OSNOVNA ŠOLA BOVEC
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA

POROČILO O IZVEDBI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
ŠOLSKO LETO 2017/2018

TEMELJNA USMERITEV: »TO JE MOJ ČAS!«

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,

-

zunanji oddelek v Soči,

-

zunanji oddelek na Žagi,

-

organizacijska enota otroškega vrtca z dislociranim oddelkom Žaga.

V okviru organizacijske enote otroškega vrtca delujejo


Vrtec Bovec, Mala vas 121, 5230 Bovec, tel. 05 38 96 072

Poslovni čas enote: 6.30 – 16.00


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 polega ravnatelja upravlja Svet šole Osnovne šole Bovec. Vrtec
ima svojega predstavnika v svetu šole s strani staršev: Dejan Klavora in s strani delavcev: Ana Mlekuž.
Za pedagoško vodenje vrtca je imenovana vzgojiteljica Erna Wojčicki Germovšek.
Upravne zadeve za VVE izvaja računovodstvo in tajništvo OŠ Bovec.
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Tajnica: Ingrid Vujačić, računovodja: Nada Mlekuž.

Drugi strokovni delavci za VVE so delavci OŠ Bovec, ki dopolnjujejo pedagško obveznost v VVE:


logopedinja: Manica Prelec,



specialna pedagoginja: Katja Torkar,



svetovalna delavka: Ida Šemrov.

Tehnično osebje:
Marko Komac, Vladko Kenda – hišnika-vzdrževalca (šola in VVE),
Zdenka Prezelj – čistilka, delavka v kuhinji,
Nadja Hrovat – čistilka,
Katarina Koren – gospodinja (šola in VVE na Žagi),

Prehrana:
Za OŠ Bovec in VVE Bovec jo izvaja Sodexo, d.o.o. Železna cesta 16, Ljubljana.

2. PROGRAMI VRTCA

Vrtec izvaja celodnevni program ki traja 9 ur in 30 minut in poldnevni program, ki traja 4-6 ur. Oba
programa se izvajata dopoldne in obsegata vzgojo, 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 bilo dovolj prijavljenih otrok, zato se poldnevni program ni izvajal.
Starši, ki prihajajo po otroke pred kosilom, so dobili možnost, da plačajo ceno vrtca brez kosila.

Vrtec ne izvaja programov v vzgojnovarstvenih družinah.

3. RAZPOREDITEV OTROK V ODDELKE
Šolsko leto se je začelo z naslednjo razporeditvijo otrok v oddelke (1.9.2017):
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SKUPINE

M

Ž

SKUPAJ PO LETNICI
ROJSTVA

SKUPAJ

Prosta mesta

ČEBELICE - ml. jasli homogena sk.

5

4

2016: 9

9

3

VZG.: Irena Maver
POM. VZG.: Tanja Fratnik
MIŠKE –ml. kombiniran oddelek

(normativ 12)
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10

VZG.: Lilijana Kanalec

2014: 9

14

2015: 5

POM. VZG.: Ana Mlekuž
MEHURČKI – st. kombiniran oddelek

(normativ 17)
6

8

VZG.: Sandra Kverh

2014: 10

14

3

2015: 4

POM. VZG.: Tina Gašperčič
ŽOGICE - homogen odd/ 2. st. obd

3

(normativ 17)
8

10

2013: 18

18

3

VZG.: Renata Mlekuž
POM. VZG.: Nika Vučič
ŠKRATKI - homogen oddelek / 5-6

(normativ 21))
12

10

2012: 22

22

VZG.: Olga Mlekuž
POM. VZG.: Deana Kravanja

(normativ 22)

SKUPAJ CENTRALNA ENOTA BOVEC

35

42

BALONČKI dislociran oddelek Žaga,
kombiniran

5

6

VZG.: Mira Rutar

2016: 1

2013: 2

2015: 1

2012: 4

77

12

11

6

2014: 3

POM. VZG.: Anita Gašperčič

(normativ 17)
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SKUPAJ ENOTA VRTCA

40

48

88

(normativ 106)

Šolsko leto se je končalo z naslednjo razporeditvijo otrok v oddelke (30.6.2018;): Sledil je delen izpis
šolskih novincev, ostali šolski novinci se izpišejo s 1. Septembrom 2018;
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Število otrok se je tekom šolskega leta povečalo za 14, in zmanjšalo za 2. Vpis otrok je potekal
sorazmerno skozi vse šolsko leto, vendar nam je ob koncu ostalo še 6 prostih mest. Kadrovskih težav
nismo imele, saj smo v času od septembra do januarja imele pomoč v okviru republiškega programa
“prva zaposlitev”, nato pa se je vrnila delavka s porodniškega dopusta.
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4. DELO STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV V VRTCU

Strokovne delavke v skupinah:



Mlajše jasli “Čebelice”: Vzgojiteljica Irena Maver, pomočnica vzgojiteljice Tanja Fratnik



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



Starejša kombinacija “Mehurčki”: Vzgojiteljica Sandra Kverh, pomočnica vzgojiteljice Tina
Gašperčič



Mlajši sredinčki “Žogice”: Vzgojiteljica Renata Mlekuž, pomočnica vzgojiteljice Nika Vučič,
pomoč za otroka s posebnimi potrebami: od septembra do januarja Urška Rakušček
(program “prva zaposlitev”), od februarja dalje pa Mateja Kravanja, ki se je vrnila s
porodniškega dopusta;



Starejši sredinčki “Škratki”: Olga Mlekuž, pomočnica vzgojiteljice Deana Kravanja



