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1. PREDSTAVITEV ENOTE 

 

 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.12/91), 40., 41. in 140. člena zakona 

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 12/96) ter 12. člena 

statuta Občine Dobje je Občinski svet Občine Dobje sprejel Odlok o ustanovitvi javnega 

vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobje, (UL RS 60/1999). Javno službo 

predšolske vzgoje v Občini Dobje opravlja enota Vrtec Dobje pri Planini pri OŠ Dobje.  

 

ORGANIZIRANOST VRTCA   

 

1. septembra 2019 je bilo v vrtec Dobje pri Planini vpisanih 83 otrok: 

 v homogeni oddelek drugega starostnega obdobja je vpisanih 22 otrok, 2 prosti mesti,   

 v prvem kombiniranem oddelku je vpisanih 19 otrok, 

 v drugem kombiniranem oddelku je vpisanih 15 otrok, 1 prosto mesto, 

 v tretjem kombiniranem oddelku je vpisanih 15 otrok, 1 prosto mesto, 

 v oddelku prvega starostnega obdobja je vpisanih 12 otrok. 

 

1. junija 2020 je bilo v vrtec Dobje pri Planini vpisanih 90 otrok: 

 v homogeni oddelek drugega starostnega obdobja je vpisanih 23 otrok,   

 v prvem kombiniranem oddelku je vpisanih 18 otrok, 

 v drugem kombiniranem oddelku je vpisanih 19 otrok, 

 v tretjem kombiniranem oddelku je vpisanih 19 otrok, 

 v oddelku prvega starostnega obdobja je vpisanih 11 otrok. 

 

 

Največje število vpisanih otrok je bilo v mesecu maju 2020 in sicer 91 otrok. 

 

 Septembra 2019  je bilo v vrtec vpisanih 83 otrok, od tega 41 otrok iz občine Dobje in 42 iz 

drugih občin (27 otrok iz občine Šentjur, 11 otrok iz občine Laško in po 1 otrok iz občin 

Šmarje pri Jelšah, Kozje, Žalec in Celje). 
Junija 2020 pa je bilo vpisanih 90 otrok, od tega 40 otrok iz domače občine in 50 otrok iz 

drugih občin ( 33 otrok iz občine Šentjur, 14 otrok iz občine Laško in po 1 otrok iz občin 

Kozje, Žalec in Celje). 

  

Delo z otroki je potekalo v petih oddelkih. V času prihajanja otrok v vrtec (med 6.30.  in 7. 

uro)  ter v času odhajanja iz vrtca (med 15. in 16. uro), so bili otroci iz vseh oddelkov 

združeni v eno skupino v prostorih vrtca. 

 

EPIDEMIJA COVID – 19 

 

Od 13. 3. 2020, ko je bila razglašena epidemija COVID – 19, se je vrtec zaprl. Po ponovnem 

odprtju vrtca, 18. 5. 2020, je bila organizacija dela drugačna. Vsi otroci so se zbirali vsak v 

svoji matični skupini in bili tam do odhoda domov. Otroci niso prehajali med skupinami, 

združevanja ni bilo. Posledično je bil prilagojen delovni čas strokovnih delavcev v vrtcu, 

osem urni delovnik neposrednega dela z otroki. Tako se je nadaljevalo tudi v počitniških 

mesecih le, da je delo potekalo v štirih skupinah. 

V poletnih mesecih (julij, avgust) je vrtec posloval od 6.  do 16. ure.  
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1.2 MATERIALNI IN PROSTORSKI POGOJI ZA DELO 

 

Vzgojno-varstveno delo v Vrtcu Dobje je potekalo v stavbi Vrtca Dobje v treh igralnicah, v 

skupnem večnamenskem prostoru, v prostoru OŠ Dobje pa v dveh igralnicah. Koristili smo 

tudi tlakovano površino pred vrtcem,  šolski peskovnik in gugalnice, gibalne urice pa smo 

izvajali v prostorih šolske telovadnice. 

