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Poroiilo o delu v Solskem letu202112022

Organizacija dela

Porodilo ob zakljudku Solskega leta202l12022 se nanaSa narealizaciio LDN z vidika

obsega, vsebin in organizacije vzgojno-izobraievalnega dela. Letni delovni nadrt za Solsko leto

2OZll2022je sprejel svet zavoda 30.9.2021 na svoji prvi korespondendni seji v Solskem letu.

Osnovni pogoji delovanja zavoda se tekom Solskega leta glede obsega, vsebin in

organizacije dela niso spreminjali in ne odstopajo od predvidenih z LDN.
Zavodje bil organiziran kot centralna Sola v Gabrovki, s podruZnidno Solo na Dolah pri

Litiji in enoto vrtca Cebelica.
V Solskem letu202112022 je bilo ob zadetku Solskega leta na Soli 213 udencev. Ob

zakljudku leta je bilo 212 udencev. V Gabrovkije bilo 143 udencev, na Dolah paT0.lzvaiali
smo 2,64 oddelka podaljSanega bivanja v Gabrovki in 1,2 oddelka na Dolah. Izvajali smo

oddelek jutranjega varstva za udence l. razreda v Gabrovki. V Vrtcu >iebelica< je bilo v
Solskem lefi 202112022 vkljudenih skupaj 82 otrok,64 v Gabrovki v treh kombiniranih

skupinah in eni homogeni skupini l. starostnega obdobja ter na Dolah smo v enem

kombiniranem oddelku imeli l7 otrok. Med letom se je Stevilo otrok v vrtcu zaradi izpisov in

novih vkljudevanj spreminjalo (oktober 2O2l 80 vkljudenih otrok). V juniju smo zakljudili

spomladanski del Solskega leta z 82 vkljudenimi otroki.

Materialni pogoji

Materialni pogoji so bili ustrezni. Financiranje s strani MIZS in ustanoviteljice je bilo

relativno tekode in v okviru nadftovanega. Investicije in investicijsko vzdrZevanje smo

opravljali s sredstvi ustanoviteljice in v veliki meri tudi iz lastnih sredstev, ker so investicijska

siedswa in sredstva za investicijsko vzdrZevanje od leta 2013 s strani ustanoviteljice skoraj

ukinjena.
pogoji za pouk na matidni Soli Gabrovka so bili primerni. Se vedno nimamo ustreznih

postajali5i ia Soiske prevoze. Skrb za varnost predstavlja precejSnjo dodatno kadrovsko

obremenitev.
V Soli na Dolah so vzpostavljeni ustrezni pogoji za izvajanje dejavnosti, razen za

izvajanje pouka Sporta in raznih gibalnih dejavnosti, ker nimamo telovadnice. Sportno igri5de

in dvori3de sta bili na novo asfaltirani.
Vrtec je deloval v Gabrovki v relativno dobrih pogojih. NajslabSi so pogoji v

najstarej5em vrtcu (Gabrovka 6l). Potrebna je prenova talnih oblog in tlakov, dograditev

pokritih nadstreskov in zamenjava opreme (predvsem omar).

Solske prevoze smo izvajali z dvema lastnima kombiniranima voziloma. Avtobusne

prevoze sta opravljala zunanja izvaialca- Sandi KraSevec, S. p., in Miran Zupan, s. p.

Zapoirebe pouka v Soli smo dokupili didaktidni material in udila, skladno zizkazanimi

potrebami in zmoZnostmi.
Z lastnimi sredstvi smo skrbeli za pogoje dela. Kljub ukinjanju investicijskih sredstev s

strani ustanoviteljice smo veEino iz lastnih sredstev investirali za najnujnejSe v zgradbo in

opremo. Pred za6etkom Solskega leta smo izvedli najnujnej5a vzdtaevalna dela in menjavo

opremo iz lastnih sredstev. Na enak nadin smo izvedli vzdrLevalna dela in nabavo opreme po

zakljudku pouka v tem Solskem letu. Obnovili smo zunanja sendila na zelenem delu zgradbe

matidne Sole. zamenjali notranja sendila v istem delu zgradbe, dopolnili igrala na otroSkem

igri5du na Dolah, prebelili centralno kuhinjo s pripadajodimi prostori v Gabrovki, obnovili

s=topnice med parkiriSdem in vhodom v vrtec (Gabrovka l9 a) in 5olo (vhod za udence). trajno
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premazali talne obloge v vrtcu (Gabrovka 6l), na novo narisali Sportno igri5de na Dolah (po
preplastitvi).

Posebno pozornost smo namenili opremljanju in dopolnjevanju z IKT. Nabavili smo:
interaktivne table in nekaj prenosnih radunalnikov in stacionarni radunalnik za radunovodstvo.

Kadrovska situacija

Kadrovski poloZaj je bil relativno dober. l. 1.2022je bilo zaposlenih 64 delavcev, l5
tehniinih in administrativnih delavcev ter 49 pedago5kih delavcev.

Od tega I strokovna delavka na dolgotrajnem bolniSkem dopustu, 3 strokovne delavke na
porodniSkem dopustu, 6 zaposlenih za krajSi delovni das, I delavka zaradi odlodbe o invalidnosti
zaposlena za polovidni delovni das, 1 delavka dopolnjuje obvemost v Gimnaziji Litija, 1 strokovni
delavec ima lodeni pogodbi pri nas in na Gimnaziji Litija (0,5 zaposliwe), mobilna logopedinja, ki izvaja
2 uri DSP, zaposlena na ZGN Ljubljana logopedinja zaposlena v Vrtcu Litija, l0 % dopolnjuje z
obravnavo na5ih otrok (preteZen del letaje bila bolni5ko odsotna). I strokovna delavka dela do 20 % pn
drugem delodajalcu, ob tem da ima pri nas polno zaposlitev.

Pregled in vsebina vzgoj no-i zobrail,evaln ega d ela

1. Solski koledar
Predvideni Solski koledar ministrswa in koledar po LDN smo izvedli v okvirno

predvidenih rokih in z nadrtovanimi vsebinami in dejavnostmi. Pri realizaciji smo upoStevali
trenutne okoli5dine zaradi epidemije. Zaradi obdobnih poslab5anj epidemiolo5ke situacije in
prepredevanja prenosa okuZb s SARS-CoV-2 smo vzgojno-izobraZevalno delo od zaletka
Solskega leta do februarja izvajali prilagojeno po modelu B (Vzgoja in izobralevanje v
Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19/modeli in priporodila). V tem dasu je
veljal tudi Odlok o zadasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s podrodja vzgoje in
izobraZevanja ter univerzah in samostojnih visoko5olskih zavodih. Zunanji obiskovalci (tudi
starSi in dlani organov zavoda) so morali imeti izpolnjen PCT pogoj za vstop v zavod,
uporabljatije bilo potrebno masko, razkuLevanje in omejiti gostoto ljudi v prostoru.

Dejavnosti smo izvajali v >mehurdkih<. Pouk je potekal v matidnih razredih. Za
odrejanje karanten smo upoStevali l4-dnevno tretjinsko obolelost znotraj oddelka. Na tak nadin
smo imeli nekaj karanten v vrtcu (Medvedki, Zmajdki) in Soli (8.,6. in l. razred v Gabrovki,
3., 4., l. in 2. razred na Dolah). Pri tem smo upo5tevali aktualna >Navodila vzgojno-
izobraLevalnim zavodom fffQ ob sumu ali potrjenem primeru okuZbe s SARS-CoY-2 v
zavodu<. Do zimskih poditnic smo sistematidno enkrat tedensko organizirali samotestiranje za
vse uEence in zaposlene, ki niso imeli PCT pogoja.

Po zimskih poditnicah smo zadeli opu5dati ukrepe. Po tistem so bili samo posamezni
primeri okuZb in individualne odsotnosti udencev.

Izvedli smo nadrtovano bivanje udencev 7. razredav CSOO Burja (Seda).
Izvedli smo zimsko Solo v naravi z udenci 5. in 6. razreda na Rogli (od 13. do 17.

decembra 2021).
V spomladanskem delu smo izvedli obvezne 20-urne plavalne tedaje za ulence 2.

razreda,tedajprilagajanjanavodo(l0urni)zudenci l.razredaintedajprilagajanjanavodoza
predSolske otroke iz vrtca.

Za uEence od I . do 5 . razreda smo izvedli oglede in ekskurzije kot pouk na terenu, od 6.
do 9. razreda pa smo izvedli ekskurzijo v Predalpske pokrajine: v Idrijo in Partizansko
bolniSnico Franjo.

