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VIZIJA VRTCA 
 

 

S strokovnostjo, izmenjavo izkušenj in s 

pristnimi odnosi med strokovnimi delavci 

bomo pri starših ustvarili večje zaupanje in 

sodelovanje.  

 

Spodbujali bomo medvrstniško druženje ter 

tak odnos med otroki, da se bodo počutili 

varni, pripadni šoli in vrtcu in bodo s svojim 

znanjem in uspehom dvignili prepoznavnost 

vrtca in njen ugled. 
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PREDSTAVITEV VRTCA  -  ORGANIZACIJA DELA  - 
 

 OSNOVNA ŠOLA KANAL 

VRTEC pri OŠ KANAL 

 GRADNIKOVA 25 
 

 

V šolskem letu 2021/22 smo imeli 6 skupin v Kanalu, od tega je bila ena polovična 

ter eno kombinirano skupino v enoti Kalu nad Kanalom. 

 

DELAVCI VRTCA 
 

Vrtec Kanal: 

  

Anita Cigoj vzgojiteljica 

Blanka Černe Vzgojiteljica 

Iris Čebokli  vzgojiteljica 

Jolanda Gerbec čistilka  

Kristina Murovec Vzgojiteljica, nadomeščanje MR 

Majda Markič vzg. predš. otrok - pomočnica vzgojiteljice 

Marta Perkon vzg. predš. otrok - pomočnica vzgojiteljice 

Meta Kogoj mobilna vzg. predš. otrok - pomočnica vzgojiteljice 

Monika Rutar Vzgojiteljica, od decembra na porodniškem 

Nevenka Skrt 

Petra Bucik 

pomočnica ravnateljice, pedagog 

vzg. predš. otrok - pomočnica vzgojiteljice 

Petra Kristien vzg. predš. otrok - pomočnica vzgojiteljice 

Tadeja Medvešček čistilka 

Tina Lango vzg. predš. otrok - pomočnica vzgojiteljice 

(polovičen delovni čas) 

Tina Manfreda vzg. predš. otrok - pomočnica vzgojiteljice 

(polovičen delovni čas) 

Ivana Čufer vzg. predš. otrok - pomočnica vzgojiteljice 

(polovičen delovni čas – nadomeščanje TM) 

Tonica Bratina 

Žana Gnezda Repič 

vzgojiteljica 

vzgojiteljica 

  

  

Enota Kal nad Kanalom: 

 

Veronika Konjedic 

 

 

vzgojiteljica 

Andrejka Skok vzg. predš. otrok - pomočnica vzgojiteljice 

Marina Jericijo čistilka in kuharica, daljša odsotnost, nadomeščale 
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so jo različne osebe 

 

   

RAZPORED OTROK IN DELAVCEV V KANALU 
 

 
oddelek 

 

št.  

otrok 

 

vzgojiteljica 
Vzg. predš. otrok 

- pomočnica vzg. 

1. starostno 

obdobje 

1. letni 

 

1. skupina 

Rumeni škrat 
11 Žana Gnezda Repič  Petra Kristien 

1. starostno 

obdobje 

1 letni 

 

2. skupina 

Rdeči škrat 
10 Blanka Černe Petra Bucik  

1. starostno 

obdobje 

2 letni 

 

3. skupina 

Modri škrat 
14 Anita Cigoj Marta Perkon 

     

2. starostno 

obdobje 

3 letni 

4. skupina 

Zeleni škrat 
18 

Kristina Murovec/ 

Monika Rutar 
Majda Markič 

 

2. starostno 

obdobje 

 4 letni 

5. skupina 

Oranžni škrat  
9 Tonica Bratina  Tina Lango 

 

2. starostno 

obdobje 

4 - 6 letni 

6. skupina 

Mavrični pikec 
21 Iris Čebokli 

Tina Manfreda/ 

Ivana Čufer   

   

 Meta Kogoj, kombinirano delovno mesto, mobilna pom.vzg., ki 

kombinira sočasnost tudi v Kalu. 

