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UVOD
V Vrtcu Mavrica Brežice izvajamo vzgojno-izobraževalno delo na področju predšolske vzgoje. Ustanoviteljica vrtca je
Občina Brežice.
Zakon o vrtcih določa, da je temeljna naloga vrtca pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti
življenja družin ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
Z letnim delovnim načrtom (v nadaljevanju LDN) zagotavljamo:
- razvojno načrtovanje vrtca,
- načrtno, organizirano in sistematično uresničevanje ciljev predšolske vzgoje, ki so opredeljeni v temeljnih
določbah Zakona o vrtcih, v Kurikulumu za vrtce in Metodologiji Korak za korakom.
Delujemo v štirih enotah-lokacijah – v Šolski in Maistrovi ulici, v Ekonomski in trgovski šoli v Brežicah in v
bolnišničnem oddelku v Splošni bolnišnici Brežice. V okviru prednostne naloge v preteklem šolskem letu smo se
skozi vsebine kurikularnega področja DRUŽBA poglobljeno posvetili poglabljanju znanja o ustvarjanju spodbudnega
učnega okolja za otrokov optimalni razvoj na vseh področjih. Zaradi epidemije svojega načrtovanega dela nismo
izvedli v celoti, zato bomo dokončanju začrtanega iz šolskega leta 2019/20 sledili tudi v tem šolskem letu.
Tudi v tem šolskem letu bomo skrbno izvajali skupno zastavljene naloge in posebno pozornost posvetili udejanjanju
nalog: skrb za zdravje in spodbujanje zdravega načina življenja kot življenjskega sloga, udejanjanje našega
poslanstva in opredeljenih vrednot, predvsem pa skrb za dnevno kakovostno življenje vseh, ki smo v vrtcu tako,
da bomo organizirali spodbudno okolje (uravnoteženje izvajanje dejavnosti v igralnicah in na prostem, v naravi)
za otrokovo učenje in razvoj, ozaveščali vlogo strokovnih delavcev, skrbeli za svojo strokovno in osebnostno rast,
kajti naš skupni cilj je celosten: telesni, duševni in duhovni razvoj otrok. V okviru sodelovanja v različnih projektih
z ekološko tematiko in za različnimi institucijami na državni in lokalni ravni si vsi zaposleni prizadevamo za
udejanjanje vrednot ekologije v vsakodnevnem življenju: ločevanje odpadkov, ozaveščanje otrok in zaposlenih o
ohranjanju naravnih virov, sodelovanje v projektih z ekološko tematiko.
Vse to dosegamo s kakovostnim medsebojnim sodelovanjem, s stalnim strokovnim izobraževanjem, sledenju
družbenim spremembam, vključevanjem zainteresiranih staršev in okolja, pozitivno naravnanostjo, veliko humorja
in profesionalnosti.
Vsem staršem, ki so vpisali otroke v času razpisa, smo po navodilih občine ustanoviteljice zagotovili mesto v vrtcu ne
glede na želeni datum vpisa. Za otroke, za katere so starši oddali vloge po razpisu, in za katere smo imeli mesta, smo
jih sprejeli z želenim datumom vključitve. To je bilo možno samo za otroke 2. starostnega obdobja, 6 otrok 1.
starostnega obdobja pa je ostalo brez mesta in jih bomo v vrtec sprejeli v primeru, da se bodo sprostila mesta oz.
bomo v dogovoru z ustanoviteljico in v skladu z odobreno organizacijo odprli nov oddelek. Zaradi več izpisov med
poletnimi meseci, za katere nismo vedeli ob podaji predloga za organizacijo in sistemizacijo novega šolskega leta,
imamo v 2. starostnem obdobju s 1. 9. 2020 16 prostih mest, v 1. starostnem obdobju pa prostih mest nimamo. Na
evidenčnem seznamu je 25 vlog (na dan 1. 9. 2020), vse za prvo starostno obdobje. Za 16 otrok, za katere so stari
vloge za vpis oddali v času razpisa, imamo tudi že podpisane pogodbe za vključitev na datum, ko bomo izpolnjevali
pogoje za odprtje polovičnega oddelka oz. na želeni datum vključitve pri posameznem otroku.
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VIZIJA VRTCA

V VRTCU MAVRICA STOPAMO PO POTI
VARNOSTI, IGRE IN STROKOVNOSTI,
OB USTVARJANJU POZITIVNE KLIME,
KI POVEZUJE IN ZADOVOLJUJE
POTREBE
OTROK, STARŠEV IN ZAPOSLENIH.

IZJAVA O POSLANSTVU:

S PARTNERSKIM ODNOSOM ZAPOSLENIH IN DRUŽIN OB AKTIVNI VLOGI
OTROK URESNIČEVATI TAKO TEMELJNE ČLOVEKOVE PRAVICE KOT TUDI
NAJVIŠJO VREDNOTO VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: DOBROBIT OTROKA, KI
JO POJMUJEMO KOT SKUPNO OZNAKO ZA OTROKOVO DOSTOJANSTVO,
ZDRAVJE, SREČO IN VARNOST.
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POSLANSTVO

RAVNATELJEVO DELO JE ...
 da ustvarja razmere za kakovostno delo in dobro počutje vseh, ki v vrtcu delajo in živijo, ali
prihajajo v stik z vrtcem,
 da ustvarja razmere za stalne spremembe in prenovo,
 da omogoča dostop k najboljšemu znanju,
 da je večen učenec,
 da dela kakovostno.

VZGOJITELJEVO DELO JE ....
 da uskladi svoje delo s tistim, kar ve, hoče in verjame,
 da išče in uporablja najboljše znanje,
 da je večen učenec,
 da dela kakovostno.
(D. Gossen, J. Anderson: Ustvarimo razmere za dobro šolo, 1996)
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VREDNOTE, KI JIM SLEDIMO:


trudimo se, da v vrtcu prevladuje pozitivno vzdušje;



trudimo se, da otroci pri nas živijo zdravo in varno;



otrokom nudimo dejavnosti, ki ustrezajo njihovi razvojni starosti.

ŽELIMO:
 prijazen vrtec: otroci naj prihajajo v vrtec radi, zato je potrebno skrbeti za njihovo prijetno počutje skozi ves
čas bivanja v vrtcu;
 sodoben vrtec, ki sledi sodobni koncepciji vzgojnega dela z otroki in omogoča otrokom, da razvijejo
pozitivno samopodobo in se učijo skladno z zakonitostmi njihovega razvoja;
 zadovoljne starše: starše je potrebno upoštevati kot stranke in uporabnike naših storitev, v korist otroka pa
se trudimo razvijati partnerski odnos;
 dopuščati, upoštevati in sprejemati enkratnost in drugačnost vsakega in vseh:
otrok, staršev in zaposlenih vrtca;
 naučiti se strpnosti, spoštovanja, zaupanja in iskrenosti;
 spodbujati zdrav stil življenja v vsakodnevnih dejavnostih, delu in življenju vrtca.
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OPREDELITEV POMENA IN NAMENA DOKUMENTA, KRATEK ORIS ZASNOVE,
OBLIKOVANJA IN SPREJEMANJA DOKUMENTA
Vrtec je dolžan pripraviti in sprejeti letni delovni načrt na osnovi naslednjih predpisov:
- 21. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK,
36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17),
- 4. člena Pravilnika o dokumentaciji v vrtcu (Ur. l. 61/2012),
- 16. člena Odloka o preoblikovanju Vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec
Mavrica Brežice (Ur. l. 75/96, 64/2007, 104/2010, 48/2011, 12/2012, 87/2012 in 17/2015),
- Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16,
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) – v nadaljevanju ZOFVI.
Letni delovni načrt (LDN) je osrednji dokument, s katerim Vrtec Mavrica Brežice zagotavlja načrtno, organizirano in
sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje, ki so opredeljeni v 2., 3. in 4. členu
Zakona o vrtcih. V skladu z 49. členom ZOFVI se v okviru LDN oblikuje tudi program razvoja vrtca in se uresničuje
ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti vrtca skozi proces samoevalvacije.
Vsebina:
Z LDN se določi organizacija in obratovalni čas vrtca, programi, vzgoja in varstvo otrok v vzgojno-varstvenih
družinah, razporeditev otrok v oddelke, delo strokovnih in drugih zaposlenih v vrtcih, sodelovanje s starši,
sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi, zdravstvenimi in drugimi organizacijami, mentorstvo pripravnikom,
aktivnosti za vključevanje vrtca v okolje, sodelovanje s šolami, ki izobražujejo delavce za potrebe vzgoje
predšolskih otrok, program strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih vrtca, program dela strokovnih organov
vrtca ter kadrovske, materialne in druge pogoje, ki so potrebni za uresničitev vzgojno-varstvenega procesa.

Sprejem LDN je v pristojnosti Sveta vrtca.
Predlog LDN za šolsko leto 2020/21 je narejen na osnovi realizacije zastavljenih nalog v preteklem šolskem letu, na
osnovi poročil vodij oddelkov, na osnovi analize stanja dosežkov vrtca v preteklem letu in dogovora vzgojiteljskega
zbora z dne 16. 6. 2020 o usmeritvah za delo v prihodnjem šolskem letu.
Sestavni del tega dokumenta so letni delovni načrti vodij oddelkov in akcijski načrti projektnih timov.
Velja že tukaj zapisati, da LDN ni strogo operativni dokument (nastajajoči kurikulum), v katerega se med letom ne
bi dalo vnesti sprememb – kaj dodati ali odvzeti.
Na osnovi izkušenj lahko zapišemo, da med šolskim letom sprejmemo še nove naloge, ki se nam jih zdi vredno
sprejeti in pomenijo izboljšanje kakovosti v življenju otrok ali zaposlenih vrtca.
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ORGANIZACIJSKI DEL
1. ENOTE-LOKACIJE, POSLOVNI ČAS, RAZPOREDITEV ODDELKOV
Vrtec se odziva na potrebe staršev in poslovni čas vsako leto določi v sodelovanju z Občino – ustanoviteljico. Pri tem
upošteva dogovorjena pravila o racionalni organizaciji, da je vsaj 5 otrok prijavljenih za pričetek oz. zaključek, zjutraj
in popoldne je druženje oddelkov, ko ostane v oddelku manj kot polovica otrok.
Šolsko leto začenjamo v vseh štirih enotah - lokacijah.
MAVRICA, Šolska ulica 5
 telefon: 499 13 70,
 poslovni čas: 5.10 – 20.00.
V stavbi je 20 oddelkov, jutranje dežurstvo in popoldanski oddelek. Stavba je organizirana na tri manjše dele:
Vhod A (8 igralnic):
 1 oddelek s prilagojenim programom,
 1 oddelek 2. starostnega obdobja,
 4 oddelki 3 letnikov in
 2 oddelka 1. starostnega obdobja
Vhod B (5 igralnic):
 5 oddelkov 1. starostnega obdobja.
Na tem vhodu je tudi jutranje (od 5.10 do 6.30) in popoldansko dežurstvo (15.30 – 20.00) ter prostori logopedinje.
Vhod B – nadstropje (7 igralnic):
 6 oddelkov 2. starostnega obdobja,
 1 oddelek 3 letnikov.
V tej stavbi je tudi uprava vrtca: ravnateljica, pomočnica ravnateljice, tajništvo, računovodstvo, svetovalna služba in
organizator prehrane in higienskega režima.
OBLAČEK, Maistrova 4:
 telefon: 49 62 273,
 poslovni čas: 6.30 – 16.00.
V stavbi so trije oddelki:
 3 oddelki 2. starostnega obdobja.
V primeru, da starši potrebujejo varstvo za svojega otroka v času dežurstva, ga zjutraj (pred 6.30) pripeljejo na
lokacijo Mavrica in v primeru, da potrebujejo varstvo po 16. uri, ga pridejo prav tako iskat na lokacijo Mavrica, kjer
se izvaja dežurstvo, mi pa bomo poskrbeli za prehod med enotama - lokacijama.
ZVEZDICA (ekonomska in trgovska šola), Bizeljska cesta 45
 telefon: 041 784 219,
 poslovni čas: 6.30 - 16.00.
V pritličju ekonomske in trgovske šole je 1 oddelek 1. starostnega obdobja.

ODDELEK ZA HOSPITALIZIRANE OTROKE V BOLNIŠNICI BREŽICE
Čas neposrednega dela z otroki je od 7.30 do 14.30.
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2. KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2020/21
Tabela 1: Koledar

MESEC

ŠTEVILO DNI

DNEVI VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA

PRAZNIKI

SEPTEMBER
4 sobote, 4 nedelje

30

22

0

OKTOBER
5 sobot, 4 nedelje

31

22

0

NOVEMBER
4 sobote, 5 nedelj

30

21

0

DECEMBER
4 sobote, 4 nedelje

31

22

1

JANUAR
5 sobot, 5 nedelj

31

20

1

FEBRUAR
4 sobote, 4 nedelje

28

19

1

MAREC
4 sobote, 4 nedelje

31

23

0

APRIL
4 sobote, 4 nedelje

30

20

2

MAJ
5 sobot, 5 nedelj

31

21

0

JUNIJ
4 sobote, 4 nedelje

30

21

1

JULIJ
5 sobot, 4 nedelje

31

22

0

AVGUST
4 sobote, 5 nedelj

31

22

0

365

255

6

SKUPAJ
102

POČITNICE (po šolskem koledarju):
24. 10. 2020 – 1. 11. 2020 – jesenske (5 delovnih dni)
25. 12. 2020 – 3. 1. 2021 – novoletne (4 delovni dnevi)
13. 2. 2021 – 21. 2. 2021 – zimske (5 delovnih dni)
24. 4. 2021 – 2. 5. 2021 - prvomajske (4 delovni dnevi)
24. 6. 2021 – 31. 8. 2021 – poletne počitnice

2.1 ORGANIZACIJA DELA V ČASU POČITNIC
Za čas počitnic bomo v vseh oddelkih izvedli anketo o prisotnosti zaradi racionalne organizacije dela. V času počitnic
združimo oddelke glede na rezultate ankete.
V času poletnih počitnic se bo delo izvajalo na lokaciji v Šolski ulici (nov vrtec) – upoštevajoč načelo racionalnosti in
glede na število prijav.
Zadnji dan počitnic - 31. 8. je vrtec praviloma zaprt, organizirano je dežurstvo za tiste otroke, katerih starši ne
morejo urediti varstva drugače in so v službi. Svet zavoda sprejme ustrezen sklep.
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3. OTROCI
Vpis za novince za šolsko leto 2020/21 smo izvedli v marcu in ga zaradi epidemije covid-19 podaljšali do 18. aprila.
Prav tako zaradi epidemije so starši vloge oddajali izključno po pošti - elektronski in navadni, saj je bil vrtec v tem
času zaprt. Prav tako je vsa komunikacija potekala po e-pošti in telefonu.
V času od vpisa pa do začetka šol. leta so starši vpisali 84 otrok, kar je 39 manj kot preteklo leto. Starši so spremenili
svoje odločitve in umaknili vloge za vpis za 12 otrok, kar je za 3 otroke več od preteklega leta.
Septembra 2020 je vključeno naslednje število otrok - tabela 2.
Tabela 2: Število vključenih otrok starostnih obdobjih september 2020
Starostno obdobje
Otroci rojeni leta
1. starostno obdobje
2. starostno obdobje
Oddelek s prilagojenim programom
Skupaj

Število
otrok
112
293
6
411

letniki 2018, 2019
letniki 2014, 2015, 2016 in 2017
letniki 2014 - 2018

V tabeli št. 3 je prikazano število otrok, ki so v vrtcu ostali vključeni in novo vključenih septembra 2020.
Tabela 3: Skupno število otrok po letniku rojstva
september 2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

SKUPAJ

ostane

5

96

103

76

61

12

353

vključeni septembra 2020

1

0

7

11

11

28

58

Skupaj

6

96

110

87

72

40

411

V oddelke smo razporedili vse otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev (starost 11 mesecev in zaključen starševski
dopust) oz. je želeni datum vključitve 1. september 2020 in so starši oddali vloge v času razpisa. Prav tako smo
mesta zagotovili vsem otrokom, ki jih bomo vključili do konca šolskega leta in so jih starši vpisali v času razpisa. Za
otroke, za katere so starši oddali vloge po razpisu, in za katere smo imeli mesta, smo jih sprejeli z želenim datumom
vključitve, kar je bilo možno za otroke 2. starostnega obdobja, 10 otrok 1. starostnega obdobja pa je ostalo brez
mesta in jih bomo v vrtec sprejeli v primeru, da se bodo sprostila mesta oz. bomo v dogovoru z ustanoviteljico in v
skladu z odobreno organizacijo odprli nov oddelek. V 2. starostnem obdobju še imamo prosta mesta, v prvem pa
prostih mest ni, saj so starši pogodbe za medletne vključitve že podpasali. Predvidoma 17. 12. bomo odprli polovični
oddelek, ki se bo s 1. 1. spremenil v celega in se napolnil do marca 2021. Na evidenčnem seznamu je 10 vlog, ki so
jih starši oddali po končanem razpisu. Teh otrok nismo razporedili v oddelek.
Letos se je septembra vključilo 58 otrok, kar je 29 manj otrok od preteklega leta.
Šolsko leto 2020/21 smo tako začeli s 411 vključenimi otroki, 18 otrok manj od preteklega leta, v 23 oddelkih ter
enem oddelku s prilagojenim programom, enim popoldanskim oddelkom in oddelkom na Otroškem oddelku SB
Brežice – skupno torej v 27 oddelkih. Ob upoštevanju zakonsko določenih normativov, prostorskih normativov in
znižanih normativov po odločbah otrok s posebnimi potrebami, je možno sprejeti še 16 otrok, vse v 2. starostnem
obdobju.
Tabela 4: Število prostih mest septembra 2020
Mesta/letniki rojstva
2015

2016

2017

2018

2019

4

8

0

0

Oddelek
s PP

13

2

0
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3.1 RAZPOREDITEV OTROK V ODDELKE
Tabela 5: Število oddelkov in razporeditev otrok v po posameznih starostnih skupinah oddelke na dan 1. 9. 2020 in
primerjalno na isti dan preteklega šolskega leta.
Zap.
št.

