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UVOD
Letni delovni načrt vrtca Markovci je temeljni dokument, s katerim je določena
organizacija in podrobna vsebina življenja in dela vrtca Markovci za šolsko leto
2017/18. V njem so opredeljeni cilji in konkretne naloge, s katerimi želimo doseči
zastavljene cilje. Predvidena je vrsta nalog in aktivnosti, ki jih je mogoče predvideti,
prav gotovo pa se jih bo med letom pojavilo še nekaj, s katerimi bomo delovni načrt
nadgradili.
Izhodišča za načrtovanje so:
• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
• Zakon o vrtcih,
• Kurikulum za vrtce,
• Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje,
• Kodeks etičnega ravnanja v vrtcih,
• družbeni dogovor na ravni občine in republike,
• druga zakonodaja, vezana na predšolsko vzgojo,
• materialni in kadrovski pogoji vrtca.

1.

PODATKI O VRTCU

Vrtec Markovci deluje v sklopu Javnega zavoda OŠ Markovci.
Naziv zavoda:

Osnovna šola Markovci - enota vrtec

Naslov:

Markovci 33 d, 2281 Markovci

Ravnatelj:

Ivan Štrafela, spec.

Pomočnica ravnatelja:

Sonja Ambrož

Telefon

ravnatelj: 02 788 80 80

vrtec: 02 766 08 51
051 677 631
računovodstvo: 02 788 80 82
tajništvo: 02 766 00 41
Naslov spletne strani:
info@os-markovci.net
E-mail:

2.

vrtec@os-markovci.net

USTANOVITELJ

Ustanovitelj vrtca je Občina Markovci.
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3.

PROGRAM VRTCA

V Vrtcu Markovci se izvaja dnevni program, v sklopu katerega ob vzgojnoizobraževalnem delu in varstvu otrokom nudimo tudi zajtrk, kosilo in malico.
Dnevni program je namenjen otrokom od 11 meseca starosti naprej do vstopa v šolo.
Podlaga za delo je program za predšolske otroke Kurikulum za vrtce, v katerem so
zastavljeni globalni in konkretni cilji, ki zajemajo šest področij: gibanje, jezik,
umetnost, družba, narava in matematika.

4.

NALOGE VRTCA

Temeljne naloge vrtca so opredeljene v Zakonu o vrtcih in vključujejo:
- pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke;
- izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok;
- ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

5.

VIZIJA, CILJI IN NALOGE VRTCA

VIZIJA:
 ustvarjanje čim boljših pogojev za delo vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic,
 ustvarjanje pogojev za čim boljši razvoj otrok na vseh področjih,
 ustvariti vrtec, v katerem se bodo otroci počutili varne in sprejete, v katerem bodo
zadovoljni in v katerega se bodo radi vračali.

CILJI:
 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 in intuicije ter razvijanje
neodvisnega mišljenja,
 spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora,
kasneje pa tudi branja in pisanja,
 spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
 posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
 spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja,
 razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
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NALOGE ZA DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV:
skrb za varnost, zdravje in prijetno vzdušje v vrtcu,
kvalitetno in strokovno opravljanje svojega dela,
upoštevanje načel timskega dela pri načrtovanju vzgojiteljic in pomočnic,
razvijanje poglobljenih, pozitivnih odnosov med otroki, vzgojitelji in starši,
spoznavanje pomena medsebojnega sodelovanja ter učenja strpnosti in
spoštovanja, upoštevanja različnosti in drugačnosti,
 skrb za zadovoljstvo staršev,
 spremljanje razvoja in napredka vsakega otroka ter pomoč staršem pri morebitnih
težavah,
 zagotavljanje optimalnega vzgojnega okolja za zadovoljevanje otrokovih
fizioloških in psiholoških potreb.






6.

PROSTORSKI POGOJI

V pritličju objekta je pet igralnic s sanitarijami, skupni prostor za potrebe športne
vzgoje ter razdelilna kuhinja.
V nadstropju vrtca so štiri igralnice, sanitarije in večji skupni prostor za zaposlene, ki
je namenjen zbornici. Prav tako se v nadstropju nahajajo kabineti za druge oblike
dela, kot so dodatna strokovna pomoč, individualno delo in svetovalno delo. Vse
igralnice imajo izhod na pokrite terase. Urejen je tudi letni paviljon v velikosti 90
kvadratnih metrov.
Objekt je nizkoenergijski, z uporabo energentov iz obnovljivih virov energije za
potrebe hlajenja in ogrevanja ter pripravo sanitarne vode.
Na podstrešju je urejen sistem za prezračevanje zraka in rekuperacijo odpadne
toplote. Prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote odpadnega zraka zagotavlja
konstantno kakovost zraka in boljše delovne pogoje, omogoča večjo zbranost otrok
in s tem tudi uspeh pri delu z otroci.

7.

ZASEDENOST DELOVNIH MEST

VODSTVO
IME IN PRIIMEK
Ivan Štrafela
Sonja Ambrož

DELOVNO MESTO
ravnatelj
pomočnica ravnatelja vrtca

ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSKO PODROČJE
IME IN PRIIMEK
DELOVNO MESTO
Valerija Slameršek
knjigovodkinja (50%)
administrator (50%)
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VZGOJITELJICE IN POMOČNICE VZGOJITELJIC
VZGOJITELJICA
POMOČNICA VZGOJITELJICE
Janja Pilinger
Deborah Strelec
Deborah Strelec (nadomešča)
Andrejka Klajžar (nadomešča)
Nuša Kolenko
Mojca Erhatič
Simona Hameršak
Blanka Špur
Mateja Gabrovec (nadomešča)
Erika Janžekovič
Tanja Žnidarič
Sonja Ambrož,
Nina Kolenko
Mateja Gabrovec,
Petra Zorko (nadomešča)
Helena Vogrinec
Petra Kvar
Martina Majcenovič
Jožica Klinc
Polonca Strelec Čuš
Sanja Tekmec
Sanja Žumbar (nadomešča)
Nataša Pišek
Petra Zorko
Patricija Dobrun (nadomešča)
Sanja Žumbar pom. vzgojiteljice (40%)
Barbara Šumenjak (nadomešča)
SPREMLJEVALKA GIBALNO OVIRANEGA OTROKA
Monika Stöckl
Sonja Petrovič (nadomešča)
ZUNANJI IZVAJALCI DODATNE STROKOVNE POMOČI
IME IN PRIIMEK
DELOVNO MESTO
specialna pedagoginja
Alenka Mlakar
logopedinja
Irena Varžič
logopedinja
Nataša Brumen Pihler
DELAVCI V KUHINJI
IME IN PRIIMEK
Darinka Kodrič
Liljana Bračič
Robi Trap
TEHNIČNA SLUŽBA
IME IN PRIIMEK
Matej Bezjak
Vlasta Golob
Darinka Majer ( nadomešča)
Darinka Matjašič
Sanja Žumbar
Barbara Šumenjak (nadomešča)

