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1. UVOD S PREDSTAVITVIJO ENOTE 

 

Enota Žabice je najmanjša enota Vrtca Ciciban, ki se nahaja na Vojkovi cesti 73, 

Ljubljana.  

 

V enoto je vključenih približno 90 otrok, v petih oddelkih, od tega dva oddelka prvega 

starostnega obdobja, en kombiniran oddelek in dva oddelka drugega starostnega 

obdobja.  

 

Enota ima razdelilno kuhinjo ter večnamenski prostor, ki je namenjen gibanju, 

prireditvam, izvajanju obogatitvenih dejavnosti in druženju skupin. V enoti je 5 igralnic, 

enota pa ima lepo in urejeno igrišče.  

 

V enoti so zaposlene vzgojiteljice predšolskih otrok Mina Pišljar, Maja Miklavčič, Katja 

Ševo, Mojca Gabrovšek in Jasna Ivanuša, vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnice 

vzgojiteljice Monika Kotar, Anja Rihberger, Nataša Centrih, Zala Cotman in Elvira 

Nezirović ter vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice za sočasnost na 

oddelkih Neli Horjak.  

 

V kuhinji je zaposlena Ljilijana Nogić. Za čiščenje enote skrbi Dijana Kokalj, 

vzdrževalec enote pa je Jovo Jokić.  

 

Pomočnica ravnateljice in pedagoška vodja enote Žabice je Saša Likar.  

 

Poslovni čas enote je od 6.00 do 17.00.  

 

 

2. GLOBALNI CILJI OB UPOŠTEVANJU NAČEL KURIKULUMA, VIZIJA, 

IZHODIŠČA, VKLJUČITEV CILJEV RAZVOJNEGA NAČRTA VRTCA V DELO 

 

V enoti Žabice bomo poskrbeli za varno, sproščeno, povezano, urejeno in sodelovalno 

okolje, kjer bodo vladali spoštljivi odnosi med vsemi vključenimi v proces. 

Prizadevali si bomo za pestrost vsebin, tako načrtovanih dejavnosti kot tudi proste igre 

otrok. Pri delu bomo izhajali iz interesa in želja otrok. Otrokom bomo zagotavljali 

enakovredne pogoje za razvoj na vseh področjih ter prepoznavali in spodbujali močna 

in šibka področja posameznika. Otrokom želimo nuditi varno in spodbudno učno 

vsakodnevno okolje.  

Ustvarjali bomo spodbudne pogoje za otrokov razvoj na vseh področjih. Vsakodnevno 

izvajanje gibalnih aktivnosti na prostem bo otrokom omogočilo razvoj in napredek na 

gibalnem pa tudi drugih področjih. Sodelovali bomo z zunanjimi institucijami in s 

službami znotraj vrtca. 
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S profesionalnim odnosom bomo skrbeli za kvalitetno sodelovanje s starši, jih 

informirali o našem delu in jih vanj tudi vključevali. Tudi tako bomo poskrbeli za gradnjo 

vezi med starši otroka in vrtcem. 

 

Pri delu bomo upoštevali načela Kurikula za vrtce (1999), vizijo vrtca in izhodišča:  

 upoštevanje otrokovih razvojnih značilnosti in omogočanje optimalnih pogojev 

za razvoj posameznika, 

 otrokom nuditi čim bolj pester izbor vsebin in dejavnosti ter različne metode 

dela, 

 omogočili otrokom izražanje individualnosti, različnosti pri izboru dejavnosti, 

 omogočili enakovredne pogoje za optimalen razvoj vsem otrokom, 

 razvijali in spodbujali pozitivno samopodobo otroka,  

 fleksibilno prostorsko in časovno organizirali življenje in delo v vrtcu, 

 sprotno informirali starše o dogajanju v vrtcu in omogočali sodelovanje pri 

načrtovanju vzgojnega dela, 

 upoštevali in spoštovali avtonomnost vrtca in delavcev, 

 postopno vključevali otroke v skupino,  

 spodbujali telesni in gibalni razvoj, 

 spodbujali in razvijali spretnosti ter samostojnost pri higienskih navadah, 

 utrjevali in ohranjali zdravje vseh vpetih v proces. 

