LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

Temeljna usmeritev:

»RADOSTNO POJEMO IN PLEŠEMO!«

Vzporedni vsebinski usmeritvi:
- »Buščina - to je moj jezik« oz. ohranimo živa naša narečja, z3tu guw3rimo tuj pu buško;
- »Uživajmo v naravi«, doživljajmo njene lepote in jo varujmo!

Zapojmo in zaplešimo,
naj radost zaživi!
Vsem radost podelimo,
radost naših, otroških dni.

Kaj zmoremo in znamo,
pokažimo zdaj mi,
le s pesmijo in plesom
obogatimo naše dni!

1. ORGANIZACIJA IN POSLOVNI ČAS VRTCA

Vzgojno varstvena enota Bovec je organizacijska enota pri Osnovni šoli Bovec. Osnovna šola Bovec je
javni vzgojno-izobraževalni zavod s sedežem v Bovcu. Ustanovila jo je Občina Bovec z Odlokom o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bovec dne 16.07.1997.
V sestavi zavoda delujejo:
-

centralna šola v Bovcu,

-

dislociran oddelek OŠ v Soči in na Žagi

-

organizacijska enota otroškega vrtca v Bovcu, z dislociranim oddelkom na Žagi;

V okviru organizacijske enote otroškega vrtca delujejo


Vrtec Bovec, Mala vas 121, 5230 Bovec, tel. 05 38 96 072, mobitel prvega nadstropja: 031
602 047

Poslovni čas enote: 6.30 – 15.30


Dislociran oddelek Žaga, Žaga 29, 5224 Srpenica, tel. 031 308 277

Poslovni čas oddelka: 6.30 – 15.30

Odgovorna oseba je ravnatelj OŠ Bovec Iztok Kenda.

Vrtec, kot enoto pri Osnovni šoli Bovec, poleg ravnatelja upravlja Svet šole Osnovne šole Bovec. Vrtec
ima svojega predstavnika v svetu šole s strani staršev (Vesna Kovač) in s strani delavcev (Ana Mlekuž).
Za pedagoško vodenje vrtca je zadolžena Erna Wojčicki Germovšek.
Vzgojno delo v oddelkih izvajajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, kot so navedene v poglavju
Delo strokovnih in drugih delavcev v vrtcu.

Upravne zadeve za VVE izvaja računovodstvo in tajništvo OŠ Bovec.
Tajnica: Ingrid Vujačić
Računovodja: Nada Mlekuž

Drugi strokovni delavci - delavci OŠ Bovec, ki dopolnjujejo pedagoško obveznost v VVE:
Svetovalna delavka: Ida Šemrov
Logopedinja: Manica Prelec
Mobilna rehabilitacijska specialna pedagoginja: Katja Torkar

Tehnično osebje:
Marko Komac – hišnik-vzdrževalec (šola in VVE)
Vladko Kenda – hišnik – vzdrževalec (šola in VVE) za polovični delovni čas
Tjaša Klinkon – vodja šolske kuhinje
Zdenka Prezelj – čistilka, delavka v kuhinji
Nadja Hrovat – čistilka
Katarina Koren – gospodinja (šola in VVE na Žagi)

Prehrana:
Za OŠ Bovec in VVE Bovec je v okviru zavoda organizirana priprava prehrane, ki ustreza otroškim
potrebam. Nabava hrane pri najbližjih oz lokalnih distributerjih je skupna za vse šole. Hrana se kuha v
šolski kuhinji in se dnevno vozi v VVE Bovec in dislocirani oddelek na Žagi. Vodja šolske kuhinje je
učiteljica biologije in gospodinjstva Tjaša Klinkon.

2. PROGRAMI VRTCA
Vrtec izvaja:
a) celodnevni program, ki traja 9ur in 30 minut, se izvaja v oddelkih prvega in drugega
starostnega obdobja
Program se izvaja dopoldne in obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok.
Poldnevni program se izvaja, kadar je dovolj prijavljenih otrok za oblikovanje cele skupine v enem
starostnem obdobju. V letošnjem šolskem letu ni dovolj prijavljenih otrok, zato se poldnevni program
ne izvaja.
S šol. letom 2018/19 je Ministrstvo za šolstvo izdalo priporočilo za organizacijo krajšega programa, oz
140- urne priprave na šolo za otroke, ki niso vključeni v vrtec (kot je v času obvezne priprave na šolo
že bilo; program pa naj bi financirale občine). V našem primeru to priporočilo nima veljave, saj imajo
vsi starši potrebo po celodnevnem varstvu svojih otrok. Vrtec tudi ne izvaja programov v
vzgojnovarstvenih družinah .

Obratovalni dnevi vrtca:
Vrtec je odprt ob delovnikih, ob sobotah, nedeljah in praznikih je zaprt.


Zunanji oddelek Žaga je zaprt v času vseh šolskih počitnic. Otroci, ki potrebujejo varstvo, se v
tem času vključijo v enoto Bovec.