Starostne skupine

Število
september
2019

Število
oddelkov
september
2020

Število otrok
september
2020

Normativ *:
število otrok

1.

Oddelki za otroke 1 – 2 let homogeni

132

8

111

112

7 –12+2

2.
4.

Oddelki 3 – letnikov – homogeni
Oddelki za otroke 4 – 6 let (homogeni)

75
112

5
7

81
156

89
162

12 -17+2
17 -22+2

5.

Oddelki za otroke 3 – 6 let (heterogeni)

102

3

57

59

6.
7.

Razvojni oddelek
Popoldanski kombinirani oddelek

6
19

1
1

6

6
19

3–4
12-17+2

8.

Bolnišnični oddelek

10

10

SKUPAJ

10

1

427+19+10

26

411

428 * (376*+17+10)

* normativi v skladu z zakonodajo z znižanimi normativi zaradi nižjega števila otrok v oddelku na podlagi odločbe o usmerjanju
otrok s posebnimi potrebami in INPD za 8 otrok.

3.2 VPIS GLEDE NA PROGRAME PO DOLŽINI
To šolsko leto so vsi otroci v dnevnem programu, ki traja od 6 do 9 ur. V dogovoru z občino smo razpisali tudi krajši
program, v trajanju 3 ure, s prehrano ali brez. Interes je izkazala le ena družina. Za odprtje oddelka bi potrebovali 17
otrok, zato oddelka nismo odprli.

3.3 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI, INTEGRIRANI V REDNE SKUPINE
Tabela 6: Število otrok integriranih v redne skupine
Število otrok
Število oddelkov
0
0
13
13

Starostno obdobje
1.
2.

Osem otrok ima po odločbi za usmerjanje oziroma individualnem načrtu pomoči družini pravico biti v oddelku z
manjšim številom otrok. Trije otroci pa imajo pravico do stalnega spremljevalca.

3.4 ZASEDENOST GLEDE NA KAPACITETO – BREZ ODDELKA V BOLNIŠNICI
Glede na strukturo oddelkov in upoštevaje zakonski in fleksibilni normativov je ob začetku šolske leta vrtec 96%
zaseden, kar je za 1,5% manj kot septembra 2019.

3.5 PRIHODI IN ODHODI OTROK – PO VPISNIH LISTIH
Evidenca prihodov in odhodov je sestavni del podatkov, ki smo jih dolžni poslati tudi ustanovitelju. Predvsem pa
nam je v pomoč, da lahko optimalno organiziramo delo. Žal imamo izkušnje, da se podatki, ki jih vpišejo starši in
tisti, ki odražajo realno stanje, zelo razlikujejo. Za zagotavljanje usklajevanja podatkov tudi med letom izvajamo
aktivnosti, s katerimi spremljamo realno stanje in starše opozarjamo, da podatke spremenijo na posebnih obrazcih.

3.5.1 Otroci, ki potrebujejo vrtec med 5.10 in 6.25 in prihodi otrok po posameznih enotah
Število otrok, ki potrebujejo stalno ali občasno dežurstvo med 5.10 in 6.25 je 69 in je prikazano v tabelah številka 7
in 8, kar je približno enako, kot preteklo leto (72 otrok). Šteti so vsi otroci, ki potrebujejo bivanje ob posameznih
urah, otroci, ki prihajajo izmenoma in otroci, ki prihajajo do določene ure le občasno.

13
Letni delovni načrt - 2020/21

__________

VRTEC MAVRICA BREŽICE_________ _____________________________________________________________

Tabela 7: Število otrok, ki potrebujejo vrtec med 5.15 in 6.25.
5.10 – 5.40
19
4

Mavrica
Oblaček

5.45 – 5.55
1
0

6.00 – 6.10
30
4

6.15 – 6.25
8
3

Tabela 8: Prihodi otrok po posameznih enotah
na
izmene
MAVRICA
OBLAČEK

6.30-6.45

6.50- 6.55

7.00-7.15

7.20-7.30

7.35-7.45

7.50-7.55

8.00-8.30

8.30 naprej

69

5

88

30

2

6

72

5

11

0

16

8

2

0

15

0

5

0

4

0

1

0

4

0

14
1
občasno

ZVEZDICA

3.5.2

Otroci, ki potrebujejo dežurstvo po 16. uri (največ do 20. ure) in odhodi otrok po
posameznih enotah

Takih otrok je 42 na lokaciji Mavrica in 8 na lokaciji Oblaček. Ker na lokaciji Oblaček tako varstvo potrebujejo le
občasno, bomo poskrbeli, da bodo strokovne delavke otroke pripeljale v dežurstvo v enoto Mavrica. Šteti so vsi
otroci, ki potrebujejo dežurstvo ob posameznih urah, tudi tisti, ki prihajajo izmenoma in tisti, ki ostajajo do
določene ure le občasno.
Tabela 9: Število otrok po času odhoda po posameznih lokacijah:
do
14.00

14.0514.30

14.3515.00

15.0515.30

15.3515.45

15.5016.00

MAVRICA

10

20

98

87

6

72

OBLAČEK

3

3

13

19

3

14

ZVEZDICA

1

0

7

2

0

3

Enota

16.0516.15

16.2016.30

16.3516.45

16.5017.00

17.0517.15

17.2017.30

17.3018.00

18.0018.30

18.3519.00

19.0019.25

19.30

20.00

MAVRICA

2

8

1

10

1

2

3

0

3

0

1

11

OBLAČEK

0

2

0

0

0

0

0

1

1

0

2

2

Enota
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4. ZAPOSLENI
4.1 SISTEMIZACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2020/21
Na podlagi zakonskih predpisov: 17. člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo,
25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in pravilnikov:
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05,
33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17) in Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
(Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18) je vrtec pripravil predlog organizacije dela in na podlagi le-te tudi predlog
sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2020/21 do začetka junija 2020.
Potrditev zadnje spremembe sistemizacije in soglasje za nadstandardno zaposlene (izven cene) je naš vrtec dobil 9.
6. 2020.
Tabela 10: Primerjava sistemizacije za šolsko leto 2019/20 in 2020/21
sep. 19
Delovno mesto

v ceni

sep. 20

v ceni

v
ceni

1. Ravnatelj

1,00

1,00

1,00

2. Pomočnik ravnatelja (svetov.)

1,96

1,96

1,97

izven cene

3. Logoped

1,00

1,00

0,7

0,5

4. Vzgojitelj

27,01

27,01

26,9

*1

5. Pomočnik vzgojitelja

30,17

30,17 29,73

1

6. Organ. prehr. in hig.rež.

0,93

0,93

0,93

7. Administrativni delavec

1,00

1,00

1,00

8. Računovodski delavec

1,68

1,68

1,68

9. Kuhar

4,80

4,80

4,70

10. Pomočnik kuharja

4,00

4,00

4,00

11. Delavci v pralnici

2,00

2,00

2,00

12. Čistilka

7,40

7,40

7,20

13. Drugi tehn. delavci

1,50

1,50

1,50

0,06

0,06

0,05

**1

14. Drugo:……………….
vzgojitelj za DSP
spremljevalec gibalno oviranega otroka

3

delovno mesto za invalida
SKUPAJ

84,51

84,51 83,36

6,5

* vzgojiteljica v bolnišnici – polovico stroška zagotavlja MIZŠ, polovico občine: Sevnica, Krško, Brežice, Bistrica ob Sotli
in Kostanjevica
** prehrana zaposleni – iz sredstev za regresirano prehrano zaposlenih

Iz tabele je razvidno, da v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo, nekateri stroški, ki nastajajo z opravljanjem javne službe, niso elementi cene programov in jih krije
ustanovitelj v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Zaradi spremembe strukture oddelkov – tudi to šolsko leto bo poslovni čas vrtca od 5.10 do 20. ure, bo potrebno za
dežurstvo sistemizirati strokovni kader – 1 pomočnika vzgojiteljice za jutranje dežurstvo in podaljšano delo
popoldne.
Ugotavljamo, da je, tako kot to napovedujejo demografski trendi, tudi v kolektivu Vrtca Mavrica Brežice zaposlenih
več kot polovica delavcev, starejših od 45 let, ta trend pa se bo naslednjih nekaj let le še zviševal. Potrebno je
prevrednotiti odnos do starejših zaposlenih in poiskati drugačne strategije upravljanja, zato bomo v tem šolskem
letu namenili posebno pozornost še dvema vsebinama:
O Vključevanje starejših zaposlenih pri načrtovanju strategij in spodbud za učinkovito upravljanje starejših
zaposlenih.
O Medsebojna profesionalna podpora in medkolegialno medgeneracijsko učenje znotraj kolektiva.
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5. ORGANIZACIJA DELA ZA ŠOLSKO LETO 2019/20 (PROSTOR, KADRI IN
ŠTEVILO OTROK V ODDELKIH)
Tabela 11: Prostor kadri in število otrok v oddelkih v šol. letu 2020/21, september 2020
Oblaček, Maistrova 4, poslovni čas 6.30 – 16.00
Lokacija

Vodja oddelka

Vzg.- pomočnica
vzgojiteljice

Vrsta
oddelka

Letnik
rojstva

Število
otrok

OPP

N

PROSTA
MESTA

OPOMBA

1.igralnica

Slavica Budič

Jadranka Veselič

2016

23

0

0

1

2.igralnica

Ana Kržan

Suzana Marković

2016

22

1

-2

0

3.igralnica

Monika Kuri

Irena Žičkar

homogeni
2.starostno
homogeni
2.starostno
heterogeni
2.starostno

2014-2016

18

1

-2

1

OPOMBA

Mavrica, Šolska ulica 5, vhod A, poslovni čas: 5.10 – 20.00
Vhod/lamela A
Lokacija

Vodja oddelka

A -1

Marija Terihaj

A–2

A–4

Dubravka
Halužan
Gordana
Pšeničnik
Simona Kovačič

A–5

Tanja Medved

Katjuša Mlekuž

A–6

Milena Skočaj

Slavica Jurečič

A–7

Nataša Devčič

Maja Pirš

A–8

Tinkara Urek

Darinka Beribak

A–3

Vzg.- pomočnica
vzgojiteljice
Jožica Petan,
Klavdija Ogorevc
Breda Mešiček
Dragica Lokar
Klaudija Pšeničnik

Vhod/lamela B
B–1
Maja Tomažin

Tamara Lipar

B -2

Andreja Pancar

Sandrina Tomažin

B–3

Renata Miljanović Vanja Kropivnik

B–4

Eva Petan

Sandra Meglič

B–5

Silvija Molnar

Kristina Grubeša
Kunaj

Vrsta
oddelka
prilagojen
program
homogeni
2.starostno
homogeni
3-letniki
homogeni
3 letniki
homogeni
1.starostno
homogeni
3 letniki
homogeni
1.starostno
homogeni
3 letniki

Letnik
rojstva
2014-2018

Število
otrok
6

OPP

N

6

0

PROSTA
MESTA
0

2015

23

1

0

1

2017

15

0

0

4

spremljevalec
OPP
sočasnost

2017

16

1

-2

1

sočasnost

2018

14

0

0

0

sočasnost

2017

16

1

-2

1

sočasnost

2018

14

0

0

0

sočasnost

2017

17

1

0

2

sočasnost,
spremljevalec OPP

homogeni
1.starostno
homogeni
1. starostno
homogeni
1. starostno
homogeni
1. starostno
homogeni
1.starostno

2018

14

0

0

0

sočasnost

2018

14

0

0

0

sočasnost

2018

14

0

0

0

sočasnost

2019

14

0

0

0

sočasnost

2018

14

0

0

0

sočasnost

heterogeni
2. starostno
homogeni
2.starostno
heterogeni
2. starostno
homogeni
3 letniki
homogeni
2.starostno
homogeni

2017-2015

19

1

-2

0

2016

24

1

0

0

2014-2015

20

1

0

1

2017

17

1

-2

0

2015

22

1

-2

0

2015

22

1

-2

0

sočasnost

Vhod/lamela BN
BN – 1

Nevenka Ogorevc Maja Ogorelc

BN – 2

Janja Šibilja

Estera Živič

BN – 3

Gabi Volk

Romana Iveta

BN – 4

Darja Petan

Renata Nakani

BN – 5

Erika Podvinski

BN – 6

Bojana Vogrinc

Vlasta Perše/
Dragica Špolar
Jožica Graj

spremljevalec
OPP
sočasnost
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2.starostno
homogeni
2.starostno

BN – 7

Sonja Oljačić

Anica Krulc

1.igralnica

Rok Godler

Ksenja Povh

Staša Kolešnik

Alenka Kvartuh

2015

20

1

0

4

0

0

Zvezdica, Bizeljska cesta 65, poslovni čas: 6.30 - 16.00
homogeni
1.starostno

2019

13

0

Sočasnost
1 medletna
vključitev
(oktober)

Popoldanski oddelek (do 20.00) na lokaciji Mavrica, Šolska ulica 5
sočasnost

Bolnišnični oddelek
Jerneja Rožman

Sočasnost/62.člen
Anja Veble (2uri razpis)
Maja Ralinovski Kupina (2 uri razpis)
Ivanka Cenko
Vlasta Perše
Marijana Povh
Sonja Bobek Simončič

Jutranje dežurstvo bo opravljala Romana Iveta.
Pri oblikovanju delovnega časa za strokovne delavce upoštevamo naslednja pravila:
1. prva oseba na vhodu mora biti na delovnem mestu 15 min pred odpiralnim časom in zadnja 15 min za
zapiralnim časom – delovni čas zaposlenih ni enak poslovnemu času;
2. upoštevamo poslovni čas enot;
3. jutranje in popoldansko druženje poteka glede na število otrok.

5.1 OSTALI DELAVCI V VRTCU
Tabela 12: Pregled ostalih delavcev vrtca
Naziv
Delovno mesto

Ime in priimek

Izobrazba

Vodilni

ravnateljica

Silvija Komočar

VII, SVETNICA

pomočnica ravnateljice

Nataša Kostrevc

VI/2, SVETOVALKA

svetovalna delavka
svetovalna delavka

Sonja Bobek Simončič

VII, SVETNICA

org. hig. režima in
prehrane
poslovna sekretarka

Dragica G. Petančič

VII

Melita Sumrak

VIII

računovodja

Karmen Kelher Baškovč

VII

knjigovodja

Katja Kodrič 20 ur tedensko

VI

glavna kuharica

Jožica Podgoršek

V

kuharica

Renata Blaguševič

IV

kuharica

Fanika Ferenčak

IV

Vodstveni
Strokovni in
administrativno-finančni
delavci

Tehnični delavci
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kuharica

Zofija Hočevar

IV

kuharica

Mateja Kene

V

kuharska pomočnica

Klaudija Kovačec

IV

kuharska pomočnica

Marija Župan

II

kuharska pomočnica

Helena Črpič

IV

kuharska pomočnica

Alja Zupan

IV

kuhar

Janko Deržič

IV

hišnik

Andrej Stopar

VI

hišnik
perica

Fredi Podgoršek
Valerija Veble

IV
IV

perica

Olga Bukovinski

I

čistilka

Jasminka Selimovič

I

čistilec

Igor Kržan

II

čistilka

Mihaela Tanodi

IV

čistilka

Tatjana Kopp

IV

čistilka

Milena Ivanšek

IV

čistilka

Božidara Matjašič

V

čistilka

Bojana Gregl Martini

IV

čistilka

Emilija Nikolova

I

spremljevalke gibalno oviranemu
otroku
logopedinja

Petra Zevnik, Judita Volčanšek,
Sabina Žibert Kunšek
Melisa Zupančič

V
VII
VII

Izvajanje dodatne
socialna pedagoginja
Sonja Bobek Simončič
VII, SVETNICA
strokovne pomoči otroku
*izvajanje dodatne strokovne pomoči po prejemu odločb ZRSŠ
Delovni čas ostalih delavcev: 8 urna dnevna prisotnost na delovnem mestu – dogovor z neposredno vodjo.

