
POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA DELA VRTCA CVEN
                         ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

ODDELKI IN KADER

Šolsko leto 2019/20 je bilo leto velikih sprememb. S prvim septembrom 2019 je zaslužen pokoj
nastopila dosedanja pedagoška vodja, ga. Biserka Škrinjar in njeno mesto sem prevzela Marjeta
Zmazek.
Septembra smo pričeli z delom v treh oddelkih in sicer: heterogeni oddelek 1-3 let (10 otrok),
kombinirani oddelek 2-4 let (14 otrok) in kombinirani oddelek 3-6 let (18 otrok). Število otrok se
je  po novem letu  2020 v  oddelku 1-3 povečalo  za  tri  otroke  (eno deklico  so  zaradi  selitve
izpisali); dva otroka sta prešla v oddelek 2-4 letnih otrok, iz tega oddelka pa en otrok v oddelek
3-6 letnih otrok.  
Vrtec je bil s 13. 3. 2020,  kakor vsi vrtci, zaradi razglašene epidemije Covid-19, zaprt. 
Po ponovnem odprtju vrtca (18. maja 2020), se je v oddelek 1-3 let vključil še en otrok. 
Po priporočilih NIJZ in MIZŠ smo oblikovali Načrt ob ponovnem odpiranju vrtcev, kjer smo
sledili priporočilom in tako oblikovali manjše skupine oddelkov prvega in drugega starostnega
obdobja  (brez  združevanja  otrok  in  prehajanja  zaposlenih).  Vsak  oddelek  je  bil  zaključena
skupina z istim vzgojnim timom in obratovalnim časom. 
V tednu od 18. do 22. 5. 2020 smo delovali v treh oddelkih in sicer: en oddelek 1. st. obd. (9
otrok-v rdeči igralnici); dva oddelka 2. st. obd. (5 otrok-v zeleni igralnici in 8 otrok v učilnici
POŠ-zraven knjižnice). 
V tednu od 25. do 29. 5. 2020 se je število ponovno vključenih otrok povečalo, tako da smo
oblikovali kar štiri oddelke in sicer: dva oddelka 1. st. obd. (7 otrok-v rdeči igralnici in 6 otrok v
rumeni igralnici); dva oddelka 2. st. obd. (6 otrok-v zeleni igralnici in 8 otrok v učilnici POŠ).
Ker pa kadrovsko nismo mogli zadostiti priporočilom NIJZ (sedem strokovnih delavk in štirje
oddelki), smo za pomoč in sodelovanje v oddelku 2. st. obd., prosili našo svetovalno delavko, ga.
Jelko Kodba. 
S 1. junijem, ko je bilo v vrtcu skupaj ponovno vključenih 43 otrok, smo sledili priporočilom, ob
nadaljnjem  sproščanju  ukrepov  in  delovali,  kakor  pred  zaprtji  vrtcev,  torej  v  treh  matičnih
oddelkih. 
Tako je število otrok v vrtcu  bilo septembra 42 in maja 45. 
Prav v nobenem oddelku ni bilo otroka s PP.
Kadrovska zasedba je bila v skladu s sklepom Občinskega sveta.

Krajše  odsotnosti  strokovnih  delavk  smo  ob  ustrezni  organizaciji  dela  nadomeščale  znotraj
kolektiva.

PUD iz Gimnazije F. Miklošiča Ljutomer – smer VPO, v tem šolskem letu 2019/20 ni opravljal
noben dijak. Njihova prisotnost v oddelkih bi bila vsekakor zelo dobrodošla, saj bi pomagali
manjšati  obremenitev  strokovnih  delavk,  občasno pa  zagotavljati  tudi  dodatno spremstvo  ob
odhodu starejših otrok izven objekta vrtca (sprehodi, predstave v KD Ljutomer)
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V poletnih mesecih so  v juliju in avgustu bili formirani od enega do treh oddelkov. V juliju in
avgustu  je  vrtec  obiskovalo  5-16  otrok  prvega  starostnega  obdobja  in  8-18  otrok  drugega
starostnega obdobja.
Vrtec je bil med poletjem ves čas odprt.  To smo podpirali s spremembami cen programov in
olajšavami staršem, ki smo jih dobili s sklepom Občine Ljutomer, z dne 27.1.2020 (po prejetem
sklepu o zaprtju vrtca na 1.skupnem roditeljskem sestanku): »Novi sklep ne določa več, da se
za dneve zaprtja vrtca staršem ne obračunava prispevek«. 
»Višina olajšav za počitniško in bolniško odsotnost otroka se ne spreminja, z novim sklepom
pa se določa, da se vse olajšave, torej subvencionirana cena, počitniška in bolniška odsotnost
obračunavajo le za otroke, za katere starši niso upravičeni do financiranja ali sofinanciranja iz
državnega proračuna«.

