
 

 

POVZETEK LDN VRTCA RINGARAJA  ZA ŠOLSKO LETO 2021/22 

 

Začenjamo novo šolsko leto 2021/22. Pred nami je polno novih izzivov, higienski ukrepi so zelo zahtevni in 

koronavirus je še vedno med nami v novih različicah. Veseli smo, da se je velik del zaposlenih odločilo za cepljenje 

proti Covid- 19,  saj na tak način zaščitijo sebe in druge. 

Epidemija Covid- 19, nam je veliko vzela, a hkrati tudi veliko dala. Še bolj smo se začeli zavedati pomena ustrezne 

strategije poučevanja in učenja v gibanju. 

 

Fit pedagogika se je v času epidemije Covid 19 pokazala za najučinkovitejšo strategijo poučevanja in učenja. 

Pedagogi, ki so jo uporabljali kot osnovno učno strategijo, niso trpeli za izgorelostjo, nemotivacijo in slabo 

funkcionalno stopnjo znanja, ampak ravno obratno. 

Tudi letos smo organizirali sprejem novincev in staršev že v zadnjem tednu meseca avgusta. Proces 

uvajanja, ki je od vzgojiteljic in pomočnic zahteval veliko napora, je stekel v prvih tednih meseca septembra. 

Za uspešnost je ključnega pomena izobražen kader z visoko čustveno inteligenco in razvitim spoštovanjem, ki se 

lahko še bolj razvije, če smo pripravljeni vlagati v odnose, vzpostavljati komunikacijo in iskati poti do src naših 

najmlajših. 

. 

Strokovno delo bomo v šolskem letu 2021/22 poglabljali na naslednjih področjih: 

• sledenje priporočilom NIJZ za preprečevanje širjenja corona virusa, 

• pogoj PCT morajo za čas opravliania dela izpolnievati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni 
podlagi opravliaio delo pri delodaialcu ali samostoino opravliaio deiavnost, 

• pogoi PCT morajo izpolnievati vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvaianju 
deiavnosti ali v okoliih v RS pri delodaialcih ali s.p.-iih, 

• za starše še vedno velja, da lahko oddajo in pridejo po otroka v vrtec brez pogoja PCT. V vrtcu pa se ne 
smejo zadrževati. Nujno morajo upoštevati vsa higienska priporočila za preprečevanje širjenja Sars-
CoV-2.  Če je uvajanje otroka, morajo starši obvezno izpolnjevati pogoj PCT, potrdilo je potrebno 
pokazati strokovnemu delavcu v oddelku ter se tudi podpisati, 

• zakonodaja in pravilniki v vrtcih zahtevajo natančno beleženje dela, ob tem nastaja velika količina različnih 
dokumentov; Z novim šolskim letom 2021/22 smo tudi v vrtcu Ringaraja začeli uporabljati aplikacijo Lo.Polis, ki  
nam  olajša vnos podatkov v dnevnik in druge evidence, izboljša preglednost vpisanega, sledenje doseganja 
vzgojnih ciljev ciljev in napredovanja znanja. Vodstvu pa pomaga pri pripravi in organizaciji dela v vrtcu in pri 
sprejemanju odločitev, ki so potrebne za nemoteno delovanje. Starši preko portala Lo.Polis z geslom odjavijo 
prehrano in hitro in varno  komunicirajo z vzgojiteljem ali vodstvom preko e- pošte ali SMS-a; 

• strokovno delo na kurikularnem področju: UMETNOST, 

• pedagoško področje: STRATEGIJE POUČEVANJA, 

• prednostna naloga na področju izobraževanja pri nekaterih strokovnih delavcih je zaključiti uvodno 
izobraževanje – Mreža za spreminjanje kakovosti – Korak za korakom – Osnove »na otroka osredinjene« 
vzgoje in izobraževanja za otroke v starosti od nič do treh let – II. del, ki ga niso uspeli zaključiti zaradi 
koronavirusa. Zavedamo se, da so teoretična znanja podlaga za odlično pedagoško prakso, oplemeniteno z 
izkušnjami in vrednotami. Vse to pa predstavlja kakovost. Smo različni, a smo del enega vrtca, kjer je treba 
slediti skupni viziji in ciljem. Razumevanje pedagoškega polja mora biti enotno, teoretičen okvir pa mora biti 
jasen. To je naša osnova, temelj, znotraj tega pa imajo strokovni delavci še ogromno prostora za avtonomijo; 

