Zasebni vrtec Ela-Ela, Enota Lara,
Gasilska cesta 9,4208 Šenčur

LETNI DELOVNI NAČRT VRTCA ELA-ELA, LARA ZA ŠOLSKO LETO

SEPTEMBER 2018

I. UVOD

Letni delovni načrt vrtca je dokument, ki opredeljuje obseg, vsebino in izvajalce posameznih nalog s področja
vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok, ki jih bomo strokovni delavci vrtca realizirali v šolskem letu 2018/19.
Namenjen je delavcem vrtca, otrokom in staršem, članom organov upravljanja vrtca in ustanovitelju.

VREDNOTE VRTCA

Naše delo temelji na upoštevanju vrednot kot so znanje, spoštovanje, ustvarjalnost; odgovornost, delavnost,
sodelovanje, poštenost, natančnost, doslednost, strokovnost, strpnost …

POSLANSTVO VRTCA

Ob upoštevanju načel in ciljev kurikula, zagotavljamo kakovosten vzgojno-izobraževalni program v sodelovanju z
zaposlenimi v vrtcu, s starši in okoljem. S pozitivno naravnanostjo, vključevanjem humorja, skrbimo za prijetno
bivanje v enoti Šenčur in Cerklje.

VIZIJA VRTCA

Z medsebojnim sodelovanjem, znanjem in odgovornostjo bomo zagotavljali pogoje za varno, zdravo in
ustvarjalno bivanje v vrtcu.

PODATKI O VRTCU

Vrtec Ela-Ela, enota Lara izvaja programe predšolske vzgoje v skladu z Zakonom o vrtcih. Z odlokom o
ustanovitvi javno vzgojno – izobraževalnega zavoda je ustanovitelj navedenega zavoda Špela Rihtaršič.

Poslovni čas vrtca od ponedeljka do petka je od 6.30/ 7.00 do 16.00 / 16.30 ure sproti pa se prilagaja potrebam
staršev.

Vrtec posluje vseh dvanajst mesecev, tudi v mesecu juliju in avgustu, ne glede na število prijavljenih otrok.

Ime vrtca: Zasebni vrtec Ela-Ela, Enota Lara Sedež vrtca: Gasilska cesta 9,4208 Šenčur

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj, v vrtcu izvaja pedagoško vodenje ravnateljica v pomoč
po potrebi pristopi pomočnica pedagoške vodje Andreja Koler Križe.

Direktorica; Špela Rihtaršič, . Telefon: 040/755-027

Pedagoška vodja: Andreja Koler Križe

Dipl. Vzgojiteljica Tjaša Korbar

Dipl. Vzgojiteljica Andreja Novšak

Vzgojiteljica pred. otrok Maja Lah

Vzgojiteljica pred. Otrok Teja Boncelj Teraž

Vzgojiteljica/ Svetnica Ema Jagodic ( Mentorica za strokovne izpite)

E-naslov: info zasebnivrtec-elaela.si

»Otroci so naša prva misel, zato s kakovostnim delom zagotavljamo varnost, učenje in ugodno klimo.«

URNIKI DELA
Urniki dela so razvidni iz LDN enot vrtcev (Priloga št. 1). Med letom se prilagajajo številu
prisotnosti otrok.
Urniki so narejeni z upoštevanjem:
•

poslovnega časa enot vrtcev,

•

prihodov in odhodov otrok,

•

pokrivanje 4 - urne sočasnosti v oddelkih II. starostne skupine,

•

pokrivanja 6 - urne sočasnosti v oddelkih I. starostne skupine (št. oddelkov krat 0,33 pom.

vzgojitelja),
•

pokrivanja 6 in 5 - urne sočasnosti v kombiniranem oddelku z najmanj 4 otroci I. starostne

skupine,
NAPREDOVANJE V NAZIVE IN PLAČILNE RAZREDE
V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Kolektivno
pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja, Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne
razrede in drugo predpisano zakonodajo bomo napredovali delavce v nazive.

