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UVOD 

 

Vrtec Čebelica deluje  v sestavu Osnovne šole Gabrovka – Dole, s katero ima 

skupno upravo, pedagoško organizacijo, kuhinjo in hišniška opravila. 

 

Letni delovni načrt vrtca (v nadaljevanju LDN) je priloga letnemu delovnemu 

načrtu šole. Z njim vrtec še posebej zagotavlja načrtno, organizirano in 

sistematično uresničevanje temeljnih ciljev predšolske vzgoje, ki so opredeljeni v 

koncepciji javnih vrtcev v Sloveniji. 

 

LDN sodi v obvezno dokumentacijo. Z njim določamo vsebino, obseg, program in 

organizacijo vzgoje in varstva ter pogoje za njegovo izvedbo v času od septembra 

2018 do avgusta 2019, kar je osnova za financiranje.  

 

LDN vrtca je namenjen delavcem vrtca, staršem, članom Sveta staršev vrtca in 

članom Sveta zavoda, hkrati pa je osnova za realizacijo načrtovanih vsebin. 

 

Osnove za načrtovanje vzgojno-varstvenega dela: 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

 Zakon o vrtcih in ostali normativni akti tako na republiški kot občinski 

ravni 

 Odlok o ustanovitvi 

 Kurikulum za vrtec 

 Analiza realizacije LDN minulega leta 

 Letni načrti vzgojiteljic 

 Materialni in kadrovski pogoji ter potrebe okolja 

 
Letni delovni načrt je „živ“ dokument, ki nastaja in se oblikuje preko celega 

šolskega leta z novimi predlogi, pobudami, idejami. Pri tem upoštevamo, da so 

le-te v skladu z vzgojno-izobraževalno naravnanostjo vrtca in primerne 

starosti otrok. 

 

OSNOVNI PODATKI VRTCA  

 

Vrtec Čebelica je pod okriljem Osnovne šole Gabrovka – Dole, svoje prostore ima 

v stanovanjskem objektu Gabrovka 61, v novih prostorih vrtca pri OŠ Gabrovka 

30 ter v prostorih POŠ Dole pri Litiji.  
 

V šolskem letu 2018/2019 načrtujemo delo v petih oddelkih (v enem 

kombiniranem oddelku na POŠ na Dolah, treh kombiniranih in enem oddelku 

prvega starostnega obdobja v Gabrovki ) s 74 vpisanimi otroki. 
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POSLOVNI ČAS VRTCA 

 

Vrtec Čebelica bo posloval preko celega leta. Na podlagi potreb, izkazanih z 

anketami v septembru 2018, je vrtec v Gabrovki odprt od 600 do 1600. Oddelek 

na POŠ na Dolah pri Litiji  je odprt od 600 do 1530. 

 

Med poletnimi počitnicami se bodo oddelki združevali, vrtec bo odprt glede na 

izkazan interes staršev. V oddelku na Dolah pri Litiji naj bi bilo vključenih 

najmanj 5 otrok, v oddelkih v Gabrovki pa najmanj 10 otrok. Za čas počitnic 

(jesenskih, novoletnih, zimskih, prvomajskih, poletnih) bomo izvedli anketo o 

prisotnosti zaradi racionalne organizacije dela. 

ORGANIZACIJA DELA V POSAMEZNIH ODDELKIH 

 

ODDELKI ŠTEVILO 

OTROK 

STROKOVNI KADER POKRIVANJE 

SOČASNOSTI 

ŽELVICE 

Kombinirani oddelek 

v Gabrovki 

14 otrok Vzgojiteljica: Anita Uhan 

Pomočnica  vzg.: Sandra Novšak 

 
 

 

 

 

Pomočnica  vzg. 

za sočasnost: 
Helena Kotar 

 

PIKAPOLONICE 

Kombinirani oddelek 

v Gabrovki 

17 otrok Vzgojiteljica: Marinka Lenart 

Pomočnica  vzg.: Tadeja Pene 

METULJČKI 

Kominirani  

oddelek v Gabrovki 

15 otrok Vzgojiteljica: Vlasta Celestina 

Pomočnica  vzg.: Jasna Mulec 

 

 

Pomočnica vzg. 

za sočasnost: 

Vesna 

Tomažin 

 

 

MEDVEDKI  

Oddelke prvega 

starostnega obdobja 

v Gabrovki 

 

12 otrok 

 

Vzgojiteljica: Eva Poklar 

Pomočnica  vzg.: Simona Resnik 

ZMAJČKI 
Kominirani 

oddelek na Dolah 

16 otrok Vzgojiteljica: Vesna Femc do 31. 10. 

