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s  katerim  javni  zavod  zagotavlja načrtno, 

organizirano in sistematično uresničevanje 
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OTROCI SE NAUČIJO, KAR ŽIVIJO 

»Če otroci doživljajo grajanje, se naučijo obsojati. 

Če otroci doživljajo sovražnost, se naučijo nasilnosti. 

Če otroci doživljajo strah, se naučijo biti zaskrbljeni. 

Če otroci doživljajo pomilovanje, se naučijo smiliti sami sebi.  

Če otroci doživljajo zasmehovanje, postanejo zaprti vase.  

Če otroci doživljajo ljubosumje, se naučijo zavisti. 

Če otroci doživljajo sramoto, se naučijo prevzemati krivdo.  

Če otroci doživljajo spodbudo, se naučijo samozavesti. 

Če otroci doživljajo strpnost, se naučijo potrpežljivosti. 

Če otroci doživljajo pohvalo, se naučijo ceniti sebe in druge.  

Če otroci doživljajo sprejemanje, se naučijo ljubiti. 

Če otroci doživljajo odobravanje, se naučijo imeti radi sebe. 

Če otroci doživljajo priznanje, se naučijo zastavljati cilje.  

Če otroci živijo tako, da delijo z drugimi, se naučijo velikodušnosti.  

Če otroci doživljajo iskrenost, se naučijo resnicoljubnosti.  

Če otroci doživljajo poštenost, se naučijo biti pravični. 

Če otroci doživljajo prijaznost in pozornost, se naučijo spoštovanja.  

Če se otroci počutijo varne, se naučijo zaupati vase in v ljudi okrog sebe.  

Če otroci doživljajo prijateljstvo, se naučijo, da je svet prijeten kraj za življenje.« 

(Dorothy Law Nolte) 
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UVOD 

Letni delovni načrt (LDN) opredeljuje obseg, vsebino in izvajalce posameznih nalog s področja  vzgoje in 

izobraževanja predšolskih otrok, ki jih nameravamo realizirati v šolskem letu 2020/21. Zagotavlja načrtno 

in poglobljeno delo Vrtca pri OŠ Kungota pri uresničevanju vzgojnih ciljev vrtca in povezovanju vrtca z 

okoljem. Namenjen je delavcem vrtca, otrokom in staršem, članom organov upravljanja vrtca,  

ustanovitelju in upravnim organom s področja vzgoje in izobraževanja. Je osrednji dokument, s katerim 

Vrtec pri OŠ Kungota zagotavlja načrtovano, organizirano in sistematično uresničevanje širših dolgoročnih 

ciljev predšolske vzgoje, zadovoljevanje potreb otrok in njihovih staršev, delavcev ter okolja, v katerem živi 

in dela. Izhodišče vseh načrtovanih dejavnosti v vrtcu je otrok, s svojimi željami in potrebami. Otroci  

potrebujejo prostor in čas za igro, doživljanje, raziskovanje in ustvarjanje ter podporo odraslega za učenje. 

Starši potrebujejo povabilo k sodelovanju pri načrtovanju vzgojnega dela v vrtcu. Zaposleni v vrtcu pa 

potrebujemo podporo in pomoč staršev ter širše družbene skupnosti pri našem delu, tako da je upoštevana 

strokovna avtonomija vrtca. 

VIZIJA IN VREDNOTE VRTCA 
 

Vizija: 

Krepimo spoštljivo in pristno komunikacijo z zgledom varnega, ljubečega, odgovornega in sodelovalnega 

odnosa do ljudi in narave. Spodbujamo otroško kreativnost in samostojnost. 

Vrednote: 

Zaposleni v Vrtcu pri OŠ Kungota se zavedamo, da nam starši zaupajo svoje otroke. Pri svojem delu čutimo 

odgovornosti in obveznosti do otrok, staršev, skrbnikov in družbe nasploh. Dobrobit otrok nam predstavlja 

najvišjo vrednoto, na kateri temeljijo tudi druge vrednote, kot so odgovornost, spoštovanje, pristna 

komunikacija, dobri medsebojni odnosi, ničelna tolerance do nasilja, vseživljenjsko učenje, povezanost z 

naravo. 

IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS JAVNEGA ZAVODA 
 

Vrtec pri OŠ Kungota je bil ustanovljen z odlokom Občine Kungota o organiziranju javnih vzgojno-

izobraževalnih    zavodov   na    območju   Občine   Kungota (odlok Občinskega sveta Kungote, 21. 12. 1995, 
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z veljavnostjo 1. 1. 1996). Vrtec pri OŠ Kungota posluje v okviru javnega zavoda Osnovne šole Kungota (v 

nadaljevanju OŠ Kungota). 

 

Sedež zavoda:    Zgornja Kungota, Plintovec 10 c, 2201 Zgornja Kungota 

Davčna številka:   58552561 

Matična številka:    5085152000 

Proračunski uporabnik:    65951 

TRR:      SI56 0125 5603 0659 560, odprt pri UJP Slovenska Bistrica 

ORGANIZIRANOST 
 

Ravnateljica:    Zdenka Keuc, prof.  

Telefon:     02 655 06 02 

e-naslov:     ravnatelj@os-kungota.si 

 

Pomočnica ravnateljice za vrtec:  Tina Polajžer, prof.  

Telefon:     02 655 06 15 

e-naslov:    vrtec@os-kungota.si 

 

Svetovalna delavka:                               Martina Ščernjavič, mag. soc. in ped. 

Telefon:     02 655 06 12 

e-naslov:    martina.scernjavic@os-kungota.si 

 

Organizatorka prehrane in ZHR:                Maša Puc Mačukat, prof. 

Telefon:     02 655 06 10 

e-naslov:    masa.puc@os-kungota.si 

 

Tajnica:     Sonja Emeršič, dipl. ekon. 

Telefon:     02 655 06 00 

e-mail:      tajnistvo@os-kungota.si 

 

Računovodkinja:    Hedvika Lorber, dipl. ekon. 

Telefon:     02 655 06 04 

mailto:ravnatelj@os-kungota.si
mailto:vrtec@os-kungota.si
mailto:martina.scernjavic@os-kungota.si
mailto:tajnistvo@os-kungota.si
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e-mail:     hedvika.lorber@os-kungota.si 

PREDSTAVITEV ENOT VRTCA 
 

V okviru Zavoda OŠ Kungota delujejo tri enote vrtca: enota vrtca Zg. Kungota, enota vrtca Sp. Kungota in 

enota vrtca Svečina.  

 

V skladu z občinskim sklepom o določitvi cen vzgojno varstvenih programov vrtca na območju Občine 

Kungota, sprejetega 21.  12.  2016, v vseh treh enotah Vrtca pri OŠ Kungota izvajamo le celodnevni 

program, ki je namenjen otrokom od 11. meseca starosti do vstopa v šolo in obsega vzgojo, varstvo in 

prehrano otrok. 

 

 ENOTA VRTCA ZG. KUNGOTA, Plintovec 11 b, 2201 Zg. Kungota 

 

Telefon:  02/ 655 06 12 

02/ 655 06 15 

Poslovni čas:  od 6.00 do 16.30 ure 

 

Enoto Zg. Kungota obiskujejo otroci prvega in drugega starostnega obdobja. Strokovne delavke si 

prizadevamo, da se imajo otroci med seboj radi in da se med seboj sprejemajo takšne, kot so. Otroci v 

enoti vrtca Zg. Kungota rastejo v urejenem in prijaznem okolju. Živijo z naravo, ki jo doživljajo v različnih 

letnih časih, s pomočjo vseh čutil. Ne jezijo se na vreme, ven gredo tudi, če potrebujejo dežnike. Zavedajo 

se pomembnosti gibanja za zdravje in zadovoljstvo otrok, zato preko gibanja in gibalnih dejavnosti krepijo 

svoje zdravje. Otroci so pogosti obiskovalci vrtčevske telovadnice ali atletskega stadiona ob OŠ Kungota. 

Radi obiščejo tudi knjižnico v šoli, saj vedo, da je branje najlepše potovanje … V enoti Zg. Kungota je letos 

zaposlenih sedem vzgojiteljic predšolskih otrok (dve s polovičnim in ena s šest-urnim delovnim časom) in 

osem vzgojiteljic predšolskih otrok – pomočnic vzgojiteljic (ena je za nadomeščanje bolniških in drugih 

odsotnosti, pokrivanje zmanjšanega normativa strokovnih delavk zaradi delovne dobe, nadomeščanje 

strokovnih delavk v oddelku, ki izvajajo dejavnosti v času aktivnega počitka otrok). V kuhinji dela ena 

razdelilka hrane, ki opravlja tudi delo perice in čistilke. 
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 ENOTA VRTCA SP. KUNGOTA, Gradiška 219, 2211 Pesnica pri Mariboru  

Telefon:    02/ 655 30 40 

Poslovni čas: od 6.00 do 16.30 ure 

 

Otroci enote Sp. Kungota gredo najraje v gozd, kjer odkrivajo gozdne skrivnosti, tam preživljajo zanimive, 

vesele trenutke in se učijo spoštovati in varovati naravo. Zelo radi se igrajo socialne igre, pojejo, plešejo, 

poslušajo zgodbice, s pomočjo katerih odkrivajo čudoviti svet domišljije. Opazujejo spreminjanje in 

menjavo stalnega ritma v naravi. Spomladi odkrivajo rast in življenje na gredicah okoliških hiš, poleti se 

zatečejo v bogato senco dreves ali pa se sprostijo v igrah z vodo. Jeseni so barve na njihovem igrišču 

spodbuda za slikarsko ustvarjanje, pozimi pa, če je le mogoče, uživajo v igrah na snegu in opazovanju ptic, 

ki obiskujejo ptičjo krmilnico na igrišču vrtca. V enoti Sp. Kungota sta letos zaposleni dve vzgojiteljici 

predšolskih otrok in dve vzgojiteljici predšolskih otrok – pomočnici vzgojiteljice. Pri odpiranju in zapiranju 

enote sodelujeta tudi vzgojiteljica predšolskih otrok in vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica 

vzgojiteljice, ki sicer opravljata svoje delo tudi v enoti Zg. Kungota. V kuhinji delata dve razdelilki hrane, za 

urejenost prostorov skrbi ena čistilka. 