PROGRAM MENTORSTVA
Po potrebi bomo omogočili mentorstvo pripravnikom oz. strokovnim delavkam, ki se pripravljajo na
strokovni izpit. V šolskem letu 2018/2019 je predvidena ena kandidatka.

PROGRAM PROMOCIJE ZDRAVJA ZAPOSLENIH V VRTCU
S primernimi ukrepi bomo poskušali zmanjšati ali odpraviti negativne vplive dela in delovnega okolja na
zdravje ter spodbuditi delavce k oblikovanju zdravju naklonjenega življenjskega sloga.
V vrtcu smo ustanovili skupino za promocijo zdravja, kateri predstavniki po enotah spodbujajo ostale
zaposlene k zdravemu načinu življenja. Ukrepi, ki smo jih že izvedli v preteklem šolskem letu so bili naslednji:
•

Spodbujanje zaposlenih k pitju vode (nabava novih vrčev po enotah)

•

Spodbujanje k pozitivnemu mišljenju in ustvarjanju sproščenega vzdušja v vrtcu

•

Občasna telovadba zaposlenih med odmori

Hkrati vrtec zaposlenim omogoča:

1. Vsako leto zagotovimo ustrezno delovno obleko in delovno obutev s certifikatom, ki ustreza
določenim kriterijem (proti-drsni, higienski, anatomski,..)
2. zdravo in kvalitetno prehranjevanje v vrtcu (2 obroka, sadje in napitki).

Naš vrtec je hiša odprtih vrat, v kateri se aktivno vključujemo v proces vseživljenjskega učenja,
razvijamo sposobnosti funkcionalnega znanja in stremimo k oblikovanju raziskovalne inodgovorne osebnosti
vsakega posameznika.

PROGRAM VRTCA

Dnevni program vzgoje in varstva otrok od enega do petega leta starosti
Vsem otrokom bomo zagotovili prijetno in sproščeno bivanje v vrtcu, varno počutje,
sprejetost, učenje, zdrav telesni in duševni razvoj ob upoštevanju enakih možnosti, različnosti,
individualnih posebnosti in spoštovanju otrokovih pravic.
V posameznem razvojnem obdobju bomo sledili globalnim ciljem glede na starost, razvojni
razpon posamezne skupine in glede na razvojno stopnjo posameznega otroka. Cilji so
opredeljeni v KURIKULU ZA VRTCE in preko šestih področij dejavnosti zajemajo celoten spekter
otrokovega razvoja.
Življenje otrok v vrtcu se ciljno in vsebinsko načrtuje v vsaki enoti vrtca, v skladu z načeli
kurikuluma, preko katerih:
•

otrokom omogočamo večjo individualnost, možnost izbire,

•

oblikujemo pogoje za izražanje, prepoznavanje in sprejemanje razlik,

•

upoštevamo in spoštujemo zasebnost in intimnost,

•

posvečamo veliko pozornost interakciji med otroki ter med otroki in odraslimi,

•

zagotavljamo pestro in uravnoteženo ponudbo različnih področij dejavnosti,

•

kritično vrednotimo na ravni načrtovanja, organizacije in dela vrtca,

IZHODIŠČA:
• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, • Zakon o vrtcih in drugi normativni akti s področja
predšolske vzgoje,
oddelek vrsta oddelka, starostno obdobje
število otrok
vzgojitelj pomočnik vzgojitelja

• Zakon o zavodih,
• Kurikulum za vrtce,
• Konvencija o otrokovih pravicah,
• Programi družbenega okolja,
• Letni delovni načrti enote,
• Evalvacija Letnega delovnega načrta vrtca preteklega šolskega leta.

