimivo obiskati tudi z otroki. 

 

Otroci Vrtca Ptuj so ogromno pridobili skozi projekt, saj so strokovne delavke načrtovale mnoge 

dejavnosti v smislu spoznavanja našega mesta, tradicije, kulture in zgodovine. Sicer so te teme 

redno prisotne v našem vrtcu, vendar je bilo tokrat delo še bolj poglobljeno, razširjeno in več je 

bilo prenosa dobrih praks. Otroke smo tudi zaradi prejetih sredstev peljali na mnoge oglede in 

delavnice v ptujskem gradu, obiskali so izdelovalca kurentij, staro tiskarno, kjer so spoznavali 

starodavni način tiska ter se ob zgodbi zabavali v ptujskem »podzemlju« (rov pod ptujskim 

gradom).  

 

Kot največjo pridobitev tega projekta pa si štejemo izdajo brošure »Doma sem ob reki Dravi«, ki 

je bila izdana po skupnem načrtovanju strokovnega kadra Vrtca Ptuj ter oblikovanju skupine 

https://twinspace.etwinning.net/92692/pages/page/903120
https://twinspace.etwinning.net/92692/pages/page/748886
https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/2/92/692/92692/files/b87b1d44c.pdf
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strokovnih delavk. Brošura je zagotovo trajnostni del projekta, ki je požel zanimanje tako staršev, 

otrok, MO Ptuj, Zavoda za turizem Ptuj in širše publike, saj tudi drugi ljudje sprašujejo, kje se da 

brošuro dobiti. Zaenkrat smo brošuro razdelili vsem otrokom, ki obiskujejo Vrtec Ptuj ter našim 

zaposlenim. 

Otroke in njihove starše smo tako spodbudili k spoznavanju naše zgodovine, tradicije in dediščine. 

Zavod za turizem Ptuj in županja MO Ptuj sta spoznali vrednost brošure tudi za širšo javno 

uporabo, zato pripravljajo »družinsko turistično dogodivščino«, ki temelji na naših idejah za 

raziskovanje zgodovine in dediščine Ptuja. http://vrtec-ptuj.si/doma-sem-ob-reki-dravi/ 

Sami načrtujemo za naslednje šolsko leto »nadaljevanje« izdane brošure v smislu odkrivanja 

novih zanimivih točk, postavljanje novih izzivov, vključevanja zgodb, iger in nadaljnjega 

spodbujanja gibanja družin ter kakovostnega preživljanja prostega časa. 

Imeli smo nekaj predstavitev dela z otroki na področju ohranjanja dediščine (lokalna in regionalna 

televizija) in predstavitev projekta ter brošure »Moj dom je ob reki Dravi« (regionalna in 

nacionalna TV). Tako smo preko projekta tudi pokazali del svojega dela in predanost svojemu 

poklicu. 

 

Strokovne delavke, ki so se udeležile mobilnosti na Hrvaškem ter večja skupina le teh, ki je 

sodelovala v programskem in organizacijskem delu ob mobilnosti na Ptuju, so izrazile navdušenje 

nad takšnim, mednarodnim sodelovanjem, ko so bila, kljub nekaterim jezikovnim barieram, hitro 

vzpostavljena nova prijateljstva, sodelovanja na pedagoškem nivoju in razumevanje ter prenos 

dobrih praks v našem poklicu in poslanstvu vsakega, ki dela s predšolskimi otroki. Nadvse 

pozitivni odzivi strokovnih delavk nam bodo zagotovo motivacija za bodoča sodelovanja na 

mednarodnem nivoju. Tudi eTwinning smo nekoliko usvojili, tandem strokovnih delavk pa je 

sodeloval v drugem projektu na tej platformi. Največkrat je ovira le poznavanje tujega jezika, 

vendar s skupnimi močmi in sodelovanjem zmoremo; zavedanje in navdušenje posameznikov, da 

s pogumom in sodelovanjem zmoremo marsikaj je odličen doprinos tega projekta, ki je bil za nas 

prvi na mednarodnem nivoju in zato toliko večji izziv. 
 

 

11.3  TRAJNOSTNA MOBILNOST  

Projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in šolah vodi Ministrstvo za infrastrukturo RS. S projektom 

želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok v vrtcih in njihovih bližnjih ter 

posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev. Na ta način želimo prispevati k 

zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega 

zdravja. V projektu je sodeloval en oddelek otrok. Strokovne delavke so otroke preko igre Beli 

zajček in drugih aktivnosti spodbujale, da prihajajo v vrtec na čim bolj trajnosten način; peš, s 

kolesom, s skirojem, poganjalcem, avtobusom. 

  

http://vrtec-ptuj.si/doma-sem-ob-reki-dravi/
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11.4  UNESCO ASP NET 

Slovenska mreža ASP deluje pod okriljem organizacije Združenih narodov za izobraževanje, 

znanost in kulturo. S statusom nacionalne članice smo se vključevali v razpisane nacionalne in 

mednarodne projekte, obeleževali mednarodne dni ter sledili programu izobraževanja. Osnovni 

cilj je uveljavljati kulturo miru in nenasilja, spodbujati skrb za ohranitev Zemlje, spoštovanje 

pravic, asertivna komunikacija, strpnost ter vzajemnost sobivanja.  

V nacionalnih in mednarodnih projektih, ki so razpisani v okviru UNESCO ASP mreže Slovenije, 

sodelujejo posamezni oddelki Vrtca Ptuj od 1 do 6 let. Skozi različne dejavnosti Unesco projektov 

in obeležitev mednarodnih dni so otroci spoznavali in iskali nove izzive, priložnosti, pridobili 

nova spoznanja, kako lahko sami prispevajo k boljšemu počutju, krepitvi  medsebojnega 

sodelovanja, razumevanja, spoštovanja, spodbujanja kulture miru in nenasilja ter pokazali 

zanimanje in skrb do zdravja s pravilno prehrano in gibanjem. 

Zaradi covid epidemije in spoštovanja ukrepov v naše delo nismo vključevali zunanjih sodelavcev 

iz okolja (čebelarji, gasilci, stari starši, razne institucije, društva,…). 

Za usklajen in načrtovan potek dejavnosti je skrbel UNESCO tim, ki ga sestavlja enajst strokovnih 

delavk iz posameznih enot Vrtca Ptuj. 

V šolskem letu 2020/2021 smo sodelovali v projektih: UNESCO Vrtički, Otroštvo podaja roko 

modrosti, Dediščina v rokah mladih ter Menjaj branje in sanje v povezavi s Knjižnim 

nahrbtnikom. V sklopu rednega programa smo obeležili 20 različnih UNESCO in drugih 

mednarodnih ter svetovnih dni, ki jih obeležujejo otroci po vsem svetu.  

 

 11.4.1 Otroštvo podaja roko modrosti 

Skozi projekt Otroštvo podaja roko modrosti se otroci učijo medsebojnega sodelovanja in učenja, 

kako preživljati čas s starejšimi ljudmi, kako se vesti do starejših in vseh tistih, ki so kakorkoli 

pripravljeni deliti svoje znanje in izkušnje z otroki v Vrtcu Ptuj.  

Ta projekt je v letošnjem šolskem letu v takšni obliki odpadel, saj ni bilo dovoljeno druženje, 

sploh pa ne z oskrbovanci v domovih za starejše, ki so najranljivejša skupina.  Da pa bi jim vseeno 

popestrili in polepšali dni, smo se v ta namen pridružili akciji »Pošljimo nasmeh« v organizaciji 

Sekcije študentov zdravstvene nege in babištva in Zveze študentov medicine Slovenije. Otroci so 

naslikali risbe, s katerimi smo varovancem v domu upokojencev vsaj za trenutek polepšali 

trenutke ter jim dali vedeti, da niso sami in da mislimo nanje. Ker imamo Dom upokojencev Ptuj 

v neposredni bližini vrtca, kjer se je v decembru 2020 izvajalo nujno varstvo, smo risbe dostavili 

kar k njim. Prepričani smo, da smo varovancem doma upokojencev s tem vsaj malo polepšali  

praznične dni in narisali nasmeh na obraz. 

 

11.4.2 Menjaj branje in sanje in Knjižni nahrbtnik 

V projektu Menjaj branje in sanje/Knjižni nahrbtnik je v šol. l. 2020/2021 sodelovalo 124 otrok 

iz treh enot Vrtca Ptuj. 

Branje je prav gotovo eno izmed prioritetnih področij jezika, ki je prisotno vsakodnevno, v takšni 

ali drugačni obliki. Trudimo se spodbujati in razvijati bralno kulturo, ozaveščati starše o pomenu 

zgodnjega stika otroka s knjigo in spodbujati družinsko branje. Projekt je bil osredotočen na 

krepitev in širjenje bralne kulture ter k spodbujanju literarne razgledanosti. Zavedamo se, da je 
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razvoj govora za otroke v predšolskem obdobju ključnega pomena, zato je bil naš cilj vzbuditi 

željo po prebiranju knjig, navajanje na lepo ravnanje in rokovanje s knjigo. Otroci so doma na 

knjižni polici poiskali slikanico, ki so jo bili pripravljeni  podarili svojemu knjižnemu prijatelju v 

skupini. V vrtcu so si slikanice medsebojno zamenjali. Otroci so nato podarjeno knjigo odnesli 

domov in uživali v branju s svojo družino. V sklopu projekta so v posameznih oddelkih obiskali 

tudi knjižnico in prisluhnili pripovedovanju knjižničarke.   
 

S projektom KNJIŽNI NAHRBTNIK želimo doseči, da bi otroci in starši več časa preživeli ob 

knjigi, se pogovarjali in predvsem tkali čisto posebne vezi in navdušenje nad pisano slovensko 

besedo. Skozi dejavnosti otroke spodbujamo, da v vrtcu povedo nekaj o zgodbi, svojih občutkih, 

mislih, zgodbo likovno izrazijo in vse to delijo z ostalimi otroki v oddelku. S tem otroke navajamo 

na jasno izražanje in nastopanje pred skupino. Nenazadnje pa je najbolj dragoceno spodbujanje 

skupnega branja doma, saj vsak otrok s ponosom nese domov nahrbtnik s slikanicami ter s tem 

zagotovo spodbudi k skupnemu branju tudi ostale člane družine.  

 

11.4.3  Dediščina v rokah mladih 

Je projekt, ki je ciljno usmerjen v spoznavanje, negovanje in ohranjanje tradicije, zgodovine in 

kulturne dediščine.  Otroke smo spodbudili, da so raziskovali zgodovinske znamenitosti mesta 

Ptuj. Ker nam prav naše mesto in njegova okolica nudita veliko zgodovinskih spomenikov in 

znamenitosti, smo jih skupaj z otroki raziskovali tudi preko projekta Vrtca Ptuj »Doma sem ob 

reki Dravi« ter v sodelovanje povabili in vključili tudi starše otrok. Čeprav je spoznavanje 

tradicije in srečevanje z zgodovino Ptuja prisotno v rednem programu prav vsakega oddelka, se 

je 140 otrok iz petih enot s to tematiko srečevalo načrtno in pogosteje. Vsaka enota je raziskovala 

zgodovinsko znamenitost v svoji okolici, ki so jo sami izbrali. Tako so otroci v sklopu projekta 

spoznavali staro mestno jedro, spomenike, Ptujski grad in Grad Ristovec v bližnji okolici.  Na to 

tematiko je nastalo ogromno likovnih izdelkov, s katerimi smo sodelovali na raznih likovnih 

natečajih.  

