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POROČILO O REALIZACIJI LDN V ŠOLSKEM LETU 2019/20 

   

 Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/20 je bil realiziran v celoti. Nekatere podrobnosti 

dogajanja v šolskem letu sledijo v nadaljevanju.  

  

1. DOSEŽKI  UČENCEV   

  

1.1. Učni uspeh  

Doseganje dobrega učnega uspeha vseh učencev je še naprej ena od prioritetnih nalog šole. 

V šolskem letu 2019/20so vsi učenci uspešno zaključili razred.  

  

1.2. Realizacija pouka   

1.2.1. Realizacija pouka po razredih  

Realizacija pouka na ravni šole pri obveznih predmetih je bila 102, 85 %. Podrobnejši prikaz 

je razviden iz tabele in grafa.  

  

Tabela 1: Realizacija ur po oddelkih za leto 2019/20 

 RAZRED  %  

1.    1. a  99,43  

2.    1. b  102,32  

3.    2. a  103,15  

4.    2. b  101,63  

5.    3. a  99,49  

6.    3. b  100,72  

7.    3. c  102,25  

8.    4. a  106,15  

9.    4. b  102,41  

10.    5. a  108,7  

11.    5. b  102,71  

12.    6. a  103,14  

13.    7. a  99,99  

14.    7. b  102,38  

15.    8. a  103,02  
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16.    9. a  103,71  

17.    9. b  104,7  

  Skupaj  102,85  

  

 
  

Slika 1: Realizacija pouka po razredih  

1.2.2. Realizacija pouka pri izbirnih predmetih  

  

V šolskem letu 2019/20smo izvajali 15 izbirnih predmetov. V spodnji tabeli je prikazana 

realizacija izbirnih predmetov po razredih. Skupna realizacija izbirnih predmetov je bila 100, 

61 %.  

Tabela 2: Realizacija ur pri izbirnih predmetih  

Zap. 

št.  Razred  
Realizacija v  

%  

1.   7. a  98,98  

2.   7. b  99,29  

3.   8. a  98,88  

4.   9. a  103,83  

5.   9. b  103,83  

  Skupaj  100,61  
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Slika 2: Realizacija pouka pri izbirnih predmetih  

1.2.3. Realizacija ur  neobveznih izbirnih predmetov  

  

V šolskem letu 2019/20smo izvajali sedem neobveznih izbirnih predmetov. Skupna 

realizacija je znašala 99,35 %    

  

Tabela 3: Realizacija ur pri neobveznih izbirnih predmetih  

Zap. 

št.  
Razred  Realizacija v  

%  

 1.    1. a  98,57  

 2.    1. b  100  

 3.    4. a  99,05  

 4.    4. b  100  

 5.    5. a  99,05  

 6.    5. b  100  

 7.    6. a  99,05  

  Skupaj  99,35  
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Slika 3: Realizacija pouka pri neobveznih izbirnih predmetih  

  

1.2.4. Prisotnost učencev pri pouku   

   

V šolskem letu 2019/20smo sproti spremljali prisotnost učencev pri pouku. Odsotnost so 

razredniki opravičevali na osnovi opravičil staršev oziroma zdravniškega opravičila. Spodnja 

preglednica prikazuje obisk učencev pri pouku izražen v odstotkih.    

  
Tabela 4: Prisotnost učencev pri pouku  

  Oddelek  
Obisk pri pouku 

(%)  

1.  1. a  96,0  

2.  1. b  97,5  

3.  2. a  98,8  

4.  2. b  96,5  

5.  3. a  97,8  

6.  3. b  98,1  

7.  3. c  97,6  

8.  4. a  95,9  

9.  4. b  96,5  

10.  5. a  97,4  
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98 

98 5 , 

99 

5 , 99 

100 

100,5 

1 .a 1 .b 4 . a 4 . b 5 . a 5 . b 6 . a Skupaj 

Realizacija ur - neobvezni izbirni predmeti 
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11.  5. b  97,2  

12.  6. a  95,0  

13.  7. a  96,1  

14.  7. b  96,7  

15.  8. a  96,5  

16.  9. a  91,1  

17.  9. b  94,3  

   

 

 Slika 4: Prisotnost učencev pri pouku    
1.2.5.  Analiza rezultatov NPZ  

  

 1.2.5.1.  Analiza rezultatov NPZ, april 2019, 3. razred  

  

V šolskem letu 2019/20so učenci 3. razreda OŠ Velika Nedelja in podružnice Podgorci  

poskusno pisali NPZ pri slovenskem jeziku in matematiki. Za izvajanje NPZ- smo bili 

izbrani s strani Ministrstva za šolstvo.  

  

Analiza dosežkov   

Vsebinsko analizo sta opravili učiteljici skupaj z učenci. Vsebinska kvalitativna analiza bo 

osnova za delo v prihodnjem šolskem letu.  

  

 Primerjava z državnimi rezultati  

Naredili smo primerjavo med dosežki naših učencev in državnim povprečjem po 

posameznih predmetih. Dosežki učencev so pri slovenščini tri odstotne točke nad 
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republiškim povprečjem, pri matematiki pa slabih devet odstotnih točk nad republiškim 

povprečje.  

  

Tabela 5: Primerjava dosežkov naših učencev z republiškim povprečjem  

   MVN  MSLO   % VN  % RS   

SLO  18,58  17,83  0,75  74,33  71,32  3,01  

MAT  27,00  23,46  3,54  67,50  58,64  8,86  

  

 

  

Slika 5: Primerjava dosežkov naših učencev z republiškim povprečjem  

Po posameznih predmetih smo ugotavljali korelacijsko povezavo med ocenami in 

rezultati na NPZ. Ta je pri slovenskem jeziku visoka, pri matematiki  pa srednje visoka.  

Povezava kaže na dokaj visoko povezanost med šolskimi ocenami in znanjem, ki ga 

preverjajo testi NPZ.  

  

Tabela 6: Korelacije med ocenami in rezultati NPZ  

  

SLO  MAT  

0,82  0,64  
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 1.2.5.2.  Analiza rezultatov NPZ, maj 2019, 6. razred  

  

V šolskem letu 2019/20so učenci OŠ Velika Nedelja pisali NPZ pri predmetih: slovenski 

jezik, matematika in tuj jezik – angleščina. Vseh učencev v 6. razredu je 27. NPZ je 

opravljalo 26 učencev iz slovenščine in matematike ter vseh 27 učencev iz angleškega 

jezika.   

  

Analiza dosežkov   

Vsebinsko analizo so opravili učitelji posameznih predmetov skupaj z učenci. Podrobnejšo 

analizo so opravili v strokovnih aktivih. Vsebinska kvalitativna analiza bo osnova za delo 

v prihodnjem šolskem letu.  

  

 Primerjava z državnimi rezultati  

Naredili smo primerjavo med dosežki naših učencev in državnim povprečjem po 

posameznih predmetih. Pri slovenščini in matematiki so bili dosežki približno štiri 

odstotne točke pod republiškim povprečjem, pri angleščini pa skoraj trinajst odstotnih 

točk pod republiškim povprečjem.  