V poletnih mesecih, smo zaradi letnih dopustov kadrovsko bili prepolovljeni. Strokovne delavke
smo deset dni bile primorane podaljšati prisotnost v oddelkih (cca 1 uro), da se je zagotovila
varnost  otrok.  Tako  je  bilo   oteženo  tudi  koriščenje  pripadajočega  odmora  oz.  je  bil  ta
minimalen. Oteženo je bilo tudi generalno čiščenje naših čistilcev, saj so bili otroci ves čas v
vrtcu (takrat sicer v enem oddelku), tako da se je glavnina čiščenja prenesla na popoldanske ure
in dneve med vikendi. 

Organizacijsko  vodenje  vrtca  in  pedagoško  vodenje  sem  kot  pomočnik  ravnatelja  v
sistematiziranem deležu 0, 15%  izvajala Marjeta Zmazek in sicer za potrebe org. in pedagoškega
vodenja. Opravljala sem tudi delež organizatorja ZHR.
Pogosto sem delo (org. zadeve ipd.) opravljala tudi doma. Realizacija ped. vodenja za šolsko leto
2019/20 je zapisana v posebnem poročilu.

POSLOVNI ČAS VRTCA

Vrtec je s septembrom pričel s poslovanjem 10 delovnih ur t.j. od 5.30 do 15.30 ure.
S 13. marcem 2020, ko je bila v Sloveniji razglašena epidemija Covid-19, je kakor vsi vrtci, bil
zaprt tudi naš vrtec na Cvenu. In sicer vse do ponovnega odprtja vrtca, 18. maja 2020. Takrat so
se z anketo (po elektronski pošti) pokazale potrebe staršev po podaljšanem varstvu otrok in sicer
za pol ure, oz. zamika od 6.00 do 16.00. ure. To nam je bilo odobreno s strani ustanoviteljice.
Občasno pa smo zaradi potreb posameznih staršev delovni čas podaljšali še za petnajst minut
(zjutraj). Kader smo v tem primeru zagotavljali z reorganizacijo dela za tisti dan.
Prisotnost otrok v med prazničnih dneh smo ugotavljali sproti z anketo in ustrezno organizirali
delo.
V poletnih mesecih je bil odpiralni čas ob 6.00 (glede na anketo), zapiralni ob 16.00.
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PRIORITETNA NALOGA

Prioritetna  naloga  v  letošnjem  šolskem  letu  je  bila:  »Formativno  spremljanje  v  podporo
učenju,  s  poudarkom  na  učnem  okolju«, ki  je  bila  tudi  tema  letošnjih  izobraževanj  na
študijskih srečanjih. Ob tem smo izpostavili Otrokov dan v vrtcu. Nadaljevale smo z izvajanjem
prioritetne naloge zadnjih štirih let  – Rekonceptualizacija časa v vrtcu. Uspešne smo bile pri
fleksibilnosti  v  izvajanju  načrtovanih  dejavnosti  (prostor,  čas).  Vzgojiteljice  za  načrtovanje
ostajajo  uro  dalj  na  delovnem mestu.  Načrtovanje  in  odmori  se  izvajajo  v  času  počitka.  V
primeru kadrovskega izpada, pa se pokriva manjko kadra in načrtuje doma.

RAZVOJNI NAČRT

V razvojnem načrtu smo si zastavile kratkoročne in dolgoročne cilje. Zastavljene kratkoročne
cilje na strokovnem področju smo skoraj v celoti realizirale. Nemoteno so se izvajale vsebine, ki
postajajo del življenja vrtca. Realizirali smo zasaditev drevesa ob peskovniku (za senco), tudi
postavitev tobogana po hribčku (donacija staršev ob novoletnem obdarovanju otrok), preureditev
visoke zeliščne grede in okvirja peskovnika. Sproti smo ustvarjali čutno pot (tip, vid, voh), na
travi in kamenčkih majhnega igrišča.
Kotiček in prostor, prepleten s trakovi, smo obnovili. Menjali smo deski na igralu avtomobila in
vezni steber na gugalnici.
Tako smo v okviru Razvojnega načrta realizirali načrtovano.