 

Razvojni načrt (spremljanje, načrtovanje, realizacija, evalvacija) bomo spretno 

vpeljevali v izvajanje programa za predšolske otroke:  

 spodbujali bomo govorno ustvarjalnost in komunikacijo med otroki in odraslimi,  

 otroke bomo vključevali k načrtovanju dejavnosti (otrok kot soustvarjalec), 

 krepili bomo samozavest, empatijo, sposobnost reševanja problemov in 

konfliktnih situacij, 

 ustvarjali spodbudno učno okolje za zadostitev otrokovih potreb po celovitem 

zaznavanju in gibanju, 

 dvigovali kakovost pedagoškega dela (kolegialne hospitacije, sodelovanje med 

strokovnimi in tehničnimi delavci, obogatitvene dejavnosti na ravni enote, 

sodelovanje med oddelki). 
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3. DEJAVNOSTI V ODDELKU 

3.1. IZLETI 

CILJI: 

 spoznavanje ožjega in širšega naravnega ter družabnega okolja, spoznavanje 

značilnosti okolja, v katerem živimo; 

 sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja; 

 pridobivanje novih izkušenj, doživljanje veselja in ugodja. 

 

DATUM LOKACIJA 

SEPTEMBER  

2022 

KEKČEVA DEŽELA 

OKTOBER 2022 PLEČNIKOVA LJUBLJANA ZA OTROKE 

JESEN 2022 RAGBI IGRIŠČE  

JESEN 2022, 

POMLAD 2023 

IZLET DO PLEČNIKOVIH ŽAL 

JESEN 2022 DAN POD DREVESI (GRAMOZNA JAMA) 

OBČASNO, 

VEČKRAT LETNO 

GRAMOZNA JAMA 

ŠOLSKO LETO 

2022/23 

LJUBLJANSKI GRAD 

ŠOLSKO LETO 

2022/23 

IZLET Z VLAKOM V DOMŽALE / SLAMNIKARSKI MUZEJ 

ŠOLSKO LETO 

2022/23 

IZLET PO IZBIRI OTROK IN STARŠEV - DOGOVOR NA 

RODITELJSKEM SESTANKU 

ŠOLSKO LETO 

2022/23 

ZOO 

4. 5. 2023 POT OB ŽICI 

POMLAD 2023 KONJUŠNICA JEŽICA 

POMLAD 2023 IZLET V PARU S STAREJŠIMI OTROKI DO RIC SAVA 

OBČASNO, 

VEČKRAT LETNO 

GOZDIČEK PRI HIPODROMU STOŽICE 

VEČKRAT LETNO IZLET DO HIPODROMA STOŽICE 

VEČKRAT LETNO IZLET V GOZD 

POMLAD 2023 DOŽIVLJAJSKI IZLET NA TRAVNIK 

VSE LETO Z BIBO NA IZLET PO OKOLICI VRTCA 

POMLAD 2023 POTEP DO STADIONA STOŽICE – IGRA NA IGRIŠČU 



6 
 

POMLAD IZLET V PARU 

 

3.2. DRUGE ŠPORTNE AKTIVNOSTI (kros, Mali sonček, drsanje, tabori, pohod, 

teden športa…) 

CILJI: 

 pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti; 

 spoznavanje in usvajanje različnih elementarnih iger; 

 spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in 

športnega  obnašanja; 

 skrb in vzgajanje za zdrav in aktiven življenjski slog; 

 pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom ali skirojem. 

 

DATUM OBLIKA LOKACIJA 

Vse leto Mali sonček Vrtec, igrišče in druge 

lokacije 

Jesen 2022 Jesenski kros Stadion pri FDV-ju 

16.- 22. 9. 2022 Teden mobilnosti –prometni poligon Vrtec in bližnja okolica 

26.- 30. 9. 2022  Evropski teden športa Vrtec, igrišče, naselje 

BS3 

Jesen 2022 Drsanje Zalog 

Januar2023 Zimovanje Pokljuka 

Zima 2022 Igre na snegu Igrišče vrtca 

April 2023 Tabor- Škratki moji prijatelji Gozd Martuljek 

Maj 2023 Pohod – pot ob Žici BS3, PST 

Vse leto Srečanje s starši – pohod Naknadno 

29. 5. 2023 Svetovni dan sonca – Sončkov tek Bližnja okolica vrtca 

Junij 2023 Letovanje Duga Uvala 

 