PREDNOSTNA NAČELA:
• načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu,
• načelo uravnoteženosti,
• načelo sodelovanja s starši,
• načelo kritičnega vrednotenja,
• načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega izpopolnjevanja.
CILJI :
• odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke,
• uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, ki hkrati ne onemogoča
poglobljenosti na določenih področjih,
• omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino,
• oblikovanje pogojev za nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno
pripadnost, telesno in duševno konstitucijo,
• upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok,
• dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu,
• rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu,
• strokovna odgovornost vrtca in njihovih strokovnih delavcev,
• povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu,
• izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.
PRIORITETNE NALOGE

izobraževanja je tudi ena najpomembnejših podlag za oblikovanje stabilne družbe prihodnosti. V letošnjem
šolskem letu pa bomo poglobljeno obdelali naslednje module:
– Izobraževanje Več kot vzgoja , Zmorem Sam, viden, slišan – opažen.

Skrb za sočloveka je tudi pomembna domena pri načrtovanju aktivnosti v zvezi z zdravjem na delovnem mestu.
Izbiramo možnosti rekreacije za kolektive in kulturne aktivnosti za naše zaposlene.

PROJEKT “KO SE STARO ZAPRE, SKOK V NEZNANO VABI TE”
V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s projektom tako, da bomo pri obeh starostnih skupinah skrbeli za
sistematično vključevanje gibanja in čustvene inteligence čarobnih otrok. Pri delu v oddelkih bomo nadgrajevali
posamezna področja druge faze učenja masaže za umiritev stresa, kot spodbujanje asociativnega mišljenja..
Ključno vlogo koordiniranja bo imela, Anita Koci Šerja, ki bo na sodelavce prenašala znanja s področja in primere
dobrih praks.
V okviru aktivov bomo imeli delavnice, na katerih bomo evalvirali posamezne aktivnosti, vodila jih bo Špela
Rihtaršič ali Andreja Koler Križe.
Cilji projekta so vzpostavitev oziroma nadgradnja ustvarjalnega in inovativnega učnega okolja za dvig splošnih
kompetenc, oblikovanje in implementacija pedagoških strategij, metod in oblik dela.

LETNI DELOVNI NAČRTI ENOT IN ODDELKOV
Tematske sklope v skupinah in enotah bomo oblikovali skladno s cilji in področji dejavnosti kurikuluma,
koledarjem in dogodki v okolju, interesi in pobudami otrok in staršev. Trudili se bomo oblikovati prijetno, zdravo in
stimulativno okolje in zagotavljati fleksibilnost ter pravico do izbire. Vsaka od enot našega vrtca deluje po svojem
Letnem delovnem načrtu vrtca, hkrati pa se s skupno vizijo in skupnimi cilji povezuje v celoto. Letni delovni načrti
enot so priloga Letnemu delovnemu načrtu vrtca. (priloge).
IGRA
Strokovni delavci vrtca ugotavljamo, da je v zadnjem času igra kot spontana, ustvarjalna, notranje motivirana,
otroku prijetna dejavnost, mnogokrat zapostavljena, prav zaradi mnogih aktivnosti ali projektov. Kurikulum za
vrtec pravi, da je igra tista dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje. V
igri se prepletajo in povežejo različna področja kurikula, kar je za predšolske otroke smiselno in strokovno
utemeljeno. Zato bomo v tem šolskem letu igri naših otrok posvečali več pozornosti. OBOGATITVENE
DEJAVNOSTI VRTCA
Nekatere obogatitvene dejavnosti bodo vodili strokovni delavci samostojno, nekatere bomo izvajali s pomočjo
zunanjih izvajalcev. Namen je popestriti vsakodnevne dejavnosti kurikuluma.

Otroci od drugega leta starosti bodo sodelovali v programu
.
Program vodi vzgojiteljica Tjaša Korbar. V pomoč so ji koordinatorji po enotah. Gibalno športni program je
sestavljen iz štirih podprogramov oziroma stopenj, ki se vsebinsko smiselno dopolnjujejo in nadgrajujejo. Pomeni
obogatitev področja gibanja v vrtcu, saj zajema raznovrstne gibalno športne dejavnosti s pestrimi športnimi
pripomočki, ki predstavljajo osnovne elemente različnih športnih zvrsti.