2018, nato se iz porodniške vrne 

Branka Ajdišek 

Pomočnica  vzg.: Nataša Božič 

 
Otrokom, strokovnim delavcem in staršem bo na razpolago tudi pedagoginja, in 

sicer  6 ur na teden in logopedinja, vsak drugi četrtek. 

 

Delovni čas strokovnih delavk se dokončno določi konec septembra – na osnovi 

realne dnevne prisotnosti otrok v vrtcu in je v skladu z Zakonom o vrtcih – 6 ur 

neposrednega dela z otroki za vzgojiteljice in 7 ur neposrednega dela z otroki za 

pomočnice vzgojiteljic. 
 

NAČELA predšolske vzgoje v vrtcu: 

1. Načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti (upoštevanje razvojnih 

značilnosti, individualnih razlik v razvoju in učenju). 
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2. Načelo omogočanja izbire in drugačnosti (na ravni načrtovanja dejavnosti in na 

ravni organizacije prostora in časa, izbira med različnimi dejavnostmi in 

vsebinami glede na želje, interese …). Pri tem je zelo pomembno, da gre za izbiro 

med alternativnimi dejavnostmi in vsebinami, ne pa za izbiro med sodelovanjem 

in nesodelovanjem. 

3. Načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti omogoča umik od skupine in 

izražanje individualnosti pri različnih dejavnostih. Omogoča otroku in staršem, 

da ne govorijo, rišejo, pišejo o stvareh, ki jih želijo zadržati zase. 

 

4. Načelo avtonomnosti in strokovne odgovornosti pri izbiri vsebin, oblik in metod 

znotraj posameznih dejavnosti. Obenem je vrtec odprt za posebnosti okolja, otrok 

in staršev. 

 

5. Načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete govori o povezanosti med 

vrtcem in družino, med prvim in drugim starostnim obdobjem. Pomembno je, da 

vrtec ne dopusti pošolanja kurikula in vztraja pri svojih specifičnostih. 

 

6. Načelo sodelovanja s starši omogoča redno pisno in ustno obveščanje o 

dejavnostih, programih. Predvideva redno izmenjavo informacij in pogovor o 

otroku. Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, 

aktivno sodelovati pri vzgojnem delu. Vrtec mora spoštovati zasebnost družin, 

njihovo kulturo, identiteto, jezik … 

 

7. Načelo sodelovanja z okoljem upošteva naravne in družbeno-kulturne 

posebnosti okolja. 

 

Predšolsko vzgojo je treba razumeti kot pomembno za predšolskega otroka, 

potrebna je izraba vsakega razvojnega obdobja takega, kot je. Nujen je preplet 

različnih področij dejavnosti in preplet z dnevno rutino. Predšolska vzgoja mora 

graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju novih doživetij, 

izkušenj, spoznanj, tako da predenj postavlja smiselne zahteve oz. probleme, ki 

vključuje otrokovo aktivno učenje, mu omogoča izražanje, doživljanje ter ga 

močno čustveno in socialno angažira. 

 

Učenje temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju konkretnih 

izkušenj z ljudmi, stvarmi, oblikovanju predstav in reševanju konkretnih 

problemov ter pridobivanju socialnih izkušenj. 

 

Otroška igra je tista dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna 

načela predšolske vzgoje. 

OSNOVNA VIZIJA VRTCA 

 

Naj bo naš vrtec prijazen drugi dom, ki otrokom nudi varnost, sprejetost, ljubezen 

igro, ustvarjalnost. Vrtec naj otroci doživljajo kot varno in sproščeno okolje, v 

katerem je vsak otrok opažen in spoštovan. 
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Vsi se moramo zavedati, da dobro ime vrtca ustvarjamo vsi zaposleni na 

vseh mestih, v vsakem trenutku dneva, 

da drug drugemu lahko delo olajšamo ali otežimo, 

da vzgajamo predvsem z zgledom, 

da se prijaznost, potrpežljivost in vljudnost z vsemi ljudmi vračajo, 

da bo v prihodnjem stoletju temeljna vrednota naučiti se živeti z drugimi. 
 

