Poročilo vodje vrtca o delu vrtca pri OŠ Voličina
od 1. 9. 2020 do 31. 1. 2021
Vrtec pri OŠ Voličina je javni zavod, ki deluje na dveh lokacijah, v enoti v Voličini in
enoti v Selcah. Njegova ustanoviteljica je Občina Lenart. V vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
ki potekajo v petih oddelkih, so vključeni otroci od enajstega meseca starosti do vstopa v šolo.
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Število vpisanih otrok v šolskem letu 2020/21
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Na začetku šolskega leta smo po oddelkih izvedli skupinsko anketo za vse starše o
poslovalnem času vrtca, ki je pokazala, da poslovalni čas ustreza večini staršem. Otroci se na
začetku in na koncu poslovalnega časa združujejo iz več skupin v večnamenskem prostoru,
oziroma še pred tem v sosednji igralnici. Združevanje otrok je bilo načrtovano tako, da se
otroci čim manj selijo iz igralnice v igralnico, najmlajši otroci pa samo na skrajnem začetku in
koncu poslovalnega časa.
Delovni čas strokovnih delavk smo razporejali tako, da sta bili zagotovljeni varnost
otrok in realizacija vzgojnega programa (nadomeščanje zaradi odsotnosti), pri čemer smo
upoštevali poslovalni čas oddelka in sočasno prisotnost strokovnih delavcev.
Vsi strokovni delavci vrtca se zavedamo, da nam starši oziroma družine zaupajo svoje
otroke v varstvo, oskrbo, vodenje, vzgojo, delo, učenje in igro, da bi bili v njihovi odsotnosti v
varnem okolju in da bi si v družbi vrstnikov in ob vodenju in podpori strokovno usposobljenih
odraslih pridobili tiste raznovrstne izkušnje, ki jim jih družina ne more dati. Zavedamo se
odgovornosti in obveznosti, ki jih s tem sprejemamo do otrok, staršev oziroma družin in do
družbe.
Pri svojem delu delujemo tako, da otrokom omogočamo varno in vzpodbudno okolje
za razvoj njihovih ustvarjalnih potencialov. Naša vizija vrtca temelji na dosedanjem uspešnem
delu, izkušnjah in s pogledom v prihodnost.
Dnevni red v vrtcu otroku omogoča varno, zdravo in srečno otroštvo z vplivanjem na
razvoj otrokovih miselnih, telesnih, čustvenih in socialnih sposobnosti. Zelo pomemben je
jutranji sprejem otrok, prvi vsakdanji stik otroka z vzgojiteljico in otroki. To je tudi priložnost
za kratek razgovor med strokovno delavko in starši o otrokovem počutju in razpoloženju.
Priložnost za tak razgovor je tudi pri odhodu otroka iz vrtca.
Skozi ves dan poteka vzgojno-izobraževalno delo. V njem se spontano prepleta igra
otrok z načrtovanimi dejavnostmi. Strokovne delavke poskrbijo za primerno učno okolje, kar
vključuje ureditev prostora, pripravo materiala in sredstev. Pri tem se upošteva tako stopnja
otrokovega razvoja kot njegov interes.
Pomemben čas v vrtcu je tudi čas hranjenja in počitka. Pri izvajanju teh dejavnosti
smo pozorni predvsem na to, da se v čim večji meri upošteva otrok kot posameznik. Potrebe
po počitku zagotavljamo v skladu z življenjskim ritmom in željami posameznega otroka ter v
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dogovoru s starši. Otrokom, ki počitka ne potrebujejo, omogočimo dejavnosti, ki otroka
umirijo in mu nudijo drugačno možnost »počitka«.
Načrtovali smo kar nekaj obogatitvenih dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum
vrtca in jih v vrtcu izvajamo občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od interesa otrok. Načrtujemo
in izvajamo jih strokovne delavke vrtca ali zunanji strokovnjaki.
Še pred izbruhom pandemije smo se udeležili množičnega teka otrok 2020, izvedli
pravljično urico z Aleksandro Papež in delavnico Program zdravstvene vzgoje v vrtcu – osebna
higiena in nalezljive bolezni, ZD Lenart (ga. Martina Kren). Vse dejavnosti so potekale ob
strogem upoštevanju vseh priporočil NIJZ.
Po predhodnem dogovoru in z doplačilu staršev smo v mesecu decembru načrtovali
ogled lutkovne predstave v Lutkovnem gledališču Maribor. Zaradi trenutnih razmer si predstav
nismo ogledali.
