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1. ORGANIZACIJSKI PODATKI 

 

V vrtcu smo izvajali dnevni program vzgoje in varstva, v trajanju od 6 do 9 ur. 

Osnova našega vzgojnega programa je bil nacionalni dokument Kurikukum za vrtce. 

V vrtcu so bili trije oddelki otrok drugega starostnega obdobja, starih od tri do  šest let. V vrtec 

je bilo vključenih 67 otrok. Jeseni je šlo 24 otrok v šolo. Trem otrokom je bilo odloženo šolanje 

Povprečna letna prisotnost otrok v vrtcu  je bila 51,6 %.  

 

Poslovalni čas vrtca 

Vrtec je bil do 23. 10. 2020  odprt od 6.00 - 16.00. 

Ob ponovnem odprtju vrtca, 25. 1. 2021, je bil poslovalni čas spremenjen oz. prilagojen vsaki 

skupini posebej, glede na prihod in odhod otrok. Skupine otrok so bile v t.i. „mehurčkih” do 30. 

6. 2021. 

 

Dnevni red vrtca 

Dnevni red je tekom leta potekal po načrtu.  

 

Vrtec v času epidemije COVID-19 

Zaradi epidemije korona virusa je bil vrtec zaprt od 26. 10. 2020 do 22. 1. 2021. V januarju 2021 

so bili trije otroci prisotni v dežurnem vrtcu Najdihojca v Kranju. Z njimi je bila vzgojiteljice Marta 

Melinc. Od 1. 4. do 9. 4. 2021 je bil vrtec zaradi epidemije odprt le za otroke staršev zaposlenih 

v kritični infrastrukturi. Prisotnih je bilo 5 otrok iz vseh treh skupin. 

V času, ko je bil vrtec zaprt smo pošiljali tedenske dejavnosti preko eAsistenta. 

V decembru so otroci lahko poslušali pravljice in s pomočjo staršev komunicirali preko družbenega 

omrežja Facebooka, kjer smo ustvarili zaprto skupino. 

Uspešno je bilo prednovoletno druženje na daljavo, kjer smo se predstavile vzgojiteljice in 

citrarka Vida Učakar. 

Vzgojiteljice so imele več video klepetov.  

  

Odprtje vrtca po epidemiji COVID-19 

Po ponovnem odprtju smo poskrbeli za varnost otrok v vrtcu z upoštevanjem epidemioloških 

ukrepov in dosledno upoštevali priporočila NIJZ-ja. Vodili smo evidenco odsotnosti otrok, zračili 

prostore, skupina je bila v t.i. »mehurčku«, po uporabi smo razkuževali igrače ali jih izločili za 

določen čas (lego kocke) in vodili evidenco čiščenja. Odrasli smo bili pri izvajanju ukrepov in k 

temu spodbujali tudi otroke in starše. Pozorni smo bili na redno in natančno umivanje rok, 

razkuževanje igrač in prostorov, higieno kašljanja in medsebojno razdaljo med različnimi 

skupinami otrok. Poskrbeli smo  za redno zračenje prostorov. Otroci so za pitje preko dneva 

uporabljali stekleničke z vodo. 

Dva otroka se ob ponovnem odprtju vrtca nista vrnila v vrtec. Do konca šolskega leta sta ostala 

v domačem varstvu. 
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Delo vrtca med šolskimi počltnicami 

Rezervacijo v poletnih mesecih, v obsegu najmanj 30 oziroma največ 60 koledarskih dni,  je bilo 

uveljavljeno za 36 otrok. 

Od 26. 7. do 30. 7. 2021 je bil v dežurnem vrtcu Janina vključen en otrok, ob spremstvu 

vzgojiteljice Teje Maček. Od 2. 8. do 14. 8. 2021 v dežurnem vrtcu ni bilo otrok.  

 

Zaposleni v vrtcu in delovni čas strokovnih delavk 

Skupina Lisička: 

Tatjana Černilc, vzgojiteljica/pomočnica ravnatelja za vrtec, vzgojiteljica predšolskih otrok, 7. 

stopnja. 

Tadeja Murn, vzgojiteljica predšolskih otrok, 7. stopnja 

Tjašo Zorec, pomočnico vzgojiteljice, je nadomeščala  Teja Maček, vzgojiteljica predšolskih otrok, 

7. stopnja, Teja Maček  

Skupina Sovica: 

Majda Grašič, vzgojiteljica predšolskih otrok,  5. stopnja  

Marta Melinc, pomočnica vzgojiteljice, Vzgojiteljica predšolskih otrok,  5. stopnja 

Skupina Mucek: 

Polona Likozar, vzgojiteljica predšolskih otrok,  5. stopnja,  

Katja Mrak, pomočnica vzgojiteljice, Vzgojiteljica predšolskih otrok, 5.stopnja. 