V času jesenskih, božičnih, zimskih ali prvomajskih počitnic oz. prostih dni med prazniki po
šolskem koledarju, in v kolikor se po anketi izkaže, da varstvo potrebuje manj kot polovica
otrok ene skupine, upoštevajoč skupino z najnižjim številom otrok, se vrtec zapre v celoti.



V času poletnih počitnic, v kolikor bo potreba po večjih popravilih oz posegih in v času
generalnega čiščenja (predvidoma zadnji teden v avgustu), bo vrtec v Bovcu zaprt, za vse
otroke pa bo odprt oddelek na Žagi.

Dnevni red v programih vrtca - jasli:
6.30 – 8.15

prihajanje otrok, spontane dejavnosti po želji otrok

8.15 – 9.00

priprava na zajtrk, zajtrk

10.00

sadni obrok

9.00 – 11.15

skupne, skupinske in individualne dejavnosti s področja jezika,
narave, družbe, matematike, umetnosti in gibanja

11.15 – 12.15

nega otrok
priprava na kosilo, kosilo, priprava na spanje

12.15 – 16.00

popoldanski počitek
spontane dejavnosti po želji otrok
popoldanska malica
odhod otrok domov

Dnevni red v programih vrtca - drugo starostno obdobje:
6.30 – 8.00

prihajanje otrok

6.30 – 8.30

spontane dejavnosti po želji otrok

8.30 – 9.15

priprava na malico (umivanje rok, priprava prostora…), malica

9.15 – 11.30

usmerjene dejavnosti: skupne, skupinske in individualne dejavnosti s
področja jezika, narave, družbe, matematike, umetnosti in gibanja
interesne dejavnosti otrok pod vodstvom vzgojiteljic (folklora, ciciban
planinec,..)
bivanje na prostem, igra, sprehodi, usmerjene aktivnosti

11.45 – 12.30

priprava na kosilo (umivanje rok, priprava prostora…), kosilo

12.30 – 15.30

popoldanski počitek
spontane dejavnosti po želji otrok
popoldanska malica
odhod otrok domov

Kurikulum za vrtce:
To je splošni program javnega vrtca, ki je predpisan z zakonom. V skladu s Kurikulom vzgojiteljice
pripravijo vsebine in oblike dela za celo leto in jih predstavijo staršem na prvem roditeljskem
sestanku. Delo se planira tematsko in projektno, glede na celoletne usmeritve se oblikujejo dnevne,
tedenske ali tematske priprave. Oblike dela in metode si vzgojiteljica izbira glede na zastavljene cilje
in razvojne možnosti otrok. Otroci naj bi poleg osvojenega znanja pridobili še druge, enako
pomembne sposobnosti in spretnosti. Zato je pomembno, da otroke naučimo ustreznih socialnih
pristojnosti, potrebnih za življenje v skupnosti vrstnikov in odraslih, da razvijamo in vzpodbujamo
sposobnost učenja, radovednost, motivacijo, koncentracijo in vztrajnost, pozitivno samopodobo in
samozavestno, vendar odgovorno ravnanje.
3. VZGOJA IN VARSTVO OTROK V VZGOJNOVARSTVENIH DRUŽINAH

Ne izvajamo vzgojno varstvenega dela v varstvenih družinah.

4. RAZPOREDITEV OTROK V ODDELKE

Šolsko leto se je začelo z naslednjo razporeditvijo otrok v oddelke (1.9.2018):



Heterogen oddelek (prvega starostnega obdobja) 1-2 leti “MIške”: 6 otrok.



Homogen oddelek (prvega starostnega obdobja) 2-3 leta “Polžki”: 12 otrok.



Homogen oddelek (drugega starostnega obdobja) 3-4 leta “Ježki”: 12 otrok.



Homogen oddelek (drugega starostnega obdobja) 4-5 let “Žogice”: 20 otrok.



Homogen oddelek (drugega starostnega obdobja) 5-6 let “Škratki”: 20 otrok.



Kombiniran oddelek Žaga – dislociran , starost 1-6 let “Balončki”: 13 otrok.

Število prostih mest v oddelkih (od 1.10.2018 do zapolnitve):

Prvo starostno obdobje: 4 - 9
Drugo starostno obdobje: do 9
Dislociran oddelek Žaga - kombiniran: 6 (do 4 jaslični)
Skupno število prostih mest v vseh oddelkih od 1.10.2018: 19

5. DELO STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV V VRTCU
Strokovne delavke v skupinah:


“Miške”: Vzgojiteljica Lilijana Kanalec, pomočnica vzgojiteljice Ana Mlekuž



“Polžki”: Vzgojiteljica Sandra Kverh, pomočnica vzgojiteljice Nika Vučič



“Ježki”: Vzgojiteljica Deana Kravanja, pomočnica vzgojiteljice Tanja Fratnik



“Žogice”: Vzgojiteljica Anita Gašperčič, pomočnica vzgojiteljice Mateja Kravanja



“Škratki”: Vzgojiteljici Renata Mlekuž in Erna Wojčicki Germovšek (0.6 delo v skupini, 0.4
vodstvo vrtca), pomočnica vzgojiteljice Tina Gašperčič



Dislociran oddelek Žaga: “Balončki”: Vzgojiteljica Mira Rutar, pomočnica vzgojiteljice Olga
Mlekuž

Temeljne usmeritve in cilji:
Vzgojiteljice svoje delo načrtujejo z letnim delovnim načrtom strokovne delavke v sodelovanju s
pomočnico vzgojiteljice. Delo v skupini načrtujejo v skladu s Kurikulom za vrtce, v skladu z Letnim
delovnim načrtom vrtca ter glede na značilnosti skupine. Sledijo načelu, da je temeljna naloga vrtca
pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka, ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in
duševnih sposobnosti.

