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Delo v vseh enotah Vrtca pri OŠ Kungota je potekalo od 2. 9. 2020 do 13. 3. 2020 po Letnem
delovnem načrtu Vrtca pri OŠ Kungota za šolsko leto 2019/2020. Zaradi razglašene epidemije
Covid-19 je bil Vrtec pri OŠ Kungota med 16. 3. 2020 in 15. 5. 2020 zaprt, z novimi ukrepi za
zajezitev širjenja virusa Covid-19 pa nam ob odprtju vrtca vseh načrtovanih dejavnosti ni
uspelo izpeljati, saj se je bilo potrebno prilagoditi priporočilom Nacionalnega inštituta za javno
zdravje in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V nadaljevanju je podano poročilo o
realizaciji letnega delovnega načrta Vrtca pri OŠ Kungota za šolsko leto 2019/2020.
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ORGANIZIRANOST DELA V VRTCU PRI OŠ KUNGOTA V ŠOLSKEM LETU 2019/2020
Skupine otrok, število strokovnih delavk in zaposlenih so bile oblikovane v skladu z normativi,
ki jih določa zakon.
V Vrtec pri OŠ Kungota je bilo na dan 2. 9. 2019 vpisanih 150 otrok (101 v enoti vrtca Zg.
Kungota, 39 v enoti vrtca Sp. Kungota in 10 v enoti vrtca Svečina).
V nadaljevanju je podan seznam skupin po posameznih enotah vrtca ob pričetku in ob
zaključku šolskega leta 2019/2020.

ENOTA VRTCA ZGORNJA KUNGOTA

Ime skupine: ZVEZDICE
Starostno obdobje: I. starostno obdobje – homogeni oddelek
Število otrok ob začetku šolskega leta: 12
Število otrok ob koncu šolskega leta: 13
Vzgojiteljica predšolskih otrok: Dušica Gutman
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Albina Hrast
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Saša Robič
Miško (1/2 delovni čas)

Ime skupine: LUNICE
Starostno obdobje: I. starostno obdobje – homogeni oddelek
Število otrok ob začetku šolskega leta: 14
Število otrok ob koncu šolskega leta: 13
Vzgojiteljica predšolskih otrok: Vesna Haložan
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Mateja Kocbek
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Ime skupine: OBLAČKI
Starostno obdobje: kombinirani oddelek
Število otrok ob začetku šolskega leta: 11
Število otrok ob koncu šolskega leta: 7
Vzgojiteljica predšolskih otrok: Barbara Marhold
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Marjeta Grifič
Ime skupine: KAPLJICE
Starostno obdobje: II. starostno obdobje – homogeni oddelek
Število otrok ob začetku šolskega leta: 19
Število otrok ob koncu šolskega leta: 15
Vzgojiteljica predšolskih otrok: Vida Grušovnik
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Tjaša Toplak (1/2
delovni čas od 3. 9. 2019 do 30. 6. 2020)
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Teja Flakus (1/2
delovni čas od 11. 9. 2019 do 9. 2. 2020)
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Anja Šenveter (1/2
delovni čas od 21. 2. 2020 do 30. 6. 2020)

Ime skupine: DEŽNIKI
Starostno obdobje: II. starostno obdobje – homogeni oddelek
Število otrok ob začetku šolskega leta: 23
Število otrok ob koncu šolskega leta: 20
Vzgojiteljica: Sabina Kukovec
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Zvonka Potočnik
Dominko
Nadomestna zaposlitev Vzgojiteljica predšolskih otrok: Anja Dvoršak: od 10. 2.
2020 do 6. 3. 2020
Nadomestna zaposlitev Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice:
Alenka Kaiser od 13. 1. 2020 do 3. 2. 2020

Ime skupine: MAVRICA
Starostno obdobje: II. starostno obdobje – homogeni oddelek
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Število otrok ob začetku šolskega leta: 22
Število otrok ob koncu šolskega leta: 2
Vzgojiteljica predšolskih otrok: Tina Polajžer (1/2 delovni čas)
Vzgojiteljica predšolskih otrok: Tjaša Toplak (1/2 delovni čas)
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Nataša Markuš Pivec

ENOTA VRTCA SPODNJA KUNGOTA
Ime skupine: MEHURČKI
Starostno obdobje: II. starostno obdobje – heterogeni oddelek
Število otrok ob začetku šolskega leta: 20
Število otrok ob koncu šolskega leta: 7
Vzgojiteljica predšolskih otrok: Anita Punčuh
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Karmen Matjašič
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Alenka Kaiser
(nadomestna zaposlitev od 1. 10. 2020 do 30. 11. 2019)