1. Cerkljanski družinski tek-September
Kostanjev piknik-Oktober

Zajtrk s starši-November

Decembrske delavnice-December
Obisk doma za ostarele.December
Sankanje-Januar
Predstava vzgojiteljev za otroke-Januar
Noč v vrtcu-Februar
Pustni karneval-Februar
Predstava otrok za dan žena/materinski dan-Marec
Spomladanski piknik za družine-Marec
Obisk Kekčeve dežele-April
Pohod s starši-Maj
2. Cerkljanski družinski tek-Maj
Tabor v Bohinju-Junij
Pravljične urice-Celo leto, drugi torek v mesecu
Bralni nahrbtnik

SEJEMO
Otroci bodo skupaj z vzgojitelji oblikovali vrt, posejali semena, vrt obdelovali in urejali, pobirali
pridelke, jih pripravili za uživanje ter jih pojedli. Vsa opravila, ki so potrebna za obdelovanje
vrta, bodo izvajali otroci, odrasli bodo pri tem le pomočniki, koordinatorji in svetovalci.
Cilj projekta je: Otroci preko projekta spremljajo razvoj rastline od semena do plodov in
spoznavajo svojo vlogo pri uspevanju vrtnega ekosistema.

SLOVENSKI ZAJTRK
Že tradicionalni projekt bomo letos obeležili v oddelkih bomo pripravili različne dejavnosti, povezane s prehrano,
prehranskimi navadami, gibalnimi dejavnostmi. K našem tradicionalnem zajtrku bomo povabili tudi starše.

DODATNE DEJAVNOSTI ZA OTROKE DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA V IZVEDBI ZUNANJIH
IZVAJALCEV
Dejavnosti potekajo v popoldanskem času in jih starši plačajo.
Možnost smo ponudili naslednjim izvajalcem:
•Jezikovna šola / tečaj angleškega jezika/ponudba ,

• Glasbena šola za predšolske otroke Tri ptičice

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI:
Jeseni – Kmetija
peka kruha, jahanje konja, molža krave, ogled čebelnjaka, pobiranje hrušk/jabolk, predstavitev kmetijskih strojev,
košnja trave, kurjenje ognja, pohod …
Pozimi – smučanje
smučanje, igre na snegu …
Spomladi – pravljična dežela
obisk Pravljičnega gozda, srečanje s škratom….
Poleti – letovanje
Igre ob jezeru in v vodi, plavanje, program: postavitev šotora, izdelava splava, poslikava gusarske bandane in
izdelava gusarske priponke …

SVETOVALNO DELO
Svetovalno delo v vrtcu vodi svetovalna delavka Andreja Koler Križe. Njeno delo zajema svetovalno delo z otroki,
strokovnimi delavci, starši in vodstvom.
Področja dela:
1. SVETOVALNO DELO Z OTROKI, STARŠI, TER STROKOVNIMI DELAVCI V ODDELKU IN OSTALIMI
INSTITUCIJAMI, v zvezi:

• s težavami, ki izvirajo iz otrokovega socialnega okolja (trpinčenje, zlorabe, razdor družine, romska problematika,
čustvene težave …),
• s težavami otroka v skupini (nemirnost, ne vključenost, izstopanje …),
• z motnjo pozornosti v povezavi s hiperaktivnostjo in upočasnjenim razvojem ...),
• z razvojnimi težavami otrok,
• s težavami novo sprejetih otrok,
• z oblikovanjem individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami,
• z vzgojno problematiko na splošno (kadar se starši ne znajdejo kako z otrokom, ko strokovne delavke opažajo
neke spremembe pri otroku ...),
• z organizacijo »Šole za starše«,
• s sodelovanjem s starši,
• z individualnimi razgovori s starši zaradi pomoči pri vzgojni problematiki otroka,
• z informiranjem, nudenjem pomoči pri komunikaciji z zunanjimi institucijami, pomočjo pri vključevanju staršev v
sooblikovanje in izvajanje izvedbenega kurikuluma in oblikovanja podobe vrtca.