 

 ENOTA VRTCA SVEČINA, Plač 2, 2201 Zg. Kungota 

Telefon:   02/ 656 03 91 

Poslovni čas: od 6.00 do 16.30 ure 

 

Igrišče enote Svečina ponuja otrokom možnosti za gibanje in igro na travnati površini, hkrati pa ima tudi 

asfaltne poti za vožnjo s skiroji, poganjalci. Igrišče je polepšano z mogočnimi drevesi in igrali, ki omogočajo 

otrokom različne oblike gibanja. Enota vrtca je v istih prostorih kot podružnična osnovna šola, zato je 

življenje vrtčevskih otrok in šolarjev tam še bogatejše. Učiteljice in vzgojiteljice spodbujamo pozitivne 

odnose med otroki ter otroki in odraslimi. Enota vrtca se nahaja v neposredni bližini gozda, zato strokovne 

delavke vrtca otroke spodbujamo k opazovanju gozda in nasploh narave z vsemi čuti. V enoti vrtca Svečina 

sta zaposleni dve vzgojiteljici predšolskih otrok (ena s polovičnim delovnim časom) in ena vzgojiteljica 

predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice. Za razdeljevanje hrane in čiščenje poskrbi ena oseba.  

 

Z OŠ Kungota si delimo dva hišnika, računovodjo, knjigovodjo, svetovalno delavko in specialno 

pedagoginjo. 
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V okoliš vrtca Kungota spadajo naslednje vaške skupnosti: 

 

 Vrtec Zg. Kungota obsegajo vaške skupnosti v občini Kungota z naselji: Plintovec, Zgornja Kungota, Jurij 

ob Pesnici, Kozjak nad Pesnico (del), Sp. Vrtiče, Jedlovnik, Grušena, Jurski Vrh, Pesnica in Vršnik. 

 Vrtec Sp. Kungota obsega vaško skupnost Sp. Kungota z naselji: Kozjak nad Pesnico (del), Rošpoh (del), 

Gradiška. 

 Vrtec Svečina obsega vaško skupnost Svečina z naselji: Plač, Svečina, Slatinski Dol, Slatina, Podigrac, 

Špičnik, Ciringa, Zg. Vrtiče. 

OBRATOVALNI ČAS 
 

Vrtec posluje vse leto od ponedeljka do petka. Poslovni čas enot vrtca je prilagojen potrebam staršev in se 

lahko tudi spreminja.  Zaradi racionalizacije poslovanja si vrtec pridržuje pravico združevanja oddelkov med 

letom in v času počitnic. V času počitnic je odprta  enota vrtca Zg. Kungota, Plintovec 11 b, 2201   Zg.   

Kungota,   enoti vrtca Svečina in Sp. Kungota pa sta takrat zaprti.  Enota vrtca Sp. Kungota bo v mesecu 

juliju 2021 odprta le v primeru zadostnega števila prijavljenih otrok, ki sicer obiskujejo to enoto,  v mesecu 

avgustu 2021 pa bo zaprta. 

 

Šolske počitnice za šolsko leto 2020/2021: 

 

 jesenske počitnice: 26. 10. 2020 do 1. 11. 2020 

 novoletne počitnice: 25. 12. 2020 do 2. 1. 2021 

 zimske počitnice: 15. 2. 2021 do 19. 2. 2021 

 prvomajske počitnice: 27. 4. 2021 do 2. 5. 2021 

 poletne počitnice: julij, avgust 2021. 
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SEZNAM ODDELKOV VRTCA PRI OŠ KUNGOTA 
 

Oddelki Vrtca pri OŠ Kungota izvajajo vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke od 11. meseca starosti 

do vstopa v šolo v enoti vrtca Zg. Kungota in od 2. leta starosti do vstopa v šolo v enotah vrtca Sp. Kungota 

in Svečina. 

 

V Vrtec pri OŠ Kungota je v šolskem letu 2020/2021 na dan 1. 9. 2020 vključenih 152 otrok, 98 v enoti vrtca 

Zg. Kungota, 36 v enoti vrtca Sp. Kungota in 18 v enoti vrtca Svečina. V nadaljevanju je podan seznam 

skupin po posameznih enotah vrtca. 

 

Enota vrtca Zg. Kungota 

 

Ime skupine: Zvezdice 

Starostno obdobje: I. starostno obdobje – 
homogeni oddelek 

Št. otrok ob začetku šolskega leta: 11 

Vzgojiteljica predšolskih otrok: Dušica Gutman 

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Anja Šenveter 

 

 

Ime skupine: Lunice 

Starostno obdobje: I. starostno obdobje – 
homogeni oddelek 

Št. otrok ob začetku šolskega leta: 11 

Vzgojiteljica predšolskih otrok: Vesna Haložan 

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Albina Hrast 

 

 

Ime skupine: Oblački 

Starostno obdobje: I. starostno obdobje – 

homogeni oddelek 

Št. otrok ob začetku šolskega leta: 13 

Vzgojiteljica predšolskih otrok: Sabina Kukovec 

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Marjeta Grifič 

 

 

Ime skupine: Kapljice 

Starostno obdobje: II. starostno obdobje 

– homogeni oddelek 

Št. otrok ob začetku šolskega leta: 19 

Vzgojiteljica predšolskih otrok: Urška Sovič 

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Zvonka P. Dominko 
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Ime skupine: Mavrice 

Starostno obdobje: II. starostno obdobje 

– homogeni oddelek 

Št. otrok ob začetku šolskega leta: 20 

Vzgojiteljica predšolskih otrok: Barbara Marhod 

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Mateja Kocbek 

 

 

Ime skupine: Sončki 

Starostno obdobje: II. starostno obdobje 
– homogeni oddelek 

Št. otrok ob začetku šolskega leta: 24 

Vzgojiteljica predšolskih otrok: Vida Grušovnik (6) 

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Nataša M. Pivec 

 

Enota vrtca Sp. Kungota 

 

 
 

Ime skupine: Rakete 

Starostno obdobje: 

 

Kombinirani oddelek 

Št. otrok ob začetku šolskega leta: 17 

Vzgojiteljica predšolskih otrok: Dragica Teršavec 

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Ksenija Šnofl 

 

 

 

Ime skupine: Astronavti 

Starostno obdobje: 2. starostno obdobje 
– heterogeni oddelek 

Št. otrok ob začetku šolskega leta: 19 

Vzgojiteljica predšolskih otrok: Anita Punčuh 

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Karmen Matjašič 

 

Enota vrtca Svečina 

 

Ime skupine: Utrinki 

Starostno obdobje: Kombinirani oddelek 

Št. otrok ob začetku šolskega leta: 18 

Vzgojiteljica predšolskih otrok: Andreja Jančič 

Vzgojiteljica predšolskih otrok: Zdravka Požar (4) 

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Melita Krebs 

 

Anja Šenveter opravlja delo vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljice. Dnevno se vključuje 

v različne skupine (nadomeščanje bolniških in drugih odsotnosti, pokrivanje zmanjšanega normativa 
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strokovnih delavk zaradi delovne dobe, nadomeščanje strokovnih delavk v oddelku, ki izvajajo dejavnosti 

v času aktivnega počitka otrok, zapiranje enote Sp. Kungota). 

Tina Polajžer opravlja delo pomočnice ravnateljice za vrtec in vzgojiteljice predšolskih otrok. Neposredno 

delo v oddelku opravlja v enoti vrtca Sp. Kungota (odpiranje enote Sp. Kungota), nato pokriva izmenično 1 

uro sočasnosti kot vzgojiteljica v skupinah Zvezdice oz. Lunice in nato še izmenično 1 uro sočasnosti kot 

vzgojiteljica v skupinah Oblački, Kapljice in Mavrice. 

 

V skladu z občinskim sklepom o določitvi cen vzgojno varstvenih programov vrtca na območju Občine 

Kungota, sprejetega 21.  12.  2016, v vseh treh enotah Vrtca pri OŠ Kungota izvajamo le celodnevni 

program, ki je namenjen otrokom od 11. meseca starosti do vstopa v šolo in obsega vzgojo, varstvo in 

prehrano otrok. 

RAZPORED DELOVNEGA ČASA STROKOVNIH DELAVK 
 

Enota vrtca Zg. Kungota 

 
Ime skupine: ZVEZDICE   

Vzgojiteljica predšolskih otrok: 
 
Vzgojiteljica predšolskih otrok ─ pomočnica vzgojiteljice: 

Dušica Gutman ** delovni čas od 8.00 do 15.30 Anja Šenveter delovni čas 1. teden od 7.00 do 14.30 

  Anja Šenveter vsak 2. teden od 8.00 do 15.30 

** ZMANJŠAN NORMATIV ZARADI DELOVNE DOBE 2h/TEDEN - polni delovni čas (24 min/dan), v tem času se opravljajo druga dela (razkuževanje igrač, urejanje igralnice ...) 

od 12.36 - 13.00   

Tina Polajžer delovni čas od 7.00 do 8.00 Anja Dvoršak: od 11.00 do 12.00, od 12.30 do 13.00 in od 14.30 do 15.00 

(združeni s skupino Lunice)   

 

    
Ime skupine: LUNICE   

Vzgojiteljica predšolskih otrok: Vzgojiteljica predšolskih otrok ─ pomočnica vzgojiteljice: 
Vesna Haložan delovni čas od 8.00 do 15.30 Albina Hrast delovni čas 1. teden od 8.00 do 15.30 
  Albina Hrast vsak 2. teden od 7.00 do 14.30 

Tina Polajžer delovni čas od 7.00 do 8.00 Anja Dvoršak: 10.30 do 11.00 in ob petkih, ko je joga za pred. otroke, tudi  

( združeni s skupino Zvezdice) od 13.00 do 13.30 
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Ime skupine: MAVRICA   

 
Vzgojiteljica predšolskih otrok: Vzgojiteljica predšolskih otrok ─ pomočnica vzgojiteljice: 
Barbara Marhold ** delovni čas od 8.00 do 15.30 Mateja Kocbek delovni čas od 6.00 do 13.30 
** ZMANJŠAN NORMATIV ZARADI DELOVNE DOBE 2h/TEDEN - polni delovni 
čas (24 min/dan), v tem času se opravljajo druga dela (razkuževanje igrač, 
urejanje igralnice ...)    