3.3. PREDSTAVE, PRIREDITVE, PRAZNOVANJA 

3.3.1. V VRTCU (knjižničarka, kurenti, prihod letnih časov, zobna preventiva…) 

CILJI: 

 razvijanje domišljijske ustvarjalnost ob pravljicah, zgodbah, predstavah …; 

 razvijanje socialne vključenosti  in vrednot; 

 spoznavanje praznikov in običajev; 

 medgeneracijsko povezovanje starejših in mlajših otrok; 

 vzgajanje zavesti pomena kulturne dediščine v skrbi za njeno ohranjanje. 
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DATUM VSEBINA IZVAJALEC 

September 2022 Pozdrav jeseni in obisk Botre Jesen Strokovne delavke 

September 2022 Mesec nacionalnega branja in ena 

ljudska zgodbica na dan 

Strokovne delavke 

Oktober 2022 Teden otroka Strokovne delavke 

Oktober 2022 Jesenska tržnica in jesenski pridelki Strokovne delavke in  otroci 

skupine Metulji 

Oktober 2022 Kostanjčkov piknik Strokovne delavke, tehnični 

kader 

November 2022 Tradicionalni slovenski zajtrk Strokovne delavke, kuharica 

December 2022 Veseli december v enoti Žabice Strokovne delavke 

6. 12. 2022 Praznični sejem Strokovne delavke 

21. 12. 2022 

 

Praznovanje zime in obisk Babice 

Zime 

Jasna Ivanuša 

20. 1. 2023 Rojstni dan vrtca Ciciban Strokovne delavke, tehnični 

kader 

Januar 2023 Dan z malimi instrumenti Maja Miklavčič, Anja 
Rihberger 

6. - 10. 2. 2023 Teden kulture, 8.februar Strokovne delavke 

21. 2. 2023 Pust in pustni karneval Strokovne delavke 

10. 3. 2023 Gregorjevo in »gregorčki« Strokovne delavke 

21. 3. 2023 Praznovanje pomladi in obisk 

Pomladne vile 

Strokovne delavke, Mojca 

Gabrovšek 

April 2023 Mesec rajalnih iger Strokovne delavke enote 

April 2023 Ciciveselošolski dan Mojca Gabrovšek, Zala 

Cotman 

24. 4. 2023 Rojstni dan Zemlje, zasadimo 

medene cvetlice  

Strokovne delavke 

29. 5. 2023 Svetovni dan sonca Strokovne delavke 

 

 

23. 6. 2023 

Rojstni dan naše države Slovenije Mojca Gabrovšek, Zala 

Cotman 

Junij 2023 Zaključek šolskega leta in poslovilni 

nastop za starše 

Strokovni delavki oddelka 

Metulji 

Vse leto Praznovanja rojstnih dni Strokovne delavke  

Vse leto Priložnostno: predstave strokovnih 

delavk vrtca 

Strokovne delavke 
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Junij 2023 Zaključki vrtca Strokovne delavke oddelkov 
in enote 

 

3.3.2. IZVEN VRTCA (gledališča, knjižnica, gasilska brigada…) 

CILJI: 

 spoznavanje poklicev in različnih delovnih in kulturnih okolij; 

 razvijanje pozitivnega odnosa do literature in branja; 

 razvijanje čuta za estetiko, kulturo in spoznavanje vrednosti le-te; 

 razvijanje pozitivnega odnosa do literature in branja, 

 aktivno sodelovanje pri posebnih dogodkih in skrbi za zdrav življenjski slog. 

 

 

DATUM VSEBINA LOKACIJA IZVAJALEC 

15.9.2022 Dan z gasilci  Ljubljana GB Ljubljana 

30. 9. 2022 Predstava »Picko in 

Packo« 

SNG Opera in 

balet Ljubljana 

SNG Opera in 

balet Ljubljana 

Tekom šolskega 

leta 

Plečnikovo leto – Igriva 

arhitektura 

Različne kulturne 

in zgodovinske 

znamenitosti in 

ustanove 

Kustosi, strokovne 

delavke 

Šolsko leto  

2022/23 

Etnografski muzej/ Mestni 

muzej/ Prirodoslovni muzej 

Ljubljana Kustosi in 

muzejski pedagogi 

Šolsko leto 

2022/23 

Gal v Galerij-Narodna 

galerija 

Ljubljana Kustosi in 

muzejski pedagogi 

Februar, marec 

2023 

Obisk knjižnice - projekt 

Ciciuhec 

Knjižnica F. Škerl Knjižničarka 

Maj 2023 Pohod po poti ob žici PST Str. delavke in 

MOL 

mesečno Obisk knjižnice in izposoja 
knjig 

Knjižnica dr. F. 
Škerl 

Str. delavke 

Večkrat letno Srečanja s prijatelji iz 

enote Čebelica 

Enoti Čebelica in 

Žabice, park Žale, 

okolica vrtca 

Katja Ševo, 

Suzana Jazbec 
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3.4. PROJEKTI 

