
 

POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 2018/2019 

I. UVOD 

V letnem delovnem načrtu (LDN) 2018/2019 smo predvideli obseg, vsebino in organizacijo dela, si 

zadali cilje in določili prioritete. Z rednim mesečnim spremljanjem realiziranega smo na pedagoških ter 

redovalnih konferencah ugotavljali uresničevanje zastavljenega v obveznem in razširjenem programu 

ter drugih dejavnosti, pa tudi uspehov naših učenk in učencev. 

O posameznih vidikih smo strokovno in vsebinsko razpravljali ter izvedeno analizirali in evalvirali po 

mesecih. Manjše organizacijske pomanjkljivosti, predvsem v zvezi z varnostjo in kršitvami šolskega 

reda, smo sproti, pravočasno in natančno dorekli, popravili in dopolnili. 

Odgovorni za posamezne aktivnosti smo sprotne informacije in aktualna obvestila posredovali z zapisi 

na oglasno desko v zbornici, zlasti v povezavi z izvajanjem različnih tekmovanj iz znanj, športa in drugih 

dejavnosti ter na spletni strani šole, pa tudi preko službene e-pošte, kar se je izkazalo kot dobra praksa. 

Podatki o šoli se niso pomembno spremenili, spletno stran pa bi bilo potrebno, zaradi večje 

preglednosti, posodobiti. 

 

ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

STROKOVNI ORGANI SVET ZAVODA SVET STARŠEV 

Učiteljski zbor 
(vsi strokovni 
delavci šole) 
Oddelčni učiteljski zbor 
(učitelji, ki poučujejo v 
določenem oddelku) 
Razredniki 
Strokovni aktivi: 
1 . vzg.-izob. obdobje, 
2. vzg.-izob. obdobje, 
3. vzg.-izob. obdobje  
- aktiv OPB 
- aktiv VV 
- aktiv JUV 
- aktiv medpredmetnega 
povezovanja 
- aktiv za DSP 

Predstavniki 
ustanovitelja: 
Simona Vogrinc 
Veronika Furman 
Matjaž Kopše 
 
Predstavniki staršev: 
Ines Flegerič 
Jožica Maroh Jus 
Martina Bele 
 
Predstavniki delavcev: 
Lidija Šešerko 
Marta Trafela 
Gabrijela Brlek 
Ema Vogrinc 
Simona Furman 

Šola 
1. raz.: Rado Peršak 
2. raz.: Brigita Štajnberger 
3. raz.: Zlatka Cafuta Prevolšek 
4. raz.: Darinka Peršak 
5. raz.: Monika Gajšek 
6. raz.: Simona Krčar 
7. raz.: Jožica Maroh Jus 
8. raz.: Natalija Stres 
9. raz.: Simona Furman 
 
Vrtec 
1. skupina: Ines Flegerič 
2. skupina: Nataša Hohnec 
3. skupina: Simona Vogrinc 

 
Delo sveta staršev 
Člani sveta staršev so v šolskem letu 2018/2019 do polletja izvedli dve seji, in sicer eno redno (20. 9. 
2018) in eno korespondenčno (16. – 18. 1. 2019) sejo. Na prvi so najprej izvolili namestnico 



predsednika, ker je dotedanjemu namestniku potekel status starša. To je postala ga. Zlatka Cafuta 
Prevolšek. Nato so razpravljali o predstavljenem Samoevalvacijskem poročilu, ki ga je pripravil 
strokovni tim, za obdobje 10 let izvajanja NPZ-jev na OŠ Žetale in ugotavljanje uspeha pri predmetih, 
ki smo jih preverjali na nacionalni ravni. Sledilo je poročilo in razprava o Poročilu o realizaciji LDN v 
šolskem letu 2017/2018 in predlog LDN za šolsko leto 2018/2019 ter Spremembe in dopolnitve Pravil 
OŠ Žetale o delovni in učni obveznosti, o evidentiranju delovnega časa in letnem dopustu in 
Spremembe in dopolnitve Akta o sistemizaciji delovnih mest v OŠ Žetale ter Spremembe in dopolnitve 
nadstandardnih dejavnosti v šolskem letu 2018/2019. Na korespondenčni seji so člani obravnavali le 
predlog Sprememb in dopolnitev Akta o sistemizaciji delovnih mest na OŠ Žetale. Vse omenjene 
spremembe in dopolnitve so usklajene z najnovejšo zakonodajo oz. podzakonskimi akti. 
Svet staršev se je do konca tega šolskega leta sestal še dva krat, in sicer 28. 2. 2019, kjer so obravnavali 
Polletno poročilo o realizaciji LDN 2018/2019 ter Kadrovski načrt in Program dela za koledarsko leto 
2019 in Letno poročilo za koledarsko leto 2018, vključno s poslovnim in računovodskim poročilom ter 
Finančnim načrtom za 2019, pa tudi Oceno delovne uspešnosti ravnateljice (90 % ), medtem ko so na 
seji 30. 5. 2019 razpravljali o dopisu Državnega izpitnega centra glede izvajanja NPZ, predlogu 
strokovnih delavcev o izboru Delovnih zvezkov in nadstandardnih dejavnosti v šolskem letu 2019/2020. 
 

Delo šolskega sklada 

Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Žetale se je v tem šolskem letu do polletja sestal le enkrat, in sicer 
13. 9. 2018, kjer so sprejeli predlog Letnega programa dela za šolo in vrtec. Udeležbo sta opravičili dve 
članici upravnega odbora. Po obravnavi potreb šole in vrtca so člani sprejeli letni program dela za šolsko 
leto 2018/2019, in sicer: 
- Šola - sofinanciranje programov za nadarjene učence in učenke               
- Šola - pomoč socialno šibkim družinam                
 - Vrtec -nakup igrač za simbolno igro                            
 - Vrtec- obogatitev igrišča z igrali 
Razpravljali so še o trenutnih sredstvih na podračunu zavoda oziroma sklicu za vrtec in sklicu za šolo, o 

porabi namensko zbranih sredstev za določeno dejavnost ali storitev ter se dogovorili, da se Letni plan 

predstavi na svetu staršev in objavi na šolski spletni strani. Ema Vogrinc je predstavila finančno poročilo 

od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018. Člani upravnega odbora šolskega sklada so se dogovorili, da se pripravi 

donacijsko pismo za zbiranje prostovoljnih prispevkov, ki se pošlje vsem članom, ti pa z njim zaprosijo 

za donacijo, tudi za donacije v materialu. 

Delo sveta zavoda 
V šolskem letu 2018/2019 se je do konca pouka svet zavoda sestal na eni redni seji (20. 9. 2018) in eni 
korespondenčni seji (17. – 2. 1. 2019). Na prvi seji so najprej razpravljali o predstavljenem 
Samoevalvacijskem poročilu, ki ga je pripravil strokovni tim, za obdobje 10 let izvajanja NPZ-jev na OŠ 
Žetale in ugotavljanje uspeha pri predmetih, ki smo jih preverjali na nacionalni ravni. Sledilo je poročilo 
in razprava o Poročilu o realizaciji LDN v šolskem letu 2017/2018 in predlog LDN za šolsko leto 
2018/2019 ter Spremembe in dopolnitve Pravil OŠ Žetale o delovni in učni obveznosti, o evidentiranju 
delovnega časa in letnem dopustu in Spremembe in dopolnitve Akta o sistemizaciji delovnih mest v OŠ 
Žetale ter Spremembe in dopolnitve nadstandardnih dejavnosti v šolskem letu 2018/2019. Vse 
obravnavane akte so po krajši razpravi po točkah dnevnega reda soglasno potrdili. V nadaljevanju so 
se seznanili z izvajanjem tehniškega dne za učence 5. – 9. razreda na SŠC Ptuj, ki ga je organiziralo 
podjetje LEA Spodnje Podravje. Tehniški dan je za učence v celoti brezplačen, tema programa pa so bili 
različni načini (možnosti) varčevanja z energijo. Pod zadnjo točko so obravnavali še predstavitev 
projekta »Šolska torba«, za učence 1. triade in predšolske otroke vrtca, ki ga je pripravljena izvesti 
članica Sveta zavoda OŠ Žetale ga. Simona Vogrinc, v okviru Društva za zdravje in dobro počutje. 
Svet zavoda se je do konca tega šolskega leta sestal še dva krat, in sicer 28. 2. 2019, kjer so obravnavali 
in potrdili Polletno poročilo o realizaciji LDN 2018/2019 ter Kadrovski načrt in Program dela za 
koledarsko leto 2019 in Letno poročilo za koledarsko leto 2018, vključno s poslovnim in računovodskim 
poročilom ter Finančnim načrtom za 2019, pa tudi Oceno delovne uspešnosti ravnateljice (91 % ), 
medtem ko so na seji 30. 5. 2019 razpravljali o dopisu Državnega izpitnega centra glede izvajanja NPZ, 
predlogu strokovnih delavcev o izboru Delovnih zvezkov in nadstandardnih dejavnosti v šolskem letu 
2019/2020. 



 
Delo ravnateljice 

Ravnateljica se je v prvem polletju, zraven številnih sestankov in konferenc, svetovanja, opravljenih 

hospitacij in pogovorov z zaposlenimi (pedagoškega vodenja), ukvarjala z naročili in popravili 

(poslovodenjem), udeleževala tudi rednih delovnih srečanj – predavanj/delavnic, izobraževanj, ki jih je 

pripravil Zavod za šolstvo RS OE Maribor po različnih šolah Spodnjega Podravja, mesečnih sestankov 

Društva ptujskih ravnateljev, sestankov ravnateljev šol iz Haloz, sestankov na sedežu ustanoviteljice 

Občine Žetale, skupščin LAS Haloze, katere partner je tudi šola, se udeležila XXVII. strokovnega srečanja 

ravnateljev v Portorožu, predavanj v Šoli za ravnatelje, srečanj delovnih skupin in komisij, ki delujejo 

na šoli, nacionalne konference »Varno in spodbudno učno okolje« na Brdu pri Kranju ter izobraževanja 

ravnateljev za formativno spremljanje, pedagoško vodenje, kakovost pedagoškega procesa in NPZ. Do 

konca šolskega leta je kot pristojna in odgovorna pripravila vse predloge predpisanih dokumentov za 

pristojno ministrstvo, ustanoviteljico ter gradiva (spremembe in dopolnitve internih aktov) za 

obravnavo in sprejem na Svetu zavoda OŠ Žetale. 