  

Tabela 7: Primerjava dosežkov naših učencev z republiškim povprečjem  

   MVN  MSLO   % VN  % RS   

SLO  20,62  22,24  -1,63  45,81  49,43  -3,62  

MAT  26,46  28,64  -2,18  52,92  57,28  -4,36  

TJA  18,56  24,65  -6,10  38,66  51,36  -12,70  

  

 

  

Slika 6: Primerjava dosežkov naših učencev z republiškim povprečjem  
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Po posameznih predmetih smo ugotavljali korelacijsko povezavo med ocenami in 

rezultati na NPZ. Korelacijska povezava je za vse predmete srednje visoka. Iz tega lahko 

sklepamo, da tako ocene kot NPZ-ji večinoma merijo isto znanje, torej šolske ocene 

odražajo podobno znanje kot dosežki na NPZ.  

  

Tabela 8: Korelacije med ocenami in rezultati NPZ  

  

SLO  MAT  TJA  

0,67  0,78  0,69  
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 1.2.5.3.  Analiza rezultatov NPZ, maj 2019, 9. razred  

  

V šolskem letu 2018/19, so učenci OŠ Velika Nedelja pisali NPZ pri predmetih slovenski 

jezik, matematika ter angleščina. Od skupno 35 učencev, je NPZ iz slovenščine pisalo 34 

učencev, iz matematike prav tako 34 učencev in iz angleščine 32 učencev. NPZ je pisal tudi 

učence, ki se izobražuje na domu.  

  

Analiza dosežkov   

Vsebinsko analizo so opravili učitelji posameznih predmetov skupaj z učenci. Podrobnejšo 

analizo so opravili v strokovnih aktivih. Vsebinska kvalitativna analiza bo osnova za delo 

v prihodnjem šolskem letu.  

  

Primerjava z državnimi rezultati  

Naredili smo primerjavo med dosežki naših učencev in državnim povprečjem po 

posameznih predmetih. Dosežki učencev so pri slovenščini skoraj pet odstotkov nad 

republiškim povprečjem, pri matematiki dober odstotek pod republiškim povprečjem, pri 

angleščini pa slabe tri odstotne točke pod republiškim povprečjem.  

  

Tabela 9: Primerjava dosežkov naših učencev z republiškim povprečjem  

   MVN  MSLO   % VN  % RS   

SLO  29,18  26,66  2,51  53,05  48,48  4,57  

MAT  24,94  25,53  -0,58  49,88  51,05  -1,17  

TJA  26,47  27,84  -1,37  52,94  55,67  -2,73  

  

 

Slika 7: Primerjava dosežkov naših učencev z republiškim povprečjem  

Po posameznih predmetih smo ugotavljali korelacijsko povezavo med ocenami in 

rezultati na NPZ. Ta je pri vseh treh  predmetih visoka, kar kaže na to, da šolske ocene pri 
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posameznih predmetih in testi NPZ merijo isto znanje. Drugače povedano: znanje naših 

učencev je primerljivo z znanjem učencev na drugih šolah v Sloveniji ter je v skladu s 

predpisanimi učnimi načrti.  

  

Tabela 10: Korelacije med ocenami in rezultati NPZ  

SLO  MAT  TJA  

0,85  0,84  0,90  

  
  

1.2.6. Vzgojni ukrepi    

  

V šolskem letu 2019/20smo sproti spremljali disciplino in obnašanje učencev pri pouku in 

pri vseh aktivnostih, ki so se izvajale v okviru šole. Zbirali pa smo tudi informacije o obnašanju 

učencev izven šole. Sledili smo usmeritvam, ki so zapisane v Vzgojnem načrtu ter Pravili 

šolskega reda ter ukrepali v skladu z njimi.    

Pri reševanju vzgojnih težav smo upoštevali postopnost, kar pomeni, da so se z vzgojnimi 

problemi  najprej ukvarjali razredniki.   

V šolskem letu 2019/20je učiteljski zbor izrekel dva vzgojna opomina.    

  

1.2.7. Projekti    

  

V šolskem letu 2019/20smo izvedli več projektov.  

  

Tabela 11: Projekti v šolskem letu 2019/20 

Z. št.  Ime projekta  

1.   Rastem s knjigo  

2.   Policist Leon svetuje  

3.   Shema šolskega sadja in mleka   

4.   Tradicionalni slovenski zajtrk  

5.   Zdrava šola  

6.   Zlati sonček  

7.   Gledališki projekt  

8.   Božično-novoletni koncert z bazarjem   

9.   Dan Evrope  

10.   Varnostna olimpijada  

11.   Popestrimo šolo - POŠ  

  

    
1.2.8. Tekmovanja     
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Učenci šole so se pod mentorstvom učiteljev udeležili več tekmovanj v znanju, športnih 

tekmovanjih in tekmovanju s področja tehnike. V šolskem letu 2019/20pa smo bili na OŠ Velika 

nedelja tudi gostitelji dveh tekmovanj na državnem nivoju in sicer na področju tehnike in logike.  

Tabela 12: Priznanja na tekmovanjih iz znanja  

  Bronasta  Srebrna  Zlata  skupaj  

angleščina  5  2  0  7  

fizika  6  0  0  6  

kemija  3  0  0  3  

logična pošast  28  53  1  82  

logika  39  0  0  39  

matematika-kenguru  33  1  0  34  

Naravoslovje-kresnička  28  0  0  28  

računalništvo, bober  23  0  0  23  

Raziskovalna naloga  0  6  3  9  

razvedrilna matematika  22  2  1  25  

slovenščina-Cankarjevo  28  0  0  28  

vesela šola  15  12  0  27  

zgodovina  7  1  1  9  

zgodovinski kviz  0  0  6  6  

zlata kuhalnica  0  3  0  3  

znanje o sladkorni bolezni  7  0  0  7  

SKUPAJ  244  80  12  336  

  

  

Tabela 13: Dosežki na tekmovanjih s področja tehnike  

tekmovanja s področja  

TEHNIKE   
3.  

mesto   

2.  

mesto   

1.  

mesto   skupaj   

SKUPAJ   0  2  0  2  

tehnika-regijsko   
0  1  0  1  

tehnika-državno   
0  1  0  1  



14   
   

    

  
Tabela 14: Dosežki učencev na športnih tekmovanjih  

Tekmovanja s področja 

ŠPORTA  
3. mesto  2. mesto  1. mesto  skupaj  

Medobčinski kros  1  1  2  4  

Atletika-medobčinsko  2  4  4  10  

Atletika-področno  1  1  0  2  

Kros-državno  
1  0  0  1  

Skupaj  5  6  6  17  

  

  
1.2.9. Fleksibilni predmetnik   

  

V šolskem letu 2019/20smo nekatere predmete izvajali v okviru fleksibilnega predmetnika.  

  

Tabela 15: Fleksibilni predmetnik v šolskem letu 2019/20 

predmet  razred  Polletje  

Likovno snovanje III  9.  2.  

Likovno snovanje II  8.  1.  

Gledališče in drama  9. ab  1.  

Elektrotehnika  9.  1.  

   
  

1.2.10. Meškova bralna značka    

  

V šolskem letu 2019/20so učenci pridno brali knjige v okviru Meškovega bralnega 

priznanja. Več bralcev je bilo med učenci od prvega do petega razreda, kjer je Meškovo bralno 

znanje osvojilo 143 učencev in učenk. Od učencev predmetne stopnje je osvojilo Meškovo 

bralno priznanje 43 učencev. 11 učencev in učenk je bralo za Meškovo bralno priznanje vseh 

devet let šolanja.  