SODELOVANJE V PROJEKTIH

V  okviru  Zdrave  šole-zdrav  vrtec,  smo  v  sodelovanju  z  ZD  Ljutomer  uspešno  izvedli  in
zaključili podprojekt: Zobni alarm (za otroke od 2-6 let); izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk,
Turizem in vrtec ter Mrežo gozdnih vrtcev. Sodelovali smo v projektu Eko nahrbtniku- Zeleni
žabici, ki pa je ob priporočilih NIJZ, nismo zaključili v načrtovani obliki. Izvedli smo jesenski,
zimski in poletni Teden brez igrač. Po priporočilih pa ni bil izveden projekt Varno s soncem, a
kljub temu smo ustrezno prilagodile dejavnosti na prostem (prilagajanje glede na vročino). 
Kot  člani Mreže gozdnih vrtcev SLO smo marsikatero dejavnost (v veliko veselje otrok) izvajali
v naravi. 
Sodelovali  smo pri  humanitarni  akciji  zbiranja  zvezkov (Karitas),  vendar  tudi  to  v drugačni
obliki, kjer smo se odzvale tudi strokovne delavke.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Obogatitvene dejavnosti smo izvajali po LDN vrtca,  vse do zaprtja vrtcev, 13. 3. 2020 (Pevski
zbor, Lutkovni abonma, Vrtec in šola z roko v roki: športne igre, Tržnica s sadjem, sprehod,
Pokaži,  kaj  znaš,  Preberi  mi pravljico;  izposoja slikanic v šolski  knjižnici  – ob ponedeljkih;
Ustvarjalnice MIŠ-MAŠ). Izvajalci so bili strokovni delavci vrtca in našega Zavoda. Tudi letos
ni bilo načrtovane izvedbe učenja tujega jezika, saj učiteljica ni imela na razpolago ur za vrtec. 
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Izpostavljam sodelovanje z učenci POŠ Cven, s katerimi smo enkrat mesečno izvajali skupne
aktivnosti;  učenci  pa enkrat  tedensko brali  otrokom najstarejše skupine.  Zadovoljstvo je bilo
obojestransko in oboji so ob tem izvajanju veliko pridobivali.
Otroci  so  sodelovali  v  programih  Predšolska  bralna  značka,  ki  pa  je  nismo  zaključili  v
sodelovanju s starši (lutkovna predstava), temveč v okviru posameznega oddelka. 
Okrnjena  je  bila  izvedba  nalog  športnega  programa  Mali  sonček  in  tako  prilagojena  ter
zadovoljiva za prejetje doseženih priznanj.
Odpovedano je bilo tudi sodelovanje predšolskih otrok v programu Morski konjiček (plavalni
tečaj) in letovanje-Vrtec v naravi, v Libeličih na Koroškem.

SODELOVANJE Z OSTALIMI- obogatitev programa

GLASBENA ŠOLA Slavka Osterca Ljutomer:
 - ogled glasbene pravljice (Dom kulture Ljutomer; otroci pred vstopom v OŠ) 

GFM Ljutomer: 
- Izobraževanje v sklopu programa Munera (strokovne delavke)

ŠZ Ljutomer:
- Dan športa v ŠIC-u (udeležili so se ga otroci od 4-6 let)
- Mini olimpijada (predšolski otroci)

JSKD Ljutomer:
- Lutkovni abonma za otroke od 5-6 let (pet predstav)

POŠ Cven:
- Bralne urice za otroke najstarejše skupine (1x tedensko so brali učenci 5. razreda)
- Vrtec in šola z roko v roki (1x mesečno: sprehod, športne igre, sodelovanje na Tržnici s

sadjem,…)
- Obiski šolarjev v vrtcu in otrok starejše skupine v 1. razredu

ZD Ljutomer:
              - obisk ustne higieničarke (projekt: Zobni alarm)
TD Cven:

- Kožühanje na Grünti (starejši oddelek)
- Soorganizacija obiska dedka Mraza v oddelkih vrtca            

ŠD Cven:
- Igre brez meja (otroci in starši), na velikem travniškem igrišču

KD Cven:
- Predstava za otroke (ob Tednu otroka) v Zadružnem domu Cven
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GD Cven:
- Obisk gasilcev ob mesecu požarne varnosti