Za določen čas so zaposleni naslednji strokovni delavci:
- na delovnem mestu vzgojitelja: Taja Podvinski in Patricija Rangus (nadomeščanje dolgotrajne bolniške
odsotnosti),
- na delovnem mestu pomočnik vzgojitelja: Alenka Kvartuh (popoldanski oddelek), Natalija Babič (nadomeščanje
dolgotrajne bolniške odsotnosti), Ksenja Povh, Katjuša Mlekuž,
- na delovnem mestu spremljevalec gibalno oviranih otrok: Petra Zevnik, Judita Volčanšek, Sabina Žibert Kunšek,
- na delovnem mestu kuhar: Mateja Kene, Zofija Hočevar,
- na delovnem mestu čistilec: Emilija Nikolova.
Struktura zaposlenih po delovnem času (september 2020): Struktura zaposlenih po delovnem času (september
2020): 94 delavcev za polni delovni čas (redna zaposlitev), 8 delavci za delovni čas krajši od polnega; med njimi je 1
delavka delno invalidsko upokojena, 2 koristijo pravice po 48. členu Zakona o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih. Za polni delovni čas so zaposlene tudi 3 spremljevalke otrok s posebnimi potrebami ter 3 delavke, ki so
zaposlene preko programa Javnih del kot pomoč otrokom s posebnimi potrebami

5.2 DELOVNI ČAS ZAPOSLENIH
Delovni čas strokovnih delavcev se dokončno določi konec septembra - na osnovi realne dnevne prisotnosti otrok v
vrtcu. V skladu z Zakonom o vrtcih moramo zagotoviti 6 ur neposrednega dela z otroki za vzgojiteljice in 7 ur
neposrednega dela z otroki za pomočnice vzgojiteljice. Razpored dela bo obešen na oglasnih deskah pred
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igralnicami. Obvezna dnevna prisotnost v vrtcu je 7 ur za vzgojiteljice, 7,75 ure za pomočnice vzgojiteljic in ostalih
delavcev 8 ur na dan, če so zaposleni za polni delovni čas oziroma manj, če imajo sklenjeno pogodbo o delu za
delovni čas krajši od polnega. Znotraj obvezne prisotnosti je upoštevan dnevni pol urni odmor, katerega čas je
okvirno določen in je odvisen od dnevnega reda v oddelku: za strokovne delavce med 9. in 10. uro za 15 minut in v
času počitka za 15 minut, za ostalo osebje: 8.15 - 8.30 in 11.45 - 12. ure. Spremenjeni 17. člen Zakona o vrtcih (Ur. l.
RS 25/08) določa, da v času počitka ne smemo izvajati sočasnosti.
Pri določitvi dnevne prisotnosti strokovnega kadra v oddelkih naj bi sledili naslednjim usmeritvam:
- delovni čas je odvisen od prihoda in odhoda otrok v oddelku in je racionalno izkoriščen;
- racionalna organizacija zjutraj in popoldan: združevanje oddelkov, ko ostane manj kot pol otrok v
oddelku;
- sočasna prisotnost 2 strokovnih delavk (vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice) mora biti v 1.
starostnem obdobju najmanj 6 ur, v 2. starostnem obdobju pa najmanj 4 ure dnevno, v enoti, kjer je
samo en oddelek je potrebno zagotoviti 6 urno sočasnost ne glede na starostno obdobje;
- na vhodu ali v oddelku strokovni delavci menjavajo delovni čas, tako da vsi sodelujejo v vseh fazah
procesa;
- upoštevati je potrebno določbo 62. člena Kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje, ki strokovnim
delavkam s 30 let delovne dobe priznava za 2 uri tedensko manjšo obveznost neposrednega dela z
otroki – takih delavk je pri nas 15, večino predstavljajo vzgojiteljice.
Urniki delovnega časa – neposredno delo v oddelku – bodo narejeni do začetka oktobra po vhodih in bodo tam tudi
na vpogled. Pri sestavi urnikov dela sodelujejo tudi zaposleni. Urnik dela se lahko med letom, zaradi spremenjenih
potreb – drugačnih prihodov in odhodov otrok, tudi spremeni.

5.3 ODSOTNOST DELAVCEV IN NADOMEŠČANJE ZA ODSOTNOSTI, KI SO DALJŠE OD 30 DNI
Tabela 13: Odsotnost in nadomeščanje
Del. mesto
Ime in priimek
delavca

Vzrok odsotnosti
(daljše od 30 dni)

Kdo jo/ga nadomešča

Vzgojiteljica

Dubravka Halužan

bolniška odsotnost

Taja Podvinski

Vzgojiteljica

Eva Petan

bolniška odsotnost

Patricija Rangus

Pomočnica
vzgojiteljice

Vlasta Perše

bolniška odsotnost

Natalija Babič

Opombe

5.4 OKVIRNI DNEVNI RED V ODDELKIH
Tabela 14: Dnevni red
Čas
5.10 – 8.

Dejavnosti
prihod in sprejem: individualni pogovori in dejavnosti po željah otrok

6.30

topli napitek, keksi, prepečenec

8. - 8.30

priprava na zajtrk, zajtrk, nega

8.30 – 11.30

11.15 – 14.

15.
po 15.

načrtovane dejavnosti in dejavnosti na pobudo otrok v igralnici, telovadnici ali na prostem,
ki spodbujajo otrokov razvoj;
gibanje na prostem, sprehodi, različni ogledi prireditev, obogatitvene dejavnosti;
priprava na kosilo
kosilo, nega, priprava na počitek, počitek; za otroke od 1 do 2 let je kosilo po počitku - okrog
13.15;
individualne dejavnosti za otroke, ki ne spijo
popoldanska malica
dejavnosti v igralnicah ali na prostem do odhoda domov
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Posamezni oddelki se z dnevnim redom prilagajajo potrebam otrok glede počitka in prehranjevanja – nekateri
otroci spijo tudi zjutraj ali po zajtrku.
Prehrana
Tudi prehranjevanje se prilagaja potrebam otrok. Dnevni urnik prehrane je prilagojen bivanju večine otrok
(sklep strokovnih aktivov v letu 2011): ZAJTRK: 8.15; KOSILO: ob 12. uri za najstarejše otroke; 3-4 letniki ob
12. uri; 2-3 letniki ob 11.30; otroci novinci 1. starostnega obdobja (1-2) imajo kosilo po počitku ob 13.15.
Popoldansko malico (po počitku) otrok zaužije v vrtcu, v roke jo dobi samo, če gre domov takoj po počitku.
Za »popoldance« je večerni obrok ob 18. uri.
Vrtec je dolžan otrokom zagotavljati varno hrano, zato starši ne smejo v vrtec prinašati doma pripravljenih
slaščic, kremnih slaščic iz slaščičarne, industrijskih kremnih slaščic – obstaja tveganje pri transportu.
Nasploh priporočamo, da rojstne dneve v vrtcu obeležimo kot doživetje, ki ga popestrimo s sadjem in
industrijsko embaliranimi sokovi. Če se odločimo za suho pecivo, mora biti v originalni embalaži. Več je
napisano v zgibanki Preprečujmo širjenje nalezljivih bolezni – priporočila za starše, ki je v vsaki igralnici.
Bivanje na prostem
Otroci so praviloma na svežem zraku vsakodnevno ali na sprehodih ali na igrišču. V času bivanja na prostem
igralnice temeljito prezračimo.
Higiena
Posebno pozornost bomo vsi zaposleni namenili učenju higiene rok in pravilnem obnašanju pri kihanju in
kašljanju, rednemu čiščenju miz pred obroki in razkuževanju igrač. Vedenje (znanje) je naša najbolj učinkovita
obramba.
Kdaj otrok ne sme v vrtec? O tem piše v zgibanki Preprečujmo širjenje nalezljivih bolezni in v Protokolih
ravnanja v primeru bolezni, ki so v vsaki igralnici.
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VSEBINSKI DEL
6. PROGRAMI IN NAČRTOVANJE DELA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021
Programi, ki jih izvajamo v Vrtcu Mavrica, so predstavljeni v publikaciji.
Izvedbeni Kurikulum temelji na nacionalnem KURIKULU, metodologiji Korak za korakom, Kurikulu s prilagojenim
programom za otroke s posebnimi potrebami, vnašamo pa tudi elemente različnih sodobnih pedagoških
konceptov. V bolnišnici izvajamo program za hospitalizirane otroke od 1. leta starosti naprej.
Otrokom s posebnimi potrebami omogočimo dodatno strokovno pomoč v okviru odločb, ki so bile izdane pred
1. 1. 2019 oz. Individualnega načrta pomoči družini (INPD), ki ga izdela Center za zgodnjo obravnavo otrok.
Staršem omogočamo svetovanje glede vseh dilem v zvezi z otroki in družino.

6.1 USMERITVE ZA VZGOJNO DELO V ŠOLSKEM LETU 2020/21
1. Upoštevamo NAČELA in CILJE iz BELE KNJIGE o vzgoji in izobraževanju RS in vizijo ter cilje našega
vrtca.
2. Upoštevamo KURIKULUM ZA VRTCE.
3. Upoštevamo KODEKS ETIČNEGA RAVNANJA V VRTCU - kodeks smo prejeli vsi strokovni delavci!
4. Upoštevamo INTERNI KODEKS RAVNANJA IN OBNAŠANJA.

6.2 LETNI DELOVNI NAČRT ODDELKA
Sestavni del tega LDN so LDN oddelkov, ki so narejeni na podlagi smernic, ki so priloga LDN. Predlogi letnih delovnih
načrtov oddelkov morajo biti pripravljeni, obravnavani in dokončno oblikovani na sestankih s starši do 21. 9. 2020.
Za pisno izdelavo načrta je zadolžena vodja oddelka. Pri oblikovanju sodelujejo: pomočnica vzgojiteljice, otroci in
starši. V njem že sedaj opredelimo elemente evalvacije in način spremljanja. Na zadnjem sestanku s starši v šolskem
letu pregledamo uresničevaje zastavljenih nalog in tudi ovrednotimo realizacijo LDN.

6.3 MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE NA DELOVNEM MESTU
V šolskem letu 2019/20 nismo v celoti realizirali zastavljenih ciljev na področju medgeneracijskega sodelovanja,
zato bomo to razvojno nalogo prenesli v naslednje šolsko leto. Medgeneracijsko sodelovanje je najpomembnejša
oblika trajnostnega razvoja, medgeneracijski menedžment pa pomemben izziv, s katerim se spopadamo
organizacije v starajoči se družbi.
Tabela 15: Načrtovanje medgeneracijskega sodelovanja
AKCIJSKI NAČRT: MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
Cilji:
Koordinirati, nadzirati in usmerjati raznolikost, ki je posledica različne starostne strukture zaposlenih z
namenom zagotavljanja uspešnega doseganja strateških ciljev,
medsebojna podpora in medkolegialno medgeneracijsko učenje za boljše doseganje skupnih ciljev
(inovativnost, kreativnost, prijaznejše delovno okolje, večja medgeneracijska solidarnost, delovna
motivacija, zadovoljstvo zaposlenih).
DEJAVNOSTI
NOSILEC DEJAVNOSTI
VKLJUČENI V
ROK ZA IZVEDBO
POTREBNI VIRI
DEJAVNOST
DEJAVNOSTI
Oblikujemo bazo znanj
vodstvo vrtca
vsi zaposleni
oktober 2020

ljudje
Analiza baze znanj
vodstvo vrtca
vsi zaposleni
oktober 2020

literatura
januar 2021

čas
maj 2021

IKT oprema
Izmenjava znanj
vsi zaposleni
vsi zaposleni
od novembra 2020

primeren prostor
do avgusta 2021
-
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Ustvarjanje pogojev za
izmenjavo znanj

vodstvo vrtca

vsi zaposleni

od novembra 2020
do avgusta 2021
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7. DOKUMENTACIJA
V skladu s Pravilnikom o dokumentaciji v vrtcu (Uradni list RS, št. 61/12) vodi vrtec naslednjo dokumentacijo:
Tabela 16: Knjige in splošni dokumenti vrtca
Vsebina
Kronika vrtca
Letni delovni načrt vrtca
Poročilo o uresničevanju
LDN
Zapisniki sej
vzgojiteljskega zbora
Zapisniki sej strokovnih
aktivov
Zapisniki sej Sveta zavoda
in staršev

Čas
hranjenja
trajno
trajno
trajno

Kraj arhiviranja
arhiv v Šolski ul.
arhiv v Šolski ul.
arhiv v Šolski ul.

Odgovoren za
shranjevanje
pomočnica ravnateljice
ravnateljica
ravnateljica

trajno

arhiv v Šolski ul.

ravnateljica

5 let

arhiv v Šolski ul.

ravnateljica

5 let

arhiv v Šolski ul.

ravnateljica

Opombe

Tabela 17: Dokumentacija o delu oddelkov
Vsebina
Dnevnik dela z
imenikom
LDN oddelka in priprava
na delo
Evalvacija LDN

Čas
hranjenja
1 leto po odhodu
otroka iz vrtca
do konca šolskega
leta
1 leto

Kraj arhiviranja
arhiv v Šolski ul.

Odgovoren za
shranjevanje
pomočnica ravnateljice

arhiv v Šolski ul.

pomočnica ravnateljice

arhiv v Šolski ul.

pomočnica ravnateljice

Opombe

Tabela 18: Dokumentacija o otroku
Vsebina
Vloga za vpis
Pogodba med starši in
vrtcem
Zdravniško spričevalo
Izpisnica iz vrtca
Soglasja staršev k zbiranju
osebnih podatkov
Osebna mapa otroka s PP
Zapisnik komisije za
sprejem otrok

Čas
hranjenja
1 leto po odhodu
otroka iz vrtca
1 leto po odhodu
otroka iz vrtca
1 leto po odhodu
otroka iz vrtca
1 leto
1 leto
1 leto po odhodu
otroka iz vrtca
1 leto

Kraj arhiviranja
arhiv v Šolski ul.

Odgovoren za
shranjevanje
poslovna sekretarka

arhiv v Šolski ul.

poslovna sekretarka

arhiv v Šolski ul.

poslovna sekretarka

arhiv v Šolski ul.
arhiv v Šolski ul.

poslovna sekretarka
svetovalna delavka

arhiv v Šolski ul.

svetovalna delavka,
vodja razvojnega oddelka
ravnateljica

arhiv v Šolski ul.

Opombe

če je vpis večji od
kapacitet
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8. PREDNOSTNA NALOGA
V okviru kurikularnega področja DRUŽBA poglabljati znanja o ustvarjanju spodbudnega učnega okolja za
otrokov optimalni razvoj na vseh področjih.
Cilji:
-

Načrtno razvijati odnosno kompetenco odraslega z namenom postopnega prehajanja iz kulture
poslušnosti v kulturo odgovornosti.
Teoretično in praktično obravnavati otroka kot kompetentno bitje, ki je "tukaj in zdaj" in ne kot bitje
v nastajanju z izhodiščem: dobrobit otroka (ang.: "child well-being").
Nadgraditi teoretična in praktična znanja s področja načrtovanja in izvajanja dejavnosti na področju
družbe za predšolske otroke.

8.1 SAMOEVALVACIJA
Tabela 19: Akcijski načrt
PREDNOSTNO PODROČJE KAKOVOSTI
IZHODIŠČA ZA OPREDELITEV CILJEV:

AKCIJSKI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2020/21
 Profesionalni razvoj strokovnih delavcev
 Načrtno razvijati odnosno kompetenco odraslega z namenom
postopnega prehajanja iz kulture poslušnosti v kulturo odgovornosti.
 Teoretično in praktično obravnavati otroka kot kompetentno bitje, ki
je "tukaj in zdaj" in ne kot bitje v nastajanju z izhodiščem: dobrobit
otroka (ang.: "child well-being").
 Nadgraditi teoretična in praktična znanja s področja načrtovanja in
izvajanja dejavnosti na področju družbe za predšolske otroke.