  

1.2.11. Razredni izpiti   

  

Dva učenca, ki se šolata na domu,  sta v maju, juniju in avgustu opravljala razredne izpite. 

Oba učenca sta izpite opravila uspešno in dosegla pozitivni učni uspeh.  
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1.2.12.  Šola v naravi   

  

Izvedli smo vse štiri predvidene šole v naravi.  

  

Tabela 16: Izvedene šole v naravi  

kraj  razred  
št.  

učencev  
od  do  nastanitev v  

Kočevje  4.  35  11. 2. 2019  15. 2. 2019  CŠOD, Dom Jurček  

Debeli Rtič, 

Ankaran  
5.  38  10. 6. 2019  14. 6. 2019  Mladinski dom Rdečega 

križa Slovenije, Ankaran  

Mežica  7.  39  4. 3. 2019  8. 3. 2019  CŠOD, Dom Peca  

Mežica  9.  34  3. 10. 2018  5. 10. 2018  CŠOD, Dom Peca  

  

  

1.2.13. Drugo    

  

Tudi letos  smo organizirali področno tekmovanje mladih tehnikov.   

Izpeljali smo tudi tečaj plavanja za učence 1. in 3. razreda ter ure športa v pokritem bazenu 

v ormoški gimnaziji.    

Prav tako smo uspešno izpeljali kolesarski izpit za učence 5. razreda.   

Z učenci smo izvajali tudi ure knjižničnega informacijskega znanja (KIZ) v okviru 

medpredmetnih povezav od 1. do 9. razreda.   

  

    

POROČILO O REALIZACIJI LDN V ŠOLSKEM LETU 2019/20 

  

2. POROČILO ZA VRTEC  

  

2.1. PROGRAM VRTCA  

  

V vrtcu glede na trajanje izvajamo dnevni program, ki traja devet ur in se izvaja 

celodnevno v okviru poslovnega časa vrtca.   

Dnevni program je namenjen otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsega 

vzgojo, varstvo in prehrano otrok.   

  

Izvajamo javno veljavni program predšolske vzgoje, ki je Kurikulum za vrtce - potrjen 

na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje marca 1999.   

V skupine lahko vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami, ki jih v vrtcu trenutno 

nimamo.   

  

VIZIJA  
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»POVEZANI V VREDNOTAH«  

  

PREDNOSTNA NALOGA VRTCA  

Kjer preteklost sreča prihodnost (osrednja tema vlak nekoč, danes, jutri)  

  

Z vključitvijo v projekt Teden kulturne dediščine 2018 smo vsebino oz. izhodišče za vse 

vzgojne aktivnosti na ravni enote ohranjali skozi celo šolsko leto. Realizacija aktivnosti je 

predstavljena na naslednjih straneh.  

  

2.2. RAZPOREDITEV OTROK V ODDELKE in njihova prisotnost  

  

IME SKUPINE, 

zaposleni v  

oddelku  

ŠT. IGRALNICE IN  

IGRALNA  

POVRŠINA  

VRSTA ODDELKA, 

STAROST OTROK IN  

NORMATIV  

Max  ŠTEVILO  

VKLJUČENIH  

OTROK  

VIDKOVA  

IGRALNICA,  

Silva Mori, Marija 

Čuš   

IGRALNICA št. 1,  

41,1 m2  

Heterogeni oddelek;  

4 in 5 let  

(19)  

20  

NAVIHANCI,  

Irena Kupčič, Lidija 

Brumen  

IGRALNICA št. 2,  

42,1 m2  

Heterogeni oddelek;   

3 in 4 leta  

(19)  

19  

PIKIJEVA 

IGRALNICA,  

IGRALNICA št. 3,  

35,8 m2  

Homogeni oddelek;  

2 do 3 leta   

(12)  

11  

Andreja  Žnidarič,  

Martina Šoštarič  

   

ZVEZDICE,  

Blanka 

 Pavlović, 

Danica Fras  

IGRALNICA št. 4,  

27,7 m2  

Homogeni oddelek;  

1 do 2 leti  

(12)  

10  

    

SKUPAJ  

  

4 oddelki  

  

60 otrok  

  

2.3. OBRATOVALNI ČAS VRTCA IN ORGANIZACIJA DELA  

  

OBRATOVALNI ČAS VRTCA   

je vsak delovni dan v tednu od 5.30 do 16.00 in staršem ta čas ustreza. Nekajkrat med 

letom smo s strani staršev (za 2 otroka) beležili prihod po otroka po obratovalnem času 

vrtca, okrog 16.15 ure. Kot razlog za zamudo so starši navajali zastoje v prometu.   

  



17   
   

ORGANIZACIJA DELA  

  

Je potekala dokaj brez zapletov. Z manjšimi težavami smo zagotavljali zahtevano 

sočasnost v vseh skupinah (bolniške, dopusti), v tistih primerih je v oddelek šla tudi pom. 

ravnatelja za vrtec. V pomoč so nam bile vzgojiteljice na projektnem delovnem mestu, 

praktikanti in študentke na praksi.  

  

Med oktobrom in majem smo delovne čase in vso organizacijo dela prilagajali 

obogatitvenim dejavnostim, ki so jih izvajale vzgojiteljice in zunanji sodelavci. Nemoteno 

delo v tem času težje zagotavljamo tudi zaradi prostorske stiske.  

  

Vrtec posluje normalno tudi v času šolskih počitnic, zaradi upada števila otrok v 

počitnicah oddelke združujemo. Vrtec je v dogovoru s starši zaradi praznikov in počitnic 

v tem šolskem letu bil zaprt 16. 8. 2019.   

  

2.4. AKTIVNOSTI VRTCA  

  

RUTINSKE DEJAVNOSTI V VRTCU  

  

So načeloma potekale brez težav. Opažamo, da se težave pri osvajanju rutine pojavljajo 

pri najmlajših otrocih in v skupinah 1 do 2 leti starih otrok, saj v tej skupini sprejemamo 

novince skozi celo leto (ko dopolnijo starost 11 mesecev!).  Ob prihodu vsakega novinčka 

se tudi skupina na novo »prilagaja«. V najmlajši skupini je zadnji novinec prišel v mesecu 

marcu 2019, v vseh ostalih skupinah so pričeli vrtec obiskovati vsi otroci do konca 

septembra 2018.  

  

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA OTROKE - realizirane načrtovane dejavnosti  

  

NAČRTOVANE  

DEJAVNOSTI  

REALIZACIJA  

SEPTEMBER  

Prvo informativno srečanje 

s starši novincev  

30. 8. 2018:   

predavanje N. Gregur: uvajanje otroka, zagotavljanje 

varnosti in zdravja otrok, usmeritve in priporočila 

staršem, individualni razgovori z vzgojiteljicami.  

(Prisotnih 11 staršev).  
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Prvi  skupni 

 roditeljski sestanek   

  

  

Oddelčni  roditeljski 

sestanki  

  

17. 9. 2018:   

predstavitev realizacije LDN 17/18, predlog LDN 18/19 in 

projektov, priporočila staršem za zagotavljanje varnosti in 

zdravja otrok v vrtcu (N. Gregur)(prisotnih 23 staršev.  