• pri strokovnem delu bomo poglabljali znanja na sedmih področjih kakovosti – učno okolje, družina in 
skupnost, inkluzija in demokratične vrednote, spremljanje, načrtovanje in ocenjevanje, strategije 
poučevanja, interakcije – izbrano prednostna področja kakovosti je: STRATEGIJE POUČEVANJA in  
vključevanje otrok s PP; 

• nadaljujemo z dejavnostmi v MEDNARODNEM PROJEKTU FIT SLOVENIJA- v šolskem letu 2021/22 
poudarek na: implementaciji, spremljanju, evalvaciji Fit pedagogike, Fit vsebin in aktivnosti v redni učni proces 
( Fit predavanje za starše 14. 9. 2021 in Fit da, 18. 3. 2022), tutorstvo Fit  multiplikatork strokovnim 
delavcem vrtca Ringaraja, 

• prednostna naloga vrtca je tudi aktivna vključenost v mednarodni projekt Ekovrtec kot način življenja – 
ZDRAVO ŽIVLJENJE – BIVANJE NA PROSTEM – vzgoja za trajnostni razvoj; 

• vključenost v projekt TRAJNOSTNA MOBILNOST (od 16. 9. do 22. 9. 2021), 



• nadaljevanje dejavnosti po projektu Skupaj stari in mladi (TOY), Zdravje v vrtcu, Krepimo družine, Mali 
sonček;  

• hospitacijski vrtec (dijaki Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani, študenti PF v Ljubljani, Mariboru in Kopru – 
smer dipl. vzgojitelj predšolskih otrok); 

• hospitacije strokovnih delavcev vrtca, kolegialne hospitacije ( ravnatelj, pom. ravnatelja, strokovni 
delavci vrtca), 

• vključevanje vrtca Ringaraja v bližnjo in daljno okolico, 

• sodelovanje z JVIZ OŠ DOBREPOLJE in njenimi podružnicami,  

• sodelovanje s knjižnico, domom Sv. Terezije, Zdravstvenim domom, glasbeno šolo, zvezo šoferjev in 
avtomehanikov, čebelarskim društvom, planinskim društvom, športnim društvom indr., 

• sodelovanje z Občino Dobrepolje pri tekočih investicijah, oblikovanju ekonomske cene vrtca, 

•  razporeditev otrok in delavcev v oddelke – šolsko leto 2021/2022: 

 

Novi vrtec Ringaraja 

Oddelek 

Starost 

otrok v 

letih 

Število 

otrok v 

oddelku 

Vzgojiteljica Pomočnica vzgojiteljice  Spremljevalci 

otrok 

sposebnimi 

potrebami 

Sovice 5–6  24 Mateja 

Lohkar  

Mojca Mlakar Mojca Gačnik 

Medvedki 4–6  24 Tanja Tegel Sabina Novak Mojca Babič 

Miške 4–5  24 Martina 

Pugelj 

Anita Glač 

 

Lucija Zupančič 

Pikapolonice 2–4  19 Petra Usenik Nina Sernel Monika Koščak 

Žabice 2–3  15 Andreja Škulj Ema Nose 

Jože Hočevar 

Lucija Babič 

Račke  2–3  14 Tatjana 

Zevnik 

Ana Puš  

Polžki 1–2  14 Darja Erčulj Klavdija Kadunc  

Zajčki 1–2  14 Sanja 

Davidović 

Tatjana Useniknadomeščanje: 

Veronika Žnidaršič 

 

 

Metulji 3–4  18 Lidija Pugelj Simona Francelj 

Renata Janežič 

 

Skupaj 9 166 9 11 (12) 5 

Odpiranje stari vrtec Ringaraja in zapiranje novi vrtec:  Renata Janežič.  

• Odpiranje novi vrtec in sočasnost: Jože Hočevar. 