 

11.4.4  Unesco vrtički 

S projektom UNESCO vrtički, ki ga uspešno izvajamo že vrsto let, smo želeli otroke vzpodbuditi 

k opazovanju narave, jih navdušiti, da preživijo čim več časa na prostem, jih seznaniti in naučiti 

razumeti, da nam narava lahko veliko nudi in nas tudi veliko nauči. Ob raziskovanju in opazovanju 

rastlin in živali v naši okolici in vrtčevskem vrtičku so se otroci naučili živeti z naravo, se naučili 

odgovornosti do okolja ter poskrbeti za svoje zdravje. Otroci so se naučili nekaj osnovnih opravil 

na vrtu, predvsem pa spoznali vrednost narave. V okolici vrtcev smo uredili skalnjake, gredice in 

cvetlična korita, ter na visokih gredah uredili vrtičke, kamor smo sadili in sejali različne vrtnine 

in zelišča. Otroci so preko izkustvenega učenja spoznavali zelenjavo, zelišča in sadje ter 

spoznavali celoten proces od semena do priprave končne jedi. Otroci so najbolj uživali ob končni 

pripravi in okušanju jedi (sadje, zelenjava, solate, juhe, namazi…). 

Eden izmed prioritetnih ciljev je zagotovo spoznanje, da hrano (lahko) pridelamo sami, za to pa 

sta potrebna skrb in delo. V projektu je v šol. l. 2020/21 sodelovalo 322 otrok iz devetih enot.  
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11.4.5 Unesco ASP-tek mladih 

Je unesco projekt Gimnazije Ptuj in je letos bil že sedmi po vrsti. Tudi ta projekt je bil letos zaradi 

epidemije Covid-19 izveden v prilagojeni obliki. Tek je namesto skupnega množičnega dogodka 

potekal virtualno. Vsi sodelujoči so tekli zase na svojih domačih poteh in igriščih. V Vrtcu Ptuj 

je na teku sodelovalo skupno 11 najstarejših oddelkov, ki so tekli v svojih »mehurčkih«. Vsak 

oddelek si je izdelal svoj slogan. Organizatorju projekta smo posredovali fotografije iz teka skupaj 

z razglednico in se tako na daljavo povezali z mnogimi »unescovci« širom Slovenije in tako 

povezali kulturo športa s kulturo miru, kar je osnovni namen in cilj projekta. 

 

 

11.5  Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV 

V nacionalnem projektu Turistične zveze Slovenije in Skupnosti vrtcev Slovenije Turizem in 

vrtec na temo Z igro do prvih turističnih korakov je v letošnjem šolskem letu sodelovalo 19 

oddelkov iz sedmih enot Vrtca Ptuj. Letošnja vsebina projekta je bila MOJ KRAJ, MOJ »CHEF«. 

Namen projekta je bil otrokom  predstaviti in približati lokalno, tradicionalno hrano ter spoznati 

morebitne priznane »chefe« v okolici.  Otroci so bili pri tem aktivno vključeni v raziskovanje, 

spoznavanje in sodelovanje pri pripravi hrane iz lokalnih sestavin ter okušanje. Žal je zaradi 

upoštevanja ukrepov odpadlo veliko načrtovanih dejavnosti, ki so bile povezane z raznimi obiski 

zunanjih sodelavcev. 

Otroci so spoznavali kulinarične posebnosti našega kraja (pustne krofe in druge tradicionalne jedi 

ob družinskih praznikih), sami pridelovali sadje, zelenjavo in zelišča na vrtičkih ob vrtcu, 

pomagali pri pripravi preprostih jedi in napitkov, se igrali igre vlog kuhinja-restavracija in se učili 

kulturnega vedenja pri mizi. Preko vsebin projekta so otroci pridobili nove izkušnje in nova 

znanja o jedeh, sestavinah in njihovi pripravi ter spoznanje, da lahko hrano pridelamo tudi sami.  

 

11.6  PASAVČEK  

(več pod točko 10.7) 

 

11.7  KORAK K SONČKU 

Projekt Korak k sončku smo uvedli z namenom večje vključitve in povezovanja oddelka za otroke 

s prilagojenim programom z ostalimi oddelki. Otroci in strokovni delavki razvojnega oddelka 

(RO) so se vključevali v aktivnosti življenja in dela drugih oddelkov v enoti ter sodelovali v 

lokalni skupnosti. Otroci večinskih oddelkov so tako imeli možnost spoznati vrstnike, ki 

potrebujejo več prilagoditev, potrpežljivosti in nemalokrat pomoč pri izvajanju aktivnosti.  
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Skozi različne dejavnosti smo sledili ciljem projekta: 

- sprejemati in razumeti vsakršno drugačnost, 

- opomniti na dobrobit sprejemanja drugačnosti v družbi, 

- oblikovati strpno družbeno in socialno klimo, ki bo otrokom, mladostnikom in odraslim z 

invalidnostjo omogočila enake možnosti kot jih imajo sovrstniki, 

- spodbujati k opazovanju, sprejemanju in odobravanju posebnosti oziroma različnosti med 

ljudmi, 

- vzgajati za vrednote, ki pripomorejo k boljši inkluziji vseh ljudi. 

 

V letošnjem šolskem letu je bilo nekoliko manj neposrednega vključevanja in sodelovanja z 

ostalimi oddelki, saj smo zaradi navodil in priporočil MIZŠ in NIJZ izvajali program izključno v 

mehurčkih.  

 

Oddelek otrok s prilagojenim programom je v sklopu projektov sodeloval tudi s SONČKOM - 

Zvezo društev za cerebralno paralizo Slovenija.  
 

Vključili smo se v vseslovensko akcijo »Pobarvajmo dan«, kjer je sodelovalo več javnih zavodov. 

Dogodek je organizirala OŠ Ljudevita Pivka. Otroci iz dveh rednih oddelkov so skupaj z 

oddelkom s prilagojenim programom pobarvali iz lesene plošče izrezana drevesa. Sodelujoči so 

se povezali na daljavo in predstavili vsak svoje izdelke, ki so nato krasili t.i. »Park srečnih dreves« 

pri OŠ Ljudevita Pivka na Ptuju. Ob otvoritvi razstave so organizatorji zapisali: »Povezani na 

daljavo, smo ustvarjali vsak na svojem koncu – a s skupno mislijo, da bo park, ki je nastajal, tista 

točka v mestu, v kateri se bomo dobro počutili vsi, ne glede na spol, starost, status ali posebne 

potrebe. Vabljeni vanj tudi vi.«  
 

SPECIALNA OLIMPIJADA je namenjena izključno otrokom v razvojnem oddelku in otrokom, 

ki imajo v vrtcu z odločbo določene prilagoditve. Gibalne vaje v razvojnem oddelku so potekale 

skozi celo šolsko leto. Najprej so pričeli s preprostimi vajami, ki so jih razdelili na manjše korake 

in vadili v igralnici, ker se otroci tam najboljše in najbolj varno počutijo. Nato so vaje stopnjevali 

in dodajali nove-zahtevnejše vaje ter utrjevali že osvojene. Vmesno delno zaprtje vrtca je 

povzročilo, da so otroci naučeno pozabili, zato je bilo ob ponovni vključitvi v vrtec potrebnega 

zelo veliko ponavljanja in utrjevanja že naučenega. Vaje so nadgrajevali tudi v zunanjem okolju. 

Letošnje naloge so bile še posebej zanimive, saj so v okviru programa prejeli nahrbtnik z novimi, 

zanimivimi pripomočki. Nekaj časa so vaje aktivno ponavljali in na koncu prav vse uspešno 

osvojili. Zaključno prireditev so si zaradi epidemije in dela v mehurčkih pripravili in izpeljali sami 

v okviru oddelka.   
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11.8 RAZVOJNA NALOGA »VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE – 

USTVARJANJE UČNIH OKOLIJ ZA 21. STOLETJE 

 

V šolskem letu 2020/2021 smo se priključili razvojni nalogi Zavoda za šolstvo z naslovom 

»Varno in spodbudno učno okolje-Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje«, ki bo trajala tri 

šolska leta, do septembra 2023. V razvojni nalogi aktivno sodeluje šest strokovnih delavk iz treh 

oddelkov.  

Namen in cilji razvojne naloge so: 

- zagotavljati višjo procesno kakovost vrtca in ustvarjati spodbudno in inovativno učno 

okolje v vrtcu; 

- zagotavljati optimalen razvoj in napredek vsakega otroka; 

- razvijati VIZ prakso, ki temelji na Kurikulu za vrtce in načelih 

inovativnega/spodbudnega učnega okolja; 

- uvajati in preizkušati elemente formativnega spremljanja; 

- prizadevati si za kulturo vključujočega vrtca (spodbudno učno okolje, kjer je 

pomembna participacija vsakega otroka in odraslega v procesu učenja); 

- prizadevati si k dokumentiranju razvoja, učenja in napredka otrok, kar je izhodišče 

za načrtovanje VIZ dela; 

- vključevati otroke v sooblikovanje in načrtovanje učnega procesa, procesa 

vrednotenja in samovrednotenja;    

- širiti dobro prakso med sodelavce v vrtcu in med vrtci (mreženje); 

- akcijsko raziskovanje lastne prakse. 

Članice razvojnega tima so v vzgojno-izobraževalno delo vnašale elemente formativnega 

spremljanja in inovativnih učnih okolij, spremljale počutje, vključenost in napredek otrok, 

dokumentirale in vrednotile dokaze procesa učenja, sodelovale s člani razvojnih timov drugih 

vrtcev na medsebojnem mreženju, skrbele za strokovno rast in se izobraževale v okviru razvojne 

naloge. Ob koncu šolskega leta smo na regijskem srečanju vrtcev, ki je potekalo na daljavo, uspeli 

predstaviti dve praktični predstavitvi spremljanja napredka otrok.  
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11.9  MREŽE ŠOL IN VRTCEV: ZNAMO KOMUNICIRATI S STARŠI?  

 

Razlogi vključitve v program: 

Ob koncu šol. leta 2019/20 smo v Vrtcu Ptuj izvedli anketo med strokovnimi delavkami o 

zadovoljstvu z izobraževalnimi vsebinami, ki jih ponujamo v Vrtcu Ptuj. Večina strokovnih 

sodelavk pogreša strokovna izobraževanja s področja komunikacije s starši, zato smo se odločili, 

da bomo v šolskem letu 2020/21 sodelovali v programu Mrež, ki jih ponuja Šola za ravnatelje in 

izbrali temo »Znamo komunicirati s starši!?«. Zaradi epidemioloških razmer so bile vse tri 

delavnice (v več izvedbah) izpeljane  preko videokonferenčne platforme zoom. Vseh treh delavnic 

se je aktivno udeležilo 82 strokovnih delavk.  

Pri svojem delu je razvojni tim izhajal iz rezultatov ankete Komunikacija s starši v Vrtcu Ptuj, ki 

jo je posredoval vsem strokovnim delavkam. Zaradi epidemioloških razmer in zaprtja vrtcev je z 

izvajanjem delavnic začel nekoliko kasneje, tako da se bo vsebina in program nadaljeval še v 

šolskem letu 2021/22. V letošnjem šolskem letu je razvojni tim strokovnim delavkam podal 

strokovna znanja s področja komunikacije. Pri tem so si članice tima pomagale z izročki, ki so 

jim bili posredovani na zoom srečanjih v sodelovanju s Šolo za ravnatelje.  

Glede na rezultate ankete Komunikacija s starši v Vrtcu Ptuj, na katero se je odzvalo 86 % 

strokovnih delavk, smo izbrali področje izboljšave: 

 -  komunikacija s konfliktnimi in »zahtevnimi» starši. 

Članice strokovnega tima so strokovne delavke spodbudile k njihovemu ozaveščanju znanj s 

področja komunikacije, ki jih že imajo, prav tako so jim podale nova (spo)znanja s področja 

ustrezne komunikacije. Izvedle so tri delavnice z več ponovitvami na katerih so izpostavile: 

- Pogoj dobre komunikacije je dobro počutje in pozitivna naravnanost vpletenih v odnos oz. 

medosebno komunikacijo  (dobro počutje v lastnem telesu). To je proces, ki od nas zahteva 

delo na sebi. Samo od nas je odvisno, kako dobro ga opravljamo.  

