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1. POVZETEK SAMOEVALVACIJE V ŠOLSKEM LETU 2017/18  

  

Zadnje šolsko leto, na katerega se navezuje samoevalvacijsko ali organizacijsko poročilo, 

so zaznamovali dosežki in uspehi učencev, projekti, v katere je bila šola vključena, sodelovanje 

z okoljem, sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo in šport in z Zavodom za šolstvo, sodelovanje 

s šolami, ki delujejo v medobčinskem merilu občin Ormož, Sv. Tomaž in Središče ob Dravi.  

Samoevalvacijsko poročilo letos zajema tudi vrtec Podgorci.  

 

2. METODOLOŠKI  OKVIR  

Samoevalvacijo smo izvedli na osnovi rezultatov, ki smo jih pridobili:  

• s spremljanjem učnega uspeha po posameznih razredih in predmetih 

• s spremljanjem in poročanjem o izvajanju posameznih projektov, kjer smo rezultate 

izvedenih projektov primerjali z zastavljenimi cilji za vsak projekt   

• s spremljanjem in analiziranjem realizacije pouka po predmetih  

• s spremljanjem in analiziranjem rezultatov NPZ  

• s spremljanjem in analiziranjem rezultatov tekmovanj 

• s spremljanjem in analiziranjem raznih srečanj učencev na nivojih občine ali višje 

• s spremljanjem in analiziranjem organizacije tekmovanj  

• s spremljanjem in analiziranjem organizacije kulturnih in športnih prireditev  

• s spremljanjem in analiziranjem vzgojnih ukrepov  

• po drugih metodoloških prijemih  

  

3. DOSEŽKI  UČENCEV  

3.1 Učni uspeh  

Doseganje dobrega učnega uspeha vseh učencev je še naprej ena od prioritetnih nalog šole. 

V šolskem letu 2017/18 je ena učenka v 2. razredu ponavlja razred. Za to smo pridobili tudi po 

soglasje staršev.   

 

3.2 Realizacija pouka  

3.2.1  Realizacija pouka pri splošnih predmetih 

Realizacija pouka pri splošnih predmetih je bila 98,6 %.  Pod še dovoljenim spodnjim 

pragom 95% ni bila realizacija ur pri nobenem predmetu. Najnižja realizacija je bila 97,1 % kar 

kaže na zgledno uravnavanje ur po posameznih predmetih in dobro organizacijo dni dejavnosti. 

Najvišjo realizacijo, ki presega 102 % zasledimo pri geografiji. Realizacija je prikazana v  

spodnji tabeli in na grafu.  
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Preglednica 1: Realizacija ur  po splošnih predmetih za šolsko leto 2017/18 

 

Z. ŠT. PREDMET % 

1.  slo 98,5 

2.  mat 98,2 

3.  angl 98,2 

4.  lum 99,4 

5.  gum 98,1 

6.  spo 98,5 

7.  dru 99,5 

8.  nit 99,5 

9.  špo 98,2 

10.  tit 98,8 

11.  gos 98,9 

12.  geo 102,1 

13.  zgo 98,5 

14.  kem 99,3 

15.  fiz 98,1 

16.  DKE 97,1 

17.  nar 98,4 

18.  bio 97,9 

 SUM 98,6 
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3.2.2  Realizacija pouka pri izbirnih predmetih 

V šolskem letu 2017/18 smo izvajali 15 izbirnih predmetov. V spodnji tabeli so našteti 

izbirni predmeti, ki smo jih izvajali. Iz tabele je razviden odstotek realizacije ur. Najnižja 

realizacija je 97,1 odstotna. Povprečna realizacija ur izbirnih predmetov je 101,6 % .  

 

Zap. št. Izbirni predmet 
Realizacija v 

% 

1.  Vzgoja za medije: radio 100,0 

2.  Obdelava gradiv: les 97,1 

3.  Šolsko novinarstvo 100,0 

4.  Šport za sprostitev 97,1 

5.  Daljnogledi in planeti 97,1 

6.  Likovno snovanje 1 97,1 

7.  Likovno snovanje 2 97,1 

8.  Načini prehranjevanja 100,0 

9.  Izbrani šport  96,9 

10.  Šport za zdravje 97,1 

11.  Likovno snovanje 3 97,1 

12.  Elektrotehnika 100,0 

13.  Poskusi v kemiji 100,0 

14.  Ples 100,0 

15.  Gledališki projekt 109,4 

 SKUPAJ 101,6 

 

 
 

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

RAD OGL ŠNO ŠSP DIP LS1 LS2 NPH IŠPN ŠZZ LS3 ELE POK PLE GLP

Realizacija pouka-izbirni predmeti



6  

  

3.2.3  Realizacija ur  pri dopolnilnem in dodatnem pouku 

 

V šolskem letu 2017/18  smo izvajali tudi dopolnilni in dodatni pouk v različnih razredih in 

pri različnih predmetih. Realizacija ur pri dopolnilnem in dodatnem pouku je 100,6 %.   

 

 

Zap. št. kratica Realizacija 

v % 

1.  DD7-mat 100,0 

2.  DD8-mat 97,1 

3.  DD8-kem 104,0 

4.  DD67-slj 102,9 

5.  DD89-slj 102,9 

6.  DD9-zgo 100,0 

7.  DD-Rp 96,8 

8.  DP-RS 100,8 

 SKUPAJ 100,6 
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3.2.4  Realizacija ur  pri interesnih dejavnostih 

 

V šolskem letu 2017/18 smo pri izvajanju izbranih interesnih dejavnosti dosegli naslednjo 

realizacijo: 

 

Dejavnost % 

Badminton 100,00 

Biološki krožek 100,00 

Brihtne glavice in logična pošast 100,00 

Cici vesela šola 103,33 

Dramski krožek 100,00 

Folklora 97,14 

Kolesarski krožek 100,00 

Kresnička 115,00 

Logična pošast 113,33 

Logika 100,00 

Nogometna liga 106,67 

Odrska ustvarjalnost 96,67 

Pevski zbor 101,79 

Računalniški krožek 105,33 

Razvedrilna matematika 105,88 

Rdeči križ 100,00 

Rokomet 100,00 

Športni krožek 105,83 

Tamburaški krožek 102,86 

Vesela šola 108,57 

Vrtnarski krožek 100,00 

Znanje o sladkorni bolezni 106,67 

Znanje za tekmovanje 100,00 

Skupaj 105,91 
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3.3  Analiza rezultatov NPZ 

 

3.3.1 Analiza rezultatov NPZ, april 2018, 3. razred 

 

V šolskem letu 2017/18, so učenci 3. razreda OŠ Velika Nedelja in podružnice Podgorci  

poskusno pisali NPZ pri slovenskem jeziku in matematiki. Šola se je prijavila sama. Republiški 

izpitni center (RIC), ki izvaja NPZ-je je med prijavljenimi šolami naredil izbor. V ožji izbor je 

prišla tudi naša šola.  

Vsebinsko analizo sta opravili učitelji skupaj z učenci. Vsebinska kvalitativna analiza bo 

osnova za delo v prihodnjem šolskem letu. 

 

 Primerjava z državnimi rezultati 

 

Naredili smo primerjavo med dosežki naših učencev 3. razreda in državnim povprečjem po 

posameznih predmetih. Dosežki učencev so pri slovenščini in matematiki precej nad 

republiškim povprečjem. 

 

TABELA1: Primerjava dosežkov naših učencev z republiškim povprečjem, 3.r 

 

 NPZ 2017/18_3.r % VN % RS razlika 

SLO 78,7 71,32 7,38 

MAT 86,54 74,37 12,17 
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3.3.2 Analiza rezultatov NPZ, maj 2018, 6. razred 

 

V šolskem letu 2017/18 so učenci OŠ Velika Nedelja pisali NPZ pri predmetih slovenski jezik, 

matematika in tuj jezik – angleščina. Vseh učencev v 6. razredu je bilo 40. NPZ je opravljalo 

vseh 40 učencev iz angleščine ter 39 učencev iz slovenščine in prav toliko iz matematike.  

 

Vsebinsko analizo so opravili učitelji posameznih predmetov skupaj z učenci. Podrobnejšo 

analizo so opravili v strokovnih aktivih. Vsebinska kvalitativna analiza bo osnova za delo v 

prihodnjem šolskem letu. 

 

Primerjava z državnimi rezultati 

Naredili smo primerjavo med dosežki naših učencev in državnim povprečjem po posameznih 

predmetih. Pri slovenščini in matematiki so bili dosežki dve odstotni točki pod republiškim 

povprečjem, pri angleščini pa skoraj osem odstotnih točk pod republiškim povprečjem. 

 

TABELA1: Primerjava dosežkov naših učencev z državnim povprečjem 

 

 % VN % RS razlika 

SLO 44,05 46,24 -2,19 

MAT 50,31 52,52 -2,21 

TJA 43,13 51,06 -7,94 

povprečje vseh 

treh predmetov 
45,83 49,94 -4,11 

 

 

 
 

Po posameznih predmetih smo ugotavljali korelacijsko povezavo med ocenami in rezultati na 

NPZ. Korelacijska povezava je za vse predmete relativno visoka. Iz tega lahko sklepamo, da 

tako ocene kot NPZ-ji večinoma merijo isto znanje. 
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TABELA2: Korelacije med ocenami in rezultati NPZ 

 

SLO    

  ocena NPZ 

ocena   0,81 

   

MAT    

  ocena NPZ 

ocena   0,76 

   

TJA    

  ocena NPZ 

ocena   0,73 

 

 

3.3.3 Analiza rezultatov NPZ, maj 2018, 9. razred 

 

V šolskem letu 2017/18 so učenci OŠ Velika Nedelja pisali NPZ pri predmetih slovenski jezik, 

matematika ter tehnika in tehnologija. Od skupno 31 učencev je NPZ iz slovenščine pisalo 30 

učencev, iz matematike 29 učencev ter iz tehnike in tehnologije 27 učencev. 

 

Vsebinsko analizo so opravili učitelji posameznih predmetov skupaj z učenci. Podrobnejšo 

analizo so opravili v strokovnih aktivih. Vsebinska kvalitativna analiza bo osnova za delo v 

prihodnjem šolskem letu. 

 

Primerjava z državnimi rezultati 

Naredili smo primerjavo med dosežki naših učencev in državnim povprečjem po posameznih 

predmetih. Dosežki učencev so pri slovenščini malo pod republiškim povprečjem, pri 

matematiki nekoliko nad republiškim povprečjem, pri tehniki in tehnologiji pa tri odstotne 

točke pod republiškim povprečjem. 

 

TABELA1: Primerjava dosežkov naših učencev z republiškim povprečjem 

 

NPZ 2017/18 -9.r % VN % RS razlika 

SLO 50,67 51,00 -0,33 

MAT 53,45 53,06 0,39 

TIT 45,74 48,80 -3,06 

povprečje vseh treh 

predmetov 
49,95 50,95 -1,00 
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Po posameznih predmetih smo ugotavljali korelacijsko povezavo med ocenami in rezultati na 

NPZ. Ta je visok pri slovenščini (0,80) in matematiki (0,91), kar kaže na to, da ocene in testi 

NPZ merijo isto znanje. Korelacije med ocenami in rezultati na NPZ-ju pri TIT nismo mogli 

opraviti, saj se v skladu s predmetnikom v 9. razredu ta predmet ne izvaja.   

 

TABELA2: Korelacije med ocenami in rezultati NPZ 

 

SLO    

  ocena NPZ 

ocena   0,80 

   

MAT    

  ocena NPZ 

ocena   0,91 
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Večletna primerjava z državnimi rezultati, 9.r 

Od uvedbe NPZ-jev vodimo tudi primerjavo med dosežki naših učencev in državnim 

povprečjem po posameznih predmetih.  