Tabela 20: Predvidene dejavnosti
CILJ: V šolskem letu 2020/21 bomo strokovni delavci vrtca skozi timsko delo razvijali odnosno kompetenco skozi
prednostno področje družbe.
DEJAVNOSTI
NOSILEC
VKLJUČENI V
ROK ZA IZVEDBO
POTREBNI VIRI
DEJAVNOSTI
DEJAVNOST
DEJAVNOSTI
Strokovne razprave na aktivih
vodje aktivov
strokovne
oktober 2020
delavke
januar 2021
maj 2021
Strokovni pogovori v timu
strokovni delavci
strokovni
september 2020delavci
avgust 2021
Vključevanje delovnih področij
strokovni delavci
strokovni
september 2020v načrtovanje in izvajanje
delavci
maj 2021
dejavnosti kurikularnega
področja družbe
Naloge znotraj tima v povezavi
strokovni delavci
strokovni
do maja 2021
s kurikularnim področjem
delavci
družba
Evalviranje nalog znotraj
strokovni delavci
strokovni
do maja 2021
tima(kurikularno področje
delavci
družba)
Hospitacije
silvija komočar
strokovne
do februarja 2021
nataša kostrevc
delavke
Kolegialne hospitacije
strokovni delavci
strokovni
do februarja
delavci
2021
Študij strokovne literature
strokovni delavci
strokovni
Ves čas
delavci
 MERILO: RAZVOJ ODNOSNE KOMPETENCE
MERILA
Načini pridobivanja podatkov:
PODATKI
 Vprašalnik o vključevanje delovnih področij prednostne naloge v načrtovanje in
izvajanje dejavnosti kurikularnega področja družbe ( september 2020 in junij
2021)
 Opazovanje na hospitacijah
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ZBIRANJE PODATKOV
KDO BO ZBIRAL PODATKE?
ANALIZIRANJE PODATKOV

UPORABA UGOTOVITEV

PREDSTAVITEV UGOTOVITEV

VAROVANJE
IN DOSTOPNOST PODATKOV



















Ocena lastnega profesionalnega razvoja na področju prednostne naloge
Vsaka strokovna delavka zase in tim
Vodje timov
Vodje strokovnih aktivov
Vsaka strokovna delavka zase in tim
Vodje aktivov
Vodstveni tim
Vrednotenje doseganja zastavljenega cilja
Spremljanje lastnega profesionalnega razvoja
Nadaljnje načrtovanje
Vzgojiteljski zbor
Svet zavoda
Svet staršev
V skladu s pravilnikom o varovanju podatkov
Kodeks etičnega ravnanja vrtca
Ne uporabljamo imen
Dokumentacija zaklenjena v omari

8.2 STROKOVNI TIMI 2020/21
Tabela 21: STROKOVNI TIMI 2020/21
Delovno področje

Ime tima

Člani tima

človekove pravice, otrokove pravice
(teoretična izhodišča, udejanjanje v
praksi)
participacija in poslušanje (Reggio
Emilia) (teoretična izhodišča,
udejanjanje v praksi)
nediskriminatorno delovanje,
pozitivna diskriminacija (teoretična
izhodišča, udejanjanje v praksi)
dobrobit otroka (child well being) –
kaj zajema? Kako to uresničiti?
participacija otrok (kaj pravzaprav
pomeni in koliko jo udejanjamo v
praksi? Kako izboljšati?)
sodobni pedagoški koncepti
(teoretična izhodišča)
subjektivne teorije vzgojiteljev
(teoretična izhodišča, odraz v praksi)
kakovostna komunikacija (teoretična
izhodišča, udejanjanje v praksi)
raziskovanje otroštva in spremenjeni
pogledi na otroka in vzgojo skozi čas
(teoretična izhodišča)
Spremljanje dela timov

Oblaček

Milena Skočaj, Breda Mešiček, Tanja Medved, Joca Petan,
Eva Petan, Renata Nakani, Patricija Rangus

Mavričnih šest

Darja Petan, Maja Ogorelc, Nevenka Ogorevc, Vlasta
Perše, Gordana Pšeničnik, Dragica Lokar

6

Vesele žogice

Tinkara Urek, Maja Tomažin, Anja Veble, Anica Krulc, Janja
Šibilja, Vanja Kropivnik in Dubravka Halužan.

6

Hitre in drzne

Andreja Pancar, Sandrina Tomažin, Sandra Meglič,
Romana Iveta, Renata Miljanović
Erika Podvinski, Klavdija Ogorevc, Bojana Vogrinc, Jožica
Graj, Kristina Grubeša Kunaj, Taja Podvinski

7

Slavica Budič, Jadranka Veselič, Marijana Povh, Irena
Žičkar, Jerneja Rožman, Alenka Kvartuh
Silvija Molnar, Tamara Lipar, Monika A. Kuri, Ana Kržan,
Suzana Marković, Ksenja Povh, Rok Godler, Katjuša Mlekuž
Slavica Jurečič, Marija Terihaj, Dragica Špolar, Estera Živič,
Simona Kovačič, Klaudija Pšeničnik
Nataša Devčič, Maja Pirš, Sonja Oljačić, Anja Veble, Gabi
Volk, Darinka Beribak

6

Sonja Bobek Simončič, Karmen Kelher Baškovč, Silvija
Komočar, Nataša Kostrevc, Melita Sumrak
Renata Miljanović, Nevenka Ogorevc, Darja Petan,
Gabrijela Volk, Eva Petan, Tanja Medved v sodelovanju z
vodstvom
Nataša Kostrevc in vodje timov
Renata Miljanović, Vanja Kropivnik, Sonja Oljačić, Maja
Ogorelc, Janja Šibilja, Jožica Petan, Slavica Jurečič

5

DELOVNA SKUPINA:
Oblikovanje smernic za izvajanje
pogovornih ur
Zaključna prireditev
Prižig lučk

Gibalčice

Neuničljivi obroči
Mišica
Skokice
Mavrični klobučki

Vodstveni tim

Št. članov
tima
6

5

8
6
6

6

7

Delovna področja, ki jih bodo obravnavali strokovni timi v okviru prednostne naloge:
- človekove pravice, otrokove pravice (teoretična izhodišča, udejanjanje v praksi),
- nediskriminatorno delovanje, pozitivna diskriminacija (teoretična izhodišča, udejanjanje v praksi),
- participacija otrok (Kaj pravzaprav pomeni in koliko jo udejanjamo v praksi? Kako izboljšati?),
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-

kakovostna komunikacija (teoretična izhodišča, udejanjanje v praksi),
sodobni pedagoški koncepti (teoretična izhodišča),
raziskovanje otroštva in spremenjeni pogledi na otroka in vzgojo skozi čas (teoretična izhodišča),
participacija in poslušanje (Reggio Emilia) (teoretična izhodišča, udejanjanje v praksi),
dobrobit otroka (child well being) – kaj zajema? Kako to uresničiti?
subjektivne teorije vzgojiteljev (teoretična izhodišča, odraz v praksi).

8.3 VIDUKIDS – ERASMUS + PROJEKT (KA2-projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo
dobrih praks)
Vodja tima: Silvija Komočar
Člani tima: Bojana Vogrinc, Jožica Graj, Nataša Kostrevc
Partnersko sodelovanje v mednarodnem projektu 5 držav članic EU (Norveška, Portugalska, Italija, Nemčija in
Slovenija), katerega osnovna ideja je bolj sistematičen in kvalitativen pristop k matematičnim dejavnostim v
predšolski vzgoji in izobraževanju. Namen projekta je spodbuditi izmenjavo dobrih praks ter razvoj, prenos in
implementacijo inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.

8.4 PROMOCIJA VRTCA
Vodja tima: Silvija Komočar
Člani tima: Sonja Bobek Simončič, Melisa Zupančič, Nataša Kostrevc, Melita Sumrak.
Cilji:
-

načrtno seznanjanje zainteresirane javnosti z delom vrtca preko medijev (TV, tisk, splet),
urejanje tematskih razstav,
predstavitev z nastopi v javnosti,
sodelovanje v projektih na državni in občinski ravni,
urejanje čakalnic v pediatričnih ambulantah.

8.5 EKOLOŠKI PROJEKTI
Ločevanje odpadkov v oddelkih in na nivoju vrtca poteka v Vrtcu Mavrica Brežice kot del Kurikula. Posamezni
oddelki se bodo vključili v projekte, ki smo jih zapisali med obogatitvene dejavnosti.

8.6 PROCES PREHAJANJA OTROK V OŠ S SODELOVANJEM Z OŠ BREŽICE
V začetku šolskega leta v sodelovanju z OŠ Brežice pripravimo akcijski načrt dejavnosti, ki povezujejo obe
instituciji in so namenjene otrokom letnika 2014, za katere je bilo odloženo všolanje in letnika 2015,
neodvisno od tega, v kateri skupini so in ali v primeru, da bodo imeli odloženo všolanje. Prav tako bomo v
okviru tega akcijskega načrta dorekli protokol v primeru predloga odložitve všolanja in prenosa informacij o
razvojnih značilnostih otrok.
Cilji:
-

povezovanje med vrtcem in OŠ Brežice v skladu z akcijskim načrtom: otroci iz vrtca spoznavajo šolske
prostore, zaposlene in rutino.
- povezovanje skupin otrok pred vstopom v šolo.
- prenos informacij v skladu z zakonodajo o razvojnih značilnostih otrok in morebitnih prilagoditvah.
Člani delovne skupine: strokovne delavke vodje oddelkov otrok pred vstopom v šolo: Monika A. Kuri, Dubravka
Halužan, Erika Podvinski, Bojana Vogrinc, Nevenka Ogorevc, Gabrijela Volk, Sonja Oljačić in svetovalna delavka
Sonja Bobek Simončič.
Opomba: Sodelovanje in povezovanje bomo izvedli v skladu z možnostmi in v skladu z navodili pristojnih
institucij za preprečevanje širjenja Covid-19.
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8.7 DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI (ZGODNJE ODKRIVANJE; DELO Z OTROKI, KI
SO VKLJUČENI V PREDŠOLSKI PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO
STROKOVNO POMOČJO (V NADALJEVANJU DSP); DELO Z OTROKI V PRILAGOJENEM
PREDŠOLSKEM PROGRAMU)
Cilj:
mačrtna skrb za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke in zgodnje odkrivanje
odstopanj in težav v razvoju od otrok z običajnim razvojem na podlagi PROTOKOL–a ravnanja v primeru
zgodnjega odkrivanja odstopanj in težav v razvoju otrok od običajnega razvoja, ki ga bomo posodobili v
skladu z novo zakonodajo.
izvedba sestankov strokovnih skupin za OPP.
opolnomočenje strokovnih delavk pri zgodnjem odkrivanju in/ali pri delu z in za otroke s posebnimi
potrebami, ki so vključeni v redni oddelek (neposredno delo in pri pripravi poročil, individualiziranih načrtov
dela, sodelovanju s starši).
načrtno izobraževanje strokovnih delavk, ki imajo v oddelku OPP s specifičnimi znanji.
sodelovanje z zunanjimi institucijami, kjer so vodeni otroci s posebnimi potrebami.
Članice delovne skupine, ki se sestane 1 krat mesečno v sestavi glede na vsebine in potrebe.
- Sonja Bobek Simončič, svetovalna delavka,
- Marija Terihaj, vodja oddelka s prilagojenim programom,
- strokovne delavke, ki imajo v tem šolskem letu v oddelku OPP,
- izvajalci DSP,
- vodstvo vrtca.
Tabela 22: Vključenost otrok s posebnimi potrebami v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno

strokovno pomočjo (v redni oddelek)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Oddelek – vodja oddelka
Ana Kržan
Dubravka Halužan
Bojana Vogrinc
Gabrijela Volk
Darja Petan
Sonja Oljačić
Monika Kuri
Simona Kovačič
Tinkara Urek
Erika Podvinski
Janja Šibilja
Milena Skočaj
Nevenka Ogorevc

Število OPP v oddelku
1 otrok
1 otrok
1 otrok
1 otrok
1 otrok
1 otrok
1 otrok
1 otrok
1 otrok
1 otrok
1 otrok
1 otrok
1 otrok

Znižan normativ
da
ne
da
da
da
ne
da
da
ne
da
ne
da
da

Spremljevalec
ne
da
ne
da
ne
ne
ne
ne
da
ne
ne
ne
ne

Tabela 23: Vključenost otrok s posebnimi potrebami (OPP) v prilagojen program za predšolske otroke

(razvojni oddelek)
1

Oddelek – vodja oddelka
Marija Terihaj

Število OPP v oddelku
6 otrok

Znižan normativ
Ne

Spremljevalec
Ne

Tabela 24: Izvajanje dodatne strokovne pomoči so vzgojitelji ali učitelji DSP
1
2

Strokovni naziv izvajalca
Vzgojitelj za DSP – logoped
Učitelj za DSP – surdopedagog

3
4
5

Vzgojitelj za DSP – specialni pedagog
Vzgojitelj za DSP – socialni pedagog
Vzgojitelj za DSP – tiflopedagog

Število ur
5
6
9
1
2

Matična institucija izvajalca
ur ne moremo zagotavljati
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana 3 ure, 3 ur ne moremo
zagotavljati
ZD Brežic
Vrtec Mavrica Brežice
Center Iris Ljubljana
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Tabela 255: Sodelovanje z zunanjimi institucijami
Zdravstveni dom Brežice
Sodelovanje s Centrom za socialno
delo
Sodelovanje z Razvojno ambulanto z
vključenim centrom za zgodnjo
obravnavo otrok Posavje in ZD
Krško in Dispanzerjem za mentalno
zdravje ZD Brežice

Sodelovanje z Zavodom za šolstvo
OE Novo mesto

Sodelovanje z Dispanzerjem za otroke in šolarje, z Dispanzerjem za mentalno zdravje, s
Preventivnim zobnim kabinetom.
Skupno reševanje problematike posameznih otrok in njihovih družin, sodelovanje svetovalne
delavke v multidisciplinarnih timih, ki jih skliče CSD oz. podati pobudo za sklic v primeru, da
presodimo, da je to v korist otroka in družine.
sodelovanje bo potekalo po protokolu za otroke, katerih razvoj odstopa od običajnega, so
v postopku usmerjanja oz. že imajo odločbo o usmerjanju ob soglasju staršev (za
pridobivanje in dajanje informacij – poročilo napiše otrokova vzgojiteljica),
sodelovali bomo tudi kot člani timih sestankov za otroke, ki so v obravnavi: strokovne
delavke vodje oddelka, izvajalka DSP, svetovalna delavka,
člane tima v RA Krško bomo povabili v vrtec z namenim, da otrokom zagotovimo ustrezne
prilagoditve v okviru danih možnosti.
Sodelovanje pri postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v skladu z zakonodajo.
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9. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI KURIKULA
Obogatitvene dejavnosti bomo v tem šolskem letu izvajali v skladu z epidemiološko situacijo in navodili pristojnih
institucij. Dejavnosti bomo načrtovali kot vsako leto, realizirali pa v okviru možnosti.
- vključeni so otroci starejši od 4 let ali otroci eno leto pred vstopom v šolo,
- otroke vključijo starši na lastno željo ali na željo otrok,
- dejavnosti so sestavni del Kurikula,
- izvajajo se znotraj dnevnega programa ali celodnevno,
- strošek prevoza plačamo iz sredstev zbiranja papirja ali iz pavšala, ki ga plačajo starši na ravni oddelka v
začetku šolskega leta.
Tabela 26: Načrt obogatitvenih dejavnosti
Dejavnost
MALI SONČEK – otroci, od 2.
leta naprej
1 planinski izlet v naravo za
letnike 2015

VRTEC V NARAVI – otroci
rojeni 2015 in 2016

Palček Bralček
Bralna mavrica –
sodelovanje s Knjižnico
Brežice (od 3. leta naprej)

Kdaj
vse leto

Izvajalec
vodje oddelkov

oktober ali april

jeseni – konec
septembra
spomladi – april,
maj
oktober-maj

Monika A. Kuri,
Nevenka Ogorevc,
Nataša Kostrevc
vodje oddelka
Monika A. Kuri,
Nevenka Ogorevc,
Nataša Kostrevc
vodje oddelka
strokovne delavke

oktober-maj

strokovne delavke

Zaključni izlet letnikov 2015
Lutkovno gledališče

termin določimo
naknadno

Lutkovni predstavi za otroke

še v iskanju

Teden otroka

oktober 2020

TRADICIONALNI SLOVENSKI
ZAJTRK:
jabolko, kruh, maslo, mleko

november 2020

Koncert v okviru KARITAS

Obisk dobrega moža

Predstava (Snežinka):

Realizacija

Ljubljana

5. – 9. oktober 2020

Ogled razstave malih živali

VESELI DECEMBER:
Pohod z lučkami

Kraj
vrtec in okolica

Društvo rejcev malih
živali
kmetijska gospodarstva
in živilsko predelovalna
podjetja
2 oddelka pred vstopom
v šolo
(2 oddelka: zbiramo
prijave)

igralnice

Dom kulture

1. 12. 2020

Tim: Renata Miljanovič,
Vanja Kropivnik, Joca
v tednu od 7. 12. do
Petan, Monika Kuri,
11. 12.
Maja Ogorelc, Janja
Šibilja, Sonja Oljačič,
Irena Žičkar, Graj Jozica,
Renata Nakani
v tednu od 14. 12.
do 18. 12. 2020

vzgojiteljice
dramska skupina:
Snežinka
otroci

Predstava:
(v okviru JSKD)

grad, park
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Srečanje za zaposlene in
upokojence

Pustno dopoldne v vrtcu
popoldan: pustna povorka
in zabava
Poskusna evakuacija
Medgeneracijsko
sodelovanje

Sodelovanje s Posavskim
muzejem

Sodelovanje z Zavodom za
šport
ZAKLJUČNA PRIREDITEV

PRIJAZNI MED SEBOJ
- aktivnosti za preprečevanje
nasilja
Sodelovanje s Komunalo
d.o.o.
Pevski zbor

4. 12. 2020

tim (Kristina Grubeša
Kunaj, Anica Krulc,
Estera Živič, Suzana
Marković, Milena
Skočaj, Patricija Rangus)
v sodelovanju z
vodstvom
februar 2021
strokovne delavke vrtca,
(dopoldan skupno
otroci –
rajanje v jedilnici)
sodelovanje z
Mladinskim centrom
v tednu od 27. 5. do Dragica Gantar Petančič
31. 5. 2020
in strokovni delavci
oktober 2020

Brežice – mesto,
ploščad pred
Mladinskim centrom
iz igralnic na zbirna
mesta

Simbioza giba:
sodelovanje z Domom
starejših občanov
»Vse življenje se učimo«
strokovne delavke vrtca,
otroci

otroci
2. starostnega obdobja
(2 oddelka: zbiramo
prijave)
grad

od septembra do
januarja

Zavod za šport in Vrtec
Mavrica Brežice

Športne površine Občine
Brežice

13. 5. 2021
ali
20. 5. 2021

Tim za zaključno
prireditev: Gordana
Pšeničnik, Simona
Kovačič, Klaudija
Pšeničnik, Ksenja Povh,
Dragica Lokar, Maja
Tomažin, Katjuša Mlekuž

igrišče vrtca

maj 2021

otroci in zaposleni

dejavnosti na igrišču ali
na vhodih, če bo dež

1x tedensko

JP Komunala Brežice
d.o.o.
Tamara Lipar

vse leto

posamezni oddelki
obisk grajskega dvorišča
in okolice – otroci od 2.
leta naprej vsaj 1x letno.
Obisk muzeja – otroci od
4 leta naprej vsaj 1x
letno
oddelki 4-6 let

posamezni oddelki
vrtec, za otroke pred
vstopom v šolo

Čudežne pesmice –
območna revija predšolskih
in mlajših otroških pevskih
zborov
Gibalne urice za triletnike

1x mesečno
od novembra 2020
do aprila 2021

Oblikovanje smernic za
izvajanje dejavnosti
Raziskujemo zgodovino
našega mesta
Strokovna ekskurzija

Planetu Zemlja prijazen
vrtec
Bivanje v naravi za otroke
pred vstopom v šolo:
Turistična kmetija Zevnik

Anja Veble,
Ksenja Povh

telovadnica Vrtca
Mavrica Brežice

Gabrijela Volk v
sodelovanju z vodstvom

Nataša Devčič - vodja,
Monika Kuri, Estera
Živič, Jožica Graj, Renata
Nakani
vse leto

strokovni delavci

maj 2021realiziramo glede
na število prijav

strokovni delavci,
Turistična kmetija
Zevnik

posamezni oddelki
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Dogovorili smo se, da bodo otroci starejših skupin z lutkovnimi in dramskimi nastopi obogatili program oddelkov 1.
starostnega obdobja.
Za prevoze Vrtec v naravi za letnike 2014 in 2015, planinski izlet za letnike 2014 in strošek za ogled dveh predstav
koristimo denar od zbiranja papirja ali iz pavšala, ki ga plačajo starši na ravni oddelka v začetku šolskega leta.