Skozi dneve dejavnosti, razSirjeni program in pouk izbirnih predmetov so imeli pogosto
aktivnosti zunaj zavoda. Pri naravoslovnih dnevih so imeli zeli5darske delavnice, pri izbirnem
predmetu turistidna vzgoja pa pouk na terenu v Litiji (TIC, Rudnik Sitarjevec, kulturna
dediSdina Litije)...
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2. Pregled in obseg Pouka
Pri nadrtovanju dejavnosti smo upo5tevali nadrt izrabe posameznih dni v tednu za

razlidne dejavnosti. Na tak nadin naj bi dosegli enakomemo realizacijo ur pouka posameznega

predmeta. Kljub temu je prihajalo do odstopanj zaradi nepredvidenih okoliSEin, kot so bolniSka

odsotnost, nepredvideni dogodki, povezani z naravnim okoljem, prevozi. 9.3.2022je bila

izvedena stavka zaposlenih v vzgoji in izobraievanju. Kljub temu je bila realizacija pouka,

raz5irjenega programa in dni dejavnosti ugodna. Realizacija ur pouka je 99,24 o/o, (v Gabrovki
gg,5; vo,-ni Ootatr 98,94 yo). Po metodologiji zbiranja podatkov OR porodila (MIZS) so

vrednosti: Gabrovka 99,61 o/o,Dole 99,29 o/o.

Realizacija pouka
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3. lzbirni Predmeti
poleg obveznih ur po predmetniku smo izvajali tudi obvezne izbime predmete (13

skupin - 8 iGabrovki in 5 na Dolah). Sistem ponudbe izbirnih predmetov zagotavlja relativno

ugodno ponudbo izbirnih predmetov. V Solskem letu 202112022 smo v Gabrovki izvajali

naslednj e izbirne Predmete :

o astronomija - Sonce, Luna in Zemlja
o glasba - ansambelska igra
o likovna snovanja I, II
o likovna snovanja III
o matematidne delavnice 7, 8

o matematidne delavnice 9

o obdelava gradiv - les

. Sport za sProstitev
o turistidnavzgoja

Na Dolah smo izvajali izbime predmete:

o astronomija - Sonce, Luna in Zemlja
. obdelava gradiv - les

o radunalniSwo - radunalniSka omreZja

o Sport za sProstitev

V okviru ponudbe dejavnosti raz5irjenega programa smo izvajali tudi neobvezna izbirna

predmet teirnika in radunalnistvo v 2. triledu na Dolah, predmet radunalni5tvo v 2. triledu v
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Gabrovki, neobvezni izbirni predmet tehnika v 2. triletju v Gabrovki (v 2 skupinah). Zaradi
sodelovanja v poskusu uvajanje modela RaP smo izvajali tudi umetnost in gibanje v Gabrovki
ter radunalni5tvo in gibanje na Dolah. Izvajali smo obvezni prvi tuji jezik angle5dina v L
razredu v Gabrovki in na Dolah (namesto neobveznegaizbimega l. tujega jezika). Udenci 3.
triletja so zaradi sodelovanja v poskusu obiskovali obvezni drugi tujijezik nem5dina.

4. Diferenciacija in individualizacija
Pouk sloven5dine, tujega jezika angleSdine in matematike v 7. razredu v Gabrovki, v

oddelku 6.in7.razreda naDolah smo izvajaliv manj5ihudnih skupinah po I urotedensko. V
8. razredu v Gabrovki ter oddelku 8. in 9. razreda na Dolah je potekal pouk sloven5dine, tujega
jezika angle5dine in matematike v lodenih manjSih udnih skupinah. Na Dolah so imeli pouk
sloven5iine, angleSdine in matematike po razredih.

Pri vseh predmetih smo izvajali notranjo diferenciacijo.

5. lndividualna in skupinska pomoe
Individualno in skupinsko pomod smo izvajali v okviru razlidnih dejavnosti raz5irjenega

pouka (poskus RaP). lzvajali smo jo za udence s primanjkljaji in nadarjene udence.
Primanjkljaje smo odpravljali z nudenjem udne pomodi ved udencem pri specifidnih udnih
teZavah. Zanadarjene smo dejavnosti izvajali individualno in v skupinah: na likovnem podrodju
in v skupini z razlidnimi podrodji. Dve dejavnosti za skupini nadarjenih sta delovali skozi celo
leto. Skupina s podrodja angleSdine je imela razlidne aktivnosti (dajanka, angle5ki zajtrk,
prenodevanje v Soli).

Realizacija individualne in skupinske pomodije bila 103,3 o/o.

V okviru svetovalnega dela je pedagoginja opravila tudi individualno in skupinsko
pomod za skupine udencev in individualno.

6. Dopolnilni in dodatni pouk
Dodatni in dopolnilni pouk smo v dasu, ko je potekal pouk v Soli, prilagodili izvajanju

v poskusu RaP. Z organizacijskega vidika je bila sprememba v dasu izvajanja. Vedino ur je bilo
nadrtovanih in izvedenih v preduri, dvakrat po pol ure. Za udence s teZavami na posameznih
predmetnih podrodjih smo izvajali dopolnilni pouk predvsem pri slovenSdini, matematiki, tujem
jeziku angle5dini in tudi pri drugih predmetih po potrebi. Za uEence, ki so Zeleli razSiriti in
poglobiti znanje na dolodenem predmetnem podrodju, smo organizirali dodatni pouk; izvajali
smo ga pri sloven5dini, matematiki in angleSdini. Oblikovale so se skupine po izkazanih
potrebah, se med seboj prekrivale in lodeno vodile v dokumentaciji razlidnih oddelkov.

Realizacija nadrtovanih ur dopolnilnega in dodatnega pouka je bila viSja od 100 %
(113,33 %\

7. Dodatna strokovna pomoi in uina pomoi
Za udence z odlodbami za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami smo izvajali dodatno

strokovno pomod (DSP) za 44 u(,encev (20,75 %). Skupno je bilo z odlodbami dolodenih 154
ur dodatne strokovne pomodi. Od tega 8l ur tedensko za premagovanje primanjkljajev, ovir oz.
motenj, ki so jo izvajale pedagoginje in socialne pedagoginje (sistemizirane ure), 3l ur tedensko
za udno pomod, ki so jo izvajali uditelji posameznih predmetnih podrodij (nesistemizirane ure)
in42ur svetovalnih storitev, ki sojo izvajali uditelji razredniki, izvajalci DSP in ostali uditelji.
Dodatno strokovno pomod smo izvajali tudiza2 otroka v vrtcu (2,46%).lzvedenih je bilo 3465
pedago5kih ur dodatne strokovne pomodi, kijo je izvajalo 5 strokovnih delavcev. Realizacija
udne pomodije 97,05 o/o,kar je relativno ugodno, saj na izvajanje vplivajo izvajanje programa
po LDN. dogodki, dnevidejavnosti. izostanki udencev in odsotnost uditeljev. Izvedenih je bilo
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263 ur udne pomodi. Udno pomod izvajajo uditelji predmetov poleg svoje redne obveznosti.
Upravidene stro5ke pokriva MIZS na podlagi realizacije in sprotnih porodil. Stro5ke izvajanja
DSP v vrtcu na podlagizahtevkov pokrije obdina.

Delo z otroki s posebnimi potrebami, ki 5e nimajo odlodbe, je imajala tudi pedagoginja

v okviru svetovalnega dela.

8. Sotski ohisk
V primerjavi s prej5njim letom je bil obisk slabSi. Precej je bilo odsotnosti posameznih

udencev zaradi odrejenih izolacij v okviru druZine in kori5denja napovedanih odsotnosti. Obisk
v Solskem letu je 92,01yo, v Gabrovki 91,17 o/o, na Dolah 92,841o/o.

Obisk po razredih

1@,m

90,00

80 00

70,00

50,00

t uo*
40,00

30,00

a Gebrorrka

r Dole

r Skupno

20,00

10,00

0,m

__l
9. Ocenievanie

Stirje udenci niso napredovaliv vi5ji razred. Uspeh je 98,11o/o. Neocenjenih udencev ni

bilo. Povpredna ocena jebila4,22, v Gabrovki 4,28,na Dolah 4,16.

Povpredne ocene razredov so se gibale med 3,43 (5. razred na Dolah) in 4,63 (4. razred

v Gabrovki).

Pri posameznih predmetih, po posameznih razredih so se ocene gibale med 2,8 (MAT,
7.G) do 5,00 (MD, GUM, LUM, SPO, ...)'
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PovpreEne ocene po oddelkih
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Povpreこne ocene po odde:kih
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10. Raz5irieni Program
Na Soli smo izvajali poskus >Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in

preizkuSanje koncepta .ui5i..1"n.gu programa v OS<. Za izvedbo triletnega poskusa je bilo

izbranih l9 osnovnih 5ol.

