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Vrtec Cebelica deluje v okviru Osnovne Sole Gabrovka-Dole, s katero ima skupno
upravo, pedagoSko organizacijo, kuhinjo in hiini5ka opravila.

Letni delovni nadrt vrtca (v nadaljevanju LDI.D je priloga letnemu delovnemu
nadrtu 6ole. Z njim vrtec 5e posebej zagotavlja nadrtno, organizirano in
sistematidno uresnidevanje temeljnih ciljev pred5olske vzgoje, ki so opredeljeni v
koncepciji javnih vrtcev v Sloveniji.

LDN sodi v obvezno dokumentacijo. Z rrjim dolodamo vsebino, obseg, program in
organizacij o vzgoje in varstva ter pogoje za njegovo izvedbo v dasu od septembra
2022 do avgusta 2023, karje osnova za financiranje.

LDN vrtca je namenjen delavcem vrtca, star5em, dlanom Sveta star5ev vrtca in
dlanom Sveta zavoda, hkrati pa je osnova za realizacijo nadrtovanih vsebin.

Osnove za nairtovanje vzgojno-varstvenega dela:
. Zakon. o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja
. Zakono vrtcih in ostali normativni akti tako na republiiki kot obdinski ravni
. Odlok o ustanovitvi
. Kurikulum za vrtec
. Analiza realizacije LDN minulega leta
. Letni nadrti vzgojiteljic
. Materialni in kadrovski pogoji ter potrebe okolja

Letni delovni naErt je ,,iliv" dokument, ki nastaja in se oblikuje preko celega
Solskega letaz novimi predlogi, pobudami in idejarni. Pri tem upo5tevamo, da so
le te v skladu z vzgojno-izobrailevalno naravnanostjo vrtca in primerne starosti
otrok.

Vrtec Cebelica deluje pod okriljem Osnovne Sole Gabrovka-Dole, svoje prostore
ima v stanovanjskem objektu Gabrovka 61, v novih prostorih vrtca Gabrovka 19a

ter v prostorih PS Dole pri Litiji.

V Solskem letu 2022123 nadrtujemo delo v petih oddelkih (v enem kombiniranem
oddelku na PS na Dolah, treh kombiniranih in enem oddelku prvega starostnega
obdobja v Gabrovki ) s 77 vpisanimi otroki.
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Vrtec Cebelica bo posloval preko celega leta. Na podlagi potreb, izkazanlh v
anketah v septembru 2022, je vrtec v Gabrovki odprt od 600 do 1600. Oddelek na
PS na Dolah pri Litiji je odprt od 600 do 1530.

Med poletnimi poditnicami se bodo oddelki zdruZevali, vrtec bo odprt glede na
izkazaninteres star5ev. V oddelku na Dolah pri Litiji naj bi bilo vkljudenih najmanj
5 otrok, v oddelkih v Gabrovki pa najmanj 10 otrok. Za tas poditnic (esenskih,
novoletnih, zimskih, prvomajskih, poletnih) bomo izvedli anketo o prisotnosti
zaradi racionalne organizacije dela.

Otrokom, strokovnim delavcem in stariem bo na razpolago tudi pedagoginja.
Delovni das strokovnih delavk se dokondno dolodi 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
pomodnice vzgojiteljic.

ゞ

Pomodnica vzg.
za sodasnost:
Vesna Femc

Yzgofteljica: Eva
Pomoё nica vzg.:′Ⅵ

“
αS`りた

Vzgoj itelj ica:. Marinka Lenart

Pomodnica vzg.: Jasna Mulec

Pomodnica vzg.
za sodasnost:
Vesna TomaZin

Vzgoj itelj ica : Wasta Celestina

Pomodnica vzg.: Tadeia Pene

Vzgojiteljica: Anita Uhan

Pomodnica vzg.: Simona Resnik

vzganeuica助″″α助商 1

Pomoё nica vzg.:ノ Mα,oζα Bθ燿ご
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ODDELKI SⅧVILO
OTROK

STROKOVNI DELAVKE POKRIVANJE
SOCASNOSTI
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NAdE LA predBolske vzgojev vrtcu:
1. Nadelo enakih moinosti in upodtevanja razlidnosti (upodtevanje razvojnih
znadilnosti ter individualnih razlik v razvoju in udenju).