  

 

Vzgojiteljici Kristina Murovec in Monika Rutar sta bili zaposleni za polovičen delovni 

čas in sta se v skupini dopolnjevali. Taka organizacija je bila do odhoda MR na 

porodniški dopust (sredi decembra).  Za polovičen delovni čas je zaposlena tudi 

vzg.-pomočnica vzg. Tina Lango, saj imamo v drugem starostnem obdobju polovično 

skupino, ki jo vodi samo vzgojiteljica. Med šolskim letom je zaradi daljše odsotnosti 

Tine Manfreda njeno odsotnost nadomeščala Meta Kogoj, kasneje pa Ivana Čufer, 
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ki je bila sprejeta za polovičen delovni čas (Tini Manfreda je bil po sklepu komisije 

odrejen polovičen delovni čas). 

 

 

 

RAZPORED OTROK IN DELAVCEV V KALU NAD KANALOM 
 

 
oddelek 

 

št.  

otrok 

 

vzgojiteljica 
Vzg. predš. otrok 

- pomočnica vzg. 

 

Kombinirana 

skupina  

1 – 6 letni 

Pikasti škrat 13 Veronika Konjedic Andrejka Skok  

 
Tudi v tem šolskem letu smo se v začetku šolskega leta veliko ukvarjali s 

karantenami in odsotnostjo delavk zaradi različnih odsotnosti. 

 

POSLOVALNI ČAS 
 

Vrtec v Kanalu je odprt 9 ur in 45 minut in sicer od 6.15 do 16.00. Tudi v tem 

šolskem letu se je zgodilo kar nekaj zamud po 16. uri. V enoti Kal nad Kanalom pa je 

odprt od 6.30 do 16.00. V Kalu ni prihajalo do zamud pri odhodih otrok domov. 

 

Glede na sklep Občine Kanal ob Soči, da se v času počitnic združujemo, se letos 

tega sklepa nismo držali zaradi preventivnih zdravstvenih ukrepov o korona virusu. 

 

Epidemiološka slika v našem vrtcu: 

V začetku šolskega leta pa tja do novega leta je bilo veliko skupin, otrok in 

strokovnih delavk v karanteni ali pa so zboleli. Organizacija dela je bila zaradi tega 

otežena. Med seboj smo si pomagali tako, da smo delavnike podaljševali. Upoštevati 

smo morali, da se skupine čim manj združujejo in ko so se, smo vodili stike. Starši 

so prihajali v vrtec po otroke in pri tem upoštevali vse preventivne ukrepe. Starši 

novincev pa so morali imeti PCT pogoje, saj so se v skupini zadrževali dlje časa. 

Glede upoštevanja pravil s starši nismo imeli težav. 
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PROGRAMI PREDŠOLSKE  VZGOJE 
 

OBOGATITVENI PROGRAMI, PROJEKTI 
 

Pri uresničevanju programov smo morali upoštevati priporočila NIJZ, zato smo 

dejavnosti realizirali tako, da je bilo med skupinami čim manj stikov in druženj. 

 

 

 

TERMIN 

 

 

VSEBINA 

 

NOSILCI 

 

OPOMBE 

 

 

od 4. do 10.  

oktobra  

  

 

TEDEN OTROKA  

Tema letošnjega tedna otroka je 

bila Razigran uživaj dan! 

 

 

 

 

Oktober 

 

POŽARNA VARNOST 

Dogovor z Gasilskim društvom  

Evakuacija 

 

Iris Čebokli 

Petra Kristien 

 

Evakuacijsko vajo smo izvedli v sodelovanju z gasilci 16. 11. 2021 ob 10h.  Na ta dan 

je bilo v vseh skupinah zaradi odsotnosti otrok, manjše število kot smo pričakovali.  

Sprva smo načrtovali zadimljenje v zgornjih prostorih vrtca, a smo izvedbo opustili, 

saj bi v tem primeru sprožili prave požarne alarme, ki so nameščeni po vrtcu.  