V tem šolskem letu bomo otrokom ponudile več umetnostnih vsebin, predvsem s področja glasbe,
plesa in giba. Prepletale jih bomo z vsebinami z vseh ostalih področij, saj bomo vse vsebine
poizkusili doživeti skozi pesem, glasbo in ples. Velik poudarek bo na povezovanju s področjem
govora (pravljice in pesmi) ter narave (doživljanje narave skozi umetnost).
Upoštevale bomo tudi priporočila predsednice SVS, Janje Bogataj, ki je ob začetku šolskega leta
zapisala: »Želim vam, da bi lahko čim več krat opazovali otroke pri igri, jih občudovali pri iskanju
izvirnih rešitev in se veselili njihovih pristnih izjav. Čim več časa preživite z otroki v naravi, čudite se
z njimi in opazujte mravljice, smer in hitrost vetra, prisluhnite potočku in poiščite lepe kamenčke.«
Poglobile se bomo v potrebe naših otrok, jim omogočile več igre, predvsem proste igre, v kateri se
odraža med vrstniško učenje in se oblikuje socializacija otrok. Zagotovile jim bomo dovolj gibanja v
naravi.
Kot dodatno, tekočo in neobvezno vsebinsko usmeritev, smo si zadale nalogo, da sledimo
prizadevanjem SAZU pri ohranjanju narečij. Usmeritev, Buščina – to je moj jezik, nas bo spodbudila
k govoru in uporabi narečja v vsakdanji komunikaciji, v času proste igre in bivanja na prostem.

Program uvajanja otrok v vrtec

Vsi otroci novinci imajo možnost postopnega uvajanja. To je njihova pravica, naša dolžnost pa je, da
jim to omogočimo.
September je v celoti uvajalni mesec tudi glede na dejavnosti. Starši imajo možnost, da se z
vzgojiteljico individualno dogovarjajo, kako bo otrok prve dni obiskoval vrtec. Vključevanje je lahko
postopno, starši običajno skrajšajo čas prvih dni bivanja otroka v vrtcu.
Postopek uvajanja otroka v vrtec je odvisen od njegovih potreb, navad, socialnih izkušenj, možnosti in
potreb staršev in podobno. Zato priporočamo, da se starši pred otrokovim vstopom povežejo z
vzgojiteljico in skupaj z njo pripravijo okvirni načrt uvajanja. Vzgojiteljica jim s svojo strokovnostjo
pomaga premostiti začetne stiske in tako otroku olajša prilagajanje na novo socialno okolje.
Staršem omogočimo, da se otrok prve tri dni v vrtec vključuje postopoma in otrokom, ki so v vrtcu
krajši čas, ne obračunamo prehrane, ki je niso prevzeli.
Otroke sprejemamo v vrtec celo šolsko leto. Vpis otroka za naslednji mesec velja do 15. dne tekočega
meseca. Vpis za september naslednjega šol. l. se izvaja spomladi (februar - marec). Vpis vodi
svetovalna delavka Ida Šemrov. V primeru večjega števila vpisanih otrok, kot je prostih mest, o
sprejemu odloča komisija.

Dodatni programi

Ti programi so namenjeni otrokom, ki imajo na določenem področju večje interese ali sposobnosti.
Izvajajo se praviloma v popoldanskem času (pod vodstvom zunanjih sodelavcev), pa tudi v
dopoldanskem (pod vodstvom vzgojiteljic).
V šolskem letu 2018/2019 so otrokom na voljo naslednje dejavnosti :


Ciciban planinec - vodijo vzgojiteljice (dopoldne in popoldne)



Predšolska bralna značka – vodijo vzgojiteljice (dopoldne)



Športni program »Mali sonček« - vodijo vzgojiteljice (dopoldne, letovanje)



Popoldanska telovadba za otroke stare 4-6 let – vodita vzgojiteljici (Ana, Nika)



Naravoslovne urice – vodi vzgojiteljica (Nika)

Obogatitveni program



Praznovanje jeseni

Obišče nas »Tetka jesen«. Na ta način otrokom približamo vsebine iz kurikula na njim primeren način.


