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1. ORGANIZACIJA DELA IN OBRATOVALNI ČAS VRTCA
Vrtec Idrija je v letošnjem šolskem letu posloval v petih enotah:
enota
Arkova
Arkova 7, 5280 Idrija
OŠ Idrija, Lapajnetova 50 5280 Idrija
Prelovčeva
Prelovčeva 11, 5280 Idrija
OŠ Idrija, Lapajnetova 50 5280 Idrija
Spodnja Idrija
OŠ Sp. Idrija, Šolska 9, 5281 Spodnja Idrija
Arkova 7, 5280 Idrija
Ledine 10, 5281 Spodnja Idrija
Ledine 13, 5281 Spodnja Idrija
Godovič
Godovič 3, 5275 Godovič
Črni Vrh
Črni Vrh, 5274 Črni Vrh nad Idrijo

odpiralni čas

število oddelkov

5.30 – 16.15
5.30 – 16.15

5
2

5.30 – 16.15
5.30 – 16.15

7*
2

5.30 – 16.15
petek 5.30 – 15.30
5.30 – 16.15
6.00 – 15.30

4

6.00 – 16.00

3

5.30 – 16.00

4

1
1
1

Tabela 1: Odpiralni čas

Iz preglednice je razvidno, da so v enotah Arkova, Prelovčeva in Spodnja Idrija, zaradi
zagotavljanja prostora, oddelki tudi na dislociranih lokacijah lokalnih OŠ, v podružnici OŠ
Spodnja Idrija v Ledinah in Gasilnem domu Ledine.
Zaradi zaprtja stavbe enote Sp. Idrija v namen izgradnje novega vrtca so v OŠ Sp. Idrija
gostovali 4 oddelki, oddelek prvega starostnega obdobja je gostoval v enoti Arkova. Posledično
je bilo v OŠ Idrija namesto 2 oddelkov 4 oddelkov. Število otrok v posameznem oddelku je bilo
prilagojeno prostorskim pogojem.
*V enoti Prelovčeva se je s 1. decembrom 2020 odprl polovičen oddelek prvega starostnega
obdobja, ki se je do normativa za polni oddelek napolnil do 1. 2. 2021.
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2. RAZPOREDITEV OTROK IN DELAVCEV V ODDELKE
Otroci so bili glede na želje staršev in naše zmogljivosti razporejeni v septembru v 29 oddelkov.
Naknadno se je s 1. 12. 2020 odprl še en oddelek, ki je bil do 1. 2. 2021 polovičen, od tega
datuma vnaprej pa polen oddelek. Starši so oddali 98 vlog za vpis otrok v vrtec, sprejeli smo
lahko vse otroke, ki so 1. 9. 2020 izpolnjevali pogoj vključitve, ostali (28 otrok) so bili uvrščeni
na čakalni seznam za naknadni sprejem otrok v vrtec.. Vloge za vpis v vrtec smo sprejemali
celo leto in otroke vključevali glede na prosta mesta. Tekom leta se je v vrtec vključilo še 47
otrok. Vsi sprejeti niso bili razporejeni v želene enote; prepis v želene enote se izvrši s
pričetkom novega šolskega leta.

2.1. RAZPOREDITEV OTROK V ODDELKE
Šolsko leto 2020/21 se je pričelo v torek, 1. 9. 2020. Na ta dan je bilo v naš vrtec vpisanih 437
otrok. Število vpisanih otrok se je tekom leta postopoma višalo. Razporejeni so bili v 29
oddelkov v petih enotah. Naknadno se je s 1. 12. 2020 odprl še en oddelek, ki je bil dva meseca
polovičen, nato pa se je oddelek postopno polnil z otroki, ki so dopolnili starostni pogoj za vpis
v vrtec. (število oddelkov in lokacija posamezne enote je razvidno iz tabele 2).
enota
Arkova
Arkova 7, 5280 Idrija

število oddelkov
5
2 OŠ Idrija

Prelovčeva
Prelovčeva 11, 5280 Idrija

7
2 OŠ Idrija

Spodnja Idrija
Šolska 11, 5281 Spodnja Idrija

4 OŠ Spodnja Idrija
1 enota Arkova
2 Ledine (podružnična OŠ v Ledinah, Gasilni
dom Ledine)
3

Godovič
Godovič 3, 5275 Godovič
Črni Vrh
Črni Vrh, 5274 Črni Vrh nad Idrijo
Kuhinja
Arkova 7, 5280 Idrija

4
centrala kuhinja, dve razdelilni kuhinji in
kuhinja Črni Vrh
Tabela 2: Enote in oddelki

Za čas šolskih počitnic, prazničnih dni in poletnih dopustov, ko se je predvidevalo, da bo v
vrtcu manjše število otrok smo letos prvič zbirali elektronsko, kar se je izkazalo za dobro
rešitev. Od 26. 10. 2020 – 9. 2. 2021 je bil vrtec zaradi epidemije odprt zgolj za nujno varstvo
otrok. Odprti sta bili enoti Arkova in Črni Vrh ter oddelek Ledine. V enoti Arkova smo tako
zagotavljali nujno varstvo otrok za enote Arkova, Prelovčeva in Sp. Idrija (razen Ledine). V
tem času je bilo prisotnih od 10 – 20 % (število se je tedensko spreminjalo) vseh vpisanih otrok.
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Glede na to so bili zaposleni bodisi na čakanju na delo oz. so koristili nujno varstvo za
šoloobvezne otroke (do petega razreda). Odstotek zaposlenih, ki so delali med zagotavljanjem
nujnega varstva je bil 22 %. Zaposleni so se menjali tedensko, nekateri so delali več tednov
strnjeno. Nekaj zaposlenih na upravi je delalo na daljavo (računovodkinja in knjigovodkinja
ves čas, ostali občasno).
Starše smo prosili za prijavo otrok tudi po vrnitvi otrok v vrtec z dnem 9. 2. 2021, ko se je vrtec
ponovno odprl za vse otroke. Na za dan je bilo v vrtcu 72,4 % od vseh vpisanih otrok.
Kuharice so pripravljale poleg zdravih in kvalitetnih obrokov tudi 14 dietnih obrokov, za katere
so starši izkazali upravičenost z zdravniškim potrdilom.
V letošnjem šolskem letu je bilo v naš vrtec vključenih 14 otrok s posebnimi potrebami.
Otrokom smo pri izvajanju individualiziranega načrta nudili individualno obravnavo, v skladu
z odločbo in v sodelovanju z vzgojiteljico in starši. V skladu z odločbami smo po potrebi znižali
število otrok v oddelkih, v katerih so bili vključeni otroci s posebnimi potrebami. Specialnega
in rehabilitacijskega pedagoga in surdopedagoga smo zagotavljali v sodelovanju z ZGNL oz.
CIRIUS Vipava.
Dva otroka sta imela poleg DSP tudi začasnega spremljevalca (Prelovčeva 8 ur, Prelovčeva 6
ur).

2.2. RAZPOREDITEV DELAVCEV V ODDELKE, ADMINISTRATIVNO
IN TEHNIČNO OSEBJE
Z otroki je bilo v oddelkih septembra 67 strokovnih delavcev, od tega je bilo 30 vzgojiteljic,
29 vzg. predšolskih otrok-pom. vzgojiteljic in 8 strokovnih delavcev za zagotavljanje sočasnosti
(v OŠ Idrija zaradi varnosti 1 strokovna delavka za polni delavni čas in 1 za polovični delovni
čas ter v OŠ Spodnja Idrija 1 strokovna delavka za polni delavni čas in ena za polovični delavni
čas), zaposleni sta bili tudi dve spremljevalki, ena za polni delovni čas ter ena za skrajšani
delavni čas 6 ur dnevno. Z decembrom se je odprt najprej polovični oddelke v enoti Prelovčeva
vendar se število strokovnih delavcev glede na to ni spremenilo.
Organizacijske vodje enot so bile:
Arkova: Mojca Šturm,
Prelovčeva: Romana Ostrožnik,
Sp. Idrija: Zdenka Jereb,
Godovič: Jasmina Čar,
6
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Črni Vrh: Irena Janja Rozman,
Kuhinja: Irena Kosmač.
Vodje timov v enotah so bile:
Arkova: Severina Jež (do konca marca, potem je postala vodja enote) Bojana Jeram,
Prelovčeva: Barbara Zabukovec,
Sp. Idrija: Urška Leskovec (do februarja, potem je šla v enoto Arkova) Andreja Tušar,
Godovič: Mirjana Suwa Sedej,
Črni Vrh: Mojca Terbižan Leskovec.
V upravi je bilo 8 zaposlenih:
ravnateljica: Nadja Brence,
pom. ravnateljice: Marjeta Klemenčič,
računovodkinja: Erika Filipič,
materialna knjigovodkinja: Daša Pirih,
poslovna sekretarka: Almira Hvala,
organizatorka prehrane in zagotavljanje higienskega režima: Elizabeta Žust/Borut Benko,
svetovalna delavka: Adrijana Erjavec.
Organizatorko prehrane in ZHR je za čas daljše bolniške odsotnosti in ob vrnitvi na krajši
delovni čas nadomeščal Borut Benko.
V enoti kuhinja je bilo v letošnjem šolskem letu 11 delavk kuhinjskega osebja. Od tega 7 v
centralni kuhinji v enoti Arkova (4 polni, 3 krajši čas (od tega 1 Sp. Idrija)), v enoti Črni Vrh
(1 polni delovni čas in ena krajši delavni čas 1 ura dnevno). V razdelilnih kuhinjah Prelovčeva
(1 polni delovni čas), Spodnja Idrija (zaradi zaprtja stavbe enote je bila 1 za krajši delovni čas
6 ur v centralni kuhinji v Arkovi ), Godovič (1 krajši delovni čas 4 ure).
V pralnici je bila zaposlena perica za polni delovni čas.
Zaposlena sta bila dva hišnika za polni delovni čas. Po prekinitvi delovnega razmerja enega
hišnika v sredini julija je polovični delovni čas hišnika prevzel Borut Benko.
Za razvoz hrane iz centralne kuhinje v dislocirane enote sta skrbela hišnika in Klara Makselj
preko pogodbe (do sredine marca, ko je pogodbo odpovedala). Od navedenega datuma smo za
razvoz hrane v enoto Godovič skrbeli sami (hrano smo vozili v podružnico Godovič tudi OŠ
Idrija).
Čistil nam je čistilni servis Panta rhei.
Med šolskim letom je bilo nekaj kadrovskih sprememb zaradi daljših bolniških, porodniških
dopustov ter upokojitev. Daljše bolniške odsotnosti, porodniške dopuste in letne dopuste smo
nadomeščali s študenti in zaposlenimi za določen čas (razen v času epidemije, ko ni bilo potreb).
Daljši bolniški dopust je imelo 4 zaposlenih.
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Porodniški dopust je imelo 9 strokovnih delavk, ki so odhajale in se vračale tekom celega
šolskega leta.
V letošnjem šolskem letu se je upokojila ena strokovna delavka.
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3. CILJI IN NALOGE VRTCA
Strokovni delavci so svoje delo načrtovali in realizirali v skladu s cilji in načeli Kurikuluma za
vrtce (1999) in Metodologijo Korak za korakom, kot izvedbeno obliko Kurikuluma, kar je
razvidno iz poročil o realizaciji letnega delovnega načrta oddelka, ki so priloga k dnevniku
oddelka, le- ti pa se nahajajo v arhivu vrtca.

3.1. PREDNOSTNO PODROČJE IN
KAKOVOSTI

PEDAGOŠKO PODROČJE

Prioritetna tema, ki smo si jo letos zastavili kot prednostno področje so bile izboljšave na
področju dnevne rutine. Glede na epidemiološke razmere in dejstvo, da je bil Tekom leta smo
sledili naslednjim ciljem:
-

globalni prioritetni cilji:
 otrok oblikuje osnovne življenjske navade,
 doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v
dejavnosti in vsakdanje življenje (ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo,
nacionalno pripadnost, kulturno poreklo in veroizpoved) z upoštevanjem
individualnih potreb ter možnostjo izbire,
 omogočiti otrokom spoznavati in doživljati zdrav in dejaven življenjski slog, ko bo
otroke spodbujal k razvoju otrokovega mišljenja, urejanju medsebojnih odnosov,
omogočal razvijanje ustvarjalnosti in samostojnega reševanja problemov, razvijanju
domišljije in komunikacijske spretnosti,
 uporaba strategij, ki bodo otrokom pomagale pri učenju upoštevanja pravil in meja
ter spoštovanju vsakega posameznika,
 otrok spoznava elemente osnovnega bontona.