- Predstavile so pozitivno, asertivno komunikacijo ter pomen empatije. 

- V sodelovanju s strokovnimi delavkami so pripravile predlog vabila na roditeljski sestanek 

in smernice, kako naj le-ta poteka.  

Razvojni tim bo dejavnosti razširil še v naslednje šolsko leto.  
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12. OBOGATITVENA PROGRAMA TUJIH JEZIKOV  
 

Obogatitveni program zgodnjega učenja tujega jezika nemščine in angleščine je integriran v 

dnevni program vseh oddelkov drugega starostnega obdobja (3−6 let). Dejavnosti so ciljno, 

vsebinsko in metodično povezane z drugimi dejavnostmi v oddelku ter ciljno sledijo kurikulumu 

za predšolsko vzgojo in izobraževanje. Izvedbo smo morali v skladu z epidemiološko sliko in 

navodili NIJZ prilagajati in smo delo glede na število oddelkov v enoti prilagajali tako, da so 

vzgojiteljice obogatitvenega programa tedensko ali več menjale enote.  

Pri izvajanju obogatitvenih dejavnosti so strokovne delavke največji poudarek dajale otrokovi 

možnosti svobodnega izražanja, tako govorno, z gibom, mimiko, lastno izraznostjo in 

ustvarjalnostjo. 

Kot vsako leto sta tudi v tem šolskem letu vzgojiteljici pri izvajanju obogatitvenih programov 

prilagodili cilje in vsebine starosti otrok, razvojnim sposobnostim in interesu.   

 

Pri seznanjanju s tujim jezikom sledimo ciljem, ki jih navaja tudi kurikulum in veljajo tako za 

materni kot tudi tuji jezik: 

- jezik kot objekt igre, 

- zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in drugih kultur, 

- poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika in spodbujanje ustvarjalnosti, 

- doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke, 

- razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti, 

- spodbujanje jezikovne zmožnosti (artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija,…), 

- doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika. 
 

Uvajanje tujega jezika v predšolskem obdobju je nujno povezati z gibanjem, glasbo, zgodbami in 

različnimi didaktičnimi igrami, saj se otroci skozi igro hitro in nezavedno učijo, stik s tujim 

jezikom pa postaja izziv, miselno zahtevna a hkrati zabavna dejavnost, kar je nedvomno dobra 

popotnica za nadaljnje učenje tujega jezika. 
 

Kot dodana vrednost rednemu programu so gotovo skupne akcije vzgojiteljic obogatitvenih 

programov, pri katerih so se jeziki prepletali (slovenščina, nemščina, angleščina), otroci pa so z 

navdušenjem sodelovali v dejavnostih.  

Skupne dejavnosti vzgojiteljic obogatitvenega programa: 

• Spoznavno-uvajalni teden (september 2020): obe vzgojiteljici obogatitvenih dejavnosti 

angleščine in nemščine sta se otrokom predstavili skupaj ter pokazali svoji maskoti 

(nemščina-sova, angleščina-opica). Le-ti sta bili stalni spremljevalki in motivacijsko 

povezovalni člen v komunikaciji z otroki ob spoznavanju tujih jezikov skozi celo šolsko 

leto. Naučili sta jih osnove pozdrava in slovesa ter poimenovanja posamezne maskote. 

• Teden mobilnosti (14.9.−18.9.2020): vzgojiteljici obogatitvenih dejavnosti otroke s 

pogovorom pripeljeta do tega, da začno razmišljati o čim manjši uporabi avtomobilov in 

večji uporabi javnega prevoza (avtobusa) ter jih spodbudita k hoji in kolesarjenju do vrtca. 

Otroci opišejo velik izdelan (ploski) avtobus, nato sta se pridružili še maskoti, ki sta 

povezali vso dejavnost z gibanjem, plesom in slovensko pesmijo "Kolesa avtobusa se vrte" 

ter isto pesmijo v obeh tujih jezikih. Slovo je bilo v znamenju zavedanja uporabe javnih 

sredstev in pomembnosti hoje. 
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• Evropski dan/teden tujih jezikov (21.9.−25.9.2020): Teden je bil zasnovan na osnovi 

FIT pedagogike, torej gibanja. Preden so otroci prejeli navodila, so ponovili že znane 

besede in besedne zveze v obeh tujih jezikih. Vzgojiteljici obogatitvenih dejavnosti sta 

vsaka zastavo svojega jezika pritrdili na drugi konec (notranjega ali zunanjega) prostora. 

Otroci so se med različnimi gibanji po prostoru, na plosk razporedili pod poljubno zastavo, 

kjer je vzgojiteljica dotičnega jezika. Le-ta jim je povedala besedno zvezo, katero so 

morali otroci prevesti v jezik pod izbrano zastavo (npr.; Kako si?=How are you?). 

Ponovno je sledilo gibanje po prostoru. 

 

13. BOLNIŠNIČNI ODDELEK 
 

V šolskem letu 2020/2021 smo oblikovali polovični oddelek v Splošni bolnišnici Ptuj. Delo v 

bolnišničnem oddelku je bilo zasnovano tematsko, vezano na letne čase in aktualne vsebine ter na 

projekt vrtca. Delo je bilo načrtovano za prvo in drugo starostno skupino z nadgradnjo za šolske 

otroke. Vzgojiteljica je globalne in splošne cilje povezovala s Kurikulom, konkretne cilje pa je 

prilagajala starosti prisotnih otrok ter specifičnim pogojem dela.  

Do konca oktobra je delo v bolnišničnem oddelku potekalo nemoteno. Vzgojiteljica je prilagajala 

izbiro pralnih igrač in didaktičnega materiala. Še več pozornosti kot že sicer je bilo potrebno 

nameniti razkuževanju igrač in drugih površin. V času razglašene epidemije (od konca oktobra 

2020 do sredine junija 2021) je bil bolnišnični oddelek začasno zaprt, saj so prostore namenili za 

potrebe covid bolnikov. Po tem obdobju se je vzgojni proces v bolnišničnem oddelku znova 

vzpostavil s še večjimi prilagoditvami. Delo je potekalo izključno po sobah, ne več v skupnem 

prostoru v igralnici. Vzgojiteljica je didaktična sredstva in drugi vzgojni material dostavila 

otrokom v sobe, kjer jih je tudi individualno obiskovala, jih spodbudila k dejavnosti, jim prebrala 

kakšno zgodbo ali se z njimi le poigrala.   

Tematsko zastavljeni cilji so bili večinoma realizirani, vendar občasno prilagojeni trenutnim 

razmeram, skupini otrok ter diferencirani glede na starost.  

 

14. NADSTANDARDNI PROGRAMI 
 

14.1  IGRE V VODI  

Zaradi epidemije virusa COVID-19 program ni bil izveden. 

 

14.2   IGRE NA SNEGU 

Zaradi epidemije virusa COVID-19 program ni bil izveden. 
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14.3  PROGRAM CICIPLANINEC 

V Vrtcu Ptuj se že nekaj let zavedamo pomena planinske vzgoje pri otrocih, saj se dejavnost Cici 

planinec izvaja že vrsto let. V šolskem letu 2020/21 se je prijavilo k dejavnosti Ciciplaninec 42 

otrok. V Vrtcu Ptuj smo kljub epidemiološkim razmeram, izvedli 2 planinska izleta, v mesecu 

juniju 2021 in sicer izlet Na Gomilo in Vurberk, ki se ju je udeležilo skupaj 22 otrok, 6 mentoric-

vzgojiteljic iz Vrtca Ptuj in 2 vodnika s Planinskega društva Ptuj.  Ponosni smo, da se v naše 

dejavnosti vključuje vedno več otrok in da prihajajo iz izletov zadovoljni, nasmejani, z novim 

znanjem in izkušnjami. Z našim delom so zelo zadovoljni tudi starši. 

Cilji, h katerim stremimo, so: 

- aktivno in bogato preživljanje prostega časa,  

- varna hoja in tekanje po hribih,  

- oblikovati pristen, čustven, spoštljiv in kulturen odnos do narave, naravnih lepot in 

bogastev, 

- skrb za naravo, 

- spoznavanje življenja v naravi, različnih življenjskih okoljih (gozd, travnik,…), 

- spoznavanje in opazovanje sprememb v naravi skozi letne čase, 

- skrb za zdravje, varnost samega sebe in ostalih udeležencev v hribih, naravi, 

- razvijanje socialnih veščin,  

- vzgoja za humane, pristne medčloveške odnose in moralno ravnanje, 

- razvijanje občutka za gibanje v hribih v vseh letnih časih, 

- seznanitev z nevarnostmi v hribih, 

- seznanjenje s tehničnimi pripomočki (kompas, svetilka,…), 

- razvijanje strpnosti (spoštovanje in upoštevanje drugačnosti), 

- samostojnosti, 

- doživljanje veselja ob doseganju ciljev. 

 

Otroci so se na izletih gibali v naravi in jo tudi spoznavali, se navajali na samostojnost in 

odgovornost do sebe in drugih, spoznali vrstnike iz drugih enot Vrtca Ptuj, krepili medsebojne 

odnose ter prijateljske vezi in urili vzdržljivost ter hojo po različnih terenih in podlagah. 

Marsikateri otrok je prvič šel na izlet brez staršev ali moral sam skrbeti za svoje stvari. Takšne 

izkušnje so v današnjem načinu življenja vsakemu otroku dragocena popotnica. 

 

15. SODELOVANJE Z OKOLJEM 
 

Skozi šolsko leto z veseljem sprejmemo različna povabila k sodelovanju z zavodi, društvi, 

delovnimi organizacijami ipd. Sodelovanje poteka v obliki javnih nastopov otrok, animacij in 

vodenja delavnic strokovnih delavk, promocij, druženj, obiskov otrok v različnih ustanovah, 

razstavljanjem likovnih izdelkov, ipd. Letos je bilo zaradi upoštevanja ukrepov NIJZ in MIZŠ 

sodelovanja z okoljem in zunanjimi sodelavci nekoliko manj kot prejšnja leta.  
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Sodelovanja v šolskem letu 2020/2021 so kronološko zabeležena v spodnji tabeli. 
Datum  Dogodek Sodelujoči / kraj Vsebina 

16. 9. 

 2020 

 

SPV MO Ptuj, 

Evropski teden 

mobilnosti, 

poligon 

Kolesarček 

Oddelki 4–6 in 5−6 let. Otroci so se preizkusili na poligonu 

»Kolesarček« pred MO Ptuj. 

21.–23. 

9. 2020 

SPV MO Ptuj, 

Prometna vila 

predstava o 

prometu 

Strokovni delavki vrtca, 

otroci 4. r. OŠ. 

Strokovni delavki vrtca sta odigrali predstavo 

»Prometna vila« za učence 4. razredov vseh 

ptujskih osnovnih šol, v šestih ponovitvah. 

1. 10. 

2020 

Podelitev 

Žgečevih priznanj 

Društvo ravnateljev 

ptujskega področja; 

strokovni delavci šol in 

vrtcev. 

Prejemnice priznanj: 

Jana Janžekovič, 

Sabina Brkič, 

Brigita Skaza, 

Darja Hanželič, 

Marjetica Kamenšek. 

16.–17. 

12.  2020 

»Veseli 

december«  

Strokovne delavke vrtca, 

MO Ptuj. 

V enotah vrtca smo organizirali delitev 

novoletnih daril, ki so jih za svoje otroke 

prevzeli starši. 