Prireditve ob tednu otroka (prvi teden v oktobru)

Skupine otrok si med seboj pripravljajo kratke nastope in uživajo v skupnih prireditvah. K sodelovanju
povabimo starše, pripravimo skupno druženje v popoldanskem času, največkrat gibalnega značaja z
namenom prijetnega in sproščenega druženja. Otroke obiščejo razni kulturni animatorji: lutkarji,
glasbeniki… Spoznavamo življenje otrok po svetu in se s pomočjo zunanjih sodelavcev seznanjamo z
njihovimi navadami, stiskami in težavami. V Tednu otroka 2018, si bomo 3. 10., v vrtcu ogledali
predstavo »Tačke na patruli« v izvedbi teatra »FullDoro« (Prvačina); povabljeni bodo šolarji do
2.razreda


Tradicionalni slovenski zajtrk

V letošnjem šolskem letu bo v petek, 16. novembra 2018. Namenjen je spoznavanju otrok z zdravo
hrano ter podpiranju uporabe domače hrane ter kratkih distribucijskih verig. Finančno ga podpira
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in sorodne institucije. Šole in vrtci ob tem organizirajo dodatne
dejavnosti v zvezi z zdravo prehrano in ekologijo. V Vrtcu Bovec se pridružimo tematiki, ki jo ob
zdravem slovenskem zajtrku vodi program Zdrava šola na OŠ Bovec. Tudi letos bomo dali poudarek
na lokalno pridelano hrano.


Veseli december

Poteka ves mesec december. Vrstijo se različne prireditve za otroke: lutkovne in gledališke predstave,
prihod dedka Mraza s simbolično obdaritvijo, srečanja s starši v obliki likovnih delavnic ali kratkih
nastopov, oz. pravljičnih pohodov, če dopušča vreme. Naši otroci v sodelovanju z občino Bovec
izvedejo nastop za starše novorojenčkov.


Pustovanje

Rajanje, kratka gledališka predstava v izvedbi vzgojiteljic (vsebina mask), v primeru lepega vremena
pa pustni sprevod v sodelovanju s šolo in ob spremljavi harmonike.


Vesela pomlad

Srečanja s starši, prireditve za starše in otroke, nastopi, … Vsaka interna ali javna prireditev je
tematsko povezana z vsebinskim delom vrtca in je ustvarjalen proces, ki se odvija skozi celo leto, zato
je v jeseni še težko natančno opredeliti vse oblike srečanj in nastopov.


Festival otroških pesmi in plesov

Od Solkanskega vrtca smo prevzeli organizacijo festivala, prvotno imenovanega Pomlad pesmi, ki
ga bomo letos organizirali že 5. leto, sicer pa bo to 10. Festival. Festival se odvija v dveh
popoldnevih v Kulturnem domu Bovec. Značilnost naše organizacije in izpeljave festivala je ta, da
temo festivala izberemo glede na vsebinsko usmeritev šolskega leta ter da ves program izpeljejo
in vodijo otroci sami. Vsi nastopajoči otroci in njihovi starši si ob koncu programa ogledajo

gledališko predstavo v izvedbi gledališke skupine »Vrtinec« iz Bovca. Festivala se udeležijo otroci
iz vrtcev severne Primorske -povprečno je udeleženih 12 vrtcev (približno 330 otrok);


Praznovanja posebnih dni v letu: mednarodni dan miru, dan žena/materinski dan, svetovni
dan lutk, dan zemlje, prvi dan jeseni, zime, pomladi...



Gledališke, glasbene in lutkovne predstave



Praznovanje rojstnih dni otrok



Nočitev v vrtcu - Kot predpriprava na letovanje na Debelem Rtiču.



Pikniki, zaključki, izleti

Vse vzgojiteljice načrtujejo in tekom šolskega leta izvajajo različne dejavnosti z namenom poglobiti
stike s starši in jim omogočiti, da se med seboj bolje spoznajo, kar je predpogoj za intenzivnejše in
kakovostno sodelovanje.


Sodelovanje z drugimi vrtci

Tradicionalno je naše sodelovanje z vrtcem Deskle. Vrtca se izmenično obiskujeta vsako leto. V
letošnjem šolskem letu si bomo obisk zvrstili v obeh vrtcih: v zimskem času v Bovcu, spomladi v
Desklah.

Nadstandardni programi
To so programi, ki jih starši plačujejo, izvajajo pa se v okviru vrtca s pomočjo lastnega kadra ali
zunanjih sodelavcev. Nudimo naslednje možnosti:


Letovanje otrok na Debelem Rtiču (otroci starejše skupine)

Letovanje na Debelem Rtiču organiziramo, v kolikor je za letovanje dovolj prijav, za otroke stare od 56 let. Na letovanju organiziramo tudi plavanje, kar lahko otroci izkoristijo za pridobitev nalepke MALI
SONČEK. Vsaka vzgojiteljica ima v varstvu največ 8 otrok in zanje skrbi 24 ur dnevno.


Izlet z ogledom predstave (Ljubljana- Lutkovno gledališče)

Izlet je organiziran po dogovoru s starši za otroke v starejši skupini. Izvede se v popoldanskem času v
spremstvu staršev.


Z igro v angleščino

Otrokom (4-6 let) ponujamo možnost spoznavanja angleškega jezika na njim primeren način.
(zunanja sodelavka vrtca, ga. Janja Gaberšček))


Zaključni izlet ali izlet Cicibanov planincev

Za otroke iz starejših skupin organiziramo kratek izlet s spoznavanjem širše okolice in prijetnimi
doživetji. Otroke spremlja zadostno število vzgojiteljic in zunanjih sodelavcev.