Dislociran oddelek Žaga: Vzgojiteljica Mira Rutar, pomočnica vzgojiteljice Anita Gašperčič



Vzgojiteljica, ki dopolnjuje sočasnost v več oddelkih in opravlja naloge vodje vrtca: Erna
Wojčicki Germovšek

Vsebina strokovnega dela:

Strokovne delavke svoje delo načrtujejo in izvajajo v skladu s Kurikulom za vrtce ter v skladu z letnim
delovnim načrtom vrtca. Sledijo načelu, da je temeljna naloga vrtca pomoč staršem pri celoviti skrbi
za otroka, ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
Na osnovi analize doseganja ciljev Kurikula v preteklem šolskem letu smo se odločile, da v tem letu
namenimo več pozornosti SORAZMERJU MED PROSTO IGRO IN USMERJENIMI ZAPOSLITVAMI.
Glede na 4. člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF, 14/15 ZUUJFO), kjer so zapisani cilji za predšolsko vzgojo,

Cilji predšolske vzgoje v vrtcih so:
- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
5

- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega
mišljenja,
- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja
in pisanja,
- spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
- posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
- spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in
- razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje;

smo z upoštevanjem sorazmernosti med prosto igro in usmerjeno igro, oz. usmerjenimi dejavnostmi,
zajeli zelo pomembno področje ciljev predšolske vzgoje. Od spodbujanja razvoja razumevanja sebe in
drugih ter medsebojnega sodelovanja in spoštovanja, prek sposobnosti prepoznavanja in izražanja
čustev in razvijanja empatije, do spodbujanja ustvarjalnosti, samoiniciativnosti in vztrajnosti.
Strokovne delavke smo ob takem načinu dela imele več možnosti za opazovanje otrok in formativno
spremljanje njihovega napredka, kar se je skladalo tudi z našim izobraževanjem in sodelovanjem v
študijski skupini, katere tema je prav »Formativno spremljanje otrokovega razvoja«.
Ker letošnja vsebinska usmeritev ne ponuja »vsebin s končnim izdelkom«, smo vzgojiteljice svoj
program dopolnjevale s sproščenimi in mehko vodenimi dopolnilnimi dejavnostmi, kjer so otroci in
starši imeli veliko možnosti lastne samoiniciativnosti in ustvarjalnosti.




Čebelice:
o

Vsakodnevna igra s prosto izbiro igrač in didaktičnih pripomočkov v igralnici,
telovadnici, atriju in na igrišču;

o

Prednovoletno srečanje s starši z ustvarjanjem po lastni izbiri, Klarina mamica pa je
vse otroke obdarila z doma izdelanimi snežaki;

o

Veselje in rajanje ob zvokih citer, na katere je igrala Lucijina mamica

o

Popoldansko druženje s straši v zasneženi naravi: daljši sprehod s hojo po snegu,
iskanje mucinega doma in srečanje z muco Copatarico;

o

zaključno srečanje s starši z igro in plesom;

Miške:
o

Vsakodnevna prosta igra s samostojno izbiro igrač, didaktičnih pripomočkov, igralnih
kotičkov in soigralcev - v igralnici, telovadnici in na igrišču;

o

Rajanje ob zvokih citer, na katere je igrala Juretova mama;
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o

Igrici, ki so ju zaigrale vzgojiteljice: Debela repa , Mala miška in veliko rdeče jabolko;

o

Sladkanje s piškoti, ki so jih otroci pripravili s pomočjo Lianovega očka;

o

Popoldansko druženje s straši v zasneženi naravi: daljši sprehod s hojo po snegu,
iskanje mucinega doma in srečanje z muco Copatarico;

o

Veselje ob popoldanskem srečanju in igri z mamicami ob materinskem dnevu;

o

Zaključno srečanje s starši in igrica Muca copatarica v izvedbi mamic;

Mehurčki:
o

Vsakodnevna prosta igra s samostojno izbire igre, didaktičnih sredstev, materialov,
igrač, kotičkov in soigralcev – v igralnici in na igrišču;

o

Priprava domače jedi ob tednu lokalne prehrane: jabku šmorn

o

Peka prazničnih piškotov in veselo in praznično decembrsko vzdušje ob okrasitvi
igralnice

o

Srečanje z Juretovo mamo, poslušanje in uživanje ob glasbi citer

o

Popoldansko druženje s starši v zasneženi pokrajini Loške Koritnice, iskanje mucinega
doma in srečanje z muco Copatarico

o

Pustno rajanje

o

Popoldansko druženje s straši in uprizoritev pravljice »Palček Piskalček«

o

Zaključno srečanje s starši v pevskem in sproščenem vzdušju

Žogice:
o

Vsakodnevna igra v igralnici, na hodniku, v telovadnici ali na igrišču, s samostojno
izbiro igre, sredstev, prostora, igralnih kotičkov, soigralcev in materiala za
ustvarjanje;

o

Vsakodnevna igra in druženje z otroki ostalih skupin na igrišču( vremensko pogojeno)

o

Veselo prepevanje in druženje ob petju z otroki iz »škratkove skupine«;

o

Veselje ob igricah in predstavah v izvedbi vzgojiteljic in gostujočih skupin;

o

Sproščeno decembrsko vzdušje ob okraševanju smrečice, peki piškotov in obisku
dedka Mraza

o

Popoldansko druženje s starši v zasneženi naravi: daljši sprehod s hojo po snegu,
iskanje mucinega doma in srečanje z muco Copatarico;

o

Veselo pustno rajanje

o

Užitki ob igri na snegu in sankanju po bližnjem pobočju;

o

Zaključno srečanje s starši, s petjem pesmic, plesom in igro na igrišču;
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Škratki:



Ker se otroci iz skupine »škratkov« pripravljajo na všolanje, smo izkoristili tudi vse možnosti
za javne nastope, na katerih krepijo svojo samozavest in spretnosti nastopa.



o

Vsakodnevna igra s samostojno izbranimi sredstvi in materiali, s samostojno
organizacijo in izvedbo igre

o

Nastop na Bovškem maratonu

o

Pohod z društvom »Spominčica« ob dnevu demence

o

Planinski pohodi

o

Priprava domačih jedi ob tednu Lokalne prehrane: žganci, frika, čompua plenta,

o

Miklavževo obdarovanje s torbicami za domače branje, ki so jih v skupni delavnici
izdelale mamice

o

Nastop ob otvoritvi obnovljenega »Merkatorja«

o

Nastop za starše novorojenčkov v KD

o

Nastop na prireditvi »Jejmo zdravo!« v OŠ

o

Popoldansko srečanje z iskanjem hiške muce Copatarice v zasneženi Loški Koritnici

o

Nastop na prireditvi podmladka TD Bovec z naslovom »Svitnjak« V KD

o

Nastop s policijskim orkestrom na dobrodelni prireditvi v KD

o

Nastop in vodenje dvodnevnega festivala otroških pesmi in plesov v KD

o

Celodnevno bivanje z nočnim spanjem v vrtcu: pohod v Čezsočo, večerja, spanje,..

o

Obisk adrenalinskega parka, plezanje in preizkušanje spretnosti

o

Letovanje na Debelem rtiču (4dni)

o

Nastop na severnoprimorskem srečanju upokojencev prostovoljcev v KD

o

Gostovanje otrok s pobratenega vrtca iz Deskel / izlet v Rabeljk: ogled muzeja v
naravi, srečanje z vojakom iz 1. Svetovne vojne, …

o

Zaključna prireditev s starši: kratek nastop, slovo od vrtca, pogostitev in igra na
letališču;

Balončki:
o

Vsakodnevna prosta igra s samostojno izbiro igrač, didaktičnih sredstev, materiala,..

o

Peka kruha z Žakovo mamo in priprava lokalnih jedi (krompir in skuta, skutnica, krafi)

o

Popoldansko druženje s starši v zasneženi Loški Koritnici; iskanje mucinega doma,
srečanje z muco Copatarico, čajanka
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o

Predstavitev pustnih običajev v Drežnici: pustne maske, prikaz rajanja,…/Žakovi starši
in pustno rajanje ob zvokih harmonike mamice Klavdije Škander

o

Nastop s policijskim orkestrom na dobrodelni prireditvi v kulturnem domu

o

Obisk pediatrinje Mirande Leban, študentke medicine Anke in patronažne sestre
Karmen ob večkratni skupni igri »BOLNICA«, ter obisk medicinske sestre Ane za
zobno preventivo

o

Obisk none Tončke in tolmačke Natalije s predstavitvijo znakovnega jezika gluhih

o

Obisk očeta bobnarja, ter obisk glasbene šole v Tolminu, knjižničarka Marjanca pa je
povedala pravljico o glasbilih; učenka baletne šole Nika Gašperčič pa je imela
predstavitev baleta

o

Obisk živalskega vrta v Ljubljani

o

Zaključna prireditev v sodelovanju z OŠ;



V sklopu usmeritvene teme smo izvedli izobraževanje za zaposlene in starše:



predavanje na temo pomena proste igre v povezavi s socializacijo, samostojnostjo in
ustvarjalnostjo, v izvedbi psihologinje Ide Šemrov; (predavanje s pogovorom je potekalo po
skupinah)



predavanje na temo »To je moj čas« in »7 brezplačnih daril za otroke«, s poudarkom na
pomenu druženja in igre staršev in otrok v naravi, na samoiniciativnosti otrok in pomenu
zaupanja v otroka, pa v izvedbi Gregorja Rožanca, predsednika društva Naturo in
organizatorja akcije »Slovenija se igra«, v katero smo se tudi mi posredno vključili.



V sklopu izobraževanj za zaposlene, smo izvedli seminar na temo »To je moj čas«, v izvedbi
Maruške Seničar Željeznov ;

.
Nadstandardni program:

To so programi, ki jih starši plačujejo dodatno, izven cene vrtca. Izvajajo se v okviru vrtca s pomočjo
lastnega kadra ali zunanjih sodelavcev. Izvedli smo:

Letovanje na Debelem Rtiču, 21.5.2018 - 24.5.2018, (za otroke, ki se bodo v jeseni všolali).
Letovanja se je udeležilo 17 otrok iz skupine škratkov, z zunanjega oddelka na Žagi pa nobeden.
Spremljale so jih Erna Wojčicki Germovšek, Ana Mlekuž in Deana Kravanja. Na letovanju nismo
izvajali plavalnega tečaja, saj bi to organizacijo dodatno podražilo. Otroci so vsak dan imeli na
razpolago 1.30 min koriščenja bazena, kar so redno izkoristili v spremstvu svojih vzgojiteljic in v
skladu s predpisanimi normativi. Igrali so se v vodi ter se tako privajali na vodo ter razvijali plovnost.
Mnogi so plovnost tudi osvojili in tako so bili doseženi cilji po programu Mali sonček. Poleg tega so
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otroci razvijali samostojnost , socializacijo (oblačenje, pospravljanje sobe, zaporedje izvedbe nalog,..),
ob vsem tem pa so spoznavali morski in obmorski svet ter tako dosegali mnogo ciljev s podorčja
narave in družbe.
Izlet v Ljubljano (4.12.2017) z ogledom lutkovno igrane predstave »Bert« v Lutkovnem gledališču
ter obiskom ljubljanskega gradu (z vzpenjačo na večerni panoramski razgled). Na izlet so v
prednovoletnem času otroke spremljali starši, s čimer so se krepile vezi med vrtcem in družinami.
Izleta so se udeležili« Škratki« ter predšolski »Mehurčki«, od strokovnih delavk pa Erna Wojčicki
Germovšek, Mira Rutar, Deana Kravanja ter Olga Mlekuž.
Z igro v angleščino: Igralne urice v angleškem jeziku je v treh skupinah, prilagojenih starosti otrok,
vodila Janja Gabršček.