Odpiranje enote Sp. Kungota:
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Saša Robič Miško

Ime skupine: ZMAJČKI
Starostno obdobje: kombinirani oddelek
Število otrok ob začetku šolskega leta: 19
Število otrok ob koncu šolskega leta: 17
Vzgojiteljica predšolskih otrok: Dragica Teršavec
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Ksenija Šnofl

stran 5

POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA VRTCA PRI OŠ KUNGOTA ZA
ŠOLSKO LETO 2019/2020

ENOTA VRTCA SVEČINA
Ime skupine: ČEBELICE
Starostno obdobje: kombinirani oddelek
Število otrok ob začetku šolskega leta: 10
Število otrok ob koncu šolskega leta: 10
Vzgojiteljica predšolskih otrok: Andreja Jančič
Vzgojiteljica predšolskih otrok: Zdravka Požar (1/2 delovni čas)
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Melita Krebs
Zdravka Požar je nadomeščala tudi bolniške in druge odsotnosti. Na delovnem mestu pomočnice
ravnateljice za vrtec je bila Tina Polajžer (1/2 delovni čas).

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI
Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v vrtcu poteka po programu za
predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Otroci s
posebnimi potrebami so vključeni v skupine in imajo dodatno strokovno pomoč ter
prilagoditve, ki so navedene v odločbi o usmeritvi oz. po zakonu o Celostni obravnavi
predšolskih otrok s posebnimi potrebami v zapisniku pediatra ali multidisciplinarnega tima.
V šolskem letu 2019/2020 sta bila v Vrtec pri OŠ Kungota v program za predšolske otroke s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo vključena 2 otroka v II. starostnem
obdobju (oba iz enote vrtca Zg. Kungota). Ure dodatne strokovne pomoči je izvajala mag.
prof. spec. in reh. pedagogike − Nataša Satler.
V okviru Vrtca pri OŠ Kungota so delovale naslednje enote vrtca:
─ Enota vrtca Zg. Kungota, Plintovec 11 b, 2201 Zgornja Kungota:
─ Poslovni čas: od 6.00 ure do 16.30 ure.
─ Enota vrtca Sp. Kungota, Gradiška 219, 2211 Pesnica pri Mariboru:
─ Poslovni čas: od 6.00 ure do 16.30 ure.
─ Enota vrtca Svečina, Plač 7, 2201 Zgornja Kungota:
─ Poslovni čas: od 6.00 ure do 16.00 ure.
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Poslovni čas enot vrtca je bil prilagojen potrebam staršev. V času šolskih počitnic je poslovala
enota vrtca Zg. Kungota, Plintovec 11 b. Enoti Svečina in Sp. Kungota sta bili v času počitnic
med šolskim letom zaprti. V času poletnih počitnic je poslovala enota vrtca Zg. Kungota (julij
in avgust) in enota vrtca Sp. Kungota (julij). Enota vrtca Svečina je bila v času poletnih počitnic
zaprta.
Šolske počitnice za šolsko leto 2019/2020:
─ jesenske počitnice: od 28. 10. 2020 do 1. 11. 2020
─ novoletne počitnice: od 25. 12. 2020 do 2. 1. 2021
─ zimske počitnice: od 24. 2. 2021 do 28. 2. 2021
─ prvomajske počitnice: od 27. 4. 2021 do 1. 5. 2021 (v času prvomajskih počitnic je bil
vrtec zaradi epidemije virusa Covid-19 zaprt).
Oddelki Vrtca pri OŠ Kungota so izvajali vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke od 11.
meseca starosti do vstopa v šolo in pripravo na šolo. V vseh enotah Vrtca pri OŠ Kungota
smo izvajali dnevni program, ki je trajal od 6 do 9 ur in je obsegal vse dejavnosti, ki izhajajo
iz dnevnega urnika in rutine.
Vsebine življenja in dela vrtca so bile določene z letnim delovnim načrtom, ki ga je v
sodelovanju s strokovnimi delavkami vrtca pripravila Tina Polajžer − pomočnica ravnateljice za
vrtec. Obravnavan in potrjen je bil na sestanku Sveta zavoda OŠ Kungota dne 30. 9. 2019.
ZAPOSLENI VRTCA PRI OŠ KUNGOTA