 

December 

2020 

Predstava Iz 

dežele dedka 

Mraza 

Strokovne delavke, Petv, 

g. Rado Škrjanec. 

V sodelovanju z lokalno PeTV smo posneli 

kratek film »Iz dežele dedka Mraza«, kateri se 

je v prazničnem času predvajal na You Tube 

kanalu, na FB socialnem omrežju strani PeTV 

in Vrtca Ptuj ter v rednem programu lokalne 

PeTV. 

10. 2. 

 2021 

Obisk 

predsednika  

Boruta Pahorja 

Enota Mačice, predsednik 

Borut Pahor z delegati, 

mediji. 

V sklopu obiska in delovnega sestanka s člani 

civilne zaščite v Podravju nas je obiskal 

predsednik republike g. Borut Pahor. Obisk je 

potekal na terasi enote Mačice z upoštevanjem 

vseh priporočil, otroci iz enote Mačice so 

pripravili krajši nastop s pustno vsebino. 

11. 2. 

2021 

Snemanje otrok 

(oblečene v 

pustne 

etnografske like) 

za osrednjo 

karnevalsko  

oddajo (BKtv) 

Oddelki 4–6 in 5–6, BKtv Otroci so sodelovali pri snemanju posebne 

nedeljske televizijske oddaje »Spoštujmo 

tradicijo, obujajmo spomine« ki je bila 

predvajana na več  televizijskih postajah 

namesto osrednje nedeljske pustne povorke. 

12. 2. 

2021 

Snemanje pustnih 

dejavnosti v 

enotah 

PeTv, enote Televizija PeTv je posnela pustno dogajanje v 

enotah Vrtca Ptuj. 

28. 2. 

2021 

Srčna pisma Enota Trobentica Izdelovanje spodbudnih voščil za otroke z 

redkimi boleznimi. 

Februar 

2021 

Ogled zbirke 

Etnografskih 

pustnih likov 

Otroci Vrtca Ptuj, 

Pokrajinski muzej Ptuj-

Ormož 

Več oddelkov si je v pustnem  času ogledalo 

stalno zbirko Etnografskih pustnih likov.  

18. 3. 

2021 

Snemanje vsebin 

projekta Doma 

sem ob reki Dravi 

(Tinček Ivanuša) 

Strokovne delavke in 

otroci 5−6 let iz enote 

Zvonček 

Otroci so sodelovali pri snemanju vsebin 

projekta Vrtca Ptuj. 
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30.−31. 3. 

2021 

Fotografiranje 

otrok za izdajo 

brošure projekta 

»Doma sem ob 

reki Dravi« 

Oddelki 4–6 in 5–6 let Potekalo je fotografiranje vseh najstarejših 

oddelkov na posameznih točkah mesta Ptuj, ki 

smo jih vključili v brošuro projekta »Doma 

sem ob reki Dravi«. 

10. 4. 

2021 

12. dan za 

spremembe 

Slovenska filantropija, vse 

enote Vrtca Ptuj 

Vse enote so sodelovale v vseslovenski akciji 

»Dan za spremembe«. Družine smo z brošuro 

»Doma sem ob reki Dravi« povabili k 

raziskovanju mesta, s čimer smo vzpodbujali 

zdrav način življenja in spoznavanje kulturne 

dediščine. Z obiskom določenih točk v mestu 

Ptuj in bližnji okolici so udeleženci na aktiven 

in predšolskim otrokom prilagojen način 

spoznavali zanimive kotičke mesta, 

znamenitosti, kulturno dediščino, zgodbe in 

naravne danosti. 

22. 4. 

2021 

»Skupaj 

pobarvajmo dan« 

(OŠ Ljudevita 

Pivka) 

Otroci iz RO enote 

Marjetica. 

Otroci iz enote Marjetica so sodelovali v 

projektu OŠ Ljudevita Pivka »Skupaj 

pobarvajmo dan« s poslikavo dreves. Potekala 

je spletna predstavitev zaključka projekta. 

5. 5. 2021 Ogled grajske 

tiskarne in grajske 

kleti 

Oddelek 5–6 let iz enote 

Tulipan, g. Rado Škrjanec 

Otroci odd. 5–6 let iz enote Tulipan so si 

ogledali staro grajsko tiskarno. 

12. 5. 

2021 

Gimnazija Ptuj, 

UNESCO tek 

Otroci stari 5–6 let in 

strokovne delavke 

Otroci so sodelovali v projektu Gimnazije 

Ptuj.  

18. 5. 

2021 

Ogled zbirke 

glasbil in orožja 

otroci enote Tulipan in 

oddelek 3–4 enote Mačice 

jasli,  Pokrajinski muzej 

Ptuj-Ormož 

Otroci so si ogledali glasbeno zbirko na 

ptujskem gradu. 

21. 5. 

2021 

Ogled rova pod 

ptujskim gradom 
Oddelek 3−4 enote 

Mačice jasli, Zavod Tura 

Ptuj 

Otroci so si ogledali rov pod ptujskim gradom. 

24.–27. 

5. 2021 

SPV MO Ptuj; 

predstava 

Prometna vila 

Oddelki 4–6 in 5–6 let Predstava »Prometna vila«.  

26. 5. 2021 - snemanje predstave s strani Petv, 

katero si je ogledal tudi predsednik SPV MO 

Ptuj, g. Franc Kozel in svetnica Marta Tušek. 

25. 5. 

2021 

Snemanje filma 

»Trajnostna 

mobilnost« 

Oddelek 5–6 enote 

Tulipan, Jože Robežnik z 

ekipo TV 

Otroci so sodelovali pri snemanju oddaje. 

27. 5. 

2021 

Svetovni dan 

čebel 
Oddelek 3−4 enote 

Mačice jasli, Čebelarsko 

društvo Ptuj 

Otroci so si v vrtcu ogledali čebele v 

opazovalnem panju. 

27. 5. 

2021 

Zunanja presoja Zunanji presojevalci SIQ V vrtcu je bila opravljena zunanja presoja 

vodstva, enote Vijolica in vodij posameznih 

nalog (vodenje strokovnih aktivov in vodenje 

projektov). 

1. 6. 2021 Predstavitev 

brošure »Doma 

sem ob reki 

Dravi« 

Oddelek 5–6 let iz enote 

Tulipan, RTV S1, Mateja 

Tomašič 

Otroci so sodelovali pri predstavitvi brošure 

»Doma sem ob reki Dravi« s snemanjem v 

mestu. 



       

Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Vrtca Ptuj za šolsko leto 2020/2021 38  

4. 6. 2021 Ogled gledališča Oddelek 3−4 enote 

Mačice jasli, Mestno 

gledališče Ptuj  

Otroci so si ogledali prostore gledališča, 

dvorano, oder, rekvizite in pomerjali oblačila 

in pokrivala iz različnih predstav. 

5. 6. 2021 Izlet Ciciplaninec 

na Gomilo 

 12 otrok, strok. delavke, 2 

vodnika PD Ptuj 

izlet v nadstandardnem programu 

Ciciplaninec.  

7. 6. 2021 Medena zgodba Oddelek 2–3 in 3−4 enote 

Mačice jasli, Čebelarska 

zveza Slovenije, 

Čebelarsko društvo Ptuj 

Otroci so si ogledali potujoči paviljon- 

prevozni čebelnjak, namenjen predstavitvi 

čebeljih panjev in tehnologiji pridobivanja 

medu.   

9. 6. 2021 27. kolesarska 

dirka po Sloveniji 

Enote narcisa, Marjetica, 

Tulipan in Trobentica 

Otroci so spremljali kolesarsko dirko, ki je 

potekala mimo nekaterih enot Vrtca Ptuj. 

Enota Narcisa je poskrbela za ureditev 

razstave in transparentov za navijanje. 

9.–11. 6. 

2021 

Fotografiranje 

Foto Difera  

Vsi oddelki Vrtca Ptuj Organizirali smo zaključno fotografiranje 

vseh oddelkov. 

11. 6. 

2021 

Mini maturanti Oddelki 5–6 let V vseh enotah je potekalo slovo mini 

maturantov, v enoti Tulipan je Tinček Ivanuša 

dogajanje tudi posnel. 

14. 6. 

2021 

Likovna razstava 

Poletje na 

travniku 

Enota Spominčica, 

Mercator-Rimska peč 

Enota Spominčica je pripravila razstavo 

otroških izdelkov. 

19. 6. 

2021 

Izlet Ciciplaninec 

na Vurberk 

10 otrok, strok. delavke, 2 

vodnika PD Ptuj 

Izlet v nadstandardnem programu 

Ciciplaninec. 

celo 

šolsko 

leto 

Likovne razstave Lekarna Breg Enota Zvonček pripravlja razstave otroških 

izdelkov. 

celo 

šolsko 

leto  

Pravljične urice, 

izposoja knjig 

Knjižnica Ivana Potrča, 

vse enote 

Jezik, kultura branja, izposoja knjig, 

pravljične urice. 

 

16. SODELOVANJE S STARŠI  
 

V Vrtcu Ptuj se zavedamo, da je uspešno sodelovanje s starši in komunikacija v trikotniku otrok-

starš-strokovni delavec zelo pomembna za vzpostavitev pristnih in zaupanja vrednih odnosov, ki 

so osnova dobremu počutju in zadovoljstvu vseh sodelujočih. Kot eden izmed prednostnih ciljev 

Vrtca Ptuj že ustaljenim oblikam sodelovanja s starši dodamo še kakšno novo, drugačno, 

povezovalno.  

V šolskem letu 2020/21 smo bili postavljeni pred nove izzive, kako kljub omejevanju združevanja, 

upoštevanju ukrepov in priporočil NIJZ in MIZŠ ostati s starši povezani in v stiku. Strokovne 

delavke so si kljub temu, da veliko otrok v času epidemije in nujnega varstva, ni obiskovalo vrtca, 

prizadevale ohraniti stik s starši in otroki. Klasične oblike druženja staršev in otrok so zamenjale 

nove oblike. Strokovne delavke so iskale nove načine sodelovanja s starši, ki so večinoma 

potekale na daljavo.   

V mesecu avgustu 2020 smo izvedli uvodne roditeljske sestanke za starše otrok novincev v 

šolskem letu 2020/2021. Ob tem so starši dobili informacije o delovanju in dnevnem redu 

posamezne enote, svetovalni delavki sta starše s krajšim predavanjem seznanili z načini in 
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možnostmi uvajanja otroka v vrtec, da bi le to potekalo čim bolj umirjeno za vso družino. Po 

skupnem delu so starši spoznali strokovni delavki, ki bosta skrbeli za njihovega otroka, hkrati so 

si lahko ogledali prostore enote in matično igralnico ter dobili odgovore na konkretna vprašanja 

v zvezi z svojim otrokom, življenjem in delom v oddelku, prilagajanjem, prehrano ipd.  

V vseh oddelkih so bili v mesecu septembru 2020 organizirani roditeljski sestanki, za oddelek, ki 

se je odprl tekom šolskega leta, pa ob odprtju. Mesečno so se izvajale pogovorne ure, čeprav 

večinoma v prilagojeni-spletni obliki. Termin pogovornih ur je bil določen za vsak oddelek 

posebej.  

 

V tem šolskem letu se je E-asistent ponovno pokazal kot učinkovito komunikacijsko sredstvo v 

prenosu dvosmernih informacij s starši, saj so informacije hitro dostopne. Še posebej se je ta 

komunikacija izkazala kot prednost v času delnega zaprtja vrtcev, ko je bilo veliko otrok doma, 

saj so vzgojiteljice preko tega komunikacijskega kanala ohranjale stik s starši in predvsem otroki. 

Staršem so pošiljale ideje za delo z otroki doma; zgodbice, pesmi in primere dejavnosti.  