2. Nadelo omogodanja izbire in drugadnosti (na ravni nadrtovanja dejavnosti ter na
ravni organizacije prostora in dasa, izbira med razlidnimi dejavnostmi in
vsebinami glede na Zelje, interese...). Pritem je zelopomembno, da gre zatzbiro
med alternativnimi dejavnostmi in vsebinami, ne pa za izbiro med sodelovanjem
in nesodelovanjem.
3. Nadelo spo5tovanja zasebnosti in intimnosti omogoda umik od skupine in
izrai,anje individualnosti pri razlidnih dejavnostih. Omogoda otroku in star6em, da
ne govorijo, ri5ejo, pi5ejo o stvareh, ki jih Zelijo zadrlati zase-

4. Nadelo avtonomnosti in strokovne odgovornosti pri izbiri vsebin, oblik in metod
znotraj posameznih dejavnosti. Obenem je vrtec odprt za posebnosti okolja, otrok
in starSev.

5. Nadelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete govori o povezanosti med vrtcem
in druiino ter med prvim in drugim starostnim obdobjem. Pomembno je, da vrtec
ne dopusti poSolanja kurikula in vztraja pri svojih specifidnostih.

6. Nadelo sodelovanja s starii omogoda redno pisno in ustno obve6danje o
dejavnostih in programih. Predvideva redno izmenjavo informacij in pogovor o

otroku. Star5i imajo pravico sodelovati pri nadrtovanju iivljenja in dela v vrtcu ter
aktivno sodelovati pri vzgojnem delu. Vrtec mora spoitovati zasebnost druZin,
njihovo kulturo, identiteto, jezik ...

7. Nadelo sodelovanja z okoljem upoiteva naravne in druZbeno-kulturne posebnosti
okolja.

Pred5olsko vzgojo je treba razumeti kot pomembno za prediolskega 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 zmoinostih in ga voditi k pridobivanju novih doZivetij,
izku5enj, spoznanj, tako da predenj postavlja smiselne zahteve oz. probleme, ki
vkljudujejo otrokovo aktivno udenje, mu omogod,a izrai,anje, doiivljanje ter ga
modno dustveno in socialno angaZira.

Uienje temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju konkretnih
izkuienj z ljudmi, stvarmi, oblikovanju predstav in reSevanju konkretnih
problemov ter pridobivanju socialnih izku5enj.

Otroika igra je tista dejavnost, ki na najbolj naraven nadin zdruZuje temeljna
nadela predSolske vzgoje.



ザ
・

6なコ0瑠働ζb腱o`為J加リァ&ル=Zた』θ′ フLたりε赫

Naj bo nai urtec prijazen drugi dom, ki otrokom nudi uarnost, sprejetost, ljubezen
igro in ustuarjalnost. Vrtec naj otroci doZiuljajo kot uarno in sproiieno okolje, u
katerem je usak otroh opaZen in spoitouan.

Vsi se fiLorafiLo zauedati, da dobro ime urtca ustuarjamo usi zaposleni na
useh mestih u usahem trenuthu dneua,
da d.rug drugemu lahho delo olaiianno ali oteiimo,
da uzgajamo predusem z zgledom,
da se prijaznost, potrpeZljiuost in uliudnost z usemi ljudrni uraiaio,
da bo u prihodnjem stoletju temeljna ured.nota nauiiti se iiueti z drugimi.