(od 14.00 - 14.24)   

Barbara Marhold vsak 3. teden od 9.00 do 16.30 Anja Dvoršak: od 13.30 do 14.30, ob sredah, ko so gibalno-plesne urice, 

Tina Polajžer vsak 3. teden od 8.00 do 9.00 tudi od 13.00 do 13.30 

 

 

 

 

 
Ime skupine: OBLAČKI   

Vzgojiteljica predšolskih otrok: Vzgojiteljica predšolskih otrok ─ pomočnica vzgojiteljice: 
Sabina Kukovec delovni čas od 8.00 do 15.30 Marjeta Grifič ** delovni čas od 8.00 do 15.30  

Sabina Kukovec vsak 3. teden od 9.00 do 16.30 
** ZMANJŠAN NORMATIV ZARADI DELOVNE DOBE 2h/TEDEN - polni delovni čas (24 min/dan), v tem 
času se opravljajo druga dela (razkuževanje igrač, urejanje igralnice ...)  

   (od 12.06 - 12.30) 

Tina Polajžer vsak 3. teden od 8.00 do 9.00 Anja Dvoršak: od 9.00 do 9.30 in od 12.00 do 12.30, ob četrtkih, ko je  

  ustvarjalnica za pred. otroke, od 13.00 do 13.30 

 
Ime skupine: KAPLJICE   
 

Vzgojiteljica predšolskih otrok: Vzgojiteljica predšolskih otrok ─ pomočnica vzgojiteljice: 
Urška Sovič delovni čas od 7.00 do 14.30 Zvonka P. Dominko ** delovni čas od 8.30 do 16.00  

Urška Sovič vsak 3. teden od 9.00 do 16.30 
** ZMANJŠAN NORMATIV ZARADI DELOVNE DOBE 2h/TEDEN - polni delovni čas (24 min/dan), v tem 
času se opravljajo druga dela (razkuževanje igrač, urejanje igralnice ...)  

Tina Polajžer vsak 3. teden od 8.00 do 9.00  (od 13.00 - 13.24) 

  Anja Dvoršak: ob torkih, ko je folklora za pred. otroke, tudi od 13.00  

  do 13.30 

 
Ime skupine: SONČKI   
 

Vzgojiteljica predšolskih otrok: Vzgojiteljica predšolskih otrok ─ pomočnica vzgojiteljice: 
Vida Grušovnik ** delovni čas od 8.00 do 13.15 Nataša Markuš Pivec delovni čas od 7.30 do 15.00 

** SKRAJŠAN DELOVNI ČAS 6h/DAN  

Anja Dvoršak: od 9.30 do 10.00, od 15.00 do 15.15, ob ponedeljkih vodi 
socine igre za  pred. otroke od 13.00 do 13.30 

   



Letni delovni načrt Vrtca pri OŠ Kungota za šolsko leto 2020/2021  12 

 

 
Pomočnica ravnateljice za vrtec: 
Vzgojiteljica predšolskih otrok: 
 
Tina Polajžer: 7, 45 h    
Neposredno delo v oddelku - pokrivanje sočasnosti: od 6.00 do 9.00 

Delovni čas na delovnem mestu pomočnice ravnateljice za vrtec: 9.00 do 12.45 

Odmor: 12.45 do 13.15 

Načrtovanje: od 13.15 do 13.45 

Enota vrtca Sp. Kungota 

 
Ime skupine: RAKETE   
 

Vzgojiteljica predšolskih otrok: Vzgojiteljica predšolskih otrok ─ pomočnica vzgojiteljice: 
Dragica Teršavec delovni čas 1. teden od 8.00 do 15.30 Ksenija Šnofl delovni čas 1. teden od 8.00 do 15.30 

Dragica Teršavec delovni čas 2. teden od 8.00 do 15.30 Ksenija Šnofl delovni čas 2. teden od 8.00 do 15.30 

Dragica Teršavec delovni čas 3. teden od 7.00 do 14.30 Ksenija Šnofl delovni čas 3. teden od 7.30 do 15.00 

Dragica Teršavec delovni čas 4. teden od 7.30 do 15.00 Ksenija Šnofl delovni čas 4. teden od 7.00 do 14.30 

Tina Polajžer delovni čas od 6.00 do 7.00   

(združeni s skupino Astronavti) Anja Dvoršak: od 15.30 do 16.30 

  (združeni s skupino Astronavti) 

 

Enota vrtca Svečina 

 

 
Ime skupine: ASTRONAVTI 
   

Vzgojiteljica predšolskih otrok: Vzgojiteljica predšolskih otrok ─ pomočnica vzgojiteljice: 
Anita Punčuh delovni čas 1. teden od 7.00 do 14.30 Karmen Matjašič delovni čas 1. teden od 7.30 do 15.00 

Anita Punčuh delovni čas 2. teden od 7.30 do 15.00 Karmen Matjašič delovni čas vsak  2. teden od 7.00 do 14.30 

Anita Punčuh delovni čas 3. teden od 8.00 do 15.30 Karmen Matjašič delovni čas 3. teden od 8.00 do 15.30 

Anita Punčuh delovni čas 4. teden od 8.00 do 15.30 Karmen Matjašič delovni čas 4. teden od 8.00 do 15.30 

Tina Polajžer delovni čas od 6.00 do 7.00 Anja Dvoršak:  od 15.30 do 16.30 

(združeni s skupino Rakete) (združeni s skupino Rakete) 

Ime skupine: UTRINKI   
 
Vzgojiteljica predšolskih otrok: Vzgojiteljica predšolskih otrok ─ pomočnica vzgojiteljice: 
Andreja Jančič delovni čas 1. teden od 6.00 do 13.30 Melita Krebs delovni čas 1. teden od 7.30 do 15.00 

Andreja Jančič delovni čas 2. teden od 7.30 do 15.00 Melita Kebs delovni čas 2. teden od 6.00 do 13.30 

Zdravka Požar ** delovni čas od 12.45 do 16.30   
** ZMANJŠAN NORMATIV ZARADI DELOVNE DOBE 1h/TEDEN - polovični 
delovni čas (12 min/dan), v tem času se opravljajo druga dela (razkuževanje 
igrač, urejanje igralnice,….)  

  

(od 14.00 - 14.12) 
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Vzgojiteljice predšolskih otrok imajo znotraj navedenega delovnega časa še trideset minut odmora in eno  

uro načrtovanja izven oddelka. Vida Grušovnik ima zaradi skrajšanega delovnega časa odmor dolg 

triindvajset minut, načrtovanje izven oddelka petinštirideset minut. Zdravka Požar ima zaradi polovičnega 

delovnega časa petnajst minut odmora in trideset minut načrtovanja izven oddelka. Vzgojiteljice 

predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljic imajo trideset minut odmora. 

TEMELJNE NALOGE IN CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE 
 

Temeljne naloge vrtca so: 

 pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke; 

 izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter 

 ustvarjanje možnosti za otrokov celostni razvoj. 

V vrtcu smo zavezani k ciljem, ki jih določata Zakon o vrtcih in Kurikulum za vrtce (nacionalni dokument).  

Pri izvajanju svojega dela se trudimo, da z dobrimi pogoji, medsebojnimi   odnosi   in   kvalitetnimi   programi   

omogočamo   doseganje ciljev predšolske vzgoje (Zakon o vrtcih, Ur. l. RS št. 25/2008): 

 razvijanje sposobnosti razumevanja sebe in drugih; 

 razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah;  

 razvijanje    sposobnosti    prepoznavanja    čustev    in    spodbujanje    čustvenegadoživljanja in 

izražanja; 

 negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanjeneodvisnega 

mišljenja; 

 spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje branja in 

pisanja; 

 spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja;  

 posredovanje znanj z različnih področij znanosti in z vidika vsakdanjega življenja; 

 spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja; 

 razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje; 

 povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja  in dela v vrtcu; 

 izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši. 
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VPIS V VRTEC 
 

Otrok lahko začne obiskovati vrtec, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev oz., ko starši več ne uveljavljajo   

pravice   do   starševskega   dopusta   v   obliki   polne odsotnosti z dela.  Vpis otrok v Vrtec pri OŠ Kungota 

poteka vse leto, in sicer na podlagi prijave in prostih mest za naslednje šolsko leto. Razpis o vpisu otrok v 

Vrtec pri OŠ Kungota bo objavljen na oglasnih deskah v vseh enotah Vrtca pri OŠ Kungota ter na spletni 

strani vrtca in bo potekal od 9. 2. 2021 do 12. 2. 2021 v enoti vrtca Zg.  Kungota. Pred uradnim vpisom bo 

3. 2. 2021 v vseh treh enotah vrtca, v popoldanskem času, potekal dan odprtih vrat vrtca  za otroke in 

starše, da lahko še pred vpisom začutijo, kako poteka življenje in delo v našem vrtcu. Otroke sprejemamo 

na podlagi Vloge za vpis. V kolikor je prijav več kot je prostih mest, vloge o vpisu obravnava komisija za 

sprejem otrok v vrtec. 

Vrtec pri OŠ Kungota s starši sprejetih otrok v vrtec podpiše Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in 

obveznosti staršev in vrtca ter izda Sklep o sprejetju otroka v Vrtec pri OŠ Kungota. Če starši ne podpišejo 

pogodbe z Vrtcem pri OŠ Kungota v roku, ki jim ga določi vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka 

v Vrtec pri OŠ Kungota. V tem primeru se izda Sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v Vrtec pri OŠ 

Kungota. O vključitvi otroka v Vrtec pri OŠ Kungota starše pisno obvestimo.  

3. 6. 2020 bo potekal roditeljski sestanek za starše novo sprejetih otrok.  Otroci pričnejo obiskovati vrtec z 

datumom sprejema, ki se določi ob vpisu. 

Starši lahko najavijo vpis otroka, ki bo začel obiskovati vrtec med tekočim letom in v tem primeru plačajo 

od začetka šolskega leta, pa  vse  do  dejanske  vključitve, mesečno rezervacijo v višini 10 % ekonomske 

cene programa, v katerega bo otrok vključen. 

KAKO POTEKA DAN V VRTCU 
 

Dan v vrtcu poteka po programu Kurikuluma za vrtce. 