DELOVNO MESTO
kuharica
kuharica (50%)
pomočnica kuharice (50%)
pomočnik kuharja (50%)
DELOVNO MESTO
hišnik (43%)
čistilka
čistilka
čistilka (50%)
perica (10%)
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8.

STROKOVNI ORGANI VRTCA

 vzgojiteljski zbor,
 strokovni aktivi.

NALOGE VZGOJITELJSKEGA ZBORA
Vzgojiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci vrtca. O problematiki razpravljajo na
pedagoških konferencah, ki jih sklicuje in vodi ravnatelj.
Naloge vzgojiteljskega zbora:
• obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojnoizobraževalnim delom,
• daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
• predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
• odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v
skladu s predpisi,
• daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
• daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih
ravnatelja,
• opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

NALOGE STROKOVNEGA AKTIVA
Strokovni aktiv sestavljajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic.
Naloge strokovnega aktiva:
• načrtuje in usklajuje aktivnosti v zvezi s posameznimi projekti, prireditvami,
• daje predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela,
• obravnava pripombe staršev,
• opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

9.

POSLOVNI ČAS VRTCA

Vrtec posluje pet dni v tednu. Ob sobotah, nedeljah in praznikih vrtec ne posluje.
Poslovni čas vrtca je od 5.30 do 16.30 ure.

DAN V VRTCU
Življenje v vrtcu organiziramo tako, da je vsebinsko pestro in bogato. Osrednjo vlogo
ima igra, ki je osnovna otrokova dejavnost predšolskega otroka, ki je s strani
strokovnih delavcev skrbno načrtovana, kajti ob igri se otrok razvija in uči. V vrtcu
pripravljamo spodbudno učno okolje.
Dnevni red je prilagojen starosti otrok, letnemu času in vzgojnim dejavnostim.
Vzgojne dejavnosti potekajo preko celega dne, načrtujeta jih vzgojiteljica in
pomočnica vzgojiteljice skladno s Kurikulom za vrtce. Prostor in čas sta podrejena
ciljem, ki jih načrtujeta.
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10.

5.30‒7.45
7.45‒8.00

sprejem otrok in igra po izbiri
priprava na zajtrk

8.00‒8.30

zajtrk

8.30‒9.00

umivanje zob

9.00‒11.00

usmerjene aktivnosti v igralnici in na prostem

11.00‒11.15

priprava na kosilo

11.15‒12.00

kosilo

12.00‒13.45

aktivni počitek otrok

13.45‒14.15

malica

14.15‒16.30

aktivnosti po izbiri otrok v igralnici ali na prostem

ZDRUŽEVANJE OTROK

Zaradi gospodarnega in racionalnega poslovanja se ob zmanjšanem številu prisotnih
otrok le-ti iz različnih skupin združujejo.
Do združevanja lahko prihaja zjutraj ob prihodu otrok, po počitku oz. pred odhodom
otrok iz vrtca, lahko pa tudi v času šolskih počitnic (predvidoma med jesenskimi,
božično-novoletnimi, zimskimi, prvomajskimi in poletnimi počitnicami).
Število otrok v skupini pri združevanju ne more presegati normativa, ki je določen s
Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje.

11.

PREHRANA V VRTCU

Z organizacijo dela v kuhinji bomo zagotovili možnost prehranjevanja otrok in
delavcev vrtca. V šolski kuhinji bodo pripravljali kosila, v razdelilni kuhinji vrtca pa
zajtrke in popoldanske malice. Pripravljamo dietno prehrano za otroke, ki jo
potrebujejo. Veliko pozornosti bomo posvetili zdravi prehrani in kulturi
prehranjevanja.

URNIK OBROKOV:
Zajtrk:

Kosilo:

Popoldanska Skupine:
malica:

8. 00‒8. 30
8. 00‒8. 30

11. 00‒11. 30
11. 30‒12. 00

13. 45 ‒14. 15
13. 45 ‒14. 15

12.

RAZPOREDITEV
ODDELKIH

VZOJITELJIC

IN

Prvo starostno obdobje
Drugo starostno obdobje

ŠTEVILO

OTROK

V

V šolskem letu 2017/18 je v vrtec vključenih 169 otrok, ki so razporejeni v devet
oddelkov. Za prijetno bivanje in dobro počutje otrok v našem vrtcu se trudimo vsi
zaposleni še posebej pa strokovne delavke v oddelkih.
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Skupina
Sončki

Vrsta
oddelka
homogeni

Starost
otrok
5 - 6 let

Smeški

homogeni

5 - 6 let

Balončki

homogeni

4 - 5 let

23

Zvezdice

heterogeni

3 - 5 let

21

Cofki

heterogeni

3 - 5 let

21

Oblački

homogeni

2 - 3 let

14

Lunice

homogeni

2 - 3 let

14

Palčki

homogeni

1 - 2 let

14

Klobučki

Znak
skupine

Število Zaposlene:
otrok
24
Vzgojiteljica:
Janja Pilinger
Deborah Strelec (nadomešča)
Pom. vzgojiteljice:
Deborah Strelec
Andrejka Klajžar (nadomešča)
Spremljevalka otroku:
Monika Stöckl
Sonja Petrovič (nadomešča)
24
Vzgojiteljica:
Nuša Kolenko
Pomočnica vzg.:
Mojca Erhatič
Vzgojiteljici:
Simona Hameršak
Mateja Gabrovec (nadomešča)
Pomočnica vzg.:
Blanka Špur
Vzgojiteljica:
Erika Janžekovič
Pomočnica vzg.:
Tanja Žnidarič
Vzgojiteljici:
Sonja Ambrož,
Mateja Gabrovec,
Petra Zorko (nadomešča)
Pomočnica vzg.:
Nina Kolenko
Vzgojiteljica:
Helena Vogrinec
Pomočnica vzg.: Petra Kvar
Vzgojiteljica:
Martina Majcenovič
Pomočnica vzg.: Jožica Klinc