-

prioritetni operativni cilji po izbranih področjih:
 prehranjevanje:
 doživljanje prehranjevanja kot del družabne dejavnosti, del vsakodnevne
rutine v kateri ima vsak otrok možnost zadovoljevanja individualnih potreb
ter spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega
prehranjevanja,
 spodbujanje otrok k samostojnosti, navajanje na kulturo hranjenja, ter
osebno higieno pred in po obroku,
 otrok skozi lastne izkušnje, preko opazovanja sovrstnikov in zgleda odraslih
oblikuje kompleksne socialne veščine, pridobiva različne izkušnje o prehrani
ter razvija družabnost povezano s prehranjevanjem,
 razvijanje prstne spretnosti oziroma t. i. fine motorike (uporaba pribora,
držanje skodelice in pitje),
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krajšanje nepotrebnega čakanje pri pripravi, pospravljanju in med samimi
obroki,
 otrok spoznava elemente osnovnega bontona,
 ustvariti okolje v katerem se bo otrok počutil varno,
 otroku omogočiti mehke prehode med dnevnimi rutinami, ustvariti
ravnotežje med omejitvami in svobodo.
 jutranje srečanje:
 otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti,
 otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v
komunikacijske procese z otroki in odraslimi (neverbalna in verbalna
komunikacija (poslušanja, izražanja mnenj, predlogov, dogovarjanja,
kritična presoja), kultura komunikacije, stili komunikacije, vljudnost ...),
razumevanja jezika,
 dežurni otrok ima možnost izbrati skupno igro in s tem razvija avtonomnost,
 omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok,
 doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,
 spoznavanje samega sebe in drugih ljudi ter doživljanje vrtca kot okolja, v
katerem se počuti sprejetega, razvijanje pozitivne klime,
 doživljanje matematike kot prijetne izkušnje,
 izboljšanje slušne in vidne pozornosti,
 podaljševanje vztrajanja v dejavnosti,
 odkrivanje novih poti do cilja,
 samostojno označevanje in poročanje rutine na jutranjem srečanju ter išče
rešitve zastavljenih nalog,
 izbiranje pozdrava glede na dnevno počutje otroka,
 pridobivanje novih idej (nevihta možganov),
 beleženje pravil,
 risanje mesečnega koledarja in beleženje vremenskega grafa,
 prepoznavanje osebnega imena pri označevanju prisotnosti,
 otroci pridobivajo pozitivno samopodobo ter samozavest,
 otrok razvija psihofizično kondicijo v prostoru in na prostem,
 otrok se ob ponavljajočih opravilih dobro počutil ter pridobi zaupanje do
sebe in drugega,
 uporaba različnih strategij aktivnega učenja, ki se bodo dotikale vseh
razvojnih področij, s poudarkom na gibanju in glasbi,
 uporaba strategij, ki bodo otrokom pomagale pri učenju upoštevanja pravil
in meja in spoštovanju vsakega posameznika,
 uporaba strategij poučevanja, ki bodo otrokom pomagale pri oblikovanju
pozitivnih medsebojnih odnosov in sodelovanju z drugimi,
 z lastnim omogočiti učenje socialnih veščin, medsebojnega spoštovanja in
osnov bontona,
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otrok pridobiva samostojnost in spretnost organizacije pri pripravi
nahrbtnika, urejanju mesta za sedenje na jutranjem srečanju,
 otrok je aktivno udeležen pri načrtovanju / dogovarjanju o poteku jutranjega
srečanja,
 otrok spoznava, da so njegovi predlogi pomembni in preko tega pridobiva
na razvijanju pozitivne samopodobe,
 otrok ima možnost kritičnega vrednotenja.
prehodi med dejavnostmi:
 otroku omogočiti mehke prehode med dnevnimi rutinami, ustvariti
ravnotežje med omejitvami in svobodo,
 doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v
dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na razlike, ki so med nami,
 otrok ob vsakodnevnih dejavnostih in v različnih socialnih situacijah posluša
jezik in je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi,
 omogočiti otroku, da postane samostojen, da se uredi v skladu s svojimi
zmožnostmi v času, ki ga potrebuje, da ni odvisen od hitrosti drugih (jih čaka
ali zadržuje), a se vseeno prilagodi skupini, sodeluje, ko je to potrebno,
 spodbujanje in omogočanje otrokom možnost izbire dejavnosti,
 spodbujanje otrok k dogovarjanju in prevzemanju odgovornosti,
 navajanje, spodbujanje otrok k samostojnosti pri posameznih rutinskih
opravilih.
počitek:
 otroku omogočiti mehke prehode med dnevnimi rutinami, ustvariti
ravnotežje med omejitvami in svobodo,
 doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v
dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na razlike, ki so med nami,
 otrok ob vsakodnevnih dejavnostih in v različnih socialnih situacijah posluša
jezik in je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi,
 omogočiti otroku, da postane samostojen, da se uredi v skladu s svojimi
zmožnostmi v času, ki ga potrebuje, da ni odvisen od hitrosti drugih (jih čaka
ali zadržuje), a se vseeno prilagodi skupini, sodeluje, ko je to potrebno,
 spodbujanje in omogočanje otrokom možnost izbire dejavnosti,
 spodbujanje otrok k dogovarjanju in prevzemanju odgovornosti,
 navajanje, spodbujanje otrok k samostojnosti pri posameznih rutinskih
opravilih.
dejavnosti po kotičkih:
 priprava dejavnosti po kotičkih (razvijanje matematičnih konceptov, fine
motorike, grafomotorike…),
 nuditi otrokom dovolj časa za izvajanje dejavnosti po kotičkih,
 navajati otroke, da otroci ob prihodu v igralnico, ne tavajo po igralnici, se ne
crkljajo celo jutro, vendar si sami izberejo dejavnosti,
 navajati otroke na raznolikost, da se ne ograjo vedno v istem.
gibanje/bivanje na prostem:
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otroke navajati na zdrav in dejaven življenjski slog, ki spodbuja razvoj
otrokovega mišljenja, ureja medsebojne odnose, omogoča razvijanje
ustvarjalnosti in samostojno reševanje problemov, razvija domišljijo in
komunikacijske spretnosti,
 z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore,
doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter
gradi zaupanje vase,
 otrok spozna vlogo narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi,
 otrok spoznava, da je gibanje povezano z ostalimi vzgojnimi področji,
 otrok se vključuje v sprostitvene dejavnosti zunaj,
 otrok spozna, da je bivanje na prostem lahko tudi v vseh vremenskih
razmerah.
 urejanje in pospravljanje garderobe:
 otrok se navaja na skrb za svojo lastnino, prepoznavanje in poimenovanje
svojih stvari, medsebojno pomoč( starejši pomagajo mlajšim),
 otrok se seznanja in sprejema novo pravilo, otrok spoznava, da ima urejanje
prostora in lega predmetov določen namen,
 otrok rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje stanje,
 otrok rabi imena za števila in šteje.
 prihod otroka v vrtec oz. sprejem otroka v skupino:
 otroci imajo možnost izražanja čustvenih stanj,
 otroci pridobivajo konkretne izkušnje drugačnosti in sprejemanja,
 otroci doživljajo skupino kot varno okolje,
 otroci razvijajo sposobnost empatije do vrstnikov in odraslih.
Prioritetno pedagoško področje kakovosti je bilo Družina in skupnost. Cilji, ki smo jim sledili
na tem področju je bili naslednji:






graditi povezavo med strokovnim in osebnostnim razvojem posameznika ter
razvojem in uspešnostjo vrtca,
spodbujati sodelovalno učenje – sistematično izmenjavo izkušenj in dobre
prakse med vrtci oziroma vzgojitelji in jih spodbuditi in usposobiti, da lahko
sami najdejo rešitve za svoje probleme,
praktično izvesti izboljšavo in evalvacijo na področju, ki ga izberejo strokovni
delavci vrtca,
spodbujati sodelovalno vodenje.

3.1.1. REZULTATI, KI SMO JIH DOSEGLI NA PREDNOSTNEM PODROČJU IN
PEDAGOŠKEM PODROČJU DRUŽINA IN SKUPNOST
- Dnevna rutina
Strokovni delavci so na podlagi opažanj v oddelku izbrali področje dnevne rutine, kjer so uvedli
določene izboljšave.
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Izbrano področje dnevne rutine so prilagodili starosti, individualnim potrebam otrok kot tudi
dinamiki oddelka. Otroci so tekom izboljšav pridobivali nove izkušnje, pridobivali samozavest,
izboljšali samopodobo, saj je bilo ob izvedbi izboljšav mogoče opaziti zadovoljstvo otrok.
Otroci so aktivno sodelovali pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti, prevzemali so
odgovornost, sodelovali med seboj. Opaziti je bilo, da se je zaradi soodločanja podaljšala
pozornost pri nekaterih otrocih, izboljšal se je besedni zaklad, razvijali predbralne sposobnosti,
gibalno so otroci postali bolj spretni, vzdržljivi, sprostili so napetosti. Spoznali so, da je počitek
(različne oblike) in dobre prehranjevalne navade pomemben za njihovo zdravje ter se seznaniti
kako sooblikovati zdrave navade.
Izbrana področja so bila: prehranjevanje, jutranje srečanje, prehodi med dejavnostmi, počitek,
gibanje/bivanje na prostem, prihod otroka v vrtec oz. sprejem otroka v skupino, dejavnost po
kotičkih ter urejanje garderobe.
Tako v prvem kot drugem starostnem obdobju so izbrali: prehranjevanje, jutranje srečanje,
počitek ter gibanje/bivanje na prostem.
V prvem starostnem obdobju je največ oddelkov izbralo prehranjevanje (4 oddelki) ter jutranje
srečanje (4 oddelki). Pri prehranjevanju so največji poudarek namenili samostojnosti, navajanju
na pribor ter rokovanje z njim (fina motorika), navajanje na higieno, primerno sedenje in
obnašanje za mizo, spodbujanje k pitju zadostne količine tekočine. Spodbujali so jih h okušanju
novih jedi. Izboljšave pri rutini jutranje srečanje so bile naslednje: aktivna vključenost pri izbiri
iger, bolj gibalno aktivno jutranje, vključevanje glasbe, spodbujanje k raziskovanju,
samostojnosti, vključevanje znanj fit pedagogike. Dva oddelka sta izbrala prehode med
dejavnostmi. Izboljšali so, da so prehodi bolj tekoči, prehode so prilagodili potrebam in
izkušnjam otrok, pridobivanje na samostojnosti, aktivno so izkoristili čas z vključevanjem
različnih dejavnosti. Po en oddelek pa je izbral počitek, gibanje/bivanje na prostem, prihod
otroka v vrtec, oziroma sprejem otroka v skupino. Strokovni delavki, ki sta izbrali počitek sta
opazili, da so otroci ob odhodu k počitku bolj umirjeni in sproščeni, bili so vedno bolj
samostojni, prepoznali so svoj ležalnik, sprva s pomočjo njihove igrače na ležalniku, kasneje
pa s prepoznavanjem znaka. Otroci so poslušali umirjeno glasbo, prijeten počitek jim je zaželela
lutka. Izboljšave na področju gibanje/bivanje na prostem so, da se je izboljšala motorika, otroci
so bolj zaupali vase, spoznali so možnosti gibanja v različnih okoljih. Prihod otroka v vrtec,
oziroma sprejem otroka v skupino so nadgradili s čustvenimi simboli ob katerih so se
pogovarjali in iskali rešitve.
V drugem starostenem obdobju je največ oddelkov za izboljšavo izbralo jutranje srečanje in
sicer 9 oddelkov. Ugotovljeno je bilo, da je jutranje srečanje preveč statično, dodali so gilalne
elemente fit pedagogike, otroci so imeli možnost aktivnega soodločanja, nastale so zbirke iz
katerih so izbirali dejavnosti. V nekaterih oddelkih so se označili kar ob prihodu in odhodu iz
vrtca, nekje so dežurni vse označili in potem samo poročali ostalim otrokom … Izboljšali so
prehode na jutranje srečanje in sam potek. Spodbujali so samostojno dogovarjanje med otroki,
uporabili so nove simbole, prepoznavali svoje ime. V samo srečanje so vključili fit aktivne
metode. Ob večji aktivnosti ter samostojnosti otrok so bili tudi rezultati boljši. Področje počitek
so izbrali 4 oddelki. Osredotočili so se in ga prilagodili potrebam posameznega otroka. Otroci
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so spoznali, da lahko počitek poteka na različne načine. Otroci so imeli možnost načrtovanja in
predlaganja dejavnosti. Vsi otroci so imeli možnost počitka, tisti, ki niso zaspali so vstali in
sodelovali pri različnih dejavnostih (bivanje na prostem, umirjene dejavnosti po kotičkih). Po
en oddelke je izbral naslednje dejavnosti: dejavnosti po kotičkih, gibanje/gibanje na prostem,
urejanje in pospravljanje.
-

Družina in skupnost

Z lanskim šolskim letom smo začeli poglobljeno delo na pedagoškem področju kakovosti
Družina in skupnost. Svoje dosedanje prakse smo v lanskem šolskem letu izboljšali z znanji, ki
smo jih pridobili v programu Šole za ravnatelje: Mreže učečih se šol in vrtcev, z vsebino Znamo
komunicirati s starši.!?
Komunikacija s starši je del našega vsakdana. V medsebojnem komuniciranju smo vzgled
otrokom, ki nas ob tem ves čas opazujejo (prekriti kurikulum). Načini komunikacije, ki potekajo
med strokovnimi delavci in starši so različni: pisno besedo, verbalno, neverbalna govorica in
IKT.
V Vrtcu Idrija dajemo sodelovanju s starši velik pomen. Skozi vsa leta izvajanja metodologije
Korak za korakom smo uvedli različne oblike sodelovanja, poleg formalnih tudi neformalne
oblike (praznovanje rojstnih dni, knjižni nahrbtnik, popoldanske delavnice …).
V času zagotavljanja nujnega varstva so strokovni delavci oddelkov vzpostavili stik z
družinami, bodisi preko eAsistenta, aplikacije Zoom, preko telefona oz. navadne pošte.
Žal smo zaradi koronavirusa že drugo leto omejili stike z družinami. Formalne oblike smo v
določeni meri izvedli v živo ob upoštevanju ukrepov oz. preko telefona ali aplikacije Zoom. V
letošnjem letu so strokovni delavci to obliko komunikacije s starši večkrat uporabili napram
lanskem letu. Tako so prebirali zgodbe, zaigrali lutkovno predstavo, prepevali …
Kljub ukrepom nismo želeli ukiniti že vpeljanih oblik dela, vendar niso potekale v živo, temveč
so se preselile na splet oz. so starši posneli video posnetke, fotografije …
Vsakodnevna izmenjava informacij je potekala bodisi ob prihodu-odhodu otroka, s sporočili
preko oglasne deske oz. aplikacije eAsistent. Preko aplikacije eAsistent so starši dobili tudi
fotografije preko katerih lahko spremljajo dogajanje v vrtcu. Imajo tudi možnost posredovanja
sporočil strokovnim delavcem.
Staršem je na voljo tudi spletna stran vrtca, kjer so vse potrebne informacije (predstavitev vrtca,
katalog javnega značaja, načini sodelovanja s starši, opis projektov, obogatitvene dejavnosti,
jedilniki, obrazci …).
Priloga: Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2020/21 je priloga poročila.
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4. PROGRAM VRTCA
V Vrtcu Idrija so otroci imeli možnost obiskovati dnevni program za prvo in drugo starostno
obdobje. Za otroke, ki niso vključeni v vrtec smo ponudili programa Cicibanove in Igralne
urice, vendar za ti dve obliki programa ni bilo interesa. V letošnjem letu zaradi ukrepov za
preprečevanje širjenja koronavirusa nismo ponudili dodatnih dejavnosti v popoldanskem času.
Medtem, ko je obogatitvena dejavnost gibalno/športnega programa Mali sonček tekla (nekaj
dejavnosti so izvedli v vrtcu, nekaj doma). Poleg prioritetne teme Dnevna rutina, smo imeli
naslednje projekte: Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine, Fit4Kid,
Turizem in vrtec, Zdravje v vrtcu, Simbioza giba.