Svetovalna služba - (izvaja Ida Šemrov)
V vrtcu je 6 oddelkov, vrtec je organiziran kot enota pri šoli.
Svetovalna delavka je zaposlena v obsegu 0,20 delovnega mesta, to je 9 ur tedensko.
Svetovalno delo z otroki
Občasno se bo vključevala v individualno delo s posamezniki, oz. z otrokom s PP (ponedeljek, sreda
po 2.uri). V posebnih primerih pa bo lahko v pomoč v skupini, v kolikor bo nujna potreba po
dodatnem kadru (primer bolniških odsotnosti).
Svetovalno delo z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev
Sodelovala bo s strokovnimi delavkami pri opazovanju otrok in analiziranju stanj ter na osnovi
pridobljenih podatkov pomagala načrtovati oblike dela s skupino ali posamezniki, ki bodo prepoznane
kot potrebne, kot preventivo ali kot v podporo in razvoj skupini ali posameznemu otroku.
Svetovalno delo s starši in družinami
Posebno skrb bo namenila tistim staršem in družinam, kjer je potrebna večja podpora zaradi specifik
otroka (npr. otroci s posebnimi potrebami) ter kjer je manj sodelovanja z vrtcem (različni razlogi).
Sodelovanje z vodstvom vrtca
Vpis v vrtec, vpis v register, pomoč pri sistemizaciji;
Sodelovanje z zunanjimi ustanovami
V skladu z dejavnostmi po LDN vrtca bo po potrebi in v skladu z načeli programskih smernic
sodelovala z zunanjimi institucijami ter strokovnjaki.

Vodja vrtca
Vodja vrtca je zadolžena za organizacijo pedagoškega dela v vrtcu ter pedagoško vodenje.
To vključuje tako delo z zaposlenimi v vrtcu kot stike s starši in zunanjim okoljem ter sodelovanje z
vodstvom zavoda. Organizira pedagoška strokovna srečanja in jih vodi, razporeja delo strokovnih
delavk ter ga evidentira in analizira pedagoško delo strokovnih delavk v sodelovanju z njimi.
S starši sodeluje preko Sveta staršev in skrbi za vključevanje vrtca v širše okolje. Skrbi za strokovni
nivo dela v skupinah, sodeluje s strokovnimi delavkami in podpira njihov strokovni in osebni razvoj.
Eden izmed načinov podpore profesionalnemu razvoju strokovnih delavk je organizacija izobraževanj
ter predavanj za zaposlene po njihovih predlogih, željah. Vodja spremlja delo in s sprotno
spodbudno besedo in konstruktivno pohvalo, skrbi za nemoteno življenje in delo vrtca.

6. SODELOVANJE S STARŠI

Svet staršev:
Za organizirano uresničevanje interesov staršev se vsako leto oblikuje svet staršev. Svet staršev
sestavljajo izmed staršev izvoljeni predstavniki vsakega oddelka. Oddelek lahko določi tudi
namestnika predstavnika, ki ga zastopa v času opravičene odsotnosti predstavnika oddelka.
V šolskem letu 2018/19 so člani sveta staršev:

Za oddelek:

Ime in priimek člana;

“Miške”

Monika Omerovič

“Polžki”

Petra Wojčicki Matijevič

“Ježki”

Mariza Kragelj Komac

Dragana Stankovič

“Žogice”

Martina Mlekuž

Vladimir Vatralj

“Škratki”

Martina Kenda

Ana Trnkoczy

“Balončki”

Andraž Istenič

Andrea Berginc

Predsednica Sveta staršev:

ime in priimek namestnika:
Mateja Rot

Namestnica:

Roditeljski sestanki:
Vzgojiteljice staršem predstavijo letni delovni načrt vrtca oziroma skupine, dnevni red vrtca in
specifike dnevnega reda skupine, program in način dela v skupini, podajo predlog za skupna
sodelovanja, jih povabijo k aktivnemu udeleževanju pri vzgojnem delu, seznanijo z možnostjo
dodatnih dejavnosti, rešujejo skupno problematiko in pripravijo kratko razmišljanje ali predavanje na
aktualne teme v zvezi z vzgojo ali delom v skupini.
Organizirali bomo tudi predavanja za starše v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki. Teme predavanj
se bodo nanašale na aktualna vpršanja v zvezi z vzgojo otrok, oz., v tem šolskem letu na temeljno
vsebinsko usmeritev: “ Pojemo in plešemo” (glasba in gib kot terapija).

Pogovorne ure:
Dan in uro določijo vzgojiteljice v dogovoru s starši na 1. roditeljskem sestanku. Vzgojiteljica je enkrat
mesečno ali po potrebi na voljo staršem za pogovor o delu, razvoju in počutju otroka v skupini.