Sodelovanje s starši je potekalo tudi preko predstavnikov staršev v Svetu Staršev in v Vrtcu za 

starše. V sodelovanju z Lokalno akcijsko skupino za preprečevanje zasvojenosti v MO Ptuj smo 

izvedli  preventivni program Vrtec za starše. Staršem otrok, vključenih v Vrtec Ptuj, in drugim 

zainteresiranim smo ponudili bogat program različnih vsebin in odličnih predavateljev, ki so nas 

bogatili s svojim znanjem in izkušnjami. Tudi to smo bili primorani izvajati na daljavo. Ob prvi 

jesenski spletni izvedbi predavanja Marka Juhanta smo ugotovili, da je spletna oblika 

izobraževanja staršem (in zaposlenim) dostopnejša, kar se je pokazalo ob visokem številu ogledov 

ponujenega predavanja. V programu Vrtca za starše je odpadlo zadnje predavanje, ki je bilo 

predvideno v živo, vendar zaradi slabe epidemiološke slike takšna oblika izvedbe ni bila možna.  
 

 

 

VRTEC ZA STARŠE v šol. l. 2020/2021 

TOREK, 

27. 10. 2020, 

ob 18. uri 

KAJ MOJ OTROK ŽE ZMORE? 

Marko Juhant, predavatelj, pisatelj, spec. ped. MVO 

PONEDELJEK, 

23.11. 2020, 

ob 18. uri 

SKUPNA POT VRTCA IN STARŠEV 

Dr. Sebastjan Kristovič, izr. prof. dr. logoterapevt 

 

TOREK,  

19. 1. 2021,  

ob 18. uri 

VZGOJA K SAMOSTOJNOSTI 

Dr. Zdenka Zalokar Divjak, red. prof., dr., univ. dipl. psih., spec. 

logoterapije 

TOREK,  

2. 2. 2021,  

ob 18. uri 

OTROK ZA ZDRAV RAZVOJ POTREBUJE LJUBEZEN IN 

VZGOJO 

Dr. Zdenka Zalokar Divjak, red. prof., dr., univ. dipl. psih., spec. 

logoterapije 

TOREK,  

30. 3. 2021,  

ob 17. uri  

PRIMERNE SENZOMOTORIČNE IZKUŠNJE- DOBER RAZVOJ 

MOŽGANOV 

Andreja Zorman, dipl. fiziot., terapevtka RNO (Bobath) 
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17. PREDNOSTNE NALOGE V ŠOL. LETU 2020/2021 
 

Za šolsko leto 2020/2021 smo izbrali tri prednostne naloge glede na udeležence VIZ:  

Z vidika odnosa do staršev: 

o spodbujanje staršev k aktivnemu sodelovanju in povezovanju družine z vrtcem. 

Z vidika do otrok: 

o pridobivanje gibalnih izkušenj z odkrivanjem in raziskovanjem v naravi in spontani igri. 

Z vidika zaposlenih: 

o uvajanje oblik in vsebin skupnega načrtovanja, izmenjava znanja in izkušenj, idej, prenosi 

dobrih praks med strokovnimi delavci na ravni enote in celega vrtca. 

 

Z vidika odnosa do staršev: 

- smo kljub omejitvam, ki so jih prinašali ukrepi zaradi epidemije, starše uspešno 

vključili  k aktivnostim projekta Doma sem ob reki Dravi, 

- smo se trudili ohraniti stik s starši preko različnih oblik obveščanja, ki je bilo pretežno 

na daljavo, 

- smo jih povabili k skupnemu raziskovanju in sodelovanju pri raznih projektih in 

dogodkih (knjižni nahrbtnik, pošiljanjem idej za skupno preživljanje časa z otrokom, 

povratne informacije staršev, povabilo na slovo mini maturantov…). 

  

Z vidika do otrok: 

- smo v dejavnosti vključevali elemente fit pedagogike, 

- smo veliko dejavnosti izvajali na prostem, kjer so imeli otroci možnost razvijati gibalne 

izkušnje z lastnim raziskovanjem v naravi z vsemi čutili (v gozdu, na travniku, na 

sprehodih, pri hoji navkreber in navzdol, na poligonih in igralih, vožnji s skiroji in kolesi, 

pri vrtnarjenju na gredicah, pri raziskovanju mesta v okviru skupnega projekta in 

odkrivanju okolice reke Drave…). 

 

Z vidika zaposlenih: 

- smo na ravni oddelkov spodbujali tandemsko načrtovanje in izvedbo dejavnosti ter delitev 

nalog v enoti,  

- smo prilagodili izvedbo vzornih nastopov na daljavo z ogledom in analizo dejavnosti 

(prenos dobrih praks, izmenjava izkušenj, strokovna rast strokovnih delavk). 
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18. SVETOVALNO DELO 
 

Svetovalna služba se je v letu 2020/21 intenzivno vključevala v kompleksno reševanje 

pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v vrtcu. Svetovalni delavki sta opravljali svetovalno 

delo z otroki, strokovnimi delavci in s starši ter sodelovali z vodstvom in zunanjimi ustanovami 

na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v vrtcu: 

• na področju klime, kulture, vzgoje in vsakdanjega reda v vrtcu, 

• na področju igre in poučevanja, 

• na področju telesnega, osebnega (spoznavnega, čustvenega) in socialnega razvoja, 

• na področju sprejemanja in uvajanja otrok v vrtec in prehoda otrok iz vrtca v šolo, 

• na področju socialno-ekonomskih stisk. 

 

Svetovalni delavki sta v šolskem letu 2020/21: 

- opravili postopek vpisa in sprejem za novo šolsko leto 2021/2022, 

- izvedli uvajalne sestanke za starše otrok novincev ob začetku šolskega leta. Zaradi razmer 

in upoštevanja ukrepov epidemije Covid-19 so bili uvajalni sestanki izvedeni po 

posameznih enotah v t.i. »mehurčkih«, 

- aktivno sodelovali na roditeljskih sestankih posameznih oddelkov, ki so potekali na 

daljavo preko videokonferenčne platforme. Za vse predšolske oddelke (10 oddelkov 5-6) 

sta izvedli srečanja na daljavo, ki je bilo izobraževalne narave: »Ali je moj otrok 

pripravljen za vstop v šolo?«, kjer sta staršem predstavili, kaj vse se od otroka pričakuje 

ob vstopu v šolo. 

      

Svetovalna delavka Katja Križe je v šol. letu 2020/2021:  

- bila vodja štajersko-koroškega aktiva svetovalnih delavk. Na aktivu je v mesecu januarju 

2021 predstavila članicam regijskega aktiva izobraževalno vsebino z naslovom Razvijanje 

pozitivne klime v vrtcu, 

- bila članica tima Mrež z naslovom Ali znamo komunicirati s starši (v okviru Šole za 

ravnatelje), ki je v šol. letu izvedel anketo med zaposlenimi in izpeljal  tri delavnice (v več 

delih) za zaposlene na temo komunikacije s starši, 

- bila koordinatorica Fit izobraževanj, 

- vodila planinsko dejavnost Ciciplaninec, 

- sodelovala v projektu Veseli december, pripravila slikopis oz. pismo za otroke MO Ptuj 

in igrala v filmski predstavi za otroke z naslovom Iz dežele dedka mraza. Kot »dedek 

Mraz« je razveselila otroke Vrtca Ptuj. 

 

Svetovalna delavka Mateja Lašič je v šolskem letu 2020/21: 

- koordinirala Vrtec za starše, ki je bil izpeljan kot tematska konferenca. V okviru 

konference se je odvilo pet predavanj, ki so potekala zaradi epidemije Covid-19 preko 

digitalnih medijih (zoom platforma, You tube kanali), 

- bila koordinatorica izobraževanj: Ničelna toleranca do nasilja; Vključevanje priseljencev; 

Govorni razvoj otroka; Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli in raziskave 

pedagoškega inštituta: Vzgojno izobraževalni proces v predšolski vzgoji in njegovi učinki 

v času epidemije bolezni Covid-19, 

- izvajala jogo za otroke. Zaradi epidemije in upoštevanja ukrepov je le-to lahko izvajala v 

mesecu juniju ali v okviru nadomeščanj v skupini.  



       

Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Vrtca Ptuj za šolsko leto 2020/2021 42  

- sodelovala v projektu Veseli december, pripravila je scenarij in igrala  v filmski predstavi 

za otroke z naslovom Iz dežele dedka mraza, 

- izdala dva strokovna članka: Vključevanje elementov igralne terapije v delo vzgojitelja, 

kot pristop pri odkrivanju psihosocialnih posledic epidemije Covid-19 (revija 

Vzgojiteljica) in Otroci s posebnimi potrebami v času koronavirusne krize (revija Educa). 

V šolskem letu 2020/21 v sklopu svetovalnega dela zaradi epidemije virusa Covid-19 niso bile 

realizirane delavnice za otroke v okviru programa NEON.   

 

18.1  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 in izdane zapisnike SB Ptuj (razvojna ambulanta s 

Centrom za zgodnjo obravnavo otrok) zagotavljamo strokovno pomoč otrokom. V letu 2019 je 

začel veljati Zakon o zgodnji obravnavi otrok. V Bolnišnici Ptuj je bil ustanovljen Center za 

zgodnjo obravnavo, s katerim redno in zelo dobro sodelujemo. Za otroke s posebnimi potrebami 

je bilo imenovanih 37 strokovnih skupin za načrtovanje, izvajanje in evalviranje 

individualiziranih programov, od tega 5 med šolskim letom 2020/21. Koordinatorici strokovnih 

skupin sta bili svetovalni delavki Vrtca Ptuj Mateja Lašič in Katja Križe.  

V oddelek, kjer izvajamo prilagojen program za predšolske otroke, so bili v šolskem letu 2020/21 

vključeni 4 otroci, med letom sta bila dodatno vključena še 2 otroka. Oddelek se nahaja v enoti 

Marjetica, kjer imajo otroci s posebnimi potrebami veliko možnosti sodelovanja z otroki iz ostalih 

skupin in tako možnost prehajanja med programi.  

Pri otrocih s posebnimi potrebami se vsako šolsko leto posebej za otroka imenuje strokovna 

skupina, ki jo sestavljajo vzgojiteljica, logopedinja, specialna in rehabilitacijska pedagoginja, 

VPO- pomočnica vzgojiteljice in svetovalna delavka. Člani strokovne skupine redno sodelujejo z  

zunanjimi strokovnimi sodelavci, pri katerih so otroci spremljani v strokovni obravnavi 

(pediatrinja dr. Vera Gušič Ljepovič in V. Kunčnik, nevrofizioterapevtka Sanja Prelog in Smiljana 

Valenko, defektologinja Milena Zavrnik, logopedinja Barbara Skledar in Aleksandra Glatz, 

psihologinja Irena Toš s CSD Ptuj). V sklopu Centra za zgodnjo obravnavo sodelujemo še z 

logopedinjo Tino Cestnik, delovno terapevtko Natalijo Šamperl, psihologinjo Katarino 

Mihajlović ter socialno delavko Diano Lorenčič.  

Tim vseh članov se je v letu 2020 sestal enkrat (preko video platforme), vsebina dela je bila 

spremljanje razvoja otrok  ter svetovanje staršem. Hkrati smo zunanjim strokovnim sodelavkam 

predstavili delo v razvojnem oddelku. Po potrebi smo se sestajali s posameznimi strokovnimi 

delavci (spremljanje nevrofiziološke in logopedske obravnave). 
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Svetovalni delavki sta opravili redno opazovanje otrok po vseh oddelkih. Več pozornosti sta 

namenili otrokom, ki imajo težave v prilagajanju in sodelovanju v skupini ter otrokom z 

razvojnimi težavami. Skupaj z vzgojiteljicami sta po potrebi za posamezne otroke izpeljali 

postopek o usmeritvi ali jih napotili v Center za zgodnjo obravnavo v Bolnišnico Ptuj. Hkrati sta 

redno izvajali svetovalne storitve za otroke, ki so imeli izdane odločbe, oz. zapisnike s timskih 

sestankov.  