SVETOVALNO DELO S STROKOVNIMI DELAVCI V ODDELKU

• obiski oddelka s ciljem opazovanja vodenja skupine, izvajanja programa po področjih dejavnosti, metod in
tehnik dela strokovnih delavcev,
• spoznavanje in opazovanje otrok, sodelovanje in interakcije med njimi in v odnosu do otrok,
• pogovor s strokovnimi delavci v zvezi z aktualno tematiko, izboljšati kakovost sodelovanja znotraj oddelka,
interakcij vseh vključenih, nuditi pomoč pri spremljanju otrokovega razvoja,
• izdelava usmeritev za diagnostične pripomočke za spremljanje otrokovih težav in pomoči pri reševanju teh
težav,
• usmeritve za delo s starši glede otrokovega razvoja,
• ustvarjanja na področjih, kjer se posameznik najde, se čuti še posebej uspešen,
• pomoč in podpora novo zaposlenim sodelavcem in njihovim mentorjem,
• spremljanje vključenosti strokovnih delavcev v posamezne aktivnosti. Po pripravljenem delovnem načrtu se bo
vključevala v oddelku , kjer bo potreba.

NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, EVALVACIJA PROGRAMA V ODDELKIH

• posvetovanje s strokovnimi delavci v zvezi z načrtovanjem dela v oddelkih
• timsko sodelovanje v zvezi s problematiko določenega otroka z namenom nudenja pomoči; na podlagi pobude
strokovnega delavca se oblikuje strokovni tim, ki ga vodi svetovalna delavka.

SODELOVANJE Z VODSTVOM (strokovni kolegij, aktivi, zbor vzgojiteljev, drugo …)

• sodelovanje pri načrtovanju letnega delovnega načrta vrtca,
• sodelovanje pri razvoju vrtca in uvajanju sprememb, (opredeljeno pod točko sodelovanja s strokovnimi delavci
vrtca).

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI
Avtobusni kombi prevozi Lombar
Kekčeva dežela

MOBILNO SPECIALNO PEDAGOŠKO DELO

Poudarki pri delu V letošnjem letu bo Anita Šerjak Koci nadaljevala s posredovanjem novih znanj s področja
specialne pedagogike V kolektiv želi prenesti znanja in izkušnje s področij: - Več kot vzgoja. Opazovanje otroka
znotraj skupine - podpora pozitivnemu vedenju, - analiza funkcije vedenja, - poročila o otroku.

Pri delu z otroki bo ohranili poudarek na socialnem učenju otrok in pridobivanju veščin socialnega vedenja in
interakcij, ter zavedanje čustev, ki so vezane na razvojni primanjkljaj otroka.

Svetovalna služba

Sodelovanje s svetovalno delavko bo potekalo osebno, preko telefona in elektronske pošte. Dogovor iz pred let
še vedno velja, da se vzgojiteljice, ki zaznajo težave pri otroku obrnejo najprej na svetovalno delavko, ki potem
naredi načrt ukrepanja. Če bo potreba, se bo v ta načrt vključila še sama.

ORGANIZACIJA PREHRANE IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA


Sestava/priprava jedilnikov za I. in II. starostno skupino otrok

Jedilnike organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima sestavlja in pripravlja tedensko /mesečno.
Vodenje evidence otrok z dietno prehrano
Organizator prehrane vodi Marijin Vrtec... Pred začetkom novega šolskega leta morajo starši otrok z dietno
prehrano prinesti zdravniško mnenje za pripravo dietne hrane za prihajajoče šolsko leto.