Po skupnem RS: vzgojiteljice oddelkov so predstavile letne 

načrte oddelkov in sprejele dogovore s starši, izvedena so 

bila imenovanja predstavnikov staršev v svet staršev (isto 

število staršev).  

Obeležimo  prvi 

 jesenski dan   

  

21. 9. 2018 - sodelovali so vsi otroci vrtca; vsebina: obiranje 

grozdja, sodelovanje s TD Podgorci.  

Gostje: skrbnik podgorske trte, g. Janko Marinič, ga. Volmut 

Natalija - predsednica TD Podgorci, mag. Vaupotič, 

ravnatelj, posnet je bil prispevek za Utrip Ormoža (KTV 

Ormož). Na trgatvi je sodelovalo tudi 6 staršev. O trgatvi je 

bila posneta tudi oddaja Male nogice (Radio Prlek), v kateri 

so sodelovali otroci Vidkove igralnice.  

1. TKD dogodek:  

ogled železniške makete pri 

g. Sladnjaku  

  

25. 9. 2018; ogled sta opravili skupini Navihanci in Vidkova 

igralnica, zunanjih gostov ni bilo, dogodek je bil objavljen 

v knjižici TKD (na državni ravni).  

Vzg. A. Žnidarič je naš projekt in vrtec predstavila v oddaji 

Dobro jutro Slovenija (studio Maribor).  

prvi obisk med. sestre za  

zobno preventivo  

24.9.2018- zobna preventiva je vključevala redne mesečne 

obiske zobne sestre po vseh skupinah, otroci Vidkove 

igralnice pa so bili vključeni v projekt zobne preventive 

(ob izvedenih aktivnostih- spremljanje umivanja zob,  so 

otroci dobili informativni material, nahrbtnik, zobno 

ščetko in pasto).  

OKTOBER, NOVEMBER  

TEDEN OTROKA  

»PROSTI ČAS«   

1. - 5. 10. 2018: aktivnosti so potekale na ravni oddelkov, 

povezane z vsebino tedna otroka in prilagojeno razvojnim  

 

  značilnostim otrok. Osredotočili smo se na pomen 

kvalitetnega preživljanja prostega časa.  

Jesenski kros   5. 10. 2018: dejavnosti so bile prilagojene razvojnim 

značilnostim otrok (udeleženi so bili vsi otroci).  

2. TKD dogodek pohod do 

Stanice  

4. 10. 2018 - na stanici nas je sprejel predsednik društva 

Prleški železničar in g. Korpar Janko (udeleženi so bili vsi 

otroci in njihovi starši).  
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Svetovni  dan  hoje-  

Orientacijski pohod v gozd  

15. 10. 2018 - otroci so po poti v gozd reševali uganke, 

opravljali naloge po navodilih in na cilju v gozdu našli 

škratovo presenečenje. Pot je bila prilagojena razvojnim 

značilnostim otrok (udeleženi so bili vsi otroci).  

NENAČRTOVANO  16. 10. 2018- svetovni dan hrane: kaj jedo otroci po svetu  

(sadje), na nivoju oddelkov pripravila vodja prehrane  

3.TKD dogodek - razstava 

na temo Vlak nekoč in  

danes- otvoritev razstave  

26. 10. 2018 - otvoritev razstave: kulturni program s 

harfistko Pio Škorjanec, nastop otrok, nagovori gostov- 

razstavo smo postavili v sodelovanju z društvom Prleški 

železničar, muzejem – enota Ormož; razstavljeni so bili 

likovni izdelki otrok na temo Vlak nekoč in danes. Komisija 

je po svoji oceni nagradila 4 najboljše izdelke. Razstava je 

bila na ogled en teden. Zabeležili smo 64 obiskovalcev.  

Otvoritev je posnela tudi KTV Ormož.  

Poskrbimo za varnost - 

spoznajmo številko 112   

7. 11. 2018 nas je obiskala knjižničarka Leonida Šumenjak, 

ki je predstavila slikanico Ježek Snežek in požar.  

Teden  strpnosti  »STOP 

OBREKOVANJU«  

5. - 9. 11. 2018 so v najstarejših skupinah potekale 

aktivnosti po navodilih razpisnika projekta (likovno 

ustvarjanje na temo prijateljstva, otroci so prisluhnili 

zgodbici Dogodek v Mestnem logu. Likovni izdelki so bili 

razstavljeni v vrtcu, 2 izbrani deli smo poslali na nagradni 

natečaj, vendar žal nista bili izžrebani. Vrtec si je prislužil 

certifikat »Strpni vrtec«.  

Tradicionalni 

 slovenski zajtrk  

  

16. 11. 2018: medeni zajtrk smo obeležili po skupinah kot 

spremljajočo dejavnost. Zajtrk z lokalnimi izdelki je 

pripravila vodja prehrane.  

EVAKUACIJA  14. 11. 2018: izvedli smo jo brez sodelovanja gasilcev. 

Načrtovali smo jo v mesecu požarne varnosti oktobru v 

sodelovanju s šolo, vendar jo je šola izvedla v svoji delovni 

soboti.  

DECEMBER  

Miklavževanje - obdaritev 

otrok  

6. 12. 2018 - obdarjeni so bili vsi otroci vrtca: suho sadje 

(vrtec).  

 

 NENAČRTOVANO: donacijska vrečka Hofer (modelček za 

piškote, jabolko, balon, karte črni peter, zobna ščetka in 

informativno gradivo).  
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Izdelovanje božičnih in 

novoletnih izdelkov  in  

okrasitev jelke;  rajanje 

ob novoletni jelki  

Izdelovanje okraskov je potekalo v vseh igralnicah, 13. 12. 

2018 so otroci z vzgojiteljicami okrasili jelko, ki smo jo 

dobili na izposojo iz šole.   

Glasbeno plesno dopoldne  za vse skupine otrok (14. 12. 

2018).  

NENAČRTOVANO,  IZVEN  

PROGRAMA VRTCA  

13. 12. 2018 - KRASITEV SALONA DOMINKO: na krasitvi in 

delavnicah bilo 5 staršev in 7 otrok, 1 vzgojiteljica 

(vabljeni vsi ) - material je zagotovil salon.  

Obdaritev otrok od 1 do 7 let 

in obisk Dedka Mraza   

18. 12. 2018 - obisk dedka Mraza in palčki z vlakom; 

popoldne na Stanici v sodelovanju s Prleškimi železničarji 

(TKD projekt). S kratko gledališko igrico »Kdo bo rešil 

dedka Mraza«; - scenarij, režija: N. Gregur, odigrale 

vzgojiteljice (darila je finančno pokrila Občina Ormož, 

vključeni tudi otroci, ki vrtca ne obiskujejo in 1. razred).  

NENAČRTOVANO  3. 12. 2018 - gledališče KU-KUC »Čarovnik Muzejko«; 

predstava bila manj primerna za otroke 1-3 let, vabljeni so 

bili otroci, ki vrtca ne obiskujejo in 1. razred (finančno 

pokrila občina v sklopu obdaritve).  

JANUAR, FEBRUAR  

Teden  brez  TV  in 

računalnika  

Načrtovali smo ga v sodelovanju z Muzejem Ormož in v 

povezavi z vsebino TKD projekta, vendar se glede vsebine 

dejavnosti nismo mogli dogovoriti. Zato smo se odločili, da 

v vrtec povabimo dedke in babice, ki nam predstavijo igre 

in igrače nekoč in danes (21. - 25. 1. 2019). Odziv je bil 

zadovoljiv, sodelovanje za otroke pa spodbudno, poučno.   