 

II. REALIZACIJA PROGRAMA 

V prvem polletju je organiziranost vzgojno-izobraževalnega dela ostala kot na začetku, a se je število 

učenk in učencev spremenilo, saj smo s 4. 11. 2018 izpisali eno učenko, a se je ta vrnila 23. 1. 2019, 

zato je ob polletju (na dan 31. 1. 2019) stanje enako začetnemu. Pouk izvajamo v štirih samostojnih in 

dveh kombiniranih oddelkih, vendar pri slednjih le delno kombinacijo, predvsem pri t.i. vzgojnih 

predmetih: ŠPO, LUM, GUM, ostale predmete poučujemo tudi v kombiniranih oddelkih ločeno, ker 

razliko sofinancira ustanoviteljica Občina Žetale. Šolo obiskuje 38 deklet in 53 fantov, skupaj torej 91 

učenk in učencev. 

Številčno stanje po razredih : 
1. triada  

Razred Razredničarka Moški Ženske Skupaj 

1. Marjanca Pernat in*** 6 10 16 

2. Marija Skok   5 6 11 

3.  Jožica Prevolšek 8 8 16 

Skupaj  19 24 43 

***Druga strokovna delavka v 1. razredu Slavica Konda  

2. triada 

Razred Razredničarka Moški Ženske Skupaj 

4.* Slavica Konda 4 3 7 

5.* Polona Gojkošek 7 0 7 

6. Lidija Šešerko 5 5 10 

Skupaj  16 8 24 
 

3. triada 

Razred Razredničarka Moški Ženske Skupaj 

7. Jasna Vigec 9 5 14 

8.* Valerija Krivec 4 3 7 

9.* Miran Železnik 6 4 10 

Skupaj  19 12 31 

SKUPAJ  54 44 98 

***Druga strokovna delavka v 1. razredu je Slavica Konda 
*Kombinacija 4. in 5. ter kombinacija 8. in 9. razreda 
 



V skladu s predpisanim šolskim koledarjem smo za šolsko leto 2018/2019 načrtovali tudi število šolskih 

dni, in sicer bo realiziranih 189 šolskih dni (v 9. razredu 183), od tega 174 dni pouka in 15 dni dejavnosti. 

Do konca prvega pouka smo realizirali vse načrtovane dni pouka in vse dni dejavnosti. 

Ravnateljica je imenovala Člane strokovnih skupin za delo z učenci s posebnimi potrebami. Vanje so 

vključene vse zaposlene v svetovalni službi (Alenka Mlakar, Irena Vodušek in Brigita Seidl, logopedinja 

Tamara Sevšek), razrednik/razredničarka vsakega posameznega učenca ter ravnateljica. Izdelava IP-

individualiziranega programa za učence s posebnimi potrebami z odločbo in IDPP-izvirnega delovnega 

projekta pomoči za učence s specifičnimi učnimi težavami brez odločbe, temelji na Konceptu dela: učne 

težave v OŠ. V izdelavo teh programov pomoči in tudi v evalvacijo ob polletju so bili vključeni vsi 

pristojni strokovni delavci, učitelji/učiteljice, učenci/učenke in njihovi starši. 

V tem šolskem letu, zraven članov strokovnih skupin za učence s posebnimi potrebami, komisije za 

prehrano, komisije za javna naročila, komisije za fizično uničenje dokumentacije in inventurne komisije, 

delujejo še:  

1. Delovna skupina za Načrt šolskih poti – vodja je Polona Gojkošek 

2. Delovna skupina za Načrt promocije zdravja na delovnem mestu – vodja je Gabrijela Brlek 

3. Delovna skupina za samoevalvacijo – vodja dr. Silvestra Klemenčič 

4. Projektni tim za projekt LAS Haloze: Medgeneracijski izzivi-MI – SMO - ZA – vodja operacije dr. 

Silvestra Klemenčič 

SEPTEMBER 

Številni sestanki in srečanja, z namenom sooblikovanja in sprejetja LDN za šolsko leto 2018/2019, tako 

za šolo, kakor za vrtec. Kot odgovorna in pristojna je ravnateljica imenovala člane strokovnih skupin za 

učence s posebnimi potrebami, tako da smo lahko pričeli z realizacijo ur že v začetku meseca. Za 

posamezne učence 1. razreda smo za šolske prevoze imenovali tutorje, seveda v soglasju staršev. 

Učenkam in učencem se je predstavil Judo Klub iz Dupleka, Glasbena šola Munda, obiskal pa nas je tudi 

nekdanji učenec naše šole iz Beograda in nam podaril dragoceno zbirko knjig v srbskem jeziku ter 

plakete – pozlačeno abecedo različnih kultur, ki jih hranimo v šolski knjižnici. V tem mesecu smo se s 

šolsko ekipo udeležili tekem v malem nogometu na Zlatkovem memorialu v Leskovcu, izvedli sestanek 

Upravnega odbora šolskega sklada (13. 9. 2018), 4. septembra pedagoško konferenco v vrtcu, kjer smo 

obravnavali poročilo o realizaciji LDN v šolskem letu 2017/2018 ter LDN za šolsko leto 2018/2019. 

Realizirali smo kar 3 dneve dejavnosti, in sicer: 

- NARAVOSLOVNI DAN za učence 6. – 9. razreda z naslovom »Trakoščan in muzej neandertalca« 

- obeležili TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE z naslovom »Kjer preteklost sreča prihodnost« 

-  ŠPORTNI DAN za učence 1. – 9. razreda – »Pohod po Občini Žetale in čistilna akcija«, s katerim 

smo obeležili tudi Evropski teden športa. 

OO RK Žetale je učencem od 1. do 5. razreda in otrokom vrtca podarila zobne ščetke. Pripravili smo 

tudi načrt hospitacij in izobraževanj, mentorica šolske skupnosti je poslala  kar nekaj prošenj za 

donacijo stalnim dobaviteljem, s čimer smo potem ob Tednu otroka obogatili jedilnik šole in vrtca.  

 

OKTOBER 

Mesec smo pričeli s KULTURNIM DNEVOM za učence 5. – 9. razreda, in sicer so si ogledali film v MG 

Ptuj, z naslovom »Gajin svet«. Nadaljevali smo s projektom »Peš v šolo« in koncertom Marte Zore z 

gosti – KULTURNI DAN za vse od 1. do 9. razreda in se vključili v projekt podjetja TALUM, z naslovom: 

»Talumova ugankarska dogodivščina«, katerega skrbnica je Saša Peršoh. Ob dnevu učiteljev smo se 

udeležili slavnostne podelitve priznanj in plaket dr. Franje Žgeča, v Dominikanskem samostanu na Ptuju 

– dobitnica priznanja na naši šoli  je Jožica Prevolšek. 



V oktobru smo za vzgojiteljice, pomočnice in učiteljice razrednega pouka izvedli strokovno 

usposabljanje, ki ga je izvedel Center za sluh in govor Maribor (Irena Varžič), v sklopu projekta »Z 

roko v roki po MOČ«.  

Štirje učenci 8. in 9. razreda so se udeležili tekmovanja iz znanja BIOLOGIJE – ŠOLSKI NIVO, realizirali 

pa smo še pedagoško konferenco in popoldanske pogovorne ure za starše. Pred praznovanjem 

občinskega praznika smo s šolo in vrtcem izvedli »Otroški kostanjev piknik« v obliki dni dejavnosti, 

NARAVOSLOVNI (1. triada in 5. razred), KULTURNI (4. razred) in ŠPORTNI DAN (6. – 9. razreda) in 

slavnostni sprejem prvošolcev v ŠOLSKO SKUPNOST (dr. Iris Merkač in Gabrijela Brlek). 

Nastopili smo na občinski proslavi ob 19. rojstnem dnevu Občine Žetale in pripravili ter izvedli 
predstavo za starejše občane Občine Žetale. Z MČRK in mentorico Slavico Konda smo z obiskom 
pokopališča in prižigom sveč obeležili Dan spomina na mrtve, nato pa se skupaj z učenci veselili 
JESENSKIH POČITNIC, ki so sovpadle z dvema praznikoma. PGD Žetale je zadnji dan pouka (26. 10. 
2018) organiziralo in izvedlo EVAKUACIJSKO VAJO v vrtcu in v šoli. 
V času jesenskih počitnic smo za prijavljene učence 2 dni izvajali aktivnosti v okviru POŠ-a – 
»Krompirjeve počitnice«, z multiplikatorko dr. Iris Merkač. Sodelovalo je 31 učencev. 

https://www.sola-zetale.si/2018/10/30/pos-2016-2021-krompirjeve-pocitnice-2018/ 
 
 
NOVEMBER 

V šolske klopi smo se vrnili 5. novembra in v organizaciji LEA Ptuj na SŠC Ptuj izvedli TEHNIŠKI DAN 
»Obnovljivi viri energije« - OVE in URE, za učence 5. – 9. razreda. 
https://www.sola-zetale.si/2018/11/08/tehnicni-dan-ove-in-ure/ 
Učenci šole so pod mentorstvom Marije Skok in Jožice Prevolšek izvedli še kulturni program ob 25-

letnici Društva upokojencev Žetale, nekateri so se pomerili v tekmovanju malega nogometa na OŠ 

Cirkulane, drugi so sodelovali na tekmovanju BOBER – mednarodno tekmovanje iz računalniškega 

mišljenja za učence 6. – 9. razreda. Sodelovalo je 24 učencev, 4 pa so prejeli bronasto priznanje. 