Kot implementacijski vrtec v NA-MA PROJEKT-u smo v začetku šol. leta strokovni
delavci nadaljevali z vnašanjem novih gradnikov v svoje delo, vendar je bilo delo zaradi
posebnega leta seveda prekinjeno. Kot vodja projektnega tima sem se udeleževala srečanj, ki
so bila sklicana s strani ZRSŠ. Vsi člani PT smo sodelovali na prvem mreženju projekta in se
udeleževali izobraževanj
Na podlagi 32. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011) in
upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), sklepa Vlade Republike
Slovenije ter zaradi preprečevanja naraščanja števila okuženih z novim korona virusom v RS in
območju Občine Lenart je župan Občine Lenart zaradi varovanja zdravja občanov odredil, da
se z dne 26. 10. 2020 do preklica zagotovi varstvo otrok v vrtcu Voličina zgolj za starše, ki
izkažejo s potrdilom delodajalca, da opravljajo delo pri delodajalcih in si ne morejo zagotoviti
varstva na drug način.
V času nujnega varstva je vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu potekalo le v enoti
Voličina. Enota Selce je bila zaprta. Strokovne delavke smo v času nujnega varstva prihajale na
delo izmenično. Ostajale smo doma zaradi varstva otrok, karantene, izolacije ali pa nam je bilo
odrejeno čakanje na delo.
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6
6
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Koronavirus nam je prekrižal veliko načrtov, izvedbo različnih obveznosti, projektov
in dogodkov, ki smo jih načrtovali za starše in otroke. Ne glede na nastalo situacijo nismo stali
križem rok, temveč smo ostali povezani z družinami otrok, ki so ostajali doma. Napredna
tehnika nam omogoča, da smo ostali v stikih vsaj preko e-pošte, kjer smo si lahko izmenjali
informacije in predstavili dejavnosti iz vrtca, ki so jih družine lahko vtkale v svoje domače
življenje in so čim bolj kakovostno in ustvarjalno izkoristile čas, ko so ostajale doma. Veseli
smo bili sporočil staršev, da z otroki veliko časa preživijo v naravi, da veliko ustvarjajo, ob tem
pa so nastajali zanimivi izdelki, ki so nam jih s pošiljanjem fotografij otroci in starši ponosno
pokazali. Kljub naši povezavi na daljavo, pa smo vsi skupaj komaj čakali, da se spet srečamo v
vrtcu in nadaljujemo zgodbo o srečnih otrocih, zadovoljnih starših in uspešnih vzgojiteljih.
Pa smo dočakali odločitev vlade, ki smo jo vsi težko pričakovali. To je bil eden od prvih
korakov, ki nam vliva upanje, da se nam bo življenje počasi začelo vračati v normalo. Tega smo
zelo veseli, hkrati pa se zavedamo velike odgovornosti, ki jo ta sprememba prinaša. Želimo si,
da bi vrtci od sedaj naprej ostali odprti, zato bomo morali vsi dosledno upoštevati priporočila
epidemiologov za preprečevanje širjenja virusa.
V torek, 26. 1. 2021, je naš vrtec ponovno odprl vrata za vse malčke, ki potrebujejo
varstvo in so zdravi.
Glede na potrebe staršev ter želje, da zagotovimo čim boljšo organizacijo dela in
hkrati tudi čim večjo varnost otrok, staršev in zaposlenih ter zmanjšamo možnost širjenja
virusa, smo obratovalni čas vrtca v vseh oddelkih spremenili 6.00–16.00. Vsi otroci tako
ostajajo v svojih matičnih skupinah. Vsaka skupina otrok je zaključena in se v času izrednih
razmer ne bo spreminjala. Združevanja med skupinami ni, niti v času sprejema in oddaje.
Zaposleni se na vso moč trudimo, da zagotovimo kar najbolj prijetno bivanje otrok v vrtcu kljub
vsem omejitvam in spremenjenemu delovanju.
Za ta čas poteka vsa komunikacija med starši in zaposlenimi izključno prek
elektronskih medijev ali telefona.
Zaradi zaščite otrok in zaposlenih se v vrtcu izvajajo vsi splošni higienski ukrepi,
povzeti po NIJZ. Vsi obiskovalci vrtca (starši oz. skrbniki) ob oddaji in sprejemu otroka
nosijo svoje zaščitne maske, ob vhodu v vrtec si nujno razkužijo roke, hkrati pa vzdržujejo
razdaljo 1,5 m do 2 m z drugimi osebami ter se v garderobi vrtca ne zadržujejo dalj, kot je
nujno potrebno za oddajo in sprejem otroka. Nekoliko drugačen režim oddaje in sprejema
otrok je pri otrocih skupine Lunice, ki bivajo v šoli. Starši svojega otroka predajo strokovni
delavki vrtca pred vrati šole, ta pa otroka pospremi do igralnice.
Ker smo se dobro zavedali, da se bodo otroci vračali iz različnih okolij, z različnimi
izkušnjami in posledicami te krize, smo v prvih dneh največjo skrb in pozornost nameniti
postopnemu uvajanju. Nekateri so bili prestrašeni, drugi so si želeli ostati doma, spet tretji so
bili zelo veseli ponovnih stikov.
To je bil čas čustev, takšnih in drugačnih, pomembno pa je, da smo si jih pustili izraziti.

Voličina, 4. 2. 2021

Zapisala vodja vrtca
Klavdija Žabčič
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