Ravnateljica: Lidija Pulko, prof. (do 31. 10. 2019)
v. d. ravnateljice: Marjana Hrast, prof. (od 1. 11. 2019 do 30. 6. 2020)
Ravnateljica: Zdenka Keuc, prof. (od 1. 7. 2020)
Pomočnica ravnateljice za vrtec: Tina Polajžer, prof.
Poslovna sekretarka: Sonja Emeršič, dipl. ekon.
Računovodkinja: Hedvika Lorber, dipl. ekon.
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Organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega minimuma: Maša Puc Mačukat, prof.
Skupina

Vzgojiteljica predšolskih otrok

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice

Zvezdice

Dušica Gutman

Lunice

Vesna Haložan

Albina Hrast
Saša Robič Miško (1/2 delovni čas)
Mateja Kocbek

Oblački

Barbara Marhold

Marjeta Grifič

Kapljice

Vida Grušovnik

Tjaša Toplak (1/2 delovni čas od 1. 9. 2019 do
30. 6. 2020)
Teja Flakus ( 1/2 delovni čas od 11. 9. 2019
do 9. 2. 2020)
Anja Šenveter (1/2 delovni čas od 21. 2. 2020

Dežniki

Mavrica

Zmajčki
Mehurčki

Čebelice

Sabina Kukovec
Zdravka Požar
(nadomeščanje od 11. 12.
2019 do 31. 1. 2020)
Anja Dvoršak (nadomestna
zaposlitev od 10. 2. 2020 do
6. 3. 2020)
Tina Polajžer (1/2 delovni čas)
Tjaša Toplak (1/2 delovni čas
od 3. 9. 2019 do 30. 6. 2020 )
Dragica Teršavec
Anita Punčuh

Andreja Jančič

do 30. 6. 2020)
Zvonka Potočnik Dominko
Alenka Kaiser (nadomestna zaposlitev od 13.
1. 2020 do 3. 2. 2020)

Nataša Markuš Pivec

Ksenija Šnofl
Karmen Matjašič
Alenka Kaiser (nadomestna zaposlitev od 1. 10.
2019 do 30. 11. 2019)
Melita Krebs

Zdravka Požar (1/2 delovni
čas)
Negovalka prostorov v enoti vrtca Zg. Kungota: Elizabeta Savio (od 1. 9. 2019 bolniška
odsotnost, nato upokojitev), nadomestna zaposlitev − Brigita Pihler od 7. 10. 2019 do 10. 11.
2019, nato zaposlitev − Mirjam Berus od 11. 11. 2019.
Negovalka prostorov v enoti vrtca Sp. Kungota: Mojca Rojko
Negovalka prostorov v enoti vrtca Svečina: Margareta Matjašič
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Delo v razdelilni kuhinji in perica v enoti vrtca Zg. Kungota: Zlatka Kos
Delo v razdelilni kuhinji v enoti vrtca Sp. Kungota: Mira Mislej
Delo v razdelilni kuhinji v enoti vrtca Svečina: Margareta Matjašič
Hišnika: Vojko Vrhovec in Branko Budigam

Dijakinje na praksi

III. Gimnazija Maribor:
─ Lana Košenina Mikložič, dijakinja 2. letnika, je opravljala prakso v enoti vrtca Zg. Kungota
od 2. do 6. 3. 2020, pod mentorstvom Vide Grušovnik, v skupini Kapljice.
─ Sara Šunko, dijakinja 4. letnika, je opravljala prakso v enoti vrtca Zg. Kungota od 4. 10. 2019
do 24. 4. 2020 (ob petkih, v času epidemije se praksa ni izvajala, ker je bil vrtec zaprt), pod
mentorstvom Tine Polajžer, v skupini Mavrica.

Srednja trgovska šola Maribor:
─ Diana Horvat, dijakinja 4. letnika, je opravljala prakso v enoti vrtca Zg. Kungota od 15. 7.
2020 do 14. 8. 2020 pod mentorstvom Sabine Kukovec, v skupini Dežniki.
Študentki na praksi