NARAVOSLOVNI DAN TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK (1.–9. razreda) smo popestrili  s »Pot do 

zdrave prehrane« https://www.sola-zetale.si/2018/12/04/naravoslovni-dan-pot-do-zdrave-

prehrane/ in »Dan brez odpadne hrane!« https://www.sola-zetale.si/2018/11/26/naravoslovni-dan-

tradicionalni-slovenski-zajtrk/. 

Učenci izbirnih predmetov iz področja umetnosti in kulture (32) so si na II. Gimnaziji Maribor ogledali 

muzikal »Sen kresne noči« v angleščini. Realizirali smo še tekmovanje iz znanja NEMŠČINE za učence 

9. razreda in dva sta se uvrstila na višji nivo tekmovanj. Preventivo in kurativo glede naglavnih uši 

smo izvedli s pomočjo medicinske sestre ZD Ptuj, po predhodnem soglasju staršev. S tem ni soglašal 

le en starš za otroka 1. razreda, ostalim pa po preglede uši ni bilo zaznati. 

Zunanja sodelavka Simona Vogrinc je z učenci 1. triade izvedla delavnice v okviru društva za zdravje in 

dobro počutje, mesec pa smo zaključili s tekmovanjem iz znanja BIOLOGIJE, ki se ga je udeležila ena 

učenka – državni nivo – in prejela srebrno priznanje. 

 

 

DECEMBER 

S 1. 12. 2018 je ravnateljica izdala IZVEDBENI NAČRT NPZ 2019, ki smo ga nato obravnavali na 

pedagoški konferenci (13. 12. 2018) in z njim seznanila vse strokovne delavce in nadzorne učitelje, tudi 

po e-pošti. 

V tem mesecu so se učenci udeležili različnih tekmovanj iz znanj, in sicer: 

- tekmovanje za CANKARJEVO PRIZNANJE, 4. – 9. razreda, ŠOLSKI NIVO, na katerem je sodelovalo 20 

učencev,  

- tekmovanje iz znanja ZGO, 12 učencev 7. – 9. r, ŠOLSKI NIVO, dve učenki sta se uvrstili na področni 
nivo.  
Prijavili smo se na razpis Shema šolskega sadja, zelenjave in mleka za šolsko leto 2019/2020, izvedli 

https://www.sola-zetale.si/2018/10/30/pos-2016-2021-krompirjeve-pocitnice-2018/
https://www.sola-zetale.si/2018/11/08/tehnicni-dan-ove-in-ure/
https://www.sola-zetale.si/2018/12/04/naravoslovni-dan-pot-do-zdrave-prehrane/
https://www.sola-zetale.si/2018/12/04/naravoslovni-dan-pot-do-zdrave-prehrane/
https://www.sola-zetale.si/2018/11/26/naravoslovni-dan-tradicionalni-slovenski-zajtrk/
https://www.sola-zetale.si/2018/11/26/naravoslovni-dan-tradicionalni-slovenski-zajtrk/


TEHNIČNI DAN »Bližajo se prazniki« z učenci 1. triade in KULTURNI DAN »Praznovanje«  z učenci 4. in 

5. razreda, popoldanske pogovorne ure, Občina Žetale je OBDARITLA OTROKE vrtca in 1. razreda, 

kulturni program pa smo popestrili s predstavo »Zvezdica zaspanka«, opravili smo sestanek Delovne 

skupine za načrt šolskih poti, preverjanje znanja plavanja z učenci 6. razreda v Termah Olimje v 

Podčetrtku ter Plavalni tečaj za predšolske otroke in učence 1. triade v Termah Ptuj, z učitelji PK Ptuj 

in našim športnim pedagogom Benjaminom Lipnikom. Vrtec in učenci od 1. – 4. razreda so si ogledali 

gledališko predstavo »Babica zima gre na jug«. Ravnateljica je vse učence in zaposlene nagovorila ob 

100-letnici smrti Ivana Cankarja, za kar smo v šolski avli pripravili tudi razstavo. 

V sodelovanju z ZD Ptuj (Jasna Novoselec) smo izvedli zobozdravstveno preventivo z učenci 1. – 5. 
razreda, z učenci 1. triade pa v tednu plavalnega tečaja realizirali ½ KULTURNEGA in ½ ŠPORTNEGA 
DNE. Sredi meseca se je nagrajena učenka 8. razreda, skupaj s svojimi starši in sorodniki, udeležila 
slavnostne podelitve nagrad Mala Vilenica 2018 v Divači.  
Šele konec meseca decembra smo prejeli soglasje MIZŠ k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 
2018/2019 in vse je skladno z najavo, torej ni sprememb. Mladi člani Rdečega Križa so v sodelovanju z 
OO RK Žetale (predsednica Irena Vodušek) razdelil darila starejšim občanom. 
Zadnji dan pouka v koledarskem letu 2018 smo obeležili tudi s proslavo ob 26. decembru dnevu 

samostojnosti in enotnosti. 

 

 

JANUAR 

Novo leto 2019 so ravnatelji Sp. Podravja pričeli z delovnim srečanjem, ki ga je organiziral ZRSŠ OE 

Maribor, in sicer na tematiko pedagoškega vodenja (formativno spremljanje, NPZ in  kakovost 

pedagoškega procesa). Z učenci 6. in 3. ter 8. in 1. razreda smo v sodelovanju z ZD Ptuj izvedli 

sistematske zdravstvene preglede v ambulanti Žetale. TEHNIŠKI DAN z naslovom »Zapisano ostane« 

smo realizirali z učenci 6. – 9. razreda, z učitelji mentorji (delavnice po sklopih) in z zunanjo sodelavko 

za kaligrafijo Natalijo Gavez Resnik. 

Učencem 9. razreda se je pri razredni uri predstavila Gimnazija Ptuj, prejeli pa so tudi povabilo OŠ 

Videm, na Tržnico poklicev ter seznanitev z razpisom štipendij za deficitarne poklice. Mentorica Saša 

Peršoh in en učenec  9. ter dve učenki  8. razreda so se udeležili tekmovanja za Cankarjevo priznanje 

v OŠ Videm pri Ptuju - PODROČNI NIVO. 

Polletje smo zaključili z aktivi in redovalno konferenco ter izdajo obvestil o učnem uspehu učencev. 

 

 

FEBRUAR 

V začetku meseca (sobota, 2. 2. 2019) so se starši in učenci 8. in 9. razreda udeležili 8. praktičnega 

prikaza poklicev v družbi TALUM Kidričevo. Učenci letnik 2006 in ml. so se udeležili tekmovanja v 

košarki – MEDOBČINSKI NIVO – in dosegli 3. mesto, tekmovanja iz znanja zgodovine – REGIJSKI NIVO –

sta se udeležili 2 učenki 8. razreda (Špela Rebernišek in Ana Plajnšek). Obeležili smo DAN VARNE RABE 

INTERNETA, z vsemi učenci 1. – 9. r smo v okviru OPB, VV, POŠ izvajali delavnice na to tematiko, z 

vnaprej pripravljenimi delovnimi listi. Sledil je KULTURNI DAN (5. – 9. r), z naslovom »Po poteh 

slovenske kulture smo obiskali Ljubljano in Vrhniko, na predvečer slovenskega kulturnega praznika pa 

izvedli še proslavo na ŠOLSKEM in OBČINSKEM NIVOJU. Sredi meseca smo realizirali vpis učencev v 1. 

razred, ravnateljica in pomočnica sta se udeležili strokovnega posveta na Brdu pri Kranju, učenci 9. 

razreda so imeli 2 informativna dneva in kmalu po tem so nastopile ZIMSKE POČITNICE, v katerih smo 

organizirali aktivnosti v šoli v sklopu projekta POŠ (alpinisti, hribolazci in plezalci). Čisto ob koncu 

meseca (28. 2. 2019) so učenci prikazali svojo ustvarjalnost na Ptuju, v sklopu projekta »Spoznavajmo 

države EU«, predstavilo so Italijo. Strokovni delavci smo imeli pedagoško konferenco, na seji sveta 

staršev in seji sveta zavoda pa so obravnavali gradivo, ki jim je bilo posredovano s strani predsednikov. 

 

MAREC 



S tekmovanjem v judu so aktivno pričeli mesec učenci (1. – 9. r) na PODROČNEM NIVOJU, sledil je 

TEHNIŠKI DAN z izdelavo skupinskih pustnih mask (6. – 9. r), pustnim rajanjem in pustno povorko po 

Občini Žetale (SOB, 2. 3. 2019). Izvedli smo še izobraževanje za starše otrok vrtca in učencev 1. triade 

(Društvo za boljši svet) z naslovom: »Kako lahko starši podprejo otroka pri razvoju srečne in zdrave 

osebnosti«, otrokom vrtca in učencem 1. – 4. razreda pa je pripravilo predstavo Miškino gledališče v 

večnamenski dvorani Žetale. Učenci 1. – 4. razreda so imeli ŠPORTNI DAN  - igre v telovadnici in pohod, 

učenci 5. – 9. razreda pa ŠPORTNI DAN na Ptuju – Boks in Bowling. V marcu je bilo največ tekmovanj iz 

znanj, in sicer: Cankarjevo iz slovenščine, Vesela šola, Kenguru iz matematike – ŠOLSKI NIVO, Stefanovo 

iz znanja fizike – PODROČNI NIVO in tekmovanje iz ZGO in KEM – DRŽAVNI NIVO (dosežki sodelujočih 

učencev so predstavljeni v prilogi tega poročila – članek iz Žetalskih novic z naslovom »Komu in/ali 

čemu služi šola?«). Objavili smo razpis za vpis v vrtec, izvedli zobozdravstvene preglede po razredih, 

predavanje o DIALIZI za učence 5., 7. in 8. razreda (skrb za zdravje ledvic) – Oddelek za hemodializo  

bolnišnice Ptuj, imeli Dan odprtih vrat v vrtcu, si ogledali TALUM v sklopu sodelovanja na ALU-KVIZU, 

na katerem so  sodelovali tudi naši učenci, Ana Plajnšek se je s starši in mentorico udeležila 

slavnostnega zaključka v Celju – »Roševi dnevi«, na OBČINSKEM NIVOJU smo sodelovali na proslavi ob 

dnevu žena in materinskem dnevu. 