4.1. REALIZACIJA DNEVNIH IN POLDNEVNIH PROGRAMOV
Realizacija dnevnih in poldnevnih programov za vse starostne skupine je razvidna iz poročila
posameznega oddelka, ki se hranijo v arhivu vrtca. Tekom šolskega leta smo svoje dejavnosti
predstavljali na oglasnih deskah, na spletnih straneh vrtca, sredstvih javnega občila (članki),
roditeljskih sestankih ter pogovornih urah. V letošnjem šolskem letu zaradi ukrepov za
preprečevanje koronavirusa nismo izvajali neformalnih druženj s starši, prav tako nas niso
obiskovali zunanji obiskovalci oz. strokovnjaki. Fizično smo izvedli zgolj prvi roditeljski
sestanek, ostali so bili izvedeni preko spleta oz. preko e-pošte. Pogovorne ure so se izvajale
fizično glede na ugodne epidemiološke razmere z upoštevanjem vseh ukrepov oz. na daljavo
preko spleta ali telefona.
V začetku šolskega leta smo upoštevali vse ukrepe o nošenju mask, razkuževanju, varnostni
razdalji, so se pa v tem obdobju otroci oddelkov zjutraj in ob odhodu domov lahko združevali.
Glede na epidemiološko sliko in odlok vlade smo od torka, 27. 10. 2020 do petka, 24. 12. 2020
imeli enote Sp. Idrija, Prelovčeva in Godovič zaprte. Varstvo za otroke, katerih starši so
potrebovali nujno varstvo in ga je odredil župan (potrdilo delodajalca za oba starša), je bilo
organizirano za enote Arkova, Prelovčeva in Sp. Idrija v enoti Arkova. Za enoti Godovič in
Črni Vrh v enoti Črni Vrh. Za oddelka Ledine je bilo organizirano varstvo v oddelku L1.
V času med prazniki od 28. 12. do 30. 12. 2020 je bila za prijavljene otroke katerih starši so
potrebovali nujno varstvo odprta zgolj enota Arkova.
Od 4. 1. do 26. 1. 2021 so bile enote Sp. Idrija, Prelovčeva in Godovič zaprte. Varstvo za otroke,
katerih starši so potrebovali nujno varstvo je bilo organizirano za enote Arkova, Prelovčeva in
Sp. Idrija v enoti Arkova. Za enoti Godovič in Črni Vrh v enoti Črni Vrh. Za oddelka Ledine
je bilo organizirano varstvo v oddelku L1. Zaradi velikega števila prisotnih otrok smo z dnem,
27. 1. 2021, odprli še enoto Prelovčeva. Na ta dan so bili v enoti Arkova 4 oddelki (od tega 1
oddelek enota Sp. Idrija), enoti Prelovčeva 4 oddelki, enoti Črni Vrh 2 oddelka, v Ledinah 1
oddelek.
Od 1. 2. 2021 do 5. 2. 2021 se je glede na odlok vlade z dne 28. 1. 2021 (Uradni list RS št.
12/2021), ki je odrejal, da je nujno varstvo v črnih regijah zgolj za zaposlene v sektorjih kritične
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infrastrukture (sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo,
sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja ter sektor informacijskokomunikacijskih omrežij in sistemov, v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s
področja socialne varnosti, v vojski ali policiji), s tem je prenehal veljati sklep župana o
zagotavljanju nujnega varstva. Število prisotnih otrok zmanjšalo, posledično tudi zaposlenih.
V času zagotavljanja nujnega varstva smo upoštevali priporočen normativ in sicer, da v
oddelku, ki je bil oblikovan za določeno obdobje, je bilo v oddelkih za prvo starostno 8 otrok
in v oddelkih za drugo starostno obdobje 10 otrok. Ta čas je obiskovalo vrtec približno 10 %
otrok.
V času od 27. 11. do 6. 12. 2020 je bilo 21 otrok in 3 strokovne delavke v karanteni.
V času od 1. 2. do 9. 2. 2021 je bilo 6 otrok in dve strokovni delavki v karanteni.
V torek, 9. 2. 2021, so vsi vrtci po Sloveniji, vključno z našim odprli vrata za vse otroke. Ta
dan je bilo prisotnih 329 otrok. Torej 72,4 % od vseh vpisanih otrok. Delo smo organizirali
tako, da je bil vsak oddelek »mehurček«, odprla in zaprla sta strokovna delavca oddelka. Glede
na število otrok nismo mogli povsem upoštevati priporočil normativov, saj smo sprejeli vse
otroke, katerih starši so potrebovali varstvo.
Od 1. 2. 2021, so se vsi zaposleni, ki so bili na delovnem mestu tedensko testirali. Testiranje je
bilo organizirano v Galeriji Magazin (pod Mestno knjižnico Idrija). V mesecu marcu so se
zaposleni imeli možnost cepiti. Za to možnost se je odločilo približno 50 % zaposlenih. Po
preteklih 3 tednih od cepljenja se cepljenim ni bilo več potrebno testirati. Vsi ostali so se še
vedno tedensko testirali.
Oddelek A7 je bil zaradi okužbe enega od otrok v času od 18. 3. – 19. 3. v karanteni, poleg
otrok tudi 3 strokovne delavke.
Od 1. 4. – 11. 4. 2021 smo glede na odlok vlade ponovno delovali zgolj za nujno varstvo torej
zaposlene v sektorjih kritične infrastrukture (sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane,
sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja ter sektor
informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov, v zavodih s področja vzgoje in
izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v vojski ali policiji). V tem času je bila
odprta za vse enote dežurna enota Arkova, prisotnih je bilo 2,2 % otrok.
Oddelek A2 je bil zaradi okužbe enega otroka v času od 26. 4. – 30. 4. 2021 v karanteni, poleg
otrok tudi ena strokovna delavka.
Oddelek P6 je bil zaradi okužbe enega otroka v času od 12. 5. – 14. 5. 2021 v karanteni. V
karanteni so bili samo otroci.
Oddelek L2 je bil zaradi okužbe enega otroka v času od 13. 5. – 20. 5. 2021 v karanteni, poleg
otrok tudi 3 strokovne delavke.
Od 27. 10. 2020 pa do 24. 6. 2021 so bili oddelki mehurčki, ni bilo združevanja zjutraj in ob
odhodu domov, prav tako ni bilo medsebojnega druženja znotraj oddelka. V posameznem
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oddelku so odprli in zaprli strokovni delavci oddelka z upoštevanjem vseh priporočenih
ukrepov. Urniki so se prilagajali potrebam staršev znotraj posameznega oddelka. V pomoč so
nam bili študenti in dijaki, ki so delali preko študentskega servisa oz. so opravljali praktično
usposabljanje.
V poletnih mesecih smo oblikovali mehurčke za vsak posamezni teden posebej. Zjutraj do 7.00
ure in popoldan od 15.00 ure dalje so bili otroci združeni. Beležili smo stike otrok različnih
oddelkov. Preostali čas so bili otroci v mehurčku v posameznem tedensko oblikovanjem
oddelku, saj so otroci odhajali na počitnice in se z njih vračali.
4.1.1. SPREMLJANJE DELA V ODDELKU
Kolegialnih hospitacij letos zaradi preprečevanja okužb s koronavirusom. Hospitacije je v
posameznih oddelkih izvedla ravnateljica.

4.2. PROGRAMI ZA OTROKE, KI NE OBISKUJEJO VRTCA
4.2.1. CICIBANOVE URICE, IGRALNE URIC
Ob vpisu v mesecu marcu 2020 za programa Cicibanove in Igralne urice ni bilo vpisa in
omenjenih programov nismo izvajali.

4.3. PROJEKTI
4.3.1. FIT4KID
Fit International pokriva naslednja področja: telesno dejavnost in šport, izobraževanje,
fiziologijo, nevrološko znanost in izobraževalno nevrološko znanost. Projekt združuje številne
izkušnje vrhunskih strokovnjakov, njegov osrednji pomen pa je promocija med mladimi in
podajanje novih inovativnih strategij učenja. Te so danes še kako potrebne za uspešno in
vseživljenjsko učenje na prav vseh ravneh šolanja. Fit Internatonal je osredotočen na
spodbujanje telesne dejavnosti kot poglavitne dejavnosti zdravega načina življenja v najširšem
smislu.
V našem vrtcu smo se odločili, da se pridružimo programu Fit4Kid – Fit učenje za Fit otroke.
Program zajema vsa področja razvoja, s poudarkom na kognitivnem razvoju. Vključuje vsa
področja kurikuluma in je namenjen vsem starostnim skupinam. Program je sestavljen iz
inovativne pedagogike (Fit pedagogika), izobraževalnih programov, tehnik in smernic, ki
zagotavljajo povečanje vadbe in telesne dejavnosti ter hkrati aktivno spodbujajo možgane. S
tem se poveča učinkovitost pri učenju in izboljša učne spretnosti in sposobnosti.
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V okviru projekta so se strokovni delavci izobraževali na internih izobraževanjih v prostorih
našega vrtca (v začetku šolskega leta), potem so sledila izobraževanja na daljavo preko
aplikacije Zoom. Poleg tega so se multiplikatorji izobraževali tudi na centraliziranih
izobraževanjih, udeleževali so se aktivov ter seminarjev (vsa omenjena izobraževanja so
potekala preko spleta).
Prikaz dela so zunanji izvajalci predstavili v didaktičnih delavnicah, ki so bile izvedene preko
spleta. Strokovni delavci so si ogledali posnetke dejavnosti in se na podlagi tega učili novih
metod dela. Didaktične delavnice smo ob izboljšanju epidemioloških razmer izvedli
neposredno v oddelkih v mesecu maju, prisotne so bile zgolj strokovne delavke oddelka.
Strokovne delavke so vsebine vnašale v vsakdanje dejavnosti, torej izhajanje s področja gibanja
ter vključevanje vse ostala področja kurikuluma. Nekaj strokovnih delavcev je vključilo znanja
s področja fit pedagogike v prioritetno temo Dnevna rutina.
Multiplikatorke so se udeleževale tudi fit seminarjev.
Projekt se bo nadaljeval tudi v naslednjem šolskem letu.
4.3.2. TURIZEM IN VRTEC
Vseslovensko gibanje Turizem in vrtec - Z igro do prvih turističnih korakov deluje pod okriljem
Turistične zveze Slovenije. V šolskem letu 2020/21 je bila rdeča nit projekta MOJ KRAJ MOJ
"CHEF".
V projektu je sodelovalo pet oddelkov, eden iz enote Arkova ter štiri iz enote Prelovčeva.
V sodelujočih oddelkih so se osredotočili na tipične jedi, pijačo ali pa zeliščarsko tradicijo kraja
oz. kulinarični ali gastronomski spominek svojega kraja. Nekateri so se povezali s kuharskim
mojstrom, za katerega je znano, da določeno jed pripravi na še posebej slasten način, ali pa je
znan po kakšnem drugem presežku. Spekli so habance in ocvirkovo potico, izdelali žlikrofe,
pripravili bučno juho ter bučni kompot. Ključnega pomena je bilo, da se je pripravilo lokalne
jedi, otroci so se tako seznanili s kulinarično dediščino kraja. K sodelovanju so povabili tudi
starše, ki so skupaj z otroki doma pripravljali jedi, jih foto dokumentirali, da so ji lahko
predstavili v oddelku. Poleg tega so v vrtcu spekli habance in jabolčni zavitek. V dveh oddelkih
so pripravljali jedi v dopoldanskem času v oddelku, pekli so piškote, drobnjakovo potico,
pripravili drobnjakov namaz, skuhali krompirjevo polento z drobnjakom, nabirali zelišča ter
pripravili čajanko.
Poročilo projekta Turizem in vrtec se hrani v arhivu vrtca.
4.3.3. TEDEN EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE
Konec septembra in v začetku oktobra 2020 (26. 9. -10. 10.) so potekali dnevi evropske kulturne
dediščine. Letos sta sodelovala dva oddelka iz enot Arkova in Prelovčeva.
Otroci so spoznavali kulturno dediščino na idrijskem. V oddelku prvega starostnega obdobja,
kjer sami niso mogli oditi na sprehod po Idriji in opazovati kulturno dediščino, jim je sprehod
v skupini pričaral škrat z imenom Perkmandlc. Vodil jih je po ulicah mesta Idrije in predstavil
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njihove znamenitosti. Zaupal nam je, da se najraje skriva v rudniku živega srebra, še posebej v
Antonijevem rovu, kjer skrit v rovu ali iz rudarskega vozička velikokrat kuka rudarje. Spoznali
so idrijske žlikrofe ter idrijsko čipko. Naučili so se Idrijsko pesem in deklamacijo. V oddelku
drugega starostnega obdobja so na začetku so najprej poiskali naše mesto Idrija na zemljevidu
Slovenija in preko nevihte možganov poskušali najti vse kar o Idriji že vemo. Skupaj so naredili
načrt, kaj bi radi o Idriji izvedeli novega in kje bi o Idriji našli informacije. Iztočnica je bil
turistično informacijski center (TIC), kjer so otroci dobili v dar brošure, zemljevide in
razglednice o Idriji. Kulturno dediščino so spoznali preko kulinarike (kuhanje in pokušina
idrijskih žlikrofov), stavbno in naravno dediščino (Antonijev rov, rudarska hiša, spomenik
umrlih rudarjev v požaru, Kamšt, Rake, Scopolijev vrt, mestna hiša, čipkarska šola, mestni
čebelnjak, cerkev sv. Trojice (škafar)), ljudsko izročilo (ogled video filma Melhiorca, pesem
Idrska, v Antonijevem rovu ogled poučne risanke o Perkmandelcu, opazovanje klekljarice na
Placu). Za zaključek so izdelali plakat.

4.3.4. SIMBIOZA GIBA
Letos smo se že šestič zaporedoma pridružili vseslovenski akciji Simbioza giba, ki je tokrat
potekala v mesecu maju. Sodelovali so 4 oddelki iz enot Sp. Idrija in Arkova. S strani ekipe
Simbioza giba smo prejeli šest gibalnih izzivov s katerim so nas želeli spodbuditi, da gibamo
skupaj, četudi smo narazen. Letos je bila v akciji posebna pozornost namenjena tako vplivu
fizične aktivnosti na našo čustveno, duševno stabilnost kot tudi pomenu skrbi za duševno
zdravje. Z vključitvijo v akcijo želimo najmlajšim privzgojiti kakšen pomen ima gibanje.
Poslane gibalne navdihe so vključili v vsak dan in dvigniti zavest vseh generacij o pomenu
zdravega načina življenja in o pomenu skrbi za duševno zdravje.

4.3.5. ZDRAVJE V VRTCU
Tudi v šolskem letu 2020/2021 smo se odločili za sodelovanje pri projektu Zdravje v vrtcu.
Nosilec projekta je NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje v Ljubljani) v Ljubljani. Tema
oz. rdeča nit letošnjega leta je bila: Počutim se dobro 2.
V tem šolskem letu je aktivno sodelovalo 15 skupin iz našega vrtca. Tako vzgojiteljice kot
pomočnice vzgojiteljic, so se imele možnost udeležiti jesenskega ali spomladanskega
izobraževanja. Oba izobraževanja sta zaradi Covid ukrepov potekala preko spletnih platform.
Vsi aktivni udeleženci projekta so z različnimi dejavnostmi poskrbeli, da se je skrb za dobro
počutje prepletalo skozi vse aktivnosti v igralnici in pri delu na daljavo, medtem ko so bili vrtci
odprti le za nujno varstvo. Preko oglasnih desk in spletne strani vrtca in raznih spletnih
platform, pa smo obveščali starše in ostale obiskovalce, kaj vse se na to temo dogaja v vrtcu in
kaj lahko izvajajo doma.
V oddelkih so se odvijale različne dejavnosti, ki so bile vezane na rdečo nit tekočega leta.
Poskrbeli smo, da smo se dobro počutili prav vsi udeleženci dejavnosti. Največji poudarek v
letošnjem šolskem letu smo dali na temo čustev, zdrave prehrane in gibanja.
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V času epidemije korona virusa, ko so bili vrtci zaprti, smo vseeno vzpostavljali stik z otroki in
njihovimi družinami preko spletne strani vrtca, spletne pošte ter videokonferenc.
Skozi različne dejavnosti, ki smo jih izvedli v oddelkih posebej, oz s priporočili NIJZja, smo
obeleženi tudi vse svetovne dneve.