 

Delo je potekalo po načrtovanem urniku. 

 

Odsotnost strokovnih delavk/nadomeščanje v vrtcu 

V šolskem letu ni bilo odsotnosti strokovnih delavk. 

 

Odmori strokovnih delavk 

Odmori delavke so potekali po načrtu. 

Prva skupina strokovnih delavke imela odmor od 10.00 do 10.30, druga skupina pa od 12.30 do 

13.00. 

 

 

2. PROGRAM ŽIVLJENJA IN DELA V VRTCU 

 

Zastavljene cilje smo dosegali s skrbnim načrtovanjem in izvajanjem vzgojnega dela. 

Prednostne naloge smo uresničevali skozi vse leto. 

• Dosegli smo večino načrtovanih ciljev prednostnih nalog. 

• Upoštevali smo pravila, ki smo jih dorekli že na prvem roditeljskem sestanku in jih 

dosledno upoštevali. Otroke smo dosledno opozarjale na upoštevanje dogovorjenih pravil. 

Ob dolgotrajnejšem neprimernem vedenju, pa smo  se pogovorili s starši na govorilnih 

urah. Starši in vzgojiteljice smo med seboj sodelovali  in dosegli zastavljene cilje. 

• Večina otrok je že osvojila bonton prehranjevanja, pri posameznikih pa bo potrebno še 

veliko dela. 



Poročilo vrtca 2020/21 

 

4 

 

• Gibalne dejavnosti smo dosledno izvajali v garderobi, telovadnici, na igrišču.  

• Odpadke smo dosledno ločevali. 

• Pri delu in igri smo uporabljali veliko naravnih materialov, predvsem pa smo veliko bivali 

na prostem. 

• Izvajali smo projekte: Radi beremo, Mali sonček, Solidarnost, Zdravje v vrtcu in Varno s 

soncem. 

• Vse tri skupine so bogato opremile otrokov portfolio z otrokovimi izdelki in fotografijami. 

 

Izvedene posebne dejavnosti na nivoju vrtca (v kurikulumu) 

 

22. 9. 2020 – Praznovanje jeseni. 

23. 9. 2020 – Mini olimpijada – ni bila realizirana zaradi odpovedi večjih prireditev zaradi korona 

virusa. 

Teden otroka: Obisk Pike Nogavičke, Glasbeni vrtiljak, Fotografiranje, Ustvarjalna delavnica na 

prostem, Vesoljski tek. 

Oktober 2020 -  Orientacijski sprehod z iskanjem skritega zaklada. 

Čarobni december 2020 – Miklavževanje, Praznovanje zime, … - ni bilo realizirano zaradi zaprtja 

vrtca 

Februar 2021 – Pustno rajanje – potekalo je v „mehurčkih“ in ogledu ostalih skupin in šolarjev 

preko oddaljenega dostopa. 

Februar 2021 – Kulturni dan – obisk kulturne ustanove – ni bilo realizirano. 

22. 3. 2021 – Praznovanje pomladi – potekalo je v „mehurčkih“. 

April 2021 – Kulturni dan – ni bilo realizirano. 

Maj 2021 – Izlet ob zaključku šolskega leta – izveden je bil 15. 6. 2021 na mlinčke v Udinborštu 

Junij 2021 – Skakanje na trampolinu – ni bilo realizirano. 

Praznovanje rojstnih dni otrok. 

 

Projekti 

 

Projekt Mali sonček: igre z vodo, v vodi in ob vodi, elementi atletske in gimnastične abecede, 

mini kros, ustvarjanje z gibanjem in ritmom, igre brez meja, igre na snegu, drsanje, rolanje, vožnja 

s kolesom, žoga, izleti. 

Letos zaradi epidemije korona virusa nismo imeli drsanja, plavalnega tečaja, rolanja in 

kolesarjenja. Otroci starejše skupine so dobili kolajne za opravljen rumeni program, ostali pa 

priznanja. 

Projekt Radi beremo: Potekal je v skupini Sovica in Mucek.  

Projekt Praznično leto nekoč: Zaradi epidemije korona virusa ni povsem zaživel. Obeležili smo 

pust in veliko noč. 