Pogovori s starši:
Vsakodnevno ob prihodu oziroma odhodu iz vrtca lahko starši z vzgojiteljico ali pomočnico
vzgojiteljice izmenjajo informacije, ki so pomembne za otrokovo počutje, delo in napredovanje.

Pisno obveščanje:
Starši bodo pisno obveščeni o raznih prireditvah, srečanjih, tudi z objavljenim obvestilom na KATV
Bovec, pisno bodo obveščeni o dodatnih vzpodbudah za otroke, v kotičku za starše pa vzgojiteljice
sporočajo o dejavnosti v skupini. Kotički so opremljeni tudi s pozitivnimi in poučnimi mislimi. Starše
obveščamo tudi preko oglasnih desk na vhodih.

Spletna stran šole in vrtca
Spletna stran ponuja najosnovnejše podatke in obrazce (vpis, izpis, počitniška rezervacija).

Skupna srečanja:
To so srečanja ob raznih prireditvah, praznovanjih, izletih, športnih aktivnostih, delavnicah… Ta
srečanja predvsem poglabljajo stike med strokovnimi delavkami, starši in otroki.
Načrt srečanj se predstavi na roditeljskih sestankih, uskladi se jih z interesi in mnenjem staršev.

7. SODELOVANJE Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIMI, ZDRAVSTVENIMI IN DRUGIMI
ORGANIZACIJAMI

Tradicionalne oblike sodelovanja iz preteklih let bomo ohranili in poskušali nadgrajevati. Sodelovanje
z drugimi organizacijami je tesno prepleteno z obogatitvenim in nadstandardnim programom.
VIZ organizacije


OŠ Bovec: sodelovanje na kulturnih prireditvah, izmenični obiski-zlasti s prvim razredom,
koristimo souporabo šolske telovadnice; izmenjava nastopov strokovnih delavk
(pripovedovanje pravljic), skupna organizacija predstav za otroke v Kulturnem domu oz.
telovadnici vrtca, skupna organizacija predavanj za starše.



VVE Deskle: letni izmenični obiski , skupni športni dnevi ali kulturne prireditve.



GŠ Tolmin: Ogled baletne predstave v Kinu Tolmin, ogled glasbene šole v Tolminu,
predstavitve inšturmentov, nastopi otrok, sodelovanje strokovnih delavk. Z oddelkom Bovec
si delimo stavbo in skrbimo za dobre sosedske odnose.



VVZ in VVE Severne Primorske: udeležba na festivalu otroških pesmi in plesov;

Zdravstvo


Pediater: komisija za šolske novince, razna posvetovanja ob kužnih boleznih, predavanja za
starše predvsem za prvo starostno obdobje, predavanja in posveti (usposabljanja) za
zaposlene ob izrednih akutnih ali alergijskih primerih pri otrokih.



Spominčice: skupen kratek pohod in srečanje s predstavniki društva, kot opozorilo na porast
demence in v podporo Alzheimerjevi bolezni; (po novem društvo deluje v vseh treh občinah v
Posočju). Pohod naj bi postal tradicionalen;



Zdravstveno vzgojni center Tolmin: vsakoletna predstavitev preventivnih in nujnih aktivnosti
za zobno zdravje otrok: srečanje z medicinsko sestro, ki, na otrokom primeren način,
predstavi zobozdravstvene vsebine;

Druge organizacije


Knjižnica Bovec: izposoja knjig po skupinah, bibliobus, predstavitev knjižnice s pravljico za
posamezne skupine, krasitev panoja pred knjižnico.



TNP: ogled muzeja.



Gasilska društva: oktober – mesec požarne varnosti.



Razna društva: čebelarji, lovci – skrb za živali, okolje; turizem – spoznavanje lastnega kraja,
skrb za okolje, za svoj kraj



Kulturni dom: nastopi otrok in ogled predstav, razstav,..

Posamezniki


Sodelujemo s turističnimi, ekološkimi kmetijami in drugimi posamezniki ter starši, ki izvajajo
različne dejavnosti in so jih pripravljeni predstaviti otrokom.

8. MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM

V letošnjem šolskem letu ne načrtujemo mentorstva pripravnikom, saj jih nimamo.