•  

• obogatitveni programi – dejavnosti izvedbenega kurikula: 

• ta program je namenjen otrokom in staršem prvega in drugega starostnega obdobja. Obogatitvene dejavnosti 
v našem vrtcu so namenjene dopolnjevanju potreb in interesov otrok in staršev ter bogatenju življenja in dela 
v oddelku. Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v jutranjem in popoldanskem času v času bivanja otrok v vrtcu 
v obliki delavnic, izvajanja interesnih dejavnosti s področja glasbe, plesa, športa, jezika ... Z njimi želimo 
obogatiti življenje v vrtcu, hkrati pa tudi dvigniti svojo prepoznavnost v kraju in širšem okolju. 

Obogatitvena 

dejavnost 

Izvajalka Skupina Čas izvajanja 

Nagajiva biba Tatjana Zevnik 

Ana Puš 

Račke 

starost otrok 2 – 3  

 

torek od 14.00 do 14.30 

 Telovadni  

pripomočki 

Lidija Pugelj 

Simona Francelj 

Metulji 

starost otrok 3 – 4  

 

sreda od 7.15 do 8.00 



Pikapolonica poje Petra Usenik 

Nina Sernel 

Pikapolonice 

starost otrok 3 – 4 

 

torek od 7.00 do 7.45 

Polžek se giba  Darja Erčulj 

Klavdija Kadunc 

Polžki 

starost otrok 1 – 2  

 

sreda ob 7.30 do 8.00 

 

Jutranja telovadba 

Martina Pugelj 

Anita Glač 

Miške 

starost otrok 4 – 5  

 

ponedeljek  od 7.30 do 8.00 

 

Gibalni ABC 

Andreja Škulj 

Ema Nose 

Žabice 

 starost otrok 2 –3 

 

torek od 7.30 do 8.00 

Lino gimnastika Tanja Tegel 

Sabina Novak 

Medvedki 

starost otrok 4 – 5  

 

četrtek od 7.30 do 8.00 

ponedeljek, torek, sreda, petek - od 7.45 

do 8.00 

Zajček packo 

(likovne urice) 

Sanja Davidović Zajčki 

starost otrok 1 - 2 

 

sreda od 7.00 do 7.30 

Folklorna dejavnost Mateja Lohkar 

Mojca Mlakar 

Mojca Gačnik 

Sovice 

starost otrok 5 – 6  

 

petek 7.30 do 8.15 

Socialne veščine 

 

Mateja Lohkar 

Mojca Mlakar 

Mojca Gačnik 

Sovice 

starost otrok 5 – 6  

 

ponedeljek od 7.30 do 8.15 

 

• nadstandardne dejavnosti izvedbenega kurikula: 

• nadstandardne dejavnosti organiziramo kot interesne dejavnosti in krožke, ki omogočajo druženje in 
sodelovanje otrok, hkrati pa je to priložnost za razvijanje otrokovih močnih področij in specifičnih spoznanj 
v popoldanskih dejavnostih.  

 
Časovno in vsebinsko bodo nadstandardni in obogatitveni programi predstavljeni v mesecu septembru oz. 

oktobru na roditeljskih sestankih v oddelkih in oglasnih deskah in na svetu staršev. 

• zunanji sodelavci (v sodelovanju z vrtcem): 
 

Dejavnost in izvajalec Starost 

otrok 

v letih 

Kraj Čas Opombe 

Vrtec v naravi na 

Debelem rtiču 

Društvo MT Šport 

5–6  

letnik 

2016 

Debeli rtič 4.–6. 5. 2022 Vrtec 

Ringaraja  

 
 
 
 
 
 



 

• program izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja v vrtcu Ringaraja: 
 

VSEBINA NOSILCI 

IZOBRAŽEVANJA 

UDELEŽENCI ČAS 

Oblikovanje operativnih cijev vizije 

vrtca za šolsko leto 2021/22 

Ravnatelj Ivan 

Grandovec 

Cvetka Košir 

Pomočnica 

ravnatelja 

Strokovni delavci vrtca 

Ringaraja 

26. 8. 2021 ob 17.00 

avla vrtca Ringaraja 

ZOOM- uporaba Lo-Polisa v novem 

šolskem letu 2021/22,  

 

Barbara Blatnik 

in Magdalena 

Tanko 

Strokovni delavci vrtca 

Ringaraja 

30. 8. 2021 ob 17.00- 

Zoom FIT PREDAVANJE ZA 

STARŠE – na izbrano temo 

 