RazSirjeni program (podaljSano bivanje, jutranje varswo, neobvezne izbirne predmete,

interesne dejavnosti, dodatni pouk, dopolnilni pouk, individualno in skupinsko pomod) smo

izvajali drugade kot v preteklih letih, predvsem z organizacijskega staliSda. Vedji poudarek je

bil dan gibalnim aktivnostim otrok.
Za organizacijo skupin in dejavnosti smo upoStevali prijave k neobveznim izbirnim

predmetom, jutranjemu varsfvu in podalj5anemu bivanju. Znotraj posameznega sklopa smo

izvajalitudi vsebine in dejavnostineobveznih izbirnih predmetov. Pouk sklopaje potekal skoraj

enako in v enakem obsegu kot pri neobveznem predmetu. Predmet se ni ocenjeval.

V okviru podrodja kultura in tradicija smo izvajali dosedanja otro5ki in mladinski pevski

zbor. Dejavnost je potekala v Stirih zborih (2 na Dolah, 2 v Gabrovki,OPZ v Gabrovkije vadil

v dveh skupinah) in instrumentalni skupini ukulel. S svojimi todkami so se vkljudevali na

prireditve v Soli, kraju in obdini. Po dvoletniodsotnosti mnoZidnih javn-ih prireditev je bila 18.

3.2022 izvedena javna prireditev, na kateri so sodelovali Solski zbori in Zenska vokalna skupina

Lipa.
ZauEence, ki so prijavljeniv podaljSano bivanje, smo pripravilidejavnosti, primerljive z

dejavnostmi dosedanjega podaljSanega bivanja (samostojno in/ali sodelovalno udenje, igra in

samostojno nadrtovanje prostega dasa, medvrstniSko, medgeneracijsko in mednarodno

sodelovanje) in varstvo do dogovorjenega dasa, ko so odhajali iz Sole. Za udence vozade in

ostale smo organizirali varstvo vozadev ter jutranje in popoldansko deZurstvo zazagotavljanje

varnosti. Zautence l. razredav Gabrovki smo organizirali skupino >>RaP<, jutranje varstvo, ki
je vsak dan potekalo od 6.25 do zadetka pouka. Vkljudevali so se udenci prvega triletja.

V okviru Rap-a smo udencem omogodili, da so se udili, opravljali domade naloge in druge

obveznosti znadilne za OPB. Sodelovali pa so tudi pri kulturnih, Sportnih. umetniSkih in drugih

dejavnostih znotraj poskusa. eas trajanja: I1.30-16.30.
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Precej5nje teLave smo imeli okrog Stevildnosti skupin in zagotavljanja dovolj velikega
hkratnega Stevila dejavnosti za pokrivanje vseh interesov uiencev.

Ves raz5irjeni program osnovne Sole je razdeljen na 3 podroEj a: zdravje, gibanje in dobro
psihidno in fizidno podutje otrok; kultura in tradicija ter druge vsebine in dejavnosti, povezane
z obveznim in raz5irjenim programom Zivljenja in dela Sole.

Vsako podrodje je razdeljeno na ved sklopov (gibanje, tehnika, zdravje, prehrana ...).
Posamezni sklopi in dejavnosti so nadomestili sedanje neobvezne izbime predmete, interesne
dejavnosti, podaljSano bivanje ter individualno in skupinsko pomod.

V iasu poteka pouka na daljavo so se izvajale nekatere dejavnosti prilagojeno, nekatere
se niso izvajale. V veEji meri so bile izvajane dejavnosti v podporo udenju (dopolnilni pouk,
individualna pomod ...).

11. NPZ

Nacionalnega preizkusaznanja (NPZ) se je udeleZilo l9 (18) udencev 6.razredain22
udencev 9. razreda z obeh 5ol.

Udenci 6. razreda so pisali NPZ iz matematike, slovenSdine in tujega jezika angle5dine.
Udenci 9.razreda so pisali iz matematike, sloven5dine in kemije. DoseZki so predstavljeni v
preglednici.

Predmet

Razred 2022

Sloveniia Sola △
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Podrobnosti o izvedbi in doseZkih so del sinteznega porodila o NPZ, ki ga bomo objavili
po vseh izvedenih analizah na strokovnih organih zavoda.

12. Dnevi deiavnosti

Izvedli smo vse dneve dejavnosti, predvidene z LDN. V dneve dejavnosti smo

vkljudevali in izvajali kroskurikularna podrodja, kijim je teZko najti mesto pri rednem pouku,

in se hkrati posku5ali pribliZati viziji Sole.

Za kulturne dneve so si udenci 3. triletja (vkljudno s 6. razredom) ogledali opereto

Netopir v Mariboru in hkrati izvedli tudi voden ogled Maribora. Udenci so obiskali tudi druge

kulturne ustanove: Narodni muzej (Arheologija), Solski muzej (Lepopis), Mestni muzej

Ljubljana (Srednji vek - 2 delavnici), Narodno galerijo, HiSo evropske unije, Muzeja novej5e

zgodovine (Slovenci med 2. svetovno vojno). V okviru kulturnega dne smo z razliEnih

predmetnih podrodij obravnavali srednji vek.

Udenci2. triletja so si ogledali predstavo Heidi v Kulturnem centru laneza Trdine v

Novem mestu, Motovildico v Kulturnem centru Litija (medgeneracijsko sodelovanje). V okviru

dela na terenu, ki vkljuduje tudi druga predmetna podrodja, so obiskali Rudnik Sitarjevec,

grafidno delavnico na Gradu Bogen5perk, Postojnsko jamo in Predjamski grad.

Udenci l. triletja so si ogledali lutkovno predstavo NajprisrdnejSi velikan v Kulturnem

centru laneza Trdine v Novem mestu in predstavo Picko in Packo v Kulturnem centru Litija
(medgeneracij sko sodelovanje).

preko kulturnih dni so obeleZevali, spoznavali, se pripravljaliinizvajalirazlidne obidaje

in praznovanja. Kulturni dnevi so obravnavali tudi temo Solskega parlamenta: Moja poklicna

prihodnost.

V okviru naravoslovnih dni smo obravnavali podrodja: gibanja, prehrane, odraSdanja,

sladkorne bolezni, pozitivne samopodobe in stresa. Z dejavnostmi smo vzgajali v medsebojnih

odnosih in komunikaciji, opozarjali na spolno prenosljive bolezni in kontracepcijo. Udenci so

spoznali pasti Zivljenja (droga, spolnost), zasvojenost (Odra5danje - dve plati medalje).

Usposabljali so se za prepredevanje poSkodb, zdrav nadin Zivljenja, higieno v vsakdanjem

Zivljenju. Ukvarjali so se s prehrano: svetovnim dnevom zdravia, mlekom in mlednimi izdelki,

p..dnoitri slovenske hrane, lokalno oskrbo, recepti babic, slovenskim tradicionalnim

iajtrkom, debelarstvom. Spoznavali so razlidne Zivljenjske prostore: gozd, travnik, potok '..
Ulvarjali so se z gibanjem in lastnostmi snovi. EkoloSko so se osvesdali tako v okviru

naravoslovnih kot tudi tehniSkih dni. Spoznali so oglarjenje kot prepoznavno dejavnostjo v

na5em okolju.
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Pritehni5kih dnevih so se udenci ukvarjali z elektriko in izdelavo svetilke. S prometnega
podroija so utrjevali ravnanja zavarno vkljuievanje v promet, se pripravljali na kolesarski izpit,
ki smo ga kljub teZavnim okoliSdinam izvedli. Praktidno so delali in veliko ustvarjali: vozilo na
gumico, peka piSkotov, praznidne okrasitve, boZidni okraski, novoletno ustvarjanje, pustni das
(obidaji, maske, recepti izdelava peciva), darila za materinski dan, velikonodne dejavnosti,
pomladno ustvarjanje ... Ukvarjali so se z energijo in obdelavo podatkov, spoznavali nevarnosti
na spletu in se usposabljali za vamo rabo interneta. Skozi vse dejavnosti pa tudi namensko
izpeljane smo izvajali poklicno informiranje in orientacijo. V okviru tehni5kih dni smo obiskali
Park voja5ke zgodovine Pivka in Ekomuzej piv5kih presihajodih jezer.

V okviru Sportnih dni so vsi uEenci imeli plavanje (v jesenskem in spomladanskem
dasu), udenci 2.in3. triletja so imeli smudanje ali pohod v Kranjski Gori, ostali sankanje in
pohodov bliZini domaiega kraja.

13. Ekskurzija
ZauEence od l. do 5.razreda smo izvedli oglede v sklopu poukanaterenu,2. triletje

Postojnska jama in Predjamski grad, Rudnik Sitarjevec in Grad Bogen5perk, l. trilede Litija.
Od 6. do 9. razreda smo izvedli ekskurzijo v Predalpske pokrajine: v Idrijo in Partizansko
bolni5nico Franjo.