Evakuacija se je začela s sprožitvijo alarma po zvočniku.  

Vse skupine so se v miru zbrale v kolono, se preštele in brez naglice odšle po 

najkrajši poti iz stavbe do določenih zbirnih mest. Vse zadnje vzgojiteljice so pred 

zapustitvijo prostorov ugasile luči. Na zbirnih točkah so se vse skupine ponovno 

preštele. Skupini Rdeči in Rumeni škrat sta se zbrali na zbirnem mestu na igrišču pri 

peskovnikih (skupaj je bilo prisotnih 7 otrok in 5 vzgojiteljic). Na zbirnem mestu na 

igrišču za vrtcem pa  so se zbrale ostale skupine (Modri, Zeleni, Oranžni in Mavrični 

škrat). Skupaj je bilo prisotnih 30 otrok in 8 vzgojiteljic.  

V tem trenutku so na parkirišče pripeljali gasilci. Prisotnih je bilo 5 gasilcev.  

Zaigrali so vstop v prostore vrtca in preverili kje je zagorelo. Ugotovili so, da je šlo 

za lažni alarm. Potrem so se približali skupinam na zbirnih mestih. Povedali so, da je 

šlo za lažni alarm in da je bila to vaja za primer resne ogroženosti. Opozorili so nas 

na to, da je potrebno ob odhodu iz igralnic ugasiti luči ter zapreti vrata, da ob 

morebitnemu požaru ne bi dovajali kisika in s tem še pripomoglo k hitrejšemu 

širjenju požara. Spodbudili so nas, da smo ob vrnitvi v vrtec poiskali gasilne aparate, 

ter da si ogledamo evakuacijske zemljevide in nalepke za izhod v sili in jih skupaj 

razberemo.   
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Po končanem pogovoru so nas gasilci 

povabili k ogledu gasilskega vozila in 

posamezne otroke povabili k »gašenju 

požara«. Številni otroci so s ponosom 

držali za cev in upravljali z ročko za 

doziranje vode.  

 

 

 

 

 

November  

 

Tradicionalni slovenski zajtrk 

 

 

Blanka Černe 

Majda Markič 

 

 

 

 

Pripravili smo čebelnjak ter na vsako konico smo prilepili kuverto, v barvi škrata 

posamezne skupine. V kuverti je bil namig za vsako skupino, naloga, ki naj bi jo 

otroci opravili v skupini. In sicer vsaka skupina se je pogovarjala o enem izdelku, ki 

je značilen za naš zajtrk. Tako so najmlajši otroci iz skupine Rumeni škrat spoznali 

kruh in otroci iz skupine Rdeči škrat jabolko. Modri so se pogovarjali o medu ter  

skupina Zeleni škrat o mleku. Starejši dve skupini,  otroci iz Oranžnega škrata so 

spoznali maslo in najstarejši otroci iz skupine Mavrični škrat so pripravili praznični 

pogrinjek.  

V petek 19.11.2021 pa smo v vsaki skupini pripravili praznično, posebno mizo, kjer je 

vsaka skupina za zajtrk posebej zaužila slovenske jedi, ki so jih pridelali lokalni 

kmetje. 

Ker se zaradi korona virusa ne smemo družiti, je vsaka skupina dejavnosti 

fotografirala in sliko prilepila na panjske končnice. 

Naš čebelnjak je na oglasni deski prikazal staršem, dejavnosti ob  tradicionalnem 

slovenskem zajtrku. 
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December 

 

 

 

 

 

V PRIČAKOVANJU NOVOLETNIH IN 

BOŽIČNIH PRAZNIKOV 

 

Strokovne delavke so po skupinah 

poskrbele z različnimi dejavnostmi za 

praznično vzdušje. 

Obisk dedka Mraza in obdarovanje otrok iz 

vrtca je potekalo v dopoldanskem času z 

ogledom gledališke predstave. 