SODELOVANJE S STARŠI

Starši so se zelo različno vključevali v življenje vrtca. Posamezniki so bili zelo angažirani in 
zainteresirani za dogajanje v skupini otroka in vrtcu, kar nekaj pa jih je bilo, ki so se dodatnim 
dejavnostim za otroke in starše izogibali. 
Do razglasitve epidemije Covid-19, smo izvedli načrtovane skupne dejavnosti za otroke in 
starše:
      - september 2019- 1. skupni roditeljski sestanek (predavanje o disleksiji, v KD Ljutomer)

- oktober 2019  – Ogled lutkovne predstave KD Cven, v Tednu otroka in Igre brez meja na 

travniškem igrišču -ŠD Cven 

- november 2019- 2. skupni roditeljski sestanek 

Dejavnosti, ki so odpadle:

- december 2019 ali januar 2020 – Igre na snegu  (ni bilo snega).

- marec 2020  -  3. Dan staršev  

- april  2020 - Zaključek PBZ 

- maj 2020  - Orientacijski pohod z babicami in dedki, ob Dnevu družine

      - junij 2020 – Zaključna prireditev 
Sodelovanje staršev v lutkovni  skupini je odpadlo.

Odpadla pa je tudi običajna oblika vpisa otrok novincev, za šolsko leto 2020/21 (tokrat izvedena
po elektronski ali navadni pošti) in s tem tudi sestanek za starše otrok novincev. S smernicami
postopka vpisa in samem uvajanju otrok v vrtec, so bili seznanjeni po navadni pošti.

Svet  staršev vrtca  je  bil  sklican  enkrat  (septembra  2019).  Na  prvem  sestanku  so  se  člani
seznanili z Analizo LDN za 2018/19 in sprejemali LDN vrtca za 2019/20. Povezali smo se tudi s
predsednico Krajevne skupnosti  Cven. Predsednica Sveta staršev po tem sestanku ni sklicala
nobenega. 
Kot pomočnica ravnatelja vrtca sem člane Sveta staršev, kakor tudi ostale starše sproti obveščala
(po elektronski pošti) o novostih, ki so sledile z zaprtjem vrtcev, s ponovnim odprtjem in ob
sproščanju ukrepov v vrtcu.
Nabiralnik »Predlogi-pripombe-pohvale« je bil  vse leto prazen.  V zaključku šolskega leta  so
starši izpolnili anketni vprašalnik (analiza v Analizi pedagoškega vodenja 2019/20).

Udeležba na pogovornih urah in roditeljskih sestankih je bila zadovoljiva. 

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
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Ob nenehnem lastnem individualnem izobraževanju,  sem se udeležila  izobraževanj  v  sklopu
GFML  (Munera-  Umetnost  in  jezik)  in   večina  strokovnih  delavk  vrtca  pa  sodelovanja  v
izobraževalnem projektu GEM; vse smo se udeležile sklica 1. študijske skupine. Preko programa
Katis smo tri strokovne delavke sodelovale v izobraževanju na daljavo, ki je potekalo v času
čakanja na domu.
V letošnjem šolskem letu strokovne ekskurzije, za strokovne delavke vrtca, ni bilo načrtovano.

ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM 

Z ušivostjo smo se ubadali ciklično skoraj vsaka dva meseca. O pojavu uši smo obveščali starše,
tudi takrat, kadar so se pojavile v podružnični šoli. Vsakokrat smo to težavo uspešno rešili.
Sicer  so  bili  otroci  na  splošno  zdravi  in  ni  bilo  kakšnih  resnejših  bolezni,  imeli  smo  eno
poškodbo. 

Inšpektor  nas v tem šolskem letu ni obiskal.

V začetku šolskega leta smo v sodelovanju vseh zaposlenih v vrtcu, pripravili Načrt čiščenja in
mesečno vodili evidenco čiščenja in razkuževanja igrač v oddelkih.
Ob  ponovnem odprtju  vrtca,  je  bil  izdelan  Načrt  aktivnosti  za  postopno  odpiranje  vrtca  in
kasneje  še  Načrt  aktivnosti  ob  nadaljnjem  sproščanju  ukrepov  vrtcu,  kjer  smo  sledili
priporočilom  MIZŠ  in  NIJZ  (večkratno  zračenje  prostorov,  razkuževanje  igrač,  površin,
umivanje  rok,  upoštevanje  varnostne  razdalje,  uporaba  zaščitnih  mask,…)  s  čimer  so  bili
seznanjeni tako zaposleni kot starši otrok.