 

 

APRIL 

Udeležba učencev na ALU-KVIZ-u TALUM Kidričevo, mentorice KUV na KULTURNEM BAZARJU v 

Ljubljani, izvedba tekmovanja »MEHURČKI« (znanje iz slovenščine) za učence 1. – 3. razreda – ŠOLSKI 

NIVO, udeležba 2 učencev (Jakob Č. in Ana P.) na tekmovanju Vesela šola – DRŽAVNI NIVO, organizacija 

DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ MATEMATIKE na OŠ Žetale, sodelovanje na likovnem in literarnem 

natečaju »Gasilci, na pomoč«, na slavnostni otvoritvi table »VI VOZITE«, NPZ za učence 3. razreda (SLJ 

in MAT) kot vzorčna šola, sestanek s partnerji v projektu »Medgeneracijski izzivi 2019«, srečanje 

ravnateljev haloških šol na OŠ Videm, sestanek komisije za preložitev šolanja, obeležitev svetovnega 

dneva knjige, skupščina LAS Haloze, predpraznično srečanje z glasbenimi gosti (podaritev BOBNOV – 

Marko Soršak in zavarovalnica Grawe, proslava ob Dnevu upora proti okupatorju – ŠOLSKI NIVO in 

prvomajske počitnice z aktivnostmi v šoli v sklopu POŠ-a. 

 

 

MAJ 

Otroška varnostna olimpijada (4. razred) v OŠ Podlehnik, izvedba NPZ v 6. in 9. razredu, glsbena 

pravljica v sklopu Dneva rušenja tabujev na OŠ Žetale (vrtec in 1. – 9. r) v večnamenski dvorani Žetale 

– GŠ Karol Pahor Ptuj – »Miška si poišče svoj novi dom«, sestanek županov in ravnateljev haloških občin 

in 2 hrvaških občin in šol v občini Videm – slavnostni podpis sodelovanja na PZI (poletnih zabavnih 

igrah), kjer bo lahko sodelovalo 10 učencev naše šole. DAN ŠOLE (SOB, 11. 5. 2019) – slavnostni 

zaključek projekta »Medgeneracijski izzivi MI-SMO-ZA«, ŠPORTNI DAN in KRES. Štiri nagrajene učenke 

in mentorica so se udeležili slavnostnega zaključka projekta »EVROPA V ŠOLI« v Ljubljani v sodelovanju 

s CID Ptuj. Sestanek fokusne skupine za mednarodno raziskavo ICCS – državljanska vzgoja na OŠ Žetale, 

izobraževanje za Lopolis v OŠ Miklavž na Dravskem polju, aktivna udeležba dveh učiteljic s prispevkom 

na mednarodni znanstveni konferenci v Piranu z naslovom: »Vodenje in kakovost v izobraževanju« - 

MFDPŠ Celje in izobraževanje multiplikatorke POŠ v Ljubljani – »Kompetence 21, stoletja« - Zavod Sv. 

Stanislava. Zavod VOZIM je za učence 8. in 9. razreda izvedel predavanje in delavnice na temo VARNA 

VOŽNJA -  preventiva in ozaveščanje, ravnateljica in socialna delavka sta se udeležili delovnega srečanja 

v CSD Ptuj, učitelji fokusne skupine za mednarodno raziskavo PIRLS – bralna pismenost so imeli 

sestanek V OŠ Podlehnik. Realizirali smo še sejo sveta staršev in sejo sveta zavoda, skupni razredni 

roditeljski sestanek v 9. razredu in testiranje 7 novo evidentiranih učencev (Irena Toš). Mesec smo 



končali s KULTURNIM DNEVOM (1. triada in 5. r) ter slavnostnim zaključkom BRALNE ZNAČKE v 

večnamenski dvorani Žetale.  

 

 

JUNIJ 

V začetku meseca smo imeli pedagoško konferenco na kateri smo med drugim vsi strokovni delavci 

izbrali učiteljico razrednega pouka Polono Gojkošek za prejetje priznanja dr. Franja Žgeča, ki bo 

podeljeno ob dnevu učiteljev v petek, 4. 10. 2019. Sledil je skupni roditeljski sestanek v šoli, organizirali 

smo strokovno ekskurzijo za vse razrede razen 4., imeli smo več sestankov strokovnih aktivov, 

redovalno konferenco za 9. razred, proti koncu meseca pa za učence 1. – 8. razreda ter TEHNIŠKI DAN 

(6. – 9. r) »Potovanje v vesolje« in Valeto za 9. razred. Do konca pouka smo realizirali še skupni 

roditeljski sestanek in pedagoško konferenco v vrtcu, ŠPORTNI DAN (6. – 8. r), KULTURNI DAN (1. triada 

in 5. razred), tekmovanje v judu (vrtec in šola), ŠPORTNI DAN (5. razred) – kolesarjenje po občini Žetale, 

razglasitev zmagovalnega razreda v projektu »Zobozdravstvena preventiva« kar je dosegel 3. razred, 

sprejem prvošolcev med Mlade člane Rdečega Križa, izobraževanje za lažji prehod na relacijah dom-

vrtec, vrtec-šola, med razredi v šoli – Pedagoški inštitut – ravnateljica, pomočnica in učiteljica bodočega 

1. razreda, delovno srečanje s predstavnikom ministrstva – DRPP v OŠ Cirkovce, sestanek Komisije za 

prehrano in predstava učencev Gledališkega kluba »Butalci na obisku« - OBČINSKI NIVO. 

Zadnji dan pouka smo posvetili podelitvi spričeval in priznanj, slavnostnemu vpisu učenca Filipa 

Potočnika v ZLATO KNJIGO in obeležili Dan državnosti s proslavo.  

 

Za učence so sledile dolgo pričakovane počitnice, za učitelje in ostale strokovne delavce pa pred 

zaključno pedagoško konferenco urejanje dokumentacije, učil, didaktičnega materiala in pripomočkov, 

pospravljanje kabinetov, telovadnice, učilnic, računalniške učilnice in drugih prostorov in nato 

kolektivni dopust (25 dni) za večino zaposlenih, razen za posamezne zaposlene delavce v vrtcu. 

 

Ravnateljica se je v juliju udeležila pomembnega sestanka na MIZŠ v zvezi z oblikovanjem čistih in 

kombiniranih oddelkov v šolskem letu 2019/2020 in pridobitve soglasja k določenim specifikam. V 

avgustu smo nadaljevali s pripravami na novo šolsko leto, organizirali srečanje in delavnice z bodočimi 

prvošolci in njihovimi starši, se udeleževali izobraževanj, študijskih skupin po posameznih predmetih, 

izvedli pripravljalno pedagoško konferenco v šoli in v vrtcu 

, ravnateljica pa je usklajevala delo kar z 8 ostalimi šolami, s katerimi bomo izvajali program oz. bodo 

učitelji dopolnjevali obvezo. 

 

Realizacijo načrtovanega v LDN smo spremljali na pedagoških konferencah sproti, vsi strokovni delavci 

smo se strokovno izpopolnjevali na različnih posodobitvenih izobraževalnih programih, posvetih, 

srečanjih predmetnih študijskih skupin ter se samoizobraževali.  

Kadrovska zasedba se je ob polletju nekoliko spremenila, in sicer smo zamenjali športnega pedagoga 

ter učiteljico neobveznega drugega tujega jezika angleščina.  

 

Poročilo realizacije LDN za šolsko leto 2018/2019 v enoti vrtca je sestavni del tega poročila, ki ga je 

pripravila pomočnica ravnateljice za vrtec Simona Krčar. 

 

 

 

 

REALIZACIJA UR POUKA – OBVEZNI IN RAZŠIRJENI PROGRAM 

 OBVEZNI REALIZACIJA UR POUKA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 



PROGRAM 
PREDMET 1. r. 2. r. 3 . r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 
Slovenski j. 210 243 244 175 174 175 140 123 146 
Matematika 140 139 175 175 139 140 140 140 128 
Nemški jezik  69 69 70 105 140 140 104 97 
Likovna um. 70 70 70 69 69 34 35 35 33 

Glasbena um. 70 70 69 52,5 53 35 35 34 32 

Družba    70 107     
Geografija      35 69 53 63 
Zgodovina      35 70 70 64 
Domovinska in državljanska kultura in etika 34 35  
SPO 105 104 105       
Fizika        69 64 
Kemija        70 65 
Biologija        53 64 
Naravoslovje      70 105   
Naravoslovje in tehnika 105 105     
Tehnika in tehnologija 69 34 34  
Gospodinjstvo     35 52,5    
Šport 105 105 105 106 105 105 70 70 
IP TUV            35 
IP IŠP              32 
IP ŠSP            35   
IP ŠZZ         35  
IP ANI         70 
IP OG-LES       35   
Oddelčna sku. 35 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 32 
DNEVI 
DEJAVNOSTI 

 

Kulturni  4 1 1 2 1 2 2 2 2 
Naravoslovni 3 2 2 1 2 2   2 2 2 
Tehniški  3 1 1 1 1 2 2 2 2 
Športni  5 5 5 5 5 5 5 5 5 
SKUPAJ 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

LETNA ŠOLA V NARAVI 4. razred (CŠOD Burja, 13. – 17. 5. 2019) 

RAZŠIRJENI PROGRAM – NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  
 TJ nemščina 
(N1N) 

70       
 

 
 

 

TJ angleščina 
(N2A) 

   69    

TJ angleščina 
(N2A) 

      70 
 

Tehnika    35    

OPB 1, 2, 3 in VV 784 450 480  
380 ur VV  

JUTRANJE VARS. 285    

 

 

RAZŠIRJENI  
PROGRAM 

REALIZACIJA UR DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA V 
POSAMEZNEM RAZREDU ter INDIV. IN SKUP. POMOČI  

 



DOPOLNILNI 
DODATNI 

1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r SKUPAJ 

 Slovenski j. 8 7 9 7.5 9 18 17,5 17,5 18 111,5 

Matematika 9 8 9 9 9 17,5 17,5 17,5 32 128,5 

SKUPAJ 17 15 17 16,5 18 35,5 35 35 50 240 

INDIVIDUALNA 
IN SKUPINSKA 
POMOČ 

1. r 2. r 3. r 
 

4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r SKUPAJ 

Slovenski j. / 9 17,5 / / 17,5 / 17,5 / 61,5 

Matematika / 9 17.5 / / 17,5 / 17,5 / 61,5 

SKUPAJ / 18 35 / / 35 / 35 / 123 

Dodatnega in dopolnilnega pouka je načrtovano skupaj 245 ur, do konca pouka smo 
realizirali vseh 245 ur. 
Individualne in skupinske pomoči je načrtovano 122,5 ure, do konca pouka smo  
realizirali 123 ur.  