Dodatni program oziroma interesne dejavnosti:

Ti programi so namenjeni otrokom, ki imajo na določenem področju večje interese ali sposobnosti.
Izvajajo se praviloma v popoldanskem času (pod vodstvom strokovnih delavk vrtca, niso plačljivi), pa
tudi v dopoldanskem času.
V šol. l. 2017/2018 smo izvajali:


Ciciban planinec - Erna Wojčicki Germovšek, Olga Mlekuž, Mira Rutar (popoldne) za bodoče
šolske novince, Renata Mlekuž za mlajše sredinčke.



Predšolska bralna značka – Erna Wojčicki Germovšek, Mira Rutar (dopoldne)

S predšolsko bralno značko so vzgojiteljice pri otrocih pred vstopom v šolo dodatno poglabljale
samozavest in spretnost nastopa, krepile zmožnost govornega izražanja in dosegale cilje na različnih
področjih:
- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega
mišljenja,
- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja
in pisanja,
- spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja.



Športni program »Mali sonček« - vodile so vzgojiteljice skupin (dopoldne, letovanje) za vse
otroke od drugega leta starosti dalje.

S sodelovanjem v programu Mali sonček v vrtcu dodatno in poglobljeno dosegamo cilje:
- spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja ter posredno pozitivno vplivamo na spoznavni in
čustveni razvoj otrok,
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- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah.


Popoldanska telovadba za otroke. Vodili sta jo Ana Mlekuž in Nika Vučič. Namenjena je bila
otrokom v starosti od 4. leta dalje. Odvijala se je vsako sredo, od oktobra do marca, v šolski
telovadnici.



Celodnevno bivanje, z nočnim spanjem, v vrtcu, kot predpriprava na 4-dnevno letovanje na
Debelem Rtiču. Organizirano za najstarejšo skupino.

5. SODELOVANJE S STARŠI
Roditeljski sestanki:
1. Prvi roditeljski sestanki so bili izvedeni po skupinah v septembru. Na njih je bil predstavljen
program dela vrtca ter program dela skupine. Vsaka skupina je imela do konca leta vsaj tri
roditeljske sestanke, po potrebi pa tudi več.
Predavanja za starše:
1. “Kuhajmo zdravo” - pomen skupnega pripravljanje zdravih in očem mikavnih obrokov –
predavanje s prikazom kuhanja in peke svežih živil, v izvedbi Emilije Pavič;
Ob tej priložnosti so tudi starši pripravili razstavo in poizkušnjo raznih zdravih in lokalnih jedi.
Predavanje so popestrili tudi nastopi otrok, ki so v svojem programu prizorili obravnavano
temo. Organizacijo so prevzeli starši v sodelovanju s skupino za šolsko prehrano. Obisk je bil,
zaradi nastopa otrok, zelo dober. (26. 1. 2018)
2. “To je moj čas” – predavanje po skupinah, prilagojeno starostni stopnji otrok, na temo
pomena proste igre, vključevanja staršev v otrokovo igro in spodbujanje samoiniciativnosti, v
izvedbi psihologinje Ide Šemrov; predavanje smo povezale z aktualnimi temami v skupini,
zato so bili obiski zadovoljivi. (35%) (januar 2018)
3. »To je moj čas« in »7 brezplačnih daril za otroke« - predavanje na temo spodbujanja
otrokove samoiniciativnosti, iskanja rešitev in ustvarjalnosti ter preprečevanja zasvojenosti s
sodobno tehnologijo, internetom.. Nasproti temu pa o pomenu bivanja in igre v naravi;
Predavanje je vodil Gregor Rožanc, predsednik društva Naturo.
Ker starši vse manj obiskujejo predavanja, so se tokrat morali starši na predavanje prijaviti .
Prijavljenih je bilo 25 staršev – v nasprotnem primeru predavanja ne bi organizirali. Predavanje smo
pogojili tudi s popoldanskim srečanjem staršev in otrok v naravi.

Pogovorne ure:
Dan in uro so določile vzgojiteljice v dogovoru s starši na 1. roditeljskem sestanku. Vzgojiteljica je
enkrat mesečno, izjemoma pa tudi po potrebi, na voljo staršem za pogovor o delu, razvoju in počutju
otroka v skupini.
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Pogovori s starši:
Vsakodnevno ob prihodu oziroma odhodu iz vrtca so lahko starši z vzgojiteljico ali pomočnico
vzgojiteljice izmenjali informacije, ki so bile pomembne za otrokovo počutje, delo in napredovanje.
Pisno obveščanje:
Starši so bili pisno obveščeni o raznih prireditvah, srečanjih, dodatnih dejavnostih in vzpodbudah za
otroke, v kotičku za starše pa sta vzgojiteljici sporočali o dejavnosti v skupini. Kotički so opremljeni
tudi s pozitivnimi in poučnimi mislimi. Starše smo obveščali tudi preko oglasnih desk ob vhodu.