 

V vrtec smo povabili tudi otroke, ki ne 

obiskujejo vrtca. Tudi njim smo pripravili 

program z obiskom dedka. 

 

Okrasitev vrtca, dekoracija 

 

 

Vse strokovne delavke 

 

 

Program zunanji: 

Žana Gnezda Repič 

Tonica Bratina 

Petra Bucik 

 

Strokovne delavke 

V vseh skupinah smo izdelovali pingvine iz tršega papirja in z njimi okrasili 

večnamenski prostor in hodnike vrtca. V večnamenskem prostoru smo postavili tudi 

iglu. Notranji atriji smo okrasili s pingvini izdelani iz plastenk Coca-cole okrašene s 

pletenimi kapami in šali.  

Na glavnem hodniku smo izobesili zgodbico - Pingvinček Toni. V okrašenem vrtcu smo 

prednovoletni čas popestrili s poslušanjem zimskih pesmic. 

V sodelovanju s Turističnim društvom Kanal so otroci z izdelanimi okraski iz lesa 

okrasili smrečico na Kontradi. 

 

Otroci drugega starostnega obdobja so si ogledali gledališko predstavo (Miškino 

gledališče), kjer nas je obiskal tudi dedek mraz. Otroci so se razveselili daril, ki jim 

jih je dedek mraz pustil v igralnicah, najmlajše otroke pa je obiskal kar v skupinah 

in jim razdelil darila. 
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V vsaki skupini so potekale različne aktivnosti s pripravo na praznične dni.  

Za otroke, ki ne obiskujejo vrtca, smo  strokovne delavke pripravile kratek program 

z obiskom Dedka Mraza. 

21. decembra smo se v popoldanskem času zbrali na vrtčevskem igrišču. S 

sodelavkami v timu smo otrokom in njihovim staršem, skozi kami šibaj gledališče, 

povedale zgodbo Snežna kraljica pisateljice Anje Štefan. Ob spremljavi glasbil smo 

dogodek popestrile tudi s petjem zimskih pesmi. 

Z otroki in njihovimi starši smo, z okraski, ki so jih naredili otroci Vrtca pri OŠ 

Kanal, okrasili tudi smrečico, nato pa poklicali Dedka Mraza, ki je za vse otroke 

prinesel lepa darila. 
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PUSTNO RAJANJE v vrtcu 

Vsaka skupina organizira rajanje 

v svojem »mehurčku« 

 

 

 

Junij 

 

ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA 

Vsaka skupina je skupaj z otroki pripravila zaključek 

samo za svojo skupino. 

 

 

 

 

 

Pomlad 2022 

 

SREČANJE OTROK IZ VRTCA 

KANAL - KAL – DESKLE 

Srečanje bo potekalo v vrtcu 

Deskle. 

 

Srečanje smo izvedli 26. maja 

2022. Strokovne delavke in 

otroci iz vrtca Deskle so nam 

pokazali novo učno krožno pot. 
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Medgeneracijsko sodelovanje -  

Koordinatorji: Blanka Černe, Marta Perkon 

- sodelovanje na razstavi Društva upokojencev, 

- obdarovanje starejših občanov ob novem letu, 

- povabilo upokojenih sodelavk ob 8.marcu. 

 

Sodelovanje med generacijami in raznimi društvi se je tudi letos prilagajalo 

zdravstvenim razmeram.  

V mesecu decembru smo pripravili 

darila za starejše občane, ki imajo 

naročeno prehrano v naši kuhinji. 

Socialne delavke, ki nudijo pomoč 

ljudem, ki so pomoči potrebni so nam 

sporočile, da so bili naše pozornosti v 

veselem decembru zelo veseli. 

Predvsem to, da smo se spomnili na 

njih. 