4.4. OBOGATITVENI PROGRAMI V LASTNI IZVEDBI
4.4.1. MALI SONČEK
Mali sonček je gibalno/športni program, ki je namenjen otrokom od drugega do šestega leta in
je sestavljen iz štirih stopenj in poteka pod okriljem Šport mladih, Športni zavod Nova Gorica.
Za izvajanje programa Mali sonček smo se odločili, ker temelji na elementarnosti in ne na
tekmovalnosti. Otroci so dobili pozitivne izkušnje in odnos do gibalno/športnih dejavnosti, med
seboj so se vzpodbujali in pomagali, če je bilo to potrebno.
Otroci so z motiviranostjo, voljo in pomočjo strokovnih delavcev spoznali, da lahko izvedejo
posamezno nalogo in s tem osvojijo nalepko in ob koncu priznanje za opravljeno posamezno
stopnjo. Strokovni delavci so navedli, da so večino nalog izvedli v naravnem okolju. Posamezne
naloge v okviru programa Mali sonček so bile izvedene tako, da so spodbujale uspeh vsakega
posameznika, otroke pa so učile spoštovanja razlik med vrstniki.
Otroci so poleg vsakodnevnih dejavnosti, ki so jih izvajali s področja gibanja imeli dodatno
možnost izvajati naravne oblike gibanja, kot so hoja, tek, lazenja, plazenja, plezanja, skoki …
V letošnjem letu je bila prioritetna tema Igre v pozabi, določene gibalne dejavnosti so lahko
strokovni delavci povezali z omenjeno temo.
Poglavitni cilj je bil optimalno razvijati gibalne sposobnosti, še posebej koordinacijo
(skladnost) gibanja in ravnotežje ter seznaniti najmlajše s čim več različnimi dejavnostmi.
Gibalno/športne dejavnosti so potekale kontinuirano preko celega šolskega leta (izjema je bilo
odprtje vrtca le za nujno varstvo zaradi epidemije koronavirusa), zlasti z upoštevanjem načel
sistematičnosti in postopnosti, individualnosti in varnosti. Otroci so imeli možnost ponavljanja
in postopnega osvajanja gibalno/športnih aktivnosti in znanj.
Da smo dosegli zastavljen cilj smo gibalno/športne dejavnosti izvajali v večji meri na prostem,
v prostorih vrtca, nekateri oddelki v telovadnici. Uporabljali so različne športne pripomočke,
velik poudarek je bil letos na uporabi naravnega materiala, ki je nadomestil nekatere športne
rekvizite. V letošnjem letu je bil cilj nekoliko prilagojen razmeram epidemije in sicer je bila
možnost izvajanje nalog v času nujnega varstva tudi doma. Vsi otroci oddelkov, ki so se prijavili
so naloge tudi uspešno opravili.
Zavedamo se, da je z gibalno/športnimi aktivnostmi pomembno pričeti v najzgodnejšem
obdobju otrokovega življenja, zato smo v vseh starostnih obdobjih spodbujali željo, navado in
potrebo po športnem udejstvovanju.
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V program Mali sonček smo spodbujali in vključevali starše in poudarjali pomen bivanja otrok
na prostem, ne glede na vremenske razmere.
V letošnjem šolskem letu se je za sodelovanje odločilo 20 oddelkov iz vseh enot (kar je razvidno
iz tabele). Skupno je bilo vključenih 321 otrok.

skupina
A1
A2
A3
A4
A5
A7
P4
P5
P7
P8
P9
SP4
SP5
LEDINE 2
LEDINE 1

G0
G2
ČV1
ČV2
ČV3
SKUPAJ

Št.
otrok
14
12
17
19
19
18
12
18
19
19
9
15
18
17
9
10
16
10
16
15
321

Modri
sonček
14
12

Zeleni
sonček

Oranžni
sonček

17
19
4

15

Rumeni
sonček

Prilagojen
program

18
12
17

1
19

2

15

2
9

15
6
9
5

18
6

5

1

15

6
4
65

11
77

5

10
10
62

95

3

Tabela 3: Sodelovanje v programu Mali sonček

Poročilo programa Mali sonček se hrani v arhivu Vrtca Idrija.

4.4.2. CICIBAN PLANINEC
Dodatna dejavnost Ciciban planinec je namenjena najmlajšim obiskovalcem narave in njihovim
odraslim spremljevalcem.
Navajanje na zdrav način življenja in seznanjanje s planinstvom v našem vrtcu začenjamo že v
najzgodnejšem obdobju. V akcijo so vključeni otroci stari od 3 do 6 let. Otrokom ponujamo
dejavnosti, ob katerih doživljajo zadovoljstvo in veselje. Izlete vodijo strokovne delavke vrtca
ali medse povabijo goste. S svojim znanjem in izkušnjami otrokom približajo, na njim primeren
način, lepoto gorske narave planinski vodniki, gorski reševalci, varuhi gorske narave,… Naši
izleti v naravo so primerni starosti in sposobnosti otrok. Spoznavamo bližnje vzpetine v
domačem kraju, s starši pa otroci obiščejo tudi druge planinske poti. V dnevnik Ciciban
planinec otroci zabeležijo, narišejo ali vanjo vstavijo fotografijo, vtise z izletov. Za doseženo
število izletov dobijo nalepko.
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Za štiri vpisane izlete so otroci nagrajeni z nalepko markacije, za osem dobijo nalepko Gorskega
apolona, za dvanajst pa nalepko Clusijevega svišča. Kdor zapolni celotno knjižico dobi
priznanje in Dnevnik 1
Sodelujemo s Planinskim društvom Idrija in Mladinsko komisijo Planinske zveze Slovenije.
Naš cilj je spodbuditi najmlajše in njihove starše k različnim dejavnostim v naravi, kjer se
odpirajo čudovite možnosti gibanja, doživljanja, raziskovanja in spoznavanja narave.
V letošnjem šolskem letu se je zaradi epidemije izvedlo še več izletov v naravo. Spodbujali smo
tudi družine k gibanju in osvajanju vrhov in raziskovanju bližnje in daljne okolice. Z zunanjimi
predavatelji nismo sodelovali zaradi omenjene situacije.
Podelitev nagrad v tem šolskem letu:
Oddelek

Št.
Otrok
18

Markacija

Clusijev
svišč
6

Dnevnik 1

3

Gorski
Apolon
17

ARKOVA - PTICE

17

/

/

16

13

SP. IDRIJA ODD. LEDINE RIBICE
SP. IDRIJA - ZAJČKI

17

15

/

/

/

21

1

16

/

/

SP. IDRIJA - MEDVEDKI

18

18

5

1

/

PRELOVEC - ŽOGICE

19

/

8

16

15

PRELOVEC – JEŽKI

18

19

/

/

/

PRELOVEC – ZVONČKI

19

13

5

/

/

ČRNI VRH – METULJČKI

16

9

3

/

/

ČRNI VRH – KONJIČKI

19

10

12

9

3

182

88

66

48

31

ARKOVA - SONČKI

SKUPAJ

/

Tabela 4: Sodelovanje v programu Ciciban planinec

4.5. DODATNE DEJAVNOSTI
4.5.1. ZBORČEK
V letošnjem šolskem letu je deloval zgolj en zborček in sicer v okviru oddelka Žogice. Stare
oblike dodatnih dejavnosti, ki so potekale v popoldanskem času za otroke različnih oddelkov,
žal nismo imeli, saj zaradi preprečevanja okužb s koronavirusom nismo združevali otrok.
V zborček Žogice so bili vključeni vsi otroci istoimenskega oddelka. Dejavnosti so potekale ob
vsak petek 30 minut. Ta čas so načrtno namenili prepevanju, učenju novih pesmic, igranju na
male ritmične instrumente (MRI), spoznavanju različnih gibalno glasbenih dejavnosti, glasbeno
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didaktičnih iger, različnih plesov (tudi ljudskih), rajalnim igram, spoznavanju različnih
instrumentov in rokovanju oz. igranju z njimi.
Strokovni delavki sta opazili, da otroci v skupini zelo radi prepevajo, radi imajo dinamične in
melodične pesmi z različnimi glasbenimi in zvočnimi vložki. Vsako novo učenje pesmice sta
pospremili z zgodbo. Trudili sta se, da so otroci najprej osvojili besedilo pesmi in postopoma
melodijo. Presenečeni sta bili, kako hitro so se pesmic naučil in jih nato prepevali – utrjevali ob
različnih priložnostih, ob igri, povsem samostojno in spontano. V skupini je veliko otrok, ki
imajo že zelo lepo razvit posluh za pravilno melodično petje. »Brundavčki« pa so jim zelo lepo
sledili in pripevali.
Otroke sta spodbujali, da so podajali ideje, na kakšen način pesem obogatiti z različnimi gibi,
katere instrumente uporabiti. V kotičku so imeli ves čas na razpolago MRI, tudi take iz narave
(kamne, palice, storže, orehove lupine …).
Pesmi so izbirali tematsko, glede na letni čas, praznike, različne projekte, predstavitvene pesmi
skupine, za različne priložnosti, za dramatizacije, za praznovanje rojstnih dni, učenje izštevank,
glasbenih nagajivk, ljudskih pesmi. Naučili so se veliko pesmi, jih povezali z različnimi
ugankami, zgodbami, plesom …
Izvajali so različne ritmične vaje in vaje za razgibavanje jezička, pozorni sta bili na pravilno
izgovorjavo besed v besedilu in intonacijo.
Zborček sta v skupini izvajali v septembru in oktobru, v času zaprtja sta staršem preko
eAsistenta pošiljali besedila in note različnih pesmic, tudi posnetke pesmi. Predvsem zimskih
in prazničnih. Od februarja do junija pa je zborček zopet potekal v skupini.
Starši so ju pri tej dodatni dejavnosti zelo podpirali in bili veseli, da petju posvečava veliko
pozornosti.
Zborček se je širšemu okolju predstavil na seminarju Jutranji krog z glasbo z video posnetkom,
prav na enak način so voščili našim upokojencem. Videoposnetek se je predvajal na spletni
strani vrtca Idrija.
Pripravili sta tudi posnetek za starše za voščilo ob dnevu žena in 40. mučenikov, pustu
(prepevanje pustnih pesmi in igranje na MRI). Zborček je s prepevanjem pesmi nastopal tudi
za otroke iz skupine Sončki.
Ožjemu okolju pa so se predstavili na praznovanju jeseni v vrtcu v mesecu oktobru in na
praznični dan Slovo od vrtca.
Otroci so pri zborčku izvajali, poslušali, ustvarjali, spoznavali, zato so cilje usmerili tako, da
smo to dosegli.
Cilji, ki so jim sledili:
- otrokom vzbujamo veselje do glasbe,
- otroci se glasbeno ustvarjalno izražajo, pojejo in igrajo,
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- otroci razvijajo elementarni glasbeni posluh (ritmični in melodični),
- otroci izražajo glasbena doživetja in predstave z gibalno- rajalno in plesno
komunikacijo,
- otroci spoznavajo osnovni glasbeni besednjak (dirigiranje, imena instrumentov,
glasno tiho, hitro, počasi, glasba, pevec, pevski zbor, zborovodja,…),
- otrokom zagotavljamo možnost lastnega izvajanja,
- otroci spoznavajo otroška (lastna in ritmična glasbila), Orffova in druga glasbila.
Zaključna misel
Otroci so skozi igro doživljali in spoznavali glasbo, ki je postaja sestavni del njihovega
življenja.
Glasba je otroke sproščala, jim krepila samozavest, pomagala pri oblikovanju pozitivne
samopodobe ter vplivala na socialni razvoj.
Ocenili sta, da sta se prav odločili, da sta dodatno dejavnost Zborček vpeljali in načrtovali v
skupini in na ta način predšolskim otrokom nudili vso širino, ki jo v tem obdobju ponuja glasba.

4.6. OSTALE DEJAVNOSTI IN NATEČAJI
4.6.1. PREDSTAVE ZA OTROKE
Predstav zunanjih sodelavcev do meseca junija nismo imeli. Različne predstave so pripravili
strokovni delavci za otroke posameznih oddelkov oz otroci. V kolikor so pripravili predstavo
za ostale oddelke so le te pripravili na prostem z upoštevanjem vseh ukrepov.
- Pr′ Golitu (mestna soba): knjižničarka je pripravila dve pravljici Bobek in barčica in Pujsa
imamo za soseda. Dejavnosti so se udeležili starejši oddelki enot Arkova in Prelovčeva.
4.6.2. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
Tradicionalni slovenski zajtrk je letos potekal kar dvakrat. Prvič v petek, 20. 11. 2020. Otroci
so na ta dan imeli za zajtrk kruh, maslo, med ter mleko. Vsa živila so bila slovenskega porekla.
V tem času je potekalo zgolj nujno varstvo zaradi preprečevanja okužb s koronavirusom. Glede
na to so bile v času, ko navadno poteka tradicionalni slovenski zajtrk v novembru šole zaprte
in tudi v vrtcih je bilo zelo malo otrok je bil organiziran tudi tradicionalni slovenski zajtrk 11.
junija 2021.
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4.6.3. CICI VESELA ŠOLA
Vrtec Idrija je tudi letos sodeloval v Cici veseli šoli, ki je stalna vzgojno – izobraževalna rubrika
revije Cicido. Vzgojiteljem in staršem omogoča pogovor o različnih temah, s katerimi se otroci
srečajo v svojem življenju.
V letošnjem šolskem letu 2020/21 je v Ciciveseli šoli sodelovalo 8 oddelkov in sicer: A6, A7,
P7, P9, SP5, SP6, GOD1, GOD2.
Otroci so preko celega šolskega leta reševali različne naloge iz revije Cicido, se pogovarjali o
različnih temah in prebirale različne vsebine.
Letos je naš vrtec za sodelovanje v Cici veseli šoli prejel tudi lepo knjižno nagrado.
Ker nam je Covid – 19 tudi v tem šolskem letu prekrižal načrte so nam iz uredništva revije
Cicido poslali ciciveselošolsko gradivo, ki smo ga v času zaprtja vrtca lahko posredovali
staršem otrok. Na ta način smo spodbudili otroke in njihove starše, da so proste minute lahko
namenili tudi različnim ciciveselošolskim temam.
V sredo, 19. maja pa je potekal Ciciveselošolski dan. Letos je na Ciciveselošolskem dnevu
sodelovalo 135 otrok iz našega vrtca. Otroci so ta dan reševali ciciveselošolske vprašalnike in
za sodelovanje prejeli pohvale.
4.6.4. RAZSTAVE
- Razstave v vitrini na Mestnem trgu:
 Dnevna rutina v vrtcu,
 Posebni dogodki v vrtcu,
 Korak za korakom do novega vrtca.
- Razstava ob Šinkovčevih dnevih.
4.6.5. NATEČAJI IN AKCIJE
- Likovni natečaj Moja družina (revija Zmajček),
- 50. let Hidrie – Kakšen bo naš planet v prihodnosti (ekologija),
- Zveza prijateljev mladine, risbice za koledar,
- likovni natečaj Cici umetnije,
- likovni natečaj Mali sončki pohajkujejo,
- sodelovanje na Žogariji,
- Šinkovčevi dnevi,
- zbiranje pvc zamaškov.
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5. KOLEDAR PRIREDITEV, PRAZNOVANJ IN OSTALIH
DEJAVNOSTI

Datum
izvedbe

Dejavnost

SEPTEMBER
21. 9. 2020 Dan v naravi na
Pšenku

23. 9. 2020

Množični tek na
200 m

OKTOBER
Oktober
Predstava
2020

Teden
otroka
oktober,
2020
1.10. 2020

Predstava

9. 10. 2021

Kostanjev piknik

Priprava
grozdnega soka

Kratek opis

Izvajalec

Oddelki,
ki so
sodelovali

Dan smo preživeli na
Pšenku. Otroci so
uživali ob različnih
igrah, prepevali smo
pesmice, plesali,
telovadili, vlekli vrv,
jedli smo kosilo,
poslušali pravljico,
počivali ...
Odziv na akcijo
Atletske zveze
Slovenije: Množični
tek za otroke.