 

skupno 

dolgoletno 

povprečje vseh 

treh predmetov  

9.r 

razlika 

5/6 -12,6 

6/7 -11,1 

7/8 -12,2 

8/9 -4,6 

9/10 -4,7 

10/11 -2,5 

11/12 -1,9 

12/13 0 

13/14 4,2 

14/15 13,2 

15/16 0,4 

16/17 -0,8 

17/18 -1,0 

 

 
 

Tabela in graf zgoraj kažeta, da je bila negativna razlika do državnega povprečja v prvih 

letih uvedbe NPZ-jev preko 10%. Od leta 2012 naprej smo rezultate močno izboljšali, saj smo 

razliko do državnega povprečja prvič zmanjšali pod 2 odstotka. Že leto kasneje smo dosegli 

državno povprečje in ga leta 2014 celo presegli. Leto 2015 izstopa, saj se takrat kar 8 učencev 

ni udeležilo NPZ-jev. Ostali so pisali krepko nad povprečjem države. V naslednjih letih vse do 
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danes držimo priključek k državnemu povprečju, saj ne zaostajamo več kot za 1 %, kar je 

relativno ugodno.  

Ob teh rezultatih je pomemben tudi podatek, da le tu in tam kakšen učenec manjka pri 

NPZ-jih, pa še to samo pri največ enem predmetu.  Rezultati, ki jih posamezen učenec doseže 

na NPZ-jih, zaenkrat za učenca še nimajo nobene teže, saj se nikjer ne upoštevajo. So pa seveda 

indikator znanja, ki ga ima posameznik ima, če je seveda učenec k pisanju NPZ-jev pristopil 

resno in odgovorno. Dokler rezultat ne vpliva na njegov nadaljnji potek šolanja pa ni nujno, da 

je zavest pri vseh učencih na dovolj visokem nivoju in se res maksimalno potrudijo.  

 

3.4 Prisotnost učencev pri pouku  

  

V šolskem letu 2017/18 smo sproti spremljali prisotnost učencev pri pouku. Odsotnost so 

razredniki opravičevali na osnovi opravičil staršev oziroma šolskega zdravnika. Spodnja 

preglednica prikazuje obisk učencev pri pouku izražen v odstotkih.   

 

 Oddelek 
Obisk pri pouku 

(%) 

1. 1.a 95,5 

2. 1.b 92,1 

3. 2.a 97,0 

4. 2.b 94,7 

5. 2.c 94,5 

6. 3.a 96,6 

7. 3.b 96,5 

8. 4.a 95,7 

9. 4.b 95,1 

10. 5.a 96,7 

11. 5.b 95,8 

12. 6.a 97,3 

13. 6.b 96,8 

14. 7.a 97,7 

15. 8.a 93,2 

16. 8.b 94,8 

17. 9.a 96,0 

18. 9. b 94,5 

 povprečje 96,9 
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3.5 Vzgojni ukrepi   

V šolskem letu 2017/18 smo sproti spremljali disciplino in obnašanje učencev pri pouku in 

pri vseh aktivnostih, ki so se izvajale v okviru šole. Zbirali pa smo tudi informacije o obnašanju 

učencev izven šole. Sledili smo usmeritvam, ki so zapisane v vzgojnem načrtu in ukrepali v 

skladu z njimi.   

Pri reševanju vzgojnih težav smo upoštevali postopnost, kar pomeni, da so se z vzgojnimi 

problemi  najprej ukvarjali razredniki. Največkrat je pomagal že razgovor na razrednih urah in 

predvsem pogovori s starši, s katerimi v večini primerov razredniki redno sodelujejo. Seveda 

tudi tu obstajajo izjeme. Tudi starši si želijo, da bi njihovi otroci upoštevali splošne norme 

vedenja in se po njih ravnali. Tudi sami doma zahtevajo nek red, ki pa ga vedno tudi njim ne 

uspe zagotavljati pri svojih lastnih otrocih. Kadar je to sodelovanje razrednika s starši zgledno 

in obstaja želja, da se stvari uredijo, na obeh straneh, so tudi rezultati vidni. V primerih, ko je 

to sodelovanje  starši slabše, so nastajali problemi. Na srečo takšnih primerov ni bilo veliko.  

 

V šolskem letu 2017/18 ni razredni učiteljski zbor podelil nobenega vzgojnega opomina.   

3.6 Projekti   

V šolskem letu 2017/18 smo izvedli več projektov in sicer:   

  

Z. št. Ime projekta 

1.  Rastem s knjigo 

2.  Policist Leon svetuje 

3.  Shema šolskega sadja in mleka mleka 

4.  Tradicionalni slovenski zajtrk 

5.  Zdrava šola 

6.  Zlati sonček 

7.  Gledališki projekt 

8.  Božično-novoletni koncert z bazarjem  

90,00

91,00

92,00

93,00
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100,00
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Prisotnost učencev pri pouku
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Z. št. Ime projekta 

9.  Dan Evrope 

10.  Varnostna olimpijada 

11.  Popestrimo OŠ - POŠ 

 

3.7 Tekmovanja    

Učenci šole so se pod mentorstvom učiteljev udeležili več tekmovanj v znanju in drugih 

spretnostih. Iz spodnje preglednice  so razvidni rezultati.   

 

 BRONASTA SREBRNA ZLATA SKUPAJ 

angleščina 5 0 0 5 

fizika 5 1 0 6 

kemija 2 0 0 2 

logična pošast 27 58 3 88 

logika 33 0 0 33 

matematika-kenguru 38 1 0 39 

Naravoslovje-kresnička 28 0 0 28 

računalništvo, bober 29 0 0 29 

Raziskovalna naloga 0 0 2 2 

razvedrilna matematika 30 3 0 33 

slovenščina-Cankarjevo 10 2 0 12 

vesela šola 12 7 1 20 

zgodovina 6 3 1 10 

zgodovinski kviz 0 0 6 6 

znanje o sladkorni bolezni 8 2 0 10 

SKUPAJ 233 77 13 323 

 

tekmovanja s področja  

TEHNIKE  3. mesto  2. mesto  1. mesto  skupaj  

SKUPAJ  2 1 0 3 

tehnika-regijsko  1  1  0 2 

tehnika-državno  1 0 0 1 

   

tekmovanja s področja  

ŠPORTA  3. mesto  2. mesto  1. mesto  skupaj  

SKUPAJ  6 6 11 23 
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medobčinski kros 1 1 3 5 

atletika-medobčinsko 4 5 6 15 

atletika-področno 1 0 1 2 

atletika-državno 0 0 1 1 

 

ROKOMET 

 

deklice, letnik 2003 in mlajše  2. mesto, medobčinsko, uvrstitev na področno  

  

 Primerjava rezultatov po letih   

  

Tudi skupno število osvojenih priznaj se iz leta v leto povečuje. Vedno več učencev uspemo 

navdušiti za sodelovanje na tekmovanjih, kar posledično prinaša več priznanj.   

 osvojenih priznanj v zadnjih desetih letih prikazujeta spodnja tabela in graf.  

šolsko leto 
8/ 

9 

9/ 

10 

10/ 

11 

11/ 

12 

12/ 

13 

13/ 

14 

14/ 

15 

15/ 

16 

16/ 

17 

17/ 

18 

Število priznanj s 

področja znanja 

(bronasta+srebrna+zlata

) 

80 121 152 170 180 203 254 287 313 323 
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3.8 Fleksibilni predmetnik  

V fleksibilni predmetnik so bili zajeti naslednji predmeti:  

 

predmet razred 
Polletje 

poučevanja 

biologija 9.a 2. 

biologija 8.a 1. 

biologija 9.b 2. 

biologija 8.b 1. 

geografija 8.b 2. 

geografija 9.a 1. 

geografija 9.b 1. 

Elektrotehika - ELE 9. 1. 

Likovno snovanje III 9. 2. 

Likovno snovanje II 8. 1. 

Glasbeni projekt 9.ab 1. 

  

3.9 Meškova bralna značka   

17. septembra 2017 so na vseh šolah v Sloveniji začeli z branjem za bralno značko in s tem 

počastili dan zlatih knjig. 

V aprilu 2018 je vse učence, ki so bili uspešni bralci, obiskal pisatelj, velikonedeljski rojak, 

Igor Plohl. Predstavil jim je svoje življenje pred tragično nezgodo (padec z lestve) in po njej. 

Povedal jim je, da če ne bi postal invalid, verjetno tudi pisatelj ne bi bil. Poslovil se je z mislijo: 

»Kjer je volja, je tudi pot!« 

 

3.10  Razredni izpiti  

Dva učenca, ki se šolata na domu,  sta v maju, juniju in avgustu opravljala razredne izpite. 

Oba učenca sta izpite opravila uspešno in dosegla pozitivni učni uspeh in s tem možnost vpisa 

v višji razred.  

 

3.11 Šola v naravi  

Izvedli smo vse štiri predvidene šole v naravi in sicer:   

 

kraj razred 
št. 

učencev 
od do nastanitev v 

Kočevje 4. 38 20.11.2017 24.11.2017 CŠOD, Dom Jurček 

Debeli Rtič, 

Ankaran 
5. 28 11. 6. 2018 15. 6. 2018 

Mladinski dom 

Rdečega križa 

Slovenije, Ankaran 
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Mežica 7. 26 19. 2. 2018 23. 2. 2018 CŠOD, Dom Peca 

Zreče 9. 31 3. 4. 2018 5. 4. 2018 CŠOD, Dom Gorenje 

 

 

3.12 Počitniško varstvo   

V jesenskih počitnicah, v  zimskih počitnicah in 14 dni po zaključku pouka  smo 

organizirali počitniško varstvo za učence od 1. do vključno 5. razreda. Prijavljenih je bilo me 

15 in 20 učencev iz obeh šol. Varstvo je potekalo od 5.30 do 16. ure v prostorih OŠ Velika 

Nedelja. Učence so spremljale učiteljice razrednega in predmetnega pouka.   

 

3.13 Drugo   

Tudi letos  smo organizirali področno tekmovanje mladih tehnikov.  

Izpeljali smo tudi tečaj plavanja za učence 1. in 3. razreda ter ure športa v pokritem bazenu 

v ormoški gimnaziji.   

Prav tako smo uspešno izpeljali kolesarski izpit za učence 5. razreda.  

Z učenci smo izvajali tudi ure knjižničnega informacijskega znanja (KIZ) v okviru 

medpredmetnih povezav od 1. do 9. razreda.  

 

4. SODELOVANJE Z MIZŠ in ZRSŠ, OE Maribor  

 

4.1. Sodelovanje v Aktivu ravnateljev občin Ormož, Sv. Tomaž in Središče ob Dravi 

Kot ravnatelj sem se  udeleževal vseh delovnih srečanj Aktiva ravnateljev, ki so bila v 

povprečju enkrat na mesec. V okviru Aktiva ravnateljev smo ob svetovnem dnevu učiteljev v 

oktobru pripravili zdaj že tradicionalno prireditev na kateri smo podelili priznanja, nagrade in 

plakete najbolj zaslužnim delavcem s področja izobraževanja zgoraj naštetih treh občin.  

 

4.2. Sodelovanje z ZRSŠ, OE Maribor 

Skozi vse leto smo sodelovali z ZRSŠ, enota Maribor. Kot ravnatelj sem se  udeleževal 

vseh delovnih srečanj, ki so bila v povprečju enkrat na mesec.  

Učitelji in drugi strokovni delavci so se udeleževali strokovnih srečanj, ki jih je 

organizirala šola – pedagoške in redovalne konference ter izobraževanj in študijskih skupin v 

organizaciji ZRSŠ.  

ZRSŠ je v šolskem letu 2017/18 na naši šoli organiziral vzorčne nastope iz elementov 

formativnega spremljanja, kjer sta dve naši učiteljici za ravnatelje pripravili pouk z elementi 

formativnega spremljanja v 4. razredu pri uri slovenščine in v 7. razredu pri uri matematike. S 

strani predstojnice, mag. Vere Bevc, smo bili zelo pohvaljeni. Udeleževali so se tudi 

izobraževanj v okviru Zavoda za šolstvo. Sodelovali so v šolskih aktivih in strokovnih 

združenjih.   