3.4.1. ENOTE 

CILJI: 

 pridobivanje izkušenj, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo, in kako lahko 

dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja; 

 spoznavanje dejstev, kaj potrebuje sam in druga živa bitja za življenje ter 

ohranjanje ter krepitev zdravja; 

 seznanjanje z varnim vedenjem v različnih okoljih. 

 

 

ČAS 

TRAJANJA 

NASLOV, VSEBINA SODELUJOČI 

Šolsko leto 

2022/23 

EKO VRTEC Strokovne delavke in otroci 

Šolsko leto 

2022/23 

ZDRAVJE V VRTCU Strokovne delavke in otroci 

Šolsko leto 

2022/23 

CICIUHEC Strokovne delavke in otroci 

Šolsko leto 

2022/23 

MALI SONČEK Strokovne delavke in otroci 

Šolsko leto 

2022/23 

SOBIVANJE -  Varno v vrtec in 

šolo 

Strokovne delavke in otroci 

Šolsko leto 

2022/23 

SOBIVANJE -  Spodbujamo 

prijateljstvo 

Strokovne delavke in otroci 

Šolsko leto 

2022/23 

NATEČAJI Strokovne delavke in otroci 

Pomlad 2023 NIJZ - Varno s soncem Mojca Gabrovšek, Zala 
Cotman in družine 

Celo šol. leto Dobrodelne Žabice Družine in strokovni delavci 

 

 

3.4.2. VRTCA 

CILJI: 

 spodbujanje otrok k skrbi za okolje; 

 spoznavanje, da mu uživanje različne zdrave hrane, telesne vaje in počitek 

pomagajo ohranjati zdravje; 

 spoznavanje otroka, kaj potrebuje sam in druga živa bitja za življenje; 
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 spodbujanje otrok, staršev in strokovnih delavcev h kreativnosti, inovativnosti in 

izmenjavi najrazličnejših idej ter primerov dobrih praks. 

 

 

ČAS 

TRAJANJA 

NASLOV, VSEBINA SODELUJOČI 

Šolsko leto 

2022/23 

EKO VRTEC Strokovne delavke in otroci 

Šolsko leto 

2022/23 

ZDRAVJE V VRTCU Strokovne delavke in otroci 

Šolsko leto 

2022/23 

MALI SONČEK Strokovne delavke in otroci 

Šolsko leto 

2022/23 

ERASMUS + Strokovne delavke in otroci 

Celo šolsko leto NIJZ - Zdravje v vrtcu  Strokovne delavke in otroci 

Celo šolsko leto Mreža gozdnih vrtcev Strokovne delavke oddelkov 

Gosenice, Kresničke in Čmrlji, 

Metulji 

 

 

3.5. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V IZVEDBI STROKOVNIH DELAVCEV (v 

oddelku, enoti…) 

CILJI:           

 spoznavanje in raziskovanje gozda kot življenjskega prostora živali in rastlin; 

 sproščanje v naravnem okolju, kjer se otroci učijo premagovati ovire, iskati 

lastne rešitve, medsebojno sodelovanje; 

 spoznavanje slovenskega ljudskega izročila. 