Barbara Konda Starši in strokovni delavci 

vrtca 

14. 9. 2021 ob 17.00, 

1.  ZOOM RODITELJSKI SESTANKI 

ZA STARŠE 

 

strokovni delavci 

vrtca 

 

 

 

strokovni delavci vrtca, 

starši 

 

 

 

 

14. 9. 2021 od 18.00 

dalje, po uvodnem 

skupnem fit 

predavanju za starše 

Prva pomoč – Za življenje  

  

 

Študenti 

medicinske 

fakultete 

STROKOVNI DELAVCI 

VRTCA 

 

 

 

13. 10. 2021 od 17.00 

do 20.00 

 

2.  ZOOM RODITELJSKI SESTANEK 

-STROKOVNE VSEBINE 

ZA STARŠE  

 

STROKOVNI 

DELAVCI VRTCA 

 

 

 

STROKOVNI DELAVCI 

VRTCA 

 

 

 

 

 

februar 2022 

 

 

 

TEMATSKA KONFERENCA 

Strategije, ki spodbujajo učenje, 

Pedagoški inštitut 

 

 

STROKOVNI 

DELAVCI VRTCA 

 

 

 

STROKOVNI DELAVCI 

VRTCA 

 

 

 

7. 4. 2022 IN  

14. 4. 2022 

od 16.30 do 19.30 

Pedagoški inštitut 

Mreža vrtcev 2021/22 

RRCPI KZK Tim KZK 2021/2022 



Uvodno izobraževanje Korak 

za korakom 

0–3 let; Il. DEL,  

 

 

Pedagoški inštitut Andreja Škulj 

Monika Koščak 

2021/22 

 

Uvodno izobraževanje Korak 

za korakom 

3–6 let; I. DEL,  

 

 

 

Pedagoški inštitut Nina Sernel 2021/2022 

 

Uvodno izobraževanje Korak za 

korakom 

3–6 let, II. DEL,  

 

Pedagoški inštitut Ana Puš 

Tatjana Zevnik 

Martina Pugelj 

Tatjana Usenik 

2021/2022 

 

 

Pedagoški inštitut 

 

ZOOM KOLEGIALNA HOSPITACIJA 

–  

modeliranje opazovanja in 

reflektivnega razgovora 

po opazovanju 

 

 

RRCPI KZK 

 

Po dogovoru 

 

2021/22 

Strokovne hospitacije na Fit4Kid 

internih izobraževanjih – predstavitev 

FIT pedagogike na dnevni ravni 

Multiplikatorki 

Andreja Škulj, 

Tatjana Zevnik 

Kolektiv vrtca Ringaraja Vsaka multiplikatorka 

ima minimalno dve 

predstavitvi FIT 

pedagogike na dnevni 

ravni – čas po 

dogovoru. 

 

FIT multiplikator = tutor Andreja Škulj, 

Tatjana Zevnik 

Vsaka multiplikatorka si 

izbere eno strokovno 

delovko, s katero deli dobro 

pedagoško prakso. 

Medsebojne 

hospitacije- 2x 

mesečno 

Permanentno strokovno usposabljanje 

FIT, Fit4Kid 

Barbara Konda, 

univ. dipl. 

fiziologinja 

Mednarodni 

project FIT 

Slovenija, forma 

3D 

 

Multiplikatorki 

Andreja Škulj, Tatjana 

Zevnik, strokovni delavci 

vrtca po dogovoru 

Po dogovoru 



 

 

Projekt: Rekonceptualizacija časa 

Spremljava in 

dogovori na 

strokovnih aktivih 

Celoten kolektiv Spremljava časa 

v vrtcu v šolskem letu 

2021/2022, 

nadaljevanje 

lanskoletnega projekta 

Možnost izobraževanja po katalogu 

ZRSŠ in Pedagoškega inštituta 

ZRSŠ, 

Pedagoški inštitut 

Delavci vrtca Po dogovoru 

z ravnateljem 

Mreža mentorskih vrtcev 

ZRSŠ/strokovni aktivi ravnateljev in 

pomočnikov ravnateljev 

ZRSŠ Ravnatelj, 

pomočnica ravnatelja 

 

 

 

 