Vzgojiteljica:
Polonca Strelec Čuš
Pomočnica vzg.:
Sanja Tekmec
Sanja Žumbar (nadomešča)
homogeni
1-2 let
14
Vzgojiteljica:
Nataša Pišek
Pomočnica vzg.:
Petra Zorko
Patricija Dobrun (nadomešča)
Sanja Žumbar dodatna pomočnica vzgojiteljice (40%)
Barbara Šumenjak (nadomešča)
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Delovni čas bo prilagojen tako, da bosta vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice
prisotni v času, ko bo v oddelku največ otrok. Zagotovili bomo zakonsko predpisano
sočasnost vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, in sicer:
• oddelek 1 do 2 let ‒ 6 ur,
• oddelek 2 do 3 let ‒ 6 ur,
• oddelek 3 do 5 let, 4 do 5 let in 5 do 6 let ‒ 4 ure.

13.

PROGRAM VZGOJNEGA DELA ZA OTROKE VRTCA
PROGRAM

Izvedba dejavnosti, vezanih
na uvajalni čas
Teden
otroka:
Jesenska
kmečka opravila
Moto: »Povabimo sonce v
vrtec«
»Jesenski pohod po Halozah«

ČAS
IZVEDBE
september
2017
od 2. do 8.
oktobru 2017
12. oktober
2017

ODDELE
K
vsi
vsi

vsi

NOSILEC
vse vzgojiteljice in
pomočnice vzgojiteljic
Nosilki: vzg. Petra Zorko,
vzg. Sonja Ambrož
Nosilki: vzg. Petra Zorko,
vzg. Sonja Ambrož

Športne aktivnosti:
-Mini olimpijada na Ptuju;
Zavod za šport Ptuj

-plavalni tečaj v Termah Ptuj

16. sep. 2017 letniki
2012

od 13. nov.
do 17.nov.
2017

letniki
2012

-medobčinski kros Cicibanov
na Ptuju

junij 2018

20 otrok
iz skupin
Sončki,
Smeški

-Unescov tek Mladih

junij 2018

20 otrok
iz skupin
Sončki,
Smeški

Spremljevalke:
vzg. Nuša Kolenko,
pom. vzg. Mojca Erhatič,
Spremljevalke:
vzg. Nuša Kolenko,
vzg. Sonja Ambrož,
vzg. Janja Pilinger,
pom. vzg. Mojca Erhatič,
pom. vzg. Dedorah Strelec,
Sonja Petrovič
.
Spremljevalke:
vzg. Nuša Kolenko,
vzg. Janja Pilinger,
pom. vzg. Mojca Erhatič,
Spremljevalke:
vzg. Nuša Kolenko,
vzg. Sonja Ambrož,
vzg. Janja Pilinger,
pom. vzg. Mojca Erhatič,
pom. vzg. Dedorah Strelec,
Sonja Petrovič
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Spoznajmo gasilce

oktober 2017

vsi

Projekt
17. nov. 2017 vsi
»Tradicionalni slovenski
zajtrk«
Veseli december:
december
vsi
lutkovna predstava »Praznični
2017
utrinek«
Pustna povorka Markovci
10. feb. 2018 vsi

Otroška pustna povorka
VESELIH MAŠKAR - Ptuj

Zakladnica kulture
Lutkovna igrica v izvedbi
lutkovnega gledališča
Dan vrtca »Cirkus«
Zaključna prireditev pod
naslovom: Družabne igre
nekoč
Mini-maturantje

12. februar
2018

skupini:
Smeški
Sončki

Od 19. do 23. vsi
februarja
2018
feb. 2018
vsi
22. marec
2018
junij 2018

vsi

junij 2018

vsi

Interesna dejavnost:
ZBORČEK

skozi celo
leto

Interesna dejavnost:
URICE FOLKLORE

skozi celo
leto

letniki
2012
letniki
2012
in 2013
letniki
2012

Interesna dejavnost:
TUJI JEZIK ANGLEŠČINA

skozi celo
leto

letniki
2012

Zobozdravstvena vzgoja

skozi celo
leto

vsi

Umivanje rok

4 x letno

Skupini:
Sončki
Smeški

Projekt:
Varno s soncem

maj in junij
2018

vsi

Nosilka:
vzg. Martina Majcenovič
Nosilka:
vzg. Mateja Gabrovec
pom. vzg. Blanka Špur
Nosilki: vzg. Nataša Pišek,
pom. vzg. Patricija Dobrun
Nosilki:
vzg. Erika Janžekovič
Pom. vzg. Tanja Žnidarič.
Spremljevalke:
vzg. Nuša Kolenko,
vzg. Janja Pilinger,
pom. vzg. Mojca Erhatič,
pom. vzg. Dedorah Strelec,
Sonja Petrovič
Nosilki:
vzg. Janja Pilinger,
pom. vzg. Deborah Strelec
Koordinator: Sonja Ambrož
Nosilka:
vzg. Nuša Kolenko
Nosilki: Helena Vogrinec
Nosilka:
vzg. Nuša Kolenko
Vodi:
vzg. Polonca Strelec Čuš.
Vodita:
vzg. Petra Zorko,
vzg. Sonja Ambrož
Poučuje:
učiteljica angleškega jezika
Doroteja Kostanjevec.
vse vzgojiteljice in pom.
vzgojiteljic
koordinator: Jožica Klinc.
vse vzgojiteljice in pom.
vzgojiteljic
Zunanji sodelavec:
Maja Šegula
koordinator: Sonja Ambrož
vse vzgojiteljice in pom.
vzgojiteljic
koordinator: Sonja Ambrož
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Projekt:
Veseli Bralček
Projekt Unicef:
Punčka iz cunj

skozi celo
leto
skozi celo
leto

skupina:
Smeški

vse vzgojiteljice in pom.
vzgojiteljic
Nosilka:
vzg. Nuša Kolenko

Projekt:
Ati, mami pridita z menoj v
vrtec
Turistični projekt:
Z igro do prvih turističnih
korakov

skozi celo
leto

skupina:
Zvezdice

Nosilka:
vzg. Erika Janžekovič

skozi celo
leto

vse vzgojiteljice in pom.
vzgojiteljic vključenih skupin

Cici- vesela šola

skozi celo
leto

skupine:
Sončki,
Smeški,
Balončki,
Zvezdice,
Cofki
skupine:
Sončki,
Smeški,
Balončki,
Zvezdice,
Cofki