PREDNOSTNO PODROČJE V LETU 2018/2019 

 

1. UPOŠTEVANJE PRAVIL IN DOGOVOROV, IZBOLJŠANJE 

DELOVNIH NAVAD, POUDAREK NA KULTURNI KOMUNIKACIJI 

(nadaljujemo vsi oddelki) 

2. VREDNOTE IN ETIČNA RAVNANJA (vsi oddelki) 

3. PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU – rdeča nit »Medgeneracijsko 

sodelovanje«  (vsi oddelki) 

4. MATEMATIKA v povezavi z GIBANJEM 

 

V Vrtcu Čebelica in  Osnovni šoli Gabrovka – Dole smo si že pred štirimi leti 

izbrali dva prednostna cilja: Izboljšati delovne navade ter izboljšati upoštevanje 

pravil in dogovorov pri otrocih, jih spremljali in evalvirali.  Rezultati so bili vidni, 

zato smo jih vgradili v naše redno delo. Nadaljevali smo tudi s poudarkom na 

kulturni komunikaciji in v lanskem letu kulturno komunikacijo med otroki, 

vzgojitelji in starši nadgradili z vrednotami in etičnim ravnanjem. Vse to bomo v 

letošnjem letu peljali naprej, ker se zavedamo, kako pomembna je kulturna 

komunikacija za uspešno delo in sodelovanje. 

Vzgoja za zdravje že vrsto let pomemben sestavni del življenja in dela v našem 

vrtcu. Vsebine so vpete v vzgojno delo tako, da v vsakodnevnih dejavnostih 

spodbujamo zdrav način življenja za otroke, zaposlene in tudi starše. Z dodatnimi 

aktivnostmi in skozi projektno delo pa to vzgojo še bolj krepimo in utrjujemo. 

 

Skrbeli bomo za zdravo in uravnoteženo prehrano, tako da bomo načrtovali 

ustrezne jedilnike, za prvo in drugo starostno obdobje, izbirali kvalitetna, zdravju 

prijazna varovalna živila. Letošnja redeča nit projekta je »«. 

 

Pri otrocih bomo razvijali ustrezne prehrambne navade. Upoštevali bomo dietno 

prehrano za posameznike.  

Skrbeli bomo za ustrezno higieno in higieno zob.  

 

Med področji iz Kurikuluma bomo v letošnjem letu posebno pozornost namenili 

matematiki, ki jo bomo povezovali z gibanjem. 
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ELEMENTI KURIKULUMA 

1. Prihajanje otrok, igre po želji v igralnih kotičkih  

2. Zajtrk 

3. Vodene dejavnosti – dejavnosti po različnih kotičkih  

4. Skrb za ustno higieno 

5. Bivanje na prostem 

6. Kosilo 

7. Počitek, za otroke, ki po daljšem počivanju – ležanju ne morejo zaspati, 

različne umirjene dejavnosti 

8. Umirjene dejavnosti, malica in odhajanje domov 

DEJAVNOSTI, KI POTEKAJO SKOZI VSE LETO  

 

 Praznovanje rojstnih dni 

 Sodelovanje na likovnem natečaju 

 Skrb za zdravje in ustno higieno 

 Predšolska bralna značka – pravljični stol 

  »Mali sonček« – gibalni/športni program za predšolske otroke 

 Ločevanje odpadkov, zbiranje starega papirja, zamaškov 

 

DODATNI IN OBOGATITVENI PROGRAMI 

 

Obogatitvene dejavnosti se delno izvajajo integrirano z osnovnim programom in 

so jih deležni vsi otroci v oddelku:  

 obisk Litijske knjižnice in knjižnice v OŠ Gabrovka;  

 obisk Tačkovega festivala v Litiji z lutkovno predstavo;  

 obiski zunanjih sodelavcev v vrtcu (medicinska sestra, čebelar, gasilci, 

policisti, lovci …); 

 predstavitve poklicev (starši otrok); 

 sodelovanje na natečajih; 

 jesenska delavnica za otroke in starše, delavnica za starše ob novem letu; 

 nastopi na jesenski tržnici, ob 8. marcu in materinskem dnevu, zaključni 

nastopi; 

 srečanje družin;  

 srečanje z babicami in dedki; 

 »Cici vesela šola«; 

 »Mali sonček« (v okviru tega 10-urni plavalni tečaj prilagajanje na vodo, za 

predšolske otroke – letnik 2013, v bazenu OŠ Šmartno, od 19.4. do 26.4. 