Martina
Podobnik, Maja
Lampe

P7

Atletska zveza
Slovenije

L2, SP5, SP6

Za otroke iz
vrtčevskih oddelkov,
ki so nastanjeni v
osnovni šoli
pripravimo
predstavo- glasbeno
pravljico z
naslovom: Tinkin
dežnik.
Ježek išče prijatelja.

Tjaša Kogej,
Vanja
Klemenčič,
Karmen Mavri

A7

Majda Bizjak
Janja Rupnik

SP1, A1, A2,
A3, A4, A5

Pri vzg. Barbari smo
nabirali grozdje in iz
njega izdelali okusen
grozdni sok, ki smo
ga popili drug dan
pri kosilu.
Peka in pokušina
kostanja (v
mehurčkih).

Barbara
Zabukovec,
Daša Rupnik

P5

Strokovne
delavke

Enota Arkova
ter oddelek
SP1
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9. 10. 2021

Teden otroka

9. 10. 2020

Jesenski piknik v Odpravili smo se na
naravi
pohod čez Smukov
grič. Tam smo imeli
jesenski piknik.
Posladkali smo se s
sadjem in pečenim
kostanjem. Prepevali
smo jesenske pesmi.
Sv. Dan hoje
Pohod proti
Gradišču.

13. 10.
2021

Peka palačink in
druženje z otroki
oddelka Ribice.

16. 10.
2020

Kostanjev piknik

Posladkali smo se s
pečenim kostanjem.

20. 10.
2020

Evakuacijska vaja
Evakuacijska vaja

Evakuacija iz
prostorov vrtca.

21. 10.
2020

23. 10.
2020

Evakuacija iz
prostorov vrtca.

Praznovanje
jeseni

Kostanjev piknik (v
mehurčkih).

Darja Lapajne,
L1, L2
Damjana
Hreščak,
Katarina
Bončina, Marjeta
Bevk
Martina
P7, P9
Podobnik, Maja
Lampe, Tanja
Grošelj, Damjana
Žonta

Darja Lapajne,
Damjana
Hreščak
Barbara
Zabukovec, Daša
Rupnik

L1
P5

Strokovne
SP4, SP5, SP6
delavke enote Sp.
Idrija
Darja Lapajne,
L1, L2
Damjana
Hreščak,
Katarina
Bončina, Marjeta
Bevk
Darja Lapajne,
L1, L2
Damjana
Hreščak,
Katarina
Bončina, Marjeta
Bevk

NOVEMBER
Zagotavljanje nujnega varstva za otroke katerih starši so potrebovali varstvo v času
epidemije koronavirusa
13. 11.
Obisk želvice
Otroci spoznavajo
Darja Lapajne,
L1
2020
Loti
hišnega ljubljenčka. Damjana
Hreščak
20. 11.
Tradicionalni
Prehranjevanje s
Vrtec Idrija
Vsi oddeli, ki
2020
slovenski zajtrk
tradicionalnimi
so nudili
slovenskimi jedmi za
nujno varstvo
zajtrk.
otrok v času
epidemije
koronavirusa
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DECEMBER
Zagotavljanje nujnega varstva za otroke katerih starši so potrebovali varstvo v času
epidemije koronavirusa
JANUAR
Zagotavljanje nujnega varstva za otroke katerih starši so potrebovali varstvo v času
epidemije koronavirusa
11. 1. 2021 Igra na snegu
Dričanje, spuščanje z Darja Lapajne,
L1
lopatkami, tek.
Damjana
Hreščak
FEBRUAR
Zagotavljanje nujnega varstva za otroke katerih starši so potrebovali varstvo v času
epidemije koronavirusa
9. 2. 2021 ODPRTJE VRTCA ZA VSE OTROKE
1. 2. 2021
Delovni zvezek
Izdelava zbirke
Katarina
L2
delovnih, miselnih,
Bončina, Marjeta
računskih nalog in jo Bevk
pošljeva preko
eAsistenta
16. 2. 2021 Pustovanje
Pustno rajanje in
Strokovni delavci L1
sprevod po vasi.
Pustovanje v
SP6
mehurčku.
Pustna rajanja smo
Enota Črni
zaradi »mehurčkov«
Vrh
organizirali v
posameznih
oddelkih.
Sprehod maškar
A3, A4, A5,
skozi mesto do
A7, A6
mestnega trga
(srečevanje z
maškarami drugih
skupin z
upoštevanjem
omejitev glede
epidemije).
Rajanje v vrtcu v
SP1, A1, A2
mehurčkih
posameznih
oddelkov.
Skupaj z otroki smo
P2
se našemili v
maškare, prepevali
pustne pesmi in v
igralnici priredili
pustno rajanje.
Z otroki smo se v
P4
sprevodu odpravili
po mestu, kjer smo
srečevali pustne
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šeme iz drugih enot
vrtca Idrija.
Preganjali smo zimo
s petjem,
ropotanjem. V
maskah smo se
sprehodili skozi
mesto.
Pustovanje smo
začeli s prepevanjem
pustnih pesmi ob
spremljavi MRI.
Otroci so se oblekli
v pustna oblačila in
se predstavili
vrstnikom. V
igralnici smo imeli
pustni ples in se na
to v kostumih
odpravili še na
sprehod po mestu.
V igralnici smo se
našemili, prepevali
pustne pesmi, ter se
naučil deklamacijo o
pustu. Sprehodili
smo se po mestu ter
zarajali na mestnem
trgu.
Pustno rajanje po
oddelkih.
MAREC
12. 3. 2021

Gregorjevo

25. 3. 2021

»Nastop« ob
materinskem
dnevu

31. 3. 2021

Pohod na
Hleviše

Na dan, ko se prtički
ženijo, smo na
igrišču iskali ostanke
ptičje gostije. Ptički
so nam pustili nekaj
dobrot (suho sadje)
pod grmovjem.
Pripravili smo kratek
nastop ob
materinskem dnevu.
Posneli smo se, ter
video posredovali
staršem.
Z otroki smo se
odpravili na pohod
na Hleviše po Lovski
poti. Otroci so se na
Hlevišah igrali na

P5

P7

P9

Enota
Godovič
Barbara
Zabukovec, Daša
Rupnik

P5

Tanja Grošelj,
Damjana Žonta

P9

Martina
Podobnik, Maja
Lampe

P7
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igralih. Tam smo
imeli tudi kosilo. Po
kosilu in počitku
smo je sledil
povratek po poti čez
Kodrov rovt.
APRIL
April 2021

April 2021
MAJ
15. 5. 2021

18. 5. 2021

Snemanje
V igralnici smo
posnetka za dan posneli našo
družin
najljubšo gibalno
igro – »čaranje z
žogicami«.
Posneli smo del
jutranjega srečanje in
ples, ki smo ga nato
posredovali javnosti
preko spletne strani
vrtca.
Logopedske vaje Pošiljanje vaj preko
eAsistenta

Nina JerebSedej, Nevenka
Tratnik

P2

Anita Bizjak,
Karmen Mavri

P3

Dan družin

Romana
Ostrožnik, Sonja
Hvala

P4

Strokovne
delavke

Enota Arkova
SP1

Majda Bizjak
Janja Rupnik

A3

Dan družine –
Mali šefi

Posneli smo
dramatizacijo na
temo otroške pesmi
Nevihta, ki je bila
objavljena na spletni
strani vrtca.
Predstavitev in
voščilo ob dnevu
družin- preko spleta.
Predstavitev skupine
z rajalno igro Miške
in mačke na spletni
strani vrtca.
Videoposnetek za
dan družine, objava
posnetka na spletni
strani vrtca Idrija.
Ker letos dneva
družine nismo mogli
izvesti v taki obliki
kot običajno, sva k
sodelovanju povabili
družine. Projekt smo
poimenovali Mali
šefi iz skupine
Žogice, ki smo ga
povezali tudi s
projektom Turizem
in vrtec (Moj kraj

Strokovni delavki ??

Strokovne
S3, S4, S5,
delavke enote Sp. S6, L1, L2
Idrija
Martina
Podobnik, Maja
Lampe

P7
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19. 5. 2021

Svetovni dan
čebel

19. 5. 2021

Ciciveselošolski
dan

20. 5. 2021

Zaključek
šolskega leta in
noč v vrtcu

moj chef). Otroci so
doma skupaj s starši
ob mednarodnem
dnevu družine
pripravljali različne
jedi in pijače. Otroci
so nato v skupini
ostalim otrokom ob
fotografijah,
posnetkih, receptih
predstavili te jedi.
Pogovarjali smo se
tudi o pomenu
lokalno pridelane
hrane in uporabi
lokalnih sestavin v
prehrani. Nastal je
zapis in plakat. Poleg
omenjenega smo v
skupini skupaj z
otroki pripravili še
habance in jabolčni
zavitek.
Otrokom je bila v
skupini predstavljena
dejavnost čebelarja
in njegovi
pripomočki, ki so ji
jih lahko ogledali.
Obiskali smo tudi
mestni čebelnjak.
V sredo 19. maja je
potekal
Ciciveselošolski dan.
Otroci so reševali
vprašalnike na
katerih so bile
različne naloge.
Vsak otrok je za
sodelovanje prejel
Cici pohvalo.
Zaključek: zaključek
programa Mali
sonček, vožnja s
skiroji, razvijanje
različnih spretnosti,
spretnostna vožnja
na poligonu
Noč v vrtcu:
slavnostna večerja,

Romana
Ostrožnik, Sonja
Hvala

P4

Martina
P7, P9
Podobnik, Maja
Lampe, Tanja
Grošelj, Damjana
Žonta

Martina
Podobnik, Maja
Lampe, Tanja
Grošelj

P7, P9
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28. 5. 2021

Čajanka

JUNIJ
Junij

Zaključek

Junij 2021

Slovo od vrtca

Junij 2021

Predstava

3. 6. 2021

Spanje v vrtcu

3. 6. 2021

Zaključek
skupine

10. 6. 2021

Otvoritev vrtca

10. 6. 2021

Spanje v vrtcu

ogled risanke Palčič,
sprehod z lučkami v
temi, opazovanje
lune in zvezd, ples v
pižamah, pravljica za
lahko noč.
Spomladi smo na
Barbara
P5
sprehodih nabirali
Zabukovec, Daša
čaj. Ob sveže
Rupnik
pečenih piškotih nam
je na prelepo
pomladno dopoldne
zelo teknil.
Ogled posnetka,
pohod.
Sprehod v posebnih
majicah, petje,
igranje, transparenti,
baloni mimo vrtca.

Strokovni delavci
enote
Damijana
Velikonja
Andreja Feltrin,
Tjaša Kogej,
Vanja
Klemenčič,
Alenka Pavšič
Za otroke zunaj na
Alenka Gnjezda
igrišču Neko
in Urška
ponedeljkovo jutro.
Leskovec z
otroki iz skupine
Popoldanske športne Tjaša Kogej,
dejavnosti na igrišču, Vanja
priprava večerje,
Klemenčič,
nočni sprehod s
Karmen Mavri
svetilkami, ples v
pižamah, ogled
risanke in spanje v
skupini sončki.
Popoldanske športne Tjaša Kogej.
dejavnosti na igrišču Vanja
(frizbi, kolebnica,
Klemenčič,
nogomet, badminton, Karmen Mavri
skupne igre).
Kulturni program.
Strokovne
delavke enote Sp.
Idrija

G0, G1, G2

Spanje v vrtcu
skupine ježki iz
četrtka na petek.

P6

Alenka Tratnik,
Urška Kofol,
Polona Leskovec
Grassi

A7, A6

A1, A2

A7

A7

S3, S4, S5, S6
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11. 6. 2021

Zaključek
skupine

11. 6. 2021

Žogarija

11.6.2021

Končni izlet z
avtobusom v
Tehniški muzej
Slovenije v
Bistri

11. 6. 2021

Druženje s
šolarji

14. 6. 2021

Pr′ Golitu
(mestna soba)

15. 6. 2021

Dopoldan ob
Idrijci

Tri dni skupaj smo
pekli torto in jo
zadnji dan tudi
pojedli. Spomnili
smo se vseh lepih
trenutkov, ki smo jih
v letošnjem šolskem
letu preživeli skupaj.
Prireditev na igrišču
za osnovno šolo
Idrija – nastop
skupine na prireditvi.
Z otroki smo se z
avtobusom odpravili
v Tehniški muzej
Slovenije v Bistri.
Na vodenem ogledu
so si otroci ogledali
razstavo vozil na
temo Promet nekoč
in danes - Bencin
žlampa in hupo ime.
Na delavnici so
spoznali različne
vrtavke in jo tudi
sami izdelali. Sledila
je igra na travniku,
ogled parka, nato pa
smo se z avtobusom
odpravili nazaj v
Idrijo.
Na Plati smo izvedli
vadbeno uro.
Druženje je potekalo
v sklopu obiska
bodočih prvošolcev.
Gospa knjižničarka
nam prebere dve
pravljici (Bobek in
barčica, Pujsa
imamo za soseda) na
mestnem trgu.
Sprehodili smo se do
Mejce, kjer smo
uživali ob reki
Idrijci. Otroci so
metali kamenčke v
vodo, ob odhodu pa
smo po reki Idrijci
spustili papirnate

Barbara
Zabukovec,
Daša Rupnik

P5

MEDIA ŠPORT,
skupaj z MIZŠ ,
RTV SLO in
NZS
Martina
Podobnik, Maja
Lampe, Mojca
Istenič

P6

P7

Katarina
L2
Bončina, Marjeta
Bevk
Damijana
Velikonja,
Andreja Feltrin,
Tjaša Kogej,
Vanja Klemenčič