Projekt: Mali sonček

skozi celo
leto

Integracija z Zavodom za
usposabljanje, delo in varstvo
dr. Marijana Borštnarja
Dornava
Izlet za otroke:
»Ptujski gradu – Na gradu je
bilo življenje«

skozi celo
leto
maj 2018

Izlet za jaslične skupine:
»Spoznavamo okolico vrtca«

vsi

vsi razen
oddelka
1‒2 let
Skupini:
Sončki,
Smeški
Skupine:
Sončki,
Smeški,
Balončki,
Zvezdice,
Cofki.
Skupine:
Klobučki,
Palčki,
Lunice,
Oblački

koordinator: Sonja Ambrož
Mentorice:
Janja Pilinger,
Nuša Kolenko,
Mateja Gabrovec,
Erika Janžekovič,
Petra Zorko
koordinator: Sonja Ambrož.
vse vzgojiteljice in pom.
vzgojiteljic vključenih skupin
Koordinator: Sonja Ambrož.
Nosilki:
vzg. Janja Pilinger,
vzg. Nuša Kolenko.
Koordinator: Sonja Ambrož.
Nosilka:
vzg. Sonja Ambrož

vse vzgojiteljice in pom.
vzgojiteljic vključenih skupin

Teden otroka: Jesenska kmečka opravila

Letošnji teden otroka bo potekal od 2. do 8. oktobra. Teden otroka je projekt ZPMS,
ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobri in traja 7 dni. V tednu otroka se
organizirajo različni prostočasni in razvedrilni programi za otroke v vseh večjih krajih
po Sloveniji.
V tednu otroka bomo v vrtcu Markovci skušali obuditi stare običaje v času spravil
jesenskih pridelkov. Seznanili se bomo, kako so v času naših babic in dedkov ličkali
koruzo, luščili fižol, čistili buče, pobirali krompir in grabljali listje. V tem tednu bodo
otroci ob spoznavanju običajev poslušali ljudske pravljice, zbirali jesenske plodove in
iz njih ustvarjali male umetniške izdelke.
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Jesenski pohod po Halozah

V začetku meseca oktobra 2017 bomo pripravili prvo srečanje pod naslovom
»Jesenski pohod po Halozah«. Skupaj s starši, babicami, dedki, bratci,.. se bomo
odpravili po Haloški planinski poti do cerkve Sv. Ane. Sprehodili se bomo med
vinogradi in si iz haloških gričev ogledali našo občino. Cilj srečanja je
medgeneracijskega druženje in skupno spoznavanje našega širšega okolja.

Spoznajmo gasilce

V mesecu požarne varnosti, bomo podrobneje spoznavali delo GASILCA, si ogledali
gasilsko opremo in gasilski dom. Otroci iz starejših skupin se bodo preizkušali v
gašenju z vodo. Otroke bomo seznanjali z predmeti in situacijami, ki predstavljajo
požar.

Športne aktivnosti

Udeležba na Mini olimpijadi, izvedba plavalnega tečaja v Termah Ptuj in udeležba na
medobčinskem krosu Cicibanov na Ptuju ter udeležba na Teku mladih- Unesco tek.

Projekt: Tradicionalni slovenski zajtrk

Projekt bo potekal v tematskem sklopu 14 dni, od 13.11. do 24.11.2017. V tem
sklopu se bo odvijalo več dejavnosti kot so: spoznavanje posameznih jedi zajtrka,
ogled pridelave moke, ogled pridobivanja mleka, žita, obisk čebelarjev v vrtcu na dan
tradicionalnega slovenskega zajtrka, likovno ustvarjanje na temo različnih jedi/živali,
ki nam dajo določeno hrano, katero uživamo za tradicionalni slovenski zajtrk idr.. Ob
kakšni dejavnosti se bomo tudi gibali in peli. Vse dejavnosti se bodo navezovale na
temo projekta in bodo zajemale vsa področja kurikuluma. Sodelovali bomo s kmetijo
Veršič iz Nove vasi, kmetijo Svrženjak iz Markovec, ter Čebelarskim društvom
Markovci.

Turistični projekt: Z igro do prvih turističnih korakov

Na podlagi pozitivnih izkušenj preteklega leta se je nekaj oddelkov našega vrtca
odločilo, da bo sodelovalo v projektu Turizem in vrtec, Z igro do prvih turističnih
korakov, ki deluje pod okriljem Turistične zveze Slovenije. Rdeča nit letošnjega
projekta je Turizem in kultura.
Otroci bodo pri projektu dejavno sodelovali in raziskovali. Vodilo nas bo vprašanje:
»Kaj bo otrok ob tem novega doživel, spoznal, naredil, pridobil?« Potek projekta in
rezultate bomo predstavili širši javnosti (spletna stran, članek…). Projekt bomo
dokumentirali v obliki foto kronike in se ob koncu predstavili s plakatom na razstavi, ki
jo bo organizirala Turistična zveza Slovenije.
Projekt naj bi bil vrtcem spodbuda kot raziskovanje, spoznavanje in odkrivanje kraje v
katerem deluje ter širnega okolja. S tem lahko uresničujemo cilje s področje
domovinske, državljanske, etične, športne vzgoje.
V projektu sodelujejo skupine Cofki, Sončki, Smeški, Balončki in Zvezdice.
Skupina Cofki bomo raziskovali Markovske šege, ki imajo svoje korenine v
preteklosti. V jesenskem času bomo poskusili obuditi ličkanje na stari način, v
korantovem času pa se bomo posvetili izvornim pustnim likom, ki si jih bomo ogledali
v zbirki etnološke dediščine v občinskem poslopju.
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Praznični december- lutkovna igrica: Praznični utrinek

December je čaroben mesec, ki ga imamo vsi radi, še posebej pa otroci, saj v njih
budi radovednost in pričakovanja. Otroci se že zelo veselijo obiska Božička, ki jih
vsako leto razveseli z lepim darilom. Ta mesec pričakovanj pa v vrtcu popestrimo za
različnimi dejavnostmi; krasitev igralnice-praznična dekoracija, peka peciva,
izdelovanje okraskov, voščilnic, pripravimo si praznično kosilo, priredimo zabavo, za
otoke pa tudi pripravimo lutkovno igrico. Skozi igrico, pod naslovom Praznični utrinek,
želimo otrokom pričarati utrinke seče, radosti, veselja, smeha, vonja po piškotih.
Igrico bodo odigrale vzgojiteljice, s katero bodo gostovale tudi zunaj vrtca in
razveselile vse otroke občine Markovci.
V mesecu decembru bomo v vrtcu povabili tudi starše in stare starše, skupaj z njimi
ustvarjali, pekli pecivo, se veselili in se družili v obliki raznih delavnic.