2019 in usvajanje prvih korakov na smučeh pred vrtcem); 

 angleške minutke; 

 predšolska bralna značka; 

 zobna preventiva; 

 »Varno s soncem«, »Pasovček« (sodelovanje v projektu); 

 ločevanje odpadkov, zbiranje starega papirja, zamaškov; 

 osebna mapa otroka. 
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Obogatitvene  dejavnosti vodijo delavke vrtca. Na željo staršev pa lahko 

organiziramo tudi DODATNE dejavnosti (plesni tečaj, rolanje …), ki jih vodijo 

zunanji sodelavci in jih plačajo starši. Te  dejavnosti potekajo izključno po 

dopoldanskih dejavnostih.  

 
 

SODELOVANJE S STARŠI 

 

Prvotni cilj je dobro sodelovanje s starši  in njihovo aktivno sodelovanje. 

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, 

saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske  in 

institucionalne vzgoje.  

 

Vrste sodelovanja: 

 uvajalno obdobje v mesecu septembru, 

 roditeljski sestanek  (junij za novince in skupni v mesecu septembru in 

maju oziroma po potrebi), 

 pogovorne ure: do konca novembra vzgojiteljice povabijo vse starše, po 

novem letu 1-krat mesečno, starši se vpišejo v tabelo,  

 kontakti preko elektronske pošte, 

 strokovno predavanje za starše: »Komunikacija« Neva Strel Pletikos, 

četrtek, 22. 11. 2018, ob 1600 uri v Gabrovki in ob 1800 uri na Dolah, 

 jesenska delavnica v mesecu oktobru – tednu  otroka, 

 božično-novoletno praznovanje z delavnico za starše v mesecu decembru, 

 predstavitev poklica staršev, 

 srečanje družin, 

 srečanje babic in dedkov, 

 družinski izlet-piknik v mesecu juniju organizirajo starši, 

 zaključek leta. 

 

SKUPNA SREČANJA  ODDELKOV 

 

 OTROŠKA OLIMPIJADA – teden otroka »Prosti čas« 

 NOVOLETNO SREČANJE 
 ZAKLJUČNA PRIREDITEV (v Gabrovki) 

ORGANI ZAVODA 

 

 Svet staršev zavoda 

 Svet zavoda 

 Komisija za sprejem v vrtec 

 Šolski sklad 

 Komisija za prehrano 
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POGRAM DELA STROKOVNIH DELAVCEV VRTCA 

 

1. Pedagoški  zbor. 

2. Vzgojiteljski zbor se bo sestal dvakrat letno (september, junij). 

Na vzgojiteljskem zboru bo izdelan LDN Vrtca Čebelica za leto 2018/2019, na 

zadnjem zboru pa analiza LDN-ja, sodelovale bodo vse vzgojiteljice in pomočnice 

vrtca, pedagoginja Maja Plazar in ravnatelj Igor Hostnik.  

3. Vzgojiteljski aktivi: izobraževanje iz nudenja prve pomoči v primeru 

različnih pikov, temeljni postopki oživlja, obravnavanje tekočih zadev, 

izobraževanje povezano s prednostno temo, poročanje o obiskanih 

seminarjih. 

 

IZOBRAŽEVANJE 

 

 Študijske skupine za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic; 2-krat letno, 

 študijske skupine za vodstvene delavce, 

 aktivi ravnateljev, 

 Ničelna toleranca do nasilja« Pedagoški inštitut 

 seminarji iz kataloga 

SODELOVANJE S STROKOVNIMI IN OSTALIMI DELAVCI 

ZAVODA 

 

 svetovalna služba Maja Plazar; 

 knjižničarka, ravnatelj; 

 izvajalci dodatne strokovne pomoči; Monika Mavhar - psihologinja, 

Barbara Razboršek - logopedinja, surdopedagoginja - Ana Bovhan; 

 kuharicami, vodja šolske prehrane, hišniki; 

 s prvim razredom v OŠ Gabrovka-Dole (večkratna srečanja za lažji prehod 

v šolo). 