Radosti na snegu   Zaradi milih zim že 2 leti otrokom ne moremo omogočiti 

pravih zimskih radosti na snegu (odjuga, žlundra, premalo 

snega), zato smo dejavnosti prilagodili vremenskim 

razmeram.  

NENAČRTOVANO  28. 1. 2019 - obisk dijakov in njihovih mentorjev Gimnazije 

Ormož - pripravili so aktivnosti s področja naravoslovja- 

vulkani in eksperimenti z vodo. Otroci so z zanimanjem 

spremljali dejavnosti - prevoz dijakov je zagotovila OŠ  

Velika Nedelja (šolski kombi) in profesorji Gimnazije sami.  

7. 2. 2019, obeležimo slov.  

kulturni praznik  

Obisk knjižničarke Leonide Šumenjak, izvedla je pripoved 

slikanice na način »kamišibaj« - vsi otroci so bili obiska 

deležni, prilagojeno razvojnim značilnostim.  

MAREC, APRIL  
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Pust - udeležba na povorki v 

Ormožu  

5. 3. 2019- v okviru TKD projekta je starejša skupina 

otrok v sodelovanju z društvom Prleški železničar izdelala 

skupinsko masko – muzejski vlak in brzi vlak - prevoz 

otrok v Ormož so prevzeli starši, prejeli smo tolažilno 

nagrado za udeležbo na povorki (46 € - sredstva smo 

porabili za nakup otroških majic z logotipom šole oz. 

vrtca).  

ZDRAVSTVENA  

PREVENTIVA - obiski med.  

sestre Marjane Kelenc  

  

Izvedeni so bili 3 obiski medicinske sestre, vendar zaradi 

objektivnih razlogov s strani med. sestre ne v načrtovanih 

in dogovorjenih datumih. Med. sestra je pripravila zelo 

zanimive in otrokom primerne dejavnosti s področja 

zdravstvene preventive, vsebine: Zdrav način življenja, 

Prva pomoč za otroke in preprečevanje poškodb in Ko 

medvedek zboli.  

NENAČRTOVANO  Dramatizacija dijakov p. v. Gimnazije Ormož »Srečno do 

konca svojih dni«- (15.3.2019), vabljeni so bili tudi učenci 

1. razreda  

Obeležimo mednarodni dan 

knjig za otroke  

2. 4. 2019; obisk knjižničarke Leonide Šumenjak - v vsako 

skupino je prinesla veliko interaktivnih knjig.  

Poskrbimo za varnost  12. 4. 2019 - obisk reševalnega vozila, 15. 4. Kdo skrbi za 

našo varnost - uvod v dejavnosti v tem tednu; 16.4. obisk 

slov. vojske; 17. 4 obisk policijske enote, 18. 4. obisk 

gasilcev in evakuacija; načrtovano, a zaradi objektivnih 

razlogov s strani gosta ni bil realiziran obisk psa reševalca 

in njegove vodnice.  

Sodelovali so vsi otroci, dejavnosti in predstavitve so bile 

prilagojene njihovim razvojnim značilnostim.   

NENAČRTOVANO  24. 4. 2019 smo gostili gledališče KU-KUC, ki nam je ob 

obeležitvi svetovnega dne Zemlje zaigral igro Indijančica 

Oranžni žarek, ki je otroke nagovarjala k varovanju narave, 

pomenu ohranjanja narave za naša življenja, iskanju stika 

z naravo in s seboj. Igra je bila zelo zanimiva, otroci so v 

njej aktivno sodelovali, dobili indijanska imena in skupaj 

sestavili čutno pot.  

NENAČRTOVANO  25. 4. 2019 - Obisk župana Danijela Vrbnjaka – odzval se je 

povabilu otrok Vidkove igralnice, ki so ga v okviru projekta 

Pomahajmo v svet povabili, da predstavi svoje delo in 

načrte glede našega kraja.  

MAJ, JUNIJ  
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RAZISKUJEMO TRAVNIK  Zaradi vremenskih razmer in prestavljanja terminov za 

druge dejavnosti je bivanje v naravi potekalo na nivoju 

posameznih oddelkov in ne na ravni vrtca.  

Kolesarčki  (prometna 

preventiva)  

Načrtovano dejavnost 9. 5. 2019 smo zaradi slabega 

vremena morali prestaviti na 10. 6. 2019. Sodelovali so 

najstarejši predšolski otroci in učenci 1. razreda, ostali 

otroci pa so si aktivnosti ogledali. Finančno so nam 

dejavnost pokrili v največjem deležu Svet za preventivo v 

prometu Občine Ormož, lokalni donatorji in delež stroškov 

vrtec sam.  

NENAČRTOVANO  20. 5. 2019- smo v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem 

Ptuj Ormož - enota Ormož, obeležili svetovni dan čebel. 

Otroci so v vseh skupinah poustvarjali panjske končnice, 

čebelice, cvetlice … in spoznali pomen čebele za ohranjanje 

narave ter tradicijo čebelarjenja na Slovenskem.  

Teden športnih aktivnosti  Je potekal na nivoju posameznih oddelkov v tednu med 27. 

in 31. 5. 2019. Izvedene so bile naslednje aktivnosti: 

spomladanski kros, igre z žogo, rolanje/ kolesarjenje (Mali 

sonček).  

Miniolimpijada v Ormožu  24. 5. 2019 - udeležba otrok Vidkove igralnice na 6., letos 

mednarodni miniolimpijadi v Ormožu. Med številnimi 

tekmovalci (iz 8 vrtcev) in upoštevaje pogojev za trening 

(nimamo primerne športne infrastrukture za atletiko) smo 

bili s posamičnimi in skupinskimi dosežki več kot 

zadovoljni (3 medalje, 2 pokala).  

Slovo minimaturantov od 

vrtca  

Je potekalo v dogovoru z vzgojiteljicami. Bodoči prvošolčki 

so pripravili dramatizacijo, ki so jo v vrtcu predstavili 

svojim vrstnikom in priredili prevzem »vrtčevskega 

ključa«, staršem pa so se predstavili na zaključnem 

srečanju.  

Zaključek projekta Mali 

sonček s podelitvijo  

priznanj in medalj  

12. 6. 2019  smo v goste povabili paraplegika Igorja Plohla 

(učitelja in pisatelja), ki je otrokom predstavil 

paraolimpijske športe in lastno izkušnjo življenja invalida. 

Podelil jim je tudi priznanja in medalje, ki so si jih prislužili 

z aktivnim športnim udejstvovanjem v vrtcu v okviru 

športnega projekta Mali sonček.  
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Zaključek šolskega leta   Načrtovani 4. 6. 2019 smo zaradi napovedi slabega 

vremena prestavili na 11. 6. 2019. V dogovoru s starši smo 

zaključno srečanje opravili kot izlet z vlakom na letališče v 

Moškanjce. Strošek prevoza z vlakom so pokrili starši 

sami, na letališču pa smo si pod vodenjem letališkega 

osebja ogledali letališki vozni park in skoke padalcev.  