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru
─ Nastja Črnčič, študentka 1. letnika študijskega programa Predšolska vzgoja na
Pedagoški fakultete Univerze v Mariboru, je opravljala praktično usposabljanje v enoti vrtca
Sp. Kungota od 25. 11. 2019 do 29. 11. 2019, pod mentorstvom Anite Punčuh, v skupini
Mehurčki.
─ Antonija Mulej, študentka 2. letnika študijskega programa Predšolska vzgoja na
Pedagoški fakultete Univerze v Mariboru, je opravljala praktično usposabljanje v enoti vrtca
Zg. Kungota od 18. 10. 2020 do 29. 11. 2019 (ob petkih), pod mentorstvom Tine Polajžer, v
skupini Mavrica.
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Izvajali smo različne obogatitvene in dodatne dejavnosti v vrtcu in izven njega. Sodelovali in
povezovali smo se z različnimi institucijami v ožjem in širšem okolju. Otroci so z mentoricami
sodelovali na različnih natečajih in na nekaterih bili tudi nagrajeni.
Obogatitvene dejavnosti
Obogatitvene dejavnosti so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni Kurikulum vrtca in jih je vrtec
izvajal občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od programa in interesa otrok. Izvajale so jih
strokovne delavke vrtca in so se odvijale v času, ko so bili otroci v vrtcu,

v okviru

posameznega dne v vrtcu v obliki delavnic v prostorih vrtca, obiskov predstav, knjižnic, kmetij
... V nadaljevanju so zapisane obogatitvene dejavnosti, ki smo jih izvajali v šolskem letu
2019/2020.
−

2. september 2019: Pričetek novega šolskega leta, sprejem otrok in različne ustvarjalne
delavnice.

−

Celotno šolsko leto so potekali prehodi med skupinami otrok in med oddelki,
povezovanje starejših in mlajših otrok, sodelovanje na vseh področjih kurikuluma,
različne ustvarjalne urice glede na temo in aktualno vsebino letnega časa in dogajanja
(glasbene, likovne, pravljične, plesne ...), raziskovalne urice na področju narave, družbe,
matematike, jezika, sodelovanje in povezovanje s strokovnimi delavci OŠ Kungota in
med enotami vrtca, sodelovanje na razpisanih natečajih, sodelovanje s šolsko knjižnico,
sodelovanje z društvi in organizacijami ter posamezniki v ožjem in širšem okolju,
praznovanje rojstnih dni otrok, potekalo je medgeneracijsko druženje.

−

Otroci predšolskih skupin vseh treh enot vrtca so bili vključeni v tečaj nemščine, ki ga je
izvajala Romana Vodnik, zaposlena v OŠ Kungota.

−

V vseh enotah vrtca se je izvajal program Mali sonček. Koordinatorica projekta je bila
Mateja Kocbek.

−

Otroci vseh enot vrtca so bili vključeni v projekt Palček Bralček in Malček Bralček.
Koordinatorica projekta je bila Barbara Marhold.

−

Enota vrtca Svečina je sodelovala z vrtcem Ratsch v Avstriji. Koordinatorka sodelovanja
je bila Andreja Jančič.
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−

10. 9. 2019 so otroci skupine Dežniki v Hiši vseh generacij imeli rokodelsko delavnico na
temo buč.

−

13. 9. 2019 so skupine Dežniki, Zmajčki in Mehurčki oddali izdelke na razstavo buč v Zg.
Kungoti (BUČIJADA).

−

19. 9. 2019 so se vse skupine vrtca udeležile množičnega teka otrok, ki ga je organizirala
Atletska zveza Slovenije.

−

19. 9. 2019 je v skupini Mehurčki potekala obogatitvena dejavnost igra tišine (pedagogika
montessori).

−

27. 9. 2019 so se otroci skupine Mavrica udeležili Haloškega zajtrka v Hiši vseh generacij.

−

2. 10. 2019 je skupina Mehurčki začela sodelovati z go. Ano Tino Jurgec. Ustvarili so
dejavnost Plesna žgečkalnica, ki je v skupini potekala 1 krat mesečno.

−

2. 10. 2019 je potekal v skupini Kapljice eksperimentalni dan (Kako nastane dež?)

−

8. in 11. 10. 2019 so si otroci skupin Mavrica, Dežniki, Kapljice, Oblački, Zmajčki, Mehurčki
in Čebelice ogledali predstavitev poklica policist in z njim odšli tudi po varni šolski poti.

−

8. 10. 2019 so v skupini Oblački imeli orientacijski pohod in iskali skriti zaklad.

−

9. in 10. 10. 2019 je za otroke potekal ogled gasilskega doma in gasilskih vozil. Sledile so
gasilske vaje za najmlajše. Otroci enoti Zg. Kungota in Svečina so si ogledali gasilski dom
v Zg. Kungoti, otroci enote Svečina pa gasilski dom v Sp. Kungoti.

−

11., 14. in 22. 10 2019 je v skupinah Oblački, Kapljice, Dežniki, Mavrica, Zmajčki,
Mehurčki in Čebelice potekala zdravstveno-vzgojna in preventivna zobna dejavnost, ki jo
je izvajala dipl. med. sestra − Tinka Mlakar, iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca
Maribor.