Ob tednu otroka (2. – 8. 10 2018), ko je bila tema , “POVABIMO SONCE V NAŠE DOMOVE IN V NAŠ
VRTEC” smo staršem podelili nekaj misli :

POVABIMO SONCE V NAŠ DOM

POVABIMO SONCE V NAŠ VRTEC

Mamica in očka, jaz sem vajin sonček. Ko dežuje
in je slabo vreme, je dovolj, da pogledata vame –
in jaz vama bom svetil kot sonček. Ko sta
utrujena in slabe volje, me vzemita v naročje –
kot sonček vaju bom pogrel in napolnil z močjo,
srečo in veseljem. Ko sta drug od drugega
utrujena in naveličana, vedita, da vaju združuje
eno sonce, to sem jaz! Mamica in očka, pustita
televizijo, računalnik in telefon in naj bom jaz
deležen vseh vajinih pozornosti in pogledov. Od
sreče bom sijal kot sonček, a vajine oči se bodo
na meni odpočile. Ko naredim kaj narobe, mi,
namesto nejevoljnih besed in ostrih pogledov,
vedno povejta, da me imata rada. Kot svetlo
sonce bom zasijal od sreče. Vzemita si čas zame!
Igrajta se z menoj, berita in pripovedujta mi
pravljice, zapojta mi pesmico in z menoj tecita po
širnem travniku, da bom zvečer truden in
zaspan….In naš dom bo vsak dan s soncem
obsijan.

Jutranji pozdrav in pogled vzgojiteljice in
prijateljev mi zasveti kot jutranje
sonce.
Ko z veseljem in nasmehom stopim v skupino,
vsem podarim velik sončni
žarek. Jaz sam sem sončni žarek.
Ko se s prijatelji nemoteno igramo, pozabimo na
vse in med nami raste sonce prijateljstva.
Ko se med seboj pogovarjamo in se poslušamo,
med nami raste sonce sreče in zaupanja.
Ko od vzgojiteljice in prijateljev zaslišim besede
pohvale in spodbude, je moja nadaljna pot pot
sonca in sreče.
Ko mi uspe narediti nekaj novega, ustvarjalnega
ali čisto preprostega, je moja duša polna sonca.
Ko me vsi razumejo in sprejmejo kot edinstveno
osebo, moje sonce prežene vse oblake.
Naj v našem vrtcu odmeva pesem: » Jaz sem
sonček, ti si sonček, mi smo zlati sončki!«

Skupna srečanja:
To so srečanja ob raznih prireditvah, praznovanjih, izletih, športnih aktivnostih, delavnicah… Ta
srečanja predvsem poglabljajo stike med vrtcem, starši in otroki.
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Skupna srečanja po skupinah: novoletna srečanja posameznih skupin, skupna igra za
materinski dan - mamice 1 uro z otroki v vrtcu (nekatere skupine), zaključna srečanja s
predstavitvijo celoletnega dela v juniju (vse skupine).

Žal, nam je naše načrtovano skupno srečanje z mnogimi sodelujočimi skupinami (skavti, reševalci,
kajakaši,…)in igro v gozdu ob potoku Slateniku odpadlo, zaradi epidemije bolezni rok in nog v
našem vrtcu. (11. 6. 2018)

Obiski staršev v skupini ali predstavitev dela na delovnem mestu:
Strokovne delavke povabijo starše, velikokrat se odzovejo tudi stari starši, da predstavijo svoje delo in
pokažejo marsikaj zanimivega, kar drugače otroci ne morejo spoznati. Največkrat se dogovorijo za
tako obliko srečanja, ki jo lahko vključijo v izvajanje kurikula ter tako obogatijo življenje in delo vrtca.
Tako sodelovanje poteka znotraj skupin in je vsako leto prilagojeno posamezni skupini. Starši (ali
sorodniki) predstavijo svoje poklice, svoje življenjsko okolje (npr. kmetije, dežele iz katerih
prihajajo…), svoje posebne spretnosti (glasbeni instrumenti, pripovedovanje pravljic, ustvarjanje z
glino...) in jih večkrat tudi vključijo v posebne dogodke, npr. peka piškotov, obiski lovcev, čebelarjev,
harmonikašev, ogled krmišč, ipd. Veseli nas, da so starši, stari starši in vsi povabljeni pripravljeni
sprejeti povabilo in z nami radi sodelujejo.

Delovanje Sveta staršev:
V šolskem letu 2017/18 so bili člani Sveta staršev:
Za oddelek:

Ime in priimek člana; ime in priimek namestnika

ČEBELICE

Manuela Doles, Saša Šuler

MIŠKE

Alek Tapaj, Dragana Stankovič

MEHURČKI

Vasja Kavs, Katja Kutin Velikanje

ŽOGICE

Martina Kenda, Ana Trnkoczy

ŠKRATKI

Nina Čopi, Blaž Kravanja

BALONČKI

Erika Šulin, Martina Šulin

Predstavnica v Svetu staršev zavoda: Še iz prejšnjega leta je ostala Vesna Kovač.
Svet staršev vrtca se je sestal enkrat, svet staršev zavoda pa večkrat. Obravnaval je problematiko
prehrane. V okviru sveta staršev zavoda, so nekateri posamezniki predlagali in tudi izpeljali
predavanje na temo “Kuhajmo in jejmo zdravo”, na katerem je Emilija Pavič predstavila in
demonstrirala recepte iz svoje knjige. Tudi starši so s pomočjo otrok kuhali in pripravili zdrave jedi.
Posledično je bila na svetu šole izglasovana odločitev, da se seadnjemu organizatorju šolske prehrane
Sodexo d.o.o ne podaljša pogodbe in bo šolska kuhinja organizirana v okviru zavoda.
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6. SODELOVANJE Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIMI, ZDRAVSTVENIMI IN DRUGIMI
ORGANIZACIJAMI