URE DODATNE STROKOVNE POMOČI IN UČNE POMOČI  
V šolskem letu 2018/2019 ima na naši šoli status otroka s posebnimi potrebami (z odločbo) 9 
učencev (od 4. 11. 2018 do 23. 1. 2019 pa 8). Skupaj je načrtovano 1365 ur dodatne 
strokovne pomoči, od tega 560 ur strokovne pomoči, 455 ur učne pomoči,  315 ur 
svetovalnega dela in 35 ur logopedinje.  
* Do konca pouka smo realizirali 560 ur strokovne pomoči, 460 ur učne pomoči, 315 ur 
svetovalne storitve in 35 ur logopedinje.  
Skupaj je ob koncu pouka realizirano 1370  ur DSP. 

 

Sistemizirane in nesistemizirane interesne dejavnosti v šolskem letu 2018/2019: 
Zap. 
št. 

INTERESNA DEJAVNOST  MENTOR/-ICA Realizirano 
 

1.  Ustvarjalnica Jožica Prevolšek 35 
2.  CICI matematik Jožica Prevolšek 35 

3.  Novinarski krožek Saša Peršoh 17,5 

4.  EKO delavnice Valerija Krivec 17,5 

5.  Otroška varnostna olimpijada Slavica Konda 17,5 

6.  Šolska skupnost dr. Iris Merkač, Gabrijela B. 5 

7.  Šolsko glasilo  Saša Peršoh 7 

8.  Bralna značka  Saša Peršoh, Lidija Šešerko 10 

9.  Cicibanove urice Marija Skok 35 

10.  Ciciban dober dan Marjanca Pernat 35 

11.  Ples črk in številk Marjanca Pernat 17,5 

12.  Mladi člani Rdečega križa  Slavica Konda 5 



13.  Podjetniški tehniški krožek Miran Železnik 35* 

14.  Tehnična kultura   Miran Železnik 35* 

15.  Priprava na kolesarski izpit 5. r.  Polona Gojkošek 15* 

16.  Likovno ustvarjanje  Irena Kajzovar 35* 

17.  OPZ  Brigita Luteršmit 70* 

18.  MPZ Brigita Luteršmit                                                                 105* 

 SKUPAJ 13 mentorjev 532 ur 

* Z zvezdico so označene sistemizirane interesne dejavnosti 

 

UČNI USPEH V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

Oddelek Napreduje št. % Povprečna ocena 

1. razred  16 100 Opisno 

2. razred 11 100 Opisno 

3. razred 16 100 4,62 

4. razred 7 100 4,4 

5. razred 7 100 3,5 

6. razred 10 100 4,3 

7. razred 14 100 4,08 

8. razred 7 100 4,28 

9. razred 10 100 4,2 

Skupaj 98 100 4,2 

V vseh razredih so učenci pozitivno ocenjeni. Sicer je učni uspeh glede na povprečje vseh ocen 
na šoli izredno visok, kar je posledica odlično ocenjenih t. i. vzgojnih predmetov in večine 
obveznih in neobveznih izbirnih predmetov.  

 

REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA 2019 v 6. in 9. razredu ter v 3. razredu 

Razred Število 

učencev 

Predmet Povprečje  

šola Žetale 

Povprečje 

Slovenija 

Razlika povp. št.  

% točk + / - 

 

6. 

10 Slovenščina 63,34 49,93 + 13,41 % 

10 Nemščina 75,77 68,92 + 6,85 % 

10 Matematika 69,60 57,28 + 12,32 % 

Razred Število 

učencev 

Predmet Povprečje 

 šola Žetale 

Povprečje 

Slovenija 

Razlika povp. št.  

% točk + / - 

 

9. 

10 Slovenščina 57,45 48,48 + 8,97 % 

10 Matematika 50,00 51,05 -  1,05 % 

8 Fizika 68,75 63,82 + 4,93 % 

 
 
  

Razred Število 

učencev 

Predmet Povprečje  

šola Žetale 

Povprečje 

Slovenija 

Razlika povp. št.  

% točk + / - 



3. 16 Slovenščina 

 

83,25 71,32 + 11,93 % 

 16 Matematika 71,88 58,64 + 13,24 % 

 
Pri vseh predmetih, ki smo jih preverjali z NPZ v 6. in 9. razredu smo opravili kvalitativno analizo na 
podlagi poročil, ki so jih pripravili učitelji, ki so predmete poučevali. V njih so navedli analizo na ravni 
šole (primerjava dosežkov z šole z državnim povprečjem; predstavitev dosežkov na ravni države; 
primerjava dosežkov šole z državnim povprečjem po posameznih nalogah), analizo na ravni učenca 
ter sklepne ugotovitve. V 6. razredu so učenci preverjali znanje z NPZ pri MAT, SLJ IN TJN, v 9. razredu 
pri MAT, SLJ in FIZ. V 3. razredu smo kot vzorčna šola izvajali poskusno preverjanje znanja iz SLJ in 
MAT. 
 

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 7., 8. in 9. razred 

Predmet Št. učencev Poučuje 

Obdelava gradiv − les 11 Roman Prosenjak 

Turistična vzgoja 19 Miran Železnik 

Izbrani šport – nogomet/odbojka 8 Benjamin Lipnik 

Šport za sprostitev 13 Benjamin Lipnik 

Šport za zdravje 13 Benjamin Lipnik 

Ansambelska igra 10 Brigita Luteršmit 

Gledališki klub 10 Saša Peršoh 

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

Predmet Razred Št. učencev Poučuje 

N1N- nemščina 1. 11 Polona Gojkošek 

N2A- angleščina 7., 8., 9. 18 Jasmina Zečević 

N2A- angleščina 4., 6. 12 Jasmina Zečević 

NTE- tehnika 4., 5., 6. 20 Miran Železnik 

 

POROČILO POŠ 2016-2021 za obdobje september 2018 - avgust 2019 je priloga tega poročila. 
 
ŠOLA V NARAVI 
V šolskem letu 2018/2019 smo izvedli eno šolo v naravi, in sicer le letno šolo v naravi za 4. razred, ki 

je bila realizirana v maju 2019 (13. – 17. 5. 2019) v CŠOD Burja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENOTA VRTEC- POROČILO O URESNIČEVANJU LDN 2018-2019 



1. REALIZACIJA VIZIJE in PREDNOSTNIH NALOG 

1.1 VIZIJA VRTCA temelji na: 
• spoštovanju otrokovih pravic in pravic odraslih ne glede na socialno ekonomski status in 

pripadnost, 
• ustvarjanju otrokom prijaznega in ustvarjalnega okolja, 
• prepoznavnosti vrtca v okolju, 
• odprtosti do novosti, 
• vse življenjskem učenju otrok in odraslih, 
• medsebojnem spoštovanju in odgovornosti. 

Tudi v tem šolskem letu nadaljujemo z zastavljenimi vizijami iz preteklega šolskega leta, saj so 

zastavljene zelo splošno in so hkrati zelo pomembne za vsakodnevno delovanje predšolske vzgoje. 

Obenem pa jih želimo nadgraditi, razširiti, predvsem pa poglobiti in dodobra ozavestiti. 

a/ Spoštovanje otrokovih pravic in pravic odraslih ne glede na socialno ekonomski status in 
pripadnost 
Ker smo iz malega kraja, kjer drug drugega poznamo tudi družino posameznikov, njegov ekonomski, 
socialni status, je še toliko pomembneje, da imajo otroci enake pravice, enake možnosti in so predvsem 
enako zastopani pred obema strokovnima delavkama v oddelku. Da ta spoznanja o njegovi družini 
negativno ne vplivajo na njegovo počutje v vrtcu, ampak predvsem pozitivno. 
 

b/ ustvarjanje otrokom prijaznega in ustvarjalnega okolja 
Ves čas se trudimo, da so vsi otroci lepo sprejeti, da se jim na prijazen način razložijo pravila, navodila, 
ki jih pa v vrtcu kljub vsemu moramo upoštevati. Ves čas pri otrocih spodbujamo ustvarjalnost in hkrati 
tudi samostojnost. Tako pri vsakodnevnih dejavnostih, preko različnih projektov, medpodročnih 
dejavnostih, skrbi za zdravje … 
 

c/  Prepoznavnost vrtca v okolju 
Z veseljem se udeležimo prireditev v kraju s kratkimi a pestrimi programi. Tako smo letos že izvedli 
nastop ob občinskem prazniku, decembra pa v vrtec povabili tudi otroke s starši, ki v vrtec niso 
vključeni. Tako smo ves čas v stiku z dogajanjem v našem okolju. Pripravljamo pa se tudi že na nastop 
ob materinskem dnevu. 
 

d/ Odprtost do novosti 
Vse strokovne delavke so odprte za novosti, katere tudi vnašajo v svoje delo. Udeležujejo se različnih 
izobraževanj, novosti predstavijo sodelavkam in jih hkrati vnesejo tudi v svoje delo. 
 

e/ vseživljenjsko učenje otrok in odraslih 
Vse strokovne delavke se zavedamo, da se je potrebno učiti vse življenje, tako se veliko 
samoizobražujemo. V kolikor nam dopuščamo finančne možnosti se udeležujemo seminarjev, 
posvetov, študijskih skupin … 
 

f/ medsebojnem spoštovanju in odgovornosti 
Kljub današnjemu tempu se strokovne delavke trudimo biti druga do druge strpne, spoštljive,… Klima 
v vrtcu je opredeljena kot vzdušje, ki prevladuje med zaposlenimi v vrtcu. Povezana je z osebnostnimi 
značilnostmi zaposlenih, njihovimi sposobnostmi, temperamentom, značajem, vrednotami, stališči in 
motivacijo. Pomembno je, da se zaposleni na delovnem mestu dobro počutijo, saj vsak posameznik 
prispeva k prijetni klimi v organizaciji, to pa vodi v dobro počutje vseh zaposlenih. 
 