−

17. 10. 2019 je v skupini Kapljice potekal eksperimentalni dan (Kako nastane vulkan?).
Otroke je obiskala ga. Klavdija Potočnik.

−

19. 10. 2020 je otroke skupin Zmajčki in Mehurčki obiskal lovec – g. Janez Krajnc.

−

23. 10. 2019 je v skupini

Mehurčki potekala obogatitvena delavnica:

Igra z

nestrukturiranim materialom (škatle).
−

24. 10. 2019 so v skupini Kapljice gostili hišnika g. Vojka Vrhovca, da je predstavil poklic
hišnika.

−

25. 10. 2019 so se otroci skupine Dežniki udeležili Haloškega zdravega zajtrka v Hiši vseh
generacij.
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−

25. 10. 2019 je v enoti vrtca Zg. Kungota potekal pajkov ples. Pred tem so otroci izdelali
tudi pajkove kostume in nato zaplesali v telovadnici.

−

5. 11. 2019 sta skupini Zmajčki in Mehurčki risali risbice za Martinovo za KUD Lipa.

−

7. 11. 2019 so otroci skupine Oblački obiskali cvetličarno Aroha in spoznavali poklic
cvetličar.

−

12. 11. 2019 so otroci skupine Dežniki spoznavali življenje nekoč in danes. Obiskala sta
jih ga. Mara Radmilovič in g. Anton Potočnik.

−

13. 11. 2019 so imeli otroci skupine Oblački delavnico prikaza ličkanja koruze.

−

14. 11. 2019 so otroci skupine Kapljice z vzgojiteljicama obiskali trgovino z izdelki iz medu.

−

14. 11. 2019 je v skupinah Lunice in Zvezdice potekala joga za malčke.

−

15. 11. 2019 je potekal tradicionalni slovenski zajtrk. Letos je županjo, v. d. ravnateljice in
pomočnico ravnateljice za vrtec na zajtrku gostila enota Sp. Kungota. Pripravili so lutkovno
predstavo Mojca Pokrajculja in zapeli nekaj otroških pesmi.

−

22. 11. 2019 so otroke skupine Čebelice obiskali otroci iz vrtca Ratsch.

−

29. 11. 2019 je v skupini Mehurčki potekala obogatitvena dejavnost igra tišine
(pedagogika montessori).

−

3., 4. in 17. 12. 2019 so potekale zdravstvene delavnice ZD Adolfa Drolca Maribor −
Zmanjševanje strahu pred zdravniškimi pregledi pri otrocih.

−

6. 12. 2019 je otroke vseh enot vrtca obiskal Miklavž in jih obdaril s Hoferjevim darilnim
paketom.

−

11. 12. 2019 so si v skupini Kapljice ogledali pravljično deželo.

−

11. 12. 2019 je skupina Čebelice obiskala vrtec Ratsch.

−

11. 12. 2019 so otroci skupine Oblački obiskali pošto in spoznavali poklic poštar.

−

13. 12. 2019 je skupina Mavrica pekla božično-novoletne piškote v Hiši vseh generacij.

−

13. 12. 2019 sta skupino Mehurčki obiskali ga. Kodrič in ga. Šket (kvačkanje).

−

13. 12. 2019 sta skupini Zvezdice in Lunice s palčkom Duškom okraševali smrečico,
poslušali praznične pesmi in rajali.

−

17. 12. 2019 je skupina Mehurčki imela glasbeni dopoldan s Kerstin in Kristjanom
Matjašič.
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−

18. 12. 2019 so v skupini izdelovali namizno božično dekoracijo s cvetličarko − go. Slavico
Rodi.

−

20. 12. 2019 je otroke vseh enot vrtca obiskal Božiček.

−

8. in 9. 1. 2020 so imeli otroci skupin Oblački, Kapljice, Dežniki, Zmajčki, Mehurčki in
Čebelice ekološko delavnico pod vodstvom gospe Irene Bartok iz podjetja Snaga d.o.o.
(Vsak odpadek ima svoj dom in Ne zavrzi me).

−

Med 3. in 7. 2. 2020 so v skupinah potekale različne delavnice, povezane s Francetom
Prešernom.

−

25. 2. 2020 je v enoti vrtca Zg. Kungota potekalo pustovanje (zimske počitnice, drugi dve
enoti sta bili zaprti). Otroke so obiskali kurenti, jim predstavili svoje kostume in z njimi
zaplesali.