Dana Ivančič: obiranje jabolk z jablan na njenem vrtu, 5. 9. 2017



Glasbena šola in Kino Tolmin: “Čarovnik iz Oza” -ogled baletnega nastopa učenk baletne
šole v Tolminu (tudi iz Bovca); 8. 9. 2017



Tekaški klub Bovec: nastop na BOvškem maratonu in sodelovanje na teku, 16. 9. 2017



Društvo “Spominčica”: pohod s posamezniki iz društva, obeležitev dneva boja proti demenci,
22. 9. 2017



Ruža Srdoč: Tetka Jesen, 25. 9. 2015



Blaž Kravanja: ogled izdelave domačega jabolčnika/mošta in pokušina le-tega, 2. 10. 2017



Mojca in Kaličopko: predstava “Mojca Pokrajculja”



Gasilsko društvo Bovec: gasilska vaja, prikaz gašenja vrtca, 11. 10. 2017



Bojan Rot: Gobarska razstava v KD Bovec, 20.10. 2017



Teater “Al Quadrato” iz Čenta: čezmejno sodelovanje z ogledom predstave: An, dos, tres,Pozor, pripravljeni, zdaj; (predstava v nastajanju s predlogi otrok) 1.del -25. 10. 2017,
2.del -29. 5. 2018



Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (z ostalimi partnerji: Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Čebelarska zveza Slovenije, Kmetijsko gozdarsko
zbornica Slovenije, Gospodarska zbornico Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij,
Gospodarsko interesno združenje mlekarstva, Inštitut Republike Slovenije za varovanje
zdravja in Zavod Republike Slovenije za šolstvo) ter OŠ Bovec: tradicionalni slovenski zajtrk;
tema: lokalno pridelana hrana doma in v šoli, 17. 11. 2017 – ob tem nas je obiskal tudi…



Andrej Mlekuž – bovški čebelar – ki nam je predstavil pomen čebel in uživanja medu



Trgovina Merkator: nastop ob otvoritvi prenovljene trgovine, 1. 12. 2017



Lutkovno gledališče Ljubljana in ljubljanski grad: ogled predstave “Bert”, vzpon z vzpenjačo
na grad, večerni panoramski razgled nad Ljubljano; 4. 12. 2017



Teater za vse- Jesenice: predstava “Šivilja in škarjice”, 12. 12. 2017



Srednja vzgojiteljska šola Ajdovščina: predstava v izvedbi dijakinj in dijakov: “kje je miška?”



Škratki za Občino Bovec: nastop za novorojenčke in njihove starše, 18. 12. 2017



David Štulc: dedek Mraz, 21. in 22. 12. 2017
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Glasbena šola Tolmin, oddelek Bovec: dobro sodelovanje na vseh področjih tekom celega
leta



Emilija Pavlič: Kuhajmo zdravo: predstavitev knjige in predavanje za starše, demonstracija
zdravega načina priprave hrane, vključevanje otrok v pripravo hrane; 26. 1. 2018



Slavica Della Bianca: odigrala je vlogo Muce Copatarice na popoldanskem druženju s starši
na pohodu po zasneženi pokrajini Loške Koritnice; Andrej Mlekuž nam je odstopil leseno
hiško za mucin dom, Boris Kravanja nam je izdelal kostum za muco, Tomi Macun pa masko/
glavo muce Copatarice, ki je izdelana kot original (izdelal nam je tudi glavo mačka Murija)
Srečanje s starši v pravljičnem svetu je bilo izvedeno 29. 1. 2018



Knjižnica Bovec: v mesecu kulture – februarju, so po večini vse skupine obiskale knjižnico in
se pogovarjale s knjižničarko Marjanco Vajngerl, ki jim je tudi predstavila kamišibaj gledališče
in jim povedala pravljico; v okviru Kulturnega praznika smo v vrtcu izpeljali tudi akcijo
“Podarim – dobim knjigo”



Brigita Leban – teater Bičikleta: lutkovna predstava “Starka Zima in njeni štirje meseci”



Gregor Rožanc – društvo Naturo: predavanje za starše na temo pomena proste igre in
spontane igre v naravi; staršem je predstavil tudi svojo spletno kjnižico: “7 brezplačnih darIl
za otroke”



Gašper Vajngerl – harmonikaš, ki je glasbeno popestril naše pustno rajanje v vtčevski
telovadnici, zaradi slabega vremena pa se do trga in šole nismo sprehodili; 13.2. 2018



Maruška Željeznov Seničar (MiB): izobraževanje za strokovni kader na temo “To je moj čas”
(ali: Ne dovolimo, da šola vstopi v vrtec in da zahteve šole diktirajo delo v vrtcu!) 15. 2. 2018



Zdravstveno vzgojni center pri ZD Tolmin: zobna preventiva - pogovori z otroki ob različnem
gradivu(centralni vrtec in podružnice), 13., 14. 6. 2018, obisk pediatrinje dr. Mirande Leban in
patronažne sestre Karmen v vrtcu na Žagi (maj 2018)



Kulturni dom Bovec, Turistično društvo Bovec – turistični podmladek: nastop skupine
Škratkov s kulturnim programom ob otvortitvi fotografske razstave Jelice Kašca , 17. 3. 2018



OŠ Bovec, prva triada: skupna organizacija in skupni ogled otroških predstav v vrtcu, šoli ali
kulturnem domu