Sestava/priprava jedilnikov za otroke z dietno prehrano

Jedilnike za otroke z dietno prehrano organizator prehrane sestavlja in pripravlja tedensko skupaj s kuharico
dietnih obrokov. Pri sestavi upošteva priporočila in smernice zdravnika..
Nadzor priprave in razdeljevanja hrane poteka skozi vse leto. Faze priprave in razdeljevanje hrane morajo
potekati skladno s HACCP načrtom. HRANO DOSTAVLJA MARIJIN VRTEV PO ZAHTEVI HACCP.

Zdravniški pregledi zaposlenih
Zavod pripravi napotnico za zdravniški pregled, napoti zaposlenega na zdravniški pregled in vodi evidenco
zdravniških pregledov. Dejavnost poteka celo leto.

Tečaj varstva pri delu in požarne varnosti za zaposlene

Zavod vodi evidenco opravljenih tečajev varstva pri delu in požarne varnosti za zaposlene. 1 – krat ali 2 – krat
letno organizira izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na temo varstva pri delu in požarne varnosti.



Izvedba javnih naročil/zbiranje ponudb za živila, čistila in drugo
Preverjanje cen ter skladnosti s predračuni na prispelih računih za nakup živil in čistil.

Poteka celo leto.

Prioritetne naloge/aktivnosti, ki bodo potekale v šolskem letu 2018/19:





nove aktivnosti na področju organizacije dela, delovne obremenitve posameznika oz. delovnega
področja, boljše organizacijsko upravljanje,
podpora spremljanja in beleženja prisotnosti/odsotnosti na delu,
opolnomočenje za projektno vodenje, ,
izboljšanje medosebnih odnosov,

Strokovni aktiv za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev s temo: zdravstveno stanje otrok (okrogla miza s
pediatrinjo)
V oktobru bo Vrtec organiziral okroglo mizo na temo: zdravstveno stanje otrok. Ker se strokovnim delavcem
pogosto pojavljajo dileme in vprašanja, kdaj pa otrok ne sodi v vrtec, bo organizirano strokovno srečanje
strokovnih delavcev in pediatrinje.

Notranji nadzor nad izvajanjem kontrole igrišč, urejenosti in čiščenju igralnic in ostalih prostorov ter preprečevanju
legionele v vodovodnem omrežju
evidentiranje čiščenja in vzdrževanja igrišč, igralnic in ostalih prostorov v vrtcu (skladno z zakonodajo) ter
preprečevanje legionele v vodovodnem omrežju vrtca.

SODELOVANJE S STARŠI

Na ravni vrtca bodo starši sodelovali preko svojih predstavnikov v Svetu staršev.
Obveščanje staršev bo potekalo preko pisnih informacij, roditeljskih sestankov, individualnih pogovorov,
elektronske pošte, spletne strani, predavanj. Govorilne ure bodo potekale enkrat mesečno, prisotni bosta
vzgojiteljica lahko tudi pomočnica vzgojiteljice.

• roditeljski sestanki po oddelku (september 2018, april 2019, junij 2019)
• enkrat mesečno govorilne ure, oziroma po dogovoru s starši
• individualni pogovori glede na potrebe staršev (vsakodnevno)
• zbiranje naravnega in odpadnega materiala (čez celo šolsko leto)

• skupne prireditve, praznovanja ob različnih priložnostih

DELO STROKOVNIH ORGANOV VRTCA

V skladu s 60. členom ZOFVI so strokovni organi vrtca:
• vzgojiteljski zbor,
• aktivi strokovnih delavcev,
• strokovni kolegij,
• strokovna skupina.

Vzgojiteljski zbor

V vzgojiteljski zbor so vključeni vsi strokovni delavci vrtca. V letošnjem šolskem letu bo vzgojiteljski zbor
obravnaval naslednje vsebine:
• Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19
• Poročilo o vzgojno-izobraževalni dejavnosti za šolsko leto 2018/19,
• izhodišča za pripravo Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19,
• strokovna vprašanja, dileme, novosti v stroki.