−

celo vrtčevsko leto so skupine Zvezdice, Oblački in Dežniki sodelovali v projektu Pasavček
(Red je vedno pas pripet).

−

otroci vseh skupin so bili celo leto vključeni v Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije
(najmlajši so spoznavali gozd v igralnici preko gozdnih plodov), starejši otroci pa so redno
obiskovali gozd, travnike, polja …

−

redno je potekalo sodelovanje s knjižničarko Matejo Vdovič iz knjižnice OŠ Kungota.

Med 13. 3. 2020 in 15. 5. 2020 številnih načrtovanih obogatitvenih dejavnosti zaradi zaprtja
vrtca in po 18. 5. 2020 zaradi izvajanja ukrepov za zajezitev virusa Covid-19 nismo mogli
izpeljati (delavnic Medimedo, zaključkov projektov Malček Bralček, Palček Bralček,
Zgodbožerčki, zaključka natečaja za izbor risbic na temo prometa, ki ga vsako leto organizira
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kungota ...
Dodatne dejavnosti
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 spraznijo posamezni
prostori vrtca. Vrtec je obveščal starše o ponudbi dodatnih dejavnosti preko plakatov,
obvestil in spletne strani vrtca. V nadaljevanju so navedene dodatne dejavnosti, ki so se
izvajale v šolskem letu 2019/2020:
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−

V enoti vrtca Zg. Kungota je med šolskim letom potekal plesni tečaj za otroke od 3. – 6.
leta starosti, ki ga je izvajala Plesna šola Samba.

−

V enotah vrtca Sp. Kungota in Zg. Kungota je med šolskim letom potekala športna vadba,
ki jo je izvajalo Športno društvo Corrida.

−

V vseh treh enotah vrtca je potekal nogometni vrtec, ki ga je izvajal NK Kungota.

−

15. in 18. 10. 2019 so v skupinah Oblački, Kapljice, Dežniki, Mavrica, Zmajčki, Mehurčki
in Čebelice potekale eksperimentalne delavnice Centra eksperimentov Maribor (Malček
znalček se uči o snoveh).

−

22. 10. 2019 je v vseh enotah vrtca potekalo fotografiranje otrok, ki ga je izvedlo podjetje
Foto Tone d.o.o.

−

27. 11. 2019 so si skupine Dežniki, Mavrica, Mehurčki in Čebelice ogledale v okviru
lutkovnega abonmaja predstavo Zlatolaska in trije medvedi.

−

26. in 29. 11. 2019 so v skupinah Oblački, Kapljice, Dežniki, Mavrica, Zmajčki, Mehurčki
in Čebelice potekale eksperimentalne delavnice Centra eksperimentov Maribor (Malček
znalček se uči o svetlobi in barvah).

−

8. in 9. 1. 2020 so imeli otroci skupin Oblački, Kapljice, Dežniki, Zmajčki, Mehurčki in
Čebelice ekološko delavnico pod vodstvom gospe Irene Bartok iz podjetja Snaga d.o.o.
(Vsak odpadek ima svoj dom in Ne zavrzi me).

Zaradi epidemije Covid-19 je odpadel nastop v domu starostnikov Idila, lutkovni predstavi v
Lutkovnem gledališču Maribor, delavnici Centra eksperimentov Maribor, vrtčevska revija
pevskih zborov v Pesnici, 4- dnevni plavalni tečaj v plavalnem centru Ruše za predšolske
skupine vseh enot vrtca, 2. fotografiranje otrok.