14.iola v naravi
ZauEence 5. in 6. razreda iz Gabrovke in z Dol (46 udencev) je bila organizirana zimska

Solav naravi od 13. do 17.12.2021 na Rogli. S poudarkom na uienju smudanja in udenju v
posebnih pogojih.

Naravoslovna Sola v naravi za udence T.razreda (33 udencev)je potekala od21.3.2022
do 25. 3.2022 v CSOO Burja v Sedi. Dva udenca stazaradi zdravstvenih teZav in po5kodbe
od5la preddasno domov.

1 5. Usposa bljanje za voinjo s kolesom
Nadrtovano usposabljanj azavoLnjo s kolesom smo izvedli. V jesenskem delu, v mesecu

septembru in oktobru, je bilo izvedeno za udence 5. razreda v Gabrovki. V spomladanskem
delu, v juniju, je bilo izvedeno za udence z Dol. Usposabljanje je bilo zakljudeno z opravljanjem
izpitov.

16. Plavalni teiaji
Izvedli smo vse plavalne tedaje, ki smo jih nadrtovali. Od 6. do 13.6.2022 smo izvedli

obvezni plavalni te(,aj za udence 2. razredaz obeh Sol. Zaradi okvare bazena smo tedaj zakljudili
preddasno. Odpadli dan, vkljudno s preverjanjem doseZkov, smo izvedli naknadno 7.9.2022.
Tedaj prilagajanja na vodo za udence l. razredov smo izvedli od 30. 5.2022 do 3.6.2022.
Tedaj prilagajanja na vodo za predSolske vrtdevske otroke je bil izveden od 9. 5 2022 do 13.5.
2022.Plavalne tedaje smo izvedli v bazenu v Smartnem. Vsi udeleZenci so na tedajih dosegli
zelo velik napredek.

17. Tekmovanja v znanju, sodelovanje na nateiajih
Organizirali smo naslednja tekmovanja v znanju na Solskem nivoju:

. matematidni kenguru (tekmovanje iz matematike)

. za Cankarjevo priznanje (tekmovanje iz slovenSdine)
o Mehurdki (tekmovanje iz slovenSdine)
. iz logike
o Logidna poSast
. za Stefanovo priznanje (tekmovanje iz fizike)
. eMRLJ (tekmovanje iz fizike)
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. za Preglovo priznanje (tekmovanje iz kemije)

. za Proteusovo priznanje (tekmovanje iz biologije)
o KresniEke (tekmovanje iz naravoslovja)
o iz angle5dine
o iz nem5kega jezika
o iz zgodovine
o iz geografije

NajboljSi udenke in udenci so se uvrstili na nadaljnja tekmovanja. Pravila so vedinoma

prilagodilitako, da so potekala tekmovanje v dveh nivojih.
Udenci so usvojili zlato priznanje iz logike (ena udenka), zlato priznanje iz znania

nem5kega jezika (ena uEenka), tri srebrna priznanja iz tekmovanja Logidna poSast, tri srebrna

Cankarjeva priznanja, srebrno priznanje pri tekmovanju iz anglesdine.

Dosegli so tudi srebrna priznanja pri bralnih znadkah v nemskem in angle5kem jeziku.

6 udencev je doseglo priznanje zazlatega bralca.

5 udencev je bilo za uspehe na udnem podrodju vpisanih v Zlato knjigo Obdine Litija.
Usvojili so prvi dve mesti na likovnem natedaju: >Tadkov festival<, sodelovali so tudi

na festivalu potic.

18. Prireditve

Organizirali smo interne prireditve in prireditve po oddelkih, razredih in skupinah: prvi

Solski dan - sprejem prvo5olcev, zakljudni slovesnosti zaoba9.razreda, dogodki v vrtcu. Vrtec
je pripravil delavnice in sreEanja za star5e na zadetku Solskega leta in v mesecu maju in juniju.

Skupna zakljudna prireditev v vrtcu je bla hkrati tudi obeleZje ob 40-letnici delovanja vrtca v

Gabrovki.
Na obeh Solah smo izvedli v Zivo spominsko slovesnost ob dnevu spomina na mrtve.

proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti smo obeleZili s kultumim dogodkom.

Skupnih prireditev s kultumimi druStvi in krajevnimi skupnostmiob kulturnem prazniku

in prireditve ob dnevu Zena ter materinskem dnevu zaradi r.Lzmer nismo pripravili. Po umiritvi

epidemiolo5kih razmer pa smo organizirali skupaj z Zensko vokalno skupino Lipa (Lipke) in
(UO F.un Levstik skupno prireditev z naslovom'. Z novim upanjem v pomlad. SimboliEno je

bila organizirana prireditev z namenom obuditi kulturna sredanja. Sovpadla je z zakljudkom

zimskega vala okuZb, pomladjo, mardevskimi prazniki in izdajo CD-ja Zenske vokalne skupine

Lipa.
Sodelovali smo pri drZavni obeleZitvi Mednarodnega dneva gozdov. V ta namen so cel

teden potekale Stevilne aktivnosti. DruStvo oglarjev Slovenije je_ Pripravilo dve razstavi z

naslovom Oglje je drno zlato, na katerih so nastopile tudiudenke PS Dole priLitiji. Sodelovali

smo pri otvoritvi razstave na Obdini Litija in na Gozdarskem in5titutu v Ljubljani. Udenke so s

kulturnim programom predstavile na5o 5olo, kraj Dole pri Litiji in oglarstvo.

Konec maja smo pripravili prireditev ob svetovnem dnevu druZine. Nastopali so

posamezni udenci in pevskizbori. Prireditev smo v istem dnevu izvedli v Gabrovki in na Dolah.

Zakljudno prireditev smo izvedli v Gabrovki in na Dolah. Zakljudna slovesnost in

proslava ob dnevu drZavnostije bila izvedena na malce drugaden nadin. Po kulturnem dnevu so

6il. d.lurnosti, pri katerih so sodelovali udenci in starSi. Hkrati je potekala akcija zbiranja

sredstev za 5olski sklad.

Projekti

Program zdrauie v vrtcu
Vsebine so bile vpete v vzgojno delo tako, da smo v vsakodnevnih dejavnostih

spodbujali zdrav nadin Zivljenja za otroke, zaposlene in tudi star5e.
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Skrbeli smo za zdravo in uravnoteZeno prehrano. Pri otrocih smo razvijali ustrezne
prehrambne navade.

V tem sklopu smo izvajali tudi program Varno s soncem, kjer smo posebno skrb
namenili za5diti pred soncem.

V programu Pasavdek so se otroci seznanili z nevarnostmi v prometu.
Posebno pozornost smo namenili upo5tevanju ukrepov zaprepre(,evanje Sirjenja virusa

Sars-CoV2.

Mali son6ek
V okviru programa Mali soniek smo izvajali razliine gibalne aktivnosti pred5olskih

otrok, kot so pohodni5wo, prvi koraki na smudeh pred vrtcem, kolesarjenje ... Nismo pa izvedli
nadrtovanega l0-urnega plavalnega tedaja prilagajanja na vodo za najstarejSe otroke v vrtcu.

Zati sondek
V okviru dejavnosti so udenci opravili pohode v okolico domadega kraja, rolanje in

kolesarjenje.

Pred5olska bralna znadka

V vseh skupinah smo skrbeli zabranje v okviru predSolske bralne znalke.

Postopno prtlagajanje Solskih novincev na Solsko okolje, ahivnosti za
Solske novince

Prirejali smo sredanja z vrstniki v Solskih prostorih in pri razlidnih dejavnostih. Glede
na to, da imamo v svoji sestavi Solo in vrtec, poteka projekt kar rutinsko, tako da postaja del
redne dejavnosti. Vodijo ga uditeljice l. razreda Sole v Gabrovki in na Dolah ter vzgojiteljice
Vrtca iebelica.

Zdrava Sola

Zaradi obdobja med epidemijo so bile dejavnosti zdrave Sole okmjene. Poudarek je bil
na aktivnostih za vzdrLevanje osnovne telesne higiene (zobje), gibanju in gibanju na prostem
(dodatne Sportne aktivnosti za vse otroke).

Skrbeli smo za gibanje s poudarki na kvalitetnem preZivljanju prostega dasa. V ta namen
so bili izpeljani pohodi, Sportno sredanje otrok in star5ev na Dolah in druge aktivnosti.

Nadaljevali smo z izvajanjem preventivnega programa pred zlorabami - CAP v 3.
razredu v Gabrovki in na Dolah ter NEON v 8. razredu v Gabrovki in na Dolah

Medgeneracijsko smo skrbeli za povezovanje otrok, star5ev in krajanov. Organizirali
smo preventivne dejavnosti merjenja krvnega sladkorja, holesterola, mi5idne mase in test
vzdrZljivosti ter predstavitev preventivnih programov. Udence smo vzgajali k uZivanju zdravih
Zivil in pridobivanju zdravih prehranjevalnih navad ter vzgajali za varovanje zdravja pri
aktivnostih v naravi (varnost, varovanje pred Skodljivimi sondnimiZarki, varovanje pred ugrizi
klopov). K aktivnostim smo povabili star5e in krajane. Interes in udeleZba sta bila spodbudna,
dogodek je postal Ze tradicionalen.