Oddelki 1–3 let: 

6.00–08.30:  prihod otrok, igra, individualne dejavnosti, nega, zajtrk 

8.30–16.30:  usmerjene in neusmerjene, skupinske in individualne dejavnosti različnih področij, v 

igralnici in na prostem, nega 



Letni delovni načrt Vrtca pri OŠ Kungota za šolsko leto 2020/2021  15 

 

10.00:   malica 

11.00–12.00:  kosilo 

12.00–14.00:     počitek  

14.00–14.30:  malica 

 

Oddelki 3–6 let: 

6.00–08.30:  prihod otrok, igra, individualne dejavnosti, nega, zajtrk 

08.30–16.30:    usmerjene   in   neusmerjene, skupinske   in   individualne   dejavnosti različnih področij, v 

igralnici in na prostem 

10.00:   malica 

11.15–12.00:  kosilo 

12.00–14.00:  počitek  oz. aktivni počitek za otroke, ki ne zaspijo 

14.00–14.30:  malica 

Jutranji čas je namenjen mirnemu sprejemu otroka v skupino, pogovoru, poslušanju umirjene glasbe, igri 

v različnih kotičkih, odkrivanju in raziskovanju ali pa jutranjemu počitku, spanju, če ga otrok potrebuje ali 

želi. 

Čas prehranjevanja je prilagojen otrokom v posameznih oddelkih in ritmu življenja v vrtcu. Dopoldan 

življenje v vrtcu poteka v vsaki skupini po zastavljenem programu. Otroci so vključeni v vodene in spontane 

dejavnosti po želji.  Takrat raziskujejo, eksperimentirajo, se dogovarjajo in vzpostavljajo medsebojne 

odnose z vrstniki in odraslimi.  S tem si pridobivajo izkušnje na vseh področjih svojega razvoja: gibanja, 

jezika, družbe, umetnosti, narave in matematike.  Čas počitka v vrtcu poteka različno in je prilagoje n 

otrokom v posameznih oddelkih ter vsakemu posamezniku in njegovim potrebam. Otrok počiva na 

ležalniku, lahko pa ima »aktiven počitek«, kjer se ukvarja s kakšno mirno aktivnostjo (grafomotorične vaje, 

dejavnosti za razvijanje fine motorike, ogledovanje knjig) ali se udeleži vodene dejavnosti v telovadnici, ki 

jo izvajajo različne strokovne delavke vrtca, v kolikor otrok za dejavnost sam izkaže interes. V času 

aktivnega počitka predšolskim otrokom tako omogočamo socialne igre, folkloro, glasbeno -plesne minutke, 
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likovno ustvarjalnico, jogo za otroke, v Sp. Kungoti pa pravljično-likovno ustvarjalnico.  Dan v vrtcu se 

zaključi s spontano igro v igralnici ali na prostem.  

PREHRANA 
 

Otrokov razvoj je neločljivo povezan s prehrano.  Otrok si v obdobju rasti ustvarja temelje zdravja za celo 

življenje.  Pomembno je, da spozna zdrave prehrambene navade, jih usvoji in spoznava pestrost okusov.  

Vrtec je institucija, ki soustvarja otrokov razvoj in pri nas se zavedamo pomembnosti zdravega načina 

prehranjevanja in s tem življenja. Hranjenje v vrtcu poteka umirjeno in brez hitenja.  

Glavni obroki so: zajtrk, kosilo in popoldanska malica ter sadje in napitki. Hrana je pestra in raznolika. 

Trudimo se slediti smernicam zdravega prehranjevanja. 

PREDNOSTNE NALOGE V VRTČEVSKEM LETU 2020/2021 
 

 Gibanje je eno najpomembnejših področij v otrokovem razvoju, zato bo le-to v vrtčevskem letu 

2020/2021 naše prednostno področje. Poleg vsakodnevnih gibalnih dejavnosti bo vsak zadnji petek v 

mesecu, za vse otroke vrtca, potekal športni dopoldan.  

 

 Ustvarjanje zakladnice posebnosti Vrtca pri OŠ Kungota 

 

Navdih za oblikovanje zakladnice posebnosti je Andrej Perlah, ki se je rodil v Svečini. Ukvarjal se je z 

astronomijo, matematiko, medicino … Kot izvrsten astronom je opazoval nebesna telesa, pisal dela s 

področja astronomije in po lastni zamisli izdelal celo dva astronomska merilna pripomočka: astrolab in 

trikveter. Vse življenje je bil močno povezan s svojim rojstnim krajem – Svečino. Med drugim je ustanovil 

štipendijski sklad, da bi lahko študiral tudi kdo iz njegovih rodnih krajev. Zaradi obsežnosti in natančnosti 

njegovega dela ga lahko štejemo za prvega pomembnega slovenskega astronoma. Glede na to, da je naš 

vrtec v neposredni bližini Perlahovega doma, se nam zdi prav, da obudimo tega velikega strokovnjaka svoje 

dobe in ustvarimo unikatno zgodbo Vrtca pri OŠ Kungota, povezano z Andrejem Perlahom in tako 

obogatimo naš vzgojno-izobraževalni program. 

POIMENOVANJE SKUPIN: z letošnjim vrtčevskim letom so vse skupine v vrtcu dobile imena, povezana z 

vesoljem: Zvezdice, Lunice, Oblački, Kapljice, Mavrice, Sončki, Rakete, Astronavti, Utrinki.  
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LOGOTIP VRTCA: če bi nas vprašali kdo smo, bi vam v odgovor pokazali naš nov logotip vrtca, ki ga 

uporabljamo ob logotipu Zavoda OŠ Kungota. Logotip z dečkom in deklico, ki segata po zvezdah, ponazarja 

javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki s sodobnimi pristopi, na temeljih tradicije, otrokom pomaga razvijati 

njihove potenciale (oz. pomaga doseči zvezde). 

 

 

HIMNA:  ena od nalog, ki smo si jih zadali za letošne leto v vrtcu je, da ustvarimo vrtčevsko himno , ki jo 

bomo prepevali na nastopih, ob posebnih priložnostih ali pa kar tako, ker nam bo všeč … 

MASKOTA VRTCA: Razpisali bomo natečaj za maskoto vrtca, ki bo v obliki zvezde, da bo oživljala podobo 

našega logotipa. K sodelovanju bomo povabili vseh 9 skupin vrtca, družine, babice, dedke, tete, strice … 

Oblikovali bomo komisijo, ki bo izbrala naj maskoto vrtca, ki bo nato domovala v vsaki skupini našega vrtca 

in nato skupaj z otroki doživljala vse zanimive, vesele, nepozabne, nenavadne dogodke in srečanja.  

PECIVO VRTCA PRI OŠ KUNGOTA: Razpisali bomo natečaj za naj pecivo Vrtca pri OŠ Kungota, v katerem 

bodo sodelovali delavci kuhinje ter organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima. Pecivo bo 

v obliki zvezde, iz kakovostnih sestavin, ki jih imajo otroci radi. Nato bo komisija otrok izmed različnih 

dobrot izbrala pecivo, ki bo postalo naj pecivo vrtca. Otroci ga bodo dobili v vrtcu ob posebnih priložnostih.  

PRAVLJICA O PERLAHU: Ker si želimo, da bi otroci vedeli, kdo je bil Andrej Perlah, bomo v letošnjem 

vrtčevskem letu napisali pravljico, v kateri bo glavni junak Andrej Perlah. Otroci bodo v preprosti pravljici, 

v kateri pa ne bo manjkalo pravljičnih elementov, spoznali Perlaha in njegovo poslanstvo na našem 

planetu.  

PERLAHOVA NOČ V VRTCU: Ko bodo otoci že vedeli, kdo je bil Andrej Perlah, bomo  v vrtcu za otroke 

predšolskih skupin organizirali Perlahovo noč (v mesecu juniju 2021). To bo za otroke poseben dogodek 
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ob zaključku obiskovanja vrtca pred vstopom v šolo. Ta večer bodo strokovne delavke za otroke pripravile 

različne dejavnosti, povezane z vesoljem, opazovanje zvezd s teleskopom, pod zvezdnatim nebom bodo 

prebirale pravljice (npr. grške mite, ki so dali ozvezdjem imena …). Otroci bodo imeli tematsko večerjo, 

hrana bo v obliki planetov/zvezd/raket. Nato bodo otroci prenočili v vrtcu, na ležalnikih. Zjutraj bodo za 

zajtrk dobili vrtčevsko pecivo in nato odšli s starši domov. 

 Oblikovanje nove spletne strani Vrtca pri OŠ Kungota, ki bo po novem v sklopu spletne strani OŠ 

Kungota. 

 Vzpostavitev Facebook profila Vrtca pri OŠ Kungota preko katerega bomo starše seznanjali z dogodki 

v vrtcu, objavljali bomo natečaje, fotografije dejavnosti, ideje za preživljanje prostega časa z otroki … 

 Vzpostavitev delovanja interesnih aktivov strokovnih delavk in posledično  obogatitev igrišč vseh treh 

enot vrtca (oblikovanje naravoslovnih, likovnih kotičnov na prostem, nova zasaditev, polepšanje 

vhoda v vrtec …). Na ta način bodo otroci imeli še boljše pogoje za razvijanje svojih potencialov.  

 Vzpostavitev dejavnosti v telovadnici v času aktivnega počitka za predšolske otroke, ki ne zaspijo in 

jih dejavnost zanima (socialne igre, folklora, gibalno-plesne minutke, likovna ustvarjalnica, joga za 

otroke, pravljično-likovna ustvarjalnica v enoti vrtca Sp. Kungota). 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 
 

Obogatitvene dejavnosti, so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni Kurikulum vrtca in jih vrtec izvaja občasno, 

daljši ali krajši čas, odvisno od programa in interesa otrok. Izvajajo jih strokovne delavke vrtca in potekajo  

v času, ko je otrok v vrtcu. Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru posameznega dne v vrtcu v obliki 

delavnic v prostorih vrtca, obiskov predstav, knjižnic, kmetij ...  Staršem za te dejavnosti ni potrebno 

dodatno plačati. V času počitnic obogatitvenih dejavnosti ne izvajamo.  

 

Na ravni vrtca smo vključeni v: 

 

 Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije 

Ker smo gozdni vrtec, otrokom ponujamo odmik od današnje standardizirane vzgoje in poučevanja otrok. 