9.1

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Promocija zdravja na delovnem mestu je skupno prizadevanje delodajalca, delavcev in podjetja za izboljšanje
zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu.
To se doseže s kombinacijo:
•
izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja,
•
spodbujanja delavcev, da se udeležujejo zdravih dejavnosti.
Organizacijski ukrepi:
•
omogočanje delavcem, da sodelujejo pri izboljšavah organizacije dela in delovnega okolja,
•
zagotavljanje priložnosti za dodatna usposabljanja in izpopolnjevanja.
Okoljski ukrepi:
•
zagotavljanje skupnih družabnih prostorov,
•
zagotavljanje spodbudnega psihosocialnega delovnega okolja.
Individualni ukrepi:
•
izvajanje ogrevalnih vaj pred pričetkom dela,
•
športno rekreativna udejstvovanja,
•
spodbujanje zdravega prehranjevanja.
Uspešna organizacija temelji na zdravih delavcih, ki delajo v spodbudnem okolju. Promocija zdravja na delovnem
mestu prispeva k boljšemu počutju in zdravju delavcev, s čimer se doseže:
•
zmanjšano izostajanje od dela,
•
večja motivacija, izboljšana produktivnost,
•
manjša fluktuacija zaposlenih,
•
pozitivna in skrbna podoba.
Načrt za promocijo zdravja na delovnem mestu je v prilogi.
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10. DODATNE DEJAVNOSTI
Vzgojiteljski zbor je sicer mnenja, da imamo v vrtcu bogat letni kurikul, ki otrokom omogoča napredek na vseh
področjih razvoja. V zgodnjem otroštvu je še vedno največ vreden čas, preživet z družino. Zato priporočamo, da se
otrok vključi največ v eno popoldansko dejavnost, ki ga resnično veseli.
Tabela 27: Načrt dodatnih dejavnosti
Naziv dejavnosti

Št. prijav.
otrok

Čas izvedbe

ŠPORTNA ABECEDA
(zunanji sodelavec)

Izvajalci

Realizacija

ŠD kajak kanu
Brežice
ŠD kajak kanu
Brežice

Telovadba za družine 1. star. obdobja
– letnik 2017 in 3 letnike
(zunanji sodelavec)
Plesne delavnice
(zunanji sodelavec)
Tečaj rolanja
(zunanji sodelavec)

PD Imani Brežice
ŠD kajak kanu
Brežice
ŠD kajak kanu
Brežice
ŠD kajak kanu
Brežice
ONŠ Petelinčki
Brežice

Tečaj privajanja na vodo
(zunanji sodelavec)
Tečaj smučanja
(zunanji sodelavec)
Otroška nogometna šola
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11. DELO ORGANOV
11. 1 SVET VRTCA
Svet šteje 11 članov, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 –
ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj). V njem so po 3 predstavniki staršev in ustanovitelja in 5
predstavnikov zaposlenih.
Predsednica Sveta Vrtca Mavrica Brežice je Eva Petan, namestnica pa Darja Petan.
V šolskem letu 2020/21 planiramo okvirno 6 sej (po potrebi več) Sveta zavoda.
Predvidena vsebina srečanj:
- pregled in potrditev poročila o opravljenem delu za šolsko leto 2019/20,
- pregled in potrditev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21,
- pregled in sprejem poslovnega poročila za leto 2020,
- pregled in sprejem finančnega načrta za leto 2021,
- ocena delovne uspešnosti ravnateljice,
- spremljanje tekočega poslovanja zavoda,
- obravnava in sprejem morebitnih novih pravilnikov,
- obravnava obsega vpisa za naslednje šolsko leto in določitev postopkov,
- vprašanja in pobude.

11.2

VODSTVENI TIM

Vanj so vključene: ravnateljica, pomočnica ravnateljice, svetovalna delavka, računovodja in poslovna sekretarka.
Vodja vodstvenega tima: Silvija Komočar
Člani: Sonja Bobek Simončič, Karmen K. Baškovč, Nataša Kostrevc, Melita Sumrak, občasna članica je sindikalna
zaupnica Darja Petan.
* Akcijski načrt Vodstvenega tima za šolsko leto 2020/21 je v prilogi.

11.3

SVET STARŠEV

Svet staršev sestavljajo predstavniki vseh oddelkov v vrtcu. Svet deluje v skladu s sprejetim poslovnikom o svojem
delu. Sestane se praviloma 4x v šolskem letu. Prvi sklic opravi ravnateljica.
Vsebina srečanj:
- obravnava poročilo o opravljenem delu vrtca v preteklem šolskem letu,
- obravnava predlog letnega delovnega načrta in posreduje predloge in pobude za dopolnitev le-tega,
- obravnava nadstandardne programe,
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
- lahko sprejme svoj program sodelovanja z vrtcem, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
- v dogovoru z vodstvom vrtca lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine.

11.4

DELO STROKOVNIH ORGANOV VRTCA

11.4.1 Vzgojiteljski zbor
Sestavljajo strokovni delavci vrtca. Sestanke sklicuje in vodi ravnateljica.
Tabela 28: Delo vzgojiteljskega zbora
Vsebina

Termin

Nosilci nalog

Organizacija dela za šolsko leto 2020/21,
Letni delovni načrt
Uresničevanje LDN (vodje oddelkov)

avgust, september, oktober

rav., pom. rav.

junij – avgust

rav., pom. rav., org. preh.

Realizacija
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Poročilo o realizaciji LDN, usmeritve za
naprej
Operativne organizacijske in pedagoške
zadeve – cel vzg. zbor
Operativne organizacijske in pedagoške
zadeve – vodje oddelkov (delni vzg. zbor)
Operativne zadeve za oddelek s
prilagojenim programom

julij, avgust

rav., pom. rav., org. preh.

2x letno ob 16. uri

rav., pom. rav., org. preh.

enkrat na 2 meseca ob 13.
uri (oz. po potrebi drugače)
2x letno

rav., pom. rav., strokovne
delavke
rav., pom. rav., svet. del.,
logop., vzg. v RO

Naloge:
- obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
- daje mnenje o LDN,
- predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
- daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
- daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

11.4.2 Strokovni aktivi
Na ravni vrtca delujejo naslednji strokovni aktivi: aktiv za 1. starostno obdobje, aktiv za tri-letnike in aktiv za 2.
starostno obdobje.
Naloge:
- obravnavanje vzgojnega dela,
- dajanje pobud za izboljšanje le-tega,
- obravnavanje pripomb staršev.
Sestavljajo jih vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, udeležujejo se ga tudi vodstveni delavki in svetovalna delavka in
se sestanejo 3 x letno.
Vodja aktiva za 1. starostno obdobje: Maja Tomažin
Vodja aktiva 3 – letnikov: Jerneja Rožman
Vodja aktiva za 2. starostno obdobje: Gabrijela Volk
Načrtovani datumi strokovnih aktivov:
- Prvi aktiv: 13. 10. 2020
- Drugi aktiv: 4. 2. 2021
- Tretji aktiv: 11. 5. 2021
K vsakemu sestanku se dodajo strokovne teme ali razprave.
V šolskem letu bodo trije sestanki strokovnih aktivov za vse strokovne delavce, posamezni tandemi pa se za
načrtovanje in evalvacijo lahko sestanejo večkrat ali načrtno vsak teden.
Na sestankih se bo obravnavala tudi aktualna pedagoška problematika.

11.4.3 Strokovne skupine
Na podlagi zakonodaje (16. člen ZOPOPP) se oblikuje strokovna skupina za zgodnjo obravnavo vsakega otroka, ki
ima Odločbo o usmerjanju oz. Individualni načrt pomoči družini (INPD), ki jo sestavljajo svetovalni delavec, strokovni
delavci v oddelku in strokovni delavec za zgodnjo obravnavo, ki redno sodelujejo s koordinatorjem v centru za
zgodnjo obravnavo. Člani strokovne skupine za zgodnjo obravnavo v vrtcu ali zavodu so usposobljeni v skladu s
predpisi, ki urejajo izvajanje programov predšolske vzgoje. Strokovne skupine za OPP, vključene v redne oddelke,
koordinira svetovalna delavka Sonja Bobek Simončič, ki je tudi vodja vseh skupin.
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12. NAČRT NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA DELAVCEV VRTCA
Cilji in naloge:
- omogočiti delavcem pridobivati nova znanja in s tem večati njihovo strokovnost,
- spodbujati njihovo strokovno avtonomnost in odgovornost,
- spodbujati osebnostno rast posameznikov,
- usklajevati želje posameznikov s potrebami vrtca.

12.1

TEME NAMENJENE STROKOVNIM DELAVCEM

Izvajajo se v vrtcu.
Tabela 29: Načrt nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vrtcu
Vsebina

Izvajalec

Termini

Udeleženci

RK Brežice

70 urni tečaj

del članov ekipe CZ

Usposabljanje s področja varnosti in
zdravja pri delu ter požarne varnosti
Študijska srečanja – Mreža za
spreminjanje kakovosti Korak za
korakom

pooblaščena institucija

vse leto

novo zaposleni delavci

KZK

19. 11. 2020
25. 2. 2021
27. 5. 2021

strokovne delavke

Vloga vzgojitelja in učitelja na
področju govorno jezikovnega
razvoja otrok
e-Asistent (usposabljanje za
strokovne delavce)
e-Twinning – delavnice

Petra Kavšek Vrhovec,
mag. prof. logoped surdopedagog
e-Asistent

22. 10. 2020
od 16.30

vsi strokovni delavci

vse leto

vsi strokovni delavci

Civilna zaščita

Izobraževanje na temo prednostne
naloge (še v iskanju)
Usposabljanje za izvajanje
sodelovanja s starši na daljavo
(uporaba aplikacij za video-sestanke)

Tinkara Urek in vodstvo
vrtca

Silvija Komočar in
delovna skupina (Maja
Ogorelc, Rok Godler,
Andreja Pancar, Simona
Kovačič, Tinkara Urek,
Kristina Grubeša Kunaj,
Tanja Medved, Nataša
Devčić)

Realizacija

strok. del. po prijavah

september
2020

vsi strokovni delavci

12.2 UDELEŽBA NA SEMINARJIH IN POSVETOVANJIH IZVEN VRTCA
Tabela 30: Načrt nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja izven vrtca
Vsebina
Seminarji in usposabljanja za
vodilne in vodstvene delavce
Udeležba na državnem
izobraževalnem dnevu za
pomočnike vzgojiteljev
Aktualni seminarji upravljanja:
računovodstvo, kadrovska
problematika, plačni sistem
Strokovni
Dobrih praks v
pomočniceposvet
vzgojiztlejev
vrtcih: Družbeno okolje enakih
možnosti

Izvajalec

Termini

Šola za ravnatelje,
ZRŠŠ, MIZŠ
Zreče

po sklicih

Udeleženci

Opombe

2 delavca
2 vzgojiteljici - pomočnici
vzgojiteljic
računovodja, poslovni
sekretar, ravnatelj,
svetovalni delavec
strokovni delavki ob aktivni
udeležbi

Supra, Ljubljana

Prispevki strok za svetovalno delo v Zavod RS za šolstvo
praksi

Sonja Bobek Simončič
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Posvet organizatorjev prehrane
Korak za korakom-strokovni delavci
Uvodni seminar (1-3)
Uvodni seminar (3-6)
(nadaljevanje iz prejšnjega šolskega
leta)

Združenje
nutricionistov
Pedagoški
inštitut
Slovenije

Dragica G. Petančič
Simona Kovačič, Klaudija
Pšeničnik,
Ana Kržan, Gabi Volk, Vanja
Kropivnik

Študijska srečanja (Novo mesto)

Zavod RS za šolstvo

Študijska srečanja svetovalnih
delavcev vrtca
Študijska srečanja specialnih in
rehabilitacijskih pedagogov
Slovenija

Zavod RS za šolstvo

po sklicu

Zavod RS za šolstvo

po sklicu

KZK- Center za kakovost v vzgoji in
izobraževanju, Pedagoški inštitut:
Koristno s prijetnim za
koordinatorje

strokovne delavke
(po prijavi)

Pedagoški inštitut

Nataša Kostrevc

Otrok in mladostnik z avtističnimi
Zavod za gluhe in
motnjami v vzgojno izobraževalnem naglušne Ljubljana
procesu
eTwinning – Bruselj
aktivno sodelovanje

svetovalna delavka
Sonja Bobek Simončič
specialna pedagoginja
Marija Terihaj

Renata Nakani, Darja Petan

Tinkara Urek, eTwinning
ambasadorka

Delo s slepim in slabovidnim
otrokom v vrtcu: študijska srečanja

Center IRIS

Tinkara Urek
Katjuša Mlekuž
Milena Skočaj
Slavica Budič

Regionalna konferenca inovativnih
pedagoških delavcev: COI Step by
step
Usposabljanje strokovnih delavcev
za učitelje plavanja-strokovni
delavec 1

Pedagoški inštitut,
Step by step BIH

avgust 2021

Plavalna zveza
Slovenije

2 strokovni delavki

Tanja
Medved
Anja Veble

Angleščina v vrtcu

Gimnazija Celje –
center,
mag. Mija Selič

2 strokovni delavki

Tinkara Urek
Estera Živič

6-9 strokovnih delavcev

Ravnateljica bo po presoji napotila na aktualne seminarje strokovne in ostale delavce v okviru Pravilnika o
strokovnem izpopolnjevanju in v okviru finančnih zmožnosti - vseh potreb ni mogoče predvideti že sedaj.
Načelno velja, da se vsak zaposleni letno udeleži vsaj ene oblike izpopolnjevanja s področja stroke.
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Velja tudi, da se udeležimo seminarjev z aktualno problematiko s področja novih predpisov – kar ne moremo
predvideti.

12.2.1 Aktivna udeležba na seminarjih in posvetovanjih izven vrtca (predavanje, predstavitve
primerov dobre prakse, priprava referata, teksta za zbornik…)
Tabela 31: Udeležba na seminarjih
Naslov seminarja
XIV. mednarodna strokovna
konferenca vzgojiteljev v
vrtcih Sodobni izzivi vrtca
(MIB)

Kraj in čas
Ljubljana, 21. 1. 2021

Udeleženec
Bojana Vogrinc

Naslov predstavitve
Z majhnimi koraki do trdne vezi

13. MENTORSTVA
13.1

MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM ALI DRUGIM STROKOVNIM DELAVCEM

Tabela 32: Načrt mentorstva pripravnikom ali drugim strokovnim delavcem
Pripravnica – vzgojiteljica ali pomočnica
vzg.