A6, A7

Romana
Ostrožnik,
Sonja Hvala

P4

33

Vrtec Idrija, Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21

15. 6. 2021

Obisk
knjižničarke
Valentine

17. 6. 2021

Predstava

17. 6. 2021

Zaključek
skupine

17. 6. 2021

Slovo od vrtca

18. 6. 2021

Slovo od vrtca

ladjice. Na poti
vrnitve v vrtec smo
se posladkali s
sladoledom.
Poslušanje pravljice
Ovčka Belka plete
oblačila in Muca
Copatarica, pogovor
in ogled različnih
knjig.
Za otroke v vrtcu
Arkova smo
pripravili predstavo
Trije metulji.
Igra z vodo,
praznovanje RD
poleti rojenih otrok.
Program ob odhodu
otrok v šolo.
Slavnostna okrasitev
igralnice, prepevanje
pesmi, pogostitev s
torto, sprehod skozi
mesto v enotnih
majicah z logotipom
žoge, obisk enote
Prelovčeva, kjer smo
otrokom predali igro
Spomin in zapeli
nekaj pesmi, petje,
ples in zabava po
želji otrok,
vzgojiteljici sva za
otroke pripravili
darilca.
Na slovesni dan smo
se odpravili na
Pšenk, kjer smo
preživeli čudovit
taborniški dan. Iskali
smo skriti zaklad,
pekli hrenovke, peli
in plesali. Izdelali
smo tudi zastavo
naše skupine. Naš
praznični dan smo
zaključili s
slovesnim
sprevodom skozi
mesto, pred vrtcem

Mestna knjižnica

L1, L2

Majda Bizjak,
Janja Rupnik

A2, A3, A4,
A5, SP1

Severina Jež,
Mojca Razpet

A1

Jasmina Čar,
Matija Rupnik
Martina
Podobnik, Maja
Lampe

G2

Tanja Grošelj,
Damjana Žonta

P9

P7
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18. 6. 2021

Plaža ob reki
Idrijci

18. 6. 2021

Zaključek
šolskega leta

18. 6. 2021

Zaključek
šolskega leta

18. 6. 2021

Zaključek
šolskega leta

23. 6. 2021

Zaključek
skupine
Zaključek
skupine
Zaključek
skupine

24. 6. 2021
24. 6. 2021

pa so otroke
pričakali starši.
Z otroki smo se
odpravili ob reko
Idrijco, kjer smo se
igrali različne igre z
vodo, vodnimi
baloni, pištolami in
se posladkali s
sladoledom.
Sprehod po rakah do
Zagoda - igra ob
vodi z mlinčki,
pihanje milnih
mehurčkov,
kapitanovo pismo v
steklenici, škratkovo
sladko presenečenje,
barvanje kamenčkov
in prepevanje pesmic
Poletje “na plaži”
- celodnevne
dejavnosti: ples
Jerusalema in
snemanje, kopanje,
igra z vodnimi
baloni, sončenje,
spin line, kegljanje,
vsi obroki in počitek
na prostem vključno
s pravljico,
snemanje z dronom
in delitev posnetkov
starši.
Peš v Idrijo, nazaj z
avtobusom.
Praznični dan v
vrtcu.
Praznovanje rojstnih
dni, igre z vodo.
Šolsko leto smo v
igralnici zaključili z
rajanje, prepevanjem
otroških pesmic in
igro z baloni. Na
igrišču, pa smo
uživali v igrah z
vodo. Vsak otrok je

Martina
Podobnik,
Maja Lampe

P7

Majda Bizjak,
Janja Rupnik

A3

Alenka Gnjezda,
Urška leskovec,
in snemalec, z
dronom Simon
Čuk in obiskom
predstavnika
sveta staršev
skupine Ane Čuk
v imenu staršev

A5

Jožica Seljak
Kranjc, Anita
Peternelj, Nataša
Kutin
Tatjana Pišljar

SP6

A4

Anita Koler

A2

Nina Jereb-Sedej
in Nevenka
Tratnik

P2
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24. 6. 2021

Zaključek
skupine

24.6.2021

Zaključek v
skupini

24. 6. 2021

Zaključek
skupine

24. 6. 2021

Zaključek
skupine

24. 6. 2021

Slovo od vrtca

domov odnesel tudi
spominek na našo
skupino "Račke«.
Na malem igrišču
smo izvedli vodne
igre (špricanje, igre z
vodom vodnimi
balončki…), na
koncu so otroci
dobili medalje –
Petelinčkov vodni
dan.
Konec šolskega leta
je zaznamovala
pogostitev s torto,
katero smo v
prejšnjih dveh dneh
spekli v skupini in
okrasili skupaj z
otroki.
Letos je bil
zaključek prav res
poseben, saj smo cel
dan preživeli zunajna prostem. Začeli
smo z zajtrkom na
igrišču, nadaljevali z
vodnimi
aktivnostmi-kopanje
v bazenčkih,
špricanje, ples ob
glasbi, podeljevanje
priznanj, prepevanje.
Tudi s kosilom smo
se okrepčali na
igrišču in imeli
počitek pod drevesi
ob zvokih pojoče
posode.
Igre na prostem z
žogami, baloni, vodo
in peskom,
videoposnetek za
starše “To smo mi
otroci iz skupine
mravljic”.
Slovo najstarejših,
nastop skupin.

Anita Bizjak,
Karmen Mavri

P3

Romana
Ostrožnik,
Sonja Hvala

P4

Katja Gnezda,
Nataša Rus

P8

Bojana Jeram,
Urška Vidmar

SP1

Strokovni delavci SP3, SP4,
enote Sp. Idrija
SP5, SP6
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OSTALO
Celo
šolsko leto

Praznovanje
V igralnici smo
rojstnih dni otrok slavljenki/slavljencu
ob torti zapeli
pesmico Vse
najboljše in mu
voščili lepe želje.
Darilo so vsi otroci
prejeli ob koncu
šolskega leta.
Skupaj v
sodelovanju s starši
smo za slavljenca
pripravili
praznovanje z
raznolikimi
dejavnostmi, ki so
bile večina želja
otroka , ki je
praznoval.
Praznovali smo s
petjem
rojstnodnevnih
pesmic, z voščilom,
risanjem risbic. Vsak
otrok je dobil
majceno čebelico iz
skupnega panja.
Starši so doma
skupaj z otroki
pripravili dejavnost
za otroke v skupini,
vzgojiteljici sva za
starše pripravili
posnetke praznovanj.
Slavljenec nam je
zaupal želje, kako
naj bi potekalo
praznovanje
njegovega rojstnega
dne v vrtcu. V
sodelovanju s starši
smo v čim možni
meri slavljencu
izpolnili želje.
Celo šolsko Gozdni kotiček
Dokler nam je bilo
leto
dan smo 2x tedensko
obiskovali gozdni
kotiček, ga urejali in
v njem izvajali

Nina Jereb-Sedej
in Nevenka
Tratnik

P2

Romana
Ostrožnik,
Sonja Hvala

P4

Barbara
Zabukovec

P5

Daša Rupnik

Martina
Podobnik, Maja
Lampe

P7

Tanja Grošelj,
Damjana Žonta

P9

Katja Gnezda,
Nataša Rus

P8
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različne dejavnosti z
vseh področjih.
Tabela 5: Koledar prireditev, praznovanj in ostalih dejavnosti
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6. PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV
Vzgojiteljski zbor se je srečeval na različnih strokovnih srečanjih: pedagoška konferenca,
strokovni aktiv in timska srečanja.
Del te točke so tudi poročila o delu posameznih strokovnih delavcev Vrtca Idrija.

6.1. STROKOVNA SREČANJA
- Pedagoške konference, v letošnjem šolskem letu se je vzgojiteljski zbor sestal na petih
pedagoških konferencah.








Na prvi pedagoški konferenci (1. 10. 2020), so strokovni delavci potrdili
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2019/2020, Realizacijo LDN za šolsko leto
2019/20, potrdili LDN za šolsko leto 2020/2021.
Na drugi pedagoški konferenci (15. 6. 2021), so se strokovni delavci zbrali, da je
ravnateljica podala oceno delovne uspešnosti za napredovanje strokovnih delavcev v
naziv, sledilo je glasovanje, predstavljena je bila sistemizacija za šolsko leto 2021/22,
ter podana pomembna obvestila.
Na tretji pedagoški konferenci (26. 8. 2021), so se strokovni delavci zbrali, da je
ravnateljica podala oceno delovne uspešnosti za napredovanje strokovnih delavcev v
naziv, sledilo je glasovanje.
Na četrti pedagoški konferenci (12. 3. 2020), so bili strokovni delavci seznanjeni s
Samoevalvacijskim poročilom za šolsko leto 2020/2021, Realizacijo LDN za šolsko leto
2020/21 ter s predlogom LDN za šolsko leto 2021/2022.

- Strokovni aktivi, v letošnjem šolskem letu se na strokovnem aktivu fizično nismo srečevali
zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa. Izveden je bil preko aplikacije ZOOM.
Poleg strokovnih aktivov znotraj zavoda smo sodelovali še na:





Aktiv svetovalnih delavcev obljubljanske regije, ki se ga je udeleževala svetovalna
delavka Adrijana Erjavec, srečanja so potekala so na daljavo.
Aktiv organizatorjev prehrane in zdravstveno higienskega režima obljubljanskih
vrtcev, ki sta se ga je udeleževal organizator prehrane in vodja ZHR Borut Benko,
srečanja so potekala na daljavo.
Aktiv ravnateljev obljubljanskih vrtcev, udeležila se ga je ravnateljica Nadja
Brence, aktiv je potekal na daljavo.

- Timska srečanja, strokovni delavci so se srečali na treh timskih srečanjih v vsaki enoti. Prvo
ter zadnje srečanje sta potekala v živo v posamezni enoti, medtem, ko so ostala srečanja
potekala preko aplikacije ZOOM.
- Kolegij, v letošnjem šolskem letu so potekali kolegiji z vodjami enot in kolegiji uprave.
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Ravnateljica, vodje enot, pom. ravnateljice, sindikalna zaupnica (po potrebi) smo se
sestajale po potrebi odvisno od problematike in se pogovarjale o tekočih zadevah,
poteku dela, načrtovanih dejavnostih … Ob ponovnem odprtju vrtca 9. 2. 2021, so
potekala srečanja tedensko preko aplikacije ZOOM, kar se je izkazalo za dobro rešitev,
sproten prenos informacij in tekoče reševanje problematike.
Kolegiji uprave, je potekal po potrebi. Reševali smo sprotno problematiko za uspešno
poslovanje v Vrtcu Idrija.

Zapisniki pedagoških konferenc, strokovnih aktivov, srečanj timov in kolegija se nahajajo v
arhivu vrtca.

6.2. POROČILA O REALIZACIJI PLANA DELA
Poročila, ki so priloga tega zapisnika:
priloga 2: Letno poročilo ravnateljice,
priloga 3: Letno poročilo pomočnice ravnateljice,
priloga 4: Letno poročilo svetovalne delavke,
priloga 5: Letno poročilo organizatorja prehrane in zdravstveno-higienskega
režima glede na letni delovni načrt,
priloga 6: Letno poročilo specialne in rehabilitacijske pedagoginje.
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7. SODELOVANJE S STARŠI
V Vrtcu Idrija s starši sodelujemo na različnih na formalnih in neformalnih srečanjih. Trije
predstavniki staršev so v Svetu zavoda, en predstavnik iz vsakega oddelka zastopa starše v
Svetu staršev.
S starši smo poleg vsakodnevnih obvestil na oglasni deski, objav na internetni strani sodelovali
na roditeljskih sestankih, pogovornih urah. Roditeljski sestanki, pogovorne ure so do konca
oktobra potekale fizično v vrtcu. Po ponovnem odprtju vrtca (koronavirus) 9. 2. 2021, so
nekateri strokovni delavci organizirali pogovorne ure na daljavo oz. so komunicirali s starši
preko eAsistenta ter oglasnih desk. Ob koncu šolskega leta pa so pogovorne ure ponovno
potekale fizično v vrtcu. Neformalnih druženj v vrtcu ni bilo, so jih pa strokovni delavci
organizirali preko aplikacije ZOOM, tako v času zaprtja vrtca kot tudi kasneje. Sestankov s
starši za novo sprejete otroke nismo organizirali zaradi ukrepov koronavirusa, vse potrebne
informacije smo jim podali na naši spletni strani oz. telefonsko.
V dopoldanskem času letos zaradi razmer s koronavirusom starši oddelkov niso obiskovali.
Praznovanje rojstnih dni se je od oddelka do oddelka razlikovalo. Nekateri starši so pripravili
posnete, drugi dejavnosti, ki so jih potem strokovni delavci skupaj z otroki izvedli v vrtcu.
Strokovni delavci so pripravili tudi posnetke o delu v oddelku, ki so jih tako starši kot širša
javnost lahko spremljali na naši spletni strani.

7.1. SVET ZAVODA VRTCA
V šolskem letu 2020/21 je bilo 7 sej Sveta zavoda, od tega 4 redne in 3 korespondenčne seje.
 Na 17. (sedemnajsti) redni seji (7. 10. 2020) so bili obravnavani naslednji dokumenti:
Samoevalvacijsko poročilo za šol. leto 2019/2020, Poročilo o realizaciji letnega
delovnega načrta za šolsko leto 2019/20 ter Letni delovni načrt za šolsko leto
2020/2021. Vsi predstavljeni dokumenti so bili soglasno potrjeni s strani članov Sveta
zavoda. Poleg tega so bili člani seznanjeni s predlogom Poslovnika Sveta staršev Vrtca
Idrija, pripomb niso imeli.
 Na 18. (osemnajsti) redni seji (25. 2. 2021) so potekale volitve predsednice/ka Sveta
zavoda Vrtca Idrija, potrdilo se je Letno poročilo za leto 2020, potrdil se je Plan dela za
leto 2021, člani so se seznanili s Skupnim poročilom o izvedbi popisa 2020, ugotavljala
se je delovna uspešnost ravnateljice 2020, obravnaval se je predlog za določitev letnega
dopusta ravnateljice za leto 2021 ter imenoval predstavnik za novega člana v Komisijo
za sprejem otrok v vrtec s strani staršev.
 Na 19. (devetnajsti) korespondenčni seji (23. 6. 2021) so člani obravnavali
Sistemizacijo delovnih mest Vrtca Idrija za šolsko leto 2021/22 ter odločali o
napredovanju ravnateljice v naziv svetnica.
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7.2. SVET STARŠEV
Svet staršev se je v letošnjem šolskem letu sestal enkrat.
Na prvi seji (6. 10. 2020), so se člani seznanili z vloga in naloge Sveta staršev in Sveta Vrtca
Idrija, podpisali so izjave o varovanju listin in varstvu osebnih podatkov in izvolili predsednika
Sveta staršev in enega člana staršev za Svet zavoda. Predstavljeni so jim bili naslednji
dokumenti: Poročilo o realizaciji Letnega delavnega načrta za preteklo šolsko leto 2019/20,
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2019/20, Letni delavni načrta za šolsko leto 2020/21.