 

 

Spomladi, ko so se koronski ukrepi malo 

omilili, smo izvedli pohod z upokojenci iz 

Kanala. Tri skupine, drugega starostnega 

obdobja skupaj z upokojenkami in 

upokojenci so se odpravili na pohod na 

Kapelco. Društvo upokojencev so bili vabila 

in sodelovanja zelo veseli in so se odzvali v 

velikem številu.           
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Ker v mesecu decembru nismo mogli 

povabiti bivših sodelavk na sedaj že 

tradicionalno srečanje, smo jih na  

srečanje povabili ob zaključku šolskega 

leta.  

V mesecu juniju se je na vabilo odzvalo 

sedem bivših sodelavk. Vse skupine smo se 

zbrale v večnamenskem prostoru, kjer jih 

je vodja pozdravila. Otroci pa smo skupno zapeli dve veseli pesmici. Nato smo jih 

povabili na ogled razstave projekta Punčka iz cunj, izdelke otrok, ki so obiskovali 

Spretne prstke in razstavljene izdelke vseh skupin na panojih po celem vrtcu. 

 

      
 

Mi smo gozdni vrtec  - v tem letu nadaljujemo z izvajanjem aktivnosti v naravi 

V tem šolskem letu se skupine niso tako množično posluževale odhoda v gozd, 

predvsem zaradi zaraščenosti in različnih del, ki so potekala v bližini. 

 
Formativno spremljanje (FS) otrokovega napredka smo si zadali kot 

samoevalvacijsko nalogo 

V tem šolskem letu smo si zadale kar pomembno nalogo glede formativnega 

spremljanja posameznega otroka. Izdelali smo si načrt spremljanja po posameznih 

področjih in starostnih skupinah. Praksa je pokazala, da so ti načrti kar obsežni, 

zato so jih strokovne delavke po posameznih obdobjih pregledale, popravile in 

dopolnile. Vsak nov začetek je težak, poln izzivov in vprašanj. Vse strokovne delavke 

pa se strinjajo, da jim je omogočil k bolj sistematičnemu pregledu in uvidu kako 

otroku ponuditi dodatne aktivnosti, ki ga bodo okrepile oziroma še bolj spodbudile v 

lastnem razvoju. Zaradi načina spremljanja se je posledično spremenilo tudi 

načrtovanje, ki je še bolj izhajalo iz otrokovih potreb in želja. 

Strokovni delavke so pri svojem delu na različne načine dokumentirale dokaze o 

razvojnem napredku vsakega posameznika (snemanja, zbiranje otrokovih izdelkov, 

fotografij, zapisovanja izjav, zapisov…). Dokumentiranje jim je omogočili večji 
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vpogled v otrokov napredek in proces učenja. Zelo pomembna je bila tudi povratna 

informacija tako otroku kot staršu. 

  

 

 

Vrtiček je urejala skupina otrok Modrega škrata z Anito Cigoj in Marto Perkon. 

 

 

Dodatni program: 

 
- Skupina Mavrični škrat je v mesecu juniju izvedla spanje v vrtcu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Plavalni tečaj za starejše otroke (Mavrični in 

Pikasti škrat -  najstarejši otroci) smo izvedli v 

začetku šolskega leta od 11.10. – 15.10. 2021. v 

bazenu v Novi Gorici. 
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- Z izvajalci Glasbene mladine smo izbrali program za vsako skupino. V letošnjem 

letu smo izvedli predstavo le za najmlajše skupine in sicer Žužnjava druščina.  

 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

V začetku šolskega leta smo interesne dejavnosti opustili, ker smo imeli že v 

septembru skupine v karanteni ter okužbe strokovnega kadra. Sredi šolskega leta 

so se stvari umirile, zato se je interesna dejavnost Spretni prstki izvajala. Ob 

koncu šolskega leta so imeli tudi razstavo del. 

 

Gibalni/športni program MALI SONČEK za otroke prvega in drugega 

starostnega obdobja 
Koordinator je Nevenka Skrt. 

 

Vse skupine so uporabljale  športno igralnico v vrtcu ter bile vključene v program 

Malega sončka. Večina otrok je opravila zahtevane naloge ter osvojila ustrezno 

priznanje. 