 

4.3. Sodelovanje z lokalno skupnostjo 

Skozi vse leto sodelujemo s krajevno skupnostjo in z občino. Učitelji trikrat letno z učenci 

pripravijo proslave ob dnevu starejših občanov, ob prihodu Dedka Mraza, za materinski 

praznik.  
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4.4. Šolski prostori in oprema za pouk 

Podružnična šola je bila obnovljena pred 15-imi leti, ima knjižnico, jedilnico, telovadnico in 

pet učilnic. V vsaki učilnici sta računalnik in projektor, v treh so tudi elektronske table. V 

zbornici imajo barvni fotokopirni stroj in računalnik. Kurimo na plin, v telovadnici imamo 

nameščeni dve dodatni plinski grelni telesi, ki poskrbita, da je telovadnica topla v največ pol 

ure.  

V času zadnjih 8 let smo skupaj z občino, MIZŠ in donacijami naredili izjemno velik 

korak k izboljšanju materialnega stanja na šoli. Naštejmo samo največje posege v zgradbo in 

opremo razporejeno po letih.  

 

Leto 2010: 

 prebarvali smo vse učilnice na razredni stopnji  ter nekaj hodnikov in zbornico na 

centralni šoli 

 na podružnični šoli v Podgorcih smo namestili dodatno plinsko kurjavo v šolsko 

telovadnico (Dodatna plinska kurjava segreje telovadnico v zelo kratkem času in si jo učitelji lahko po 

potrebi uravnavajo tudi sami.) 

 nadaljevali smo z opremljanjem učilnic z IK tehnologijo, servisirali obstoječo opremo 

in jo po potrebi zamenjevali z novo 

 nabavljali smo učila in učne pripomočke glede na potrebe in razpoložljiva sredstva 

 

Leto 2011: 

 zamenjali smo okna v vseh učilnicah starega dela šole, v zbornici in v pisarnah  

 zamenjali smo strešna okna v likovni učilnici  

 nadaljevali smo z opremljanjem učilnic z IK tehnologijo, servisirali obstoječo opremo 

in jo po potrebi zamenjevali z novo 

 nabavljali smo učila in učne pripomočke glede na potrebe in razpoložljiva sredstva 

 

Leto 2012: 

 popolnoma smo preuredili kuhinjo in spremljajoče prostore ter del jedilnice 

 nadaljevali smo z opremljanjem učilnic z IK tehnologijo, servisirali obstoječo opremo 

in jo po potrebi zamenjevali z novo 

 nabavljali smo učila in učne pripomočke glede na potrebe in razpoložljiva sredstva 

 

Leto 2013: 

 uredili smo vzhodni del fasade na starem delu šole  

 nadaljevali smo z opremljanjem učilnic z IK tehnologijo, servisirali obstoječo opremo 

in jo po potrebi zamenjevali z novo 

 nabavljali smo učila in učne pripomočke glede na potrebe in razpoložljiva sredstva 

 

Leto 2014: 

 uredili smo še severno, zahodno in južno fasado na starem delu šole.  



20  

  

 nabavili smo 16 novih prenosnih računalnikov za računalniško učilnico  

 nadaljevali smo z opremljanjem učilnic z IK tehnologijo, servisirali obstoječo opremo 

in jo po potrebi zamenjevali z novo 

 nabavljali smo učila in učne pripomočke glede na potrebe in razpoložljiva sredstva 

  

Leto 2015:  

 preuredili in prebarvali smo nekaj učilnic in v nekaterih učilnicah namestili zavese na 

okna 

 uredili smo cirka 200 m2 lahkih izolacijskih podbetonov in novo sika vodno zaščito nad 

celotno kuhinjo  

 nabavili smo 6 novih računalnikov za učilnice  

 posodobili smo WIFI na centralni šoli in ga na novo namestili v telovadnici 

 nadaljevali smo z opremljanjem učilnic z IK tehnologijo, servisirali obstoječo opremo 

in jo po potrebi zamenjevali z novo 

 nabavljali smo učila in učne pripomočke glede na potrebe in razpoložljiva sredstva 

 

Leto 2016:  

 prebarvali smo nekaj hodnikov in učilnic 

 prenovili smo obe kopalnici v Športni dvorani Velika Nedelja  

 nabavili smo 11 novih prenosnih računalnikov  

 nadaljevali smo z opremljanjem učilnic z IK tehnologijo, servisirali obstoječo opremo 

in jo po potrebi zamenjevali z novo 

 nabavljali smo učila in učne pripomočke glede na potrebe in razpoložljiva sredstva 

 

Leto 2017: 

 uredili smo novo učilnico za gospodinjstvo v novem delu šole  

 uredili smo dodatno učilnico za matematiko  

 nadaljevali z opremljanjem učilnic z IK tehnologijo, servisirali obstoječo opremo in jo 

po potrebi zamenjevali z novo 

 nabavljali smo učila in učne pripomočke glede na potrebe in razpoložljiva sredstva 

 

Leto 2018: 

 uredili smo izolacijsko fasado na vseh štirih straneh novega dela šole 

 izolirali smo podstrešje na novem in starem delu šole  

 zamenjali smo vsa okna na knjižnici  

 zamenjali smo vse steklene stene, ki ločujejo šolski atrij od hodnikov v vseh treh 

nadstropjih novega dela šole in jih nadomestili z novimi tri slojnimi izolacijskimi stekli 

 uredili smo požarno cesto na severnem in južnem delu šole  

 v celoti smo preuredili kurilnico (Vse peči in ostalo opremo, ki je bila nameščena leta 1984 za 

kurjavo s kurilnim oljem smo odstranili ter namestili nove peči in vso najsodobnejšo opremo za kurjavo 

na pelete. Uredili smo tudi prostor za skladiščenje pelet.) 
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 namestili smo elektronske računalniško vodene termostate na radiatorjih in javljalnike 

slabega zraka (Te elektronske naprave  so nameščene v vsako učilnico in vse prostore na celotni šoli 

vključno s hodniki, pisarnami, jedilnico…. Preko računalnika lahko hišnik na daljavo uravnava 

temperaturo vsakega prostora in celo vsakega radiatorja posebej in vzpostavlja urni, dnevni in tedenski 

režim ogrevanja za vsak prostor posebej. Če je v prostoru slab zrak, elektronski javljalnik to zazna, prižge 

se najprej rumena luč, nato rdeča in če prostora ne prezračimo, se vklopi še zvočni alarm, ki se ugasne 

šele ob ustrezni kvaliteti zraka v prostoru.) 

 zamenjali smo vse radiatorje na hodnikih novega dela šole in jih nadomestili z novimi 

(Tudi ti radiatorji imajo nameščene elektronske regulacijske ventile.) 

 v celoti smo preuredili šolsko jedilnico (V jedilnici, ki ima skoraj 150 m2 in je v njej prostora za 

130 učencev hkrati, smo zamenjali celotno ostrešje in kritino, uredili smo izolacijo na stropu, zamenjali 

smo vsa okna in namestili nova okna s tri slojnimi izolacijskimi stekli, vse stene in strop jedilnice smo na 

novo prebarvali, zamenjali smo vse radiatorje in jih nadomestili z novimi. Tudi v jedilnici so nameščeni 

elektronski regulatorji na radiatorjih in javljalnik slabega zraka.) 

 zamenjali smo vhodna vrata na upravnem delu šole in vrata na hodnikih na novem delu 

šole ter vrata v šolski atrij 

 preuredili smo streho na telovadnici  (Na obstoječo streho, ki je občasno zamakala, smo namestili 

še eno dodatno streho.) 

 izolirali smo strop v telovadnici (na obstoječi leseni strop smo namestili novo izolacijo – stekleno 

volno) 

 naredili smo novo izolacijsko fasado na celotni telovadnici   

 zamenjali smo vsa okna na celotnem zahodnem in severnem delu telovadnice  

 zamenjali smo vsa vhodna vrata na celotni telovadnici 

 v celoti smo preuredili kurilnico v telovadnici (večino peči - razen ene kot rezervo za primer 

hude zime in potrebe dogrevanja s plinom, in ostalo opremo, ki je bila nameščena za kurjavo s plinom, 

smo odstranili ter namestili nove peči in vso najsodobnejšo opremo za kurjavo na sistem zrak – voda.) 

 nabavili smo nekaj računalniške opreme in projektorjev na podružnici in na centralni 

šoli  (Uspešno smo se prijavili na razpis ARNES-a za projekt SIO 2020 IKT oprema za dobavo IKT 

opreme na centralni in podružnični šoli ločeno.  Preko tega razpisa šola dobi 50% sredstev od MIZŠ in 

Evropskih skladov, 50% pa zagotavlja občina.)   

 pričeli smo z urejanjem novega WIFI omrežje na podružnici in na centralni šoli (Ta 

investicija se bo zaključila v šolskem letu 2018/19 in se izvaja preko projekta SIO 2020 WLan za dobavo 

in montažo sodobne WIFI opreme na centralni in podružnični šoli ločeno, kjer šola dobi 62,5% sredstev 

od MIZŠ in Evropskih skladov, 37,5% pa bo v skladu z aneksom zagotovila občina.) 

 

Največ sredstev za vse zgoraj omenjene posege v prostor in opremo na OŠ Velika 

Nedelja, podružnici Podgorci in telovadnici Velika Nedelja je seveda prispevala ustanoviteljica 

šole, torej občina Ormož. Del  sredstev smo pridobili z uspešnimi prijavami na razne razpise 

(največ seveda preko MIZŠ), nekaj sredstev smo pridobili od donatorjev, manjše stvari pa 

urejamo iz lastnih sredstev, ki jih šola dobi za pokrivanje materialnih stroškov.  

Pouk poteka z uporabo informacijsko komunikacijske (IK) tehnologije, saj sta v vseh 

učilnicah nameščena računalnik in projektor, v desetih (od 17-tih) učilnicah pa tudi elektronska 

tabla.  

Učilnice za pouk so dovolj svetle in prostorne. Povprečna velikost učilnic na centralni 

in podružnični šoli je med 45 in 60 m2. Za športno vzgojo imajo učenci na centralni šoli na 
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razpolago športno dvorano z velikostjo igrišča 924 m2 s pregradno zaveso in vsem, kar mora 

imeti telovadnica (garderobe, WC-ji, kopalnice…). Telovadnica na podružnici meri 388 m2. 

Tudi tu so garderobe, WC-ji, kopalnice…).  V poletnih mesecih imajo na centralni šoli na 

razpolago asfaltirano igrišče za rokomet in košarko ter travnato nogometno igrišče in s tartanom 

pokrito atletsko stezo. Na podružnici je manjše asfaltirano igrišče.  

 

5. IZOBRAŽEVANJE  STROKOVNIH  DELAVCEV  

V okviru finančnih možnosti so se strokovni delavci permanentno izobraževali. Sodelovali 

so na študijskih skupinah po predmetnih področjih. Udeleževali so se strokovnih srečanj, ki jih 

je organizirala šola – pedagoške in redovalne konference. Udeleževali so se tudi izobraževanj 

v okviru Zavoda za šolstvo. Sodelovali so v šolskih aktivih in strokovnih združenjih.   