Shema Solskega sadja in sveiega mleka
Tudi v tem letu smo izvajali aktivnosti v projektu Shema Solskega sadja. Projekt, ki ga

vodi Agencija za kmetijske trge in razvoj podeZelja, smo izvajali celo Solsko leto. Opravili smo
manj razdelitev lokalno pridelanega sadja in zelenjave kot v preteklih letih. lzvajali smo ga v
dasu prisotnosti v 5oli. Zaradi zagotavljanja mehurdkov je bila zelo oteZkodena razdelitev,
predvsem v 3. triledu. Projektje bilvoden s straniZdrave Sole.
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Poskus tWajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkuianie
koncepta raz5iienega programa v OSrr

Podatki o poskusu so v poglavju >RazSirjeni program<.

POGUM (Krepitev kompetence podietnosti in spodbuianie proZnega
prehajanja med izobraievaniem in okoliem v osnovnih Eolah)

Sodelujemo v projektu >Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje proZnega

prehajanja med izobraLevanjem in okoljem v osnovnih Solah<. Skupaj z Zavodom RS za

Solstvo, Pedago5ko fakulteto v Ljubljani, Pedago5ko fakulteto v Kopru, Gospodarsko zbomico,

Solo za ravnatelje, In5titutom JoZef Stefan , Zvezo kulturnih druStev Slovenije in 180 osnovnimi

Solami. V projektu sodelujemo kot implementacijska 5ola.

Namen projekta jerazvoj didaktidnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s

tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih Solah, usmerjenega v izvaianje odprtega in

proZnega prehajanja med izobraZevanjem in okoljem:
. v okviru modela pridobivanje izkuSenj zaveEanje moZnostizaposljivosti,
. predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresnidevanje konkretnih

projektov ob partnerskem sodelovanju s Solo in okoljem, z raziskovalnim sektorjem, s

socialnimi partnerji in z nevladnimi organizacijami.
ilani tima: Ksenija Pavlin, 'llaSa Brinovec Obolnar, Tadeja JesenSek, Nata5a Zupanlil.
Od Solskega leta20l9l20 smo implementirali model, ki so ga razvile razvojne Sole.

Ekologiia

Sola je usmerjena k varovanju okolja na vseh podrodjih Zivljenja in dela. Nadaljevali

smo z vsemi dosedanjimi ekolo5kimi aktivnostmi.

Zbiralne akciie odPadnih snovi

Udenci so v okviru Solske skupnosti zbrali 7.640 kg starega papirja (kar je manj od

dolgoletnega povpredja) ter velike kolidine plastidnih zama5kov (podarjeni za razliEne

humanitame pobude). Sredstva od zbranega papirja so bila podarjena Solskemu skladu. Lodeno

smo zbirali tudi ostale odpadke: biolo5ke, uporabljeno kuhinjsko olje, plastiko, steklo,

plodevino, baterije, tonerje in kartu5e.

Prometna varnost
Se vedno se ukvarjamo s problematiko varnosti Solskih poti v bliZini obeh 5ol. Z lokalno

skupnostjo in drugimi akterji i5demo resitve in moZnosti.

Se vedno pa je velika teLava s parkiranjem, saj imamo veliko premalo parkirnih mest.

Nere5ena je tudi problematika postajaliSd za Solske prevoze.

Izdelan imamo nadrt Solskih Poti.
Udence navajamo na varno hojo na njihovih vsakdanjih poteh s projektom )PESBUS(.

Solska skupnost

Udenci so podajali mnenja in predloge ter sodelovali pri realizaciji nadrtovanega.

Udenci so organizirani v okviru Solskega parlamenta. Tema je bila: moja poklicna

prihodnost. Izvedene so bile delavnice in razprave v okviru kulturnega dne. Udenci so svoje

ugotovitve posredovali na otroSkem parlamentu.

V okviru dejavnosti spodbujajo zbiranje v ekoloSkih in humanitarnih akcijah, kot so

zbiranje starega papirja, plastidnih zamaSkov, zvezkov za udence, ki potrebujejo pomod ...

Stran 15
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Kadri, izobral,evanje in razvoj

Posebna pozornost je bila posvedena vseZivljenjskemu izobraLevanju kadrov. Strokovni
delavci so si izbrali in se udeleZili izobraZevanj skladno s potrebo dela. Vsi strokovni delavci
so se lahko udeleZili Studijskih skupin za svoje predmetno podrodje. V prvi polovici so
izobralevanja potekala predvsem na daljavo. 23. ll.202l smo imeli skupno predavanje Dr.
Nine Ane Jtiger: Uienci s posebnimi potrebami.

Strokovni organi zaYoda

1. Ufiiteljski zbor
Uiiteljski zbor je delal po svojem letnem nadrtu.

Vzgojiteljski zbor
Se je sestal dvakrat. V dasu pandemije smo imeli sredanja preko videokonferendnega

sistema.

Strokovni aKivi
So delali po svojih nadrtih. Sestajali so se po letnem nadrtu in po potrebi ob posameznih

aktivnostih.

2. Solska svetovalna sluiba
Solska svetovalna sluZba je opravljala redno delo skladno z LDN:

. vpis in sprejem otrok v 5olo,
o poklicna orientacrja
. osebno in skupinsko delo z uEenci,
. vodenje zbirk podatkov,
. sodelovanje s starSi,
o pedagoSko posvetovalno delo s strokovnimi delavci Sole in WE,
o strokovno sodelovanje z vodstvom Sole pri nalogah nairtovanj4 spremljanja in evalvacije dela

5ole,
. razvojno-proudevalno delo,
o strokovno izobraievanje in izpopolnjevanje,
o ostala dela ter
o nadrtovanje, spremljanje in evalvacija lastnega dela.

Poleg teh nalog je prevzemala dodatne naloge, ki so se pojavljale v delovanju Sole, v
odnosih med udenci, prevzemala pobude star5ev. Posebno vlogo je imela pri navezovanju
stikov s starSi in udenci, zaznavanju stisk in usmedanju pri delu na daljavo.

3. Svef Sole

Je opravljal redne naloge. Spomladanska seja je bila izvedena korespondendno.

4. Ravnatelj

Je opravljal z zakoni in predpisi dolodene naloge. Pripravil, izvajal in spremljal je
izvajanje LDN.

Dodatno deloje nastalo v zvezi zzagotavljanjem pogojev in varnosti ter usklajevanjem
dela za zagotav lj anj e upoStevanj a ukrepov ep idem ij e.

Nepredvideno delo je predstavljalo tudi dodatno dopolnjevanje zakonsko predpisanih
dokumentov in aktivnosti okrog pandemije.

Kot edini predstavnik ravnateljev osnovnih 5olje v Solskem letu202ll22 postal dlan
Kurikulamega sveta, ki bo v naslednjih letih vodil kurikularno prenovo.
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V Solskem letu 2021122 je kot predstavnik uporabnikov (osnovne Sole) zadel z
mandatom v svetu zaYoda ZRSS.

Sodelovanje s star5i in sodelovanie z okoljem

1. Svet starSev

Svet star5ev se je v Solskem letv 2021/22 redno sestajal. Vsa sredanja so bila
korespondendna. V Solskem letu 202112022 je obravnaval tekodo problematiko, opozarjal na

posebnosti, opaZene s strani star5ev okrog organizacije in izvajanja dejavnosti. Ukvarjal se je z
varnostjo otrok, pobudami star5ev in dogajanjem v okviru redne dejavnosti Sole.

2. Roditeljski sesfanlri in govorilne ure, sodelovanie s star5i

Roditeljski sestanki in govorilne ure so bili izvedeni na daljavo in v prostorih zavoda.

Za starSe smo organizirali dejavnosti po programu Zdrave Sole.

StarSi so aktivno delali v UO Solskega sklada in v dejavnostih, kijih je pripravil.

3. Sotski sktad

Upravni odbor Solskega sklada je deloval v skladu s svojim programom.

Solski sklad je deloval aktivno skozi celo Solsko leto. Z aktivnostjo posameznikov,

organizacijo prireditev, donacijami in zbiranjem sekundarnih surovin v okviru Solske skupnosti
je zbiral sredstva. Zbrani denar Upravni odbor Solskega sklada nameni nadstandardnim

dejavnostim, prevozu otrok in subvencioniranju stroSkov dodatnega programa posameznikom.