 

Pri delu smo uporabljali didaktična sredstva, igrače in knjige, ki jih dopolnjujemo glede na  

potrebe vzgojno - izobraževalnega načrtovanja. Sproti smo dopolnjevali manjkajoči potrošni 

material.   

 

V atriju imamo leseno uto, kamor spravljamo material, ki ga uporabljamo zunaj ali ga 

skladiščimo kot sezonski material. Naš športni kotiček smo opremili še z nekaterimi drobnimi 

športnimi rekviziti.  

 

V souporabi imamo prostor v knjižnici, ki služi za sestanke, za preživljanje časa med 

odmorom za zaposlene in za individualno ali skupinsko delo z otroki.  

 

Decembra 2019 in maja 2020 je bila ponovno opravljena sanacija sten zaradi luščenja barve, 

kar je posledica prekomerne vlage (kuhinja, skupni prostor, 2. in 3. igralnica, predprostor pri 

glavnem vhodu., kot v igralnici 1.) 

 

Atrij vrtca je delno zaprt. Omejen izhod na teraso imajo otroci iz 1. in 2. skupine. Igrali so se 

na gugalnici in v peskovniku, urejena je travna površina v ograjenem delu igrišča za vrtcem.  

V poletnih mesecih se je za ostale otrok koristila površina pred vrtcem, predvsem pa bližnji 

travnik in gozd. 

2. ZAPOSLENI V VRTCU 

 

V šolskem letu 2019/20 so bili v Vrtcu Dobje pri Planini zaposleni: 

 

2.1 STROKOVNI DELAVCI VRTCA 

Priimek in ime Delovno mesto 

Suzana Plemenitaš  ravnateljica 

Ana Kostanjšek vzgojiteljica,  pomočnica ravnateljice za Enoto Vrtec Dobje 

Kristina Farkaš vzgojiteljica   

Metka Bratec vzgojiteljica  

Nataša Gobec vzgojiteljica  

Nina Škoberne vzgojiteljica 

Gašper Planinšek pomočnik vzgojitelja - vzgojitelj 

Karla Gubenšek pomočnica vzgojiteljice 

Lidija Rezec pomočnica vzgojiteljice  

Janca Senica pomočnica vzgojiteljice  

Alja Polenek pomočnica vzgojiteljice 

Polona Gračnar pomočnica vzgojiteljice v deležu 

Patricija Zupanc zaposlena po projektu »Pomočnik vzgojitelja sem 2019/20« 

Rok Gajšek zaposlen  po projektu »Pomočnik vzgojitelja sem 2019/20« 

Sara Povalej zaposlena po projektu »Pomočnik vzgojitelja sem 2020« 
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Samantha Brecl zaposlena po projektu »Pomočnik vzgojitelja sem 2020« 

Boža Jazbinšek svetovalna delavka 

Urška Koštomaj psihologinja 

 

Od 15. 6. 2020, Sara Povalej in Samantha Brecl, v sodelovanju z mentoricama pridobivata 

znanje in izkušnje pri delu z otroki v različnih starostnih skupinah.  Pri nas sta se zaposlili 

preko projekta MIZŠ, sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada,  JAVNI RAZPIS 

»PRVA ZAPOSLITEV: POMOČNIK VZGOJITELJA SEM 2020«. Preko takega projekta sta 

delala v vrtcu tudi Patricija Zupanc in Rok Gajšek, od 1. 5. 2019 do 1. 10. 2019. 

2.2 ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNO OSEBJE 

 

Priimek in ime Delovno mesto 

Polona Gračnar tajnica 

Stanka Žibret računovodkinja 

Marko Pintar hišnik 

Tadeja Senica vodja prehrane 

Anica Šeško kuharica 

Irena Ojsteršek pomočnica kuharice 

Mirica Kolman čistilka, perica  

 

3. SODELOVANJE S STARŠI 
 

3.1 GOVORILNE URE  

 

Potekale so vsak drugi ponedeljek v mesecu. Starši so imeli možnost individualnih govorilnih 

ur po predhodnem dogovoru z vzgojiteljem. 