SODELOVANJE Z OKOLJEM
Vrtec pri OŠ Kungota je v šolskem letu 2019/2020 sodeloval z naslednjimi institucijami:
o sodelovanje z Občino Kungota;
o sodelovanje s strokovnimi delavci OŠ Kungota;
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o sodelovanje med enotami Vrtca pri OŠ Kungota;
o sodelovanje s knjižnico v OŠ Kungota;
o sodelovanje s Hišo vseh generacij;
o sodelovanje z gasilskim društvom Zg. in Sp. Kungota;
o sodelovanje s KUD Lipa iz Sp. Kungote;
o sodelovanje s Turističnim društvom Kungota;
o sodelovanje z Javnim skladom za kulturne dejavnosti, območna izpostava Pesnica;
o sodelovanje z lekarno in zdravstvenim domom;
o sodelovanje s policijsko postajo Šentilj;
o sodelovanje z vrtcem Ratsch;
o sodelovanje s podjetjem Snaga Maribor;
o sodelovanje s čebelarji;
o sodelovanje z lovci;
o sodelovanje z društvom upokojencev (otroci so pripravili predstavo Rokavička, a je bilo
srečanje zaradi zaostritev razmer s koronavirusom odpovedano);
o sodelovanje s Hofer Slovenija (Miklavževa darila za otroke).
SODELOVANJE NA NATEČAJIH
Otroci so z mentoricami sodelovali na različnih natečajih. V nadaljevanju so navedena
sodelovanja otrok na natečajih po skupinah:
─ Zvezdice:
o Naj se sanje zapuščenih tačk uresničijo.
─ Lunice:
o Naj se sanje zapuščenih tačk uresničijo.
─ Oblački:
o Poštar Pavli – Božičkova pošta,
─ Kapljice:
o Poštar Pavli – Božičkova pošta,
─ Dežniki:
o Bodi umetnik,
─ Mavrica:
o Poštar Pavli – Božičkova pošta,
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o Nasmeškotek,
o Naj se sanje zapuščenih tačk uresničijo.
─ Zmajčki:
o Naj se sanje zapuščenih tačk uresničijo.
─ Mehurčki:
o Igraj se z mano,
o Poštar Pavli – Božičkova pošta,
o Nasmeškotek,
o Naj se sanje zapuščenih tačk uresničijo.
─ Čebelice:
o Zgodbožerčki (risbice),
o Naj se sanje zapuščenih tačk uresničijo,
o Igraj se z mano,
o Nasmeškotek.
SODELOVANJE S STARŠI
Sodelovanje s starši je potekalo na roditeljskih sestankih, pogovornih urah, strokovnih
predavanjih in neformalnih druženjih, ki so potekala med vrtčevskim letom. Pogovorne ure za
starše so bile izvedene enkrat mesečno.

Skupni roditeljski sestanki:
1. skupni roditeljski sestanek: Predstavitev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20.
─ 16. 9. 2019 :
o ob 16.30 v enoti vrtca Sp. Kungota.
o ob 17.30 v enoti vrtca Svečina.
o ob 18.30 v enoti vrtca Zg. Kungota.

Skupnemu roditeljskemu sestanku so sledili oddelčni roditeljski sestanki.
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2. skupni roditeljski sestanek je potekal 30. 1. 2020 v prostorih enote vrtca Zg. Kungota.
Namenjen

je bil staršem otrok vseh treh enot vrtca. Pisateljica in predavateljica Sabina

Košmrl Kaučič, avtorica knjige Srčni učitelj je za starše pripravila predavanje o srčni vzgoji.

3. roditeljski sestanek je bil izveden za starše novincev v vrtčevskem letu 2020-2021. Potekal je
v torek, 25. 8. 2020, v enoti vrtca Zg. Kungota.

Neformalno druženje s starši in nastopi otrok:
− 9. 10. 2019 je za otroke enote vrtca Zg. Kungota in Sp. Kungota ter njihove starše potekal
jesenski kostanjev piknik.
−

24. 10. 2019 so v skupini Zmajčki pripravili ustvarjalno urico z babicami. Prebrali so Pravljico
o Kotku, izdelovali pajkove mreže iz volne in prijazne duhce.

−

9. 11. 2019 so otroci skupine Čebelice nastopali na martinovanju v Svečini, kjer so se
predstavili s petjem.

−

27. 11. 2019 so v vseh enotah vrtca potekale adventne delavnice.

−

28. 11. 2019 so otroci skupine Čebelice sodelovali na božičnem bazarju v Svečini.

−

6. 12. 2019 so otroci vrtca nastopali na otvoritvi Pravljične dežele v Zg. Kungoti.

−

18. 12. 2019 je v Sp. Kungoti potekalo palčkovanje na katerem so otroci odigrali lutkovno
predstavo Mojca Pokrajculja in zapeli nekaj prazničnih pesmi.

−

19. 12. 2019 je v Zg. Kungoti potekalo palčkovanje s palčkom Duškom, ples in petje palčkovih
pesmi ob ognju, učenje palčkovega plesa prijateljstva, sprehod z lanternami do vrtca. Istega
dne je bilo tudi palčkovanje v Svečini, kjer so Božičku osvetlili pot do vrtca.

−

31. 1. 2020 je v skupini Mehurčki potekalo medgeneracijsko srečanje z babicami in dedki.
Otroci so jim odigrali dramatizacijo Rokavička in zapeli nekaj pesmic.