. 

SODELOVANJE Z  ZUNANJIMI SODELAVCI: 

 

 z Zdravstvenim domom  Litija; 

 s knjižnico v LITIJI (predšolska bralna značka); 

 z OŠ Šmartno (plavalni tečaj); 

 s Pedagoško fakulteto  Ljubljana in Koper (praksa); 

 Srednjo vzgojiteljsko šolo v Ljubljani in Novem mestu; 

 z organizacijo RK Gabrovka in Dole pri Litiji; 

 s KS Gabrovka in Dole pri Litiji; 

 z gasilskim društvom Gabrovka in Dole; 

 s policijo v LITIJI; 

 z lovci; 
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 čebelarjem iz Litijske zveze čebelarjev; 

 s sredstvi javnega obveščanja; 

 z Občino  Litija – ustanoviteljico; 

 NIJZ Ljubljana. 
 

MENTORSTVO  

 
Nudili bomo mentorstvo dijakom in študentom pri opravljanju praktičnega dela 

in praktičnih nastopov, če bo to potrebno. 

 

PRIORITETNI PROGRAM NABAVE IN OBNOVE OSNOVNIH 

SREDSTEV IN DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV 

 

Zamenjava prevlek za ležalnike, nabava nepremočljivih rjuh za ležalnike. 

 

Nabava didaktičnega materiala  in igrač za vse oddelke. Dobavitelji  in seznami 

materiala se uskladijo med strokovnimi delavkami.  

 

DEJAVNOSTI PO MESECIH 

SEPTEMBER 

VSEBINE: 

 Uvajalno obdobje 

 Orientacija v vrtcu in bližnji okolici 

 Spoznavanje zaposlenih in sovrstnikov 

 Pravila in dogovori v vrtcu 

OKTOBER 

VSEBINE: 

 Teden otroka »Povabimo sonce v vrtec« – otroška olimpijada 

 Skrb za  higieno – obisk  medicinske sestre 

 Jesen v gozdu in polju, ustvarjanje s plodovi 

 Mesec požarne varnosti – evakuacija 

 Dan pravljice, 16. 10. 

 Jesenska delavnica s starši 

NOVEMBER 

          VSEBINE: 

 Živali se pripravljajo na zimo 

 Mednarodni dan otrokovih pravic, 20. 11. 

 Izlet v naravo v okviru programa Mali sonček 
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DECEMBER 

VSEBINE: 

 Veseli december – rdeča nit 

 Obisk gledališča 

 Delavnica s starši – izdelava igrače za darilo ob prihodu dedka Mraza 

 Priprave na prihod dedka Mraza 

 

 

JANUAR 

             VSEBINE: 

 Spoznavanje poklicev 

 Smučanje, sankanje 

 Zimski športi, igre na snegu 

 Sprehodi po snegu – Mali sonček 

 Sneg, led, voda (risanje z barvnimi ledenimi kockami, smrečica z 

ledenimi okraski …) 

FEBRUAR 

VSEBINE: 

 Obisk knjižnice  

 Valentinovo – izdelovanje  srčkov 

 Kulturni dan – državljanska vzgoja 

 Pust prihaja – izdelava malih instrumentov, izdelava mask, peka pustnih 

mišk … 

MAREC 

VSEBINE: 

 Družina 

 Srečanje družin 

APRIL 

VSEBINE: 

 Skrb za urejeno okolico vrtca 

 Običaji – pisanice 

 Vreme – oblačila  

MAJ 

VSEBINE: 

 Teden RK 

 Dan čebel, 21.5. 

 Srečanje z babicami in dedki  

 Solidarnost, pomoč prijateljem 

 Izleti v znano in neznano – Mali sonček 

 Kolesarjenje, kotalkanje, rolanje 

 Plavalni tečaj 
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JUNIJ 

   VSEBINE: 

 Varno s soncem 

 Tačkov festival v Litiji 

 Priprave na zaključek leta 

 

 

JULIJ in AVGUST 

VSEBINE: 

 Varno s soncem 

 Počitniške aktivnosti 

 

 

 

 

Vodja vrtca: Marinka Lenart                                       Ravnatelj: Igor Hostnik, prof. 

 

September, 2018 
 

 
 

 