 

 

ČAS TRAJANJA DEJAVNOST IZVAJALEC 

Šolsko leto 

2022/23 

Gozdna igralnica Jasna Ivanuša 

Šolsko leto 

2022/23 

Likovne ustvarjalne delavnice Jasna Ivanuša 

mesečno Gledališče Kamišibaj Mojca Gabrovšek, Katja Ševo 

mesečno Pravljica pod krošnjami Mojca Gabrovšek 

Vse leto Terapevtski pes Tamara Vodlan Mihelič 
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Vse leto Igriva arhitektura - Ustvarjamo z 

glino 

Katja Ševo 

Vse leto Gledališče Kamišibaj Katja Ševo 

3 x letno Kamišibaj za otroke Gledališče Zapik 

Šolsko leto 

2022/23 

Pravljični svet lutk in bibarij Maja Miklavčič, Mina Pišljar 

 

Šol. leto 2022/23 Malček gibalček: gibalne 

dejavnosti za najmlajše 

Maja Miklavčič, Anja 

Rihberger 

Oktober - Junij Igra z nestrukturiranim 

materialom 

Mina Pišljar 

Oktober - Maj Gibalne zgodbe in masaže za 

otroke 

Mina Pišljar 

 

4. SODELOVANJE S STARŠI (uvajalni sestanek, roditeljski sestanek, načrt 

pogovornih ur, ostala neformalna srečanja…) 

 

DATUM VSEBINA OBLIKA SREČANJA  

Avgust 2022 Pogovori s starši novo 

sprejetih otroka 

Individualni pogovori 

Šolsko leto 

2022/23 

Predstavitev LDN-ja, splošne 

informacije 

Roditeljski sestanek 

December 

2022 

Praznično druženje Srečanje s starši in božično-

novoletni sejem 

Februar 2022 Analiza dela, smernice za 

naprej 

Roditeljski sestanek 

April 2023 Tabor: Škratki, moji prijatelji, 

Gozd Martuljek 

Informativni sestanek 

April, maj Čistilna akcija Neformalna oblika, srečanje s 

starimi starši 

Šolsko leto 

2022/23 

Zimovanje: Smukač vriskač, 

Pokljuka 

Informativni sestanek 

Pomlad 2023 Pomladno srečanje Srečanje s starši 

Junij 2023 Letovanje: Gusarček, 

Duga Uvala 

Informativni sestanek 

September 

2022 

Sodelovanje staršev na 

oddelku ob uvajanju otrok 

Uvajanje 
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Celo šolsko 

leto 

Oglasna deska, web, mail Prenos informacij 

Celo šolsko 

leto 

Prispevki na spletni strani 

vrtca 

Prenos informacij 

Celo šolsko 
leto 

Predavanja, svetovanja in 
pogovor 

Šola za starše 

Junij 2021 Nastop otrok, druženje Zaključno srečanje ob koncu 

šolskega leta 

 

4.1 POGOVORNE URE 

 

ODDELEK DAN V MESECU URA 

Mina Pišljar, Monika Kotar DRUGA SREDA 15.30-17.00 

Jasna Ivanuša, Elvira Nezirović PRVI TOREK 15.30-17.00 

Mojca Gabrovšek, Zala Cotman TRETJA SREDA 15.30-17.00 

Katja Ševo, Nataša Centrih TRETJI TOREK 15.30-17.00 

Maja Miklavčič, Anja Rihberger DRUGI TOREK 15.30-17.00 

 

 

5. SODELOVANJE Z OKOLJEM (MOL, Pedagoška fakulteta, Srednja 

vzgojiteljska šola, društva, organizacije, drugi strokovni in svetovalni delavci…) 

CILJI: 

 Spoznavanje dela knjižničarke; 

 opazovanje in spremljanje otrokovega razvoja; 

 zagotavljanje ustrezne podpore in pomoči otrokom, ki potrebujejo strokovno 

pomoč; 

 seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja. 

 

 

DATUM VSEBINA LOKACIJA IZVAJALEC 

Šol. leto 2022/23 Opazovanje in 

spremljanje otrok 

Vrtec Ciciban Svetovalna delavka 

Šol. leto 2022/23 Pef Ljubljana Vrtec Ciciban Študentje PeF, 

strokovne delavke 

Šol. leto 2022/23 SVšGUGL Vrtec Ciciban Dijaki, strokovne 

delavke 

Šol. leto 2022/23 Fotografiranje otrok Vrtec Ciciban Fotograf 

Šol. leto 2022/23 Zobna preventiva Vrtec Ciciban ZD Ljubljana 

September 2022 Ogled centra AMZS  Dunajska ulica Zaposleni na AMZS  

Oktober 2022 Medimedo vrtec DŠMS 
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Dvakrat letno Nadstandardna 
dejavnost –  
Abonma gledališče  

vrtec Gledališče Zapik 

Marec 2023 Čistilna akcija Za lepšo 
Ljubljano 

PST, Gramozna 
jama in gozdiček 

MOL 

 

