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2019 – 2020

Predstavitev za Svet staršev, Svet zavoda in Vzgojiteljski zbor



V šolskem letu 2019 – 20

 skrbimo za 497 otrok

 vključenih v 29 oddelkov
 razporejenih na petih lokacijah in štirih enot.

Oddelek Število od
delkov

Starost Število otrok

I. starostna 
skupina

11 1-3 140

II.starostna
skupina

11 3-6 255

Kombinirani
oddelki

6 2-5 102

I. st. sk.: 1405, II. s. sk.: 250, Kom. odd.: 102 , Skupaj otrok: 497



POSLANSTVO
VRTCA

Omogočiti otrokom varno in spodbudno učno okolje za razvoj vseh njihovih razvojno ustvarjalnih potencialov.

Skupaj ustvarjamo skupnost, kjer se bomo vsi čutili varne, dobrodošle, sprejete, zaželene in pomembne.

Spodbujamo aktivno vključevanje otrokove družine.

Kakovostna podpora staršem pri skrbi in vzgoji otrok. 

Skupaj ustvarjamo vrtec kot učečo se skupnost.

Aktivno povezovanje z okoljem, strpnost, konstruktivni dialog in .



• S strokovnim delom in razvojno naravnanostjo skupaj ustvarjamo vrte
c 
prijazen do otrok in družin. 

• Otrokom organiziramo igralno zasnovane izzive in dejavnosti ter 
spodbudno okolje za rast in razvoj vseh potencialov. 

• Z zgledom vzgajamo za življenje, zdrav in planetu prijazen življenjski 
slog. 

• Gojimo dobre medsebojne odnose, strpnost in sprejemanje drugačnos
ti. 

• S strokovnim in sodelovalnim delom ter inovativnim pristopom skupa
j rastemo in postajamo odličen vrtec. 

• Želimo, da v procesu vzgoje in izobraževanja vsak posameznik obliku
je pozitiven odnos do sveta in živi vrednote v skladu z etiko in moralo
.

• Delujemo v kakovostnem sobivanju drug z drugim v naši skupnosti. 



VIZIJA

Vzgajamo in živimo vrednote:

 Vzgajamo z zgledom.

 Odgovornost do družbe in narave ter učenje spoštljive komunikacije

med ljudmi.

 Spodbujanje veselja do življenja in optimizma.

 Učenje z ljubeznijo, sočutjem in doslednostjo.

 Razvijanje empatije, skupinske zavesti in zmožnosti sodelovanja.

 Gibanje za dobro počutje in zdravje.

 Razvijanje samostojnosti, spoštovanje dogovorjenih pravil in sprejem

anje odgovornosti.

 Spoznavanje, razumevanje, sprejemanje in spoštovanje drugačnosti.



CILJI VRTCA

Več pozornosti smo v tem šolskem letu posvetili:
• Razvijanju in spodbujanju samostojnosti.
• Razvoju kreativnosti, ustvarjalnosti in umetniškega doživljanja.
• Medsebojnemu sodelovanju, razvoju empatije in krepitvi vrednot, ki temeljijo na spoštovanju do človeka, narave, kulture i

n družbene raznolikosti.
• Vzgajanju z ljubeznijo, sočutjem, odgovornostjo, potrpežljivostjo in konstruktivno komunikacijo.
• Skrbeli smo za doslednost in postavljane meja z zavedanjem, da s pravicami posameznika ne posegamo v pravice drugega.
• Spodbujanju spontanih oblik gibanja in igre.
• Ustvarjali situacije, ki otrokom omogočajo reševanje problemov in izzivov.
• Skrbi za varnost, zdravje in prijetno vzdušje v vrtcu. 
• Spremljanju razvoja in napredka vsakega otroka ter nudenju pomoči in podpori staršem pri vzgoji. 
• Povezovanju, druženju in socialnih interakcijah.
• Vključevanju otrok z različnimi vzgojno izobraževanimi potrebami.
• Prepoznavanju in delu z nadarjenimi otroci.