V Solskem \efi2021122 smo uspeli izvesti aktivnost ob zakljudni prirediWi. Solske trZnice, ki
je v obidajnih letih predstavljala glavno prireditev za zagotavlianja sredstev skladu, nismo

uspeli izvesti.

4. Povezovanie z okoliem

V okviru moZnosti smo pripravljali prireditve in kultume dogodke, ki so bili namenjeni

tudi krajanom. Zaradi pandemije je sodelovanje postalo zelo okrnjeno. V obidajnih letih smo

sodelovali z gasilskimi druSwi (Gasilsko druSWo Gabrovka, Gasilsko druStvo Dole, Gasilsko

drustvo Tihaboj), Spomnim druStvom Dole in Sportnim druStvom Gabrovka, DruStvom

podeZelskih Zena Gabrovka in DruStvom podeZelskih Zena Dole, Dru5tvom oglarjev, Kulturnim
druStvom Vendeslav Taufer Dole, Kulturnim druSwom Fran Levstik Gabrovka, Lovsko druZino

Dole, Lovsko druZino Gabrovka, DruStvom upokojencev Gabrovka in Dole, DruStvom

debelarjev Litija, RK Litija in Stevilnimi posamezniki, ki so se s svojim znanjem in energijo

vkljudili v naSe dejavnosti, kot so lokalni pridelovalci sadja in zelenjave ter zdravstveni delavci

in Stevilni drugi. Sodelovali smo tudi s Krajevno skupnostjo Dole, Krajevno skupnostjo

Gabrovka in Obdino Litija. Prav tako smo sodelovalizZdravstvenim domom Litija, In5titutom

za varovanje zdravja, Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana, Policijsko postajo Litija,
Osnovno Solo Litija, Osnovno Solo Smartno pri Litiji, CIPS Zagorje, Zavodom za zaposlovanje

Litija, TEM iateZ, CSOD iebelica ...lzvajali smo tudiprakso za dijake in Studente. Tako smo

sodelovali s PedagoSko fakulteto v Ljubljani, Pedago5ko fakulteto v Kopru, Srednjo

vzgojiteljsko Solo Ljubljana, Solskim centrom Novo mesto, Srednjo gradbeno, lesarsko in

vzgojiteljsko Solo ter Srednjo medijsko in grafidno Solo Ljubljana.
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Priloge

Sterflo vsch oicnccv:
Stcr{o dcakov:
Stcvilo dckfc:

Povprclnr occnt r:lrede:
Stcvilo ncgetivnA occn:
Ster{o ulcnccv z ncg. occtro

Uspeh reredr
Reehcije urpoukr:

Stevto ur bstenke:
Obirkv rezedu:

Sterdo vseh ulcncev:
Stcr{o dcikov:
Ster*r deklc:

PorpreEne ocent nzredt:
Stcvilo ncgetivnlr occn:
Stevilo u6cncev z ncg. oceno

Uspeh rereda
Realiacije ur pouke:

Stevilo ur izostenka:
Obbk v rezredu:

Stevfu vseh udencev:

Stevib deikov:
Stevib deklc:

Povpreina ocene:

Stevib negetivnilr ocen:

Stevilo uEence, z neg. oceno

Uspeh

Reakaciie ur poulo:

Sterflo ur izostanka:

obbk:
*vkljudeni so podatki

03 6abrOvkc― Dole,Poroこ ilo o de!uvきoiskem!eiu 2021/2022

obvemega in raz5irjenega programa

Gabrovka Sola
4.

1 1 1 142

1 1

1

4。3〔

1

100.00 100,0( 100,0( 100,Og 88,8S 97.8S

98,3つ 100,71 99.11 99.79 99,73 98,87 96,76 99,48 99,53

853 1868 2324 150題 1300〔

92.9{ 91.20 92,90 87,6( 91,00 91,10

Dole Sola

1 1

4,63 4,2〔

2

1 1

100,00 100,OC 100,0( 100,00 83,33 100,0( 100.00 100,0( 98.57

97,64 99,1つ 98,6] 99,5` 99,86 96,9( 99,71

37ワ 5797

97,20 93,1( 92,70 89.90 92.20 92.8( 91.5Q 93.70 92.844
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SEPTEM8ER................ ... Napaka! Zaznamek ni definiran.
OKTOBER .. Napaka! Ztznamek ni definiran.
NOVEMBER.................. ..Napaka! Zaznamekni definiran.
D8CEM8E8................... .. Napaka! Zaznamek ni definiran.
JANUAR... ... Napaka! Zaznamek ni definiran.
FEBRUAR ... Napaka! Zaznamekni definiran.
MAREC ........ Napaka! Zaznamek ni definiran.
APRIL .......... Napakal Zaznamek ni definiran.
MAJ............ ...Napaka! Zaznamek ni definiran.
JUNIJ........ ... Napaka! Zaznamek ni definiran.
JULIJ in AVGUST ......... Napaka! Zaznamek ni deliniran.
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Omowa fuIa Gabmuk*Dole, Wbc eebfica

Vrtec debelica deluje v sestavu Osnovne Sole Gabrovka - Dole, s katero ima
skupno upravo, pedago5ko organizacijo, kuhinjo in hi5ni$ka opravila.

Letni delovni nadrt vrtca (v nadaljevanju LDI$ je priloga letnemu delovnemu
nadrtu !ole. Z njim vrtec 5e posebej zagotavlja nadrtno, organizirano
in sistematidno uresnidevanje temeljnih ciljev preddolske vzgoje, ki so opredeljeni
v koncepciji javnih vrtcev v Sloveniji.

LDN sodi v obvezno dokumentacijo. Z niim dolodamo vsebino, obseg, program in
organizacijo vzgoje in varstva ter pogoje za njegovo izvedbo v dasu od septembra
2O2l do avgusta 2022, kar je osnova za frnanciranje.

LDN vrtca je namenjen delavcem vrtca, star5em, dlanom Sveta stariev vrtca in
dlanom Sveta zavoda, hkrati pa je osnova za realizacijo nadrtovanih vsebin.

Osnove za nadrtovanje vzgoj no-varstvene ga dela:
. zakono organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja
. Zako1.o vrtcih in ostali normativni akti tako na republiEki kot obdinski ravni
. Odlok o ustanovitvi
. Kurikulum za vrtec
. Analiza realizacije LDN minulega leta
o Letni nadrti vzgojiteljic
. Materialni in kadrovski pogoji ter potrebe okolja

Letni delovni nairt ie ,,iliv" dokument, ki nastaja in se oblikuje preko celega
Solskega leta z novimi predlogi, pobudami, idejarni. Pri tem upoBtevamo, da so

le-te v skladu z vzgojno-izobraZevalno naravnanostjo vrtca in primerne starosti
otrok.

Vrtec iebelica je pod okriljem Osnovne 6ole Gabrovka - Dole, svoje prostore ima v

stanovanjskem objektu Gabrovka 61, v novih prostorih vrtca Gabrovka 19a ter v

prostorih POS Dole pri Litiji.

V Bolskem letu 2o2ll22 smo nadrtovali delo v petih oddelkih (v enem

kombiniranem oddelku POS na Dolah, treh kombiniranih in enem oddelku prvega

starostnega obdobja v Gabrovki ) z 80 vpisanimi otroki'

4建di郷 ん″1｀フ褻フι″
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Oenovna futa Gabmvk*hle, hta e ebfica

Vrtec iebelica je posloval preko celega leta. Na podlagi potreb, izkazanlh z
anketami v septembnt 2O2l, je vrtec v Gabrovki odprt od 6oo do 1600. Oddelek na
POS na Dolah pri Litiji je odprt od 600 do 1530.

Med poletnimi poditnicami se bodo oddelki zdruZevali, vrtec bo odprt glede na
izkazaninteres starlev. V oddelku na Dolah pri Litiji naj bi bilo vkljudenih najmanj
5 otrok, v oddelkih v Gabrovki pa najmanj 10 otrok. Za das poditnic (esenskih,
novoletnih, zimskih, prvomajskih, poletnih) smo izvedli anketo o prisotnosti zaradi
racionalne organizacije dela.

Otrokom, strokovnim delavcem in star6em je bila na razpolago tudi pedagoginja.
Delovni das strokovnih delavk se je dokondno dolodil konec septembra - na osno
realne dnevne prisotnosti otrok v vrtcu in je v skladu z Zakonom o vrtcih - 6

寸

17 otrok Vzgojiteljica: Sandra Noviak do vrnitve
xLve Lrnrc

Pomodnica vzg.: Maja Hribor do vrnitve
Eve imid iz porodniSke in od takrat
Sandra Nov5ak

Pomodnica vzg.
za sodasnost:
Zelo kratek das
SaBa Stu5ek

Vzgoj itelj ica : M arin ka Le nart
Pomodnica vzg.: Jasna Mulec

Vzgoj iteljica: Vlosta Celestina

Pomodnica vzg.: Tadeja Pene

Pomodnica vzg.
za sodasnost:
Vesna Tomaiin

12 otrok Vzgojiteljica: Nina Stepic do vmitve Anite
Uhan iz porodniSke

Pomodnica vzg.: Simona Resnik

Vzgoj itelj ica : Simona Bobnar
Pomodnica vzg.: Nataia Botii

′″物 f勝ムV″ ルa%η
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neposrednega dela z otroki zavzgojiteljice in 7 ur neposrednega dela z otroki za

pomodnice vzgojiteljic.