 

 
PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA 

 

Najstarejši otroci so bili vključeni v program predšolske Ostržkove bralne značke. 

Od 24 otrok je bralno značko uspešno zaključilo 21 otrok. Ostale skupine pa so 

izvajale Bralni palček, kjer je vsaka skupina prilagajali starosti otrokom primerno 

izvedbo. Pomembno je to, da otroci radi vzamejo knjigo v roke, jo opazujejo, 

opisujejo ilustracije in seveda poslušajo zgodbe. To je prvi korak v svet besed, kjer 

pridobivajo na strukturi povedi in besednem zakladu. 

 



16 

Analiza LDN - VRTEC KANAL – 2021/2022 

 

 

Skupini Rumeni in Rdeči škrat sta se vključili v celoletni Unicefov projekt – Punčka 

iz cunj z dnevnikom. Otroci s pomočjo vzgojiteljev, staršev izdelali punčko iz cunj 

ter ji pripravili dnevnik. Punčka se je nato poda na potep. 

 
 

KNJIŽNICA v vrtcu –  Otroci so si skupaj z vzgojiteljicami izposojajo knjige tudi 

za domov. Starejši otroci so si ogledali tudi knjižnico v Kanalu in na šoli Kanal. 

Enkrat mesečno nas je obiskala tudi POTUJOČA KNJIŽNICA - BIBLIOBUS.  

 

 

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA IN STROKOVNEGA 

IZPOPOLNJEVANJA DELAVCEV V VRTCU 

 

 

VZGOJITELJSKI ZBOR, STROKOVNI AKTIVI 
 

Potekali so skoraj vsak mesec glede na planirano tematiko. Zaradi epidemioloških 

razmer smo srečanja morali izvajati preko videokonferenc. Poleg vzgojiteljskih 

zborov smo imeli tudi aktive vzgojiteljic.  

Vsak tandem vzgojiteljice in vzgojiteljice – pomočnice sta imeli skupno načrtovanje 

dejavnosti, ki so potekala v skupini. Čas izvajanja, pogostost in način je bil odvisen 

od tandema. 

Zadolžitve delavk, ki imajo skrajšano neposredno delo v skupini smo v letošnjem 

letu organizirali tako, da ima strokovna delavka 4x po 30 min določeno delo izven 

oddelka. Naloge so vezane na: urejanje spletne strani, urejanje knjižnice, notranji 

atrij, urejanje kabinetov za športne rekvizite in material, zunanji vrtiček in 

priprava darilc za zunanje izvajalce, skupni prostori oz. panoji, šivanje, likanje v 
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odsotnosti perice, priprava zanimivega čtiva za starše ter strokovnih prispevkov za 

strokovne delavke. 

 

STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE  
 

Strokovne delavke se lahko udeležujejo študijskih srečanj ter si izberejo še eno 

izobraževanje po lastni izbiri. 

 

Nevenka Skrt: Napredovanje javnih uslužbencev 

 

20.11. 2021 Blanka Černe Rešimo se drame v 

komunikaciji s starši 

 

11. 1. 2022 Blanka Černe 

Petra Bucik 

Anita Cigoj 

Majda Markič 

Kristina Murovec 

Tonica Bratina 

CICIakademija - Kako 

spodbujati razvoj zgodnje 

pismenosti predšolskih 

otrok 

 Ljubica 

Marjanovič 

Umek 

9. 2. 2022 Blanka Černe 

Petra Bucik 

Majda Markič 

Kristina Murovec 

Tonica Bratina 

webinar: Kako te beseda 

objame 

 Peter 

Svetina 

 Žiga Kosec 

8. 3. 2022 Blanka Černe Joga v vrtcu - Anja Kralj 

Okorn 

8. 3. 2022 Blanka Černe 

Majda Markič 

Kristina Murovec 

Veronika Konjedic 

Andrejka Skok 

CICIakademija - glasba v 

vrtcu in predstavitev 

knjige Pastirica žgance 

kuha 

Metka Pušenjak 

5. 4. 2022 Blanka Černe, 

Anita Cigoj 

Majda Markič 

CICIakademija - 

GIBANJE IN 

PREDŠOLSKI OTROCI 

Predavateljici: 