KRATKOROČNI CILJI 

Kot prednostno nalogo smo si v zastavili kratkoročne cilje vzgojno izobraževalnega dela:
• Oblikovati in zagotavljati inkluzivno okolje v katerem bodo sobivali, uspešno delovali, sodelovali in se razvijali otroci in odrasli iz 

rizičnih socialnih in etičnih okolij ter z različnimi potrebami, navadami in običaji. 
• Spodbujati procesno naravnanost vzgojno izobraževalnega dela z aktivnim vključevanjem otrok.
• Otrokom zagotavljati dovolj časa za igro, samoiniciativnost in ustvarjalnost.
• Uspešno sodelovati s starši, lokalno skupnostjo, socialnimi partnerji kot tudi v mednarodnem prostoru.
• Nuditi izzive in priložnosti za razvoj samostojnosti.  
• Uspešno medsebojno povezovanje, timsko delo in dobri medsebojni odnosi v kolektivu. 
• Profesionalni razvoj kompetentnih in avtonomnih strokovnih delavcev.



DOLGOROČNI CILJI
• Uresničevati  temeljne otrokove pravice ter vrednote etičnega kodeksa.
• Spodbujati medgeneracijski dialog ter dvig sodelovalne kulture in sobivanja. 
• Podpirati starše pri skrbi in vzgoji otrok z raznovrstnimi oblikami sodelovanja in povezovanja.
• Zagotavljati kadrovske in materialne pogoje za uspešno delo.
• Aktivno prispevati  k ohranjanju biotske pestrosti v okolju vrtca in lokalne skupnosti.  
• Razvijati odlične prakse.
• Spodbujati vseživljenjsko učenje, ki bogati naš profesionalni in osebnostni razvoj.
• Spodbujati timsko delo in graditi dobre medsebojne odnose.
• Razvijati nove oblike in načine dela.
• Spodbujati  odzivnosti na spremembe,  ki prinašajo učinkovito in kakovostnejše delo. 



SKRB ZA ZDRAVJE IN PRHRANO OTROK

• Vzgoja in skrb za zdravje otrok je sestavni del življenja in dela v vrtcu. 
• Zagotavljamo zdravo, urejeno in varno okolje, zdravo in uravnoteženo prehrano, spremljamo tel

esni razvoj otrok, spodbujamo gibanje na prostem, z ustreznimi higienskimi ukrepi preprečujem
o širjenje okužb, s čimer želimo prispevati k čim boljšemu zdravju in počutju naših otrok.

• Razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah; higiena rok, pravilen postopek pri kašljanju in 
kihanju, prezračevanje prostirov… 

• Zobozdravstvena preventiva.
• projektno delo: Čiste roke, Od njive do mize, zdravo praznovanje rojstnih dni, eko dan idr.
• Ekologija in trajnostni razvoj.



EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI



SPREHODI



PASAVČEK



KROS



ZELENI NAHRBTNIK



PREDSTVITEV KARATEJA



SIMBIOZA GIBA 



ROLANJE, KOLESARJENJE



MINI OLIMPIJADA



OBISK LGL, KINA DVOR IN DELAVICA „DA SE GIBA“



TERAPEVTSKI PES V VRTCU IN SVŠGUGL



SLOVENSKA KULTURNA DEDIŠČINA



PREDSTAVE ZA OTROKE





OKRASITEV NOVOLETNE JELKE



PRAZNIČNI PRIŽIG LUČK 



eTwinning in nagrada Zlati kabel











MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE IN        
SODELOVANJE Z DRUŽINAMI



SODELOVANJE S ČETRTNO SKUPNOSTJO



CICIUHEC – KNJIŽNIČARKA NA OBISKU



JESENSKI POHODI IN IZLETI



ZOBNA PREVENTIVA



SENZORNA SOBA



KONCERT JELKINEGA ZBORČKA



STRPNOST IN RAZUMEVANJE



HIŠA EU



ŠPORTNI TABOR – GOZD MARTULJEK, marec 2020



E – IGRALNICA VRTCA JELKA

V času zaprtja vrtca smo zbrali različne načine, kako lahko s svojimi otroki  preživite 
čim bolj kakovostni čas doma.



ŠIVANJE MASK



ČISTILNA AKCIJA MOL



CELOVITA PRENOVA ENOTE PALČKI – 1.7. – 1.10.2020







LETOVANJE



NAJLEPŠA HVALA ZA KONSTRUKTIVNO IN 
POZITIVNO NARAVNANO SODELOVANJE

Delujemo z roko v roki z družino, 

v smeri  igrivih,

zadovoljnih, 

sproščenih in radovednih otrok, 

ki z veseljem vstopajo v vrtec.