 

6. USMERITVE  ZA  NOVO  ŠOLSKO  LETO  

 

• izvedba pouka v obsegu čim bližje sto procentov  

• izvedba dni dejavnosti v predpisanem obsegu  

• sodelovanje s starši in vključevanje staršev v življenje in delo šole  

• razširitev nabora interesnih dejavnosti  

• izvajanje kulturnih prireditev povprečno na vsaka dva meseca  

• nadaljevanje dobrega sodelovanja z lokalno skupnostjo, društvi in organizacijami  

• nadaljevanje sodelovanja s Centrom za starejše občane  

• nadaljevanje sodelovanja z Zdravstvenim domom Ormož in Ptuj  

• nadaljevanje sodelovanja z ustanoviteljico, občino Ormož  

•  nadaljevanje sodelovanja z Ministrstvom za šolstvo in šport  

• nadaljevanje sodelovanja z Nacionalnim institutom za javno zdravje (NIJZ)  

• nadaljevanje sodelovanja z Zavodom za šolstvo  

• nadaljevanje sodelovanja v medobčinskem aktivu ravnateljev   

• nadaljevanje sodelovanja strokovnih delavcev v študijskih skupinah in drugih 

strokovnih povezavah  

• nadaljevanje sodelovanja s sosednjimi šolami na strokovnem, športnem, kulturnem in 

drugih področjih  

• nadaljevanje izvajanja projekta Zdrava šola  

• nadaljevanje izvajanja projekta Rastem s knjigo  

• nadaljevanje izvajanja šolskih gledaliških predstav  

• izvedba nacionalnega preverjanja znanja v šestem in v devetem razredu  

• nadaljevanje izvajanja zajtrka za vse učence razredne stopnje, ki to želijo  

• okrepitev dežurstva učiteljev pred poukom, med odmori, med malico, po pouku  

• spremstvo učencev v telovadnico  

• pokritje poučevanja vseh predmetov s strokovnim kadrom z ustrezno izobrazbo  

• organizacija strokovnih aktivov  

• sodelovanje in priprava gradiva za svet staršev in svet šole  

• priprava Publikacije za učence  

• nadaljevanje dela šolskega sklada   

• sodelovanje z organi šolskega, občinskega in republiškega sindikata   
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• načrtovanje in izvajanje pedagoških konferenc  

• načrtovanje in izvajanje redovalnih konferenc  

• sprotno spremljanje uspeha učencev  

• priprava na tekmovanja iz znanja ter ostala tekmovanja, srečanja in druženja  

• organizacija in izvedba šolskih tekmovanj za bronasto Vegovo (matematika), 

Cankarjevo (slovenščina), Preglovo (kemija), Proteusovo (biologija), Stefanovo 

(fizika) priznanje in tekmovanj iz zgodovine, nemščine, angleščine, tehnike, logike,   

• organizacija tekmovanj in srečanj na nivoju občine, področja in države v primeru 

uvrstitev naših učencev na te nivoje  

• organizacija državnega tekmovanja mladih tehnikov v mesecu maju  

• sodelovanje na srečanjih v izvedbi JSKD, območna enota Ormož  

• spremljanje javnih razpisov v okviru Ministrstva za šolstvo in šport za nabavo opreme 

in prijava na te razpise  

• posodabljanje IK tehnologije  

• posodabljanje programske in strojne opreme  

• načrtovanje in izvedba plavalnih tečajev  

• načrtovanje in izvedba poletne in zimske šole v naravi  

• organizacija izobraževanj za strokovne delavce v okviru šole in izven nje 

• drugo 

 

7. SAMOEVALVACIJSKO POROČILO ZA VRTEC 

 

7.1. Program vrtca 

Vrtec glede na trajanje izvaja dnevni program, ki traja devet ur in se izvaja celodnevno v 

okviru poslovnega časa vrtca.  

Dnevni program je namenjen otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsega vzgojo, 

varstvo in prehrano otrok.  

 

Izvajamo javno veljavni program predšolske vzgoje, ki je Kurikulum za vrtce. Razdeljen je 

na 6 področij: GIBANJE, JEZIK, MATEMATIKA, DRUŽBA, NARAVA in UMETNOST. 

Vzgojiteljice oddelkov so glede na razvojne značilnosti otrok načrtovale dejavnosti, ki se 

umeščajo v vseh 6 področij. Načrtovale so na letni ravni (letni načrt oddelka), mesečni ravni 

oz. po tematskih sklopih in tedensko oz. dnevno. Njihova dokumentacija in poročila so hranjena 

v arhivu šole. 

 

V skupinah v tem šolskem letu nismo imeli vključenih otrok s posebnimi potrebami. Ob koncu 

šolskega leta smo v sodelovanju s starši sprožili postopek usmerjanja za 1 otroka.  

 

VIZIJA 

 

»POVEZANI V VREDNOTAH« 

 

Vsi udeleženi v procesu vzgoje, varstva in izobraževanja predšolskih otrok smo stremeli k temu, 

da smo za otroke ustvarjali optimalne pogoje za učenje in razvoj, prilagojene slehernemu 
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posamezniku. Ta namen nas je povezoval v trdno celoto. Povezanost med nami pa smo krepili 

z vzgojo za VREDNOTE: PRIJATELJSTVA, SPOŠTOVANJA, POŠTENOSTI, LJUBEZNI, 

STRPNOSTI in SPREJEMANJA DRUGAČNOSTI, ki smo jih živeli vsakodnevno in tako 

predvsem z zgledom in z različnimi dejavnostmi privzgajali našim najmlajšim. 

 

PREDNOSTNA NALOGA VRTCA 

Razvijanje komunikacijskih in socialnih veščin na vseh področjih kurikula ter razvijanje fino in 

grafomotoričnih spretnosti. 

 

Po opazovanju otrok v skupinah smo prišli do ugotovitev, da so predvsem otroci, starejši od 3 

let glasni in nestrpni v komunikaciji, ne poslušajo, se težko umirijo, nekateri zelo težko delijo 

igrače in ne znajo na primeren način reševati sporov. Hkrati smo ugotavljali tudi, da je 

grafomotorika pri večini predšolskih otrok v začetku šolskega leta bila šibka, prav tako 

finomotorične spretnosti. Vzgojiteljici v najstarejših skupinah sta tako več pozornosti pri 

načrtovanju in izvajanju namenili aktivnostim, ki spodbujajo razvoj prej omenjenih spretnosti. 

Z namenom, da bi se otroci umirili in posledično bolje poslušali, smo v najstarejših dveh 

skupinah otrok ob ponedeljkih uvedli Brain Gym vadbo, prilagojeno za otroke. Pri izvedbi vaj 

smo bili zelo prostorsko in organizacijsko omejeni, saj otroci za gibanje potrebujejo več 

prostora, kot ga omogočajo naše igralnice.  Sistematičnega spremljanja teh aktivnosti in 

njihovih učinkov še nismo izvedli, kar načrtujemo v naslednjem šolskem letu. Zadane 

aktivnosti na tem področju bomo še nadaljevali, k sodelovanju bomo še intenzivneje pritegnili 

starše in s premišljeno organizacijo dela poskušali še vplivati na prostorske pogoje (koliko nam 

bodo možnosti dopuščale). 

 

7.2. Organizacija dela 

 

IME 

SKUPINE, 

zaposleni v 

oddelku 

ŠT. 

IGRALNICE 

IN IGRALNA 

POVRŠINA 

VRSTA 

ODDELKA, 

STAROST 

OTROK IN 

NORMATIV 

Max 

ŠTEVILO 

VKLJUČ

ENIH 

OTROK 

Povprečna prisotnost 

otrok 

sept

.-

nov

. 

dec.-

feb. 

mar.-

maj. 

jun.-

avg. 

MEHURČKI 

Silva Čuš 

Marija Čuš 

IGRALNICA št. 

1, 

41,1 m2 

Heterogeni 

oddelek; 

5 in 6 let 

(19+2) 

21 16 14 16  

NAVIHANC

I 

Irena Kupčič 

Lidija 

Brumen 

IGRALNICA št. 

2, 

42,1 m2 

kombinirani 

oddelek 

 

(17+1) 

18 16 12 15  
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OBLAČKI 

Blanka 

Pavlović 

Danica Fras 

IGRALNICA št. 

3, 

35,8 m2 

Homogeni 

oddelek; 

2 do 3 leta 

(12) 

11 8 7 8  

IGRALNICA 

MUCE 

COPATARI

CE 

Andreja 

Žnidarič 

Martina 

Šoštarič 

IGRALNICA št. 

4, 

27,7 m2 

Homogeni 

oddelek; 

1 do 2 leti 

(12) 

9 5 5 7  

  

SKUPAJ 

 

4 oddelki 

 

59 otrok 

45 38 46  

 

 

OBRATOVALNI ČAS VRTCA je bil vsak delovni dan v tednu od 5.30 do 16.00.  

 

ORGANIZACIJA DELA je potekala dokaj brez zapletov. Z manjšimi težavami smo 

zagotavljali zahtevano sočasnost v vseh skupinah (bolniške, dopusti). V pomoč so nam bile 

vzgojiteljice na projektnem delovnem mestu, praktikanti in študentke na praksi. 

 

Med oktobrom in majem smo delovne čase in vso organizacijo dela prilagajali obogatitvenim 

dejavnostim, ki so jih izvajale vzgojiteljice in zunanji sodelavci. 

 

Vrtec posluje normalno tudi v času šolskih počitnic, zaradi upada števila otrok v počitnicah 

oddelke združujemo. V decembru, je bil vrtec 3 dni zaprt (27., 28. in 29.12.2017). Ker sta 

potrebo po varstvu takrat imela le 2 otroka, smo vrtec v dogovoru s starši zaprli.  

 

To leto je zaznamovala stavka zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Stavke so se udeležile tudi 

zaposlene v Vrtcu Podgorci. 14. 2. 2018 v vrtcu nismo imeli otrok, tako da ni bilo potrebno 

organizirati varstva za otroke. Zaposlene stavkajoče so se udeležile shoda v Ljubljani. 14. 3. 

2018 je bila ponovno stavka, vse zaposlene stavkajoče so se udeležile shoda na Ptuju, 3 

zaposlene so v vrtcu 6 otrokom zagotavljale varstvo in prehrano. 

 

7.3. Aktivnosti vrtca 

 

RUTINSKE DEJAVNOSTI V VRTCU 

So potekale brez težav. Rutina v najmlajših skupinah ne teče gladko, dokler vrtca ne pričnejo 

obiskovati vsi otroci te skupine. Ob prihodu vsakega novinčka se tudi skupina na novo 
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»prilagaja«. V najmlajši skupini je zadnji novinec prišel v začetku meseca junija 2018, v vseh 

ostalih skupinah so pričeli vrtec obiskovati vsi otroci do konca septembra 2017. 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA OTROKE- realizacija 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA REALIZACIJA 

Prvo informativno srečanje s starši 

novincev- 30. 8. 2017 

Starši novincev 30.8.2017 

Realizacija:  

30.8.2017, od 16.30 do 17.30  je na informativnem srečanju bilo prisotnih 13 staršev novincev. 

V začetku sta oba ravnatelja (ravnateljica VIZ Vrtca Ormož, Simona Meško in ravnatelj OŠ 

Velika Nedelja, Anton Žumbar) pozdravila prisotne. Sledilo je informativno predavanje, ki 

ga je pripravila in vodila svetovalna delavka N. Gregur (uvajanje otroka, zagotavljanje 

varnosti in zdravja otrok, usmeritve in priporočila staršem,…). Po skupnem srečanju so se 

starši umaknili z vzgojiteljicami, s katerimi so imeli individualne razgovore. 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA REALIZACIJA 

Oddelčni roditeljski sestanki- 7.9.2017 

 

Prvi skupni roditeljski sestanek (skupaj s 

podružnično šolo Podgorci)- 7.9.2017 

Vsi starši 

 

Vsi starši 

7.9.2017 

 

7.9.2017 

Realizacija: 

Oddelčni roditeljski sestanki so potekali od 15.45 do 16.30 ure. Vzgojiteljice so staršem 

predstavile predloge letnih načrtov oddelkov, se z njimi dogovorile za posamezne dejavnosti, 

starši so izvolili predstavnike oddelkov v svet staršev. 

Od 16.30 do 17.30 je potekal v prostorih OŠ Podgorci (telovadnica) skupni roditeljski 

sestanek za šolo in vrtec, ki ga je vodil ravnatelj Anton Žumbar. Beseda je v večini tekla o 

šolskih dejavnostih, pom. ravnatelja za vrtec pa je na kratko predstavila dejavnost predšolske 

vzgoje in starše opozorila na posebnosti iz pravilnika o varnosti otrok ter zagotavljanja 

zdravega okolja v vrtcu. Strokovne delavke in starši otrok v vrtcu smo pogrešali več časa na 

razpolago, saj nismo uspeli predstaviti načrtovanih aktivnosti za vrtec in dogovoriti vseh 

drugih pomembnih informacij, ki se tičejo vseh otrok in staršev vrtca (npr. srečanja s starši, 

obogatitvene in nadstandardne dejavnosti, praznovanje rojstnih dni v vrtcu, spoštovanje 

pravilnika o varnosti otrok in hišnega reda vrtca, obveznosti in pravice staršev, organizacija 

dela in druge pomembne dejavnosti, predstavitev svetovalne službe, …). Zaradi tega smo med 

letom z večjo negotovostjo izvedli nekatere dejavnosti in naleteli na nekaj težav pri 

organizaciji dejavnosti (npr. neupoštevanje dogovorov s strani staršev glede praznovanja 

rojstnih dni, obiski pri zobozdravniku, udeležba na miniolimpijadi,…). 
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DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA REALIZACIJA 

18. 9. 2017- zobna preventiva- obisk med. 

sestre 

Vsi otroci 18.9.2017 oz. 1 krat 

mesečno po 

dogovoru, zadnji 

obisk je opravila v 

mesecu maju 

Realizacija: 

Vse skupine otrok je prvič v šolskem letu obiskala medicinska sestra za zobozdravstveno 

preventivo, ga. Pavla Govedič. Z otroki je opravila razgovor in individualno pregled zobovja. 