 
 
 
 

1.2. SIMBOLNA IGRA ter IGRAMO IN UČIMO SE NA PROSTEM – KOT PREDNOSTNA NALOGA 



a) SIMBOLNA IGRA 

je igra pretvarjanja, v kateri si otrok predstavlja nekaj iz stvarnega ali domišljijskega sveta. Primer take 
igre je, ko se otroci igrajo, da hranijo dojenčka, da popravljajo avtomobil, da pregledujejo pacienta ipd. 
Pri tem lahko uporabljajo vsakdanje predmete, ki v igri dobijo nov pomen, npr. žlica postane telefon, 
robček uporabijo za odejo. Nemalokrat otroci uporabljajo pri simbolni igri tudi namišljene predmete, 
npr. se igrajo, da jedo torto, pa torte sploh nimajo. Simbolna igra se začne pojavljati po 1,5 letu starosti, 
v kasnejših razvojnih obdobjih pa postane najpogostejša oblika igre. Otrokom smo pripravile več 
različnih kotičkov za simbolno igro. 

 
b) IGRAMO IN UČIMO SE NA PROSTEM 

 
Narava  je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno 
vključevanje v obstoječe okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja in navad. 
Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, naravnimi pojavi ter veselju v raziskovanju in 
odkrivanju. Otrok spoznava živali, rastline, predmete in pojave okoli sebe. Spoznava in spoštuje živa 
bitja, uživa z njimi ter se zanima za njihove življenjske pogoje. Spoznava naravno okolje in se usmerja v 
aktivno delovanje za njegovo ohranitev. Razvija sposobnosti dojemanja in povezovanja dogodkov v 
prostoru in času. Spoznava obseg, raznolikost in lepoto narave tako, da je stik z njo običajen del 
njegovega življenja. 
 

2. POSLOVNI ČAS IN ORGANIZACIJA DELA 

Poslovni čas vrtca je bil določen na osnovi podatkov iz prijavnic in ugotovljenih dejanskih potreb 

staršev. Do sedaj sprememb le - tega ni bilo in boo enak ostal tudi v prihajajočem šolskem letu. Vrtec 

je bil odprt v času jesenskih, zimskih in prvomajskih počitnic, so pa bili takrat otroci združeni glede na 

število prijavljenih otrok. V času novoletnih počitnic pa je bil vrtec letos prvič zaprt, saj starši niso izrazili 

potrebe po varstvu. Vrtec je bil zaprt tudi v petek, 3. 5. 2019, saj starši prav tako niso izrazili potrebe 

po varstvu otrok. 

Oddelki so trije, trenutno število otrok je 46 na podlagi vpisnih listov pričakujemo še dva otroka, enega 

v mesecu juliju in drugega v mesecu avgustu. 

 

3. DNEVNI RED VRTCA 

Upoštevamo dnevni red vrtca, ki smo ga opredelili v LDN vrtca. 

 

4. VZGOJNI PROGRAMI ZA ZUNANJE OTROKE  

V mesecu decembru smo za vse otroke (tudi zunanje) izvedli praznično obdarovanje s sodelovanjem z 

občino ustanoviteljico s prihodom božička in lutkovno predstavo vzgojiteljic Zvezdica Zaspanka. 

Povabili smo jih tudi na dan odprtih vrat, v četrtek, 14. 3. 2019. Odziv je bil nad pričakovanji. Starši so 

si skupaj z otroci najprej ogledali predstavo strokovnih delavk: Mojca Pokrajculja, zatem pa so se imeli 

možnost poigrati v kotičkih posamezne igralnice.   

 

 

5.  OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 



Obogatitveni program je namenjen obogatitvi vsakodnevnega dela. Izvajajo ga strokovni delavci vrtca 

in šole. Te dejavnosti izvajamo v dopoldanskem času oz. času poslovanja vrtca. 

• GLEDALIŠKI ABONMA      
Abonma v letošnjem šolskem letu izvaja Miškino gledališče. Izvedla se je predstava Čarobna Vililandija 
(3. 10. 2018), Babica zima gre na jug (11. 12. 2018), predstava Žabica Brokolina in polž Sladkosned (12. 
3. 2019) ter predstava Čudežni pralni stroj (11. 6. 2019). Ker smo z izvedbo predstav zadovoljni, cena 
pa je za nas sprejemljiva, smo se odločili, da bomo z njimi sodelovali tudi v prihodnjem šolskem letu. 
Pester imajo tudi seznam predstav, ki jih še nismo videli.  
 
• VRTEŠKA BRALNA ZNAČKA   
Bralna torbica, v kateri je knjiga, zvezek za ustvarjanje, barvice, didaktična igra se je v vseh igralnicah 
zaključila. Vsak otrok jo je dobil 3x, razen otrok, ki so se nam pridružili kasneje. Bralna torbica bo k 
otrokom potovala tudi v prihodnjem šolskem letu, saj opažamo zadovoljiv odziv staršev, predvsem pa 
veselje otrok, ko jo dobijo. 
 
• SODELOVANJE NA RAZPISANIH LIKOVNIH NATEČAJIH 
 Sodelovali smo na likovnem natečaju Igraj se z menoj, Zdravi junaki smo korenjaki, Okrasimo smrečico 
v Qulandiji. 
 
• DOŽIVETJA V VRTCU - OTROKOVA OSEBNA MAPA IN LIKOVNA MAPA Vse vzgojiteljice sproti vodijo 

otrokove osebne mape s fotografijami otrok (1 fotografija na mesec) ter komentarjem vzgojiteljice in 

otroka. Tudi likovne mape so se tekom leta polnile z zanimivimi likovnimi izdelki otrok. Otroci, ki so se 

nam v vrtcu pridružili v mesecu aprilu in kasneje teh mapic v letošnjem šolskem letu nimajo.  

• GLASBENE URICE       
Potekajo v veselem, razigranem vzdušju vsak torek, letos samo v 3. oddelku. Otroci so spoznali že veliko 
novih glasbenih vsebin in tudi pesmi. Glasbenih uric se z velikim veseljem udeležujejo in pri njih 
sodelujejo. 
 
• NEMŠKO JE ZABAVNO      
Dejavnost se izvaja vsak petek v zeleni igralnici. Letos jih izvaja vzgojiteljica predšolskih otrok-
pomočnica vzgojiteljice Polonca Colnarič, otroci so pripravljeni sodelovati in spoznavati zanimive 
nemške igre, pesmi, reševati delovne liste, zato bomo z dejavnostjo nadaljevali tudi v prihodnje. 
 
• ČAR PRAVLJIC IN DRUGIH DOGODIVŠČIN  
Pravljice v knjižnici so poslušali otroci vseh oddelkov vsaj dva krat. Otroci so v knjižnici umirjeni, 
poslušajo in sprašujejo. Všeč so jim police polne knjig, katere lahko vedno po svojih željah ogledujejo 
in listajo. Zaradi pomanjkanja časa se pravljic nismo udeleževali in verjetno bo v prihodnje tudi tako, 
zato bomo knjižnico obiskovali priložnostno, z dogovorom s knjižničarko. 
 
 • MIŠKINA ŠOLA RAČUNALNIŠTVA       
Vsak petek gredo najstarejši otroci v računalniško učilnico v šoli. Otroci že lepo rokujejo z miško, 
tipkovnico. Spoznali so že nekaj iger, ki jih zelo pritegnejo, predvsem pa jih je pritegnil labirint, 
sestavljanke, razvrščanje po barvi ... 
 
 • PLAVALNI TEČAJ 
Letos se je ponovno izvajal v mesecu decembru pod okriljem Plavalnega kluba Term Ptuj. Tečaja se je 

udeležilo 6 otrok, vsi so se po začetnem strahu lepo prilagodili na vodi in tekom tedna lepo 

napredovali. Po pritožbah glede izvajanja letošnjega plavalnega tečaja upamo, da bodo cene v 

prihodnjem šolskem letu plavalnega kluba Kurent ponovno sprejemljive za nas. 

 

6. PROJEKTI                   



Sodelovanje v posameznih projektih smo že zaključili, poročila teh pa so v prilogi. 