7.3. RODITELJSKI SESTANKI
Od načrtovanih treh roditeljskih sestankov je bil izveden eden, druga dva sta odpadla zaradi
ukrepov povezanih s koronavirusom:
- september, uvodni roditeljski sestanek, kjer so bili starši seznanjeni z osnovnimi podatki o
vrtcu in bivanju otrok v vrtcu, predstavljen jim je bil načrt dela, starši so imeli možnost
sooblikovanja načrtovanih dejavnosti.
So pa v nekaterih oddelki izvedli tako formalna kot neformalna druženja, kjer so si izmenjali
informacije o otrocih preko aplikacije ZOOM, eAsistenta, maila oz. telefonsko.

7.4. POGOVORNE URE
Organizirane so bile enkrat mesečno za posamezni oddelek. Starši so se predhodno prijavili, v
nujnih primerih so bile pogovorne ure tudi izven dogovorjenega termina. Starši novo vpisanih
otrok so se pred vstopom otroka v vrtec srečali z vzgojiteljico in se pogovorili o posebnostih
njihovega otroka. Po ponovnem odprtju vrtca v mesecu februarju so strokovni delavci
komunicirali s starši na daljavo (Zoom oz. preko eAsistenta, telefona), v spomladanskih
mesecih pa ponovno fizično v vrtcu.

7.5. DRUGI SESTANKI
- Sestanek za starše novo vpisanih otrok, je odpadel. Vsebine glede prihoda otrok v vrtec so
si starši lahko prebrali naši spletni strani.

7.6. DRUGE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI
- Praznovanje rojstnih dni otrok, se je letos od oddelka do oddelka razlikovalo. Nekateri
starši so pripravili posnete, drugi dejavnosti, ki so jih potem strokovni delavci skupaj z otroki
izvedli v vrtcu. Strokovni delavci so praznovanja fotografirali oz. posneli, da so si jih lahko
starši skupaj z otroki ogledali doma.
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- Starši so sodelovali tudi v naslednjih dejavnostih:
 sodelovanje v projektu Zdravje v vrtcu,
 gibalne dejavnosti izvedene doma,
 sodelovanje v uresničevanju cilja in zastavljenih dejavnostih prioritetne teme Dnevna
rutina,
 sodelovanje v projektu Turizem in vrtec,
 sodelovanje ob dnevu brez avtomobila,
 predstavitev poklica ali hobijev,
 sodelovanje v natečajih.

7.7. INFORMIRANJE STARŠEV
- Oglasna deska, z namenom sprotnega informiranja staršev o dejavnostih v vrtcu, so strokovni
delavci vsakodnevno urejali oglasno desko. Starši so lahko prebrali dnevna obvestila o otrocih,
koledar dejavnosti, ki so se odvijale v oddelku, vabila in pobude za sodelovanje, zahvale
staršem, strokovne članke …
- eAsistent, o dejavnostih so bili starši informirani tudi preko programa eAsistent, kjer so jim
pošiljali fotografije, si lahko ogledali fotografije dejavnosti, kjer je sodeloval njihov otrok.
Večina povezave v času epidemije, ko je bil vrtec zaprt je potekalo preko sporočil, ki jih
omogoča program.
- Internetna stran, starši so imeli možnost pridobiti informacije o dogajanju v vrtcu in širšem
okolju preko internetne strani Vrtca Idrija (http://www.vrtec-idrija.si). Za ažurnost in
seznanjanje uporabnikov spletne strani z aktualnimi vsebinami v posamezni enoti, so skrbeli
strokovni delavci: Adrijana Erjavec in David Tončič (osnovna stran vrtca), Bojana Jeram (enota
Arkova), Sonja Hvala (enota Prelovčeva), Andreja Tušar (enota Spodnja Idrija), Matija Rupnik
(enota Godovič), Tajda Pečkaj/Pia Bizjak (enota Črni Vrh).
- Zoom video aplikacija, v času odprtja vrtca za nujno varstvo otrok in tudi po ponovnem
odprtju s strarši komuniciralo preko video konferenc.
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8. SODELOVANJE Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIMI,
ZDRAVSTVENIMI IN DRUGIMI ORGANIZACIJAMI
- Pedagoški inštitut, sodelovali smo v Mreži šol in vrtcev, kjer smo sodelovali na srečanjih
vodstvenih delavcev, programov za koordinatorje in se seznanjali z najnovejšimi spoznanji v
pedagoški teoriji in praksi in srečanj v okviru Mreže vrtcev KZK.
- PEDAGOŠKA FAKULTETA Ljubljana sodelovali smo pri zagotavljanju mentorstva
študentom na praksi.
študent/ka /letnik
Sara Lapajne
1. letnik
Maruška Bizjak
2. letnik

enota
Arkova

mentorica
Mojca Šturm

datum
februar – junij 2021

Godovič

Jasmina Čar

Hana Tavčar
2. letnik

Sp. Idrija

Andreja Tušar

21. 4. 2021,
22. 4. 2021,
23. 4.2021
5.5 . 2021,
14. 5.2021,
19. 5.2021

Tabela 6: Poimenski seznam študentov na praksi, Pedagoška fakulteta Ljubljana

- PEDAGOŠKA FAKULTETA Koper sodelovali smo pri zagotavljanju mentorstva
študentom na praksi.
študent/ka /letnik
Katja Brišar
1. letnik (smer
Pedagogika)
Urška Kofol
1. letnik
Lara Likar
1. letnik
Jerneja Rupnika
1. letnik
Bogdan Jovanović
1. letnik
Naja Mrak
2. letnik
Nuša Poljanec
2. letnik
Gaja Drol
3. letnik
Nika Poženel
2. letnik

enota
Arkova

mentorica
Adrijana Erjavec,
Tatjana Pišljar

datum
3. 5. – 21. 5. 2021

Prelovčeva

Anja Rupnik

Sp. Idrija

Zdenka Jereb

Tekom šolskega
leta
8. 3. – 19. 3. 2021

Črni Vrh

Irena Janja Rozman

3. 5. – 21. 5. 2021

Arkova

3. 5. – 21. 5. 2021

Prelovčeva

Bojana Jeram,
Alenka Gnjezda
Katja Gnezda

Prelovčeva

Barbara Zabukovec

3. 5. – 21. 5. 2021

Godovič

Mirjana Suwa Sedej 6. 4. – 23. 4. 2021

Črni Vrh

Magdalena Gantar

Nataša Rus
3. letnik

Prelovčeva

Katja Gnezda

3. 5. – 21. 5. 2021

17. 3. – 19. 3. 2021,
30. 3. – 31. 3. 2021,
19. 4. – 23. 4. 2021
Tekom šolskega
leta

Tabela 7: Poimenski seznam študentov na praksi, Pedagoška fakulteta Koper
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- PEDAGOŠKA FAKULTETA Maribor sodelovali smo pri zagotavljanju mentorstva
študentom na praksi.
študent/ka /letnik
Ana Bajc
2. letnik

enota
Črni Vrh

mentorica
Irena Janja Rozman

datum
11. 5. – 13. 5. 2021,
25. 5. – 27. 5. 2021

- ZDRAVSTVENA FAKULTETA Ljubljana (sanitarno inženirstvo) sodelovali smo pri
zagotavljanju mentorstva študentom na praksi.
študent/ka /letnik
Lina Erjavec
3. letnik

enota
Prelovčeva

mentorica
Borut Benko

datum
Junij – avgust 2021
160 ur

- SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA, GIMNAZIJA IN UMETNIŠKA GIMNAZIJA
LJUBLJANA, sodelovali smo pri zagotavljanju mentorstva dijakom na praksi.
dijak/inja / letnik
Ana Jurjavčič
1. letnik
Maruša Brenčič
4. letnik

enota
Sp. Idrija

mentorica
Andreja Tušar

datum
31. 5. – 4. 6. 2021

Godovič

Jasmina Čar

Februar 2021
Nastopi:
3. 2. 2021,
5. 2. 2021 (dva
nastopa)

Tabela 8: Poimenski seznam dijakov na praksi, Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana

- SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA, sodelovali smo pri zagotavljanju
mentorstva dijakom na praksi in opravljanju nastopov. V prednovoletnem času so nas obiskali
dijaki in nas razveselili s predstavami.
dijak/inja /letnik
Vanesa Vidmar
2. letnik
Daša Mlakar
2. letnik
Neja Cigale
2. letnik
Pia Bizjak
3. letnik
Klara Petrovčič
3. letnik
Petra Žgavec
3. letnik

enota
Sp. Idrija

mentorica
Bojana Jeram

datum
24.5. - 4. 6. 2021

Črni Vrh

Irena Janja Rozman

24. 5. – 4. 6. 2021

Godovič

Radoška Gostiša

24. 5. – 4. 6. 2021

Godovič

Radoška Gostiša

14. 6. – 18. 6. 2021

Prelovčeva

Alenka Tratnik

Črni Vrh

Mojca Terbižan
Leskovec

Tjaša Vrečar

Arkova

Severina Jež

5. 10.- 16.1 0. 2020,
14. 6. – 18. 6. 2021
5. 10 – 9. 10. 2020,
19. 10 – 23. 10.
2020,
14. 6 – 18. 6. 2021
5. 9.- 9. 9. 2020,
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3. letnik
Karmen Čar
4. letnik

Sp. Idrija

Jožica Seljak
Kranjc

Tai Mozoli
4. letnik

Prelovčeva

Nina Jereb-Sedej

Nina Žgavec
4. letnik

Črni Vrh

Ksenija Godina

Maturitetni tečaj

Tanja Grošelj

Nastja Grošelj

19. 9.- 23. 9. 2020,
14. 6.- 18. 6. 2021
28. 9. -2. 10. 2020,
19. 10. -23. 10.
2020,
15.- 19. 2. 2021,
1.- 12.03.2021
15.2.-19.2.2021
1.3.-12.3.2021
Nastopi:
5. 3. 2021,
8. 3. 2021,
9. 3. 2021
28. 9. – 2. 10. 2020
15. 2. – 19. 2. 2021
4. 3. – 12. 3. 2021
Nastopi:
4. 3. 2021 (dva
nastopa),
9. 3. 2021
februar

Tabela 9: Poimenski seznam dijakov na praksi, Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

* V februarju opravljanje nastopov za maturitetni predmet.
ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO, sodelovali smo pri zagotavljanju mentorstva dijakom
na praksi in spremljanju nastopov za poklicno maturo.
dijak/inja / letnik
Lenart Tušar
3. letnik

enota
Arkova

mentorica
Andreja Feltrin

datum
12. 4. – 23. 4. 2021

Tabela 10: Poimenski seznam dijakov na praksi, Šolski center Novo Mesto

- OŠ Idrija, v stavbi šole smo imeli v letošnjem letu zaradi selitve iz prostorov vrtca enote Sp.
Idrija štiri oddelke otrok starosti 4 -7, enot Arkova in Prelovčeva. 2 oddelka sta bila iz enote
Arkova, 2 oddelka iz enote Prelovčeva. V kuhinji v OŠ so nam razdelijo hrano, ki jo pripravijo
v naši centralni kuhinji ter pomili posodo po končanih obrokih. V začetku julija smo se iz stavbe
izselili, saj v naslednjem šolskem letu zaradi izgradnje nove stavbe enote Sp. Idrija ter manjšega
števila oddelkov dodatnih prostorov ne bomo potrebovali. Stavbo si delimo tudi v podružnični
šoli v Godoviču, kjer imamo enoto Godovič (4 oddelke). Skupno imamo kuhinjo in kuhinjsko
pomočnico, ki je v Vrtcu Idrija in OŠ Idrija zaposlena sorazmerni del. Potekala so sprotna
dogovarjanja o nemotenem medsebojnem poslovanju. V enoti Godovič imamo tudi možnost
uporabe telovadnice (4 x tedensko), vrtec pa osnovnošolcem nudi souporabo igrišča.
- OŠ Sp. Idrija, letos smo gostovali s 4 oddelki, zaradi selitve iz prostorov vrtca enote Sp.
Idrija. Otroci so imeli možnost uporabe telovadnice. En oddelek gostuje v podružnični šoli v
Ledinah. Skupno imamo kotlovnico in kurjavo. Potekala so sprotna dogovarjanja o nemotenem
medsebojnem poslovanju. V mesecu juniju, ko je bila dograjena nova stavba enote Sp. Idrija
smo se iz prostorov šole izselili.
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- OŠ Črni Vrh, stavba našega vrtca se drži stavbe OŠ Črni Vrh, skupno imamo kuhinjo v stavbi
šole, kjer je poleg šolske kuharice zaposleni tudi naša kuharica in kuhinjska pomočnica (1 ura).
Skupno je tudi ogrevanje. Potrebno je bilo sprotno dogovarjanje o nemotenem poslovanju. Imeli
smo možnost izposoje knjig v šolski knjižnici.
- Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, dijaki so bili v našem vrtcu na praktičnem
usposabljanju, v času nujnega varstva (nov. – feb.) se praktično usposabljanje ni izvajalo.
- Mestna knjižnica Idrija, otroci so obiskovali knjižnico in si izposojali različno literaturo.
- Center za socialno delo, materialna knjigovodkinja se je obrača in se dogovarjala z njimi
glede razvrstitve v razrede za plačilo vrtca. Svetovalna delavka je sodelovala z njimi glede
datuma vključitve otrok v vrtec, potekom porodniškega dopusta, obravnave nasilja v družini.
Center za socialno delo nas kontaktira glede obiska otrok v vrtcu. Svetovalna delavka je tudi
članica Sveta zavoda Centra za socialno delo Idrija.
- Zdravstveni dom, sodelovali smo s centrom Krepimo zdravje Urška Pelhan, dipl. med. sestra
nam je preko zgodbe predstavila pomen umivanja rok in nam pokazala pravilno tehniko. V
kontaktu smo bili tudi s pediatri. Velik del sodelovanja je letos potekal zaradi preprečevanja
okužb s koronavirusom. Od februarja dalje so se strokovni delavci tedensko testirali s hitrimi
testi v magazinu pod Mestno knjižnico. Strokovni delavci so se imeli tudi možnost cepiti proti
koronavirusu.
- Dom upokojencev Idrija, zaradi preprečevanja okužb oskrbovancev nismo obiskovali.
Pripravili pa smo jim posnete in ga jim posredovali.
- Dom za starejše občane Bor, zaradi preprečevanja okužb oskrbovancev nismo obiskovali.
Pripravili pa smo jim posnete in ga jim posredovali.
- Krajevna skupnost, pripravili smo tri razstave v Vitrini na mestnem trgu:
 Dnevna rutina v vrtcu,
 Posebni dogodki v vrtcu,
 Korak za korakom do novega vrtca.
- Policijska postaja, obisk policijske postaje in ogled voznega parka.
- Gasilska društva, posamezna gasilska društva so otrokom predstavila svoje delo, ponekod
so si otroci lahko ogledali gasilski avto, predstavljena jim je bila oprema, prikazano gašenja v
sklopu tedna požarne varnosti.
- Čebelarsko zvezo Slovenije, letos obiskov čebelarjev nismo imeli, kot vsako leto so nam tudi
letos donirali med za tradicionalni slovenski zajtrk.
- Planinskim društvom Idrija in Mladinsko komisijo Planinske zveze Slovenije, cilj je bil
spodbuditi najmlajše in njihove starše k različnim dejavnostim v naravi, kjer se odpirajo
čudovite možnosti gibanja, doživljanja, raziskovanja in spoznavanja narave, kar smo storili
preko obogatitvenega programa Ciciban planinec.
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- Komunalno podjetje Idrija, tudi v letošnjem šolskem letu smo zbirali zamaške.
- Mladinska knjiga, v vsaki enoti smo imeli poverjenico za otroške revije. Vse enote so imele
en izvod revije Cicido, ki so jo prebirali in reševali miselne naloge. Nekaj oddelkov je
sodelovali v Cici veseli šoli.