Obiskovala jih je redno 1 krat mesečno, v dogovoru s posameznimi vzgojiteljicami. 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA REALIZACIJA 

Prihod jeseni- obeležimo prvi jesenski dan s 

pohodom na Larin razgledni stolp- srečanje 

s starši, četrtek, 21.9.2017 

Vsi otroci in starši 21.9.2017 

Realizacija: 

Pohod na Larin razgledni stolp je potekal po načrtu koordinatorke Martine Šoštarič. Zbrali 

smo se ob 15.30 pred Vrtcem Podgorci, kjer je starše in vse prisotne nagovorila pom. 

ravnatelja za vrtec N. Gregur. Opozorila je na zagotavljanje varnosti otrok na poti do ciljne 

točke in posebej na razglednem stolpu. Posebej je poudarila, da so za varnost svojih otrok 

odgovorni starši, stolp pa ni primeren za predšolske otroke, zato je bil tudi zaprt. Vzg. Martina 

je predstavila namen in cilje srečanja, pot do razglednega stolpa in potem odhod domov (vsak 

na svojo stran).  

Na cvetkovskem vrhu so si otroci in starši ogledali »cimpračo«, kjer je urejen zasebni muzej 

starih kmečkih predmetov in opreme. Sledila je še pogostitev pohodnikov in zahvala 

gostitelju, g. Lenartu Hanželič. 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA REALIZACIJA 

25.-29.9.2017- evropski teden športa »#Be 

active/ Bodi aktiven«- Jesenski kros 

Vsi otroci, prilagojeno 

njihovi razvojni stopnji 

12.10.2017 

Realizacija: 

Različne športno gibalne dejavnosti so potekale v posameznih oddelkih. 

Jesenski kros smo prestavili zaradi slabega vremena in odsotnosti zaposlenih na kasnejši rok, 

realiziran je bil 12.10.2017. Sodelovali so vsi otroci, ki izvajajo program Malega sončka razen 

najmlajši. Koordinatorica dejavnosti je bila Silva Mori. 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA REALIZACIJA 
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TEDEN OTROKA- 2.-6.10.2017 

»Povabimo sonce v vrtec«  

(osredotočili se bomo na radovednost, 

veselja do novega, uporabnega znanja, 

ustvarjalnega učenja in razmišljanja, 

inovativnost…) 

Vse vzgojiteljice vodijo 

dejavnosti na ravni 

oddelkov, povezane z 

vsebino tedna otroka in 

prilagojeno razvojnim 

značilnostim otrok 

2.- 6. 10 2017 

Realizacija: 

Dejavnosti v tednu otroka, so potekale na nivoju oddelkov. V tem tednu so šolsko prakso 

opravljali dijaki predšolske vzgoje Gimnazije Ormož.  

Po oddelkih je torej potekala igra in izdelava malih ritmičnih instrumentov, igra in učenje z 

naravnim materialom (razvrščanje po velikosti in obliki), skupno glasbeno dopoldne, … 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA REALIZACIJA 

4.10.2017- obisk knjižničarke Leonide 

Šumenjak 

Vsi otroci 4.10.2017 

Realizacija: 

Koordinacijo s knjižničarko je prevzela N. Gregur. Knjižničarka Leonida Šumenjak je 

obiskala vse skupine in otrokom v dveh skupinah predstavila zgodbici. Najmlajšim otrokom 

je predstavila zvočno knjigo Muca Copatarica in jo popestrila z animacijo lutke, najstarejšim 

pa Medvedovo knjižnico, ki jo je prav tako popestrila z lutkami. Za otroke je njihovi starosti 

primerno prinesla na vpogled nekaj knjižnega gradiva, katerega so si otroci z velikim 

zanimanjem ogledovali. Ob obisku je knjižničarka na razpolago tudi strokovnim delavkam, 

ki jim predstavi knjižne novosti in jim svetuje pri izbiri knjižnega gradiva v didaktično 

vzgojne namene. 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA REALIZACIJA 

15.10.2017- svetovni dan hoje, 16.10.2017: 

Orientacijski pohod 

2. starostno obd.  

13.10.2017 

Realizacija: 

Koordinacijo pohoda je prevzela vzg. Irena Kupčič. Za otroke 2. starostnega obdobja je 

načrtovala pohod na Kimošak, ki sta ga brez težav in brez poškodb izvedli obe najstarejši 

skupini.  

15.10.2017 – svetovni dan hoje 

16.10.2017: Pohod s prijatelji v okolici 

vrtca 

1. starostno obd.  

13.10.2017 

Realizacija: 

Koordinacijo pohoda za mlajše otroke sta prevzeli vzg. Blanka Pavlović in Andreja Žnidarič,  

ki sta pripravili pohod za otroke v bližnji okolici vrtca, seveda prilagojeno zmožnostim 

otrok. 
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DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA REALIZACIJA 

Oktober- mesec požarne varnosti 

EVAKUACIJA v sodelovanju s šolo 

Vsi otroci 20. 10. 2017 

Realizacija: 

Evakuacijo smo izvedli v sodelovanju s šolo in sicer je organizacijo prevzela vodja 

podružnične šole. Sodelovalo je 9 zaposlenih in 46 otrok Vrtca Podgorci. Pri izvedbi te 

dejavnosti smo naleteli na težave, saj točnega termina evakuacije nismo pravočasno izvedeli. 

Pri sami izvedbi dejavnosti ni bilo ustreznega signala za evakuacijo, pri predstavitvi 

gasilskega vozila in gasilcev, so otroci vrtca bili zapostavljeni, gasilci so svojo predstavitev 

osredotočili na razumevanje osnovnošolskih otrok in vsebine povedanega ter samih aktivnosti 

niso prilagodili mlajšim otrokom.   

Da ne bo evakuacija sama sebi namen in da bo predstavljala pomemben vzgojni element 

predšolskim otrokom, strokovne delavke predlagamo, da jo za vrtec organiziramo neodvisno 

od šole. Predlagamo tudi sodelovanje z gasilci in sicer ogled gasilskega doma in gas. opreme 

za starejše skupine. 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA REALIZACIJA 

Tradicionalni slovenski zajtrk- Medeni 

zajtrk; Sodelovanje s pesmijo Lojzeta 

Slaka- Čebelar 

Vsi otroci 17. 11. 2017 

Realizacija:  

Koordinacijo na nivoju enote je prevzela N. Gregur, v oddelkih pa posamezne vzgojiteljice. 

Tako so si vsi otroci vrtca ogledali film o čebeli Kranjski sivki in dobili zloženke o čebeli. V 

vrtec sta v dogovoru Konrada Prejaca prišla na obisk dva čebelarja, ki sta otrokom predstavila 

pravi panj s čebelami (čebele v »zimskem spanju«), zaščitno obleko in pripomočke, ki jih 

uporablja čebelar ter povedala veliko o čebelah. Skupaj z otroki so zapeli pesem Čebelar, ki 

pa so jo žal (zaradi vzhičenja in navdušenja nad dogajanjem) »pozabili« posneti za 

sodelovanje v spletni objavi. V skupinah so pod mentorstvom vzgojiteljic otroci spekli 

medenjake, s katerimi so se na dan tradicionalnega slovenskega zajtrka posladkali.  

V petek smo izvedli medeni zajtrk skupaj z županom občine Ormož, g. A. Sokom in 

ravnateljem OŠ Velika Nedelja, g. A. Žumbarjem. Obiska župana smo se zelo razveselili, ker 

se je takrat lahko prepričal o prostorskih pogojih našega vrtca in nam obljubil, da bomo s 

skupnimi močmi pristopili k reševanju prostorske stiske. 

O dejavnostih tega tedna in medenega zajtrka je N. Gregur pripravila krajši prispevek, ki je 

bil objavljen v Ormoških novicah. 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA REALIZACIJA 

Obisk dobrih mož po oddelkih Vsi otroci 6. 12. 2017 

Realizacija: 
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Otroke je v vrtcu obdaril Sv. Miklavž s suhim sadjem (finančno smo darila pokrili iz prehrane 

otrok, vendar ne dodatno, darilca pa so aranžirale vzgojiteljice za svoje oddelke). 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA REALIZACIJA 

Božični in novoletni izdelki (delavnice po 

oddelkih- za božični bazar v Veliki Nedelji) 

2. starostno obdobje V različnih datumih 

Realizacija: 

Vsi oddelki, tudi 1. starostno obdobje so izdelovali novoletne izdelke za smreko (iz slanega 

testa), za božični bazar so izdelke po izbiri vzgojiteljic izdelovali otroci, v 1. st. obd. s 

pomočjo staršev na srečanju, v starejših skupinah pa tudi samostojno. 

Na šolskem božičnem bazarju smo imeli svojo stojnico z izdelki otrok (za katero je bila 

zadolžena vzg. Andreja in Martina), na kateri smo zbirali prostovoljne prispevke, ki so bili 

namenjeni za šolski sklad. Pregleda nad tem, koliko prostovoljnih prispevkov s strani staršev 

vrtca se je zbralo, nimamo. Za naslednje šolsko leto  predlagamo, da se točno opredeli finančni 

prispevek za vrtec, ter da se za potrebe otrok vrtca ta sredstva tudi porabijo (npr. gledališka 

predstava ipd.). Predlagamo, da se bazar oz. »prodaja« na stojnicah pusti za celo popoldne. 

Naredili smo veliko izdelkov, ki smo jih po bazarju razdelili otrokom vrtca. 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA REALIZACIJA 

Rajanje ob novoletni jelki- glasbeno plesno 

dopoldne 

Vsi otroci 15.12.2017 in  

od 18.12.2017 

Realizacija: 

Otroci so na nivoju vrtca z okraski iz slanega testa okrasili novoletno jelko, v osrednjem 

prostoru garderobe. Od 18.12. naprej je ob jelki potekalo skupno jutranje rajanje ob 

prepevanju prazničnih in novoletnih pesmi. Za podobne dejavnosti pogrešamo skupni 

večnamenski prostor. 

 

 

 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA REALIZACIJA 

20.12.2017- sodelovanje na osrednji 

prireditvi in božičnem bazarju v Veliki 

Nedelji- sodelovanje s šolo 

2. starostno obdobje 21.12.2017 

Realizacija: 

Na prireditvi so sodelovali otroci najstarejše skupine Mehurčki s pesmijo Kje živi pravljica, 

pod vodstvom vzgojiteljic oddelka in v klavirski spremljavi B. Pavlović. 
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Ugotavljali smo, da je večina staršev prišlo na prireditev bolj zaradi bazarja. Ocenjujemo, da 

je prireditev za predšolske otroke bila predolga (tudi za najstarejše). Kljub temu moramo 

pohvaliti, da je za nastopajoče predšolske otroke bilo dobro poskrbljeno, otroci so dobili 

malico in imeli na razpolago primeren prostor, ko so čakali na nastop.   