Za vse otroke sta koordinirali in pripravili individualizirane programe, ki sta jih ob začetku 

šolskega leta 2020/2021 predstavili staršem. Starše sta na rednih pogovorih in evalvacijskih 

sestankih seznanjali z otrokovim napredkom in jim svetovali ob morebitnih težavah, ki so se 

pojavljale pri otrocih.  

19. DELO STROKOVNIH AKTIVOV IN PROJEKT FIT 

PEDAGOGIKA 
 

V  mednarodni projekt Fit pedagogike smo se v Vrtcu Ptuj priključili septembra 2018. Osnovni 

cilj projekta je promocija telesne dejavnosti, gibanja v povezavi z učenjem in krepitev zdravja 

otrok v vseh okoljih. 

V praksi to pomeni, da strokovne delavke področje gibanja vsakodnevno povezujejo tudi z 

drugimi področji Kurikula, iščejo načine za učenje in vzgojo, ki temelji na gibalnih in miselnih 

izzivih, nenazadnje pa želimo tudi pozitivno vplivati na »gibalno« življenje družin. 

 

V šolskem letu je delovalo 15 strokovnih aktivov. Naloge strokovnih aktivov so bile obravnavanje 

vzgojnega dela, podajanje predlogov za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega procesa, analiza le 

tega ter intenzivnejše vključevanje FIT pedagogike v VIZ proces. Na začetku šolskega leta smo 

zastavili plan izvajanja kolegialnih hospitacij, ki bi jih strokovne delavke izvajale vsaka v svoji 

enoti. V ta namen smo pripravili evalvacijski list, ki bo enoten za vse. Evalvacijske liste in 

priprave bodo strokovne delavke vlagale v mapo, ki bo dostopna vsem delavkam. S tem bo 

omogočen prenos dobrih praks in pregled izvedenih hospitacij v enoti. 

Zaradi poslabšanja epidemiološke slike in posledično zaprtja vrtca oziroma dela v mehurčkih, 

smo delo strokovnih aktivov morali prilagoditi situaciji. Multiplikatorke so se po posvetu z 

vodstvom odločile, da bomo delo strokovnih aktivov prenesli na splet.  

Multiplikatorke so pripravile načrt štirih spletnih srečanj, vsebino le-teh ter udeležence, ki so bili 

razdeljeni v štiri skupine.  

Po 1. in 2. srečanju so udeleženke izpolnile spletno anketo, kjer so podale odgovore o načinu dela, 

vsebini in predavateljicah. 
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Anketo je po 1. srečanju izpolnilo 108 udeleženk. 95 % strokovnih delavk razlikuje med FAM in 

FDGI, pri svojem delu pa FIT pedagogiko pogosto uporablja 44 % delavk, občasno pa 47 %. FIT 

pedagogiko namerava uvesti v svoje delo 6 % strokovnih delavk, 3 % se FIT pedagogike ne bo 

posluževalo. 

Spletna oblika dela je bila udeleženkam všeč (100 %), prav tako vsebina in izvedba predavateljic. 

87% udeleženk je povedalo, da bodo pridobljeno znanje uporabile pri svojem delu v oddelku.  

Pri analizi 3. in 4. srečanja je sodelovalo 105 udeleženk. Več kot polovica udeleženk pozna razliko 

med FAM in FDGI ter njune značilnosti. Po vseh srečanjih se je odstotek uporabe FIT pedagogike 

v oddelkih dvignil za 18 %. 

Zadovoljstvo glede izpeljave, spletne oblike dela in tematike je bilo 100 %. Tudi procent glede 

uporabe FIT pedagogike pri svojem delu, se je ob zaključku srečanj strokovnih aktivov povišal, 

iz 87 % na 92 %.  

60 % strokovnih delavk si želi s FIT pedagogiko v strokovnih aktivih nadaljevati tudi v 

naslednjem šolskem letu. Udeleženke so dobro sprejele delo preko spleta (35 %), 36 % udeleženk 

pa si želi izvedbe aktivov v živo.  

Tudi v tej anketi so strokovne delavke izrazile zadovoljstvo z izvedbo, predavateljicami in 

vsebino. Strokovne delavke so povedale: 

- izvedba jim je všeč,  

- poudarile so, da je bilo izobraževanje zanimivo, profesionalno izvedeno, 

- spletna izvedba jim je všeč, ker se lahko izobraževanja udeležijo od doma, 

- da so pogrešale aktivnejše vključevanje svojih sodelavk. 

Z vidika multiplikatork oziroma predavateljic je bila priprava srečanj zahtevno delo, saj so 

morale: 

- obvladati IKT (Zoom, deljenje dokumentov, videoposnetkov Power Pointov; spletno 

popravljanje dokumenta, deljenje ljudi v »sobe«, kratka anketa že med srečanjem); 

- biti teoretično dobro podkovane z vidika FIt pedagogike, otrokovega razvoja in Kurikula; 

- mesečna srečanja pripravljati sproti, s tem, da so snemale dejavnosti v oddelku različnih 

starostnih skupin, zapisale priprave in oblikovale teoretični del za vsako srečanje posebej; 

- udeleženke izobraževanja ustrezno motivirati, spodbujati in poskrbeti za pestro vsebino 

tako teoretičnega kot praktičnega dela. 

Multiplikatorke so ob zaključku srečanj in rezultatih anket s svojim delom zelo zadovoljne, kot 

tudi s posnetimi hospitacijskimi videi strokovnih delavk, kar je dobra spodbuda za nadaljnje delo 

na tem področju. Morda bi si želele nekaj več samoiniciativnega sodelovanja udeleženk, vendar 

so jih s fit hitrimi stimulacijami in vprašanji ob analizi posnetkov predavateljice spodbujale k 

aktivnejšemu sodelovanju. 

Osnovni namen strokovnih aktivov: vpeljati gibanje v čim več procesov: učnih, vzgojnih in 

dnevne rutine nam je, po odzivih, evalvacijah in odgovorih strokovnih delavk, uspelo, kar 

zagotovo pomeni dvig kakovosti pedagoškega dela. 
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20. IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH 
 

20.1   MREŽA MENTORSKIH VRTCEV – ŠTUDIJSKE SKUPINE 

Namen študijskih srečanj je opolnomočiti strokovne delavce pri nudenju ustrezne podpore za 

otrokov razvoj in učenje ter prispevati h kakovosti vzgojno izobraževalnega dela v vrtcu. 

V okviru naslova letošnjih srečanj Priložnosti in izzivi učenja v sodobnem času z vidika otrok in 

odraslih smo osvetlili vlogo odraslih in pomen odnosne kompetence v vrtcu, pomen raznolikosti 

učenja, učenja z raziskovanjem, učenja skozi zgodbe ter igre, ki na najbolj naraven način spodbuja 

otrokovo učenje.  

Vsebina srečanj je bila namenjena poglobitvi pomena vloge odraslih pri oblikovanju spodbudnega 

učnega okolja, s poudarki na pomenu odnosa, komunikacije in empatije v vrtcu ter raznolikosti 

učenja in globinskega učenja otrok.  

Po navodilih ZRSŠ se je vsaka strokovna delavka za udeležbo prijavila sama preko spletnega 

obrazca. Letošnja študijska srečanja so bila organizirana kot izobraževanje na daljavo in so 

potekala v treh delih. Prvi del je bil namenjen samostojnemu izobraževanju, z ogledom posnetkov 

in opravljanju dejavnosti po predvidenih korakih. V drugem delu srečanja so strokovne delavke 

interaktivno in v različnih delavnicah poglabljale teme iz prvega dela srečanja. Tretji del pa je bil 

posvečen vsebinskim povzetkom prvih dveh delov srečanja, ki so bila podkrepljena  s primeri iz 

prakse. 

 

20.2   SEMINARJI, POSVETI, PREDAVANJA 

V šolskem letu 2020/2021 so se zaposleni v Vrtcu Ptuj udeleževali izobraževanj z različno 

tematiko in vsebinami, ki so bila organizirana na ravni celotnega vrtca, na ravni posameznih enot 

in individualno. V času epidemije se je veliko strokovnih delavk samoiniciativno udeleževalo 

raznih spletnih izobraževanj. 

V šolskem let 2020/21 zaradi epidemije Covid 19 ni bilo realizirano zadnje predavanje Vrtca za 

starše: Primerne senzomotorične izkušnje-dober razvoj možganov, Andreja Zorman (marec 

2021). 

 

Seminarji, posveti, predavanja, tematske konference v šolskem letu 2020/2021 
 

ČAS DATUM NASLOV PREDAVANJA IZVAJALEC ŠT. 
UDELEŽENCEV 

SEPTEMBER 16. 9. 2020 Seminar Šola za ravnatelje 1 

17. 9. 2020 Seminar Redna delovna 

uspešnost 

Aktiv ravnateljev 3 

OKTOBER 14. 10. 2020 Razvojni tim: mreža učečih 

se šol in vrtcev 

Šola za ravnatelje 5 

15. 10. 2020 Razvojni tim: mreža učečih 

se šol in vrtcev 

Šola za ravnatelje 5 

21. 10. 2020 Le z drugimi smo: Živeti 

raznolikost: vključevanje 

priseljencev in medkulturni 

dialog (1. del) 

ZRC SAZU, dr. Marijanca 

Ajša Vižintin 

37 
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27. 10. 2020 Vrtec za starše: Kaj moj 

otrok že zmore?  

Marko Juhant 2880 ogledov 

NOVEMBER 4. 11. 2020 Le z drugimi smo: Živeti 

raznolikost: vključevanje 

priseljencev in medkulturni 

dialog (2. del) 

ZRC SAZU, dr. Marijanca 

Ajša Vižintin 

37 

18. 11. 2020 Le z drugimi smo: Živeti 

raznolikost: vključevanje 

priseljencev in medkulturni 

dialog (3. del) 

ZRC SAZU, dr. Marijanca 

Ajša Vižintin 

37 

23. 11. 2020 VRTEC ZA STARŠE: 

Skupna pot vrtca in staršev 

Sebastjan Kristovič 82 

 27. 11. 2020 Fit izobraževanje za 

multiplikatorje 

Fit international 4 

DECEMBER 2. 12. 2020 Le z drugimi smo: Živeti 

raznolikost: vključevanje 

priseljencev in medkulturni 

dialog (4. del) 

ZRC SAZU, dr. Marijanca 

Ajša Vižintin 

37 

26. 12. 2020  Razvojni tim: mreža učečih 

se šol in vrtcev 

Šola za ravnatelje 5 

JANUAR 6. 1. 2021 Le z drugimi smo: Ničelna 

toleranca do nasilja: izzivi 

in problemi (1. del) 

Pedagoški inštitut, mag. 

Sabina Autor 

42 

19. 1. 2021 VRTEC ZA STARŠE: 

Vzgoja k samostojnosti 

Zdenka Zalokar Divjak 352 ogledov 

22. 1. 2021 Fit izobraževanje za 

multiplikatorje 

Fit international 4 

26. 1. 2021 Razvojni tim: mreža učečih 

se šol in vrtcev 

Šola za ravnatelje 5 

27. 1. 2020 Le z drugimi smo: Ničelna 

toleranca do nasilja: izzivi 

in problemi (2. del) 

Pedagoški inštitut, mag. 

Sabina Autor 

42 

FEBRUAR 2. 2. 2021 VRTEC ZA STARŠE: 

Otrok za zdrav razvoj 

potrebuje ljubezen in vzgojo 

Zdenka Zalokar Divjak 352 ogledov 

10., 11. 23. in 

25. 2. 2021 

Aktivno učenje skozi 

gibanje, tematska 

konferenca/ 8 delavnic 

Tim/ Danijela Močnik, 

Damjana Jakomini, Laura 

Planinc, Petra Vrečar 

130 

17. in 18. 