13.2

Mentorica

Realizacija

MENTORSTVO DIJAKOM IN ŠTUDENTOM NA PRAKSI

Tabela 33: Načrt mentorstva dijakom in študentom
Ime in priimek

Šola

Letnik

Datum prakse

Mentorica
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14. SODELOVANJE S STARŠI IN DRUŽINO
Starši in vzgojitelji podpiramo otrokov razvoj, zato je medsebojno sodelovanje izredno pomembno na ravni
oddelka, kjer sodelovanje staršev in vzgojiteljev omogoča poenotenje vzgojnih vplivov, starše sistematično
usposablja za vzgojo otrok in prispeva k humanizaciji in demokratizaciji medsebojnih odnosov.
Vzgojiteljice zato skrbno in sistematično načrtujejo to področje v svojih letnih delovnih načrtih. Načrt sodelovanja s
starši lahko sooblikujejo starši s svojimi pobudami, ki jih izrazijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka v začetku
septembra.
Pomembno je, da se oboji zavedamo svojih možnosti, zato je dolžnost vodje oddelka, da vzpostavi takšno
komunikacijo, da se lahko odkrito pogovorimo o medsebojnih pričakovanjih in načinih vključevanja družine v
življenje oddelka ter doseže dogovor o spremljanju otrokovega razvoja in načinu medsebojnega obveščanja.
Tabela 34: Načrt sodelovanja s starši
Vsebina

Oblika

Termin

Uvodni sestanki v oddelkih: predstavitev
programa dela,
pripombe, želje, predlogi staršev

odd. sestanki

Izobraževalno srečanje s starši v oddelkih

odd. sestanki

januar 2021

vodje odd.

odd. sestanki ali v obliki
pisnega evalvacijskega
poročila
skupni sestanek

maj, junij 2021

vodje odd.

avgust 2020

Svet staršev: obravnava LDN, pobude za
novi LDN, …

sestanki

po sklicu

ravnateljica in svet.
delavka
ravnateljica,
pom. ravn.

Svet zavoda

sestanki

ravnateljica,
preds. sveta

individualna

po sklicu
predvidoma
4x letno
dogovor z vzg.

skupinska

2x letno

vzgojiteljice

Evalvacijski sestanek s starši

Sestanek s starši na novo vpisanih otrok

Sodelovanje staršev pri neposrednem
vzgojnem delu
Druženja otrok, staršev, vzg. in pomočnic
Pogovorne ure
Zbiranje odpadnega papirja na ravni vrtca
– denar se porabi za ogled predstav in
Vrtec v naravi
Načrtno obveščanje staršev o dogodkih
in izobraževanjih za starše

september 2020

Nosilci nalog

Realizacija

vodje odd.

starši in vzg.

individualna

2x letno

vzgojiteljice

skupna

vse leto, 1. in 3.
torek v mesecu

vsi zaposleni, otroci,
starši, družine

oglasne deske,
spletna stran

vse leto

uprava
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Svetovanje, pogovor v podporo družini in
v korist otroka (postopek usmerjanja,
socialno pedagoške intervencije,
sodelovanje z drugimi institucijami v
korist otroka)

individualno svetovanje
družinam

vse leto po
dogovoru

svet. del., vzg. starši

Uvajanje uporabe eAsistenta za starše

oblikovanje navodil,
poskusno obdobje,
individualna pomoč po
potrebi

vse leto po
dogovoru

vodstvo, eAsistent,
strokovne delavke, člani
Sveta staršev, starši

14. 1 VPIS OTROK IN PROGRAM UVAJANJA NOVO VPISANIH OTROK
VPIS POTEKA VSAKO LETO V MARCU ALI APRILU
- termin določi občina-ustanoviteljica,
- občina–ustanoviteljica razpis objavi v medijih,
- v dogovoru z občino-ustanoviteljico pripravimo predlog organizacije oddelkov in vključitvijo otrok, za katere je
datum vključitve 1. 9. 2021,
- v predlogu organizacije upoštevamo vse vloge, ki so prispele v času razpisa in zagotovimo prosta mesta,
- vloge, ki so prispele po razpisu in jih bomo še sprejeli, obravnavamo v skladu z navodili ustanoviteljice in
vodimo v evidenčnem seznamu. Mesto zagotovimo v primeru, da smo vsem otrokom, za katere so bile vloge
oddane v času razpisa, zagotovili mesta. V primeru, da mesta ne dobijo v tekočem šolskem letu, morajo starši
oddati nove vloge za naslednje šolsko leto.
PROGRAM ZA UVAJANJE NOVINCEV
V šolskem letu 2020/21 bomo uvajanje izvajali v skladu s HIGIENSKIMI PRIPOROČILI ZA VRTCE ZA PREPREČEVANJE
ŠIRJENJA SARS-CoV-2, Priporočila za obdobje UVAJANJA V VRTEC v šolskem letu 2020/21, s katerimi so bili
seznanjeni vsi zaposleni v Vrtcu Mavrica Brežice in vsi starši vključenih otrok.
MEDLETNI VPISI IN VKLJUČITVE OTROK V VRTEC
Otroci, ki so vpisani na evidenčni seznam: svetovalna delavka v primeru, da je prosto mesto in da imajo vsi otroci, za
katere so starši oddali vloge v času razpisa zagotovljena mesta, pokliče starše in izpelje postopek vključitve. V
premeru, da prostega mesta ni, o tem obvesti starše in jih seznani z nadaljnjimi postopki (čakanje na prosto mesto,
načrtovanje odprtja novega oddelka, odločanje Komisije za sprejem otrok v vrtec).
Otroci, za katere starši oddajo vlogo za vpis med letom: svetovalna delavka jih seznani s postopkom vpisa in
vključitve ter preveri možnost vključitve.
Komisija za sprejem otrok v vrtec se sestane in ravna v skladu z zakonodajo: 20. člen Zakona o vrtcih in Pravilnika o
vpisu in vključitvi otrok v vrtce v Občini Brežice. Svetovalna delavka obvešča Komisijo za sprejem otrok v vrtec v
primeru, ko je na čakalni listi več otrok, kot je prostih mest.
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15.SODELOVANJE Z OKOLJEM
15.1 STALNO SODELOVANJE V LOKALNI SKUPNOSTI
Cilji in naloge:
- upoštevanje različnosti in možnosti uporabe naravnih in družbeno-kulturnih virov učenja v najbližjem okolju
vrtca,
- upoštevanje naravnih in družbeno-kulturnih specifičnosti okolij, iz katerih prihajajo otroci.
Tabela 35: Zadolžitve za realizacijo nalog s področja sodelovanja z okoljem je zadolžena pomočnica ravnateljice.
Ustanova
Posavski muzej Brežice
Komunalno podjetje d.o.o. Brežice
Zavod za šport Brežice

Občinska gasilska zveza
Knjižnica Brežice
Sodelovanje s sosednjimi vrtci in
vrtci po Sloveniji in tujini

Namen sodelovanja
Spoznavanje kulturne dediščine naših krajev.
Sodelovanje poteka individualno po LDN oddelkih v okviru ponudbe Posavskega muzeja.
Širjenje zavesti o varovanju čistega in zdravega okolja ter ohranjanju narave. Sodelovanje
poteka glede na individualni načrt LDN oddelka.
Z dobrim sodelovanjem dveh javnih zavodov v Občini Brežice bodo imeli otroci v predšolskem
obdobju možnost razvijati gibalne sposobnosti, usvajati gibalne koncepte ter osnovne prvine
različnih športnih zvrsti. S sodelovanjem bomo uresničevali in bogatili cilje slovenskega
gibalno/športnega programa Mali sonček.
V prilogi je tudi akcijski načrt.
Izvedba poskusne evakuacije.
Varnost pri izvedbi Pohoda z lučkami.
Sodelovanje na ravni oddelkov, v okviru programa, ki ga je pripravila Knjižnica Brežice. Palček
Bralček in Bralna mavrica.
-

medsebojni strokovni obiski,
medsebojno sodelovanje in organiziranje izobraževanja in prireditev,
povezava preko mreže mentorskih vrtcev,
sodelovanje v mreži vrtcev Korak za korakom (koordinatorka KZK Nataša Kostrevc)
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16. PROGRAM DELA VODSTVENIH DELAVCEV
16.1 PROGRAM DELA RAVNATELJICE
Cilji in naloge:
- v sodelovanju z vodstvenim timom bom izdelala in predlagala zaposlenim, Svetu staršev in zavoda predlog
letnega delovnega načrta Vrtca Mavrica za šolsko leto 2020/21 in znotraj le-tega tudi načrt strokovnega
izpopolnjevanja na ravni vrtca,
- načrtovala in organizirala bom dejavnosti za profesionalni razvoj zaposlenih,
- v okviru hospitacij bom prisostvovala pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev, spremljala njihovo delo in
jim svetovala,
- spodbujala vse zaposlene, da si pri svojem delu postavljajo nove izzive,
- skrbela bom za dosledno realizacijo letnega delovnega načrta,
- skrbela bom, da bo opravljena evalvacija zastavljenih nalog,
- skrbela bom za ohranjanje razumevanja in zaupanja med vrtcem, starši in javnostjo,
- ustvarjala pogoje za spodbudno okolje, v katerem bomo težave reševali strpno in s spoštovanjem otrok,
sodelavcev in staršev,
- pripravila bom analizo počitniške organizacije in vzgojiteljskemu zboru in predlagala nekaj izboljšav,
- seznanjala zaposlene z vsemi novostmi na področju zakonodaje,
- opravila bom letne razgovore z zaposlenimi ali pooblastila neposrednega vodjo delavcev da opravi nalogo,
- koordinirala delo pomočnice ravnateljice, strokovnih delavcev vrtca in računovodsko–upravne službe,
- seznanjala bom starše z novostmi na področju vrtca kot celote in na področju zakonodaje z individualnimi
dopisi ali preko oglasnih desk na traku ali pred igralnico,
- sodelovala bom z Zavodom za šolstvo – študijske skupine, Ministrstvom za šolstvo in šport in Pedagoškim
inštitutom – Korak za korakom,
- sodelovala bom v občinskem aktivu ravnateljev in aktivu ravnateljev vrtcev Dolenjske, Bele krajine in Posavja
(vodja aktiva),
- sodelovala bom v Upravnem odboru Skupnosti vrtcev Slovenije in v Republiškem odboru Združenja ravnateljev
vrtcev Slovenije,
- opravljala bom druge naloge po zakonu in na osnovi dogovorov med letom.
Delovni čas: vsak dan drsni delovni čas med 6.30 in 15.30, za stranke od 8. do 13. ure, po predhodnem dogovoru
tudi popoldan. Za dogovore o obisku so zaželene telefonske najave zaradi organizacije časa.

16.2 PROGRAM DELA POMOČNICE RAVNATELJICE
Pomočnica ravnateljice pomaga ravnateljici pri opravljanju poslovodskih in pedagoških nalog, za katere jo pooblasti
ravnateljica.
- pomaga pri organizaciji izobraževalnega dela vrtca,
- pomaga pri oblikovanju predloga letnega delovnega načrta zavoda in predloga nadstandardnih programov;
- organizira nadomeščanje odsotnih strokovnih delavcev,
- skrbi za urejenost dokumentacije vrtca,
- pomaga pri pripravi in izvajanju letnega programa strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja delavcev
zavoda,
- sodeluje pri zagotavljanju uresničevanja pravic in dolžnosti udeležencev izobraževanja,
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pomaga pri vodenju dela vzgojiteljskega zbora in strokovnih aktivov,
v skladu s pooblastilom ravnateljice je navzoča pri vzgojno-izobraževalnem delu strokovnih delavcev,
spremlja njihovo delo in jim svetuje,
sodeluje s skupnostjo dijakov,
sodeluje s pediatrično zobozdravstveno službo za zobozdravstveno preventivo,
sodeluje s pediatričnim dispanzerjem,
pomaga pri načrtovanju in izvedbi sodelovanja vrtca s starši,
sodeluje z zunanjimi ustanovami in drugimi organizacijami,
koordinira delo skupine za oblikovanje in popravke (po dopisu KPK potrebno ažuriranje v tem šolskem letu)
Načrta za integriteto in je njegov skrbnik,
analizira Pravilnik o popisu in nadzoruje letni popis v vrtcu,
spremlja zakone in predpise ter sodeluje pri urejanju kadrovskih zadev,
ravnatelju predlaga delavce za napredovanje v nazive in plačilne razrede,
ravnatelju daje predloge za ocenjevanje delovne uspešnosti,
sodeluje pri organizaciji prireditev, razstav, tekmovanj,
pripravlja statistična in druga poročila,
opravlja druga dela po nalogu in pooblastilu ravnateljice in v skladu s predpisi.

Delovni čas: vsak dan drsni delovni čas med 6.30 in 15.30, za stranke od 8. do 13. ure, po predhodnem dogovoru
tudi popoldan. Za dogovore o obisku so zaželene telefonske najave zaradi organizacije časa.

16.3 PROGRAM DELA ORGANIZATORKE PREHRANE IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA
REŽIMA
1. NALOGE ZDRAVSTVENEGA NADZORA IN PREVENTIVE DELAVCEV VRTCA:
spremljanje in pošiljanje delavcev v skladu s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev ter
Izjave o varnosti z oceno tveganja,
- spodbujanje zdravega načina življenja v vrtcu,
- načrtovanje, organizacija in nadzor dela na področju varnosti zaposlenih: navodila za varno delo,
- organizacija tečaja prve pomoči za zaposlene.
-

-

2. NALOGE ZDRAVSTVENEGA NADZORA IN PREVENTIVE OTROK:
evidentiranje nalezljivih obolenj pri otrocih,
evidentiranje poškodb – obrazec za prijavljanje poškodb in nesreč ter ostale aktivnosti, ki izhajajo iz nastale
poškodbe,
nabava in izdajanje sanitetnega materiala,
vodenje evidence otrok z alergijami in vse ostale aktivnosti, ki izhajajo iz tega področja: nabava dietne
prehrane, razgovori s starši, pogovori s kuharskim kadrom,
načrtovanje, organizacija in nadzor dela na področju varnosti otrok: nadzor nad izvajanjem določb Pravilnika
o varnosti otrok ,
izdaja navodil ukrepov v primeru nalezljivih obolenj (za starše, zaposlene).
3. NALOGE SANITARNO-HIGIENSKEGA NADZORA NAD PROSTORI VRTCA TER EPIDEMIOLOŠKE NALOGE V
VRTCU:
- obiski vrtcev z namenom ugotoviti sanitarno higiensko stanje:
o kontrola čiščenja,
o kontrola pravilne uporabe čistil,
o individualni razgovori s čistilkami,
o skupno reševanje problemov,
- organizacija generalnega čiščenja v poletnem času ter poliranja v zimskem času,
- izvedba sestankov s čistilkami,
- nabava čistil in čistilnih pripomočkov,
- nadzor nad vzgojnim delom z vidika zagotavljanja zdravstvenih in higienskih pogojev,
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4.
-

5.
-

nadzor nad upoštevanjem izdelanega načrta rednega vzdrževanja in čiščenja za čistilke, strokovne delavce
in vzdrževalce,
spremljanje in sodelovanje pri nadzoru vodovodne inštalacije z namenom preprečevanja legionele,
izpeljava pregleda igral iz strani pooblaščene organizacije,
spremljanje izdelanega plana o vzdrževanju igral,
sodelovanje s hišniki.
NALOGE NA PODROČJU PREHRANE
mesečno načrtovanje jedilnikov,
načrtovanje jedilnikov za otroke z dietami,
realizacija uporabe računalniškega programa za izračunavanje energetske, hranilne vrednosti obrokov in
materialnega knjigovodstva,
vodenje komisije za jedilnike,
spremljanje novosti na področju zdrave prehrane in jih vključevati v prehrano otrok,
izvedba ankete o prehrani v vrtcu,
predstavitev Praktikuma jedilnikov zdravega prehranjevanja predstavnikom članom komisije za jedilnike ob
sodelovanju vodje kuhinje (kako uresničujemo »Praktikum » v praksi),
obiski oddelkov z namenom ugotoviti prehranjevanja otrok v vrtcu (način ponujanja, motivacija, uporaba
jedilnega pribora, ureditev igralnice….),
reševanje reklamacij, ki se nanašajo na živila,
izvajanje nadzora nad izvajanjem sanitarno higienskih predpisov v kuhinjah s strani kuharskega osebja,
spremljanje predpisov in obveščanje delavcev zavoda v zvezi s predpisi s področja prehrane in higiene živil,
vzdrževanje sistema HACCP:
 verifikacija HACCP sistema in po potrebi revizija HACCP študije,
 seznanjenje zaposlenih z novostmi na področju prehrane,
 vodenje evidenc o zdravstvenem stanju delavcev, ki prihajajo v stik z živili,
 preverjanje dobaviteljev,
 po potrebi vodenje umika ali odpoklica,
 vsakomesečna kontrola izvajanja nalog, ki izhajajo iz spremljajočih higienskih programov in HACCP
načrta in se izvajajo v vseh kuhinjah (verifikacija HACCP sistema v kuhinjah).
SODELOVANJE S STROKOVNIMI INSTITUCIJAMI:
sodelovanje z zdravstveno inšpekcijo, požarno inšpekcijo, uradom za zaščito in reševanje,
sodelovanje z ZZV Celje in Novo mesto,
z Higiensko epidemiološko službo: deratizacija; pogodba o izvajanju sanitarno-higienskega nadzora,
sodelovanje z pooblaščenim zdravnikom v zvezi z zdravstvenim varstvom delavcev zdravstvenimi pregledi,
aktivno sodelovanje v aktivu organizatorjev ZHR in prehrane ter vodij kuhinj Dolenjske, Posavja in Bele
krajine.

6. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ORGANIZATORKE ZHR in PREHRANE
- izobraževanje organizatorjev prehrane
7. OSTALE AKTIVNOSTI
- aktivna udeležba v izvajanju javnih naročil malih in velikih vrednosti
- aktivno sodelovanje s pooblaščenim delavcem varstva pri delu:
 izvajanje nalog iz požarne varnosti,
 izvajanje nalog iz varstva pri delu,
- kontaktiranje z dobavitelji, pregled računov,
- aktivno sodelovanje na zaključni prireditvi,
- sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih ter vodenje postopkov izvajanja ukrepov v skladu z odločbami
inšpekcijskih organov,
- priprava strokovnih člankov za internetno stran,
- izvedba preventivne vaje reševanja – evakuacija z vrtca,
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-

izračunavanje normativov za kuharski kader in čistilke,
predsednica Komisije za popis.

POVEZOVANJE Z ZDRAVSTVENIMI USTANOVAMI
1.
-

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE
skupno reševanje higiensko epidemioloških problemov,
izvajanje nalog s higiensko-epidemiološkega področja in področja DDD,
sodelovanje na področju zdravstvene preventive,
izvajanje projekta Varno s soncem.

2. POOBLAŠČENI ZDRAVNIK V SKLOPU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
- Skrb za zdravje delavcev

16.4






PROGRAM DELA SVETOVALNE DELAVKE

vodenje postopkov vpisa otrok v skladu z zakonodajo in v dogovoru z občino ustanoviteljico,
evidentiranje otrok s posebnimi potrebami in izpeljava postopkov usmerjanja,
neposredno delo z in za otroke v okviru razvojno preventivnega programa za:
vse otroke (opazovanje in spremljanje oddelka),
za otroke, ki imajo odločbo o usmerjanju in Individualni načrt pomoči družini (INPD)
v sodelovanju s starši in strokovnimi delavkami in ob pisnem soglasju staršev izvajanje socialno pedagoških
intervencij (npr. težave ob vstopu v vrtec, čustvene težave, težave v socialni integraciji),
na področju pridobivanja socialnih kompetenc v sodelovanju s strokovnimi delavkami (socialne igre, igre
vlog, individualni pogovori …),
spremstva otrok po navodilu in v dogovoru z vodstvom.

Svetovalno delo z in za strokovne delavke:
- sodelovanje na sestankih, konferencah, aktivih in pri projektih,
- vodenje delovne skupine za delo z otroki s posebnimi potrebami,
- priprava, obravnava in potrditev protokola o ZO v skladu z novo zakonodajo,
- svetovalno delo v okviru razvojno preventivnega programa za vse otroke: opazovanje otrok in spremljanje
oddelka,
- svetovanje strokovnim delavkam pri neposrednem delu z otroki z nasveti, strokovno literaturo (osebno in
priprava grdiva v spletni obliki) in neposrednim delom v oddelku,
- svetovanje pri pripravi na pogovor s starši in/ali skupna izvedba pogovora,
- svetovanje in sodelovanje na sestankih s starši:
 po potrebi,
 starši novo vpisanih otrok,
- organizacija in po potrebi izvajanje izobraževanja za strokovne delavce vrtca, priprava in izvedba.
Svetovalno delo s starši in družinami:
- sodelovanje na sejah Sveta staršev,
- individualno svetovanje družinam ob vpisu in glede na potrebe staršev tudi s svetovanjem literature in
morebitne napotitve v druge strokovne institucije,
- reševanje morebitnih pritožb na nivoju oddelka, vrtca,
- individualna pomoč družinam, ki ne govorijo slovensko (spodbujanje, da pripeljejo prevajalca, prevodi
osnovnih informacij o vrtcu) in po potrebi aktivna vključitev v komunikacijo v oddelku.
Svetovalno delo z vodstvom vrtca:
- sodelovanje pri načrtovanju, evalviranju, analiziranju dela zavoda v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
- sodelovanje v vodstvenem timu,
- vodenje postopka vpisa in po potrebi pripravljanje gradiva za delo Komisije za sprejem otrok v vrtec,
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sodelovanje na vseh strokovnih srečanjih na nivoju vrtca,
razvijanje strokovnega dela v vrtcu, vodenje načrtovanja, spremljanja in vrednotenja projektov,
priprava dokumentacije zaposlovanja preko programa javnih del,
opravljanje drugih del in nalog po navodilih in dogovoru z ravnateljico in v skladu s predpisi.

Svetovalno delo z zunanjimi ustanovami
- sodelovanje z zdravstveno, socialno službo in drugimi ustanovami: Dispanzer za metalno zdravje ZD Brežice,
Razvojno ambulanto z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami Posavje, ZD
Brežice, CSD Brežice, s koordinatorko za nasilje pri CSD Krško,
- sodelovanje z osnovnimi šolami, kamor se všolajo naši otroci: po programu in protokolu,
- Sodelovanje z Zavodom za šolstvo: na aktivu svetovalnih delavk OE NM, študijska skupina.
- sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje (program Javnih del, usposabljanje na delovnem mestu) in drugo.
Delovni čas: vsak dan drsni delovni čas med 6.30 in 15.30, za stranke od 8. do 14. ure, po predhodnem dogovoru
tudi izven teh terminov in popoldan.
Ob torkih, sredah in četrtkih bo svetovalna delavka v dopoldanskem času izvajala opazovanja v oddelkih in
nadomeščanje v Oddelku s prilagojenim programom, zato v upravi ne bo vedno dosegljiva. Zaradi lažje organizacije
je zaželena telefonska najava, najava po e-pošti ali osebno.
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17 IZRAŽENE POTREBE PO INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU IN NABAVI OSNOVNIH
SREDSTEV ZA LETO 2020/21
Pri življenju in strokovnem delu v vrtcu v novem objektu se je izkazalo, da je obstoječa telovadnica premajhna za
strokovno pravilno izvajanje gibalne vzgoje v predšolskem obdobju, predvsem za otroke, starejše od treh let. Ravno
tako smo ugotovili, da pri 23 oddelkih lahko bivajo otroci v telovadnici le enkrat tedensko, od tega otroci, stari 1-3
leta le po dvajset minut. V tako kratkem času je nemogoče izvesti vadbeno uro v skladu s strokovnimi usmeritvami,
zato iščemo nove rešitve v smislu zagotavljanja boljših prostorskih pogojev za izvajanje gibalne vzgoje (dodatni
prostor). Ugotavljamo, da bi lahko z majhnim posegom pridobili nov prostor za vadbo otrok v obstoječem
večnamenskem prostoru.
Glede na to, da imamo že za majhno športno igralnico veliko povpraševanje po najemu s strani zunanjih izvajalcev
različnih gibalnih dejavnosti, predvidevamo, da bi tudi tako preurejen večnamenski prostor lahko v okviru tržne
dejavnosti bolj pogosto oddajali v najem.
Predviden strošek za spremembo namembnosti večnamenskega skupnega prostora v športno igralnico v skladu z
veljavno zakonodajo je 20.000€. V lanskem šolskem letu nam ni uspelo pričeti s to investicijo, zato bomo poskusili
načrt realizirati letos, dokončno realizacijo pa izvesti v naslednjem.
V načrtu za to šolsko leto pa je tudi nabava nekaterih osnovnih sredstev:
ENOTA MAVRICA:
- menjava popokanih okenskih stekel - v dogovoru z izvajalcem
- predelava ograjic za možnost izhoda s teras na igrišče (A IN B LAMELA)-700€
- zamenjava računalniškega strežnika – 2.500€
PRALNICA:
- 1 nov likalnik (2020)- 212,50€
- nove prevleke 200 KOS (2020)- cca 2.000€
ENOTA OBLAČEK - KUHINJA:
- pomivalni stroj (2020)- cca 5.900€
- servirni vozički-3x za maistrovo (2020)- cca 850€
- klimatska naprava v kuhinji – cca 850€
Trenutno pa že potekajo dela v enoti Mavrica (naročnik občina):
- sanacija diletacijskih fug v pritličju
- sanacija betonskega tlaka v pritličju in I. nadstropju terasa (sanacija abrazivnosti tlaka)
- sanacija razpok v betonskem tlaku v pritličju.
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18 OCENA POGOJEV ZA URESNIČITEV LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
Pri številu otrok v oddelku Občina Brežice uveljavlja fleksibilen normativ v večini oddelkov, kar pomeni, da imamo v
oddelku do 2 otroka nad zakonskim normativom.
Kader je strokovno usposobljen, saj imamo vsi zaposleni pogoje za zasedbo delovnega mesta.
Vodstvo skrbi za to, da se zaposleni vsako leto strokovno izpopolnjujemo, širimo in poglabljamo strokovno znanje
ter se profesionalno in osebnostno razvijamo.
Ocenjujemo, da je večina strokovnih delavcev visoko motivirana za uresničevanje letnega delovnega načrta, ki
vsebuje tudi uvajanje nenehnih izboljšav na podlagi stalnega spremljanja lastnega dela, saj se zavedamo pomena
otroštva za nadaljnje življenje, zato se zavezujemo, da v oddelku vsakega otroka obravnavamo posamezno, da
vsakemu otroku nudimo pogoje za razvoj pozitivne samopodobe; da v vrtcu prevladuje pozitivno vzdušje, da otroku
nudimo dejavnosti, ki ustrezajo njegovi starosti in se nasploh trudimo, da otroci pri nas živijo polno, zdravo
otroštvo.
Vodstvo vrtca se trudi ustvarjati razmere za kakovostno delo in dobro počutje vseh, ki v vrtcu delajo in živijo ali
prihajajo v stik z vrtcem.

Letni delovni načrt je bil v fazi predloga korespondenčno obravnavan na vzgojiteljskem zboru od 21. 9. do 28. 9.
2020 in sprejet na seji Sveta Vrtca Mavrica dne 15. 10. 2020.

LDN pripravil:
Vodstveni tim Vrtca Mavrica Brežice
Ravnateljica: Silvija Komočar

Predsednica Sveta Vrtca Mavrica:
Eva Petan
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Priloge
Priloga 1: AKCIJSKI NAČRT VT 2020/21
Aktivnost

September

1.

Oktober

November

Priprava akcijskega načrta za šol. leto
2020/2021.

Cilj

Zadolžitev

priprava realnega in konkretnega akcijskega
načrta timskega vodenja vrtca

vodstveni tim

Priprava podatkov za FN za leto 2021
(obrazce pripravi Občina Brežice)
seje organov vrtca:
Svet staršev in svet zavoda

- seznanitev članov VT s posredovanimi podatki
- seznanitev članov s sklepi organov in
- pomoč pri morebitnem reševanju problemov

Silvija Komočar

vsebina strokovnih aktivov

- priprava vsebinskih točk
- povprašati str. delavke o predlogih

Samoevalvacija

anketa za starše in sodelavce

Seja upravnega odbora Sklada vrtca

imenovanje članov UO, priprava načrta.

Termin

Obravnava in sprejem predloga Poročilo o
delu za šolsko leto 2019/20
Obravnava in sprejem predloga LDN VMB za
š.l. 2020/2021

Karmen K. Baškovč
vodje aktivov

oktober

ravnateljica, Sonja Bobek Simončič

Priprava podatkov za FN za leto 2021
(obrazce pripravi Občina Brežice)
Popis (inventura)

December

Ponudba za zaposlitev preko programa Javnih
del.
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Dragica Gantar Petančič
Nataša Kostrevc
Karmen Kelher Baškovč
priprava dokumentacije, sodelovanje z Občino
Brežice in Zavodom za zaposlovanje, izbira
kandidatov.
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Januar

Samoevalvacija

priprava anketa o zadovoljstvu uporabnikov

Obravnava osnutka zaključnega računa

Sonja Bobek Simončič, Nataša Kostrevc

Karmen Kelher Baškovč,
Silvija Komočar

januar

januar

Akt o integriteti in Register tveganja

ažuriranje aktov

Silvija Komočar in skupina sodelavcev

Februar

Seja Sveta zavoda

obravnava in sprejem letnega poročila za leto
2020

računovodkinja
ravnateljica

Marec

Organizacija dela in dopusti

- pregled števila neporabljenih dni LD za leto
2020.
- dogovoriti način porabe LD do konca junija
2021.
- načrt porabe LD za leto 2021.

Strokovni aktivi

pripraviti vsebine oz. točke strokovnih aktivov

Organizacija strokovne ekskurzije

vodje aktivov
vodja: Nataša Devčič, člani: Ksenja Povh,
Sandra Meglič, Renata Nakani, Klaudija
Pšeničnik

Priprava na vpis za naslednje šolsko leto

- sodelovanje z ustanoviteljico,
- priprava potrebne dokumentacije

Silvija Komočar,
Sonja Bobek Simončič

April

Organizacije dela za prihodnje šolsko leto usklajevanje z občino na podlagi izvedenega
vpisa.

- pregled št. otrok in oddelkov, ki ostanejo v
vrtcu.
- oblikovanje predloga vrste oddelkov.

del tima

Maj

Pregled dodatnih in obogatitvenih dejavnosti.

oceniti, ali so dejavnosti primerne in zanimive.

Junij

Priprava na novo šolsko leto

dokončno oblikovanje oddelkov in informiranje
zaposlenih in staršev.

Samoevalvacija

priprava samoevalvacijskega poročila

Nataša Kostrevc

Organizacija dela med počitnicami.
evalvacija in refleksija članov VT o poteku
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dela v š.l.
priprava zaključne konference zaposlenih in
usmeritev za naslednje šolsko leto
Julij,
avgust

Oblikovanje predloga Poročila in osnutka LDN
VMB za naslednje šolsko leto

pripraviti dokumenta za obravnavo na zboru
zaposlenih

ravnateljica
pomočnica ravnateljice

Priloga 2: AKCIJSKI NAČRT SODELOVANJA VMB IN ZAVODA ZA ŠPORT
Zadeva: Akcijski načrt sodelovanja dveh zavodov
Namen sodelovanja:
V predšolskem obdobju je otrokov gibalni razvoj v ospredju razvoja človekovih funkcij. Z gibanjem si otrok širi spoznanja, zavedanje o samem sebi ter si oblikuje lastno
identiteto in samospoštovanje. Z dobrim sodelovanjem dveh javnih zavodov v Občini Brežice bodo imeli otroci v predšolskem obdobju možnost razvijati gibalne
sposobnosti, usvajati gibalne koncepte ter osnovne prvine različnih športnih zvrsti. S sodelovanjem bomo uresničevali in bogatili cilje slovenskega gibalno/športnega
programa Mali sonček.
Cilji sodelovanja:
- Omogočanje in spodbujanje gibalnih dejavnosti otrok v Brežicah
- Omogočanje, da otroci spoznavajo različne športne panoge
- Ozaveščanje predšolskih otrok o pomenu gibanja
- Omogočanje predšolskim otrokom, da spoznavajo pomembne športne površine v naši lokalni skupnosti
MESEC