Informacije so starši dobivali tudi na oglasnih deskah ali domov v pisni obliki. Pa tudi na fb 

strani vrtca. 
 

3.2 REALIZACIJA NAČRTOVANIH  RODITELJSKIH SESTANKOV 

 

SREČANJE IZVEDBA VSEBINA RELIZACIJA 

1. Roditeljski 

sestanek 
27. 6. 2019 

Za starše novincev: 

1. Predstavitev vrtca. 

2. Seznanitev s Pravilnikom o varnosti 

otrok v enoti vrtec. 

3. Napotki staršem v uvajalnem 

obdobju. 

 

 

DA 

2. Roditeljski 

sestanek 
23. 9. 2019 

1. Organizacija dela in prednostne naloge v š. l. 

2019/2020. 

2. Predstavirev obogatitvenega programa v š. l.  

2019/2020. 

3. Predstavitev projektov (Trajnostna mobilnost, 

Erasmus +). 

4. Razvijanje spoštovanja med vsemi deležniki v 

vzgoji in izobraževanju (samoevalvacija). 

5. Pohvale, pobude, vprašanja. 

 

 

DA 
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6. Razno. 

Po skupnem roditeljskem sestanku so sledili 

oddelčni sestanki. 

Dnevni red: 

1. Vtisi uvajalnega obdobja. 

2. Napotki staršem. 

3. Izvolitev predstavnika za Svet staršev. 

4. Razno. 

3. Roditeljski 

sestanek 

11.11. 

2019.  

Svetovalni – CKZ - Kaj lahko naredim za svojo 

hrbtenico? Zdrav šolski otrok – 

KarinZupanc dipl.kinez., Irena Bohorč Gazvoda, 

dr. med., spec. Ped. 

DA 

4. roditeljski sestanek maj 2019 

       

      Skupni roditeljski sestanek: 

- Pregled dogajanj v šol. letu 2019/20 

- Zaključna prireditev 

NE, zaradi 

epidemije 

COVID – 19 

 

 

1. SODELOVANJE Z OKOLJEM 

4.1 SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI 

 

Sodelovali smo z naslednjimi institucijam: 

 

 Zavodom RS za šolstvo (študijska mreža, izobraževanje). 

 Ministrstvom za šolstvo in šport (seminarji). 

 Občina Dobje (financiranje programa, nabava vzgojnih sredstev,  zagotavljanje 

materialnih pogojev za delo, vzdrževanje objekta, sodelovanje na kulturnem 

področju). 

 Društvom upokojencev Dobje. 

 Knjižnica Šentjur, enota Dobje (obisk knjižnice, pravljične urice, izposoja 

knjižnega gradiva). 

 Zdravstveni dom Šentjur in Planina (zdravniški pregledi, zobozdravstveni pregledi 

in obisk zobne sestre v vrtcu). 

 Policijska postaja Šentjur (obisk policista). 

 Gimnazija Celje – Center (delovna praksa, strokovno izobraževanje). 

 

2. REALIZACIJA NAČRTA SPREMLJANJA VZGOJNO - 

IZOBRAŽEVALNEGA DELA (HOSPITACIJ) 

 

V skladu z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2019/2020 je bilo spremljano vzgojno-

izobraževalno delo, ki se je letos odražalo v obliki večkratnih obiskov ravnateljice po 

skupinah. Opazovanju je sledila diskusija. Želimo opaziti dobro, uspešno, zanimivo prakso v 

konkretnih situacijah, razvijati strokovni dialog med vzgojiteljicami, ozavestiti 

pomanjkljivosti in nadgraditi znanje v postopkih in reakcijah. 