Pri doseganju ciljev, ki sledijo kurikulumu za vrtce, vzgojitelji upoštevamo otrokove naravne značilnosti in 

potrebe odraščanja: gibanje, iskanje izzivov, ki so potrebni za razvoj nevrološkega sistema, svobodo, prosto 

igro, gradnjo socialnih odnosov … To je poučevanje, ki prinaša nove priložnosti, več avtonomije, 

vseživljenjsko učenje, raziskovanje, odkrivanje bogastva virov, samozavest, samozaupanje, ustvarjalnost in 
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pozitivno učno klimo. Vse našteto velja tako za pedagoške delavce kot otroke. V gozdnem vrtcu otroci 

skupaj z vzgojiteljicami redno obiskujemo bližnji gozd in naravna okolja, kjer se ukvarjamo s predšolsko 

matematiko, jezikom, umetnostjo, naravo, družbo. Gozdni vzgojitelji iščemo pot nazaj k naravi, k večji 

svobodi gibanja in razmišljanja … 

 Projekt Mali sonček  

Namenjen je otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj.  Njegov namen je 

obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje 

igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otroku. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje te lo, preizkuša, 

kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje 

vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. Vsebine programa 

so zelo pestre in temeljijo na elementarnosti in ne na tekmovalnosti. Zaključek projekta bo mini olimpijada, 

ki bo potekala v juniju 2021 za vse skupine otrok kot zaključna prireditev skupin ob koncu vrtčevskega leta. 

Koordinatorica projekta je Mateja Kocbek. 

 

 Projekt Malček Bralček in Palček Bralček 

Gre za predšolsko bralno značko. Otroci v predšolski dobi radi poslušajo zgodbe, radi jih podoživljajo v 

pripovedi, risbi, igri in gibu. Pomembno je, da se otrok sreča z literaturo že v prvih letih življenja. Vez, ki se 

vzpostavi med otrokom in odraslim, ko ga vzame v naročje in mu bere ali pripoveduje, ima velik čustven in 

vzgojni pomen. Otrok se čuti varnega in njegove fizične potrebe so zadovoljene. Otroci skupaj s starši 

preberejo tri slikanice, ki jih v krajši vsebinski obliki predstavijo v vrtcu, lahko tudi kaj narišejo in 

pripovedujejo ob risbi. Na ta način predšolska bralna značka spodbuja tudi družinsko branje.  

Ob koncu šolskega leta otroke za branje, pripovedovanje/ilustracije nagradimo s priznanjem.  

Koordinatorica projekta je Barbara Marhold. 

 

 Pravljične urice 

Sodelujemo tudi s šolsko knjižničarko, Matejo Vdovič. Otroci enote Zg. Kungota odhajajo na pravljično 

urico v šolsko knjižnico, otroke v enotah Sp. Kungota in Svečina pa knjižničarka obišče v njihovi enoti.  

Knjižničarka otrokom prebere pravljico, ki se nanaša na temo, ki jo  imajo otroci v skupini ali izbere kaj 

aktualnega, kar je otrokom všeč. Po poslušanju pravljice se pogovorijo o vsebini, kaj narišejo , pogovarjajo 

se o tem, kako rokujemo s knjigami, kako jih listamo … 
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 Projekt Pasavček 

Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v okviru Javne agencije RS za varnost prometa vodi in 

koordinira projekt Pasavček, ki v Sloveniji poteka že od leta 2005. Osnovni namen projekta Pasavček je 

spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo. 

Slogan projekta je Red je vedno pas pripet. Koordinatorica projekta je Dušica Gutman. 

 

 Zgodnje učenje nemščine 

Predšolski otroci so enkrat tedensko vključeni v učenje nemščine skozi igro. Dejavnost izvaja Romana 

Vodnik, ki je sicer zaposlena v OŠ Kungota. Vsebine, ki jih otroci sponavajo, spodbujajo njihovo 

ustvarjalnost, domišljijo, čustva, lastno aktivnost in jim omogočajo učenje nemščine na zabaven in spontan 

način. Teme izhajajo iz vsakdanjega življenja, kot so: družina, živali, prehrana, oblačila, pozdravi, števila, 

barve … Otroci spoznavajo nemški jezik preko pravljic, pesmic, izštevank, rajalnih, gibalnih in didaktičnih 

iger, likovnega in plesnega izražanja, tudi preko simbolne igre. Učenje na zgodnji stopnji poteka čim bolj 

nazorno. V ta namen učiteljica Romana uporablja različne tehnike aktivnega učenja, lutke, veliko 

slikovnega in didaktičnega materiala. Konec vrtčevskega leta otroci pripravijo za starše nastop, ki poteka v 

nemškem jeziku. 

 

PROGRAM NOSILEC IN UDELEŽENCI TERMIN 

Pričetek novega šolskega leta, 

sprejem otrok, eksperimenti, 

ustvarjalnice na temo imena 

skupine 

Vse strokovne delavke  in otroci 

vseh skupin 

1. 9. 2020 

Množični tek, ki ga organizira 

Atletska zveza Slovenije 

Skupine Sončki, Mavrice, 

Oblački, Astronavti, Rakete, 

Utrinki 

23. 9. 2020 

Teden otroka (različne delavnice, 

ustvarjalnice, eksperimenti, 

pohodi …) 

Vse strokovne delavke in otroci 

vseh skupin 

5.–10. 10. 2020 

https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2012/02/red-je-vedno-pas-pripet.pdf
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Srečanje z gasilci in obisk 

gasilskega doma 

Izvajalec: PGD Zg. Kungota in Sp. 

Kungota, vse strokovne delavke, 

otroci  vseh skupin 

Oktober 2020 

Srečanje s policisti in varen 

sprehod z njimi v vrtčevskem 

okolišu 

Izvajalec: PP Šentilj, vse 

strokovne delavke, otroci vseh 

skupin 

Oktober 2020 

Kostanjev piknik Vse strokovne delavke 20. 10. 2020 

Delavnice Zdravstvenega doma 

Adolfa Drolca na temo 

zmanjševanja strahu pred 

zdravstvenimi pregledi pri 

otrocih 

Izvajalec: Zdravstveni dom 

Adolfa Drolca Maribor (vse 

enote vrtca), otroci od 2–6 leta 

starosti. 

Po dogovoru 

Zdravstveno-vzgojna in 

preventivna zobna dejavnost 

 Zdravstveni dom Adolfa Drolca 

Maribor (vse enote vrtca), otroci 

od 2–6 leta starosti. 

Po dogovoru 

Tradicionalni slovenski zajtrk Vse strokovne delavke, medeni 

zajtrk z gosti letos izvede skupina 

Sončki iz enote Zg. Kungota 

20 .11. 2020 

Lutkovna predstava za otroke in 

starše 

Lutkarski aktiv, otroci in njihovi 

starši 

8. 12. 2020 za otroke in starše 

enote Zg. Kungota, 9. 12. 2020 za 

otroke in starše enote Sp. 

Kungota in Svečina 

Praznična peka Vse strokovne delavke December 2020 

Obisk Miklavža Vse strokovne delavke in otroci 

vseh skupin 

4. 12. 2019 dopoldan 

Palčkovanje Vse strokovne delavke in otroci 

vseh skupin 

17. 12. 2020 

Obisk Božička Vse strokovne delavke in otroci 

vseh skupin 

18. 12. 2020 dopoldan 

Tržnica znanja ob slovenskem 

kulturnem prazniku (različne 

stojnice znanja v skladu s 

Vse strokovne delavke in otroci 

vseh skupin 

5. 2. 2021 
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področji kurikuluma na temo 

knjig, Franceta Prešerna, poezije, 

fig, poklica pesnik, simbolna igra 

knjižnica …) 

Pustovanje (pustno rajanje in 

obisk kurentov) 

Strokovne delavke, ki bodo 

delale med zimskimi počitnicami 

16. 2. 2021 

Delavnice za otroke v okviru 

projekta Medimedo 

Študentje medicine 9. 3. 2021 v enoti Zg. Kungota, 

16. 3. 2020 v enoti Sp. Kungota in 

Svečina 

Nastop ob materinskem dnevu Strokovne delavke in otroci vseh 

skupin 

24. 3. 2021 

Ekološke delavnice podjetja 

Snaga d.d. 

Izvajalec: Snaga d.d. (vse enote 

vrtca), otroci skupin od 2–6 leta. 

14. 4. 2021 v enoti Zg. Kungota, 

15. 4. 2021 v enoti Sp. Kungota in 

Svečina 

Dan planeta Zemlja (različne 

delavnice na temo našega 

planeta) 

Strokovne delavke in otroci vseh 

skupin 

22. 4. 2021 

Obisk smetarske ekipe podjetja 

Snaga d.o.o. Maribor 

Izvajalec: Snaga d.o.o. Maribor 

(vse enote vrtca), otroci vseh 

skupin 

Pomlad 2021 

Ogled gradbenih strojev Gradbeništvo Sedak, otroci 

skupina Zvezdice 

Pomlad 2021 

Medvrstniško sodelovanje Vse strokovne delavke, otroci 

vseh skupin 

Vse leto 

Različne ustvarjalne urice glede 

na temo in aktualno vsebino 

letnega časa in dogajanja 

(likovne, pravljične, plesne …) 

Vse strokovne delavke, otroci 

vseh skupin 

Vse leto 

Sodelovanje na različnih 

razpisanih natečajih 

Vse strokovne delavke, otroci 

vseh skupin 

Vse leto 
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Sodelovanje s krajem in z 

različnimi društvi v kraju 

(razstave, nastopi) 

Vse strokovne delavke, otroci 

vseh skupin 

Vse leto 

Praznovanje rojstnih dni otrok v 

vrtcu 

Vse strokovne delavke, otroci 

vseh skupin 

Vse leto 

Medgeneracijsko sodelovanje: 

sodelovanje s Hišo vseh 

generacij  

Strokovne delavke enote vrtca 

Zg. Kungota, otroci enote Zg. 

Kungota 

Vse leto 

Mini maturanti in zaključek 

nemščine 

Izvajalci: otroci predšolskih 

skupin, strokovne delavke 

predšolskih skupin in učiteljica 

Romana Vodnik 

23. 6. 2021 v enoti vrtca Zg. 