Otrokov portfolio smo opremili z otrokovimi izdelki in fotografijami. Otroci so mapo 

odnesli domov. Zopet jo prinesejo v vrtec na začetku novega šolskega leta. Skupaj s 

starši lahko mapo dopolnijo s počitniškimi doživljaji. 

Projekt Solidarnost: sodelovali smo v akciji Podarimo zvezek Slovenske karitas. Zbrali smo                  

80 zvezkov, 6 tempera barvic, 3akvarelne barvice, 1suhe barvice, 1 flomastre, 1 peresnico in set 

škarij. 

 

Program Zdravje v vrtcu 

V sklopu projekta Zdravje v vrtcu smo otroke seznanjale z naslednjimi vsebinami: 
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Skrb zase, pravilno umivanje rok, varno bivanje na igrišču in v igralnici, kultura prehranjevanja, 

zdrava hrana, skrb za prijateljstvo (negovanje prijetnih medsebojnih odnosov), umirjanje in 

preprečevanje nalezljivih bolezni. 

Otroke smo učile oblačenja in obuvanja, pravilnega umivanja rok, prehranjevanja, ogledali smo 

si slikovne in video vsebine na temo zdravja. Na otrokom razumljiv način smo jim predstavile 

bolezen KOVID-19 in pomen umivanja rok, uporabo mask in higieno kihanja ter kašljanja. 

Otrokom smo nudile veliko priložnosti, da so pripovedovali o svojem doživljanju in razumevanju 

preventivnih ukrepov, jih pri tem vzpodbujale k pozitivnem razmišljanju. 

Vključeni smo bili tv program Varno s soncem, ki smo ga dosledno izvajali tudi med počitnicami. 

 

Tečaji in interesne dejavnosti 

V šolskem letu 2020/21 tečaji niso bili izvedeni 

Tekmovanja 

Tekmovanje za Cici veselo šolo je v skupini Sovica potekalo 19. 5. 2021. Prisotnih je bilo 18 

otrok. 

 

3. SODELOVANJE Z OKOLJEM 

 

Sodelovanje s starši 
 

Prvi oddelčni roditeljski sestanki so potekali v začetku septembra. S starši smo se srečali na 

govorilnih urah (preko MS Teams). 

Zaradi epidemije korona virusa v vrtcu ni bilo načrtovanih srečanj s starši.  

 V decembru 2020 smo imeli prednovoletno srečanje na daljavo skupaj z otroki in starši vseh treh 

skupin. Nastopale smo vzgojiteljice in citrarka Vida Učakar. 

 V marcu smo poslali staršem posnetek nastopa otrok z dvema pesmicama. 

 V juniju so imeli z otroki skupine Sovica v dopoldanskem času zaključno srečanje. Staršem so      

poslali posnetek nastopa otrok z dvema pesmicama. 

 V času zaprtja vrtca so imel skupine več video klepetov. 

 Otrokom smo pošiljali tedenske dejavnosti preko eAsistenta. 

 V času praznikov, decembra, smo otrokom pripravile praznični koledar, na katerem so 

dnevno lahko poiskali ilustracijo pravljice, katerih posnetke smo dnevno pripravljale in s 

pomočjo staršev komunicirali preko zaprte skupine na družbenem omrežju Facebook. 

V oktobru 2020 in marcu 2021 smo imeli zbiralni akciji papirja. V oktobru smo zbrali 1320 kg 

papirja v vrednosti 56,76 evrov, v marcu pa 1660 kg papirja v vrednosti 199,20 evrov. 

Zaključna prireditev, neformalno srečanje za skupino Lisička in Mucek je na pobudo staršev 

potekala na igrišču konec meseca junija 2021. 

 

Medgeneracijskega sodelovanja  

Zaradi epidemije korona virusa ni bilo medgeneracijskega sodelovanja. 
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Sodelovanje s šolo 

S šolo smo zelo malo sodelovali, sodelovanje je bilo omejeno le na ogled posnetkov proslav ob 

pomembnih praznikih, ki so jih skupaj z učitelji pripravili osnovnošolci.  
 

 

Sodelovanje s strokovnimi delavci 

 

Alfonz Potočnik, psiholog, je prihajal v skupine v ponedeljkih dopoldne. En deček je imel 

individualno pomoč specialne pedagoginje. Tekom leta je bila ena deklica obravnavana v 

mentalnem dispanzerju. V mesecu februarju ji je bila dodeljena dodatna strokovna pomoč, 

specialnega pedagoga in logopeda v obsegu treh ur na teden.  