6. SODELOVANJE STROKOVNIH DELAVCEV ODDELKA 

 

V enoti Žabice bomo veliko skrb namenili sodelovanju strokovnih delavcev: vzgojiteljev 

in VPO – pomočnikov vzgojiteljev. Skupaj bomo poskrbeli za varnost, nego in dobro 

počutje otrok, skupaj načrtovali vzgojno delo, iskali izboljšave v pedagoških pristopih, 

si izmenjevali dobro prakso, skupaj skrbeli za estetsko urejenost vseh prostorov znotraj 

enote, načrtovali in izvajali skupne prireditve in projekte, se sproti dogovarjali o 

organizaciji izvajanja formalnih in neformalnih srečanj s starši, sodelovali pri 

vsakodnevnih aktivnostih v skladu s Kurikulumom za vrtce, spremljali razvojne 

napredke otrok in se pogovarjali o posebnostih, upoštevali individualnost otrok, 

razstavljali izdelke, upoštevali in spoštovali dogovore, upoštevali prisotnost obeh 

strokovnih delavk na pogovornih urah in sestanku s starši ter enotno in dosledno 

komunicirali s starši na ravni obeh strokovnih delavcev v oddelku in na ravni enote.  

 

 

7. POSEBNE ZADOLŽITVE V ENOTI 

7.1 KABINET 

KABINET NOSILEC KABINETA 

Likovni kabinet Katja Ševo 

Knjižnica Maja Miklavčič 

Avdio-vizualni kabinet Jasna Ivanuša 

Lekarna  Jasna Ivanuša 

Zunanji kabinet Elvira Nezirović, Monika Kotar 

Nabava materiala Elvira Nezirović 

Eksperimentalni in senzorni kabinet Mina Pišljar 

Telovadni kabinet Mojca Gabrovšek 

Skrb za urejenost garderob Zala Cotman 

Skrb za perilo Nataša Centrih 
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7.2. VODENJE IN KOORDINACIJA POSEBNIH SKUPNIH DOGODKOV (RAZSTAVE, 

DECEMBRSKE AKTIVNOSTI, PUSTOVANJE, AKTIV STROKOVNIH DELAVCEV…) 

 

ČAS VSEBINA/DEJAVNOST KOORDINATOR 

Šolsko leto 2022/2023 Razstava izdelkov, likovnih 

del 

Jasna Ivanuša 

Celo šolsko leto Ciciuhec Strokovne delavke 

Celo šolsko leto Mali sonček Strokovne delavke 

Celo šolsko leto Mreža gozdnih vrtcev Mojca Gabrovšek 

Celo šolsko leto Prva pomoč Mojca Gabrovšek 

December 2022 Veseli december Strokovne delavke 

December 2022 Praznični december Strokovne delavke enote 

Žabice  

20.1.2023 Rojstni dan vrtca Ciciban Strokovne delavke enote 

Žabice 

21.2.2023 Pustovanje Strokovne delavke enote 

Žabice 

Prvi pomladni dan Obisk Pomladne vile Mojca Gabrovšek 

April 2023 Mesec rajalnih iger Strokovne delavke 

Celo leto Zdravje v vrtcu Katja Ševo 

29. 5. 2023 3. Sončkov tek enote Žabice 

(ob dnevu sonca) 

Jasna Ivanuša 

Junij 2023 Zaključna prireditev skupine 

Metulji z razstavo 

Jasna Ivanuša 

Šolsko leto 2022/ 2023 Cici Vesela šola Maja Miklavčič 

 

 

8. ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN DELAVCEV 

Posebno pozornost bomo namenili spremljanju, opazovanju in preprečevanju 

nalezljivih bolezni. Še vedno bomo skrbeli bomo za preprečevanje širjenja okužbe z 

novim virusom. Z vso resnostjo bomo upoštevali preventivne ukrepe NIJZ in 

Ministrstva ta šolstvo in šport (v kolikor bo potrebna uporaba zaščitnih mask, 

razkuževanje rok in igrač, ustrezna medosebna razdalja, jutranje in popoldansko 

združevanje otrok …). O pojavljanju bolezni bomo redne in dosledno obveščali starše. 