Policijski orkester in Policijski sindikat Slovenije, ki je v Kulturnem domu oganiziral
dobrodelno prireditev za pomoč 5-letni hčerkici izginulega policista; otroci iz skupine
škratkov in žogic so nastopili s tremi pesmimi v glasbeni spremljavi policijskega orchestra –
veličastno! 6. 4. 2018



Festival otroških plesov in pesmi v Kulturnem domu Bovec: (prvotno Festival pomladi)- VVE
Bovec je v celoti organizirala festival, na katerem je v dveh dneh nastopilo 11 vrtcev goriške
regije, pri oblikovanju plakata je sodelovala Metka Berlinger, pri promociji je pomagal Milan
Štulc (obveščanje medijev), nastopajoče je oba dni pozdravil župan občine Bovec, Valter
Mlekuž, za celotno organizacijo in program festivala je poskrbela Erna Wojčicki Germovšek z
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otroki iz skupine Škratki, ki so festival povezovali in napovedovali, nato pa se predstavili s
točko “Gozdni škratki”.
18. In 19. 4. 2018


Zavod Feniks, Kobarid: Zeleni nahrbtnik – maj 2018



Rdeči križ Slovenije, Mladinsko letovišče in zdravilišče Debeli rtič: 4 –dnevno letovanje s
plavanjem in igro v bazenu, sprehodi in igro ob morju; navajanjem na samostojnost in
spoznavanjem morskega in obmorskega sveta; 20. – 24. 5. 2018



Sanitarka d.o.o – izobraževanje zaposlenih na temo varstva pred legionelo, - 7. 5. 2018,
pomoč pri urejanju dokumentacije,



Društvo upokojencev – starejši za starejše: nastop otrok na srečanju severno –primorskih
upokojencev –prostovoljcev, 1. 6. 2018



Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, oddelek Bovec, bibliobus (podružnice): obiski knjižnice,
izposoja knjig, predstavitev knjižnice, pripovedovanje pravljic, krašenje panoja pred knjižnico;
redno sodelovanje skozi vse šolsko leto; knjižničarka Marjanca Vajngerl je otrokom v
pomladnem času predstavila kamišibaj gledališče in jim povedala pravljico; v okviru
Kulturnega praznika smo v vrtcu izpeljali tudi akcijo “Podarim – dobim knjigo”



Janja Gaberšček – vodenje popoldanske nadstandardne dejavnosti “Z igro v angleščino”, ki se
je 1x tedensko odvijala tekom celega šolskega.

7. MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM
V letošnjem šolskem letu je pripravništvo, v okviru nacionalnega zaposlitvenega programa “Moja
prva zaposlitev”, opravljala Urška Rakušček in po zaključenem 6-mesečnem delu, uspešno opravila
strokovni izpit. Mentorstvo ji je nudila Renata Mlekuž

8. AKTIVNOSTI VKLJUČEVANJA VRTCA V OKOLJE
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, kot na
primer mesec požarne varnosti – gasilska društva, sprejem pri županu za novorojence – kulturni
program, pust – pustni sprevod po kraju, itd.
Vse aktivnosti vključevanja vrtca v okolje so podrobno naštete v poglavju Sodelovanje z vzgojno
izobraževalnimi, zdravstvenimi in drugimi organizacijami, saj so te oblike sodelovanja in vključevanja
vrtca v okolje med seboj močno prepletene in vsaka dejavnost obsega mnogo ciljev, ki jih vrtec s tem
dosega.
Vsekakor pa je potrebno posebej omeniti 9. festival Pomlad pesmi, festival otroških pesmi in
plesov
Festival je bil 18. in 19. aprila 2018 ob 16.30 uri v Kulturnem domu v Bovcu.
18. aprila so nastopili vrtci iz: Nove Gorice, Tolmina, Šempetra, Kanala, Deskel in Bovca.
16

19. aprila so nastopili vrtci iz: Dobrovega, Kojskega, Kobarida, Solkana, Mosta na Soči in Bovca.
Z organizacijo festivala je pred šestimi leti pričel Vrtec pri OŠ Solkan. Festival je bil vsako pomlad v
kulturnem domu v Novi Gorici, razen četrtega, ki ga je spomladi 2013 organizirala VVE Bovec v
Kulturnem domu Bovec. Na festivalu se družijo otroci iz vse goriške regije: od Vipavske doline preko
Goriških brd do Gornjega Posočja. Vsak vrtec se je predstavil s tremi točkami, pevskimi ali plesnimi.
Zanimanje za nastopanje na festivalu je tolikšno, da smo morali nastopajoče razporediti na dva
dneva. Tudi letošnja izvedba festivala v organizaciji VVE Bovec je bila posebno doživetje, saj so poleg
tega, da nastopajo, tudi program povezovali otroci našega vrtca.
Pri organizaciji so sodelovale vse delavke vrtca. Delo je koordinirala podagoška vodja Erna Wojčicki
Germovšek, ki je poskrbela za organizacijo in tehniko dvorane, prijave, oglaševanje, promocijski
material in zgibanke, stike z ostalimi vrtci ter sodelujočimi. Njeno je bilo tudi umetniško vodenje
festivala. Kot vzgojiteljica najstarejše skupine, skupine »škratkov« je poskrbela je, da so otroci iz
skupine Škratkov napovedovali in povezovali točke nastopajočih, poleg tega pa tudi prikazali svoj
nastop z naslovom »Gozdni škratki« Tako je vrtec poskrbel za dva izjemna kulturna popoldneva v
kraju ter tudi dobro predstavil kraj širši regiji. Festival je bil tudi sneman. Vsak udeležen vrtec je dobil
DVD- posnetek, možno pa je bilo tudi naročilo staršev. Priznanja mentoricam je izdelala Ida Šemrov.