NACELA pred5olske vzgoie v vrtcu:
1. Nadelo enakih moZnosti in upoitevanja razlidnosti (upoitevanje razvojnih
znadilnosti, individualnih razlik v razvoju in udenju).

2. Nadelo omogodanja izbire in drugadnosti (na ravni nadrtovanja dejavnosti in na
ravni organizacije prostora in dasa, izbira med razlidnimi dejavnostmi in
vsebinami glede na Zelje, interese ...). Pri tem je zelo pomembno, da gre zaizbfuo
med alternativnimi dejavnostmi in vsebinami, ne pa za izbiro med sodelovanjem

in nesodelovanjem.

3. Nadelo spoStovanja zasebnosti in intimnosti omogoda umik od skupine in
izrai,anje individualnosti pri razlidnih dejavnostih. Omogoda otroku in stardem, da

ne govorijo, riSejo, piiejo o stvareh, ki jih ielijo zadri'ati zase-

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

ztotraj posameznih dejavnosti. Obenem je vrtec odprt za posebnosti okolja, otrok
in stariev.

b. Nadelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete govori o povezanosti med vrtcem
in d.ruZino, med prvim in drugim starostnim obdobjem. Pomembno je, da vrtec ne

dopusti po5olanja kurikula in vztraja pri svojih specifidnostih.

6. Nadelo sodelovanja s stardi omogoda redno pisno in ustno obveldanje o

d.ejavnostih, programih. Predvideva redno izmenjavo informacij in pogovor o

otroku. StarSi imajo pravico sodelovati pri nadrtovanju iivljenja in dela v vrtcu,
aktivno sodelovati pri vzgojnem delu. Vrtec mora spo5tovati zasebnost druZin,

njihovo kulturo, identiteto, jezik ...

Z. Nadelo sodelovanja z okoljem upoiteva naravne in druibeno'kulturne posebnosti

okolja.

PredSolsko vzgojo je treba razumeti kot pomembno za preddolskega otroka,
potrebna je izraba vsakega razvojnega obdobja takega, kot je. Nujen je preplet
razlidnih podrodij dejavnosti in preplet z dnevno rutino. PredSolska vzgoja mora
graditi na otrokovih zmoZnostih in ga voditi k pridobivanju novih doZivetij,
izkulenj, spoznanj, tako da predenj postavlja smiselne zahteve oz. probleme, ki
vkljuduje otrokovo aktivno udenje, mu omogoia tzraLanje, doZivljanje ter ga modno

dustveno in socialno angai'ita.

Udenje temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju konkretnih
izkulenj z ljudmi, stvarmi, oblikovanju predstav in re5evanju konkretnih
problemov ter pridobivanju socialnih izku5enj.

Otroika igra je tista dejavnost, ki na najbolj naraven
nadela predIolske vzgoje.

1′動働筋 ん■)Naηル名ν″
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Naj bo nai urtec prijazen drugi dom, ki otrohom nudi uarnost, sprejetost, ljubezen
igro, ustuarjalnost- Vrtec naj otroci doZiuljajo kot uarno in sproiieno okolje, u

katerem je usah otrok opaZen in spoitouan-

Vsi se rtorarrJo zaued,ati, da dobro ime urtca ustuarjamo usi zaposleni na
useh rnestih, v usahem trenuthu d.neua,
da drug drugernu lahho delo olajiamo ali oteiimo,
da uzgojamo predusent. z zgledom,
da se prijaznost, potrpeiljiuost in uljudnost z userni ljudmi uraiajo,
da bo o prihodnjem stoletju temeljna urednota nauiiti se iiueti z drugimi.

1. UPOSTEVANJE PRAVIL IN DOGOVOROV, IZBOLJSANJE
DELOVNIH NAVAD, POUDAREK NA KULTURNI KOMUNIKACIJI IN
VREDNOTE IN ETICNA RArV\IANJA (nadaljujemo vsi oddelki)

2. PROGRAM ZDRAVJE VVRTCU - rdeda nit: >Krepim (oblikujem) sebe in
svojo skupnost< (vsi oddelki)

3. DRUZBA - (rraznovanja in 4O-letnica vrtca)

V Vrtcu debelica in Osnovni Soli Gabrovka - Dole smo si ie pred leti izbrali
prednostne cilje za: izbolj6anje delovnih navad, upo6tevanje pravil in dogovorov,
kulturno komunikacijo, spodbujanje pozitivnih vrednot in etnidnega ravnanja.
Rezultati so bili vidni, zato smo jih vgradili v na5e redno delo. Vse to smo v
letodnjem letu peljali naprej, ker se zavedamo pomembnosti teh ciljev.

Yzgoja za zdravje je ie vrsto let pomemben sestavni del Zivljenja in dela v nadem
vrtcu. Vsebine so bile vpete v vzgojno delo tako, da smo v vsakodnevnih dejavnostih
spodbujali zdrav nadin Zivljenja za otroke, zaposlene in tudi star5e. Z dodatnimi
aktivnostmi in skozi projektno delo pa smo vzgojo 5e bolj krepili in utrjevali.

Skrbeli smo za zdravo in uravnoteleno prehrano, tako da smo nadrtovali ustrezne
jedilnike za prvo in drugo starostno obdobje, izbirali kvalitetna, zdravju pijazna
varovalna Zivila. Leto6nja rededa nit projekta je bila >Krepim (oblikujem) sebe in
mojo skupnost<<.

Pri otrocih smo razvijali ustrezne prehrambne navade. Upo5tevali smo dietno
prehrano za posameznike.
Skrbeli smo za ustrezno higieno in higieno zob.

Med podrodji iz Kurikuluma smo v leto5njem letu posebno pozornost namenili
druZbi in praznovanju. S tem podrodjem smo povezali tudi zakljudno prireditev
vrtca in praznovanje 40-letnice vrtca.
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Oanowa iola Ctabmuk*Dole, Yfieo teblica

1. Prihajanje otrok, igre po Zelji v igralnih kotidkih
2. Zaitrk
3. Vodene dejavnosti - dejavnosti po razlidnih kotidkih
4. Skrb za ustno higieno
5. Bivanje na prostem
6. Kosilo
7. Poditek, za otroke, ki po dalj5em podivanju - leZanju ne morejo zaspati,

razlidne umirjene dejavnosti
8. Umirjene dejavnosti, malica in odhajanje domov

. Praznovanje rojstnih dni

. Sodelovanje na likovnem natedaju

. Skrb za zdravje in ustno higieno

. Pred5olska bralna znadka - pravljidni stol

. Gozdni vrtci - Metuljdki
o >Mali sondek< - gibalni/Sportni program za pred5olske otroke - vsi oddelki
. Lodevanje odpadkov, zbiranje starega papirja

Obogatitvene dejavnosti so se izvajale integrirano z osnovnim programom in so jih
bili deleZni vsi otroci v oddelku, nekaterih samo pred5olski otroci:

o obisk Litijske knjiznice in knjiznice v os Gabrovka vsi oddelki;
. obisk Tadkovega festivala v Litiji z lutkovno predstavo (pred5olski otroci);
r obiski zunanjih sodelavcev v vrtcu (medicinska sestra - vsi oddelki, gasilci

- vsi oddelki);
o predstavitve poklicev (starSi otrok; lovec, predstavitev kope, predstavitev

domadih Zivali in tjubljendkov - Pikapolonice);
. sodelovanje na natedajih;
. jesenska delavnice za otroke in star6e, delavnica za starSe ob novem letu

nismo izvedli zaradi corona ukrepov;
. nastopa na jesenski trZnici nismo izvedli,
o zakljudni nastop - vsi oddelki;
. sredanje druZin - Pikapolonice in Zelvtce ter kradenje novoletne jelke in

gregorjevo - PikaPolonice;
o >Cici vesela Sola< je nismo izvedli;
. >Mali sondek< (v okviru tega lO-urni

pred5olske otroke, Ietnik 2016, od 9.