Priloga: 1 Poročilo projekta PRAZNOVANJE KULTURNE DEDIŠČINE 

 

7. REALIZACIJA VZGOJENO IZOBRAŽEVALNEGA DELA V ŠOLSKEM LETU 

2018/2019 

Je potekala po načrtu, uspeli smo realizirati vse zastavljeno v posameznih mesecih:  

SEPTEMBER 
V septembru je bilo v vrtec vpisanih 40 otrok, od tega le 4 otroci novinci. Smeh je kmalu zamenjal jok 
in otroci z veseljem prihajajo v naš vrtec. Tako smo v septembru v vseh skupinah imeli uvajalno 
obdobje, otroci so se privajali na vrtec, igralnice, vzgojiteljice, otroke, oblikovali pravila v skupinah… 
Praznovali smo prvi jesenski dan, z lutkovno predstavo vzgojiteljic Veveričja shramba in pokukali v 
veliko košaro jesenskih pridelkov, katere so otroci tipali, vonjali, okušali in tako preživeli lep uvod v 
pisano jesen. Tudi v prihodnje smo veliko rokovali z jesenskimi pridelki, plodovi, bivali v naravi in 
raziskovali gozd. Prav tako smo sodelovali v akciji Atletske zveze Slovenije, in sodelovali na najbolj 
množičnem teku otrok v Sloveniji. V sredo 19. 9. 2018 so se tudi vsi naši otroci udeležili Množičnega 
teka, in pretekli ali prehodili razdaljo 100. metrov. Tudi v letošnjem šolskem letu nas je že na začetku 
obiskala zobna asistentka (6. 9. 2018) in otrokom pokazala kako se pravilno ščetka, kako pomembna je 
zdrava prehrana za zdrave zobe, kako je potrebno omejiti uživanje sladkorja in sladkih pijač. Nega zob 
v predšolskem obdobju je zelo pomembna, zato ob pomoči zobne asistentke in vzgojiteljev že nekaj let 
izvajamo preventivne zobozdravstvene aktivnosti. Vse leto tako poteka vzgojno delo, ki zajema skrb za 
zdrave zobe, kjer se izvaja redno umivanje zob po zajtrku. Zobna asistentka nas bo obiskovala in tako 
preverjala ali otroci redno in pravilno ščetkajo svoje zobke. Zobne ščetke nam je že v mesecu 
septembru podaril Rdeči križ Žetale. 
 

OKTOBER 
Je bil v znamenju priprav in izvedbe aktivnega sodelovanja na občinskem prazniku ter aktivnosti ob 
tednu otroka (1.- 7. 10. 2018), katere vedno obogatimo in popestrimo glede na želje in interese otrok. 
Letošnje geslo je bilo: PROSTI ČAS. V našem vrtcu smo teden otroka začeli z igralnim dnevom nekoliko 
drugače, saj so si lahko otroci prinesli v vrtec svoje igrače in se z njimi skupaj z vrstniki igrali. Teden smo 
nadaljevali s kino dnevom in peko pokovke. Ta dan so si v vrtec pripeljali tudi svoja kolesa in poganjalce 
ter se vozili z njimi na šolskem igrišču in najmlajši na terasi vrtca.  V sredo smo si ogledali predstavo 
Miškinega gledališča Čarobna Vililandija, v četrtek pa smo se sladkali s palačinkami, ki smo si jih spekli 
kar sami. Prav poseben dan je bil v petek, ko so nas obiskali dedki in babice in z nami preživeli prijetno 
športno dopoldne, katerega smo zaključili pri lovskem domu z rajalnimi igrami, katerih so se iz otroštva 
spomnili dedki in babice. Tako so ves teden potekale vsebine, ki jih otroci počnejo v svojem prostem 
času. Z nastopi najstarejših otrok iz vrtca smo aktivno sodelovali tudi na osrednji prireditvi občinskega 
praznika občine Žetale in naslednji dan na prireditvi za starejše občane s temo od zrna do kruha. Otroci 
starejše igralnice so tako spoznali kako so pekli kruh nekoč, spoznavali različna žita, jih mleli in na obisku 
pri Dragici Butolen spekli pravi kmečki kruh. Dogajanje pa uprizorili na občinski proslavi. V petek 
19.10.2018 je potekal otroški kostanjev piknik s sladkanjem s kostanji. 
Mesec oktober pa je hkrati tudi mesec požarne varnosti. Otroci se seznanjajo s preventivnimi ukrepi, 

načini, kako ravnamo v nevarnih situacijah, in se seznanijo o delu gasilcev. V petek, 26. 10. 2018 je 

potekala evakuacija vrtca. Obiskali so nas gasilci in nas povabili na ogled gasilskega doma.  Povedali so 

nam, da je njihova naloga gasiti požare in pomagati ljudem ob naravnih in drugih nesrečah. Otroci so 

bili najbolj navdušeni nad vozili in gasilsko opremo. Tudi sami pa so se preizkušali v ciljanju tarče z vodo 

in pomirjali  gasilske čelade.  

NOVEMBER  
Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je bil tudi letos eden izmed osrednjih dogodkov  dneva slovenske 
hrane, ki smo ga obeležili v petek, 16. novembra 2018. S projektom želimo ozaveščati otroke in starše 



o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, spodbujati uživanje hrane lokalnih pridelovalcev, 
kajti zdrava in pravilna prehrana je predpogoj za boljše počutje, ohranjanje zdravja in s tem zdravega 
načina življenja. 
V ta namen smo otrokom za zajtrk ponudili med, kruh in mleko in dan nadaljevali z delavnicami 

povezanimi s prehrano, saj smo pekli medenjaki, si pripravili limonado in se sladkali s sadnimi nabodali. 

Otroci iz rumene in oranžne igralnice smo obiskali zobozdravstveno ordinacijo v Žetalah, kjer so otroci 

opravili sistematske preglede. Opažamo, da veliko otrok še nima izbranih zobozdravnikov, kar pomeni, 

da k zobozdravnikom ne hodijo in posledično so zobje dokaj napadeni. Obiskala pa nas je tudi 

logopedinja ga. Irena Varžič (otroke iz rumene in zelene igralnice) in z njimi izvajala delavnice z 

naslovom: Spodbujanje razvoja artikulacije predšolskega otroka. 

DECEMBER 
V torek, 4. 12. 2018, smo imeli v vrtcu popoldanske ustvarjalne delavnice s starši. Starši so skupaj z 
otroki izdelovali laternice iz steklenih kozarcev, katere so tudi okrasili.  Med izdelovanjem so starši imeli 
možnost obiskati »stojnico«, bogato z izdelki vzgojiteljic in otrok. Starši in otroci so nesli domov različne 
izdelke, s katerimi si bodo polepšali praznične dni. Mi pa smo tako zbrali prostovoljne prispevke za 
nabavo igrač za naše otroke. Dišalo je tudi po piškotkih, katere se za vse prisotne spekli otroci iz vseh 
igralnic z vzgojiteljicami in pomočnicami. 
Po končanih delavnicah smo v laternicah prižgali še svečke in se v soju drobnih lučk, z roko v roki podali 

na pohod.  

Otroci so tudi letos nestrpno čakali Božička in njegova darila. V vrtcu so mu napisali pismo s svojimi 

željami in ga oddali na pošti ter se tako seznanili še s pošto. Zelo so se razveselili obiska poštarja Janija, 

ki je vsakemu otroku prinesel Božičkovo pismo - vabilo na srečanje z njim. Pričelo se je odštevanje s 

prav posebnimi koledarji in zanimivimi dejavnostmi do obiska Božička. Končno je prišel petek 14. 12. 

2018, ko so se nam v vrtcu pridružili še ostali otroci naše občine, ki vrtca ne obiskujejo. Tako je 76 otrok 

nestrpno pričakovalo prihod Božička. 

Najprej smo jim strokovne delavke pripravile prestavo o Zvezdi Zaspanki, kateri so otroci z velikim 

veseljem prisluhnili. Otroci so se Božička zelo razveseli, prav tako njegovih daril. V zahvalo so mu zapeli 

nekaj pesmi. 

Zatem je Božiček šel še v vsako igralnico. Veselja med malčki ni manjkalo, saj so v igralnicah dobili še 

nove igrače, da bodo dnevi v vrtcu še zabavnejši. Otroci so se za darila zahvalili z nasmehom na licih in 

pristnim otroškim veseljem.  Božička so povabili, naj jih naslednje leto spet obišče. 

Tudi letos smo v vrtcu skupaj praznovali prvi zimski dan. Vsi v vrtcu dobro vemo, da je zima čas, ko so 

dnevi mrzli in da se moramo dobro obleči. Ogledali smo si lutkovno predstavo strokovnih delavk vrtca 

z naslovom Babica zima in si pripravili čajanko. Otroci so predstavi z zanimanjem prisluhnili, se o njej 

pogovorili, zatem pa rajali ob veseli glasbi zimi v pozdrav. 

Plavalni tečaj se je tudi letos izvajal v mesecu decembru pod okriljem Plavalne. Tečaja se je udeležilo 6 

otrok, vsi so se po začetnem strahu lepo prilagodili na vodi in tekom tedna lepo napredovali. Otroci  

iz zelene igralnice so opravili sistematski pregled v zobozdravstveni ordinaciji. 

JANUAR 
Zasneženi hribček za vrtcem nas je kar klical, da se zapodimo po njem. Skupaj smo se  kotalili po snegu, 
se sankali po hribčku, se smejali in veselili toliko časa, dokler nas ni začela lotevati utrujenost. Zima nas 
je letos razveselila z kar nekaj snega, zato se lahko otroci vsakodnevno igrajo na njem. V mesecu 
januarju spoznavamo koledar, dneve v tednu, živali v gozdu in skrb zanje…. Lovec iz lovske družine 
Žetale pa nas je letos obiskal 15.2.2019. 
 
FEBRUAR 



V mesecu februarju nas je obiskal lovec in nam ob nagačenih živalih, ki otroke najbolj pritegnejo 
predstavil divje živali v našem okolju in njihove značilnosti. 12.2.2019 nas je obiskala zobna sestra in 
nam ob pravljici o zobni ščetki poučila o pomenu umivanja zob in otrokom pokazala pravilno ščetkanje 
zob. Pogovor je tekel tudi o slovenskem kulturnem prazniku in Francetu Prešernu v skladu z razvojnimi 
zmožnostmi otrok v posameznem oddelku. 
 