1.UPOもTEVAN」E  PRAヽ互L  IN  DOGOVOROV,  IZBOLJSANJE
DELOVNIH NAVAD, POUDAREK NA KULTURNI KOMUNIKACIJI,
VREDNOTAH IN ETIENIH RA\TNANJIH (NAdAIJUJEMO VSi OddEIKi.)

2. PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU - rdeda nit: >Prihodnost je moja< (vsi

oddelki)
3. NARAVA - Igralnica v naravi (vsi oddelki)

V Vrtcu Cebelica in Osnovni Soli Gabrovka - Dole smo si ie pred leti izbrali
prednostne cilje za izboljdanje delovnih navad, upoItevanje pravil in dogovorov,

kulturno komunikacijo, spodbujanje pozitivnih vrednot in etnidnega ravnanja.

Rezultati so bili vidni, zato smo jih vgradili v naSe redno delo. Vse to bomo v

letoBnjem letu peljali naprej, ker se zavedamo pomembnosti teh ciljev.

Yzgoja za zdravje je ie vrsto let pomemben sestavni del Zivljenja in dela v na6em

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

spodbujamo zdrav nadin Zivljenja za otroke, zaposlene in tudi starie. Z dodatnimi
aktivnostmi in skozi projektno delo pa to vzgojo 6e bolj krepimo in utrjujemo.

Skrbeli bomo za zdravo in uravnoteZeno prehrano, tako da bomo nadrtovali
ustrezne jedilnike za pwo in drugo starostno obdobje, izbirali kvalitetna, zdravju
prijazna varovalna Zivila. Leto5nja rededa nit projekta je >Krepim (oblikujem) sebe

in mojo skupnost<.

Pri otrocih bomo razvijali ustrezne prehrambne navade. UpoStevali bomo dietno
prehrano za posameznike z zdravniikimi potrdili-
Skrbeli bomo za ustrezrro higieno in higieno zob.

Med podrodji iz Kurikuluma bomo v leto6njem letu posebno pozornost namenili
podrodju narave, s poudarkom na udenju in raziskovanju v naravi preko razlidnih
poskusov.

ず
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1. Prihajanje otrok, igre po ielji v igralnih kotidkih
2. Zajtrk
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

. PredSolska bralna znadka - pravljidni stol
o Gozdni vrtci
. >Mali sondek< - gibalni/Sportni program za predSolske otroke
. Lodevanje odpadkov, zbiranje starega papirja, zama5kov

Obogatitvene dejavnosti se delno izvajajo integrirano z osnovnim programom in jih
bodo deleZni vsi otroci v oddelku:

o obisk Litijske knjiZnice in knjiZnice v OS Gabrovka;
. obisk Tadkovega festivala v Litiji z lutkovno predstavo;
. obiski zunanjih sodelavcev v vrtcu (medicinska sestra, debelar, gasilci,

policisti, lovci...);
o predstavitve poklicev (starii otrok);
. sodelovanje na natedajih;
. jesenska delavnica za otroke in starde, delavnica za star6e ob novem letu;
. nastopi na jesenski trZnici, ob 8. marcu in materinskem dnevu, zakljudni

nastopi;
. sredanje druZin;
. sredanje z babicami in dedki;
. >Cici vesela Sola<;
. >Mali sondek< (v okviru tega l0-urni plavalni tedaj prilagajanje na vodo za

pred5olske otroke, letnik 2017, od 8. 5. do 12. 5.2023, v bazenu OS
Smartno in usvajanje prvih korakov na smudeh pred vrtcem);

. angleike minutke;

. predSolska bralna znadka;

. zobna preventiva;
o projekti: Varno s soncem, Pasovdek, Zdravje v vrtcu, Gozdni vrtci;
. Iodevanje odpadkov, zbiranje starega papirja, zama6kov;

K酬躍7比 麟

KIPOmeJo sKOZr ysE LErο

″V OBOGA質― NI PROG印
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. osebna mapa otroka.