Slednje ni bilo realizirano zaradi pomanjkanja kadra. 

 

 

Povezovanje z delovnimi organizacijami in drugimi institucijami 

 

Zaradi epidemije korona virusa so letos odpadli vsi obiski in ogledi predstav v 

kulturnih in drugih ustanovah. 

 

Mentorstvo  

 

V šolskem letu 2020/21 so bile v vrtcu naslednje praktikantke: 

 

Praktikantka Šola /letnik Čas Mentorica 

Maša Marjek  

3. letnik Srednja 

vzgojiteljska šola 

Jesenice 

od 12. 4. do 23. 4. 2021 Polona Likozar 

Neža Likozar 

3. letnik Srednja 

vzgojiteljska šola 

Jesenice 

od 12. 4. do 23. 4. 2021 Majda Grašič 

Anja 

Mohorič  

2. letnik pedagoška 

fakulteta Maribor 

 

5.3., 12. 3., 26.3. in 16. 4. 2021 in 

 

od 3. 5. do 14. 5. 2021 

Tatjana Černilc 

 

Tadeja Murn 

 

  

4. IZVEDENI  NAKUPI ZA  IZBOLJŠANJE OPREMLJENOSTI VRTCA 

 

V šolskem letu 2020/21 so bili izvedeni naslednji nakupi: 

• barvice 

• Igrače za peskovnik. 

 

6. VLOGA STROKOVNIH DELAVK  VRTCA 

 

Vodja strokovnega aktiva vrtca je bila Tadeja Murn.  

  
Sestanke smo imele v torkih pred popoldanskimi govorilnimi urami, oz. na daljavo preko 

aplikacije MS Teams. Mesečno smo se pogovarjale o dinamiki skupin, vzgojni 
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problematiki, skupaj smo načrtovale, sodelovale in po potrebi vključevale tudi zunanje 

sodelavce (psihologa, ravnatelja). Na mesečnih srečanjih so strokovne delavke 

predstavile tudi dobro prakso in poročale o vsebini strokovnih predavanj ali seminarjev 

katerih so se udeležile.  
  
V celoti smo izvedle zastavljen načrt dela strokovnega aktiva, le da smo se pri načrtovanju 

skupnih dejavnosti, zaradi epidemioloških razmer, omejile na izvedbo v posameznih 

skupinah.  
Strokovne delavke so se udeležile spletnih predavanj v sklopu Zdravje v vrtcu 

in Cici akademije. Tadeja Murn pa se je udeležila tudi predavanja Montessori – pregledno 

izobraževanje za predšolsko obdobje in niza predavanj Nenasilna komunikacija.  
 Vse strokovne delavke so si uravnoteženo razdelile delavne naloge in jih preko leta 

vestno opravile.  
  

7. PROMOCIJA VRTCA 

 

• Vsi starši so prejeli Publikacija vrtca za šolsko leto 2020/21. Publikacija je bila tudi na spletni 

strani vrtca in na oglasni deski oddelkov; 

• spletna stran vrtca, 

• likovni izdelki otrok so bili objavljeni v šolskih časopisih Drobižek 

8. STROKOVNI ORGANI VRTCA IN ŠOLE 

 

Predstavniki staršev v Svetu staršev vrtca, so se redno udeleževala sej.  

Komisija za sprejem otrok v vrtec je bila konstituirana v sestavi Alfonz Potočnik, Darja 

Veternik in Karmen Okorn. Komisija je 30. 3. 2021 obravnavala vloge za sprejem otrok 

v vrtec za šolsko leto 2020/21.  

Tatjana Černilc se je udeleževala sej Sveta šole.  

9. VPIS OTROK V VRTEC 

 

S prerazporeditvijo in Javnim vpis novincev  v vrtec za šolsko leto 2021/22, ki je potekal je od 1. 

3. do 10. 3. 2021, smo za šolsko leto 2021/22 sprejeli 243otrok. 

Za šolsko leto 2021/22 vrtec razpolaga z enim prostim mestom v oddelku Medvedek. 

 

Obravnavan na seji Sveta staršev  vrtca ________, potrjen _________ na seji Sveta šole  

Poročilo pripravila: Tatjana Černilc, pomočnica ravnatelja za vrtec, dopolnila Tadeja Murn                                                           

 

 

Kranj, september, 2021 

 