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA REALIZACIJA 

Obdaritev otrok od 1 do 7 let in obisk Dedka 

Mraza (finančno pokriva Občina Ormož)-

termin bo določen naknadno 

Vsi otroci (tudi tisti, ki 

vrtca ne obiskujejo) 

22.12.2017 

Realizacija: 

V dogovoru z OŠ Podgorci je predstava za otroke bila izvedena v telovadnici šole. Pod 

mentorstvom učiteljice Gašparič so učenci 4. razreda pripravili zelo lepo in za predšolske 

otroke primerno predstavo. Obdaritev otrok je potekala v vrtcu po igralnicah. Darila so bila 

razvojnim značilnostim otrok (do 3 in nad 3 leta) primerna, bogata in uporabna. Organizacijo 

obdaritve je to leto imela OŠ Ivanjkovci. Tudi komunikacija z njimi je tekla zelo dobro. Za 

Dedka Mraza je poskrbel g. Tonček Lah, ki je obisk opravil pro bono. Zaradi svojih 

obveznosti so otroci na Dedka Mraza dalj časa čakali, kar je bilo manj primerno za zunanje 

obiskovalce. Glede na razpoložljivost »moškega kadra« (hišniki) v našem kolektivu, 

predlagamo, da za drugo leto za to častno nalogo prosimo katerega od zaposlenih hišnikov. 

Obdarovanja se je udeležilo 4 otroci z mamicami, ki vrtca ne obiskujejo. Tako je ostalo veliko 

daril, ki smo jih nekaj razdelili v igralnice, manj primerne za vrtec pa zamenjali v trgovini 

Pikapolonica v Ormožu in s tem pridobili 3 didaktične igrače za najmlajšo skupino. 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA REALIZACIJA 

Teden brez TV  in računalnika (branje knjig 

ob zimskih večerih)  

Vsi otroci 22.-26.1.2018 

Realizacija: 

V dejavnosti smo vključili tudi starše. Na začetku tedna je vsak otrok prejel zloženko o 

priporočenih skupnih igrah in skupnem branju otrok in odraslih in njihovemu učinku. 

Zloženko je pripravila pomočnica ravnatelja in svetovalna delavka za vrtec N. Gregur.  

Vzgojiteljice so za otroke svojega oddelka pripravile bralne nahrbtnike s priporočenimi 

otroškimi knjigami, ki so jih starši in otroci dobro sprejeli in si jih izposojali še do pusta. Na 

obisk smo povabili upokojene vzgojiteljice, ki so nam predstavile igre nekoč. Udeležili sta se  

Anka Valenko in Majda Ozmec, ki sta za otroke pripravili ljudsko pravljico Hvaležni medved, 

igre s koruznimi storži in izdelavo mišk in muc iz bombažnih robcev. Za koordinacijo z njimi 

je bila zadolžena vzg. Irena Kupčič.  

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA REALIZACIJA 
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Radosti na snegu (odvisno od vremena) 

na nivoju oddelkov 

Vsi otroci Realizirano različno 

glede na vremenske 

razmere 

Realizacija: 

Sneg je to leto bil v času zimskih počitnic, ko je bilo veliko otrok doma. V ostalih dneh, so 

nas pri teh zimskih dejavnostih ovirale vremenske razmere (zelo nizke temperature, moker 

sneg, prehitra odjuga). Realizacija teh dejavnosti je bila pač razmeram primerna in izvedena 

na nivoju oddelkov. 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA REALIZACIJA 

5. 2. 2018, obeležimo slov. kulturni 

praznik- obisk knjižničarke Leonida 

Šumenjak 

Vsi otroci, prilagojeno 

razvojnim značilnostim 

1. 2. 2018 

Realizacija: 

Vrtec sta obiskali knjižničarka L. Šumenjak in upokojena vzgojiteljica Marija Krajnc, ki sta 

otrokom na njim prilagojen način predstavili Franceta Prešerna (s pomočjo slikanice O dečku, 

ki je pisal pesmi) in njegovo pesnitev o lepi Vidi. Otroci so kljub zahtevnosti vsebine 

pripovedi obeh pozorno sledili. Knjižničarka je ponovno prinesla novosti knjižnega gradiva 

za otroke različne starosti in se jim z lutkami pridružila tudi v skupinah.  

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA REALIZACIJA 

13. 2. 2018  

Pustni ples v maskah- sodelovanje s šolo 

 

Vsi otroci 13. 2. 2018 

Realizacija:  

V dogovoru s šolo so se pustnega rajanja v telovadnici udeležili najstarejši otroci, vsi ostali 

otroci so rajali v svojih maskah v vrtcu. Na rajanju v šoli se je prišel predstavit tudi kurent. 

Prisotne vzgojiteljice so ocenjevale, da v telovadnici ni bil ples v maskah, prisotni šolski 

otroci so bili brez nadzora, glasbe ni bilo, zato predlagajo, da bi naslednje leto ples v maskah 

izvedli v organizaciji vrtca sami. Za predstavitev maske kuranta predlagajo, da se povežemo 

s starši in predstavitev te etnološke zanimivosti našega kraja omogočimo vsem otrokom vrtca. 

Glede na vremenske razmere se pohod po Podgorcih ni izvedel, 2 skupini sta izvedli le krajši 

sprehod. Iz prejšnjih let imamo izkušnje, da se otroške povorke razveselijo le redki prebivalci 

Podgorc, otroci pa so zaradi tega razočarani. Strokovne delavke smo se odločile, da 

skupinskega fotografiranja mask ne bo (ponudnik je bila Ema Žalar).  Pom. vzgojiteljic so 

poskrbele za pustno dekoracijo vrtca, ki so ga v tem času okrasile z izdelki otrok. 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA REALIZACIJA 
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3. april, obeležimo mednarodni dan knjig za 

otroke, ki je bil 2. aprila- obisk knjižničarke 

Leonide 

Vsi otroci, razvojnim 

značilnostim prilagojeno 

3. 4. 2018 

Realizacija:  

Vrtec sta ponovno obiskali knjižničarka L. Šumenjak in upokojena vzgojiteljica M. Krajnc. 

Otrokom sta na kratko predstavili dan knjig za otroke in jim predstavili zgodbico Kje si mami? 

s pomočjo japonskega gledališča kamishibai. Otroci so bili nad predstavitvijo navdušeni, 

čeprav so zgodbico že zelo dobro poznali. Sledil je ponovno obisk knjižničarke v vseh 

skupinah in predstavitev otrokom knjižnega gradiva. 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA REALIZACIJA 

22.4.- svetovni dan brez avtomobila- Peš v 

vrtec 

Vsi otroci in starši NEREALIZIRANO 

Realizacija:  

Vzgojiteljice so starše povabile k sodelovanju preko oglasnih desk in z individualnim 

povabilom, vendar odziva s strani staršev ni bilo. Zato predlagamo, da naslednje leto te 

dejavnosti ne načrtujemo. 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA REALIZACIJA 

April 2018 Odprta vrata in delavnice za 

otroke ob vpisu v vrtec 

Otroci, ki vrtca ne 

obiskujejo 

4. 4. 2018 in  

9. 4. 2018 

Realizacija:  

Vpis je potekal oba dneva od 8.00 do 16.00. V razpisanem roku je za novo šolsko leto bilo 

vpisanih 9 otrok, izven roka (do konca junija 2018) pa še 5 otrok. Na vpis so prihajali 

predvsem starši brez otrok, na kratko so obiskali igralnice in si ogledali vrtec, potreb po 

daljšem zadrževanju pa niso imeli, zato tudi nismo izvedli nobenih delavnic za otroke. 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA REALIZACIJA 

April 2018- Spomladansko urejanje okolice 

vrtca 

Vsi otroci, razvojnim 

značilnostim prilagojeno 

Tekom aprila in 

maja 2018 

Realizacija:  

Otroci so ob pomoči vzgojiteljic svojim zmožnostim primerno sodelovali pri urejanju in 

čiščenju okolice vrtca (dvorišče). Dejavnost so vzgojiteljice z otroci izvedle na nivoju oddelka 

v različnih časovnih obdobjih. Za zahtevnejša dela je poskrbel hišnik. 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA REALIZACIJA 
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4.5. 2018- Srečanje na travniku z biologinjo Vsi otroci, razvojnim 

značilnostim prilagojeno 

4. 5. 2018 

Realizacija:  

Obiskala nas je biologinja Maja Botolin Vaupotič (pro bono), s katero smo se vsi otroci vrtca 

odpravili raziskovat bližnji travnik. Otroci so travnik raziskovali z vsemi čutili in z različnimi 

pripomočki. Biologinja se je v igralnici pridružila še najstarejšim otrokom, s katerim je 

izvedla še dejavnost razvrščanja nabranih rastlin glede na različne kriterije. Opažale smo 

težave v prilagajanju podane vsebine starosti in predznanju otrokom s strani biologinje. 

Ugotavljale smo, da imajo vzgojiteljice dovolj ustreznega znanja, da vsebino primerneje 

predstavijo predšolskim otrokom in dejavnosti razvijejo na vsa kurikularna področja, zato 

bomo naslednje leto dejavnost načrtovale v lastni režiji. 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA REALIZACIJA 

8.5. 2018- Kolesarčki (prometna preventiva 

– sodelovanje s šolo) 

Najstarejši predšolski 

otroci 

8. 5. 2018 

Realizacija:  

Dejavnost Kolesarčki smo izvedli za vse otroke, stare 5 in 6 let. 4 in 3 letni otroci so v 

dejavnosti bili udeleženi kot pešci, najmlajši pa kot gledalci. Dejavnost so izvedli tudi učenci 

1. razreda. Vožnja avtomobilčkov na nožni pogon po prometnem poligonu je za otroke vedno 

prava atrakcija. Finančni stroški so bili pokriti izključno z donacijskimi sredstvi in v deležu s 

strani Sveta za preventivo v prometu pri Občini Ormož. 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA REALIZACIJA 

25.5.-31.5. teden športnih dejavnosti  Vsi otroci, razvojnim 

značilnostim prilagojeno 

25.5.-31.5.2018 

Realizacija:  

V tem tednu so vzgojiteljice po starostnih obdobjih in glede na razvojne značilnosti otrok za 

vse otroke izvedle športne dejavnosti. Otroci so se igrali z žogami, vozili s poganjalci, skiroji, 

tricikli, starejši s kolesi. Izveden je bil tudi spomladanski kros in pohod za vse skupine otrok. 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA  

Miniolimpijada v Ormožu- termin je bil 

določen naknadno 

Najstarejši predšolski 

otroci 

25.5.2018 

Realizacija:  

Miniolimpijade se je udeležilo vseh 20 otrok najstarejše skupine, 16 jih je tekmovalo, 4 so bili 

v rezervi. Tekmovali so ekipno in posamično v različnih disciplinah (poskoki s hopi žogami, 

met žogice v daljino, skok v daljino, tek na 100m, vodenje žoge med ovirami in štafetni tek).  

En otrok je osvojil zlato medaljo v skoku v daljino, v ostalih disciplinah ni bilo uvrstitve na 
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prva tri mesta. Otroci so bili razočarani, strokovni delavci pa ugotavljamo, da v lokalnem 

kraju nimamo primernih športnih objektov (stadion) in pripomočkov (neprimerne hoppy žoge 

in premalo, nimamo štafetnih palic, ustreznega peščenega objekta za trening skoka v 

daljino,…). Zato otroke težje pripravljamo na tak dogodek. Zaradi odsotnosti kadra smo imeli 

tudi težave z organizacijo- priprava transparentov, naročilo enotnih majic, organizacija 

prevoza, obveščanje staršev… To so opazili tudi nekateri starši, zaradi česar so zahtevali 

ustrezna pojasnila, ki jim jih je na oddelčnem roditeljskem sestanku podala  pom. ravnatelja. 

Tam smo sprejeli sklep, da se vrtec pri organizaciji dela in zagotavljanju optimalnih pogojev 

za izvedbo dejavnosti lahko obrne na starše, ki bodo velikodušno pomagali (tudi v finančnem 

smislu, če bo potrebno). 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA  

Junij- Slovo minimaturantov od vrtca Najstarejši predšolski 

otroci 

22.6.2018 

Realizacija:  

Najstarejši otroci, ki odhajajo v 1. razred, so se v dopoldanskem času poslovili od prijateljev 

vrtca z glasbeno dramatizacijo, ki so jo pokazali tudi staršem pred oddelčnim roditeljskim 

sestankom 7.6.2018. 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA 

OTROKE 

CILJNA SKUPINA  

Zaključek šolskega leta (z animacijo za 

otroke) – termin bo določen naknadno 

Vsi otroci in starši 14.6.2018 

Realizacija:  

Vrtec je z lastnimi in donacijskimi sredstvi (Naitors d.o.o.), ter s prispevkom staršev 1€ na 

otroka zagotovil animacijo s strani ZUM Kreativa Ptuj. Za otroke in starše je bila pripravljena 

žonglerska delavnica, napihovanje in oblikovanje balonov, poslikava obraza in XXL pikado. 