8.1. PREDSTAVITEV VRTCA LOKALNI SKUPNOSTI
Poleg sodelovanja z ustanovami, se je Vrtec Idrija lokalni skupnosti redno predstavljal v
Idrijskih novicah. Tako so lahko občani brali naslednje članke:
-

Nadja Brence: Kako sledimo ciljem,
Damjana Žonta: Na nebu sonce, v srcih toplina
Katarina Bončina: S telovadbo v vrtcu do boljšega zdravja malčkov
Bernardka Erjavec: Letošnji december je tudi v vrtcu nekaj posebnega,
Mojca Terbižan Leskovec: Vrtec v času epidemije,
Andreja Feltrin in Damijana Velikonja: Po kosilu pa na sprehod z dežnikom,
Severina Jež: Iskrice v otroških očeh povedo vse,
Polona Bolčina: Dobro jutro malo drugače,
Nadja Brence: Junija gremo v nov vrtec,
Barbara Zabukovec: Odejica za mucka.

Strokovni delavci so objavljali tudi prispevke v ostale medije in publikacije:
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9. PROGRAM IZOBRAŽEVANJA IN STROKOVNEGA
IZPOPOLNJEVANJA DELAVCEV VRTCA
Delavci Vrtca Idrija so se imeli možnost izobraževati, v ta namen smo pripravili interna
izobraževana, izobraževanja gostujočih predavateljev, udeležba na seminarjih, posvetih ...
Večina izobraževanj je potekala na daljavo.

9.1. IZOBRAŽEVANJE IN
STROKOVNIH DELAVCEV

STROKOVNO

IZPOPOLNJEVANJE

Iz tabele je razviden seznam izobraževanj, katerih so se letos udeležili strokovni delavci.
Naslov izobraževanja

Število izobraževanj/ur

Število udeležencev

Fit4Kid interno strokovno
usposabljanje
Fit4Kid
centralizirano
za
multiplikatorje
Fit4Kid seminar
Študijska srečanja Ljubljana

5x3

29

3x6

5

1x8
1x4
1 x 4 (2 x 8)
1 x 1,5
1x9
1x6
2x8
2x3
1 x 1.45
1x9
5x6

1
1
21
15
2
4
1
35
1
2
5

Zdravje v vrtcu
Gašenje začetnih požarov
Jutranji krog z glasbo
Posvet mentorji
KZK
CIRIUS
DEKD
Z igro in gibanjem
MUNERA

Tabela 11: Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev

Strokovni delavci so se izobraževali tudi v lastnem interesu.

9.2. IZOBRAŽEVANJE
DELAVCEV UPRAVE

IN

STROKOVNO

IZPOPOLNJEVANJE

Naslov izobraževanja

Število izobraževanj/ur

Število udeležencev

KZK
Zavod za šolstvo - posvet
CIRIUS
Posvet ravnateljev Portorož
Posvet pom. ravnateljev
Portorož
Fit4Kid
centralizirano
za
multiplikatorje
Preprečevanje nasilja
Nataša Kogoj: NLP Z boljšimi
odnosi, do boljših rezultatov
Obravnava nasilja v vrtcu

1 x 2 (1 x 16)
2x3
1x3
1 x 10
1x8

3
2
1
1
1

2x6

1

1x5

1

1 x 3,5

5

2x4
2x4
1x1

2
2
1

Seminar SAOP
Gašenje začetnih požarov

Tabela 12: Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje delavcev uprave
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9.3. IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
KUHINJSKEGA OSEBJA IN VZDRŽEVALNE SLUŽBE
Naslov izobraževanja

Število izobraževanj

Število udeležencev

Gašenje začetnih požarov
Verifikacija HACCP

1 x 1,5
1x2

1
11

Tabela 13: Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje kuhinjskega osebja in vzdrževalne službe
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10. MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN PRIPRAVA NA
STROKOVNI IZPIT
V letošnjem šolskem letu je strokovni izpit opravilo 2 strokovnih delavk. Kot pogoj za
opravljanje strokovnega izpita so naredile določeno število ur vzgojno-izobraževalnega dela v
oddelkih vrtca in opravile 5 nastopov.
Ime in priimek
kandidatke
Urška Vidmar

Mentorica
Bojana Jeram

Datumi nastopov/področje
-

Anja Peternelj

Darja Lapajne

-

13. 5. 2021 Umetnost,
gibanje
18. 5. 2021 Družba,
matematika,
27. 5. 2021 Narava,
1. 6. 2021 Gibanje,
9. 6. 2021 Jezik.
26. 5. 2021 Narava,
1. 6. 2021 Matematika,
3. 6. 2021 Jezik,
8. 6. 2021 Gibanje,
9. 6. 2021 Družba.

Spremljanje
nastopov
Marjeta Klemenčič

Marjeta Klemenčič

Tabela 14: Poimenski seznam kandidatk opravljanja strokovnih izpitov
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11. MATERIALNI IN DRUGI POGOJI
Z didaktičnim materialom smo opremljali vse oddelke vrtca (odvisno od potreb), v knjižnice
smo dokupili strokovno literaturo in knjige za otroke.
Redno smo pregledovali igrišča in sproti odpravljali napake (v peskovnike smo dodali mivko,
dopolnili manjkajoče čepke na igralih na vzmeti, zakitali, zbrusili in pobarvali večnamenska
igrala).
V vseh enotah smo opravljali redne servise in vzdrževanja na napravah, za to so poskrbele
službe s katerimi imamo sklenjeno pogodbo.
10. 6. 2021 smo začeli seliti iz prostorov OŠ Sp. Idrija v nove prostore enote Sp. Idrija. Otroci
so prvič prestopili prag novih prostorov v ponedeljek, 14. 6. 2021. Drobni material (igrače,
perilo) smo preselili v celoti, medtem, ko smo osnovna sredstva ovrednotili in izločili dotrajana.
Še uporabna osnovna sredstva smo prenesli po enotah odvisno od potreb.
V začetku julija smo se izselili iz prostorov OŠ Idrija, kjer smo gostovali v štirih igralnicah.
Drobni material igrače smo razdelili po oddelkih glede na potrebe. Perilo smo vrnili v enoto
Sp. Idrija. Osnovna sredstva, ki so bila razmeroma nova smo večinoma zamenjali z dotrajanimi
v enoti Prelovčeva, nekaj smo jih porazdelili tudi po ostalih enotah, kjer smo prav tako
zamenjali dotrajana osnovna sredstva (stolčke, kotičke).

11.1. MATERIALNI POGOJI PO ENOTAH, NOVE PRIDOBITVE
enota Arkova
- /
enota Prelovčeva
- Menjava talne obloge, omar ter stenskih oblog v dveh igralnicah,
- montaža klimatskih naprav (prestavljene iz oddelkov Sp. Idrija).
enota Spodnja Idrija
- Selitev v novo stavbo
enota Godovič
- Menjava senčil (žaluzije) v treh igralnicah.
enota Črni Vrh
- /
enota Kuhinja
- Nadomestitev dela drobnega inventarja,
- nakup opreme za novo kuhinjo v enoti sp. Idrija.
vzdrževalna služba
- Brusilni stroj.
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Tabela 15: Investicije po enotah

11.3. PROBLEMATIKA RADON
V letošnjem letu smo niso s strani ZVD (Zavod za varstvo pri delu) opravili nobenih meritev
radona. Glede na zaprtje enote Prelovčeva v času od 26. 10. 2020 – 9. 2. 2021 zaradi
koronavirusa meritve ne bi bile verodostojne.
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12. ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN DELAVCE
POROČILO O ZDRAVSTVENEM VARSTVU OTROK IN DELAVCEV V VRTCU IDRIJA
Zagotavljanje splošnih standardov in pogojev na področju varnosti in zdravja otrok in
zaposlenih.
ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
V Vrtcu Idrija imamo v skladu z ustrezno zakonodajo sprejet Pravilnik o varstvu osebnih
podatkov v Vrtcu Idrija in Katalog zbirk osebnih podatkov.
ZDRAVSTVENO – HIGIENSKI REŽIM V VRTCU IDRIJA
Zdravstveno-higienski režim v vrtcu je zelo kompleksno področje in zajema najbolj občutljive
nivoje in vsa strokovna in tehnična področja dela v vrtcu.
Zagotavljanje standardov na tem področju smo realizirali z upoštevanjem določil Smernic
dobre higienske prakse/HACCP za kuhinje vrtcev:
-

HACCP sistem, spremljali smo učinkovitost sistema v vseh kuhinjah Vrtca Idrija:
odvzem in analiza vzorcev hrane in vzorcev na snažnost,
opravili smo verifikacijo sistema za vse enote.

Strokovni delavci v oddelkih imajo pisna navodila in izpolnjujejo evidence v zvezi s higieno
oddelkov, igrač, posteljnine in ostalega perila.
NAČRT PRIPRAVLJENOSTI NA KORONAVIRUS (SARS-Cov-2) V VRTCU IDRIJA ob
pojavi koronavirusa v Sloveniji smo pripravili načrt po navodilih MIZŠ in NIJZ, ki smo ga
sproti dopolnjevali.
- Zdravje otrok, dipl. med. sestra je otrokom preko zgodbe predstavila pomen umivanja rok in
jim pokazala pravilno tehniko. Nato smo si ob njeni demonstraciji umili roke v umivalnici.
Glede na pojav koronavirusa smo še dodatno okrepili in navajali otroke na dosledno in pravilno
umivanje rok, na higieno kašlja … Sodelujemo v projektu Zdravje v vrtcu.
- Igrače, pri nakupu igrač se upošteva Uredbo o varnosti igrač. Vodi se evidenco novih igrač
(zeleni listi, foto gradivo). Nadzor nad izvajanjem opravljajo zdravstveni inšpektorji.
- Protokoli in navodila za zaposlene in starše, imamo celostni dokument navodil s prilogami,
evidencami, priporočili. Namen zbirnika je sistematično in pregledno urejanje tega področja.
Za večjo preglednost nad celotnim higiensko-zdravstvenim režimom je priložena preglednica
vseh dokumentov, ki urejajo to področje. Spremljajoče interne dokumente spreminjamo in
dopolnjujemo ustrezno z aktualnimi razmerami na tem področju.
Po Priporočilih za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih,
ki jih je izdal Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, maja 2011 in potrdilom
Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo, imamo v Vrtcu Idrija sprejete ukrepe v zvezi
z dajanjem zdravil v vrtcu, ukrepe v primeru izbruha alergij, nezgod. Obrazce in evidence se
po potrebi posodablja.
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Pri svojem delu dosledno upoštevamo Pravilnik o varnosti otrok, sprejet v Vrtcu Idrija, ki je bil
v letošnjem letu posodobljen. V začetku leta, na prvem roditeljskem sestanku, so z njim
seznanjeni tudi starši.
- Igrišča, v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in
opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08 in 47/10) ter v skladu s priročnikom Varno
otroško igrišče, priročnik za skrbnike in lastnike otroških igrišč (Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarstvo, 2008), vodimo za vsa igrišča Vrtca Idrija dokumentacijo, ki
izkazuje stanje na igriščih. V začetku šolskega leta se določi skrbnike za posamezne enote in
obnovi znanj v zvezi z vodenjem dokumentacije. Skrbniki dnevno izvajajo pregled igrišča. Na
vsake tri mesece se izvaja periodičen pregled igrišča, enkrat letno nam igrišče pregleda zunanji
izvajalec na glavnem pregledu. Nadzor nad izvajanjem opravlja zdravstvena inšpektorica. Pri
opravljanju nadzora zahtevajo vse potrebne podatke in vpogled v izdane listine o skladnosti in
tehnično dokumentacijo.
- Varnost in zdravje zaposlenih, je pomembno področje delovne kulture v vrtcu.
Dejavnosti smo izvajali v skladu z aktualno zakonodajo, Zakona o varnosti in zdravju pri delu
ZVZD-1 (Ur. l. RS, št. 43/11).
V skladu z 32. člen, smo načrtovali promocijo zdravja na delovnem mestu. Načrtovali in izvedli
smo naslednje aktivnosti v zvezi z Promocijo zdravja na delovnem mestu. V letošnjem letu je
bilo glede na koronavirus manj izvedenih dejavnosti kot je bilo načrtovanih. Izvedli smo:


















Izvajanje izobraževanj in dejavnosti v projektu Fit4Kid,
izvajanje dejavnosti prioritetne teme Dnevna rutina
tradicionalni slovenski zajtrk (v tem šolskem letu 2x),
tedenske modre misli,
objava humornih zapisov (vici, anekdote) za sprostitev,
sadje in zdravi prigrizki delovnem mestu in ob popoldanskih dejavnostih,
izmenjava revij, knjig, člankov s področja zdravja z različno tematiko,
izmenjava receptov,
sodelovanje v projektu Zdravje v vrtcu,
strokovne delavke so se izobraževale v okviru projekta Zdravje v vrtcu,
zaposleni so po razporedu hodili na zdravstvene preglede zaposlenih,
upoštevali smo navodila in napotke pooblaščenega zdravnika za varstvo pri delu,
upoštevali smo priporočila NIJZ v zvezi s koronavirusom (zagotavljanje zaščitnih mask,
razkužil za roke ter površine),
cepljenje oz. testiranje za preprečevanje širjenja koronavirusa,
zaposlenim smo zagotovili osebno varovalno opremo po Pravilniku o dodelitvi osebne
varovalne opreme za varnost pri delu, sprejet 1. 12. 2015,
preko leta se je skrbelo za omarico prve pomoči,
formirano imamo postavo Civilne zaščite, imamo tri ekipe in poverjenike.
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Poročilo letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 je bilo predstavljeno, obravnavano
in sprejeto:
- vzgojiteljskem zboru dne, 26. 8. 2021,
- vzgojiteljski zbor dne, ,
- Svet staršev dne, ,
- Svet zavoda Vrtca Idrija dne, ,
- poslano ustanoviteljici - Občini Idrija.

Priloge:
Priloga 1: Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2020/21,
priloga 2: Letno poročilo ravnateljice,
priloga 3: Letno poročilo pomočnice ravnateljice,
priloga 4: Letno poročilo svetovalne delavke,
priloga 5: Letno poročilo organizatorja prehrane in zdravstveno-higienskega
režima glede na letni delovni načrt,
priloga 6: Letno poročilo specialne in rehabilitacijske pedagoginje,
priloga 7: Poročila Letnega delovnega načrta enot Vrtca Idrija.

Poročilo pripravili: ravnateljica Nadja Brence,
pom. ravnateljice Marjeta Klemenčič

57