Pomembno je, da po skupni analizi ugotovimo, kako in v kolikšni meri so bile  smiselno 

vključene  teme iz kurikuluma, kako so bili motivirani otroci, kaj je tisto, kar nam je uspelo, 

kje in kaj je potrebno še poglobit. 
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3. REALIZACIJA DEJAVNOSTI OBOGATITVENEGA PROGRAMA V ŠOLSKEM 

LETU 2019/20 
 

PODROČJE VSEBINA REALIZACIJA 

 

ŠPORTNO 

GIBALNE 

AKTIVNOSTI 

- Gibalne urice  

- Cici pohodnik 

- Športni program »Mali sonček«  

- Tečaj rolanja 

- Smučarski tečaj 

- Plavalne vsebine 

- Plesne ustvarjalnice 

- Mini nogomet 

- Simbioza Giba 2019 

Da 

Da 

Da 

Da 

Ne 

Ne (covid19) 

Da 

Da 

Da 

PROGRAM 

VZGOJE ZA 

ZDRAVJE 

- Malček gibalček 

- Zdravko gre na izlet 

- Umijmo si roke 

- Kaj se skriva za nohti 

- Kako varno na sonce 

- Skrbimo za zdrave zobe 

- Zdravje v vrtcu 

Da 

 

POTEPAMO  

SE 

-  Likovna kolonija – Planina pri S. 

- Praznik kozjanskega jabolka 

- Bučn’ce 

- Zaključni izlet z avtobusom  

Da 

Da 

Da 

Ne (covid19) 

 

DOGODKI 

- Teden otroka »NAŠE PRAVICE« 

- Mesec požarne varnosti 

- Kostanjev piknik,  

- Tradicionalni slovenski zajtrk 

- Pohod – materinski dan 

- Pustovanje 

- Dan odprtih vrat 

- Naredimo butaro (medgeneracijsko) 

Da 

Da 

Da 

Da 

Ne (covid19) 

Da 

Ne (covid19) 

Ne (covid19)  

 

 - Bazar s stojnico v Celju Da 

http://www.sentjur.net/bucnce-privabile-stevilne-razstavljalce/
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VESELI 

DECEMBER 

 

- Miklavževa delavnica 

- Pravljično Celje 

- Prespimo v vrtcu  

- V gledališču 

Da 

Ne 

Da 

Spletno 

 

 PRIREDITVE 

- Veš koliko te imam rad? 

- Sodelovanje na občinski prireditvi 

- Pomahajmo si (zaključna prireditev) 

Odpadlo zaradi 

epidemije covid19 

 

RAZISKUJEMO 

SODELUJEMO,  

SPOZNAVAMO 

- Zbiramo zamaške – Vesele nogice 

- Eksperimenti z učenci iz šole 

- Vrtčevsko vrtičkanje 

- Kulinarične delavnice 

- Cici vesela šola 

- Knjižni nahrbtnik 

- Bodimo veseli (ljudsko izročilo) 

Da 

Da 

Da 

Da 

Da 

Da 

Da 

PROJEKTI - Angleščina v vrtcu                                

 - Spoznavanje različnih kultur                 

 - Spodbujanje večjezičnosti ter     sprejemanje 

drugačnosti (Erasmus +) 

- Trajnostna mobilnost 

- Sobivanje     

Da 

Da 

Da 

 

Se nadaljuje 

da 

SODELUJEMO  - Občina Dobje 

- Društvo upokojencev Dobje 

- Knjižnica Šentjur, enota Dobje 

- Lokalni pridelovalci hrane 

- Gasilsko društvo Dobje 

- Kulturno društvo Dobje 

- Osnovna šola Dobje 

- ZD Šentjur 

- Gabriel Salobir Mezang 

 

 

 

Nekatere dejavnosti, ki so bile vezane na obdobje celega šolskega leta, so bile izvedene delno, 

oz. do 13. 3. 2020, ko smo zaradi razglašene epidemije COVID -19 zaprli vrata vrtca do 18. 5. 

2020. 



Enota Vrtec Dobje                                                                                                      Zaključno poročilo 2019/20 

 

9 

 

4. SPREMLJANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA  DIJAKOV IN 

ŠTUDENTOV  
 

- Pedagoško prakso je opravljala študentka 3. letnika smeri Vzgojitelj predšolskih otrok 

Katja Kolman 

- Pedagoško prakso je opravljala dijakinja 2. letnika Alja Pohajač. 