  

DEJAVNOSTI V POLETNIH MESECIH  

V mesecu JULIJU in AVGUSTU so bile skupine otrok združene po starosti (v juliju v 3 

skupine, v avgustu 2 skupini). Kot vzgojne dejavnosti so se izvajale igre s peskom, z vodo 

in drugo.   

  

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI  

  

So dejavnosti, ki so potekale kot medpodročne dejavnosti. Vanje se bili vključeni otroci 

stari od 4 do 6 let, glede na interes za posamezno vsebino. Za starše obogatitvene 

dejavnosti niso predstavljale dodatnega stroška.   

  

Dejavnosti, ki so jih izvajali zunanji sodelavci  

OBOGATITVENA  

DEJAVNOST  

Namenjeno 

otrokom  

Organizator/ izvajalec  

➢ Plavalno 

opismenjevanje  

5-6  let 

 stari 

otroci  

OŠ  Velika  Nedelja,  VI  enota 

 Podgorci/ izvajalec: Plavalni klub Ptuj 

(25.-29. Marec 2019).  

➢ Lutkovni abonma  Vsi otroci  Čarovnik Muzejko (gledališče KU-KUC) Kdo 

bo rešil dedka Mraza (vzgojiteljice vrtca)  

Srečno do konca svojih dni (dijaki predšol.v. 

Gimnazije Ormož)  

Indijančica Oranžni žarek (gledališče KU-KUC)  

➢ Mali raziskovalec  5 - 6 let stari 

otroci  

Maja Botolin Vaupotič (RK Ormož)- 

realizirano 1 krat tedensko (oktober do maj)- 

vključenih 6 otrok.  

➢ Kolesarčki  5 - 6 let stari 

otroci  

OŠ  Velika  Nedelja,  VI  enota  

Podgorci/izvajalec: Jumicar d.o.o.; realizirano 

10. 6. 2019- 4-6 let in 1. razred.  

  

Dejavnosti, ki so jih izvajale strokovne delavke vrtca  

  

OBOGATITVENA 

DEJAVNOST  

Namenjeno 

otrokom  

Izvajalec  
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Folklora  4 - 6 let stari 

otroci  

Martina Šoštarič, Maša Kokot; 1 krat tedensko (od 

oktobra do maja) - vključenih 14 otrok, otroci so 

sodelovali na naslednjih nastopih: 1. 12. 2018 na 

kulturni prireditvi "Oblekel sem zgodbo" in 29. 3. 

2019 na območni reviji otroških folklornih skupin 

Ringa raja.  

Angleščina  5 - 6 let stari 

otroci  

Silva Mori (realizirano; 1 krat tedensko (od oktobra 

do maja) - vključenih 10 otrok.  

  

DODATNE DEJAVNOSTI  

Staršem so bile ponujene Willemsove glasbene urice, ki pa zaradi slabega interesa niso 

bile realizirane.  

  

CELOLETNI PROGRAMI NA NIVOJU VRTCA in PROJEKTI  
  

➢ Zdravje v vrtcu (koordinatorka Andreja Žnidarič) in Zdravstveno preventivo smo 

izvedli po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravstvo ter s pomočjo ZD 

Ormož. Redno nas je obiskovala medicinska sestra, ki je izvajala vzgojo za zobno in 

ustno higieno. Otroci najstarejše skupine so bili v okviru zobozdravstva vključeni v 

projekt Za varne zobe. Sodelovali pa smo tudi z ZD Ormož - Center za krepitev zdravja, 

s strani katerega nas je 3x obiskala tudi medicinska sestra. Medicinske sestre in 

vzgojiteljice so bile pri svojem delu še posebej pozorne na higienske navade otrok in o 

tem osveščale tudi starše.  

  

➢ Prometno ozaveščanje otrok se je izvajalo kot medpodročna dejavnost.  

V okviru tega področja smo za vse otroke, stare od 4 do 6 let, izpeljali dejavnost 

KOLESARČKI (v sodelovanju z donatorji iz lokalnega okolja, Svetom za preventivo v 

prometu pri Občini Ormož in podjetja Jumicar d.o.o., delež stroškov pa je kril vrtec sam 

iz dodatnih dejavnosti). Sodelovali so tudi učenci 1. razreda OŠ Podgorci.  

  

➢ Mali sonček je vseboval različne dejavnosti s področja gibanja, ki so jih strokovne 

delavke umestle v svoje delovne načrte, saj so del redne dejavnosti. V mesecu juniju je 

otrokom medalje in priznanja podelil paraplegik Igor Plohl.   

  

➢ EKO vsebine smo v okviru medpodročnih dejavnosti izvajali v sklopu rednih 

programov oddelkov z naslednjimi cilji: učinkovito rabo naravnih virov (voda, 

odpadki, energija), vzgajanje za okoljsko odgovornost, vzgoja za zdrav način življenja 

v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane, gibanje), spoznavanje, sajenje, 

uporaba zdravilnih rastlin. Otroci so spoznavali pomen sodelovanja vseh v družbi za 

življenje.  

  

➢ GOZDNI VRTEC; V šolskem letu 2018/2019 smo prvič pristopli k mreži gozdnih 

vrtcev in šol. Gozdni vrtec pomeni uporabo bližnjega gozda oz. naravnega okolja za 
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igro, gibanje in učenje, ki ga izberemo na osnovi kriterijev, kot so dostopnost, zdravje 

in varnost. Pomeni tudi redno, pogosto - tedensko ali štirinajstdnevno obiskovanje 

gozda (ali drugega naravnega okolja), skozi celo leto. Pri dejavnostih smo upoštevali 

zmožnosti otrok in njihove individualne lastnosti. Raziskovanje in učenje ima 

značilnosti odprtega učenja, pomembno pa je tudi dobro počutje vseh v naravnem 

okolju. Sodelovali so otroci skupin Vidkova igralnica, Navihanci in Pikijeva igralnica.  

  

➢ TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK so nam zagotovili lokalni dobavitelji (seveda 

je strošek za živila deloma prevzel vrtec sam): domač kruh, mleko, maslo, med in 

jabolka. V projektu so sodelovali vsi oddelki.  

  

➢ TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE; realizacijo glej med »dejavnostmi in praznovanji«.  

  

➢ TEDEN STRPNOSTI - STOP OBREKOVANJU; v namen spodbujanja strpnosti med 

otroki smo v okviru Mednarodnega dneva strpnosti – dan za strpnost in 

prijateljstvo - letos prvič v vrtcu obeležili ta dan. Izvedli smo ga po navodilih 

Izobraževalnega centra Eksena, v najstarejših skupinah. Dva likovna izdelka smo 

poslali na natečaj, vendar nista bila izbrana za nagrado.   

  

➢ POMAHAJMO V SVET (SAY HALLO TO THE WORLD) je mednarodni projekt, preko 

katerega so se otroci najstarejše igralnice povezovali z otroci iz Litve. Sodelovali so v 

petih aktivnostih preko video omrežja, kjer so se lahko v živo videli, si pomahali in se 

naučili prvih tujih besed. Velik poudarek je bil namenjen predvsem spoznavanju druge 

kulture, običajev in načina življenja. Vrtec je s sodelovanjem pri projektu pridobil tudi 

časten naziv "Strpen vrtec«. Znanje, ki so ga majhni in veliki v projektu »Pomahajmo v 

svet« pridobivali, nas je vodilo k razumevanju, razumevanje pa k sprejemanju. 