Zakladnica kulture

V mesecu februarju bomo v sklopu kulturnega praznika izvedli projekt pod naslovom
Zakladnica kulture. Preko raznolikih dejavnosti bodo otroci spoznavali in ustvarjali na
različnih področjih kulture.

Projekt: Ati, mami pridita z menoj v vrtec
Projekt se bo izvajal v skupini Zvezdice. Potekalo bo v obliki treh srečanj skozi celo
leto. Prvo srečanje bo v decembru, v obliki dramatizacija, ki jo bodo odigrali starši
otrokom. Drugo srečanje v zimskem času, pod naslovom: » Igrajmo se na snegu«.
Tretje srečanje bomo priredili kino predstavo z naslovom » Zvezdice v kinu«.

Veseli pust

V pustnem času bomo spoznavali etnografske maske domačega kraja. Sodelovali
bomo s Etnografskim društvom Markovci, ogledali si muzej v občinski stavbi
Markovci in razkrivali zgodovino koranta. Kot vsako leto bomo imeli pustni ples.
Udeležili se bomo pustne povorke v Markovcih in otroške povorke na Ptuju. V
dejavnosti bomo aktivno vključili tudi starše. Pripravili bomo tudi pustne delavnice,
na katerih bomo izdelovali pustno masko (pustne rekvizite). Naša skupna pustna
maska, s katero se bomo predstavljali na pustnih povorkah, bodo »Klovni«. Otrokom
bomo skušali pričarati pravo pustno, norčavo vzdušje.

Dan vrtca:
Letos bomo dan vrtca praznovali, kot čisto pravo cirkuško zabavo. Otroci se bodo
spremenili v cirkuške junake in prikazali čisto svojo točko. Spremljala nas bo cirkuška
glasba, dišalo bo kokicah in vzdušje bo razposajeno.

Zaključna prireditev

Tema letošnjega vrtčevskega leta je »Kulturna dediščina« zato se bodo v okviru te
teme pripravile dejavnosti za starše in otroke. Rdeča nit srečanja bo »DRUŽABNE
IGRE NEKOČ«. Vsaka skupina si bo izbrala in pripravila primerno družabno gibalno
igro, v katerih se bodo skupaj preizkušali otroci in starši. Srečanje bomo izpeljali v
mesecu juniju 2018.
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Mini maturanti

V šolskem letu 2017/2018 bo sklop mini maturantov potekal kot vsako leto: obhod
po okolici šole, obisk občine Markovci in predstavitev staršem ob zaključnem
srečanju. Od vrtca so bo poslovilo 41 otrok.

Zobozdravstvena vzgoja
Cilj zobozdravstvene vzgoje v našem vrtcu je spoznavanje pomena zdravja zob in
navajanje na vsakodnevno nego zob. Zobozdravstvena vzgoja med drugim obsega
obisk medicinske sestre, spoznavanje pesmic in pravljic, vezanih na zobe. Otroci
bodo vsakodnevno spoznavali tudi zdrav način prehranjevanja.

Prometna vzgoja

Namen aktivnosti je otroke seznaniti z nevarnostmi na cesti ter jih spodbujati k
samostojni, varni, previdni in pravilni reakciji v prometu. Pri realizaciji teh nalog bomo
k sodelovanju povabili Policijska postaja Ptuj s svojim rajonskim policistom Marjanom
Vrbnjakom, ki se vedno aktivno vključuje v naš vzgojno-izobraževalni program. Pri
tem programu veliko pomaga tudi vzgled staršev in vzgojiteljev. Skupaj bomo skrbeli
da bodo naši otroci samostojni, varni in preudarni, ko se bodo znašli sami na cesti in
v prometu.

Veseli Bralček
Namen dejavnosti je razvijati pozitiven odnos do knjige in slovenske književnosti.
Otrok razvija sposobnost samostojne obnove prebrane knjige, na katero likovno
ustvarja v zvezek. Branje knjig otrokom ustvarja toplino in krepi čustvene vezi v
družini. Otroki ob knjigah doživijo čar branja in literature. Znanstveniki so dokazali, da
imajo otroci, ki jim starši v predšolskem obdobju berejo in se pogovarjajo z njimi,
močnejši temelj za uspešno branje in učenje v kasnejših obdobjih.

Cici - vesela šola

V sklopu Cici vesele šole rešujemo igrive didaktične naloge za razvijanje številskih in
prostorskih predstav, razvrščanja, logičnega mišljenja. Ob koncu šolskega leta otroci
preverijo svoje znanje na Cici veselo šolskem dnevu. Gre samo za zabaven preizkus
znanja. Vsi sodelujoči dobijo Cici pohvalo – posebno diplomo z Modrim medvedkom.

Pevski zborček

Namen dejavnosti je predvsem, da otroci vzljubijo petje, pesem, da spoznajo, kaj je
značilno za petje v zboru, da je to v večini skupno delo, da se naučijo pravilnega
petja, da se temu tudi izpostavljeni in ne nazadnje, da se tudi lepo imajo in uživajo.
Na vajah bo veliko poudarka na opevanju oz. opevalnih vajah, ki z vztrajnostjo
prinesejo velik doprinos k izboljšavi zvoka zbora.
Vaje bodo potekale 1x do 2x na teden glede na število prijavljenih otrok. V zbor bodo
lahko vključeni vsi otroci letniki 2012 in letniki 2013. Predvidena udeležba na
nastopih: različne priložnostne prireditve, revija otroških zborov, koncert šolskih
zborov, prireditev Ciciban poje in pleše.
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Folklorne urice

V okviru Otroške folklorne skupine bodo otroci obujali igre iz preteklosti, peli otroške
ljudske pesmi, usvajali osnovne prvine ljudskih rajalnih iger in elemente slovenskih
ljudskih plesov ter ritmično izrekali ljudske izštevanke. Skozi igro bodo spoznavali
kulturno dediščino, razvijali ritmični posluh in koordinacijo gibanja celega telesa.