Vsakodnevno bomo zagotavljali ustrezne higienske pogoje v vseh prostorih vrtca in na 

igrišču. Spremljali bomo vzroke zaostankov otrok. V sodelovanju z organizatorko 

zdravstveno-higienskega režima in vodjo prehrane bomo poskrbeli za dosledno 

izvajanje diet otrok. Posebno pozornost bomo poskrbeli tudi nezgodni preventivi.  
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Sledili bomo novostim preventivnega HACCP načrta in sodelovali s strokovnjaki, ki 

prispevajo k zdravemu načinu življenja.  

 

NALOGE V ZVEZI Z ZDRAVSTVENO-HIGIENSKIM REŽIMOM 

ČAS OPIS NALOGE NOSILEC 

Dnevno Urejenost igralnic in 

spremljajočih prostorov 

Vpo - pomočnice 

vzgojiteljic 

Vsako jutro Priprava potrebnega 

perila za oddelek 

Nataša Centrih, Maja 

Miklavčič 

Dnevno Urejenost pedagoške 

sobe 

Vzgojiteljice, vpo - 

pomočnice vzgojiteljic 

 

Tedensko Pregled nad toaletnim 

materialom v vseh 

oddelkih in razdeljevanje 

Elvira Nezirović 

Dnevno 

 

Pregled in urejenost teras 

 

Vpo - pomočnice 

vzgojiteljic I. starostnega 

obdobja 

 

Urejenost garderobe za osebje Urejenost garderobe za 

osebje 

Vsi zaposleni 

Dnevno Urejenost garderob I. 

starostnega obdobja in 

čistoča previjalnih miz 

Vzgojiteljice, vpo - 

pomočnice vzgojiteljic I. 

starostnega obdobja 

Dvakrat mesečno oz. po potrebi Preoblačenje ležalnikov Vpo - pomočnice 

vzgojiteljic 

Enkrat mesečno Generalno čiščenje 

sobnega inventarja (mize, 

stoli, omare, previjalne 

mize) 

Dijana Kokalj 

Enkrat mesečno, 

oz. ob pojavu bolezni, po 

bruhanju… 

Čiščenje igrač, po potrebi  

razkuževanje 

Vpo - pomočnice 

vzgojiteljic 

Reden pregled, naročanje na tri 

mesece 

Nadzor nad omaricami 

prve pomoči, naročanje 

lekarniškega materiala 

Jasna Ivanuša 

Dnevno Dnevni pregled igrišča in 

okolice vrtca 

Jovo Jokić 
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9. URNIK STROKOVNIH SREČANJ IN DOGODKOV 

SEPTEMBER  

 Delovni sestanek s strokovnimi delavci: dogovori za oblikovanje letnega 

delovnega načrta oddelkov; smernice za prve sestanke s starši; dogovori za 

program ob tednu otroka; zbiranje naročil za nabavo materiala za oddelke; 

 vzgojiteljski zbor: obravnava predloga poročila o uresničitvi LDN Vrtca Ciciban 

od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022; obravnava predloga LDN za šolsko leto 

2022/2023; sprejem in obravnava predloga Poročila o opravljanjem 

izobraževanju v šolskem letu 2021/2022; evalvacija Razvojnega načrta; 

 sestanek Aktivi 2022/2023: načrtovanje in dogovori za izvajanje aktivov 

strokovnih delavcev; 

 strokovne skupine; 

 obisk svetovalnih delavk na oddelkih. 

 

OKTOBER 

 Delovni sestanek s strokovnimi delavci: analiza prvih sestankov s starši; 

 seja sveta staršev vrtca; 

 seja Sveta Vrtca Ciciban; 

 aktivi strokovni delavci;  

 obisk svetovalnih delavk na oddelkih; 

 srečanje Šole za starše (18. 10. 2022 – Otroška trma, ga. Sabina Adamič). 

 

 

 

NOVEMBER 

 Delovni sestanek s strokovnimi delavci: priprava, oblikovanje in dogovori za 

izvedbo veselega decembra; inventura komisije in začetek izvedbe inventure; 

izbira in naročanje igrač za oddelke; 

 aktivi v izvedbi strokovnih delavcev; 

 obisk svetovalnih delavk na oddelkih; 

 srečanje Šole za starše (22. 11. 2022 – Sedem načel naravne discipline, g. 

Miha Ruparčič). 