Dejavnosti vodijo delavke vrtca. Na Zeljo star5ev pa lahko organiziramo tudi
dod.atne dejavnosti (plesni tedaj, rolanje ...), ki jih vodijo zunanji sodelavci in jih
pladajo star6i. Te dejavnosti potekajo izkljudno po poslovnem dasu vrtca.

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

Sodelovanje med vrtcem in starEi je pomemben vidik kakovosti prediolske vzgoje,

saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju druZinske in
institucionalne vzgoje.

Vrste sodelovanja:
. uvajalno obdobje v mesecu septembru,
. roditeljski sestanek (unij za novince ter skupni v mesecu septembru in

marcu, oziroma Po Potrebi),
. pogovorne ure: do konca novembra vzgojiteljice povabijo vse star5e, po

novem letu glede na Potrebe,
. kontakti preko elektronske poSte,

. predavanje za starie >Nenasilno re6evanje konfliktov< Katje Zabukovec

Kerin, ki bo 18.10.2022 ob 1700 uri v Gabrovki,
. predavanja: preko spleta >>Maraton pozitivne psihologije<,
. jesenska delavnica,
. boZidno-novoletno praznovanje z delavnico za star5e v mesecu decembru,
o predstavitev poklica star6ev,
. sredanje druZin,
. sredanje babic in dedkov - ogled napihljivega drevesa (zadnji petek v maju

2023),
. druZinski izlet - piknik v mesecu juniju organizirajo star5i,
. zakljudek leta.

o OTROSKA OLIMPIJADA - teden otroka tema >Skup se 'mava dober<
o NOVOLETNO SRECANJE z lutkovno predstavo
. ZAKLJUCNA PRIREDITEV

一
Ｅ

Ｅ
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o Svet stariev
. Svet zavoda
. Komisija za
. Solski sklad
. Komisija za

zavod.a

sprejem v vrtec

prehrano

■NeJE S S2

SKUPNA И ODDEEKOy

ZAVODA
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1. Pedago6ki zbor.
2. Yzgojiteljski zbor se bo sestal dvakrat letno (september, junij).

Na vzgojiteljskem zboru bo izdelan LDN Vrtca iebelica za leto 202212023, na
zadnjem zboru pa analiza LDN, sodelovale bodo vse vzgojiteljice in pomoinice
vrtca, pedagoginja Maja Plazat in ravnatelj Igor Hostnik.

3. Vzgojiteljski aktivi: dva aktiva naj bi bila namenjena strokovni rasti
strokovnih delavk, ostali pa obravnavanju tekodih zadev, dogovorom o

skupnih sredanjih, nastopih in zakljudni prireditvi.

. Strdij.ke skupin e za vzgojiteljice in pomodnice vzgojiteljic,
o seminarji, organiziraniv OS Gabrovka,
o seminarji preko spleta >Maraton pozitivne psihologije<,
. seminar >>Nenasilno re6evanje konfliktov< Katje Zabukovec Kerin, ki bo

18.10. 2022 ob 17m uri v Gabrovki,
. samoizobraZevanje - sledenje novostim na podrodju vzgoje in izobralevanja.

o svetovalna sluZba - pedagoginja Maja Plaza4
. knjiZnidarka, ravnatelj;
. izvajalke dodatne strokovne pomodi - Bojana Ceroviek, Tamara Mi5ma6;
. kuharice, vodja Solske prehrane, hi5niki;
o prvi razredv OS Gabrovka-Dole (vedkratna sredanja zalaLjiprehod v 5o1o).