- Pedagoško prakso so opravljale dijakinje 3. letnika smer Predšolska vzgoja: Eva 

Kovačič, Maša Pintar, Tjaša Pintar in Veronika Rajh.  

- Pedagoško prakso je opravljala študentka 1. letnika izrednega študija PF Maribor, 

Nastja Stopinšek 

- Preko projekta MIZŠ, sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada,  javni 

razpis »PRVA ZAPOSLITEV: POMOČNIK VZGOJITELJA SEM 2019/20« so si v 

sodelovanju z mentoricami pridobivali znanje in izkušnje pri delu z otroki v različnih 

starostnih skupinah Patricija Zupanc, Rok Gajšek, Samantha Brecl in Sara Povalej. 

 

5. STROKOVNO  IZPOPOLNJEVANJE DELAVCEV VRTCA 

 

Strokovne delavke vrtca so se sestajale enkrat mesečno ali večkrat na Aktivu vzgojiteljic in na 

Pedagoških konferencah. Osrednje vsebine teh sestankov so bila poročila o delu v preteklem 

mesecu, načrtovanje in dogovori za delo naprej. Pedagoške konference so bile namenjene tudi 

strokovnem spopolnjevanju.  

 

VRSTA 

KONFERENCE 
ČAS TEME REALICACIJA 

Uvodna 

pedagoška 

konferenca 

29. 8. 

2019 

Dnevni red: 

1. Smernice za novo šolsko leto. 

2. Prednostne naloge. 

3. Navodila za delo, prva zaposlitev v 

vzgoji in izobraževanju. 

4. Pobude, pohvale, vprašanja. 

DA 

Pedagoška 

konferenca 

 

16. 9. 

2019 

Dnevni red: 

1. Pregled preteklega zapisnika. 

2. Pregled poročil o delu v šolskem letu 

2018/19. 

3. Obravnava LDN za šolsko leto 

2019/20 in potrditev. 

4. Dogovor za izvedbo roditeljskih 

sestankov. 

5. Pobude, pohvale, vprašanja. 

6. Razno. 

DA 

Pedagoška 

konferenca 

 

7.7. 

2020 

Dnevni red: 

1.  Analiza LDN za šolsko leto 

2019/20. 

2. Priprava poročila o opravljenem delu 

v šolskem letu 2019/20. 

3. Smernice in predlogi za šolsko leto 

2020/21. 

 

DA 
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8.1 OSTALA IZOBRAŽEVANJA 

 

 

 
 

 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNI DELAVEC 

Študijske skupine Nina Škoberne, Jolanda Mavrič, Metka Bratec, Lidija 

Rezec, Gašper Planinšek, Karla Gubenšek, Patricija 

Zupanc, Ivanka Senica, Nataša Gobec, Alja Polenek 

Opazovanje otroka, 

ustvarjanje človeka 
(Predstavitev okolja montessori) 

Nina Škoberne, Alja Polenek, Ana Kostanjšek 

Izzivi in pasti vzgojiteljskega 

poklica 

Nina Škoberne, Ana Kostanjšek 

 

Delo z otroki s 

hiperaktivnostjo 

Nina Škoberne, Metka Bratec 

Pomen vrtca za družino Nina Škoberne, Jolanda Mavrič, Metka Bratec, Lidija 

Rezec, Gašper Planinšek, Karla Gubenšek, Ivanka Senica, 

Načrtovanje vzgojno 

izobraževalnega dela v vrtcu 

s sodobnimi didaktičnimi 

pristopi na področju 

predšolske vzgoje 

Nina Škoberne, Jolanda Mavrič, Metka Bratec, Gašper 

Planinšek, Ivanka Senica, Nataša Gobec, Alja Polenek, 

 Ana Kostanjšek 

 

 