Kungota, 24. 6. 2021 v enoti 

vrtca Sp. Kungota in Svečina 

Zaključek Malega sončka Koordinatorica: Mateja Kocbek, 

vse strokovne delavke vrtca 

9. 6. 20201 v Zg. Kungoti ob 

17.00 

Perlachova noč (dejavnosti, 

povezane z vesoljem, branje pod 

zvezdami, spanje v vrtcu 

Strokovne delavke v predšolskih 

skupinah, predšolski otroci 

Junij 2021 

 

Tudi znotraj igralnic bodo potekale različne obogatitvene dejavnosti: 

 Zvezdice (Naravo spoznavamo z vsemi čutili, Gledališče pod zvezdami) 

 Lunice (Pravljice iz škatle, Gledališče pod zvezdami) 

 Oblački (Ljudsko izročilo: plesi, pesmi in igre) 

 Kapljice (Ljudsko izročilo: pravljice, pripovedke, ples in ljudske pesmi) 

 Mavrice (Od črte do črke – po metodi montessori) 

 Sončki (Ali je kaj trden most? – otroške rajalne igre in plesi) 

 Rakete (Rajamo in plešemo – rajalne in gibalne igre) 

 Astronavti (Moje supermoči – razvijanje pozitivne samopodobe, Pravljica je moj svet in pevski zbor 

Astronavti). 

 Utrinki (Bibarije, Zdrava prehrana) 
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DODATNE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 
 

Dodatne dejavnosti niso del izvedbenega Kurikuluma vrtca in sodijo med storitveno dejavnost, ki se v vrtcu 

izvajajo predvsem na željo staršev. Dodatne dejavnosti ne posegajo v program vrtca in se lahko izvajajo 

šele takrat, ko se izpraznijo posamezni prostori vrtca. Starši v skladu z okrožnico Ministrstva za šolstvo in 

šport (Okrožnica št.  602-5/2007 z dne 29.  6.  2007) podpišejo izjavo, da po zaključku dodatne dejavnosti 

pridejo po otroka, ker se le-ta po dejavnosti več ne more vrniti v oddelek. Ko gre otrok na določen dan k 

dodatni dejavnosti, vrtec po njegovem odhodu iz oddelka ne prevzema več odgovornosti zanj.   

Odgovornost prevzamejo starši, za čas, ko se izvaja dodatna dejavnost, pa njeni izvajalci. O tem, da se 

otrok, pred prihodom staršev iz službe, vključi v dodatno dejavnost, starši podpišejo izjavo vzgojiteljici 

predšolskih otrok oddelka, v katerega je otrok vključen. Izvajalec dodatnega programa prevzame otroke v 

oddelkih in jih odpelje v igralnico oz. prostor, ki je za to določen. Pogoj za izvedbo dodatnega programa je 

dodatno plačilo staršev.  Izvajalci zaračunavajo stroške neposredno staršem.  Vrtec obvešča starše o 

ponudbi dodatnih dejavnosti preko plakatov, obvestil, e- Asistenta za vrtec in/ali  spletne strani vrtca. Cena 

teh dejavnosti ni vključena v ceno programa, starši jo financirajo sami. 

DEJAVNOST IZVAJALEC TERMIN 

V okviru programa Mali sonček  

se izvaja dodatna dejavnost 4 dni 

plavanja za predšolske skupine 

vseh enot vrtca 

Plavalni center Ruše 14.–17. 6. 2021 

Plesni tečaj za otroke od 3.–6. 

leta starosti v enoti vrtca Sp. 

Kungota in Zg. Kungota. Izveden 

bo v primeru zadostnega števila 

prijavljenih otrok. 

Plesna šola Samba 

Enota vrtca Sp. Kungota: 

 Četrtek od 15.15 do 16.00 

Enota vrtca Zg. Kungota: 

Sreda od 15.15 do 16.00 

Športna vadba za otroke od 4.–6. 

leta starosti. Izvedena bo v 

primeru zadostnega števila 

prijavljenih otrok. 

Športni Junak 

Enota vrtca Sp. Kungota: 

ponedeljek od 15.15 do 16.15 

Enota vrtca Zg. Kungota: 

torek od 15.15 do 16.15  

Lutkovni abonma Lutkovno gledališče Maribor 
15. 10. 2020 

28. 1. 2021 
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2. 4. 2021 

 

Abonma eksperimentalnih 

delavnic 

Center eksperimentov Maribor 

Enota vrtca Sp. Kungota:  

22. 10. 2020, 10. 12. 2020, 4. 2. 

2021, 9. 4. 2021 

Enota vrtca Svečina:  

22. 10. 2020, 10. 12. 2020, 4. 2. 

2021, 9. 4. 2021 

Enota vrtca Zg. Kungota: 

21. 10. 2020, 9. 12. 2020, 3. 2. 

2021, 8. 4. 2021 

Fotografiranje otrok Foto Tatjana 

 

14. 10. 2020 

 

 

SODELOVANJE S STARŠI 
 

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje 

veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Pri odnosu med vrtcem in 

starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih pristojnosti.  

Sodelovanje s starši poteka na roditeljskih sestankih, pogovornih urah, tematskih delavnicah in strokovnih 

predavanjih. 

Pogovorne ure so namenjene staršem, da se lahko v miru pogovorijo s strokovnimi delavkami o svojem 

otroku.  Staršem svetujemo, da se pogovornih ur udeležujejo in se nanje skrbno pripravijo z vprašanji za 

strokovni delavki oddelka, ki ga otrok obiskuje. Potekajo enkrat mesečno. Vabilo za pogovorno uro starši  

prejmejo preko e-Asistenta za vrtce, en teden pred izvedbo. V kolikor se starši pogovorne ure želijo 

udeležiti, se na vhodnih vratih enote vrtca, ki jo otrok obiskuje, vpišejo v preglednico ustrezne skupine, v 

skladu s predvidenim časovnim razporedom (pri tem je pomembno, da starši v preglednico zaradi 

varovanja osebnih podatkov vpišejo le otrokovo ime in prvo črko priimka). Ko bodo starši znova lahko 

vstopali v vrtec (po zajezitvi širjenja Covid-19), bo seznam za pogovorne ure izobešen na oglasni deski pred 

igralnico, ki jo obiskuje otrok in se bodo nanj sami vpisali. 
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VSEBINA DATUM PROSTOR 

Skupni roditeljski sestanek 

Predstavitev LDN za vrtčevsko 

leto 2020/2021 

 

 

 oddelčni roditeljski 

sestanek 

Aktualne zadeve, predstavitev 

LDN oddelka, izvolitev 

predstavnika v Svet staršev 

Zaradi epidemiološke slike v 

obliki dopisa  (po e-Asistentu za 

vrtce poslan 23. 9. 2020) 

 

 

 

 

23. 9. 2020 ob 16. 30 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

V prostorih enote vrtca Sp. 

Kungota, Zg. Kungota in Svečina 

 

 oddelčni roditeljski 

sestanek  

(v obliki tematske delavnice, ki je 

staršem aktualna glede na 

otrokovo starost: odvajanje od 

dude/plenic, trma …) 

27. 1. 2021, na željo staršev bodo 

sestanki skupin potekali ob 

različnih urah, da se lahko starši, 

ki imajo več otrok v vrtcu, 

udeležijo večih sestankov. 

 

 

V prostorih enote vrtca Sp. 

Kungota, Zg. Kungota in Svečina 

 

 oddelčni roditeljski 

sestanek  

(pregled celoletnega dela v 

skupini) 

 

26. 5. 2021, na željo staršev bodo 

sestanki skupin potekali ob 

različnih urah, da se lahko starši, 

ki imajo več otrok v vrtcu, 

udeležijo večih sestankov. 

V prostorih enote vrtca Zg. 

Kungota, Sp. Kungota in Svečina 

Predavanji za starše (v izvedbi 

svetovalne delavke, Martine 

Ščernjavič) 

 

18. 11. 2020 in 24. 2. 2021 ob 

16.30 

 

V prostorih enote vrtca Zg. 

Kungota 

Dan odprtih vrat vrtca (za starše 

in otroke, ki bodo v vrtčevskem 

letu 2021/2022 vpisovali svoje 

otroke v vrtec 

3. 2. 2021 ob 16.30 
V prostorih enote vrtca Zg. 

Kungota, Sp. Kungota in Svečina 
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Roditeljski sestanek za starše 

novincev 

Posredovanje informacij staršem 

novincev za vrtčevsko leto 

2021/2022 

3. 6. 2021 ob 16.30 
V prostorih enote vrtca Zg. 

Kungota 

 

Oglasne deske pred igralnicami so namenjene stalnemu obveščanju staršev o pomembnih informacijah ter 

o dejavnostih, ki potekajo v oddelkih. V vseh enotah vrtca je tudi starševski kotiček, v katerem si lahko 

starši preberejo raznovrstne članke s področja predšolske vzgoje, lepe misli o otrocih, vzgoji, prejmejo 

informacije o kvalitetni literaturi o predšolskem otroku … V kotičku je nameščen tudi poštni nabiralnik, ki 

je namenjen odlaganju pisnih pohval, zamisli, predlogov, kritik. Ker trenutno do oglasnih desk starši nimajo 

dostopa (izvajanje ukrepov zaradi zajezitve virusa Covid-19), dobivajo vse potrebne informacije preko e-

Asistenta za vrtce. Različne predloge, pohvale, kritike imajo starši možnost posredovati po e-Asistentu za 

vrtce ali po telefonu (02 655 06 15) pomočnici ravnateljice za vrtec – Tini Polajžer. 

ORGANI VRTCA 

 
 Svet zavoda 

Svet zavoda predstavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki 

staršev (iz vrtca je eden predstavnik).  

 

Predstavniki ustanovitelja: Tina Kren Mihajlovič, Barbara Potočnik, Romana Senekovič  

Predstavniki delavcev: Albina Hrast, Mateja Kocbek, Mira Mislej, Tanja Radujkovič, Petra Baukman 

Predstavniki staršev: Sandra Hlebič, Gregor Koroša, Tatjana Kren Hlebič  

 

 Svet staršev 

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev vsake skupine vrtca, to je 9 staršev. Predsednica Sveta staršev 

vrtca je Sandra Hlebič, ki je bila izvoljena v funkcijo na seji sveta staršev vrtca 30. 9. 2019.  Mandat članov 

v svetu zavoda traja 4 leta. Predčasno se prekine, če otrok izgubi status otroka v Vrtcu pri OŠ Kungota, če 

član poda pisno odstopno izjavo, v kateri izjavi, da ne želi več sodelovati v svetu zavoda oz. če je odpoklican. 