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI

Sodelovali smo z vsemi v LDN navedenimi institucijami, razen v aktivnostih, ki so bile zaradi
epidemije Covida-19 odpovedane.
Ob tem izpostavljam sodelovanje z vrtci UE Ljutomer: 

Sodelovanje  na  strokovni  ravni  (Aktivi  ped.  vodij,  seminarji,  predavanja,  izmenjava

aktualnih informacij)

           Sodelovanje pri izvedbi skupnih aktivnosti: 

- Dan športa v ŠIC-u, Ljutomer (oktober2019)

- Mini olimpijada (januar 2020)

           Odpadle skupne aktivnosti:

- Likovna kolonija (junij 2020)

- Mavrični vrtiljak, ŠIC- Ljutomer (april 2020)

- Dan prijateljstva v vrtcu  Mala Nedelja (maj 2020)

- Plavalni tečaj (marec 2020)
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- Zaključek Eko nahrbtnika Zelena žabica, vrtec Stročja vas (maj 2019)

PROSTORSKI POGOJI IN OPREMLJENOST

Realizirano zaradi nujnosti:
- Nakup odejic za ležalnike (povečanje otrok,  ki potrebujejo počitek) in nepremočljivih

podlog
- Menjava dveh radiatorjev (v rd. in ru. igralnici) in bojlerja za vodo
- Pleskanje veznega hodnika, garderobe starejših otrok, kabineta in pisarne (zaradi poplav-

počila cev aparata za vodo)
- Menjava lesenega okvirja na peskovniku, veznega stebra na gugalnici in ohišja visoke

grede
Realizirano po načrtu:

- senčilo za okroglo okno - v oddelku rdeče igralnice in senčila za vrata - na teraso zelene
igralnice (odobreno iz prejšnjega šolskega leta)

- Menjava vrat na teraso (rdeče igralnice)
Že najmanj šesto leto zapored je ostala nerealizirana večina načrtovanih izboljšav!!! Tako
se v naslednje leto prenaša ureditev /nabava:

- Pleskanje nekaterih prostorov in sanacija zidnih razpok
- Zaščita za peskovnik 
- Vhodna vrata (1) in vrata na teraso (2)
- Nakup didaktičnega materiala za v oddelke
- Blazine za telovadbo (za predšolske otroke), žoge
- Stolčki in mizice
- Sedežni kotiček za vse tri oddelke
- Kuhinjski kotiček za dva oddelka

V vzdrževanje zgradbe se je od izgraditve dalje vlagalo le v najnujnejše. Posamezni prostori
vrtca  (vključno z vsemi stropi) vse od izgradnje niso bili prepleskani. Od zadnjega pleskanja
zidov je preteklo že več let  in  kar vpijejo po obnovi.  Nenazadnje je takšno zanemarjanje v
nasprotju z zagotavljanjem zdravega okolja za otroke in zaposlene!!
Zaradi posedanja se na zgradbi pojavljajo razpoke, ki niso zanemarljive dolžine in širine.
Vsa vrata so potrebna menjave,  saj  ne tesnijo in iz vidika varnosti je tudi vprašljiva varnost
vhodnih vrat pred vlomi….

Finančna opredelitev nabavljenega je v poročilu računovodstva. 

DONACIJE

Ob donacijah  je bil edini večji finančni donator podjetje Makoter d.o.o (500€). :
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-  Ker je zaradi Covida-19 odpadlo letovanje Vrtca v naravi v Libeliče, ni bilo potrebno
kriti  stroškov za  plačilo  prevoza  otrok.  Tako ta  celoten  znesek in  ostanek  zneska  iz
prejšnjega leta, ostaja na razpolago za nakup gugalnice na majhnem igrišču.

- Starši so za obdarovanje otrok, ob prihodu dedka Mraza, prispevali 10 €, s čimer smo
nabavili  slikanice   za  otroke  in  kupili  skupno igralo  (po želji  staršev)  -   tobogan za
hribček, na majhnem igrišču.

- Vzgojiteljici sva donirale nakup gugalnice za malčke in lesenih grabljic za večje otroke.
- Cvetlice Vrtnarstva Brunec iz Veržeja (zasaditev pred vrtcem).

Zapisala: Marjeta Zmazek                                                                                   Cven, avgust 2020
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