MAREC 
Letošnji začetek marca je potekal v znamenju pusta in pustnih norčij. Dejavnosti smo prilagodili pustu, 
vrtec pustno okrasili, na sam pustni torek pa prišli v vrtec v pustnih kostumih in si ogledali predstavo 
vzgojiteljic Mišek se šemi. Obiskale so nas Žetalske kmečke žene s slastnimi krofi in pustna šema »rusa« 
z muzikantom, ki je otroke zelo razveselila. Otroci iz zelene igralnice so se pripravljali za nastop na 
občinski prireditvi ob materinskem dnevu. Tudi v ostalih dveh igralnicah pa smo se veliko pogovarjali 
o mamicah in družinah. Ogledali smo si predstavo Miškinega gledališča Žabica Brokolina in polž 
Sladkosned. 14. 33 2019 smo imeli odprta vrata vrtca in medse povabili otroke naše občine, ki vrtca še 
ne obiskujejo. Odziv je bil nad pričakovanji, saj se je zbralo res veliko otrok s svojimi starši. Najprej smo 
si ogledali predstavo vzgojiteljic Mojca Pokrajculja, na kratko predstavili naš vrtec in se potem podali v 
igralne kotičke posameznih igralnic. S pravljico Hopek išče pomlad smo obeležili prvi pomladni dan. 
 
APRIL 
Projekt Pasavček je v našem vrtcu potekal že sedmič. Čeprav smo majhna vas, je po njej speljanih kar 
nekaj prometnih cest. Mimo pelje tudi ena izmed glavnih cest  Podlehnik  – Rogatec, po kateri vozniki 
velikokrat  ne upoštevajo prometnih predpisov in s tem ogrožajo vse nas. Ker vedno pogosteje 
opažamo, da otroci niso pravilno pripeti med vožnjo, sedijo spredaj in ker starši vse preveč uporabljajo 
mobilne telefone med vožnjo, smo se znova odločili, da se priključimo k projektu ter s tem otroke in 
starše osvestimo o pravilnem ravnanju v prometu, upoštevanju pravil, pravilne vožnje ter o tem, kako 
je vse to življenjsko pomembno. V okviru projekta smo strokovne delavke z otroci izvajale različne 
dejavnosti, primerne starosti otrok.  Obeležili smo dan knjige s prebiranjem različnih knjig in rednim 
obiskom Potujoče knjižnice. V petek 19. 4. 2019 smo izvedli Cicidan v obeh starejših igralnicah in se 
izkazali z uspešnim reševanjem prejetih pol z različnimi nalogami. Kar dvakrat so nam obisk obljubili 
študentje iz projekta Medimedo a jih na žalost v našem vrtcu v letošnjem šolskem letu ni bilo. Imamo 
pa rezerviran termin za prihodnje šolsko leto v kolikor bo to kaj bolj obveljalo. Kljub temu so otroci 
imeli možnost vživljati se v vloge zdravnikov, pacientov v kotičkih igralnic. V torek, 16. 4. 2019 smo 
izvedli nastop za starše. Otroci in starši so se tega dne zelo veselili. Najprej se je predstavila rumena 
igralnica z Zajčkovo hišico, zatem je sledil ljudsko obarvan nastop otrok iz zelene igralnice, ob koncu pa 
še posnetek najmlajših otrok, katerega pozitivno prakticiramo že nekaj let. Obeležili smo tudi dan 
vseslovenskega petja s prepevanjem otroških  pesmi ob spremljavi na klavir.  
 
MAJ 
V začetku meseca nas je obiskala zobna asistentka ter poudarila viden napredek vseh otrok pri 
pravilnem ščetkanju zob. Ob dnevu vrtca - šole smo si ogledali glasbeno pravljico v izvedbi glasbene 
šole Karol Pahor Ptuj. Zaključili smo projekt Unicef in denar od vseh treh prodanih punčk nakazali 
Unicefu ter s tem omogočili cepljenje trem otrokom v ogroženih državah proti šestim nalezljivim 
boleznim. Zahvala družinam, ki so izkazale svojo humanost, svet je lepši, dokler v sebi čutimo potrebo 
po humanosti. 
Obeležili smo dan sonca in sedaj vsakodnevno skrbimo za zaščito pred njim. Izvedli smo tudi zaključno 

druženje s starši. Dobili smo se v Olimju pri koči pri čarovnici. Najprej smo si ogledali predstavo ter si 

zatem ogledali pravljični gozd. Nadaljevanje dneva, verjamemo, da so družine v omenjeni okolici 

preživele lepo.  23. 5. 2019 pa nas je obiskala medicinska sestra in nam predstavila pomen skrbi za 

lastno varnost. 

 

JUNIJ 
Izvedli smo pohode v okviru projekta Mali sonček ter MINI KROS.  



Šest MINIMATURANTOV je obiskalo župana in občinsko upravo. Dejavnosti smo nadaljevali vse do 
konca meseca, ko so se nekateri otroci od nas poslovili, spet drugi pa bodo z nami preživeli pestro in 
kar se da dolgo poletje. 
 

8. SODELOVANJE S STARŠI 

Pot do staršev smo si uspeli dokaj uspešno utreti, kar se odraža v njihovi prisotnosti na vseh govorilnih 

urah, roditeljskih sestankih in ostalih srečanjih. Lahko poudarimo, da je  udeležba v vseh oddelkih na 

različnih srečanjih do sedaj bila izredno dobra. 

a/ POGOVORNE URE 
Pogovorne ure potekajo načeloma vsak prvi torek v mesecu, seveda pa prihaja tudi do odstopanj, o 
katerih so starši pravočasno obveščeni. Izvedli smo vseh 8 načrtovanih pogovornih ur. 
 
b/ RODITELJSKI SESTANKI 
Realizirali smo oba načrtovana roditeljska sestanka. Udeležba je bila po posameznih oddelkih različna, 
v večini pa je bil odziv zelo dober. Na prvem sestanku smo staršem predstavili letni delovni načrt 
oddelka in skupaj smo si izbrali srečanja in sodelovanja v prihodnje. Na zaključnem roditeljskem 
sestanku smo jim predstavili realizacijo dela v tem šolskem letu, načrte za prihodnje šolsko leto in 
posnetke otrok pri posameznih dejavnostih v posameznih oddelkih. 
  
c/ SREČANJA OTROCI – VZGOJITELJICE – POMOČNICE VZGOJITELJIC – STARŠI 
Do sedaj smo izvedli decembrsko druženje s starši. Povabili pa smo tudi babice in dedke v mesecu 
oktobru. V mesecu aprilu je sledilo druženje s starši ob nastopu njihovih otrok, v mesecu maju pa še 
zaključno druženje z izletom v Olimje. 
 

9. STROKOVNO SODELOVANJE – IZOBRAŽEVANJE  

Vse strokovne delavke smo se udeležile srečanja študijskih skupin. Vsaka je bila prijavljena še na 

posamezno izobraževanje, z izvedbo katerih pa v letošnjem šolskem letu nismo imeli sreče, saj so le ta 

odpadla, so nas na seznamu prijavljenih spregledali, posredovali napačen datum izpeljave 

izobraževana... Tako sem se udeležila seminarja Gibalne dejavnosti v vrtcu.  

a/ Pedagoške konference 
V letošnjem šolskem letu smo realizirale vse načrtovane pedagoške konference. Prva konferenca je 
bila namenjena predstavitvi organizacije dela za tekoče šolsko leto, načrtovanju vzgojnega dela, izvedbi 
srečanj s starši,… Druga pedagoška konferenca je bila ob poletju, s pregledom realizacije LDN ob 
polletju ter se dotaknile načrtovanega za drugo polletje šolskega leta. Na tretji pedagoški konferenci 
smo pregledali kaj smo letos uspeli realizirati v vseh posameznih oddelkih, dotaknili smo se načrtov za 
poletno delo in organizacije ter razporeda dela za prihodnje šolsko leto. 
 
b/ Aktivi 
Delo v aktivih je potekalo načrtovano, veliko je bilo posvetovanja, usklajevanja, poročanja s posvetov 
in seminarjev…  
 
c/ Timsko načrtovanje in delo v tandemu 
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic so timsko načrtovale ob vsakem novem sklopu.  
Vsakodnevno je potekalo tudi delo v tandemu. Tako sta se povzeli refleksija in evalvacija dela v 

oddelku, načrtovalo se je delo za naslednji dan. V tandemu so se izdelovali tudi različni didaktični 

pripomočki. Ta oblika načrtovanja se je glede usklajevanja dela v oddelkih izkazala kot zelo dobra. 

č/ Študijske skupine 
Vse udeleženke smo se udeležile študijskega srečanja na Ptuju, 5. in 6. novembra. 



 

10.   ZOBOZDRAVSTVENO IN ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
Aktivno smo sodelovali s koordinatorko za zdravje zob, katera nas je obiskala (6. 9. 2018, 7. 11. 2018, 

12. 2. 2019 in 7. 5. 2019).  V vseh oddelkih se redno vodi evidence ZHN, razkuževanja igrač in 

preoblačenja perila. Izvajali smo še vsakodnevno praktično umivanje zob  v vrtcu. 

                 
Simona Krčar,   

                                                                                                              pomočnica ravnateljice za vrtec  
 
 
 

      
 

III. ZAKLJUČEK 

 

Iz predstavljenega je razvidno, da realizacijo načrtovanega LDN za šolsko leto 2018/2019 sistematično 

spremljamo, da zagotavljamo z zakonom in podzakonskimi akti predpisan obvezen in razširjeni 

program oz. predpisan kurikulum za vrtce, ter da stremimo h kakovosti, pestrosti, varnosti in 

raznolikosti ter mulditisciplinarnosti izvedbe življenja in dela na šoli in v vrtcu, z medsebojnim 

povezovanjem in v povezovanju z lokalno skupnostjo ter širše. 

Podobno kot večina projektov potekajo tudi aktivnosti vzgojnega načrta celo šolsko leto, zato bo 

realizacija le-teh podrobneje predstavljena v končnem poročilu.  

Ker je mapa vzgojnih ukrepov 'prazna', pomeni, da večjih vzgojnih problemov v prvem polletju ni bilo, 

manjše pa smo, kakor so poročali razredniki na pedagoških konferencah in vzgojiteljice, katerih 

polletno poročilo je priloga k zapisniku zadnje konference, reševali sproti. 

 

 

Žetale, 31. 1. 2019 

Številka: 6006-1/2019-1 

 

 

Lidija Šešerko,                                                                                                                   dr. Silvestra Klemenčič, 

predsednica sveta zavoda                                                                                                 ravnateljica 

 