Med 13. 3. 2020 in 15. 5. 2020 načrtovanih neformalnih druženj s starši in nastopov zaradi zaprtja
vrtca in po 18. 5. 2020 zaradi izvajanja ukrepov za zajezitev virusa Covid-19 nismo mogli izpeljati
(nastopa ob materinskem dnevu, obiska doma starostnikov Idila, koncerta Pesem mladosti v Sp.
Kungoti, minimaturantov, zaključnega nastopa nemščine, zaključne prireditve Mali sonček).
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PREDSTAVNIKI V SVETU STARŠEV V ŠOL. LETU 2019/2020
Svet staršev so sestavljali predstavniki staršev vsake skupine vrtca, torej 9. Svet zavoda so
predstavljali trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki
staršev. Za predsednico Sveta staršev vrtca je bila na 1. seji Sveta staršev vrtca, ki je potekala
30. 9. 2019, izvoljena ga. Sandra Hlebič.
ENOTA VRTCA ZGORNJA KUNGOTA
Predstavniki, izvoljeni na roditeljskem sestanku 16. 9. 2019.
SKUPINA

Ime in priimek izvoljenega člana v Svetu staršev

Zvezdice

ga. Eva Matko

Lunice

ga. Petra Vogrinc Marko

Oblački

g. Matjaž Aleš

Kapljice

ga. Mojca Simonič

Dežniki

ga. Ines Vračko

Mavrica

ga. Sandra Hlebič

ENOTA VRTCA SPODNJA KUNGOTA
Predstavniki, izvoljeni na roditeljskem sestanku 16. 9. 2019.
SKUPINA

Ime in priimek izvoljenega člana v Svetu staršev

Mehurčki

ga. Nastja Prodanovič

Zmajčki

ga. Tjaša Marko

ENOTA VRTCA SVEČINA
Predstavniki, izvoljeni na roditeljskem sestanku 16. 9. 2019.

SKUPINA

Ime in priimek izvoljenega člana v Svetu staršev

Čebelice

ga. Andreja Dreisiebner

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH IN SPREMLJAVA PEDAGOŠKEGA DELA
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Vodja aktiva I. starostnega obdobja je bila vzgojiteljica predšolskih otrok − Dušica Gutman.
Vodja aktiva II. starostnega obdobja je bila vzgojiteljica predšolskih otrok – Andreja Jančič.
Na strokovnih aktivih so strokovne delavke obravnavale aktualne teme s področja vzgoje in
izobraževanja otrok in načrtovale vzgojne cilje in naloge za prihajajoče obdobje.

Strokovne delavke vrtca so sodelovale v aktivih, na pedagoških konferencah in z okoliškimi vrtci.
Izobraževale so se tudi v okviru seminarjev in strokovnih predavanj.

Vse strokovne delavke so se udeležile študijske skupine Otrokov dan v vrtcu, 25. 8. 2020 pa tudi
usposabljanja iz prve pomoči za otroke, ki ga je vodila dr. Tjaša Banovič iz UKC Maribor.
o Dušica Gutman se je udeležila seminarja Skrivnostnost.
o Barbara Marhold se je udeležila posveta Prežihova bralna značka in Palček Bralček.
o Vida Grušovnik je obiskala spletne seminarje Komunikacija vzgojitelja pri otroški igri in
sodelovanju s starši, Pomen vrtca za družino in seminarja Sodelujoči vrtec: Otrok je,
kakršen je, jaz pa mislim, da je …
o Sabina Kukovec se je udeležila seminarja Gremo ven iz učilnice in mednarodne konference,
na kateri je imela predavanje Vzgoja in ljubezen do domovine in države. V reviji Didakta je
objavila strokovni članek z naslovom Otroci in ljudsko izročilo.
o Anita Punčuh se je udeležila seminarja Matematik 1, Gozd na recept in Moj otrok bo šolar.
o Andreja Jančič se je udeležila seminarja Skrivnostnost.
o Tina Polajžer se je udeležila seminarja Gozd na recept in dveh mednarodnih konferenc:
 1. mednarodna konferenca: Talent education, na kateri je imela predavanje z
naslovom To discover talented children, we need to have faith in them and the passion
for discovering them. V zborniku mednarodne konference je objavila tudi strokovni
članek z istoimenskim naslovom.
 2. mednarodna konferenca: Vzgojno-izobraževalne potrebe predšolskega otroka, na
kateri je imela predavanje z naslovom Sodobna oblika aktivnega učenja s projektom:
Pripnimo pasove – gremo v vesolje. V zborniku mednarodne konference je objavila
tudi strokovni članek Projektno delo – sodobna oblika aktivnega učenja v vrtcu.
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