Za udeležene starše in otroke smo pripravili tudi pogostitev s piškoti, sadjem in sokom. 

Dejavnosti so se odvijale v telovadnici OŠ Podgorci, za pripravo pogostitve in prostora so 

bile zadolžene L. Brumen, E. Hržič, M. Horvat, A. Žnidarič in N. Gregur, ostale zaposlene so 

pomagale pri pospravljanju. Odziv staršev in otrok je bil zelo pozitiven, otroci in starši so se 

zabavali pri različnih animacijah. Vzdušje je bilo sproščeno in razigrano, prehodi med 

dejavnostmi so bili že vnaprej načrtovani, tako da ni bilo pri nobeni animaciji prevelike gneče. 

Opažali smo prisotnih tudi nekaj starejših otrok, ki vrtca več ne obiskujejo in so se vrivali v 

vse dejavnosti ter s tem onemogočili nekaj vrtčevskim otrokom veselje pri animacijah. Čeprav 

smo starše opozorili, da je zaključna prireditev bila namenjena vrtčevskim otrokom in jih 

prosili, da naj šolski otroci počakajo, da se zvrstijo vsi vrtčevski, tega nekateri sploh niso 

upoštevali. 

 

Dodatne, z LDN nenačrtovane dejavnosti: 

- Obisk otrok 1. r.: 5.10. 2017 (skupina Mehurčki) 
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- Obisk zobozdravnika skupine Mehurčki v Ormožu (z avtobusom, del plačila so krili 

starši): 11.10.2017 

- Obisk policista v vseh skupinah otrok: 8.11.2017 

- nastop folklorne skupine Vrtca Podgorci na 40-letnici Kulturnega društva Podgorci 

»Navdih preteklosti«- Martina Šoštarič: 2.12.2017- otroci so bili uspešni na nastopu, 

nastopali so vsi vključeni predšolski otroki (15 od 17). Za splet so bili pohvaljeni, 

dobili so sponzorske majčke in vsi bili pogoščeni. Nekateri starši in člani folklornega 

društva Podgorci so pred in po predstavi pomagali pri oblačenju otrok. Obleke smo 

si izposodili iz Vrtca Ormož. 

- Mali polhec in njegov prvi božič- gledališče KUKUC; 7.12.2017 – predstava je bila 

namenjena predšolskim otrokom in učencem 1. razreda, financirala jo je občina 

Ormož v okviru obdarovanja vseh otrok občine Ormož. Ta dan je predstava potekala 

za 3 vrtce (da bi zmanjšali stroške) in posledično se je v vrtcu Podgorci pričela pred 

zajtrkom. Ugotavljali smo, da je glede na rutino v vrtcih neprimerno združevati 

predstave za več vrtcev na 1 dan. Predstavo je gostila OŠ Podgorci v svoji 

telovadnici.  

- sestanek z občinskimi svetniki in svetom zavoda za prizidek ali novogradnjo Vrtca 

Podgorci: 11.12.2017- sestanka so se udeležili vsi predstavniki sveta zavoda, 

nekateri predstavniki sveta staršev za Vrtec Podgorci in le 3 občinski svetniki. Na 

sestanku so bili prisotni ravnatelj šole in oba pomočnika (za šolo in vrtec), župan je 

svojo odsotnost opravičil. Sestanek ocenjujemo kot uspešen, saj je bil namenjen 

predstavitvi predvsem lokalni politiki prostorske stiske vrtca, kar so prisotni tudi 

sami spoznali in izkusili. S tem smo pri njih dobili tudi ustrezno podporo pri vseh 

nadaljnjih aktivnostih tega projekta. 

- Veselje na NAPIHLJIVIH IGRALIH: 11.12.2017- za vse skupine otrok, uporabili so 

jih tudi osnovnošolski otroci, ker sta dve napihljivi igrali bili za cel dan (od 8.00 do 

18.00) postavljeni v šolski telovadnici. 3 skupine so ta isti dan v popoldanskem času 

izvedle tudi srečanje s starši. Finančna sredstva je zagotovil vrtec še iz neporabljenih 

sredstev za obogatitev dejavnosti v 2017 

- Koncert Glasbene šole Ormož: 6.2.2018- udeležili so se ga vsi otroci, koncert je 

potekal v telovadnici OŠ Podgorci, organizacijo je prevzela šola 

- Nastop folklorne skupine na območnem srečanju otroških folklornih skupin: 

9.3.2018- zaradi bolezni je bilo na srečanju udeleženih le okrog 10 otrok. Z 

nastopom so bili zadovoljni tako mentorice, starši, otroci in strokovni ocenjevalec. 

Obleke smo si tokrat izposodili v Vrtcu Gorišnica. 

- Podelitev priznanj in medalj ob zaključku celoletnega projekta Mali sonček: 

21.6.2018- obisk evropskih rokometnih prvakov Marka Bezjaka in Mateja Gabra 

- Nastop folklorne skupine na prazniku vin, ki ga je organiziralo Turistično društvo 

Podgorci: 18. 5. 2018- obleke smo si ponovno sposodili v Vrtcu Ormož. 

- Obiski medicinske sestre v okviru zdravstvene preventive: 17., 24. in 31.5.2018 

 

DEJAVNOSTI V POLETNIH MESECIH 

V mesecu JULIJU so bili otroci razporejeni v 3 oz. 2 skupini in je v vrtcu bilo v povprečju 21 

otrok. V mesecu AVGUSTU so otroci razporejeni v dve skupini, v povprečju jih je bilo (do 

22.8.2018) 16 v vrtcu. Strokovne delavke, ki vodijo združene oddelke, so pripravile načrt 

vzgojnih dejavnosti za poletni čas, pri čemer so upoštevale razvojne značilnosti otrok in 

strukturo združenih oddelkov, vremenske razmere in možnosti v poletnih mesecih. Otroci so se 

igrali s peskom, z vodo, izvajali so veliko naravoslovnih in umetniških dejavnosti z različnimi 

naravnimi in odpadnimi materiali. 
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

so dejavnosti, ki so potekale kot medpodročne dejavnosti. Vanje so se otroci vključevali glede 

na interes za posamezno vsebino. Izvajale so jih strokovne delavke vrtca znotraj svoje delovne 

obveze, ali zunanji sodelavci, ki imajo seveda za to določene certifikate. Za starše obogatitvene 

dejavnosti niso predstavljale dodatnega stroška. Namen obogatitvenih dejavnosti je predvsem 

v dodatni ponudbi aktivnosti v popoldanskem času (po kosilu), ki so že zastopane v redni 

dejavnosti, vendar na nekoliko višjem, zahtevnejšem nivoju. Namenjene so starejšim otrokom 

(starim od 4 do 6 let) in otrokom, ki ne potrebujejo počitka.  

 

Dejavnosti, ki so jih izvajali zunanji sodelavci 

 

OBOGATITVENA 

DEJAVNOST 

Namenjeno 

otrokom 

Organizator/ izvajalec 

 Plavalno opismenjevanje 5-6 let stari otroci OŠ Velika Nedelja, VI enota 

Podgorci/ Plavalni klub Ptuj 

Realizacija: 

19.-23.3.2018; udeleženih je bilo 11 otrok. Učenje plavanja sta izvedla 2 plavalna učitelja 

Plavalnega kluba Ptuj, za organizacijo plavalnega tečaja (prevoz, rezervacija bazena, 

varnostni načrt, obveščanje staršev,…) je prevzel vrtec sam (oz. večino nalog je opravila N. 

Gregur). Prevoz je bil organiziran s prevoznikom šolskih otrok, finančno je ves strošek 

organizacije in prevoza pokril vrtec iz sredstev za obogatitev dejavnosti in iz razpisa za 

financiranje športnih dejavnosti Občine Ormož. 

Otroci so prejeli diplome za usvojene spretnosti in znanja s področja plavanja. 

 

 Lutkovni abonma Vsi otroci vzgojiteljice, dijaki, starejša 

skupina, sodelovanje s šolo 

Realizacija: 

7.12.2018- Mali polhec in njegov prvi božič- KU KUC (financirala občina Ormož v okviru 

obdaritve otrok) 

 

22.12.2017- gledališka predstava učencev 4. razreda OŠ Podgorci in prihod Dedka Mraza 

 

29.3.2018- dramatizacija dijakov predšolske vzgoje Gimnazije Ormož »Jabolko«- za vse 

otroke vrtca, sledile so tudi ustvarjalne delavnice na to temo po skupinah. Prevoz dijakov je 

zagotovila OŠ Velika Nedelja. 

 

 Mali raziskovalec 5-6 let stari otroci Maja Botolin Vaupotič (RK Ormož) 

Realizacija: 
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Dejavnosti so bile izvedene od oktobra do konca maja. 1 krat tedensko se jih je udeležilo 9 

otrok, starih 5-6 let. Realizacijo programa bo predložila izvajalka. 

 

 Kolesarčki 5-6 let stari otroci Belak d.o.o. 

Realizacija: 

8.5.2018- Dejavnost Kolesarčki smo izvedli za vse otroke, stare 5 in 6 let. 4 in 3 letni otroci 

so v dejavnosti bili udeleženi kot pešci, najmlajši pa kot gledalci. Dejavnost so izvedli tudi 

učenci 1. razreda. Vožnja avtomobilčkov na nožni pogon po prometnem poligonu je za otroke 

vedno prava atrakcija. Finančni stroški so bili pokriti izključno z donacijskimi sredstvi in v 

deležu s strani Oddelka za prometno preventivo občine Ormož. 

 

 

Dejavnosti, ki so jih izvajale strokovne delavke vrtca 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST Namenjeno otrokom Organizator/ izvajalec 

Folklora 4-6 let stari otroci Martina Šoštarič, Maša 

Kokot 

Realizacija: 

V dejavnost je bilo vključenih 17 otrok, v starostnem razponu od 4 do 6 let. Otroci so 1x 

tedensko obiskovali folklorno dejavnost v obdobju od oktobra do maja in se udeležili treh 

nastopov: obletnice folklornega društva Podgorci, območnega srečanja otroških folklornih 

skupin in ob povabilu Turističnega društva Podgorci na svečano prireditev ob prazniku vin  

Vrtec ne razpolaga s folklornimi oblekami, zato si jih za nastope moramo izposoditi iz drugih 

vrtcev (če so seveda na razpolago). Predlagamo, da se s pomočjo šolskega sklada, prispevki 

staršev ali donacij v bodoče zagotovijo ustrezni otroški folklorni kostumi, še posebej zato, ker 

je v lokalnem okolju folklorna dejavnost tradicija. 

 

Angleščina 4-6 let stari otroci Silva Čuš 

Realizacija: 

V dejavnost je bilo vključenih 9 otrok, starih 5- 6 let. Otroci so angleščino kot tuji jezik 

spoznavali preko igre 1x tedensko v obdobju od oktobra do maja. Realizacijo dejavnosti bo 

priložila izvajlka. 

 

Zaradi manjšega interesa se v tem šolskem letu niso izvajale ponujene obogatitvene dejavnosti 

Pevski zbor, Mali plesalček in Brain Gym vadba za otroke. 

 

CELOLETNI PROGRAMI NA NIVOJU VRTCA/ PROJEKTI: 

 

 Zdravje v vrtcu (koordinatorka Silva Mori)- poročilo je na spletni strani šole.  
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 Zdravstvena preventiva (koordinacijo z ZD Ormož je prevzela N. Gregur)- realizirane so 

bile naslednje vsebine in obiski medicinske sestre v vseh skupinah: 

 Osebna higiena (umivanje dojenčka)- 17. 5. 2018  

 Zdrav način življenja- 24. 5. 2018 

 Preprečevanje poškodb in prva pomoč- 31. 5. 2018 

 Prometno ozaveščanje – KOLESARČKI, obisk policista- glej realizacijo zgoraj  

 Mali sonček – smo izvajali v sklopu rednih programov oddelkov- realizacijo so strokovne 

delavke zajele v LN oddelkov 

 EKO vsebine  smo izvajali v okviru medpodročnih dejavnosti v sklopu rednih programov 

oddelkov- realizacije le-tega so zajete v realizaciji LN odelkov. 