9. SODELOVANJE S ŠOLAMI, KI IZOBRAŽUJEJO DELAVCE ZA POTREBE PREDŠOLSKIH OTROK
Vrtec Bovec sodeluje s Srednjo vzgojiteljsko šolo Veno Pilon iz Ajdovščine, Srednjo šolo Jesenice,
Pedagoškimi fakultetami in LUNG;
V letošnjem šolskem letu sta svojo redno prakso opravljali dijakinji tretjegaga letnika Srednje
vzgojiteljske šole v Ajdovščini, Nika Bozja in Tanja Prezelj.
Svojo prakso, v obsegu 150 delovnih ur, je opravljala tudi Tinkara Bradaškja, dijakinja izrednega
izobraževanja na LUNG (Ljudska Univerza Nova Gorica), ki je s poklicno maturo zaključila smer
vzgojitelj predšolskih otrok.

10. PROGRAM STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA DELAVCEV VRTCA


Študijska skupina z naslovom “Formativno spremljanje v podporo vsakemu posameznemu
otroku”, v Tolminu 14. 11. 2018,



“To je moj čas”, pomen igre v naravi in 7 brezplačnih daril za otroke – predavanje s pogovorom v
izvedbi Gregorja Rožanca, predsednika društva Naturo; 1. 3. 2018



“To je moj čas” in potrebe otrok v predšolskem obdobju, predvsem pomen proste igre,
v izvedbi predavateljice Maruške Željeznov Seničar (MiB) 15.2. 2018



Zdravstveno –higijenske zahteve in preprečevanje nastanka legionele v izvedbi Eve Bičič
(Sanitarka) 7. 5. 2018
11. PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV VRTCA
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Vzgojiteljski zbor se je skozi celo šolsko zbral na petih pedagških konferencah približno na vsakih 6
tednov. Sklepal je o sprejemu in realizaciji Letnega delovnega načrta, obravnaval organizacijske teme,
načrt integritete na OŠ Bovec, se pripravil na Festival pesmi in plesa, ki ga je organiziral ter
obravnaval nekatere strokovne teme: sprejem novih otrok v vrtec, komunikacija s starši, otroci s
posebnimi potrebami.

Strokovni aktiv vzgojiteljic in strokovni aktiv pomočnic vzgojiteljic se je srečal 1- krat. Obravnavali
smo temo razvoj otrokovih kompetenc skozi dobro počutje in vključenost.
Ostale strokovne teme smo obravnavali na srečanjih vzgojiteljskega zbora izključno iz organizacijskih
razlogov. Poglobljeno smo se posvetili temama otroci s posebnimi potrebami in komunikacija s starši,
posebno v okoliščinah, ko imajo starši nekatera specifična pričakovanja, ki presegajo obseg in cilje
javne predšolske vzgoje.

KADROVSKI, MATERIALNI IN DRUGI POGOJI, POTREBNI ZA DELOVANJE VRTCA
Kadrovski pogoji
Delovna mesta so sistemizirana v skladu z normativi. Vsa delovna mesta so zasedena z delavkami z
ustrezno izobrazbo.
Materialni pogoji
Stanje pri materialnih pogojih za delo vrtca je nespremenjeno in velja še vedno tisto, kar je bilo
navedeno že v poročilu za preteklo šolsko leto.
Prostorski pogoji za delo vrtca so ustrezni. Vrtec je redno dobival sredstva od občine glede na
sistemizacijo delovnih mest ter zakonodajna določila o financiranju predšolske vzgoje.
Vrtec ima nedokončano podstrešje. Vsled tega se prostori v prvem nadstropju spomladi ob visokih
poletnih temperaturah pregrevajo, saj podstrešje ni ustrezno izolirano. Starši so predlagali, da se kupi
klima in montira v zgornje prostore, v vrtcu pa menimo, da bi bilo potrebno le urediti izolacijo, saj bi s
tem gotovo zmanjšali tudi stroške ogrevanja. V poletnih mesecih – julij in avgust - se vzgojno delo
zaradi odsotnosti otrok opravlja le v pritličju. V letošnjem juliju in avgustu je bilo veliko dni z dnevnimi
temperaturami nad 30 stopinj Celzija. Kljub temu smo z rednim jutranjim zračenjem ter doslednim
zapiranjem in zasenčevanjem oken na jug dosegali, da se temperatura v igralnicah ni dvignila nad 25
stopinj Celzija, ko je bilo najbolj vroče, večinoma pa je bila še nižja. Zato menimo, da nakup klime ni
enrgetsko smotrn. V kolikor temperature niso ekstremno previsoke, tudi ni v interesu zdravja otrok,
da se prostore umetno ohlaja, saj s tem preprečujemo, da bi se otroški organizem učil adaptacije na
temperature (v primernem obsegu).
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Cena vrtca

OD 1 .9. 2017 DALJE
CENA VRTCA

JASLI, CELODNEVNI
PROGRAM

JASLI, CELODNEVNI
PROGRAM BREZ KOSILA

DRUGO STAROSTNO
OBDOBJE, CELODNEVNI
PROGRAM
DRUGO STAROSTNO
OBDOBJE, CELODNEVNI
PROGRAM BREZ KOSILA

STROŠEK HRANE
V SKUPNI CENI

484,72

428,65

364,16

303,09

Bovec, 7. 8. 2018

Poročilo pripravila: Ida Šemrov, vodja vrtca
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