Po dogovoru in vabilu 

Posvet ZRSŠ, MŠŠ  ZRSŠ, MŠŠ Ravnatelj, 

pomočnica ravnatelja 

 

Šolsko leto 2021/2022 

 

Študijske skupine 

 

ZRSŠ 

 

Strokovni delavci vrtca Šolsko leto 2021/2022 

 

 

• delo vzgojiteljskega zbora: 
 

Vsebina: Pedagoška konferenca Čas Nosilec naloge 

Obravnava letnega delovnega načrta, 

izobraževanje vzgojiteljic, 

pom. vzgojiteljic, delo strokovnih 

aktivov, tekoče naloge in problematika 

 

27. 9. 2021 ob 17.00 

 

Ravnatelj Ivan Grandovec, 

pomočnica ravnatelja Cvetka Košir 

Pedagoška konferenca  november ali december 

2021 

Ravnatelj Ivan Grandovec, 

pomočnica ravnatelja Cvetka Koši 

Pedagoška konferenca: Vodenje z 

zgodbo 

10. 2. 2022 Ravnatelj Ivan Grandovec, 

pomočnica ravnatelja 

Cvetka Košir 

Letno poročilo o izvajanju letnega 

delovnega načrta za šol. leto 2021/22 

junij 2022 Ravnatelj Ivan Grandovec, 

pomočnica ravnatelja 

Cvetka Košir 

Smernice za pripravo letnega 

delovnega načrta za šol. leto 2022/23 

junij in avgust 2022 Ravnatelj Ivan Grandovec, pomočnica 

ravnatelja 

Cvetka Košir 



 

• STROKOVNI AKTIVI 
 

V šolskem letu 2021/2022 bodo formirani STROKOVNI AKTIVI vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic  se bodo izvajali 

v mesecu oktobru, novembru 2021 in  januarju, marcu in maju 2022. 

• MATERIALNI POGOJI ZA DELO V ŠOL. LETU 2021/2022 
 

V letošnjem šolskem letu 2021/22 je potreba po sledečih nakupih v vrtcu Ringaraja: 

‒ didaktična sredstva po potrebi v posameznih oddelkih, 
‒ slinčki, predpasniki za delitev hrane za zaposlene, 
‒ delovne halje, 
‒ športni rekviziti,  
‒ prenosni računalniki (devetkrat), 
‒ delovna obutev za zaposlene, 
‒ drogovi za zastave, 
‒ regali za didaktične igrače, 
‒ ograja pred vhodom v vrtec. 
 

•  
Bistvenega pomena za kakovostno vzgojo in izobraževanje  je zagotavljanje pravice vsakemu otroku in družini do 

vključevanja, spoštovanja in cenjenja. Vsem družinam in otrokom, vključenim v vrtec, želimo zagotoviti možnost 

sodelovanja tako pri uresničevanju skupnih ciljev kot tudi pri doseganju vseh njihovih potencialov, s posebnim 

poudarkom na najranljivejših posameznikih.. 

V vrtcu vsem otrokom nudimo možnosti za: spodbujanje radovednosti, domišljije, raziskovanja, razvijanja 

sposobnosti razumevanja, dogovarjanja in upoštevanja različnosti, izkušnjo sodelovanja v skupini, delo 

na samostojnosti, pridobivanju delovnih izkušenj, učenju drug od drugega v spodbudnem učnem okolju. Zavedamo 

se, da je osnovni pogoj za uspešen razvoj otroka dobro počutje otrok v vrtcu in doma, zato si prizadevamo tudi za 

dobro sodelovanje s starši in lokalno skupnostjo ter njenimi deležniki. 

Zelo velik poudarek dajemo uvajalnemu obdobju, ki predstavlja temelj dobrega počutja v vrtcu. Uvajanje otroka v 

življenje v vrtcu je proces, ki zahteva svoj čas. Pri tem je pomembnih več dejavnikov – med prvimi ta, da se starši 

in otrok dobro pripravijo na vrtec ter da starši in strokovni delavci sodelujejo in na ta način pomagajo otroku pri 

vključitvi. 

 

Kratek povzetek LDNn Vrtca Ringaraja zapisala: 

Cvetka Košir, pomočnica ravnatelja     

   

 

Ivan Grandovec, ravnatelj                                                                            

 

 