Koordinacijo projekta je izvedla vzg. Silva Mori, sodelovali pa so otroci Vidkove 

igralnice.  

  

➢ Pomočnik vzgojitelja sem 2017 - 2018 Vrtec Podgorci pri OŠ Velika Nedelja je bil 

izbran na Javnem razpisu za izbor operacij “PRVA ZAPOSLITEV: Pomočnik vzgojitelja 

sem 2017-2018”. Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija 

mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih 

ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za 

zagotovitev trajnejših učinkov. Cilj javnega razpisa je zaposlitev pomočnikov 

vzgojiteljev začetnikov, za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem 

mestu pomočnika vzgojitelja v vrtcih, v javnoveljavnem programu za predšolske 

otroke. Vrtec mu nudi možnost ustreznega usposabljanja za pridobitev polne poklicne 

kvalifikacije in izpolnitev pogojev k pristopu na strokovni izpit po ustrezni zakonodaji. 

V obdobju B (1. 1. 2018- 31. 5. 2018) smo na projektno delovno mesto zaposlili 

kandidatko E. H. z ustreznimi razpisnimi pogoji, ki je uspešno opravila strokovni izpit. 

V obdobju C (1. 6. 2018-31. 10. 2018) smo na projektno delovno mesto zaposlili 
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kandidatko A. H. z ustreznimi razpisnimi pogoji. Naložbo sofinancirata Republika 

Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  

  

2.5. DELO STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV V VRTCU  

  

Delo strokovnih in drugih delavcev je natančneje opredeljeno v Aktu o sistemizaciji in v 

področni zakonodaji.  

  

Po 62. členu Kolektivne pogodbe v vzgoji in izobraževanju, ki pravi: Pedagoškemu delavcu 

s 35 let oz. pedagoški delavki s 30 let delovne dobe in od tega z dopolnjenimi 25 oz. 20 let 

v vzgoji in izobraževanju, se vzgojno delo zmanjša za dve uri na teden. To pravico imata 

vzgojiteljica Irena Kupčič in pomočnica vzgojiteljice Lidija Brumen. V dogovoru z 

vodstvom v tem času opravita drugo delo.  

  

DRUGE ZADOLŽITVE IN NALOGE  ODGOVORNA ZAPOSLENA  

➢ Dnevni pregled igrišča in igral  Lidija Brumen (v znižani obvezi)  

➢ Likovni kabinet  Marija Čuš, Martina Šoštarič   

➢ Telovadni pripomočki, vrtna hiška  Manuela Majhenič, Silva Mori  

➢ Knjižnica  Danica Fras  

➢ Glasbeni instrumenti  Blanka Bavlović  

➢ Rože   Mateja Kociper  

➢ Posteljnina, slinčki  Vsaka vzgojiteljica pomočnica za svoj 

oddelek  

➢ Naročilo higienskega materiala   Andreja Žnidarič  

➢ Zapisniki načrtovanja oz.  

vzgojiteljskih zborov  

Irena Kupčič (v znižani obvezi)  

➢ Darila za zunanje sodelavce in 

dekoracija vrtca (idejne zasnove in 

koordinacija)  

Manuela Majhenič  

  

SVETOVALNA SLUŽBA  

Svetovalno delo v Vrtcu Podgorci je opravljala Nataša Gregur.  

Svetovalno delo je bilo namenjeno:  

➢ otrokom s posebnimi potrebami in otrokom, ki imajo kakršne koli težave v razvoju 

(izvajanje dodatne strokovne pomoči, individualne ali skupinske pomoči),   

➢ strokovnim delavkam vrtca (pri načrtovanju, izvajanju, spremljanju in evalvaciji dela 

v oddelku ali s posameznim otrokom),   

➢ staršem (ob vključevanju otroka v vrtec, prehodu v šolo, ob dilemah o vzgoji otroka in 

njegovem razvoju, ob kritičnih dogodkih v družini (rojstvo, razveza, selitev, druge 
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družinske stiske), ob razvojnih, osebnostnih (čustvenih ali vedenjskih) težavah in 

stiskah otroka (odvajanje, hranjenje, spanje, bioritem, nemirnost, agresivnost, 

neupoštevanje meja,…), ob zagotavljanju ustrezne skrbi za otroka z motnjami v 

razvoju (posebnimi potrebami),…) in  

➢ vodstvu vrtca (pri načrtovanju, izvajanju, spremljanju in evalvaciji dejavnosti v vrtcu, 

izobraževanj, inovacijskih projektov, razvoja vrtca, ….).  

Svetovalna delavka je sodelovala tudi z zunanjimi ustanovami, sodelovanje pa je bilo 

povezano z vsakokratnimi konkretnimi potrebami udeležencev vrtca (otrok, staršev, 

vzgojiteljic in njihovih pomočnic ter vodstva vrtca). Izpeljala je tudi predavanje za starše 

šolskih novincev z naslovom »Šolska zrelost«.   

  

2.6. SODELOVANJE S STARŠI  

  

Informativni in oddelčni roditeljski sestanki  

Informativni roditeljski sestanek za novince za šolsko leto 2019/20je bil realiziran 30. 8. 

2018.  

Skupni roditeljski sestanek in prvi oddelčni roditeljski sestanki so bili realizirani 17. 9. 

2018.  

  

Drugi skupni in oddelčni roditeljski sestanki so bili realizirani 11. 6. 2019.  

  

Srečanja in delavnice s starši, z otroki in s strokovnimi delavkami vrtcev,  Starši so 

imeli možnost sodelovati pri pripravi in organizaciji ter izvedbi različnih delavnic. 

Namenjene so staršem in njihovim otrokom, pod vodstvom strokovnih delavk vrtca. 

Realizirani so bila 4 srečanja s starši: jesenski pohod, druženje in obdaritev na Stanici, 

spomladansko na nivoju oddelkov in skupni zaključni izlet.  

Starši so z velikim razumevanjem, v konstruktivnem dialogu in z ustrezno odzivnostjo 

pomagali pri realizaciji načrtovanih aktivnosti.   

  

Pogovorne ure  

Realizirane so bile vse pogovorne ure.  

  

2.7. SODELOVANJE Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIMI, ZDRAVSTVENIMI IN  

DRUGIMI ORGANIZACIJAMI  

  

OŠ Podgorci; souporaba telovadnice in knjižnice (po šolskem urniku), sodelovanje na 

kulturnih prireditvah in prireditvah za otroke; sodelovanje pri evakuaciji  

ZD Ormož; zobna preventiva in obisk zobne sestre, preventivni zobozdravstveni pregled; 

obisk medicinske sestre pediatrične ambulante  

GD Podgorci; evakuacija  

Policijska Postaja Ormož; varnost v prometu  

KTV Ormož: po dogovoru   



28   
   

Radio Prlek: po dogovoru; snemanje oddaje Male nogice  

Knjižnica Ormož; obisk knjižničarke  

Gimnazija Ormož; praksa dijakov  

TD Podgorci; nastopi otrok, obiranje grozdja  

JSKD Ormož; revije in srečanja  

  

2.8. MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM  

  

V okviru projektne zaposlitve »Pomočnik vzgojitelja sem 2018« smo do 30. 10. 2018 

izpeljali  opravljanje pripravništva in pripravo na strokovni izpit eni pomočnici 

vzgojiteljice. Uspešni pa smo bili tudi na novem razpisu, tako da smo od 1. 5. 2019 zaposlili 

novo pomočnico vzgojiteljice.  