Smartno in usvajanje prvih korakov
in Zelvice);

. angledke minutke;

plavalni tedaj prilagajanje na vodo, za
5.2022 do 13. 5.2022, v bazenu OS

na smudeh pred vrtcem - Pikapolonice

″′ヵ働物17究Vtt■′a%″
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Oanowa futa Gabmvk*-Dole, Vfiec Cefulica

pred5olska bralna znadka - vsi oddelki;
zobna preventiva vsi oddelki;
projekti: Varno s soncem (Lelvice, Pikapolonice, Metuljdki, Medvedki,
Zmajiki), Pasovdek (Lelvice, Pikapoloniee,Zmajdki), Zdravje v vrtcu (vsi
oddelki), Gozdni vrtci (Metuljdki);
spanje v vrtcu (Zelice in Pikapolonice);
osebna mapa otroka (Medvedki, Pikapolonice).

Dejavnosti so vodile delavke vrtca, zunanji sodelavci plavanja in star6i.

Prvotni cilj je bil dobro sodelovanje s starii in njihovo aktivno sodelovanje.
Sodelovanje med vrtcem in star5i je pomemben vidik kakovosti predSolske vzgoje,
saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju druZinske in
institucionalne vzgoje.

Vrste sodelovanja:
. uvajalno obdobje v mesecu septembru - vsi oddelki,
. roditeljski sestanek (v juniju za novince ter skupni v mesecu za vse skupine)
o pogovorne ure: Pikapolonice 8x, Medvedki 5x, Metuljdki bx, Zelvice 8x,
o kontakti preko elektronske po5te - vsi oddelki,
. predavanja: preko spleta >Maraton pozitivne psihologije<,
. Moga odraslih pri spodbujanju govora, Nika Boncelj, predavanje preko

spleta,
. jesenske delavnice nismo izvedli,
. boZidno-novoletno praznovanje z delavnico za starie v mesecu decembru -

nismo izvedli,
r predstavitev poklica stariev (Pikapolonice; lovec, obisk druiine in ogled

Zivali, obisk druZine in ogled kope),
. sredanje druZin (Pikapolonice in Zelvice kraienje novoletne smreke,

Pikapolonice gregorjevo),
. druZinski piknik v mesecu juniju so organizirali star5i pri Metutjdkih,

Medvedkih, Pikapolonicah,
. zakljudek leta in 4O-letnica vrtca - vsi oddelki.

● OTROSKA OLIⅣIPI」ADA― teden otroka tema》 RAZIGRAN UZIVAJ DAN!〈 〈

ni bilo izpettano,Zaradi slabega vremena in pandemtte.

● NOVOLETNO SREёANJE ni bilo izpettanO Zaradi pandemtte。

・  ZAKLJUCNA PRIREDITEV(40‐ letnica vrtca,praznovatte)

●
　
　
●
　
　
●

●

　

　

●
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Oenovaa fula Gabmuka-Dole, Yttn eebelica

a

a

a

a

a

Svet stariev
Svet zavoda
Komisija za
Solski sklad
Komisija za

zavoda

sprejem v vrtec

prehrano

1. Pedago5ki zbor.
2. Yzgojrteljski zbor se je sestal 3x (september, junij).

Na vzgojiteljskem zboru je bil izdelan LDN Vrtca Cebelica zaleto 202112022, na

zadnjem zboru pa analiza LDN-ja, sodelovale so vse vzgojiteljice in pomodnice

vrtca, pedagoginja Maja Plazar in ravnatelj Igor Hostnik.
B. Vzgojiteljski aktivi: na aktivih smo se sredali trikrat. Obravnavale smo

tekode zadeve in se dogovarjale o organizaciji zakljudka in 4O-letnice vrtca.

P″ οLONICE
Ime strokovne delavke in naslov
izobraZevanja

Kraj izobraievanja,
izvajalec

Trajanje

Zdravje v vrtcu >Dobro Podutje 2<

Marinka Lenart in Jasna Mulec
NIJZ, preko spleta 4 ure

Otroci s posebnimi Potrebami
Marinka Lenart in Jasna Mulec

Spletno predavanje, Nina
Ana Jager

2 uri

Vloga odraslih pri spodbujanju govora

Marinka Lenart in Jasna Mulec
Nika Boncelj - spletno

nredavanie
2 uri

Predavanje HACCP - Novosti na
podrodju HACCP sistema in
prepredevanje prenosa okuZb

Marinka Lenart

Spletno predavanje 2 uri

Principi pedagogike Pikler - poudarek
na samostojni igri otroka

Delavnica prve pomodi in oZivljanja
otrok

Pripomodki za otroke s Posebnimi
potrebami

Minicity - mag.Mojca
Kosid z Montessori doma,

Petra Podkaj Rosa in
Simona Korendan dr.
med - Najsrdekbije

(delavnica)
Center Motus (delavnica)

3 ure

1′ιfル多鵬 ヽ
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ZELVICE

Nadin izvedbe in kratka vsebina

Program NEON

Otroci s posebnilni potrebami

Sandra Nov5ak

サ
・

Usposabljarrje za nudenje prve pomodi na delovnem
mestu

Avtizem v druZbi-tukaj in sedaj

MEDWDKI
Terna, naslov Naiin izvedbe in kratka vsebina Trajanje

Otroci s posebnimi

. p-e!.Teh-s.Bi
lzobrai,evanje na daljavo na MS Teamsih dr. Nina
Ana Jager (Nina Stepic, Simona Resnik)

2 ure

Avtizem v druZbi -
!nh+j in ss-4qi

Izobrai,evanje na daljavo preko spletne aplikacije
Zoom,Webinar (Nina Stepic)

2ure

IIACCP Novosti na podrodju HACCP sistema in
prepredevanje prenosa okuib preko video konference
(Nina Stepic, Simona Resnik)

2ure

胴 7UZeJI

Ime strokovne delavke in naslov
izobrai,evania

Kraj izobraZevanja,
izvajalec Trajanje

Zdravle v vrtcu >Dobro poiutje 2<

aktivna udeleiba s predstavitvijo dobre
prakse - Masta Celestina

NIJZ, preko spleta 4 ure

Gozdni vrtci: Gozdna matematika
\4asta Celestina

Spletno predavanje 2 uri

Gozdni vrtci: Sestanek koordinatorjev
mreie gozdnih vrtcev
Vlasta Celestina

Spletno predavanje 2 uri

Otroci s posebnimi potrebami
Vlasta Celestina, Tadeja Pene

Spletno predavanje, Nina
Ana Jager

2 uri

Predavanje HACCP - Novosti na
podrodju HACCP sistema in
prepredevanje prenosa okuZb
Vlasta Celestina Tadeja Pene

Spletno predavanje 2 uri

Prepoznavanje otrokovega sveta prek
njegovega likovnega izdelka
Vlasta Celestina, Tadeja Pene

Spletno predavanje 2 lure

Irne strokovne
delavke

Sandra Noviak

Sandra Nov5ak in
Maja Hribar

Sandra Nov5ak

in面軌 んりりヽ

Trajanje

3X8ur

3 ure

6ur

3 ure
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Oenona futa Gabmuk*-I)ole, Vilec eebelioa ず

o svetovalna sluZba Maja Plazau
o knjiZnidarka, ravnatelj;
. izvajalci dodatne strokovne pomodi; Bojana Cerov6ek, Tamara Mi6mai pri

Metuljdkih;
. kuharice, vodja Solske prehrane, hi6niki;

s surdopedagoginjo Aleno Di,afi(, Dedi6 pri Zelvicah;
z logopedinjo Niko Boncelj vsi oddelki;
z Zdravstvenim domom Litija, medicinska sestra;

s knjiznico v LITIJI (prediolska bralna znadka, Tadkov festival);
z OS Smartno (plavalni tedaj);
z organizacijo RK Gabrovka in Dole pri Litiji;
s KS Gabrovka in Dole Pri Litiji;
z gasilskim druBtvom Gabrovka in DoIe vsi oddelki;

zlovci pikpolonice;
s Tanjo iz Active cross - vadbena urica Pikapolonice in zelvrce;

s sredstvi javnega obve5danja;

s Centerom za socialno delo Litija in Kranj;
z Obdino Litija - ustanoviteljico;
zNIJZ Ljubljana.

Povpraiev anja za mentorstvo ni bilo.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Sandra Nov6ak Kako izvesti kakovostne govorilne ure 8 ur

Eva Crnid in
Sandra Noviak

I‐IACCP 2 uri

Sandra NovSak Izobralevanje za uditelja joge za otroke 16 ur

Sandra Nov5ak Seminar za vzgojitelje-Zmorem sam 3 ure

Sandra Nov6ak Kako postati dober uditelj/vzgojitelj 8 ur
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V letodnjem letu se je uredilo igriSde na Dolah.

Pred novim letom smo nabavili didaktidni material in igrade za vse oddelke.

Vse nadrtovone dejovnosti smo izvojoli in jih prilagojoli glede no trenutne rozmere in
usmeritve v zvezi z priporodili za prepreEevanje iirjenjo okuib.

Vodja vrtca: Marinka Lenart
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