Ustvarjalni pristopi 

zgodnjega učenja: pogovor, 

igra, raziskovanje v naravi 

Nina Škoberne, Metka Bratec, Polona Gračnar, Alja 

Polenek 

Komunikacija in sodelovanje 

vzgojitelja pri otroški igri in 

pri delu  s starši 

Nina Škoberne, Metka Bratec, Lidija Rezec, Gašper 

Planinšek, Ivanka Senica, Polona Gračnar, Nataša Gobec, 

Alja Polenek, Ana Kostanjšek 

Kako obvladati stres na 

delovnem mestu 

Nina Škoberne, Jolanda Mavrič, Metka Bratec, Lidija, 

Rezec, Gašper Planinšek, Karla Gubenšek, Ivanka Senica, 

Polona Gračnar 

Ples v predšolskem obdobju Metka Bratec, Lidija Rezec 

Uspešen prehod iz vrtca v 

šolo 

Metka Bratec, Patricija Zupanc, Ana Kostanjšek, Alja 

Polenek, Polona Gračnar 

Sodelujoč vrtec: »Otrok je 

kakršen je, jaz pa mislim, da 

je …« 

Lidija Rezec, Ana Kostanjšek, Karla Gubenšek 

Igre za praznik in vsakdanjik Karla Gubenšek, Ivanka Senica 

Obnovitveni tečaj prve 

pomoči 

Nataša Gobec, Alja Polenek, Ana Kostanjšek, Nina 

Škoberne, Jolanda Mavrič, Metka Bratec, Lidija Rezec, 

Karla Gubenšek, Ivanka Senica 

Kaj lahko naredim za svojo 

hrbtenico?  

Zdrav šolski otrok (CKZ) 

Nataša Gobec, Alja Polenek, Ana Kostanjšek, Nina 

Škoberne, Jolanda Mavrič, Metka Bratec, Lidija Rezec, 

Karla Gubenšek, Ivanka Senica, 

Gašper Planinšek, Patricija Zupanc 
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6. POROČILO SVETOVALNE DELAVKE  ZA ŠOLSKO LETO 2019/20 

 

 

PEDAGOGINJA 

 

 Izvajala sem aktivnosti v zvezi z vpisom med šolskim letom in rednim vpisom za šolsko 

leto 2020/21 (delo na daljavo) in izpisom otrok iz  vrtca.  

 Urejala sem mesečne sezname otrok po spremembah v skupinah. 

 V zvezi z vpisom, izpisom in prenosom otrok v naslednje šolsko leto sem urejala podatke 

v spletni aplikaciji CEUVIZ.  

 V zvezi s plačilom vrtca sem iz aplikacije CEUVIZ mesečno pošiljala podatke v tajništvo. 

 Preko dopisov  sem starše obveščala o opaženem pojavu različnih parazitov ter ukrepi. 

 Bila sem vključena v reševanje socialno ekonomske stiske staršev predšolskih otrok ter 

problematiko v zvezi z neplačili stroškov bivanja otrok v vrtcu. Pri iskanju virov finančne 

in druge pomoči sem se povezovala z dobrodelnimi organizacijami (ZPM Šentjur, 

Odvetniška zbornica Slovenije). 

 Sodelovala sem pri timski obravnavi otrok z razvojnimi težavami v vrtcu. Pri tem sem se 

povezovala s strokovnimi delavkami iz  JZ ZD Celje Razvojna ambulanta.  

 Sodelovala sem pri pripravi poročil o otrocih za različne institucije (Razvojna ambulanta 

Celje, CSD Šentjur, Sodna izvedenka za klinično psihologijo – starševstvo in skrbništvo) 

 Starše otrok, pri katerih so bili opaženi razvojni primanjkljaji sem seznanila z možnostmi 

pridobitve dodatne strokovne pomoči. Enemu šolskemu novincu sem po podpisanem 

soglasju s strani matere nudila pomoč oziroma svetovalne storitve pri premagovanju 

govorno jezikovnih težav ter motorike oziroma grafomotorike. 

 V zvezi z vpisom šolskih novincev sem bila v stiku z vzgojiteljico in psihologinjo glede 

spoznavanja posebnosti otrok. Skupaj s psihologinjo in pripravnico smo sodelovale na 

sestanku z vzgojiteljicami in predstavile svoja opažanja ter napotke za nadaljnje delo 

vzgojiteljic. 