Strokovni posveti enot

V strokovne posvete enote so vključeni strokovni delavci posameznih enot. Obravnavali bodo:
• Letni delovni načrt enote,
• strokovne in organizacijske teme,
• informacije kolegija,
• evalvacijo letnega delovnega načrta enote.

IZOBRAŽEVANJE

Se bodo lahko oblikovala na podlagi pogovorov, idej, skupnih interesov (odprto tekom leta, se vzpostavlja); poleg
tima bodo delovale strokovne skupine z določenimi cilji in z namenom izpeljave določene naloge.

Sodelovanje v strokovnih skupinah:

1. strokovna skupina za gibanje,
2. strokovna skupina za evakuacijo,
3. strokovna skupina na področju prometne vzgoje,
4. strokovna skupina za otroški kulturni abonma,
5. strokovna skupina za promocijo,
6. strokovna skupina za igrače,
7. strokovna skupina za okolje,
8. strokovna skupina za kulturo.

Šola za starše:

V okviru izobraževanj za starše, bomo izvedli pet predavanj;
Mag. Andreja Debeljaka

SODELOVANJE Z OKOLJEM

Sodelovali bomo v akcijah čistega okolja. Ki ga organizirata vsaka enota posamezno.

Za čim bolj kakovosten prehod otrok v šolo bomo otrokom individualno nudili korak do spoznanja PRVI KORAK V
ŠOLO.
Načrtujemo tudi svetovalne storitve, ki jih nudijo strokovni delavci.
Skupaj bomo uresničevali cilje s področja preventive v prometu.

Sodelovanje s Knjižnico

Otroci bodo obiskovali Knjižnico v skladu z načrtom dela v oddelkih. Vključevali se bomo v dejavnosti, ki jih
organizirajo.
Posamezni oddelki bodo sodelovali z različnimi institucijami ( knjižnice, galerije, domovi starejših občanov,
reševalna postaja, gasilski dom).

UPRAVLJANJE VRTCA

Svet staršev

Svet staršev deluje kot posvetovalni organ Zbora vzgojiteljev, pomočnikov vzgojiteljev in ravnateljice za
uresničevanje interesov otrok.. Vsak delegat ima tudi svojega namestnika. Prvi sklic Sveta staršev se določi v
prvem roditeljskem sestanku.

Vizija našega dela na področju sodelovanja s starši je prisluhniti staršem, upoštevati in realizirati konstruktivne
predloge, o katerih razpravljamo na sestankih, sprejeti kritiko, ki je upravičena in argumentirana, hkrati pa
postavljati meje na tistih področjih našega dela, za katere smo kot strokovni delavci kompetentni.

PROSTORSKI POGOJI

Notranji prostori:

Vrtec Ela-Ela posluje z dvema enotama: vrtec Ela-Ela, Gasilska cesta 9,4208 Šenčur in enota Lara, Grad 38,
4207 Cerklje na Gorenjskem.
Zunanje površine:

Igrišče v enoti Lara je namensko grajeno ob objektu in ima ustrezno površino. Enota Šenčur nima ustreznih
zunanjih površin. Otroci in strokovno osebje uporabljajo igrišče v bližini in atrij ob vhodu v enoto.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

V vrtcu si prizadevamo, da z rednim vzdrževanjem stavb, sprotnim odpravljanjem okvar in nadomeščanjem
dotrajane opreme ohranjamo ustrezen standard in kvaliteto v obeh enotah. Seznam potreb po investicijskem
vzdrževanju pošljete na mail info usklajevali ga bomo glede na proračunske možnosti in skladno z potrebami.

ZAKLJUČEK

Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19.

Zasebni vrtec Ela-Ela
Špela Rihtaršič