Tuji jezik - angleščina
Otroci, ki obiskujejo vrtec zadnje leto (letniki 2012) se bodo imeli možnost vključiti v
tečaj angleškega jezika, ki se bo izvajal enkrat tedensko po eno šolsko uro.
Poučevanje angleščine bo potekalo v sproščenem vzdušju in ob igri.

Projekt: Mali Sonček

Projekt je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz
štirih stopenj, ki se sistematično nadgrajujejo in dopolnjujejo. Njegov namen je
obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi
vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki sta prijetni in prilagojeni otroku. Mali sonček
otroka nagradil z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo
programa pa s priznanjem (diploma). Projekt izvajamo v sodelovanju z Zavodom za
šport Ptuj.

Projekt UNICEF: Punčka iz cunj

Punčka iz cunj je UNICEF-ov projekt, ki se izvaja že nekaj let in je izredno priljubljen
med vsemi generacijami. Punčka iz cunj je igrača, ki je poznana v vseh kulturah
sveta. UNICEF-ova Punčka iz cunj simbolizira otroka iz države v razvoju, ki potrebuje
našo pomoč. V projekt bodo vključeni otroci skupine Smeški.
Preko projekta bomo skušali otroke ozaveščati o pomembnosti pomoči otrokom, ki
nimajo zdravil, hrane, pitne vode,… projekt poteka tako, da v skupini izdelamo dve
punčki iz cunj, eno posvojimo v vrtcu, druga punčka pa potuje k otrokom na počitnice.
S seboj ima svoj dnevnik v katerega starši vpisujejo kaj so počeli s punčko, lepijo
slike, otroci pa lahko vanj kaj narišejo).

Projekt: Varno s soncem

Z projektom želimo otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred
škodljivim delovanjem sončnih žarkov in vzgojiti otroke k pravilnemu
samozaščitnemu ravnanju.
S tem želimo dolgoročno prispevati k
znižanju
pojavljanja kožnega raka v Sloveniji. Projekt poteka pod okriljem Zavoda za
zdravstveno varstvo Celje.

Izlet

Izlet ob koncu šolskega leta bomo imeli v mesto Ptuj. V sodelovanju z Pokrajinskim
muzejem Ptuj Ormož bomo izvedli pravljično uro na vsebino »Na gradu je bilo
življenje« in si ogledali Ptujski grad. Izleta se bodo udeležile skupine drugega
starostnega obdobja.
Otroci iz skupin prvega starostnega obdobje bodo izlet opravili v bližnji okolici vrtca.
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Integracija z Zavodom za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana
Borštnarja Dornava
Cilj integracije je sprejemanje drugačnost, zbuditi čut pri otrocih za pripravljenost
sprejemanja drugačnih ljudi in razvijati medsebojne vrednote. V integracijo bodo
vključeni otroci iz skupin Sončki in Smeški ter 6 varovancev zavoda Dornava.
Integracija poteka v oblikah delavnic in druženja. Skozi celotno šolsko leto bomo
izpeljali pet srečanj.

DRUGE DEJAVNOSTI PO SKUPINAH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

praznovanje rojstnih dni,
obiski knjižnice,
"peš" izleti v bližnjo in daljno okolico,
varno vključevanje otrok v promet,
obiski pomembnih ustanov ( pošte, zobozdravstvene ordinacije, občine ...),
uvajanje otrok k spoštljivemu odnosu do narave,
razvijanje pozitivnega odnosa med otroki, do ljudi in živali,
spodbujanje otrok k potrebi po gibanju,
spodbujanje zdravega načina prehranjevanja,
sodelovanje v različnih projektih in na natečajih.

INTERESNE DEJAVNOSTI
•
•
•

pevski zbor,
folklorne urice,
urice angleščine.

DEJAVNOSTI VRTCA,
USTANOVITELJA

VEZANE

NA

PLAČILO

STARŠEV

OZ.

Organizirali bomo plavalni tečaj za otroke, ki so rojeni leta 2012. Stroške vstopnic za
terme in plavalne učitelje krijejo starši, stroške prevoza krije Občina Markovci.
Plavalni tečaj se bo izvajal meseca novembra 2017 v Termah Ptuj.

DEJAVNOSTI NA ŽELJO STARŠEV
Interesne dejavnosti, ki jih bodo ponudili zunanji izvajalci, smejo potekati izven
poslovalnega časa vrtca (dejavnosti se dodatno plačujejo).
V šolskem letu 2017/18 se bodo izvajale naslednje interesne dejavnosti:
• Glasbene urice po Willems načelih; izvaja jih MUZIKA, Zasebni zavod za
vzgojo in izobraževanje.
• Plesne urice; izvaja jih plesni kljub Moreno.
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AKTIVNOSTI ZA OTROKE IZVEN VRTCA
VSEBINA
lutkovna predstava:
»Praznični utrinek«

ČAS
december 2017

NOSILEC
vzg. Nataša Pišek
16

15.