Dejavnost

Vključeni v dejavnosti

Koordinatorji izvajanja dejavnosti

-

Cilji
-

Zavod za šport Brežice
Ferdo Pinterič, direktor
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1. UVOD
Promocija zdravja na delovnem mestu predstavlja ciljane aktivnosti in ukrepe, ki jih
delodajalec izvaja, da ohranjanja in krepi telesno ter duševno zdravje delavcev. Zakon o
delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 43/2011) v 32. členu delodajalca zavezuje, da mora
promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva.
V Promociji zdravja na delovnem mestu ima Vrtec Mavrica Brežice že vključenih nekaj
izhodišč za promocijo zdravja:
 oblikovati delovno skupino, odgovorno za načrtovanje in izvedbo promocije zdravja
na delovnem mestu,
 obvestiti vse zaposlene o programu promocije zdravja na delovnem mestu s pomočjo
različnih oblik komunikacije,
 zagotoviti skladnost z zakonskimi zahtevami na področju varnosti in zdravja pri delu.
V vrtcu upoštevamo:
 Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (UL RS, št. 8/01),
 Interni kodeks etičnega ravnanja v Vrtcu Mavrica Brežice (2007).
Sprejeli pa smo tudi:
 Načrt integritete Vrtca Mavrica Brežice (2011),
 Pravilnik o izvajanju notranje kontrole in ugotavljanju alkoholiziranosti ter prisotnosti
drugih prepovedanih substanc pri zaposlenih Vrtca Mavrica Brežice (2012),
 Navodila o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu
(Mobing) ter odpravo njegovih posledic in ukrepe za preprečevanja drugih
prepovedanih dejanj zoper zaposlene (2009).
Primarne naloge zdravstveno higienske službe vrtca v šolskem letu 2020/21 so:
 skrbeti za informiranje zaposlenih s področja promocije zdravja vrtca,
 pripraviti analizo obstoječega stanja med zaposlenimi,
 pripraviti načrt promocije zdravja za šolsko leto 2021/22,
 pripraviti ukrepe promocije zdravja za Vrtec Mavrica Brežice za šolsko leto 2021/22,
 osnovati skupino za promocijo zdravja Vrtca Mavrica Brežice.
V šolskem letu 2020/21 so se odgovornosti ter naloge v sklopu promocije zdravja prenesle
na Skupino za promocijo zdravja Vrtca Mavrica Brežice.
Ključne naloge v šolskem letu 2020/21 so:
 oblikovati skupino za promocijo zdravja,
 informiranje zaposlenih s področja promocije zdravja v sodelovanju z ZD Brežice,
 izvajanje raznih aktivnosti s področja promocija zdravja na delovnem mestu v
sodelovanju z ZD Brežice,
 izvajanje raznih gibalnih vaj v času službenega odmora v sodelovanju z Društvom Šola
zdravja Brežice,
 izvajati evalvacijo promocije zdravja,
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 ob zaključku leta pripraviti analizo zadovoljstva med zaposlenimi, ter na podlagi
rezultatov analize:
 pripraviti načrt promocije zdravja za šolsko leto 2021/22,
 pripraviti ukrepe promocije zdravja za šolsko leto 2021/22.
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1. PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE
2.1 POSLANSTVO IN VIZIJA VRTCA
Vizija vrtca je bila oblikovana leta 2004. Pri oblikovanju so sodelovali vsi zaposleni delavci
Vrtca Mavrica Brežice.
Vizija Vrtca Mavrica Brežice
»V Vrtcu Mavrica stopamo po poti varnosti, igre in strokovnosti, ob ustvarjanju pozitivne
klime, ki povezuje in zadovoljuje potrebe otrok, staršev in zaposlenih.«
Vrednote vrtca
 trudimo se, da v vrtcu prevladuje pozitivno vzdušje;
 trudimo se, da otroci pri nas živijo zdravo in varno;
 otrokom nudimo dejavnosti, ki ustrezajo njihovi razvojni starosti.
Vrtec Mavrica Brežice je izvajalec organizirane institucionalne predšolske vzgoje v občini
Brežice. V Vrtcu Mavrica želimo:
 prijazen vrtec: otroci naj prihajajo v vrtec radi, zato je potrebno skrbeti za njihovo
prijetno počutje skozi ves čas bivanja v vrtcu,
 sodoben vrtec, ki sledi sodobni koncepciji vzgojnega dela z otroki in omogoča
otrokom, da razvijejo pozitivno samopodobo in se učijo skladno z zakonitostmi
njihovega razvoja,
 zadovoljne starše: starše je potrebno upoštevati kot stranke in uporabnike naših
storitev, v korist otroka pa se trudimo razvijati partnerski odnos,
 dopuščati, upoštevati in sprejemati enkratnost in drugačnost vsakega in vseh: otrok,
staršev in zaposlenih vrtca,
 naučiti se strpnosti, spoštovanja, zaupanja in iskrenosti,
 spodbujati zdrav stil življenja v vsakodnevnih dejavnostih, delu in življenju vrtca.
Poslanstvo in naloge vrtca
 S partnerskim odnosom zaposlenih in družin ob aktivni vlogi otrok uresničevati tako
temeljne človekove pravice kot tudi najvišjo vrednoto vzgoje in izobraževanja:
dobrobit otroka, ki jo pojmujemo kot skupno oznako za otrokovo dostojanstvo,
zdravje, srečo in varnost,
 razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
 razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v
skupinah,
 razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in
izražanja,
 negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije, intuicije ter razvijanje
neodvisnega mišljenja,
 spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje
pa tudi branja in pisanja,
 spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja,
 posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
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 spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja,
 razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje,
 motivacija delavcev za iniciativnost, spontanost, ustvarjalnost, iskanje novih in boljših
rešitev,
 omogočiti izobraževanje delavcev v skladu z interesi zavoda,
 motivacija staršev za posredno in neposredno sodelovanje z vrtcem.
2.2 DOLGOROČNI CILJI VRTCA
 Skrb za strokovni in profesionalni razvoj zaposlenih pri načrtovanju, izvajanju in
evalvaciji dela.
 Spodbujanje razvijanja kompetenc vodenja.
 Sodelovanje v projektih, ki zagotavljajo trajnostni razvoj otrok.
 Skrb za zdravje otrok in zaposlenih, promocija zdravja na delovnem mestu.
2.3 PREDNOSTNE NALOGE VRTCA
1. Krepimo samozavestnega in avtonomnega vzgojitelja za uspešen vrtec
Razvojne značilnosti otrok, občutljiva obdobja, celostni razvoj možganov, načrtovanje in
spremljanje vzgojiteljevega dela.
2. Vzgajamo z lastnim zgledom za etiko in vrednote
V ospredju je dobrobit otroka.
3. Skrbimo za zdrav življenjski slog zaposlenih, otrok in staršev
Spremljanje počutja delavcev na delovnem mestu, analiza vplivov na počutje delavcev na
delovnem mestu, oblikovanje ukrepov za izboljšanje stanja v vrtcu, vadba za zaposlene,
vključevanje staršev v aktivnosti s področja gibanja, praznovanje rojstnih dni na zdrav način.
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1. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
Pozornost, namenjena zdravju in varnosti delavcev, ima pomembne prednosti:
 zdravi delavci so bolj produktivni in manj izostajajo od dela, bolj uspešno krepijo
kompetence in prihaja do manjše fluktuacije med njimi,
 varna delovna mesta prispevajo k trajnostnemu razvoju, kar je ključnega pomena za
zmanjševanje revščine,
 veliko dejavnikov tveganja (npr.: prah, nevarne kemikalije, hrup, itd.), ki so nevarni za
zdravje ljudi, izhaja iz industrijskih procesov. Z vzpostavljanjem boljših delovnih
pogojev vplivamo na programe, usmerjene v krepitev in ohranitev zdravja delavcev in
zagotavljanje varnosti pri delu, hkrati je bistvenega pomena za zagotavljanje javnega
zdravja. Vse bolj je dokazano, da za številne bolezni kot npr.: duševne bolezni, bolezni
lokomotornega aparata, kardiovaskularne bolezni, itd., potrebujemo programe za
njihovo preprečevanje že na delovnem mestu kot del strategije za nadzor nad
njihovim obvladovanjem.
3.1 PREDNOSTI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
Prednosti na strani delodajalca
dobro vzpostavljeni programi za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu
pozitivna in skrbna podoba svojih delavcev
dobro duševno in psihično zdravje delavcev
zmanjšanje fluktuacije zaposlenih
zmanjšanje absentizma
manjši stroški namenjeni zdravstvenemu varstvu
delavcev
povečana produktivnost

Prednosti na strani delavca
varno in zdravo delovno okolje
dobro psihofizično zdravje
zmanjšano občutenje stresa
krepitev moralno-etičnih vrednot
večje zadovoljstvo pri delu
boljša usposobljenost za krepitev in ohranitev
zdravja
splošno zdravstveno stanje je boljše
dobro počutje in s tem izboljšana kakovost
življenja

manjše tveganje za vložitev tožb s strani delavcev

Smotrno, udobno in varno oblikovano delovno okolje olajša delo, ustvarja dobro počutje in
zmanjšuje verjetnost napak in s tem poškodb. Uspešna organizacija temelji na zdravih
delavcih, ki delajo v spodbudnem okolju. Skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in
družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu, širše imenujemo
promocija zdravja na delovnem mestu. To dosežemo s kombinacijo:
- izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja,
- spodbujanja delavcev, da sodelujejo pri aktivnostih, namenjenih boljšemu zdravju,
- omogočanja izbire zdravega načina življenja in
- spodbujanja osebnostnega razvoja.
Posamezne aktivnosti za pripravo in izvajanje promocije zdravja v organizaciji morajo biti
dobro pripravljene. Predvsem je potrebno zagotoviti aktivno sodelovanje vodstva in drugih
sodelavcev. Posebno pomembno je da se vzbudi interes delavcev, ki jim je program
namenjen, da ga ti vzamejo za svojega in aktivno sodelujejo v njem.
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2. SKUPINA ZA PROMOCIJO ZDRAVJA VRTCA MAVRICA BREŽICE
Skupina za promocijo zdravja je imenovala ravnateljica vrtca s sklepom ob začetku šolskega
leta 2020/21.
4.1 ČLANI SKUPINE ZA PROMOCIJO ZDRAVJA
Zap.
Ime in priimek
Št.
PROMOTORJI
1.
Suzana Marković

Enota

delovno mesto

Odgovornost v skupini

Promotorka

2.

Monika Kuri

Promotorka

3.

Rok Godler

Promotor

4.

Alenka Kvartuh

Promotorka

PREDSTAVNIKI SLUŽB VRTCA
5.
Dragica Gantar Petančič

organizatorka ZHR

Koordinatorica

6.

ravnateljica

Predstavnica vodstva

pomočnica ravnateljice

Predstavnica vodstva

računovodkinja

Predstavnica računovodstva in
sindikata

sodelavec za varnost pri
delu
sodelavec za medicino
dela

Po potrebi

7.
8.

Silvija Komočar
Nataša Kostrevc
Karmen Kelher Baškovč

ZUNANJI SODELAVCI
9.

Posavc d.o.o.

10.

ZD Brežice

Po potrebi

4.2 KOORDINACIJA SKUPINE ZA PROMOCIJO ZDRAVJA
-

Dragica Gantar Petančič, organizator ZHR – koordinatorica
Alenka Kvartuh – namestnica koordinatorice

Članstvo v skupini ni dokončno in se lahko skozi šolsko leto spreminja ali dopolnjuje.
Člani skupine so odgovorni za pripravo in realizacijo načrta promocije zdravja za tekoče
šolsko leto, izvajanje vseh aktivnosti promocije zdravja ter sprotno evalvacijo projekta.
Srečanja skupine potekajo po potrebi.
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3. SODELOVANJE z zunanjimi izvajalci za VARNOST IN ZDRAVJE PRI delu
5.1 NALOGE IZVAJALCA ZA MEDICINO DELA
Izvajalec medicine dela bo za zaposlene v Vrtcu Mavrica Brežice opravljal naloge za
preprečevanje nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom delavcev:
 sodeloval pri reviziji ocene tveganja z izjavo o varnosti,
 izvajal zdravstvene preglede delavcev iz 36. člena Zakona o varnosti in zdravja pri
delu,
 seznanjal delavce s tveganji, povezanimi z njihovim delovnim mestom in delovnim
okoljem, ki lahko privedejo do funkcionalnih okvar, bolezni ali invalidnosti,
 pripravljal poročila glede na ugotovitve iz analiz zdravstvenega stanja delavcev,
ugotovljenega na zdravstvenih pregledih, analiz funkcionalnih okvar, nezgod pri delu,
poklicnih bolezni, bolezni, povezanih z delom, in delovne invalidnosti. Poročila
morajo vsebovati tudi predloge izboljšav delovnega procesa z namenom dopolnitve
ali nadgradnje ukrepov v zvezi z zdravjem pri delu,
 sodeloval v procesu poklicne rehabilitacije ter svetoval pri izbiri drugega ustreznega
delovnega mesta,
 pomoč pri izobraževanju delavcev s področja promocije zdravja.
5.2 NALOGE STROKOVNEGA DELAVCA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU










Svetuje pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo,
svetuje glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja,
sodeluje pri reviziji Ocene tveganja z izjavo o varnosti,
opravlja periodične preiskave kemijskih, fizikalnih in bioloških škodljivosti v delovnem
okolju,
opravlja periodične preglede in preizkuse delovne opreme,
opravlja notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo,
izdeluje navodila za varno delo,
spremlja stanje v zvezi s poškodbami pri delu in poklicnimi boleznimi ter boleznimi v
zvezi z delom, odkriva vzroke zanje in pripravlja poročila s predlogi ukrepov,
pripravlja in izvaja usposabljanje delavcev za varno delo.
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4. CILJI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
V skladu z vizijo vrtca in vrednotami vrtca dolgoročnimi cilji vrtca je eden od dolgoročnih ciljev Vrtca
Mavrica tudi skrb za zdravje otrok in zaposlenih, promocija zdravja na delovnem mestu.
Dolgoročni cilji bodo dosegljivi le, če:
 bodo v aktivnostih sodelovali vsi zaposleni,
 promocija zdravja mora biti vključena v vse pomembne odločitve v podjetju,
 ukrepi in programi v okviru promocije zdravja morajo biti oblikovani po načelu
»reševanja problemov« - najprej je potrebna analiza potreb, oblikovanje prednostne
liste, načrtovanje, stalna kontrola in evalvacija,
 Promocija zdravja v delovnem okolju naj vključuje aktivnosti, usmerjene v posameznika
in na okolje različnih smeri.

6.1 CILJI




Ozaveščanje o dejavnikih tveganja,
razvijanje pozitivnih navad, ki vplivajo na zdravje,
promocija zdravega načina življenja: bolj zdravi zaposleni, višja produktivnost
zaposlenih, znižanje bolniškega staleža, bolj pripadni zaposleni, obvladovanje
izziva staranja delovne sile.

6.2 UTEMELJITEV IZBORA PODROČJA UKREPANJA
Menimo, da bodo ti ukrepi vzbudili zanimanje in sodelovanje zaposlenih, saj so povezani tudi
s smernicami za zdravo življenje, in bodo prispevali tudi k razvijanju boljše klime med
sodelavci in z njo povezano varnostjo. Veliko predlaganih ukrepov lahko vpeljemo z malo ali
nič finančnimi sredstvi, kar je za vrtec zelo pomemben dejavnik.
6.3 PREDLOGI UKREPOV V SKLOPU PROMOCIJE ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2020/21





Razvijati dobro komunikacijsko kulturo med zaposlenimi,
delavnica: aktivnosti v sodelovanju z ZD Brežice,
aktivnosti v sodelovanju z Rdečim Križem Slovenije (usposabljanja iz prve pomoči,
priročnik Prva pomoč za najmlajše),
nadgradnjo programa v vrtcu predstavljajo delavnice za otroke, ki so hkrati
namenjene tudi zaposlenim in obnovitvi njihovega znanja in veščin.
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5. NAČRT PREDVIDENIH AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM letu 2020/21





Sodelovanje z Društvom Šola zdravja Brežice (razgibavanje zaposlenih v času
odmora – 1000 gibov enkrat v 14 dneh).
Sodelovanje z Zdravstvenim domom Brežice (merjenje krvnega tlaka, sladkorja v
krvi in holesterola, delavnice na temo preventive, zdravega življenja).
Aktivnosti v sodelovanju z Rdečim Križem Slovenije (usposabljanja iz prve pomoči,
priročnik Prva pomoč za najmlajše).
Nadgradnjo programa v vrtcu predstavljajo delavnice za otroke, ki so hkrati
namenjene tudi zaposlenim in obnovitvi njihovega znanja in veščin.
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6. SPREMLJANJE IN EVALVACIJA
Za učinkovito delovanje in izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu je potrebno
spremljati, ali je letni načrt učinkovit – kaj je tisto, kar je resnično potrebno za zaposlene v
Vrtcu Mavrica Brežice in kaj ni bilo primerno oziroma nima učinka na izboljšanje
zdravstvenega stanja delavcev.
Evalvacija se vrši letno, spremlja se:
 ali so aktivnosti potekale v skladu z načrtom,
 ali so se dosegali zastavljeni cilji,
 v primeru ne doseganja ciljev je potrebno ugotoviti vzroke oziroma razloge za
njihove slabosti.
Enkrat letno je potrebno analizirati stanje bolniškega staleža. Pri tem se spremlja, ali se je
odstotek povišal, oz. ali so se bolniški stalež ter bolezni povezane z delom v primerjavi z
prejšnjimi leti povečale. Spremljati je potrebno vse dejavnike glede izostajanja z dela.
8.1 ANALIZA STANJA MED ZAPOSLENIMI OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA
Ob zaključku šolskega leta bomo pripravili analizo počutja delavcev na delovnem mestu.
Izvedli jo bomo s primerljivim anketnim vprašalnikom, ki je pokrival različna področja
sodelovanja v Vrtcu, kot so: Komunikacija, vodenje, napredovanje in nagrajevanje,
organiziranost, pripadnost organizaciji, medosebni odnosi, motivacija in zavzetost,
prednostne naloge vrtca, ocena dela drugih služb, zdravstveno stanje.
Zaposleni bodo odgovarjali na vprašanja:
 Ali ste zadovoljni z ukrepi za promocijo zdravja?
 Predlagajte spremembe delovnih razmer za boljše počutje in delovno uspešnost.
 Primeri dobre prakse.
 Navedite vaše predloge ukrepov za promocijo zdravja v šolskem letu 2021/22.
V sodelovanju s finančno-računovodsko službo bomo pripravili analizo bolniškega staleža ter
poškodb na delovnem mestu za šolsko leto 2020/21.
8.2 NAČRT PROMOCIJE ZDRAVJA ZA PRIHODNJE ŠOLSKO LETO
Na podlagi rezultatov analize ter podatkov o bolniškem staležu bomo:
 pripravili evalvacijo – izvedbe ter zadovoljstva zaposlenih z ukrepi za promocijo
zdravja,
 pripravili načrt promocije zdravja za šolsko leto 2021/22,
 pripravili ukrepe promocije zdravja za šolsko leto 2021/22.
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