. surdopedagoginja Alena Di,afi6, Dedi6 2 uri;

. logopedinja Nika Boncelj vsi oddelki;
o zZdravstveni dom Litija;
o knjiinica Litija (pred5olska bralna znadka);
. OS Smartno (plavalni tedai);
o Pedagolka fakulteta Ljubljana in Koper (praksa);
. Srednja vzgojiteljska Sola v Ljubljani in Novem mestu;
. organizacija RK Gabrovka in Dole pri Litiji;
. KS Gabrovka in Dole pri Litiji;
. gasilsko drultvo Gabrovka in Dole;
o policija;
. lovci;
. debelar iz Litijske zveze debelarjev;
. sredstva javnega obveSdanja;

DLASTROKOyNIFDELAycEy 7RT“

知 刀

■

「

JE Z ZUNAN"SODRAy“

SODEZOJ麒 こE IN OsrttIMI DELA
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Center za socialno delo Litija in Kranj;
Obdina Litija - ustanoviteljica;
NIJZ Ljubljana.

Nudili bomo mentorstvo dijakom in Btudentom pri opravljanju praktidnega dela in
praktidnih nastopov.

V letolnjem letu naj bi dokondali ureditev igridda na Dolah. Na lokaciji Gabrovka

61 naj bi v eni igralnici zamenjali dotrajane omare. V oddelku Pikapolonic se

nabavi nov komplet prevlek za leialnike.

Redna nabava didaktidnega materiala in igrad za vse oddelke.

SEPTEMBER

VSEBINE:
・  UVttaln0 0bdobje
o  Orientactta v vrtCu in bhttnji OkOlici

o  Spoznavatte zapOSlenih in sovrstnikov

o  Pravila in dogovori v vrtcu

OKTOBER

VSEBINE:
・   Teden otroka》 Skup se'rnava dober《 ―otroこka

・  」esen v gozdu in poliu,uStVariatte S plodovi
o  Mesec poをarne varnosti― evakuaciia

・   Dan pravttice,16.10.

・   」esenska delavnica s starこ i

NOVEMBER

VSEBINE:
・  Zivali se priprav巧巧o na ZimO
o  DIlednarodni dan otrOkovih pravic,20.11.

・   Izlet v naravo v okviru prOgrama■Ilali sOnこ ek

olimpijada

●
　
　
●
　
　
●

彗

IEcJAこゝ OSTI 膨ESECIH

PR10RIrШNIPROGtt NABAyEIN OBNOyE
SREDSTEyttN DEMXTICN‐ PRIPOMOCKOy
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DECEMBER

VSEBINE:
・   Veseli decelnber― rdeёa nit

o  Obisk gledaliこ こa
c  Delavnica s starこ i― izdelava igraё e za darilo ob prihodu dedka Mraza
o  Priprave na prihod dedka IⅦ raza

JANUAR

VSEBINE:
o  Spoznavatte pokliCev

e Smuこ atte,Sankatte

・   Zilnskiこporti,igre na snegu

o  Sprehodi po snegu一 Mali sonこek
o Sneg,led,voda(五 Satte Z barvnimi ledenimi kockami,smreこ ica z

ledenilni okraski.… )

FEBRUAR

VSEBINE:
o Obisk kttiZnice

・  Valentinovo― izdelovatte srこ kOV

・  Kulturni dan― drをavttanSka vzgaa

・  Pust prihtta― izdelava malih instrumentov,izdelava mask,peka pustnih
miこk.…

MAREC

VSEBINE:
・  Druzlna
o Sreё atte druを in

APRIL

VSEBINE:
. Skrb za urejeno okolico vrtca
. Obidaji - pisanice
. Vreme - obladila

MAJ
VSEBINE:

. Teden RK

. Dan debel, 21.5.

. Sredanje z babicami in dedki

. Solidarnost, pomod prijateljem

. Izleti v znano in neznano - MaIi sondek

. Kolesarjenje, kotalkanje, rolanje

. Plavalni tedaj 一Ｅ
Ｅ
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VSEBINE:
・   Varno s soncem
o Taこ kov festival v Litiii

o  Priprave na zakttuё ek leta

JULIJin AVGUST

VSEBINE:
・   Varno s soncem
o  Poこitniこke aktivnosti

Vodja vrtca: Marinka Lenart

September 2022
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