  
2.9. SODELOVANJE S ŠOLAMI, KI IZOBRAŽUJEJO DELAVCE ZA POTREBE  

VZGOJE PREDŠOLSKIH OTROK  

  

Vrtec Podgorci je omogočil opravljanje obvezne prakse 6 dijakom predšolske vzgoje 

Gimnazije Ormož.  

  

 2.10.  PROGRAM STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA DELAVCEV VRTCA  

  

ŠTUDIJSKE SKUPINE 2018/2019  

Vse strokovne delavke so se udeležile študijskega srečanja v mentorskem središču VIZ 

Vrtec Ormož. Skupine sklicuje in vodi Zavod RS za šolstvo.  

  

KOLEKTIVNA IZOBRAŽEVANJA  

Načrtovana kolektivna izobraževanja stopijo v realizacijo leta 2020 zaradi zasedenosti 

izvajalcev.  

  

INDIVIDUALNA IZOBRAŽEVANJA  

Bodo potekala v dogovoru z ravnateljem. Vsebina bo vezana na dejavnosti vrtca.  

Zdravje v vrtcu (NIJZ Maribor)- Andreja Žnidarič,  

Izobraževanje za mentorje folklornih dejavnosti-  Martina Šoštarič,  

Mali sonček- Martina Šoštarič,   

Povezovanje in razumevanje otrok s pomočjo zgodb- Silva Mori,  

Mednarodna konferenca »Pomahajmo v svet«- Silva Mori, Posvet 

Skupnosti vrtcev Slovenije- Andreja Žnidarič.  

  

 2.11.  PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV VRTCA  
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VZGOJITELJSKI ZBOR (PEDAGOŠKE KONFERENCE IN NAČRTOVANJE ENOTE)  

Izpeljani so bili vsi načrtovani timski sestanki.  

  

STROKOVNI AKTIVI  

Realizacija programa medobčinskega aktiva vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za 

šolsko leto 2018/2019  

  

Časovni okvir  
VSEBINA SREČANJA  

Število naših 

strokovnih delavk  

Oktobernovember 

2018  

Odgovornosti in izzivi strokovnih delavcev 

vrtca pri delu z otroki s posebnimi 

potrebami- prilagoditve izvajanja kurikula  

3  

 (moderator: Nataša Gregur, k predstavitvi 

študij primerov in lastne prakse vabim vse, ki 

imate v skupinah OPP)  

 

Januar  

2019  

CELOSTNA ZGODNJA OBRAVNAVA OTROK S 

PP – kaj prinaša v vrtce?  

(izvajalec: Nataša Gregur, zunanji sodelavci - v 

dogovarjanju s Strokovnim centrom Pomurje 

ali  

Vrtcem Anice Černejeve Celje)  

3  

Marec  

2019  

OTROCI, KI POTREBUJEJO VEČ 

POZORNOSTI –  1. izvedba: vzgojno 

zahtevnejši in nemirni otroci  

(izvajalka: Nataša Gregur, zainteresirani str. 

delavci v vrtcu)  

3  

Maj 2019  ADHD   

(organizacijsko OŠ Stanka Vraza Ormož)  

6  

  

 2.12.  KADROVSKI, MATERIALNI IN DRUGI POGOJI, POTREBNI ZA  

URESNIČITEV VZGOJNEGA PROCESA  

  

Za uresničitev vzgojnega procesa so zagotovljeni primerni in ustrezni kadrovski pogoji. 

Vse strokovne delavke imajo zakonsko zahtevano ustrezno izobrazbo in ostale pogoje za 

delo v vrtcu.   

Materialni in prostorski pogoji pa niso primerni. Vrtec Podgorci je bil sicer v letu 2013 

energetsko saniran (zamenjana streha, obnovljena fasada, zamenjano stavbno pohištvo) 

ter igrišče povečano. V posameznih letih prej je bilo v igralnicah zamenjano pohištvo, 

vendar se je igralne kotičke zamenjevalo s kotički iz okoliških vrtcev, kjer se je zagotovila 

novogradnja (npr. iz Ormoža, iz Velike Nedelje).   
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Glede na obstoječe (in načrtovano) število vključenih otrok v 4 oddelkih ne zagotavljamo 

nekaterih predpisanih materialnih in prostorskih pogojev, kar naše otroke in zaposlene 

postavlja v neenakovreden položaj v primerjavi z drugimi vrtci po občini. Moten pa je tudi 

vzgojni proces.   

Od 10. 9. 2018 do 1. 12. 2018 se je v kuhinji Vrtca Podgorci pripravljalo kosila za OŠ 

Podgorci. S tem smo s prenosom nekatere opreme iz OŠ Podgorci in OŠ Velika Nedelja in 

novimi nabavami nekoliko posodobili opremo kuhinje in tako v tistem trenutku olajšali 

pripravo obrokov. Nabavljena oprema se je ob ukinitvi prenesla v šolske kuhinje. Kljub 

temu je tudi kuhinja potrebna prenove.  

V vrtcu je še sicer funkcionalna IKT oprema (1 stacionarni računalnik za vzgojiteljice, 1 

prenosni računalnik za delo z otroki, 1 projektor, 1 platno, 1 tiskalnik, 1 fotokopirni stroj, 

1 digitalni fotoaparat, 1 diktafon in 4 cd-predvajalniki), vendar je tudi vsa ta oprema 

dotrajana in ne omogoča hkratne uporabe več strokovnih delavk. V šolskem letu 

2018/2019 smo preko razpisa MIZŠ nabavili 2 prenosna računalnika s pripadajočo 

programsko opremo.  

  

V šolskem letu 2017/2018 je Občina Ormož pristopila k reševanju prostorske stiske in 

zagotovila finančna sredstva v občinskem proračunu (za l. 2018). V pozni spomladi 2019 

je nastala projektna zasnova prizidka in obnove obstoječe stavbe, izrisan je načrt, potekal 

je prvi koordinacijski sestanek, na katerem smo bili projektantka, župan občine Ormož, 

pristojni iz občinske uprave, ravnatelj, hišnik in strokovne delavke. Na koordinacijskem 

sestanku smo uskladili predloge in potrebe, ki jih je projektant upošteval. Trenutno 

pristojne službe pridobivajo vsa potrebna soglasja in gradbeno dokumentacijo. S strani 

župana nam je bilo potrjeno, da bo prenova in prizidek urejen do leta 2022.    

  

Pri oblikovanju realizacije letnega načrta Vrtca Podgorci so sodelovale vse strokovne 

delavke vrtca na vzgojiteljskem zboru, dne 4. 9. 2019, 16. 9. 2019 pa je realizacija LDN 

vrtca bila predstavljena staršem na skupnem roditeljskem sestanku.  

  

Pripravila pomočnica ravnatelja za vrtec:  

Nataša Gregur, 

univ. dipl. psih.  

  

  

3. ZAKLJUČEK   

  

Poročilo je nastalo na osnovi poročil strokovnih delavcev in so ga pripravili pomočnik 

ravnatelja Marjan Škvorc in ravnatelj Stanislav Bezjak ter pomočnica ravnatelja za vrtec Nataša 

Gregur.  

  