Katarina Bizjak 

Slanič in Marjeta 

Kovač 

10. 5. 2022 Blanka Černe CICIakademija - Likovno 

ustvarjanje v predšolskem 

obdobju 

 predavatelji

ca: Silva 

Karim 
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11. 6. 2022 Blanka Černe Socialne igre kot pomoč za 

dobre medsebojne odnose 

v razredu 

 

 

8. 11. 2021 

10. 11. 2021 

Kristina Murovec Kako postati dober 

učitelj/vzgojitelj  

 

4. 4. – 6. 4. 

2022 

Kristina Murovec Izobraževanje - Čarobni 

otroci 

 

16. 5. 2022 Majda Markič 

Blanka Černe 

Tonica Bratina 

Iris Čebokli 

Veronika Konjedic 

Nevenka Skrt 

Petra Kristien 

Tina Manfreda 

Marta Perkon 

Majda Markič 

Petra Bucik 

Žana Gnezda Repič 

Anita Cigoj 

Meta Kogoj 

Urejanje video posnetkov  

in fotografij v film 

Izobraževanje 

Mateja Strnad 

 

1. 9. 2021 Vse strokovne 

delavke 

Varstvo pri delu predavanje in test 

19. 11. 2021 Tina Manfreda 

Veronika Konjedic 

Strokovno 

spopolnjevanje 

e-uvajalno usposabljanje sil ZRP 

o sistemu VNDN 

(IZOBRAŽEVALNI CENTER 

ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE 

RS) 
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PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI 
 

Vsaka skupina je izvedla 1 roditeljski sestanek ter srečanja (igre brez meja, 

novoletno in zaključek leta). Zaključno srečanje je izvedla vsaka skupina posebej 

skupaj s starši.  

Sestava letošnjega sveta staršev po skupinah: 

 

1. Skupina – rumeni škrat Veronika Požar 

2. Skupina – rdeči škrat Andraž Gregorčič 

3. Skupina – modri škrat Teja Černe 

4. Skupina – zeleni škrat Nimamo še podatka 

5. Skupina – oranžni škrat Nimamo še podatka 

6. Skupina – mavrični škrat  Andja Faganel 

7. Kal – pikasti škrat Manja Babnik Lipušček  

Na sestanku sveta staršev je bil za predsednika izvoljen Andraž Gregorčič. 

 

Sodelovanje s starši je potekalo preko govorilnih ur, oglasnih desk skupin in pri 

vhodu vrtca, eAsistenta in spletne strani. 

Tudi na tem področju smo morali upoštevati epidemiološke razmere, zato smo velik 

del govorilnih ur speljali preko telefona ali videokonferenc. 

 

PROGRAM SODELOVANJA VRTCA Z OKOLJEM 
 

Pomočnica ravnateljice vrtca se je udeleževala sestankov ravnateljev/pomočnikov, 

sproti podajala poročila in dogovore o uresničevanju posameznih nalog. Tudi ta 

srečanja so bila izvedena preko videokonferenc. 

 

SODELOVANJE Z OSNOVNO ŠOLO 

Vrtec se s šolo povezuje na različnih področjih: obisk šolske knjižnice, sodelovanje 

z učitelji prvega razreda, kjer si bodoči prvošolci ogledajo razred in ostale 

prostore. Prvošolci pa jim pripravijo prijetno druženje. Poleg tega imamo skupno 

administrativno in tehnično osebje. Sodelovanje poteka tudi s psihologinjo in 

pedagoginjo, ki je tudi pomočnica ravnateljice za vrtec.   

 

SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENO SLUŽBO 

Pred vstopom v vrtec, so vsi otroci sistematično pregledani. 