SODELOVANJE VRTCA Z OKOLJEM

Sodelovanje s krajem je za vrtec izjemnega pomena. Otroci ob spoznavanju
neposredne okolice vrtca spoznavajo tudi širše družbeno okolje (vsakodnevno
življenje ljudi, delovno okolje in poklice, kulturno življenje…).
S tem poudarjamo tudi pomen vključevanja v širše družbeno okolje. Za otrokov
razvoj imajo velik pomen prav socialne izkušnje in celoten socialni okvir, v katerem
se otrok razvija in uči.
• Sodelovanje z zobozdravstveno službo
VSEBINA: navajanje na vsakodnevno nego zob, na zdravo prehrano in
zobozdravstveno preventivo.
Nosilka: Jožica Klinc
Sodelovanje z Zavodom za šport Ptuj
VSEBINA: projekt Mali sonček, Mini olimpijada, športne aktivnosti.
Nosilka: Sonja Ambrož
• Sodelovanje z Občino Markovci
VSEBINA: obisk mini maturantov pri županu, organizacija novoletne
prireditve za otroke Občine Markovci, morebitno sodelovanje na drugih
prireditvah Občine.
Nosilka: Sonja Ambrož

•

Sodelovanje s policijo
VSEBINA: spoznavanje nevarnosti v cestnem prometu, varno vključevanje
v promet, pogovor s policistom.
Nosilka: Sonja Ambrož

•

Sodelovanje s sredstvi javnega obveščanja
VSEBINA: obveščanje javnosti o pomembnih dogodkih v vrtcu (KTV, List
iz Markovcev, radio ...).
Odgovorna: Ivan Štrafela, Sonja Ambrož

• Sodelovanje s strokovnimi organizacijami in skupnostmi
Zavod RS za šolstvo,
Pedagoška fakulteta Maribor,
Skupnost vrtcev Slovenije,
III. Gimnazija Maribor,
Gimnazija Ormož,
Gimnazija Ljutomer,
Gimnazija Ptuj,
 Zavod za šport Ptuj.
Odgovorna: Ivan Štrafela, Sonja Ambrož
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•

Sodelovanje z Gasilskim društvom Markovci
VSEBINA: evakuacijska vaja, sodelovanje pri projektih.
Nosilka: vzg. Martina Majcenovič

• Sodelovanje s Čebelarskim društvom Markovci
VSEBINA: sodelovanje v projektu »Tradicionalni slovenski zajtrk«.
Nosilka: vzg. Mateja Gabrovec
• Sodelovanje z Društvom podeželskih žena Markovci
VSEBINA: sodelovanje v projektu.
Nosilka: vzg. Janja Pilinger

•

Sodelovanje z Vrtcem Ptuj
VSEBINA: študijska srečanja, sodelovanje na pustni povorki Veselih
maškar in udeležba na medobčinskem krosu.
Nosilka: vzg. Sonja Ambrož

•

Sodelovanje z Zavodom za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana
Borštnarja Dornava
VSEBINA: integracija.
Nosilka: vzg. Sonja Ambrož
• Sodelovanje z Folklornim društvom Markovci
VSEBINA: sodelovanje v projektu.
Nosilka: vzg. Mateja Gabrovec
• Sodelovanje s pediatrinjo Ireno Puntarec - Djukanovič
VSEBINA: seminar »Otoške nalezljive bolezni in pravilna prva pomoč v
vrtcu«, sodelovanje z razstavami v ambulanti.
Nosilka: vzg. Erika Janžekovič
• Sodelovanje z Pokrajinski muzej Ptuj Ormož
VSEBINA: sodelovanje v projektu Vrtec in turizem, izlet
Nosilka: vzg. Sonja Ambrož

16.

SODELOVANJE S STARŠI

Sodelovanje s starši je pomemben del kakovostne predšolske vzgoje, saj prispeva k
dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Starši imajo pravico sodelovati pri
načrtovanju življenja v vrtcu ob upoštevanju starosti otrok, sproti obveščati starše o
tem, kakšne dejavnosti potekajo in kako se odvija življenje v vrtcu, prav tako pa jih
vabimo, da se nam pridružijo pri delu v oddelku. Za uspešno vzgojno delo je
pomembno, da se vzgojni funkciji družine in vrtca čim bolj povezujeta in prepletata.
Prednost dajemo odprtemu dialogu ter si prizadevamo za pogoste stike s starši v
okviru različnih oblik sodelovanja. Pri odnosu med vrtcem in starši je pomembna
delitev odgovornosti in upoštevanje pristojnosti.
 uvajanje novincev (priprava otrok na prihod v vrtec),
 roditeljski sestanki,
 individualne pogovorne ure (enkrat mesečno ‒ po dogovoru s starši),
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 srečanja otrok in staršev (srečanje na delavnicah in prireditvah, skupno
sodelovanje v pustni povorki ...),
 informiranje ob prihodu v vrtec in po odhodu iz njega (po potrebi),
 sprejem staršev novo sprejetih otrok (v juniju 2018).
Starši bodo lahko dobili informacije tudi preko obvestil na oglasni deski,
spletni strani šole in vrtca ter preko pisnih obvestil.

SREČANJE S STARŠI PO ODDELKIH
SKUPINA VZGOJITELJICA
VSEBINA
KLOBUČKI Nataša Pišek
Predstavitev programa dela za šol.
leto 2017/2018
Srečanje »Ura za nežnost«
PALČKI
Polonca Strelec Predstavitev programa dela za šol.
Čuš
leto 2017/2018

ČAS
12. september
2017
januar 2018
12. september
2017

Praznične delavnice s starši
Predstavitev programa dela za šol.
leto 2017/2018
Čajanka s starši
Kolesarjenje s starši
OBLAČKI
Helena Vogrinec Predstavitev programa dela za šol.
leto 2017/2018
Praznični čas - srečanje s starši
COFKI
Sonja Ambrož,
Predstavitev programa dela za šol.
Mateja Gabrovec, leto 2017/2018
Petra Zorko
Zadišalo je po piškotih - srečanje z
(nadomešča)
babicami in dedki
ZVEZDICE Erika Janžekovič Predstavitev programa dela za šol.
leto 2017/2018
Srečanje s starši- dramatizacija
Srečanje s starši- igre na snegu
Srečanje »Zvezdice v kinu«
BALONČKI Simona
Predstavitev programa dela za šol.
Hameršak,
leto 2017/2018
Mateja Gabrovec Predpraznične delavnice - izdelovanje
(nadomešča)
prazničnih okraskov.
SMEŠKI
Nuša Kolenko
Predstavitev programa dela za šol.
leto 2017/2018
Veseli december-srečanje z babicami
in dedki
Igre brez meja-srečanje s starši
SONČKI
Janja Pilinger
Predstavitev programa dela za šol.
leto 2017/2018
Delavnice s starši

december 2017
12. september
2017
december 2017
maj 2018
12. september
2017
december 2017
12. september
2017
december 2017

LUNICE

Martina
Majcenovič

12. september
2017
dec. 2017
januar 2018
maj 2018
12. september
2017
4. 12. 2017
12. september
2017
december 2017
april 2018
12. september
2017
november 2017
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SREČANJE VSEH OTROK VRTCA IN NJIHOVIH STARŠEV
VSEBINA

ČAS

NOSILEC

Jesenski pohod po Halozah

12. oktober 2017

Lutkovna igrica: Praznični utrinek
Pustna povorka
Dan vrtca »Cirkus«
Srečanje s starši novo sprejetih otrok

december 2017
10. februar 2018
22. marec 2018
junij 2018

vzg. Sonja Ambrož
vzg. Petra Zorko
vzg. Nataša Pišek
vzg. Erika Janžekovič
vzg. Nuša Kolenko
ravnatelj,
pomočnica ravnatelja
vrtca
vzg. Helena Vogrinec

Zaključna prireditev: Družabne igre junij 2018
nekoč

17.