 Kot mentorica sem omogočila pripravnici Anji Podgoršek Rožanc mag. prof. ped., da se je 

seznanila z vrtčevsko rutino ter nalogami svetovalne službe.  

 Preko vrtca  sem na starše prenašala ustrezne informacije glede vpisa otrok v osnovno 

šolo. 

 Udeležila sem se strokovnih izobraževanj:   

o XXV. STROKOVNO SREČANJE  RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV    

VRTCEV:  VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V SLOVENIJI DANES - 

KAKO PA JUTRI? (15. 10. 2019, Portorož)  

o Močni starši, stabilni otroci (Miha Kramli, 23. 10. 2019, Ipavčev dom Šentjur)  

o Otroci s hiperaktivnostjo (Igor Sotirov, 5. 11. 2019, GCC)      

o Digitalne tehnologije, zasvojenost in mladi (19. 11. 2019, NIJZ - Celje)   

 

 

 

Poročilo pripravila: 

Boža Jazbinšek 
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PSIHOLOGINJA 

 

 Spremljala sem skupine otrok v vrtcu – aktivno opazovanje in udeležba v oddelku. 

 Spoznavala sem delo svetovalne službe vrtca. 

 Opravljala  sem nadomeščanja v oddelkih. 

 Nudila sem strokovno pomoč otrokom, staršem in vzgojiteljem ko je bilo to potrebno. 

 Skupaj s pedagoginjo in pripravnico smo sodelovale na sestanku z vzgojiteljicami in 

predstavile svoja opažanja ter napotke za nadaljnje delo vzgojiteljic. 

 Sodelovala sem s pedagoginjo pri šolskih zadevah. 

 Izvajala sem ure psihološke pomoči za učence v šoli, ki so potrebovali pomoč. 

 Zbirala in urejala sem izobraževalno gradivo. 

 Udeležila sem se dveh štajersko-koroških aktivov svetovalnih delavk vrtca, kjer smo 

se pogovarjale o aktualnih problemih in rešitvah, ki se pojavljajo pri delu svetovalnih 

delavk vrtca.  

 Med 24.3.2020 in 14.5.2020 sem bila napotena na čakanje na delo doma. 

 Udeležila sem se strokovnih izobraževanj:  

 

o Digitalne tehnologije, zasvojenost in mladi (19. 11. 2019, NIJZ - Celje)   

o Strokovnega srečanja učiteljev Kozjanskega in Obsoteljskega (8.1.2020, 

Rogaška Slatina) 

o Seminar na daljavo Razširimo svoj pogled na drugačnost v vrtcu oz. svetovalni 

delavci v vrtcu za otroke ranljivih skupin (3.srečanja v mesecu maju, Katis) 

o Seminar na daljavo Zdrav in aktiven življenjski slog zaposlenih v vzgoji in 

izobraževanju (27.5.2020, Arnes) 

 

 

 

Poročilo pripravila: 

Urška Koštomaj  
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7. OCENA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 

 

Vzgojiteljice so realizirale vzgojno delo v skladu z letno pripravo dela v oddelku in Letnim 

načrtom dela za vrtec Dobje pri Planini v šolskem letu 2019/20. 

Letni delovni načrti v vseh oddelkih so bi oblikovani v skladu s Kurikulumom za vrtce, ki je 

nacionalni dokument o konceptu in sistemu predšolske vzgoje v vrtcih. 

  
Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje, ki so opredeljeni v dokumentih za Vrtce, po letnem 

delovnem načrtu realizirali in uresničili. Opravili smo vsa dela in naloge, povezane s 

prioritetnimi nalogami vrtca. Realizirali smo tudi ostale predvidene izobraževalne dejavnosti 

vrtca. 
 

 

 

 

 

                                                                                                

      Ana Kostanjšek,                                                                                    Suzana Plemenitaš, prof., 

pomočnica ravnateljice za vrtec                                                                      ravnateljica 
                                                                            


