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POROČILO O DELU VRTCA PRI OŠ VOLIČINA
od 1. 9. 2018 do 31. 1. 2019
Vrtec pri OŠ Voličina je javni zavod, ki deluje na dveh lokacijah, v enoti v Voličini in v
enoti v Selcah. Njegova ustanoviteljica je Občina Lenart. V vzgojno-izobraževalnih dejavnostih,
ki potekajo v petih oddelkih, so vključeni otroci od enajstega meseca starosti do vstopa v šolo.
Tabela: Spremembe v številu otrok od začetka šolskega leta 2018/19
Datum
1. 9. 2018
1. 10. 2018
1. 11. 2018
1. 12. 2018
3. 1. 2019

Snežinke
7
10
12
13
14

Zvezdice
14
14
14
14
14

Lunice
19
19
19
19
19

Sončki
21
21
21
21
21

Vrabčki
19
19
19
19
19

Skupaj
80
83
85
86
87

Delovni čas strokovnih delavk smo razporejali tako, da sta zagotovljena varnost otrok
in realizacija vzgojnega programa (nadomeščanje zaradi odsotnosti), pri čemer smo upoštevali
poslovalni čas oddelka in sočasno prisotnost strokovnih delavcev. V primeru zmanjšanega
števila otrok (dnevi pred, med, po praznikih, počitnice) smo na delo razporedili le potrebno
število delavk.
Vsaka skupina otrok v enoti v Voličini ima igralnico, opremljeno z igralnimi kotički,
garderobo in skupni večnamenski prostor. V enoti v Selcah sta dve igralnici. V igralnicah so
organizirani stalni kotički in priložnostni kotički, ki se spreminjajo glede na vsebino dejavnosti.
Igralni kotički so organizirani tudi v večnamenskem prostoru, kjer poteka jutranji sprejem
otrok. V kabinetih vrtca so shranjena didaktična in strokovna sredstva, ki so namenjena vsem
otrokom in strokovnim delavcem oddelkov. Za izposojo poskrbijo strokovne delavke vrtca. Vsi
oddelki so opremljeni z vzgojnimi sredstvi, ki so primerni starosti otrok. Vsi oddelki so
opremljeni s fotoaparati in prenosnimi CD-predvajalniki. V večnamenskem prostoru vrtca in
enoti Selce je nameščen projektor. V igralnici Lunic je na razpolago tudi televizijski sprejemnik
z možnostjo povezave z internetom.
Tematske sklope v skupinah in enotah smo oblikovali skladno s cilji in področji
dejavnosti kurikuluma, koledarjem in dogodki v okolju, interesi in pobudami otrok. Ob
upoštevanju starostne in razvojne stopnje otrok ter spoštovanju njihove individualnosti se
trudimo omogočiti vsebinsko in izkustveno bogato okolje. Želimo, da otrok skozi igro in gibanje
prihaja do novih spoznanj ter lastnih izkušenj in se ob tem počuti varnega in sprejetega.
Zagotavljamo program, ki temelji na načelih nacionalnega programa Kurikuluma za
vrtce in upošteva avtonomnost strokovnih delavcev, njihovo strokovno in osebno rast. Pri
izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa spodbujamo starše, da soodločajo pri oblikovanju
vsebine in se aktivno vključujejo.
Starši novincev so na prvem sestanku 27. 8. 2018 dobili osnovne informacije o vrtcu,
otrokovem razvoju, težavah in možnostih pomoči otroku v procesu priprav na odhod v vrtec
in uvajanju samem.
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Starše smo povabili 11. 9. 2018 na strokovno predavanje dr. Mojce Ivankovič Kacjan
(Zdravje v vrtcu in šoli) z namenom, da poglobimo svoje znanje – tako starši kot tudi strokovni
delavci vrtca. Po predavanju so sledili roditeljski sestanki po oddelkih, kjer smo jih seznanili z
LDN, ki so ga v obliki zloženke tudi prejeli.
Vodi nas vizija, ki smo jo oblikovali na podlagi dosedanjih izkušenj. Prizadevamo si
zagotavljati zadovoljstvo in dobro počutje otrok in staršev, ob tem pa ne pozabljamo na stare
starše. V projektu Simbioza giba smo v športnem duhu povezali kar tri generacije. V času od
15. 10. do 19. 10. 2018 smo organizirali vrsto gibalnih dejavnosti v telovadnici in na prostem.
V tednu otroka so nas obiskali gasilci GD Voličina, policist in reševalci ZD Lenart.
Spoznavali smo še druge uniformirane poklice. Obiskal nas je poštar iz Voličine in nas
navdušil, da smo se prijavili na likovni natečaj Pošte Slovenije na temo Poštar Pavli na terenu.
Med več kot 780 likovnimi deli je komisija izbrala tri in med njimi je likovno delo otrok skupine
Sončki. Za nagrado nas bo obiskal Poštar Pavli.
Lutkovna skupina MAKS nam je pripravila predstavo Moja domovina. Z učenci šole
smo se družili na množičnem teku v telovadnici.
Izvedli smo dve srečanji za starše. Na tradicionalnem jesenskem srečanju smo se ob
kostanju družili na ŠRC Polena. V okviru novoletnega škratovanja so imele družine možnost
druženja s škrati in ogleda lutkovne predstave Gledališča Makarenko, Zimske radosti.
Otroke II. starostnega obdobja smo 14. 11. 2018 peljali v LG Maribor, kjer so si
ogledali predstavo Sneguljčica in sedem palčkov. V mesecu novembru nas je obiskal čebelar
Aleš Vanek.
Tudi letos se trudimo pridobiti naziv Planetu Zemlja prijazen vrtec in sicer s
projektoma Čebelja pot in Eko Beri. Sledimo ciljem: vzgoja za okoljsko odgovornost, vzgoja za
zdrav način življenja v zdravem okolju, razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in učinkovita
raba naravnih virov (voda, odpadki, energija).
December je bil zelo pester mesec, poln pričakovanj, različnih dogajanj, pestrih
aktivnosti in ustvarjalnosti, ki smo jih v vrtcu pripravile strokovne delavke. Otrokom smo
ustvarile posebna doživetja, čarobnost in prijetno vzdušje. Pika na i v celotni decembrski
pravljici pa je bil obisk Božička in obdarovanje otrok.
Delo svetovalne službe, pedagoginje Natalije Ornik Kramberger, je potekalo po
letnem delovnem načrtu in je bilo usklajeno s potrebami vrtca. Največji poudarek je bil
namenjen neposrednemu delu z otroki, ki odhajajo v šolo, pri katerem se je vključila tudi šolska
specialna pedagoginja, Anuška Peran. Za otroke so bile pripravljene dejavnosti, pri katerih so
razvijali govor, besedni zaklad, grobo in fino motoriko, logično mišljenje, domišljijo in drugo.
V šolskem letu 2018/19 imamo na praktičnem usposabljanju pet dijakov III. gimnazije
Maribor, smer predšolska vzgoja, in študentko PeF Maribor. V okviru programa Usposabljanje
na delovnem mestu Zavoda za zaposlovanje (v trajanju 3 mesece) se pri nas usposablja ga.
Meta Karažinec.
Zapisala vodja vrtca: Klavdija Žabčič
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