DRUGE ZADOLŽITVE

ZADOLŽITVE
Avdio-vizualna sredstva
Knjižnica vrtca
Športni rekviziti (notranji), športna avla
Kabinet za shranjevanje igrač in športnih rekvizitov
(zunaj)
Lutke
Glasbila
Skrb za fotografije in fotoaparate
Prva pomoč (pribor in pripomočki)
Rutinski pregled igrišča in igral
Likovni kabinet
Skrb za vozičke (za prevoz otrok)
Šivalni stroj

18.

NOSILEC ZADOLŽITVE
Mojca Erhatič
Nina Kolenko
Petra Kvar
Blanka Špur
Deborah Strelec
Polonca Strelec Čuš
Mojca Erhatič
Gregor Zmasek
Mojca Erhatič
Mojca Erhatič , Janja Pilinger
Petra Zorko, Sonja Petrovič
Sanja Žumbar
Tanja Žnidarič, Sonja Petrovič

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje vzgojiteljic in drugih strokovnih delavk
pomembno vpliva na strokovno, didaktično in metodično izboljševanje dela v vrtcu,
zato mu namenjamo posebno skrb in pozornost. S stalnim izobraževanjem
dopolnjujemo znanje z novimi dognanji znanosti in stroke, hkrati pa gradimo in
ohranjamo pozitivno lastno strokovno identiteto in tudi strokovno avtonomijo. Vsako
leto se povečuje tako naša kot zunanja ponudba vsebin in oblik izobraževanj,
izboljšuje pa se tudi njihova kakovost. Vse strokovne delavke se skozi celo leto
izobražujemo in poglabljamo svoja znanja preko različnih oblik usposabljanja: internih izobraževanj (vzgojiteljski zbori, strokovni aktivi, seje), - študijskih skupin, razpisanih seminarjev v katalogu izobraževanj, - samoizobraževanj (strokovna
literatura, izmenjava izkušenj, iskanje novih idej…)
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Delavcem vrtca bo omogočeno stalno strokovno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje v skladu s Kolektivno pogodbo za dejavnost
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji in finančnimi zmožnostmi.
VSEBINA
Študijska srečanja
Seminarji

19.

UDELEŽENCI
Tanja Žnidarič, Blanka Špur, Petra Kvar, Sanja Žumbar
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic se udeležujejo
seminarjev po predhodnem dogovoru z ravnateljem.

MENTORSTVO DIJAKOM, ŠTUDENTOM IN PRIPRAVNIKOM

Dijakom in študentom omogočamo prakso v vrtcu na podlagi sklenjenih pogodb s
šolami in Ljudskimi univerzami, ki izobražujejo ustrezne kadre. Pravila opravljanja
prakse poda šola določenega dijaka ali študenta.

Trudili se bomo, da bodo dobili čim več izkušenj in praktičnih znanj, ki jim bodo
koristila pri opravljanju pedagoškega poklica.

KANDIDAT

MENTOR

Mateja Horvat; dijakinja 3. letnika, III. Gimnazija
Maribor
Sanela Bezjak; dijakinja 2. letnika, III. Gimnazija
Maribor
Rebeka Mikša; dijakinja 2. letnika, III. Gimnazija
Maribor
Lucija Kuhar; dijakinja 4. letnika, Gimnazija Ormož
Lešnik Tjaša; dijakinja 3. letnika, Gimnazija Ormož
Marsel Horvat; dijak 2. letnika, Gimnazija Ormož
Lozinšek Matic; študent 2. letnika PF Koper

Helena Vogrinec

20.

Erika Janžekovič
Helena Vogrinec
Martina Majcenovič
Polonca Strelec Čuš
Nataša Pišek
Helena Vogrinec

IZVAJANJE SPECIALNE PEDAGOŠKE POMOČI

Otrokom, ki imajo posebne potrebe po posameznih področjih razvoja, je namenjen
program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo.
V ta program so usmerjeni otroci po odločbi, ki jo izda Zavod Republike Slovenije za
šolstvo.
Dodatna strokovna pomoč se izvaja tedensko: individualno ali skupinsko v oddelku
ali izven oddelka. Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči se določi z
odločbo
o
usmeritvi.
Za otroke s posebnimi potrebami strokovna skupina, ki jo imenuje ravnatelj, pripravi
individualiziran program. V individualiziranem programu so natančneje opredeljeni
cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih, strategije
vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupino, potrebne prilagoditve itd.
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V šolskem letu 2017/18 je 8 otrok s posebnimi potrebami vključenih v redne skupine.
Za vse je v skladu z odločbo Zavoda za šolstvo zagotovljena dodatna defektološka,
logopedska in surdo-pedagoška strokovna pomoč, en otroka pa potrebujeta stalno
spremljevalko.
Zunanje izvajalke strokovne pomoči v šolskem letu 2017/18 so:
• Alenka Mlakar (mobilna specialna pedagoginja),
• Nataša Pihler Brumen (logopedinja),
• Irena Varžič (logopedinja).
V rednih skupinah se nahajajo otroci, ki kažejo različne motnje in odstopanja. Pri njih
se sproti ugotavlja ali se lahko uvrstijo v kategorijo otrok s posebnimi potrebami.

Svet OŠ Markovci je na svoji 1. redni seji, dne
načrt vrtca Markovci za šolsko leto 2017/2018.

Pomočnica ravnatelja vrtca:
Sonja Ambrož

28. 9. 2017, potrdil Letni delovni

Ravnatelj:
mag. Ivan Štrafela
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