9. AKTIVNOSTI VKLJUČEVANJA VRTCA V OKOLJE

Večine dejavnosti vključevanja vrtca v okolje ne načrtujemo datumsko ampak vsebinsko, saj se
odzivamo na aktualno družbeno dogajanje ter tako otroke vzgajamo v duhu aktivnega sodelovanja
ter doprinosa k življenju v skupnosti.
Vrtec se v okolje vključuje s sodelovanjem na javnih prireditvah ob državnih praznikih in različnih
drugih priložnostih, kot so obeležja pomembnih dni ali sodelovanje z različnimi organizacijami.
Vrtec sodeluje tudi z različnimi društvi in posamezniki, ki v okviru svojega dela ali prostovoljno
predstavljajo zanimive dejavnosti otrokom. Te dejavnosti so naštete v poglavju Obogatitveni program
(primeri: gasilske vaje, srečanje s starejšimi, nastop za društvo upokojencev, nastop na Bovškem
maratonu- tekaško društvo…).
Udeležujemo se okoljevarstvenih akcij, dobrodelnih akcij, ipd. glede na aktualno dogajanje v kraju ali
širši družbi, ter tako dosegamo pomembne cilje v vzgoji v okviru trajnostnega razvoja, domovinske
vzgoje, vzgoje za strpnost in solidarnost.
Glede na aktualne dogodke tudi sami organiziramo dobrodelne dejavnosti ali dejavnosti vključevanja
v okolje (pomoč kmetom pri pobiranju sadja, zbiranje pomoči za prizadete v naravnih in drugih
nesrečah, ipd.).
Vrtec posebej plodno sodeluje z Občino Bovec.
Vsako leto dekoriramo darila za novorojenčkein pripravimo nastop za njihove starše na županovem
novoletnem sprejemu. Redno sodelujemo z nastopi otrok tudi na raznih občinskih prireditvah.
Z nastopi otrok sodelujemo tudi na različnih drugih kulturnih, javnih prireditvah, ki so zgodovinskega,
širšega lokalnega, oziroma regijskega pomena.
Smo tudi pomembno občinstvo na raznih festivalih (npr. Folklorni, Orkesterkamp, ipd.).
10. SODELOVANJE S ŠOLAMI, KI IZOBRAŽUJEJO DELAVCE ZA POTREBE PREDŠOLSKIH OTROK

Vrtec Bovec sodeluje s Srednjo vzgojiteljsko šolo Veno Pilon iz Ajdovščine, LUNG Nova Gorica in
Pedagoškimi fakultetami. Dijakinjam in študentkam nudimo mentorstvo ter jim omogočamo prakso z
izvedbo praktičnih nastopov, ki so jim določeni s šolskim programom.

11. PROGRAM STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA DELAVCEV VRTCA

Izobraževale se bomo v skladu s finančnimi zmožnostmi vrtca ter temami, ki jih v tem letu
poglobljeno obravnavamo. Poskušale bomo organizirati vsaj eden dvoodnevni seminar, na katerem bi
združile strokovno znanje s potrebami v praksi. V letošnjem letu bi rade pridobile znanja s področja

povezovanja umetnosti, zlast glasbe in giba, z vsemi ostalimi področji ter uporabo glasbe in giba v
terapevtke namene. Udeleževale se bomo tudi študijskih skupin ter izobraževanj, ki jih bodo
delavke izbrale individualno v dogovoru z vodstvom. Letos si bomo skupna izobraževanja izbrala na
temo “ Radostno pojemo in plešemo”.

12. PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV VRTCA

Vzgojiteljski zbor so bo skozi celo šolsko zbral na vsaj petih pedagoških konferencah (začetna,
jesenska, zimska, spomladanska, zaključna) ob 15.45 uri. Sklepal bo o sprejemu in realizaciji Letnega
delovnega načrta ter obravnaval določene strokovne teme.
Po potrebi bo obravnaval aktualne teme, ki se pojavijo tekom šolskega leta.

Strokovni aktiv vzgojiteljic in strokovni aktiv pomočnic vzgojiteljic (na skupnem aktivu, saj se je v
prejšnjih letih izkazalo, da se bolje obnesejo skupni kot posebej) se bosta sestala najmanj dvakrat
letno (jeseni in spomladi, lahko pa po potrebi tudi večkrat) in obravnavala teme, ki
jih bodo predstavile strokovne delavke z izobraževanj (študijske skupine, seminarji) ali
druge aktualne strokovne teme.

13. KADROVSKI, MATERIALNI IN DRUGI POGOJI, POTREBNI ZA DELOVANJE VRTCA

Občinski svet vsako leto glede na vpis, ki se izvaja v februarju ali marcu za september, določi obseg
izvajanja programov vrtca, število oddelkov, prostorske pogoje in število zaposlenih delavcev.

Kadrovski pogoji

V vrtcu je zaposlenih 13 strokovnih delavk:
 7 vzgojiteljic (7.vzgojiteljica je 0.4 tudi vodja vrtca)
 6 pomočnic vzgojiteljic
 0,20 svetovalne delavke
v 6 skupinah, od tega v 1. dislociranem na Žagi.

V povprečju imajo skupine s polnim številom otrok dve strokovni delavki: vzgojiteljico in pomočnico
vzgojiteljice, skupina, v kateri je otrok s PP, pa ima dodatno pomoč, 7. vzgojiteljico, ki ima po
sistemizaciji ob vodstvu vrtca (O.4), še 0.6 neposrednega dela v skupini. Po potrebi, pomočnica
vzgojiteljice iz te skupine, izvaja pomoč pri zagotavljanju sočasnosti (v primerih bolovanj in
odsotnosti strok. delavk) v ostalih skupinah.
Urnik strokovnih delavk je priloga k LDN.

Vrtec ima 1,5 delovnega mesta čistilke, perice in delavke v kuhinji, na dislociranem oddelku na Žagi to
delo opravlja gospodinja podružnične šole. Ostala tehnična in upravna dela opravljajo delavci za šolo
in vrtec; za vrtec v ustreznem deležu, kot je določeno v sistemizaciji delovnih mest in navedeno v
poglavju Organizacija in poslovni čas vrtca.