V tem primeru je potrebno izpeljati nove volitve v svet zavoda. 
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PREDSTAVNIKI V SVETU STARŠEV (Enota Zgornja Kungota 2020/2021) 

Starši, izvoljeni na roditeljskem sestanku, ki je potekal 23. 9. 2020 

 

SKUPINA IME IN PRIIMEK 

Zvezdice Matjaž Ogrizek 

Lunice Kristina Maleš 

Oblački Maja Dreisiebner 

Kapljice Gregor Majer 

Mavrice Suzana Harc 

Sončki Sandra Hlebič 

 

PREDSTAVNIKI V SVETU STARŠEV (Enota Spodnja Kungota 2020/2021) 

Starši, izvoljeni na roditeljskem sestanku, ki je potekal 23. 9. 2020 

 

 

SKUPINA IME IN PRIIMEK 

Rakete Maja Smolović 

Astronavti Tjaša Marko 

 

PREDSTAVNIKI V SVETU STARŠEV (Enota Svečina 2020/2021) 

Starši, izvoljeni na roditeljskem sestanku, ki je potekal 23. 9. 2020 

 

SKUPINA IME IN PRIIMEK 

Utrinki Matevž Navodnik 

 
 Strokovni organi  

Sem sodijo vzgojiteljski zbor, aktiv strokovnih delavcev prvega starostnega obdobja, aktiv strokovnih 

delavcev drugega starostnega obdobja in interesni aktivi strokovnih delavcev. 

Vzgojiteljski zbor: gre za zbor vseh strokovnih delavk vrtca, na katerih poteka skupno načrtovanje 

dogodkov/projektov na ravni vrtca, evalviranje dela, deljenje znanj med strokovnimi delavkami iz različnih 

seminarjev, konferenc … 
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Strokovni aktivi: na strokovnih aktivih strokovne delavke obravnavajo aktualne teme s področja vzgoje in 

izobraževanja otrok in načrtujejo vzgojne cilje in naloge za prihajajoče obdobje.  V vrtčevskem letu 

2020/2021 smo vpeljeli novost, in sicer strokovni aktivi za prvo in drugo starostno obdobje bodo v bodoče 

potekali ločeno.  Strokovni aktiv prvega starostnega obdobja bosta letos vodili Sabina Kukovec in Vesna 

Haložan, strokovni aktiv drugega starostnega obdobja pa Anita Punčuh in Vida Grušovnik.  Vodje  obeh 

strokovnih aktivov sklicujejo in vodijo srečanja strokovnega aktiva, izberejo   teme   za   obravnavo   na   

strokovnih   aktivih   v   sodelovanju   z   ostalimi strokovnimi delavkami vrtca, povezujejo se z drugimi vrtci 

in jih po potrebi povabijo na skupno srečanje. 

 

Interesni aktivi: tudi interesni aktivi so novost letošnjega vrtčevskega leta. Interesni aktiv pomeni, da se v 

posamezne aktive združujejo strokovne delavke, ki jih družijo podobni interesi. Letos tako poteka pet 

interesnih aktivov: aktiv gozdnih pedagogov (skupaj bodo poglabljali in delili svoja znanja s področja 

gozdne pedagogike, načrtovali bodo izgled gozdne igralnice), aktiv športnih pedagogov (pripravljali bodo 

športne dogodke in popestrili igrišče s talnimi igrami, postavili bodo čutno pot, organizirali bodo mini 

olimpijado ob zaključku projekta Mali sonček), aktiv umetnostnih pedagogov (popestrili bodo vhod v vrtec 

v enoti Zg. Kungota, na igrišču vrtca bodo oblikovali likovni kotiček na prostem …), aktiv naravoslovnih 

pedagogov (postavili bodo hotel za žuželke, namestili visoke grede, posadili nove rastline, na prostem 

oblikovali kotiček z vodo …) in lutkarski aktiv (pripravil bo lutkovno predstavo za otroke in starše v 

prazničnem decembru).  

OPREDELITEV NALOG POMOČNICE RAVNATELJICE ZA VRTEC 
 

Ravnateljica imenuje pomočnico ravnateljice za vrtec s sklepom in ima naslednje pristojnosti: 

 opravlja organizacijske naloge v vseh enotah vrtca; 

 opravlja naloge, ki jih določi ravnateljica; 

 usklajuje delo vseh enot vrtca in sodeluje ter se povezuje s krajem; 

 opis del in nalog je opredeljen v opisu delovnega mesta pomočnik ravnateljaza vrtec. 
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SVETOVALNO DELO V VRTCU  
 

Svetovalno delo v vrtcu izvaja pedagoginja Martina Ščernjavič. Osnovna področja dela svetovalne službe v 

vrtcu zajemajo: 

 delo z otroki, 

 delo z vzgojitelji in njihovimi pomočniki, 

 delo s starši in družinami otrok, 

 sodelovanje z vodstvom vrtca, 

 sodelovanje z zunanjimi institucijami. 

 

Starši se lahko obrnejo na svetovalno delavko ob porajanju vprašanj glede:  

 vključitve in uvajanja otroka v vrtec, 

 prepisa otroka iz enega vrtca v drug vrtec, 

 vzgoje, 

 otrokovega razvoja,  

 otrokovih težav in stik, 

 glede vaših težav in stisk, ki vplivajo na vašega otroka itd. 

 

Svetovalna delavka je dosegljiva v enoti vrtca Zgornja Kungota, in sicer po predhodnem dogovoru preko e-

pošte ali telefona. 

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v vrtcu poteka v skladu z Zakonom o celostni zgodnji 

obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, ki se je začel izvajati januarja 2019. Spreminja sistem 

nudenja pomoči otrokom, ki imajo primanjkljaje, ovire oz. motnje ali pa otrokom, pri katerih obstajajo 

rizični dejavniki za to. Z novim zakonom naj bi otroci prejeli pomoč čim prej.   V centru za zgodnjo obravnavo 

zdravnik specialist pediater pripravi zapisnik o potrebnih obravnavah in pomoči otroku ali določi 

multidisciplinarni tim, ki oblikuje najustreznejše oblike pomoči za otroka. Dokumenta sta podlaga za 

nudenje pomoči v vrtcu. V programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
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pomočjo se nato otroku prilagodi organizacija in način izvajanja programa ter zagotovi dodatna strokovna 

pomoč, ki jo izvaja strokovna delavka, Nataša Satler, mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike.  

POŠKODBE OTROK V VRTCU 
 

V primeru morebitnih poškodb otrok v vrtcu odgovorna vzgojiteljica nudi prvo pomoč. Še isti dan napiše 

zapisnik o nastali poškodbi in vzroku poškodbe.  Zapisnik se hrani v arhivu vrtca. Za zapisnike je odgovorna 

vzgojiteljica oddelka. 

SODELOVANJE Z OKOLJEM 
 

Vrtec   pri   OŠ   Kungota   bo   v   šolskem   letu   2020/2021   sodeloval   z   naslednjimi institucijami: 

 sodelovanje z Občino Kungota; 

 sodelovanje s strokovnimi delavci OŠ Kungota; 

 sodelovanje med enotami vrtca pri OŠ Kungota; 

 sodelovanje s knjižnico v OŠ Kungota; 

 sodelovanje s Hišo vseh generacij; 

 sodelovanje z gasilskim društvom Zg. Kungota in Sp. Kungota; 

 sodelovanje s KUD Lipa iz Sp. Kungote; 

 sodelovanje s Turističnim društvom Kungota: 

 sodelovanje   z   Javnim   skladom   za   kulturne   dejavnosti, območna   izpostava Pesnica; 

 sodelovanje z lekarno in zdravstvenim domom; 

 sodelovanje s policijsko postajo Šentilj; 

 sodelovanje z vrtcem Ratsch;  

 sodelovanje s podjetjem Snaga Maribor d.o.o.; 

 sodelovanje s čebelarji; 

 sodelovanje z lovci. 
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STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH  
 

V vrtčevskem letu 2020/2021 se bomo strokovne delavke vrtca udeležile študijske skupine z naslovom 

Priložnosti in izzivi učenja v sodobnem času z vidika otrok in odraslih. Članice aktiva gozdnih pedagogov si 

bomo ogledale gozdno igralnico (Vrtec Ceršak). Strokovne delavke se bomo izobraževale tudi v okviru 

seminarjev in strokovnih predavanj.  Stalno strokovno izpopolnjevanje   delavcev   vrtca   pomeni    obliko   

vseživljenjskega   izobraževanja strokovnih delavcev, ki jim poleg študijskih programov za pridobitev javno 

veljavne izobrazbe nudi možnost za obnavljanje, razširjanje in poglabljanje strokovnega znanja ter 

seznanjanje z novostmi stroke.   

 

V letošnjem vrtčevskem letu se bomo strokovne delavke vrtca udeležile naslednjih seminarjev: 

 

 Dušica Gutman (Pedagoška fakulteta Maribor: Plesne dejavnosti v vrtcu in šoli in Učenje naravoslovja 

s problemskim pristopom v predšolskem obdobju). 

 Vida Grušovnik (Pedagoška fakulteta Maribor: Razvoj bralne pismenosti otrok priseljencev v vrtcu in v 

nižjih razredih OŠ). 

 Vesna Haložan (Zavod A. M. S.: Pedagogika montessori v javnem vrtcu in šoli).  

 Albina Hrast (Zavod A. M. S.: Pedagogika montessori v javnem vrtcu in šoli in Pedagoška fakulteta 

Maribor: Plesne dejavnosti v vrtcu in šoli). 

 Andreja Jančič (Pedagoška fakulteta Maribor: Plesne dejavnosti v vrtcu in šoli, CŠOD: Didaktika učenja 

na prostem, CŠOD: Danes se učimo zunaj). 

 Mateja Kocbek (Zavod A. M. S.: Pedagogika montessori v javnem vrtcu in šoli).  

 Sabina Kukovec (Javni sklad RS za kulturne dejavnosti OI Maribor: Ljudsko izročilo v času Covida). 

 Barbara Marhold (ZPMS: Seminar za koordinatorje Palčka Bralčka, obisk slovenskega knjižnega sejma 

in Marja Černelič s.p.: „Drugačni“ otroci – novi pristopi v teoriji in praksi). 

 Tina Polajžer (Šola za ravnatelje: O delovanju vrtcev in šol v času epidemije z dr. Tino Bregant in Zavod 

RS za Šolstvo: Socialno učenje). 