Uveden je reden zobozdravstveni pregled otrok, ki ga vodi šolska zobozdravnica iz 

ambulante Kanal. V začetku šolskega leta nam je posredovala video nagovor 

staršem, ki jih spodbuja k obisku. 

Par krat na leto pa nas obiščeta medicinski sestri, ki vodita akcijo Za čiste zobe pri 

najstarejših otrocih. Otrokom letos nista pregledali čistočo oz. higieno zob in 

izvedli želiranje le-teh. Predvajali sta diapozitive o negi zob, pravilni prehrani in 

osnovnih higienskih navadah in se o tem z njimi pogovarjali. 
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SODELOVANJE Z GASILSKIM DRUŠTVOM 

V dogovoru z gasilci, smo v oktobru – mesec POŽARNE VARNOSTI izpeljali 

evakuacijo ter ogled njihovih vozil.  

 

SODELOVANJE S KRAJEVNO SKUPNOSTJO, OBČINO IN TICem ter 

DRUŠTVOM UPOKOJENCEV 

V letošnjem letu smo sodelovali pri občinski proslavi skupaj z otroki iz vrtca Deskle, 

z zborčkom smo nastopili na prireditvi ob 70.letu delovanja Društva upokojencev 

Kanal, s Turističnim društvom Kanal smo okrasili novoletno jelko z naravnimi okraski 

na Kontradi. 

 
SODELOVANJE S SREDNJO VZGOJITELJSKO ŠOLO, PEF Koper 

 

V tem šolskem letu smo imeli zelo veliko dijakov (deklet in fantov) in študentk na 

praksi: 

- 2 dijaka drugega letnika Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina 

- 3 dijakinje tetjega letnika Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina 

- 3 dijake četrtega letnika Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina 

- 1 dijakinja četrtega letnika Srednje vzgojiteljske šole Ljubljana 

- 5 študentk PEF Koper 

 

 
INVESTICIJE, POPRAVILA 
 

V tem šolskem letu smo planirali urediti grič pri toboganu; zamenjava lesenih 

stopničk in dopolnitev plezala na griču ter zamenjava količkov ob travnati površini 

pod lipami. Na igrišču za vrtcem moramo zamenjati leseno obrobo ob kombiniranem 

igralu.  

Zaradi upokojitve hišnikov ter zapletov pri iskanju novih se načrtovana dela niso 

realizirala. 

Iz sredstev Šolskega sklada smo kupili tri nova igrala (trojna gugalnica, previsna 

gugalnica in trim most), ki smo jih namestili na igrišču za vrtcem. 

Kupili smo didaktične igre in opremo za vse skupine ter ležalnike za starejšo 

skupino. V pralnici smo zamenjali pralni stroj. 

 

Prijavili smo se na razpis Ministrstva za nabavo računalniške opreme, ker imamo v 

igralnicah zelo zastarelo opremo. Razpis je bil uspešno izveden, zato imamo v vrtcu  

dva nova prenosna računalnika. 

V sklopu nabave smo naročili 7 prenosnih telefonov. Tako ima vsaka skupina – 

tandem  nov prenosni telefon  z  namenom kontaktiranja s starši in urejanja 

fotografij, posnetkov. Telefoni niso povezani z mobilnimi podatki. 
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V tem šolskem letu, 9. 3. 2022 je bila izvedena tudi stavka delavcev vrtca in šole. 

Starši so nas podprli, saj je bilo v vrtcu prijavljeno le malo število otrok. Zagotovili 

smo jim nujno varstvo. 

 

Za nami je kar pestro leto, polno organizacijskih izzivov, ki nam je prinesel Covid. 

Veseli smo, da smo lahko v drugi polovici leta bolj zaživeli in kljub vsemu izpeljali 

začrtane aktivnosti. 

 

S tem šolskim letom Nevenka Skrt zaključuje delo na mestu pomočnice ravnateljice 

za vrtec in predaja mesto drugi strokovni delavki Valentini Dugar. 

 

         

 

Nevenka Skrt 

        Pomočnica ravnateljice 