2.2021 

Mreže: Znamo komunicirati 

s starši / 4 delavnice za 

strokovni kader 

Tim/ Maja Vegan, Brigita 

Mohorko, Milena Vek, 

Katja Križe 

103 

MAREC 18. 3. 2021 Razvojni tim: mreža učečih 

se šol in vrtcev 

Šola za ravnatelje 5 

10., 11., 24. 

in 25. 3. 2021 

Aktivno učenje skozi 

gibanje, tematska 

konferenca 8 delavnic 

Tim/ Danijela Močnik, 

Damjana Jakomini, Laura 

Planinc, Petra Vrečar 

130 

26. 3. 2021 Napredovanje javnih 

uslužbencev 

Planet GV 1 

31. 3. 2021 Pozitivno razmišljanje Šola za ravnatelje 1 
APRIL 20. 4. 2021 Fit izobraževanje za 

multiplikatorje 

Fit international 4 
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8. 4. 2021 Povezovanje z naravo skozi 

glasbo, ples 

Univerza v LJ 1 

12. in 14. 4. 

2021 

Le z drugimi smo: Ničelna 

toleranca do nasilja: izzivi 

in problemi (3. del) 

Pedagoški inštitut, mag. 

Sabina Autor 

42 

Od 19. do 21. 

4. 2021 

Erasmus + Spoznajmo se / Slovaška, 

Srbija Hrvaška, Slovenija 

12 

 19. 4. 2021 Obračunavanje ddv-ja Akademija za manegment 1 
MAJ 11. in 12.5. 

2021 

Mreže: Znamo komunicirati 

s starši / 2 delavnice za 

strokovni kader 

Tim/ Maja Vegan, Brigita 

Mohorko, Milena vek, Katja 

Križe 

103 

20. in 26. 5. 

2021 

Razvojni tim: mreža učečih 

se šol in vrtcev 

Šola za ravnatelje 5 

Od 10. do 14. 

5. 2021 

Erasmus + Spoznajmo se / Slovaška, 

Srbija Hrvaška, Slovenija 

5 

31. 5. 2021 Smeh kot učni pripomoček Aletheia 4  
JUNIJ 18. 6. 2021 Fit izobraževanje za 

multiplikatorje 

Fit international 2 

JULIJ 5. 7. 2021 Govorno jezikovni razvoj 

otroka e-izobraževanje 

Forum media 8 

AVGUST 10. 8. 2021 Avtizem Forum media 3 

20. 8. 2021 Za dvig rezistentnosti 

komuniciranja… 

Insights družba 20 

 

  



       

Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Vrtca Ptuj za šolsko leto 2020/2021 48  

20.3   STROKOVNI PRISPEVKI in TEMATSKE KONFERENCE 

 

V šolskem letu 2020/221 so strokovne delavke sodelovale z naslednjimi strokovnimi prispevki:  

1. Vanja Žuran je sodelovala na XI. Mednarodni konferenci »Prehrana, gibanje in 

zdravje« s prispevkom Prehranska preferenca v zgodnjem otroštvu, ki je potekala od 24. 

do 28. 11. 2020 preko spletnega orodja zoom v organizaciji Raziskovalno izobraževalnega 

središča Rakičan. 

2. Svetlana Petrinec je sodelovala na XVI. Mednarodni konferenci »Ekologija za boljši 

jutri« s prispevkom Prvi stiki z ekologijo v prvem starostnem obdobju, ki je potekala od 

23. do 27. 3. 2021 na daljavo preko spletnega orodja zoom v organizaciji Raziskovalno 

izobraževalnega središča Rakičan. 

3. Valerija Skrt je sodelovala na IX. Mednarodni konferenci »Izzivi in težave sodobne 

družbe« s prispevkom Projektni pristop (PBA) učenja angleščine v vrtcu, ki je potekala 

od 23. do 30. 6. 2021 na daljavo preko spletnega orodja zoom v organizaciji Raziskovalno 

izobraževalnega središča Rakičan. 

4. Mateja Lašič je objavila dva strokovna članka: Vključevanje elementov igralne terapije 

v delo vzgojitelja, kot pristop pri odkrivanju psihosocialnih posledic epidemije Covid-19 

(revija Vzgojiteljica) in Otroci s posebnimi potrebami v času koronavirusne krize (revija 

Educa). 

5. Damjana Jakomini, Danijela Močnik, Laura Planinc in Petra Vrečar so izvedle 

tematsko konferenco Aktivno učenje skozi gibanje, v obsegu 4 predavanj, ki so potekale 

preko video konferenčne platforme zoom. 

 

20.4  MENTORSTVO 

V šolskem letu 2020/2021 smo 31 dijakom in študentom, ki so oddali vlogo za opravljanje 

pedagoške prakse v našem vrtcu, le-to tudi omogočili.  

Tako so v našem vrtcu opravili obvezno pedagoško prakso: 

• III. Gimnazija Maribor, 7 dijakov, 

• Gimnazija Ormož, 17 dijakov, 

• PeF Maribor – Predšol. vzg., 5 študentov, 

• Filozofska fakulteta Ljubljana, 1 študentka, 

• Ljudska univerza Ptuj, 1 dijakinja.   

 

Omogočanje kvalitetne prakse in uspešna priprava za opravljanje poklica v vrtcu nam veliko 

pomeni, saj bodo mladi naš bodoči kader. Zato že od leta 2017 preko evropskega projekta 

»Usposabljanje na delovnem mestu« izobražujemo mlade, ki se v vrtcu tri mesece intenzivno 

pripravljajo na bodoči poklic. Nekatere od teh udeleženk smo tudi zaposlili, vsaj za krajši čas, 

vsekakor pa smo pripomogli h kvalitetnemu usposabljanju za nadaljnje delo in ustvarjanju 

možnosti in pripravo na strokovni izpit za področju vzgoje in izobraževanja. V šolskem letu 

2020/21 sta se v vrtcu usposabljali dve osebi na delovnih mestih VPO-pomočnica vzgojiteljice. 
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Pri pripravi na strokovni izpit so strokovne delavke Vrtca Ptuj nudile mentorstvo dvema 

pripravnicama, ki sta opravili obveznosti in se prijavili na strokovni izpit. 

21. PODROČJE PREHRANE 
 

V Vrtcu Ptuj se zavedamo, da otroci v vrtcu predstavljajo z vidika prehrane občutljivo starostno 

skupino zaradi intenzivne rasti in razvoja. Prehrana otrok in zaposlenih v vrtcu ima poseben 

pomen, saj le-ta pomembno vpliva na zdravje in počutje naših uporabnikov. 

Posodobljene smernice zdravega prehranjevanja so vodilo za primerno organizacijo in režim 

načrtovanja prehrane, normativov glede porcij, nabave in izbire živil, kot tudi postopanja v 

primeru dietnih obrokov otrok. Skupina za prehrano se je sestajala enkrat mesečno in skrbela za 

primerno oblikovanje jedilnika na osnovi podanih sugestij uporabnikov. 

V centralni kuhinji vrtca Ptuj se je dnevno zagotavljalo 950 obrokov za otroke in 130 za zaposleni 

kader, ki se jih je dnevno transportiralo v 10 dislociranih enot. V razdelilnih kuhinjah je bilo 

poskrbljeno za postrežbo hrane otrokom v igralnicah vrtca. 

Strokovni delavci v oddelkih so z lastnim vzorom spodbujali k oblikovanju dobrih in primernih 

prehranskih navad otrok. S pomočjo slednjih so si prizadevali ustvarjati pozitiven odnos do 

zdravega načina prehranjevanja, saj se zavedajo, da so dobre prehranske navade in izkušnje otrok, 

dragocena popotnica zdravemu načinu življenja. 

Prehrana otrok v vrtcu je obravnavana večplastno saj z njo zadovoljujemo otrokove fiziološke 

potrebe, zagotavljamo ustrezna in zdrava živila, upoštevamo otrokove prehranjevalne navade ter 

spodbujamo in razvijamo kulturo uživanja. 

Strokovne delavke so otroke vabile k aktivni postrežbi hrane tako, da so otroci samostojno izbirali 

med vrsto in količino zaužite hrane ter tako razvijali zdrav občutek za sitost. 

Jedilnik je bil sestavljen raznovrstno, vseboval je različne vrste kruhov, žitaric, riža, testenin, 

stročnic, mleka in mlečnih izdelkov, mesa in mesnih izdelkov ter veliko svežega sadja in 

zelenjave. Na jedilnik smo dodajali bio proizvode in lokalno pridelano hrano (sadje, zelenjava, 

mleko in mlečni izdelki). 

Z dodajanjem lokalno pridelane hrane smo omogočali 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 bil načrtovan na mesečni ravni v skladu s smernicami zdrave prehrane in je 

bil fleksibilno naravnan.  

Pri načrtovanju smo upoštevali: 

- raznolikost v izboru živil in sestavi jedi, 

- dnevno sveže pripravljeno hrano, 

- hranilno uravnoteženo prehrano, 

- zmernost v količini. 
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Pri dobavi živil smo si prizadevali, da so nam dobavitelji zagotavljali vpogled v sledljivost živil, 

ki smo jo vzdrževali v vseh stopnjah živilske verige, do potrošnje oziroma umika. 

Za otroke, ki so imeli prehranske alergije in posebnosti, je bila prehrana premišljeno in skrbno 

načrtovana. Pri sestavi jedilnikov smo upoštevali navodila zdravnikov ter sodelovali s starši. 

Prehrana za otroke z dietami je bila pripravljena tako, da je vizualno in vsebinsko čim manj 

odstopala od hrane, ki jo dobivajo otroci brez prehranskih posebnosti. Število otrok in zaposlenih, 

katerim smo zagotavljali poseben prehranski režim se je gibalo med 50-60. 

Realizirali smo idejo o tem, da se v vrtec več ne bodo prinašala živila (sladkarije), s katerimi 

otroci obeležujejo rojstne dneve. 

Področje prehrane je področje dela v vrtcu, ki se je fleksibilno priključevalo različnim projektom 

in aktivnostim v vrtcu (medeni zajtrk, prednovoletna srečanja, kros, praznik vrtca, mini-maturanti, 

idr.). 

V šol. letu 2020/21 smo se tudi na področju prehrane prilagajali epidemiološkim smernicam v 

zvezi s COVID-19, zato smo zgoraj navedene aktivnosti izvedli v obliki razpoložljivih možnosti. 

V času delnega zaprtja vrtcev, smo izvajali nujno varstvo v enoti Mačice, kjer so v centralni 

kuhinji pripravljali in ponujali prehrano v skladu z HACCP navodili in navodili NIJZ. 

Za stalno kontrolo kakovosti živil in prehrane imamo v Vrtcu Ptuj vzpostavljen lasten HACCAP 

načrt, s katerim smo zagotavljali optimalne pogoje za varno prehrano otrok in zaposlenih. 

Z njim smo zagotavljali higienske zahteve in vzpostavljali, izvajali in vzdrževali postopke, ki so 

opredeljeni v zakonodaji o živilih. 

Nadzor nad pripravljeno hrano in stanjem v kuhinjah (centralna, razdelilne) je vršil NLZOH 

Maribor in pristojne inšpekcijske službe. Opravljali so redno vzorčenje in preglede kuhinjskih 

prostorov ter razgovore z zaposlenimi. 

V skladu z HACCP načrtom smo omogočili zaposlenim redno obveščanje in posredovanje 

informacij s področja higiene živil, skladno z zahtevnostjo njihovega dela ter nadgrajevanje znanj 

s področja zdrave prehrane. 

22. ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM 
 

Okolje in zdravje otroka sta medsebojno tesno povezana, zato smo se skozi vse leto trudili 

otrokom zagotavljati varno in zdravo okolje, ki spodbuja dobro počutje organizma, da deluje s 

polno zmogljivostjo ter možnostjo pozitivnega prilagajanja okoliščinam v vrtcu. 

 

Zaradi pojava nove nalezljive bolezni koronavirusa SARS-CoV-2 je bilo delo v zavodu v 

dobršnem delu leta podrejeno nenehno spreminjajočim proti epidemiološkim strokovnim 

usmeritvam Vlade RS, MIZŠ in NIJZ.  
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V vrtcu  smo zagotavljali delo in pogoje bivanja otrok v skladu s številnimi higienskimi 

priporočili, ukrepi in navodili za preprečevanje širjenja SARS-CoV-19.  

 

Sprejeli in večkrat dopolnili smo naslednje interna navodila za delo v vrtcu: 

- načrt pripravljenosti na koronavirus,  

- higienske ukrepe v času epidemije bolezni Covid-19, 

- protokole ravnanj Vrtca Ptuj v povezavi z boleznijo Covid-19. 

 

Z odloki o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužb in širjenje okužb SARS -CoV-2, je 

bilo odrejeno obvezno nošenje zaščitnih mask vsem odraslim, ki se zadržujejo v zaprtih prostorih 

vzgojno-izobraževalnega zavoda oz. kjer ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje 1,5 m.  

Na podlagi Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje  okužb 

z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, smo za vse 

zaposlene organizirali testiranje na okužbo SARS-CoV-2, ki je bilo prvič izvedeno 25. 1. 2021 in 

v nadaljevanju vsakih sedem dni v Zdravstvenem domu Ptuj. 

Zaposleni so v primeru pozitivnega rezultata hitrega testa HAGT do prejema testa PCR ostali 

doma v samoizolacji in upoštevali navodila NIJZ.  

V  primeru potrjene okužbe pri zaposlenem, otroku, skrbniku z virusom SARS-CoV-2 ali ob 

ugotovljenem visoko rizičnem stiku  je NIJZ odredil 10-dnevno karanteno na domu.   

Z nadaljnjimi odloki je bilo določeno, da morajo osebe, ki opravljajo delo v vrtcih, za opravljanje 

dejavnosti izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT), kar so zaposleni 

izkazovali z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja 

okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. 

V šolskem letu je  57 zaposlenih  prebolelo okužbo z virusom SARS - CoV-2, 74 zaposlenih se 

je cepilo zoper Covid – 19,  20 oddelkov je bilo v 10 dnevni karanteni, pri čemer smo pri dveh 

oddelkih karanteno po dveh dneh prekinili zaradi negativnega  potrditvenega testa PCR pri 

zaposlenih. 

 

S sprejetim zdravstveno higienskim režimom v vrtcu smo uravnavali delovanje in preventivno 

ravnanje na več ravneh življenja in dela v vrtcu in skrbeli za: 

- spoštovanje osnovnih preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni Covid-19 

(higieno rok, higieno kašlja in kihanja, upoštevanja medsebojne razdalje, uporabo 

zaščitnih mask, učinkovito prezračevanje prostorov), 

- organizacijo skupin otrok v omejenem številu in gibanju v »mehurčku«, 

- zagotavljanje ustreznih mikroklimatskih pogojev v prostorih vrtca,  

- poostreno vodenje higiene v kuhinjah in ostalih prostorih vrtca, 

- urejenost in varnost okolja, igrišč in igral v vrtcu ter vzdrževanje igrač, 

- obveščanje staršev o aktualnih zdravstvenih vsebinah in preventivnih ravnanjih, 

- vodenje zobozdravstvene preventive v vrtcu je bilo zaradi epidemioloških ukrepov 

okrnjeno.  
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V vseh enotah  vrtca smo izvedli  letni program aktivnosti v skladu z Zakonom o varnosti in 

zdravju pri delu ter z Zakonom o varstvu pred požarom, le-ta je zajemal preglede: 

-  o ustreznosti gradbenih objektov in delovnih prostorov, predvsem igralnic, telovadnic, 

igrišč in ostalih prostorov, 

- gibanju ljudi na delu, v zvezi z delom in udeležencev v delovnem procesu, 

- ekoloških pogojev dela v vrtcih,  

- nevarnosti električnega toka, 

- servisiranja gasilnih naprav, 

- meritve ozemljitvenih upornosti aparatov, stroje in naprav, strelovodov,  

- dobavo sredstev in opreme za osebno varnost zaposlenih,  

- poučevanje zaposlenih o varstvu pri delu in varstva pred požarom ter seznanitev vseh z 

Izjavo o varnosti z oceno tveganja, 

- revizijo ocene požarne ogroženosti, požarnega načrta, evakuacijskih načrtov in izvedba 

evakuacij v posameznih  enotah vrtca,  

- zdravniške preglede zaposlenih, ki jih je opravila Služba preventivnega zdravstvenega 

varstva zaposlenih Zdravstvenega doma Ptuj. 

 

 Z zdravim načinom življenja otroci pridobivajo potrebna prehranska znanja, pozitiven odnos do 

okolja in ustreznega sloga življenja. 

 

23. AKTIVNOSTI SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI IN OHRANITEV 

CERTIFIKATA KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN 

IZOBRAŽEVANJA - SIQ 
 

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.  

Notranja presoja je bila načrtovana od 19. – 22. oktobra 2020, vendar smo jo po dveh dneh izvedbe 

zaradi poslabšanja epidemiološke slike preklicali. Preostanek notranjih presoj smo izvedli od 25.  

do 29. 1. 2021 na daljavo, preko video konferenčne platforme zoom. 

V presoji je sodelovalo 50 zaposlenih Vrtca Ptuj iz področja pedagoško strokovnega sektorja, 

svetovalne službe, vodje prehranskega režima in iz področja gospodarsko-tehnične službe.  
 

Tim za kakovost se je večkrat sestal in natančno opredelil področja presoje za vse profile 

zaposlenih, glede na cilje, izboljšave in specifične naloge posameznega delovnega mesta. Pri 

izvedbi Notranje presoje za leto 2020 smo pozornost namenili iskanju izboljšav za delo, 

spremljanju izvedbe programa glede na prilagoditve in poostrene higienske ukrepe v boju proti 

Covid-19, uporabi novih oblik komunikacije, spremljanju napredka otrok ter posodobitvi spletne 

učilnice in spletne strani vrtca. 

Presoja je temeljila na pogovoru z delavci različnih delovnih področij ter na ugotovitvah in 

usmeritvah zadnje zunanje presoje. 
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Preko notranje presoje je tim zbral informacije, ki so zagotovo smernica za nadaljnje delo, 

postavljanje ciljev in nenazadnje kompas kje smo, kam želimo in kako priti do zastavljenega cilja. 

Zaradi epidemioloških razmer je bila Zunanja presoja prestavljena in izvedena na daljavo, šele 

27. 5. 2021. Zunanja presojo smo ponovno uspešno opravili v skladu z zahtevami akreditacijskih 

organov.  Izdana so bila le priporočila za izboljšave na določenih področjih, ki smo jih sprotno 

upoštevali, iskali rešitve in uvajali spremembe, ki nas vodijo k izboljšavam na ravni celotnega 

zavoda.  
 

24. DRAMSKA SKUPINA VRTCA PTUJ 

 

Dramska skupina Vrtca Ptuj, ki jo sestavljajajo strokovne delavke, pripravlja in uprizarja avtorske 

predstave za odrasle in otroke.  

V šolskem letu 2020/2021 se je skupina predstavila: 

- od 21. do 23. 9. 2020 - predstava za otroke Prometna vila: (6 predstav za učence 4. razredov 

osnovnih šol), 

- 12. 6. 2021 – skeč "Rešiteljica". 

 

25. ZAKLJUČEK 
 

Minulo šolsko leto so zaznamovali odloki vlade, ukrepi, priporočila NIJZ, navodila, ki so tudi na 

predšolskem področju in organizaciji dela v vrtcu zahtevali veliko prilagoditev s katerimi smo 

varovali zdravje vključenih otrok, njihovih družin ter zaposlenih. Prvič v zgodovini vrtcev smo 

program izvajali v omejenem obsegu, saj so zaradi preprečitve nadaljnjega širjenja virusa SARS 

CoV-2 bili vsi vrtci od 26. 10. 2020 do 26. 1. 2021 zaprti. V skladu z izdanim sklepom 

ustanoviteljice MO Ptuj in glede na pridobljene podatke o številu otrok, ki so potrebovali nujno 

varstvo, smo v tem času imeli odprto le enoto Mačice za otroke iz vseh enot Vrtca Ptuj. Prostorska 

razporeditev te enote z več vhodi, je omogočala omejeno gibanje v času prihodov in odhodov 

otrok iz posamezne enote. V prvih dneh nujnega varstva je bilo vključenih 8 % otrok, ki je iz 

tedna v teden naraščalo, tako, da smo v začetku leta 2021 za nujno varstvo odprli še tri enote 

(Marjetico, Tulipan in Podlesek). Starši, ki so koristili nujno varstvo, so morali v skladu z 

Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v  zavodih s področja vzgoje in izobraževanja 

predložiti dokazilo iz katerega je bilo razvidno, da oba starša opravljata delo, ki je nujno potrebno 

za državo in družbo. Starši so bili oproščeni plačila  oskrbnine za čas odrejene karantene ali za 

obdobje nujnega varstva, ko otrok niso vključili v vrtec.   
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Za izvedbo programa in v skladu s higienskimi protokoli za preprečevanje širjenja nalezljivih 

bolezni smo delo izvajali v mehurčkih in posledično ves čas vodili evidence, iz katerih je bila 

razvidna prisotnost otrok ter zaposlenih. Navodila za odrejanje karantene so se velikokrat 

spreminjala  ali bila nejasna  in povzročala nezadovoljstvo ter nezaupanje pri starših ter 

zaposlenih. Kljub izredno težkemu obdobju smo izvedli večino načrtovanega programa, izvzete 

so le aktivnosti ter dogodki, kjer bi oddelke družili na nivoju enote ali celotnega vrtca. Stanje ob 

epidemiji nas je spodbudilo, da smo iskali nove priložnosti in nove oblike sodelovanja ter 

komuniciranja. Preko videokonferenčnih povezav, tedenskih pisnih sporočil, objav na spletni 

strani ter FB profilu,  smo tudi v času nujnega varstva ohranjali stik s starši ter jih spodbujali, da 

so družine aktivno preživljale prosti čas. 

37. praznik vrtca ter 76 let delovanja Vrtca Ptuj, smo praznovali na prav poseben način, saj smo 

izdali brošuro Doma sem ob reki Dravi, s katero smo spodbujali zdrav način življenja ob 

spoznavanju naravnih in kulturno zgodovinskih danosti našega mesta. V brošuri smo zbrali 

znamenitosti, skrite kotičke, zgodbe ter preko predlogov za aktivnosti na določeni točki sprožili 

pravi »dan za spremembe«. 

Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2020/2021 je pripravljeno  na osnovi zbranih gradiv in 

evalvacij celoletnega uresničevanja Letnega delovnega načrta posameznih oddelkov ter enot. Vsi 

zaposleni v Vrtcu Ptuj  smo se kljub izrednim razmeram trudili uresničevati naše poslanstvo in 

otrokom, ob vsebinsko bogatih dejavnostih, omogočali varno ter spodbudno okolje.  

 

             

Vesna Sodec Grula,                                                                                                  Marija Vučak,  

pomočnica ravnateljice                                                                                              ravnateljica 

 

     

Damjana Jakomini, 

pomočnica ravnateljice 

 