 Anita Punčuh (DobroBit, izobraževanje in svetovanje: Sočutna igralnica – razvoj veščin za povezovalno 

komuniciranje predšolskih otrok, Pedagoška fakulteta Maribor: Celostno branje slikanic in Učenje 

naravoslovja s problemskim pristopom v predšolskem obdobju).  

 Urška Sovič (Javni sklad RS za kulturne dejavnosti OI Maribor: Ljudsko izročilo v času Covida , Gimnazija 

F. Miklošiča Ljutomer: Igramo (se z) glasbo, Gimnazija F. Miklošiča Ljutomer: Igriva matematika). 
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 Anja Šenveter (Pedagoška fakulteta Maribor: Celostno branje slikanic). 

 Martina Ščernjavič (Logos: Program govorno-jezikovnega spodbujanja v predšolskem obdobju: oralna 

motorika, praksija govoril, vzgoja dihanja za govor, razvoj fonološkega zavedanja in metajezikovnega 

zavedanja ter seminar Logos: Preventivno delo ob prehodu otroka v osnovno šolo: Otroci, ki so rizični 

za specifične učne težave). 

 

Zagotovo bo tudi med letom, katera od strokovnih delavk našla še kakšen seminar, ki se ga bo udeležila in 

še trenutno ni razpisan. 

 

Delo in življenje v vrtcu bo aktualizirano tudi z vključitvijo dijakov/študentov, ki se izobražujejo za delo s 

predšolskimi otroki in si bodo na ta način pridobili prve praktične izkušnje, hkrati pa bodo spodbudili 

inovativnost svojih mentoric v Vrtcu pri OŠ Kungota.  V primeru izvajanja pedagoške prakse v Vrtcu pri OŠ 

Kungota se za vsakega dijaka oz. študenta sklene Pogodba o sodelovanju.  

 

SPREMLJANJE PEDAGOŠKEGA DELA STROKOVNIH DELAVK 
 

Hospitacije (ali obiski) v oddelkih skupin otrok so namenjene izmenjavi mnenj, pogledov, svetovanju in 

ogledu primerov dobre prakse. Spremljanje dela v skupinah in svetovanje strokovnim delavcem je 

namenjeno dvigu kakovosti pedagoškega dela in življenja v vrtcu, zato so hospitacije potrebne in 

pomembne. 

Ravnateljica bo v šolskem letu 2020/2021 opravila hospitacije in analizo hospitacij v vsaki izmed skupin. 

Delovno uspešnost strokovnih delavk bo ocenjevala Tina Polajžer, pom. ravnateljice za vrtec.  

UVELJAVLJANJE ZNIŽANEGA PLAČILA 
 

Subvencije za znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javne vrtce, zasebne 

vrtce s koncesijo ali zasebne vrtce, ki se financirajo iz občinskega proračuna.  

 

Vloge za podaljševanje pravice do subvencije vrtca se od 1. 12. 2018 dalje ne vlagajo več, saj bodo centri 

za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.  Če za omenjeno pravico 

starši zaprošajo prvič, je vlogo še vedno potrebno vložiti. 
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Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev odda eden izmed staršev: 

 osebno ali po pošti na pristojnem centru za socialno delo; 

 z elektronsko vlogo. 

 

Upravičenci do znižanega plačila vrtca morajo centru za socialno delo v osmih dneh od dneva, ko nastane 

kakršnakoli sprememba, le-to nujno sporočiti, saj lahko nove okoliščine vplivajo na upravičenost do pravice 

iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja. 

PLAČILO VRTCA 
 

Plačevanje vrtca je socialna kategorija, ki jo ureja Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni 

list RS, št.  129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS).  Uveljavljanje socialnih transferjev je po 

novem urejeno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki se je začel uporabljati s 1. 1. 

2012. Vse pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo pri pristojnem centru za socialno delo (CSD), ki starše 

razvrsti v dohodkovne in plačilne razrede. To opravi enkrat letno. Pri razvrstitvi v razrede se upošteva neto 

mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno neto plačo na zaposlenega v RS in 

premoženje družine.  Na ta način se določi odstotek cene programa za otroka. Lestvica ima 9 razredov. 

Starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč, so plačila v celoti oproščeni in so uvrščeni v 1. plači lni razred, 

najvišje plačilo pa je v 9. plačilnem razredu, za katerega morajo starši plačati 77 % cene programa. 

Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je otrok vključen, ceno pa na predlog vrtca določi 

občina Kungota. Cene se potrdijo na občinskem svetu. Lestvica je izobešena na oglasnih deskah vseh treh 

enot vrtca ter na na spletni strani www.os-kungota.si. 

Z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ pa starši, ki imajo v vrtcu hkrati dva ali več otrok, 

plačajo za drugega otroka 30 % plačila, ki jim je določeno kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega 

otroka pa so plačila oproščeni. Sredstva v višini razlike do znižanega plačila vrtca se vrtcem zagotavljajo iz 

državnega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca do spremembe dejstev in 

okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci 

za dohodnino v RS), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po veljavni lestvici (77 %). 

Za dneve odsotnosti otroka iz vrtca se prispevek staršev za prehrano sorazmerno zniža, in sicer v odvisnosti 

od dnevnega stroška živil, v kolikor je vrtcu pravočasno javljena odsotnost. V kolikor starši obvestijo vrtec 

o otrokovi odsotnosti do 9.00 ure, se cena programa, kot osnova za plačilo, zniža za stroške neporabljenih 

živil istega dne. 
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Zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca  ne pridejo po svojega otroka,  vrtec staršem 

zaračuna. Za vsako začeto uro starši plačajo znesek v višini 8.00 eur, ki je določen v Sklepu o določitvi cen 

vzgojno varstvenih-programov vrtca na območju občine Kungota. 

IZPIS OTROKA IZ VRTCA 
 

Če otrok ne bo več obiskoval vrtca, je potrebno najaviti izpis do petnajstega. v mesecu, da je otrok izpisan 

s prvim dnem naslednjega meseca.  Izpolnjeniti in podpisati je potrebno obrazec Odjava otroka iz vrtca, ki 

je dostopna na spletni strani vrtca oz. jo je mogoče dobiti na upravi vrtca v enoti Zg. Kungota.  

 

V primeru, če starši otroka med letom izpišejo iz vrtca (ne glede na razlog) in ga nato ponovno vpišejo, se 

obračunajo stroški začasnega izpisa v višini 30 % njim določene višine plačila. 

REZERVACIJA 
 

Starši, ki želijo za svojega otroka, ki ima stalno prebivališče na območju občine Kungota, ob enomesečni ali 

največ dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij, avgust) obdržati oz. rezervirati mesto v izbrani 

enoti oz. oddelku Vrtca pri OŠ Kungota, plačajo za mesec, ko je otrok v celoti odsoten, 30 % njim 

določenega zneska plačila. Za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče izven občine Kungota in 

njihovi otroci obiskujejo vrtec v občini Kungota, za obračun višine obveze za čas poletne odsotnosti veljajo 

določila njihove matične občine, ki je plačnica razlike med ceno programa in plačilom staršev. 

 

Za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka (v trajanju najmanj mesec dni), ki ima  stalno  prebivališče  

v občini  Kungota,  lahko  vrtec,  na osnovi  individualne  pisne vloge  staršev  in  predložitve  zdravniškega  

potrdila  –  izvida  zdravnika  specialista  in potrdila izbranega pediatra z obrazložitvijo (vrsta in čas trajanja 

bolezni, poškodbe, hospitalizacije  ipd.,  vključno  z  navedbo  potrebnega  časa  domače  oskrbe),  staršem 

zniža plačilo, in sicer tako, da znaša višina plačila 30 % siceršnje mesečne obveze. 

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA 
 

 Starši so dolžni upoštevati 9-urno bivanje otroka v vrtcu in spoštovati poslovni čas vrtca; 

 v kolikor za otroka starš iz objektivnih razlogov potrebuje za otroka več kot 9-urno varstvo, je v vrtec 

potrebno poslati pisno zaprosilo z dokazilom delodajalca o delovnem času obeh staršev, oz. enega, če 
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mu je dodeljeno 100 % skrbništvo za otroka. O odločitvi glede odobritve vloge so starši pisno obveščeni 

po pošti; 

 izostanek otroka je potrebno v vrtec sporočiti do 9.00. Dnevni strošek za prehrano, ki se upošteva 

pri obračunu oskrbnin, znaša 1,76 € in se za čas, ko je otrok odsoten, zniža za število dni odsotnosti 

v sorazmerni višini plačila staršev za program vrtca. V kolikor starši obvestijo vrtec o otrokovi 

odsotnosti do 9.00, se dnevni strošek za prehrano otroka v vrtcu upošteva z naslednjim dnem; 

 bolni otrok ne sodi v vrtec. Starši so dolžni priti po otroka, ki v vrtcu zboli, v najkrajšem možnem 

času.  Starši so v vrtec dolžni sporočiti nalezljivo bolezen otroka in vse posebnosti o otroku, ki jih 

strokovni delavci vrtca morajo poznati oziroma prepoznati; 

 starši s svojim ravnanjem, vedenjem in delom prispevajo h kvaliteti programa in ugleda vrtca; 

 starši so se dolžni zanimati za otrokov razvoj; 

 otrok mora prihajati v vrtec in odhajati iz njega v spremstvu staršev oz. z drugimi odraslimi 

osebami, ki so za to pooblaščene; 

 starši so dolžni otroka osebno predati vzgojiteljici predšolskih otrok ali vzgojiteljici predšolskih 

otrok – pomočnici vzgojiteljice zaradi varnosti in osebnega stika, ki je v vrtcu izrednega pomena; 

 otrok naj bo primerno oblečen za igro in dejavnosti v vrtcu in izven njega (trenirka, udobne hlače, 

majica ...). 

DAN VRTCA 
 

Dan vrtca pri OŠ Kungota bo 23. 8. 2021. Ta dan bo vrtec zaprt. Za vse zaposlene Vrtca pri OŠ Kungota bo 

organizirana strokovna ekskurzija z uvodno pedagoško konferenco.  

 

NAČRT INVESTICIJSKO –VZDRŽEVALNIH DEL 
 

Enota vrtca Zg. Kungota 

 

INVESTICIJSKO – VZDRŽEVALNO DELO 

Namestitev prozornih plošč na panelno ograjo v prvem st. obdobju 

Sanacija peskovnika v prvem starostnem obdobju 

Nabava novih desk za WC (ponekod manjkajo) 
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