 

DECEMBER 

 Priprave na izvedbo načrtovanega veselega decembra po programu enote; 

 Inventura; 

 program prazničnih prireditev, obiskov in presenečenj; 

 novoletni bazar; 

 priprava na izvedbo zimovanja na Pokljuki »Smukač-vriskač«; 

 aktivi v izvedbi strokovnih delavcev; 

 obisk svetovalnih delavk na oddelkih. 
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JANUAR 

 Delovni sestanek za strokovne delavce: priprava, načrtovanje in izvedba 

kulturnega praznika; 

 priprava na izvedbo in izvedba zimovanja »Smukač-vriskač«; 

 aktivi v izvedbi strokovnih delavcev; 

 obisk svetovalnih delavk na oddelkih. 

 

FEBRUAR 

 Delovni sestanek za strokovne delavce: evalvacija poteka dejavnosti po 

letnem delovnem načrtu; cilji za prihodnje polletje; dogovori o potrebni nabavi 

sredstev za oddelke; načrt pustovanja; 

 aktivi v izvedbi strokovnih delavcev; 

 izvedba zimovanja »Smukač-vriskač«; 

 seja Sveta Vrtca Ciciban; 

 obisk svetovalnih delavk na oddelkih. 

 

MAREC 

 Priprava na pomladno srečanje s starši; 

 aktivi v izvedbi strokovnih delavcev; 

 srečanje Šole za starše (21. 3. 2023 – Postavljanje mej pri otroku, ga. Andreja 

Poljanec); 

 aktivi v izvedbi strokovnih delavcev; 

 obisk svetovalnih delavk na oddelkih. 

 

APRIL 

 Delovni sestanek za strokovne delavce: dogovori za načrt letnih dopustov; 

 Izvedba tabora »Škratki, moji prijatelji«; 

 aktivi v izvedbi strokovnih delavcev; 

 obisk svetovalnih delavk na oddelkih. 

 

MAJ, JUNIJ 

 Delovni sestanek za strokovne delavce: načrtovanje in izvedba dneva 

državnosti; priprava na zaključek šolskega leta; analiza obogatitvenih 

dejavnosti, projektov in nadstandardnih dejavnosti; organizacija dela v poletnih 

mesecih; 

 aktivi v izvedbi strokovnih delavcev – zaključevanje; 

 izvedba letovanja »Gusar«; 

 izvedba sestankov za starše novosprejetih otrok; 

 Teambuilding za delavce vrtca na Pokljuki; 

 Vzgojiteljski zbor; 

 strokovne skupine.  
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10. SPREMLJANJE VZGOJNEGA DELA IN PEDAGOŠKO VODENJE V ENOTI, 

NAČRT HOSPITACIJ 

S strokovnimi delavci bom v rednem osebnem stiku, dosegljiva bom tudi preko mobilne 

številke in elektronskega naslova. V enoti bom spremljala in organizirala delo, v 

sodelovala bom z organizacijsko vodjo enote, go. Katjo Ševo. Spremljala bom urnike 

delavcev ter jih po potrebi prilagajala (bolniške odsotnosti in dogovorjeni letni dopusti). 

Spremljala bom počutje otrok, sodelovanje med zaposlenimi, reševala pedagoške in 

kadrovske probleme v sodelovanju s kolegijem Vrtca. Izdelala bom načrt nabave 

sredstev za oddelke in naročila potrebno. Izdelala bom načrt dopustov in jih v 

sodelovanju s strokovnimi delavci uskladila. Skrbela bom za ustrezen pretok informacij 

med ostalimi službami v vrtcu. Vodila bom kroniko enote ter sodelovala v Svetu Staršev 

in Svetu Vrtca Ciciban. Redno bom spremljala morebitne pripombe in želje staršev ter 

sprotno obveščala zaposlene. V oddelkih bom izvajala redne hospitacije ter 

pregledovala pedagoško dokumentacijo (dnevnik in priprave). Strokovne delavke bom 

usmerjala in spodbujala k izvedbi kolegialnih hospitacij. Skrbela bom za ustrezno 

organizacijo aktivov za strokovne delavce, ki jih vodijo strokovni delavci našega vrtca. 

Skrbela bom za organizacijo izobraževanj (tako individualnih kot tudi skupnih). 

 

 

 

 

 

Datum zapisa: 9. 9. 2022                                      Podpis: Saša Likar,  

                                                           pomočnica ravnateljice in vodja enote 

 

 