Materialni pogoji

Ustanovitelj šole in vrtca je Občina Bovec. Vrtec se financira iz prispevkov staršev ter neposredno iz
sredstev Občine Bovec. Prispevek staršev se določi na podlagi veljavne zakonodaje. Glede na
dohodek starši plačajo od 10% do 77% cene vrtca, razliko do polne cene oskrbnine krije občina
stalnega prebivališča. V ceni vrtca so stroški vzgoje in varstva (stroški dela zaposlenih, ter stroški
didaktičnih pripomočkov in materialov), ter stroški oskrbe (prehrana). Materialne stroške delovanja
vrtca krije občina (materialni stroški stavbe, osnovnih sredstev). Občina Bovec tako skrbi, da
zagotavlja dovolj sredstev za normalno delovanje in razvoj vrtca, za vzdrževanje in zagotavljanje
prostorskih pogojev za nova prosta mesta glede na povpraševanje staršev.
Vrtec deluje v zadovoljivih prostorskih pogojih, po normativih. Vrtec ima pet igralnic, dve v prvem
nadstropju in tri v pritličju. Ima telovadnico ter dva manjša prostora za dodatne dejavnosti (oder v
pritličju in podstrešna mala igralnica v prvem nadstropju). Igralnice v prvem nadstropju so narejene
naknadno. Pri njih si delimo stopnišče ter hodnik z Glasbeno šolo Tolmin, oddelkom Bovec. Ena od
igralnic (najstarejša skupina) je oddaljena od sanitarij za cel hodnik (cca 15 metrov). To otežuje
vzgojno delo, saj odhod otroka na stranišče zahteva dodatno pozornost strokovnih delavk. Želimo si,
da bi v prihodnje lahko uredili sanitarije nasproti igralnice, saj prostor obstaja.
V zgornjem nadstropju v juniju, če je vreme poletno toplo, prihaja do precejšnjega ogrevanja
igralnice, zato si želimo ureditev podstrešja, predvsem izolacije, saj ni izoliran niti strop prvega
nadstropja, niti streha. Predlog bomo ponovno podali na Občino Bovec.

Dislocirani oddelek na Žagi ima primerne prostorske pogoje, deluje ena skupina, na razpolago pa sta
dve igralnici.

Cena vrtca
Cena vrtca velja od 1.09.2018 dalje.
Skupna cena v €
JASLI

462,38

CELODNEVNI PROGRAM

362,07

JASLI brez kosila

Ni

CELODNEVNI PROGRAM brez kosila

ni

14. PRAVICE IN DOLŽNOSTI STARŠEV

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi
zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki. Otrokom, ki so vključeni v javne
vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo,
veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstrukcijo.

Starši imajo pravico :


do vpogleda v programe za predšolske otroke,



do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,



do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu podatkov,



do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu (upoštevajoč
meje soodločanja - brez poseganja v strokovno avtonomnost vrtca).

Obveznosti staršev do vrtca:


da se zanimajo za otrokovo vzgojo in razvoj, ter da aktivno sodelujejo z vzgojnim osebjem
vrtca



da upoštevajo poslovni čas vrtca



da nam posredujejo podatke o tem, kje so dosegljivi v primeru nujnih sporočil (naslov,
telefonska številka)



da pred vstopom v vrtec opravijo z otrokom zdravniški pregled in vzgojiteljici oddajo ustrezno
potrdilo



da v primeru bolezni otroka obdržijo doma in vzgojiteljici sporočijo vzrok izostanka



starši so dolžni priti po otroka, ki je v vrtcu zbolel, v najkrajšem možnem času



da otroka osebno predajo vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice v igralnici in da otroka tudi
osebno prevzamejo v prostorih vrtca



v kolikor starši sami otroka ne morejo odpeljati iz vrtca, zagotovijo otroku spremstvo druge
osebe in za tako spremstvo predložijo vzgojiteljici pisno pooblastilo



da poskrbijo, da otroci v vrtec ne prinašajo stvari, ki bi lahko ogrozile zdravje in varnost otrok
(nakit, ostri predmeti,…)



da redno izpolnjujejo finančne obveznosti do vrtca



da javijo odsotnost otroka ne glede na razlog odsotnosti en dan prej ali isti dan do 8. ure
zjutraj, če otrok zboli.

(Če starši izostanka ne javijo, se hrana za tisti dan ne odšteje, saj je bila pripravljena. V primeru
nizkega plačila za starše - 1., 2. plačilni razred - prehrana ni velik strošek, za neporabljeno hrano v
smeteh zaradi brezbrižnosti pa ni opravičila!)

15. OBRAVNAVA IN SPREJEM LDN

Poročilo o delu VVE Bovec za šolsko leto 2017/18 in Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19 so
sprejeli:

Vzgojiteljski zbor vrtca dne 4.9. 2018, vodja VVE Erna W. Germovšek: ________________________

Svet šole dne, 28.9.2018, predsednik Sveta šole Peter Vitez: _______________________________