 

7.4. Delo strokovnih delavcev 

 

Delo strokovnih in drugih delavcev je bilo izvedeno v skladu z načrtovanim. 

SVETOVALNA SLUŽBA 

Svetovalno delo v Vrtcu Podgorci opravlja Nataša Gregur. Svetovalna delavka je opravila vse 

načrtovane dejavnosti. Njeno poročilo je v prilogi. 

Vodila ali sodelovala je tudi pri naslednjih sestankih za starše: 

- Skupni roditeljski sestanek za novince (30. avgust 2017) 

- Skupni roditeljski sestanek vrtca in šole (7. september 2017) 

- Srečanje staršev za šolske vstopnike (1. februar 2018) 

- 2. oddelčni roditeljski sestanek skupine Mehurčki (7. junij 2018) 

Ker opravlja tudi delo pomočnice ravnatelja za vrtec je opravila velik delež organizacijskega in 

pedagoškega vodenja vrtca. 

 

Pri svojem delu je sodelovala tudi z zunanjimi ustanovami, sodelovanje pa je bilo povezano z 

vsakokratnimi konkretnimi potrebami udeležencev vrtca (otrok, staršev, vzgojiteljic in njihovih 

pomočnic ter vodstva vrtca). 

 

ŠTUDIJSKE SKUPINE 2017/2018- 8. in 9. 11. 2018 

»Formativno spremljanje v podporo vsakemu posameznemu otroku v vrtcu« je potekalo v 

mentorskem središču VIZ Vrtec Ormož. Sklicatelj in vodja študijskih srečanj je Zavod RS za 

šolstvo. Študijske skupine so se udeležile vse strokovne delavke in pom. ravnatelja za vrtec. 

 

KOLEKTIVNA IZOBRAŽEVANJA 

4. 12. 2017 so se strokovne delavke pridružile Kolektivu Vrtca Ormož na predavanju dr. 

Kristoviča »Medosebni odnosi in transparentna komunikacija- 2. del« (1. del so poslušale že 

2016/2017).  

9.11. 2017 so se pridružile predavanju za starše »Tanka črta odgovornosti« magistra J. Prgića, 

saj so na njegovem predavanju za kolektiv bile prisotne že v šolskem letu 2015/2016. Udeležile 

so se ga vse strokovne delavke in pomočnica ravnatelja za vrtec.  

Individualna izobraževanja so potekala v dogovoru z ravnateljem. Vsebina je bila vezana na 

dejavnosti vrtca. 
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Po programu pooblaščenega podjetja za varstvo pri delu so posamezni zaposleni bili na 

izobraževanju za varstvo pri delu, za začetno gašenje požarov ter za izvajanje prve pomoči. 

Vsak prvi ponedeljek v mesecu so vse strokovne delavke sodelovale na pedagoških 

konferencah. TEME: evalvacija dela in letno/ mesečno načrtovanje, poročanje vzg. iz 

izobraževanj, napotki in priporočila za delo s strani vodstva, seznanjanje delavcev z novostmi 

v zakonodaji in s področja vzgoje in izobraževanja, druge aktualne teme. 

Znotraj vrtca deluje tudi strokovni aktiv, na katerem udeleženi obravnavajo različno 

vzgojno problematiko. Udeležujejo se jih vse strokovne delavke in se skliče glede na potrebe 

in pobudo zaposlenih, strokovne delavke pa imajo tudi možnost udeležbe na medobčinskem 

aktivu vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev. 

26. 4. 

2018 

predstavitev praktičnega dela in 

izmenjava izkušenj s področja 

Naravoslovje, Gibanje, 

medpodročna povezava Kulturna 

dediščina našega kraja 

Didaktična priprava 

orientacijskega pohoda 

(izvajalki: Alenka Ivanuša, 

Katja Luknjar- Vrtec 

Ormož) 

Vrtec Ormož- 

pohod na Hum 

Sobota, 

28. 10. 

2017 

Delavnice in izmenjava izkušenj Spodbujanje 

nadarjenosti pri 

predšolskih otrocih- 

NTC sistem učenja- 2. 

del (izvajalec: dr. Ranko 

Rajović) 

Večnamenski 

prostor Vrtca 

Ormož 

17. 10. 

2017 

predstavitev praktičnega dela in 

izmenjava izkušenj 

MEDPODROČNA POVEZAVA 

(vsa področja Kurikula) 

GOZD- učno okolje 

(izvajalec: strokovne 

delavke Vrtca Ivanjkovci) 

Vrtec 

Ivanjkovci in 

bližnji gozdovi 

16. 5. 

2018 

predavanja in izkustvene 

delavnice s področja 

Naravoslovja 

Zanimivosti Arboretuma 

Opeka (Vinica, R 

Hrvaška) 

(izvajalec: Srednja škola 

»Arboretum Opeka«, 

Marčan- koordinator N. 

Gregur) 

Arboretum 

Opeka, Vinica 

 

7.5. Sodelovanje s starši 

 

Informativni in oddelčni roditeljski sestanki 

Informativni roditeljski sestanek za novince za š.l. 2017/18 je bil realiziran 30. 8. 2017. 

Skupni roditeljski sestanek in prvi oddelčni roditeljski sestanki so bili realizirani 7. 9. 2017. 

Drugi oddelčni roditeljski sestanki so bili realizirani 7.6.2018. 

Srečanja in delavnice s starši, z otroki in s strokovnimi delavkami vrtcev 

1. Srečanje s starši je bilo na ravni enote (pohod- oktober 2017) 

2. Srečanje s starši je bilo na ravni oddelkov (božične delavnice- december 2018) 
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3. Srečanje s starši je bilo na ravni oddelkov (obeleženje materinskih dni, nastopi,… - 

marec 2018) 

4. Srečanje s starši je bilo na ravni enote (zaključno srečanje z animatorji- 14. 6. 2018) 

 

Pogovorne ure 

Pogovorne ure so izvajale vzgojiteljice in po potrebi svetovalna delavka, vsak 2. četrtek v 

mesecu od 16.30 do 18.00. Izvedenih je bilo 10 pogovornih ur na igralnico v letu, udeležba 

staršev na pogovornih urah je izjemno nizka. Velika večina staršev je kot razlog navajala 

neprimerno uro, ki je po poslovnem času vrtca, zaradi česar si težje zagotavljajo varstvo za 

otroke. Bolje kot skupni čas šole in vrtca jim ustreza določitev časa za roditeljske sestanke, 

srečanja in pogovornih ur v dogovoru z vzgojiteljicami otrok. Na nas apelirajo, da poskušamo 

delo organizirati tako, da bodo vsaj pogovorne ure v času poslovnega časa vrtca. 

 

Pomoč staršem in izobraževanja za starše 

 Starši so bili povabljeni na skupno izobraževanje s šolo in sicer Tanka črta odgovornosti, 

mag. Janija Prgiča, ki je bila izvedena v mesecu novembru 2017. Udeležba staršev je 

bila tudi izjemno nizka. 

 

Svet staršev: 

 Skupina Mehurčki: Monika Senjor, Podgorci 1 c, 2273 Podgorci 

 Skupina Navihanci: Nina Majcen, Bresnica 31, 2273 Podgorci 

 Skupina Oblački: David Bezjak, Cvetkovci 58, 2273 Podgorci 

 Skupina Igralnica Muce Copatarice: Sabina Majcen, Strjanci 19, 2273 Podgorci 

 

Zapisniki Sveta staršev se nahajajo v tajništvu šole. Na treh srečanjih sveta staršev je bila 

prisotna tudi pomočnica ravnatelja za vrtec. 

 

7.6. Sodelovanje z drugimi organizacijami 

 

 OŠ Podgorci; souporaba telovadnice in knjižnice (po šolskem urniku), sodelovanje na 

kulturnih prireditvah in prireditvah za otroke; sodelovanje pri evakuaciji 

 ZD Ormož; zobna preventiva in obisk zobne sestre, preventivni zobozdravstveni 

pregled; obisk medicinske sestre pediatrične ambulante 

 GD Podgorci; evakuacija 

 Policijska Postaja Ormož; varnost v prometu 

 KTV Ormož: po dogovoru  

 Radio Prlek: po dogovoru; snemanje oddaje Male nogice v skupini Mehurčki 

 Knjižnica Ormož; obisk knjižničarke 

 Gimnazija Ormož; praksa dijakov 

 

7.7. Mentorstvo pripravnikom, dijakom in študentom 

 

V okviru projektne zaposlitve »Pomočnik vzgojitelja sem 2017/18« smo omogočili opravljanje 

pripravništva in pripravo na strokovni izpit dvema kandidatkama, obema na delovnem mestu 
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pomočnice vzgojiteljice, eni v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 5. 2018 in drugi v obdobju od 1. 6. 

2018 do 30. 10. 2018. Projekt se v celoti financira iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport ter iz Evropskih skladov.  

Vrtec Podgorci sodeluje z Gimnazijo Ormož, ki izobražuje bodoče vzgojitelje. S tem namenom 

smo omogočili dijakom usposabljanje na delovnem mestu.  

Opravljanje prakse pa smo omogočili tudi eni študentki predšolske in eni udeleženki 

prekvalifikacije. 

Po programu pooblaščenega podjetja za varstvo pri delu so posamezni zaposleni bili na 

izobraževanju za varstvo pri delu (vse zaposlene), za začetno gašenje požarov (Martina 

Šoštarič, Marija Horvat in Mateja Kociper) ter za izvajanje prve pomoči (Siva Mori in Andreja 

Žnidarič). 

 

7.8. Materialni pogoji za delo 

 

Materialni in prostorski pogoji ostajajo več ali manj nespremenjeni. V tem šolskem letu se je 

uredilo oz. nabavilo: 

- Komunikacijska omara za dostop do interneta  

- Fotokopirni stroj Epson v najemu  (Panna d.o.o.) 

- Giljotina za rezanje papirja 

- Blazine za igro otrok za eno igralnico 

 

S prizadevanji pri lokalni politiki in županu smo uspeli doseči, da je Občina Ormož v letu 2018 

zagotovila nekaj proračunskih sredstev za projektno zasnovo sanacije ali obnove vrtca v 

Podgorcih. V zvezi s tem je župan Občine Ormož opravil dva obiska v vrtcu, na prvem 

(novembra) si je sam ogledal materialne in prostorske pogoje za delovanje vrtca, na drugem 

(junija) je s projektantom opravil ogled objekta in okolja ter razgovor z nekaterimi zaposlenimi.  

Za občinske svetnike in člane sveta OŠ Velika Nedelja je v decembru bil sklican sestanek, na 

katerem se jim je predstavila prostorska in materialna problematika vrtca.  

Zaposleni se vseh nadaljnjih aktivnosti glede urejanja prostorske stiske neizmerno veselimo in 

s pričakovanjem, da bomo povabljeni k soodločanju, optimistično vstopamo v novo šolsko leto. 

 

Dodatek ravnatelja:  

Čeprav je vrtec Podgorci pod okriljem šole šele od 1. 9. 2017, smo v tem kratkem času dosegli, 

da je Občina Ormož v proračunu za leto 2018 zagotovila več kot 27 tisoč evrov proračunskih 

sredstev za izdelavo projektne zasnove prizidka ali celo novogradnje vrtca v Podgorcih. Po 

izjavi projektanta, ki si je lokacijo že dvakrat ogledal, pripravlja dve idejni rešitvi. Prva rešitev 

predvideva rušitev obstoječega vrtca in izgradnjo povsem nove zgradbe. Druga rešitev 

predvideva sanacijo obstoječe zgradbe in izgradnjo dodatnih prostorov na prostoru med vrtcem 

in šolo.  
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8. ZAKLJUČEK  

Samoevalvacijsko poročilo za šolo predstavlja dodatek k Letnemu poročilu. V njem 

izpostavljamo dosežke učencev, njihovo dojemanje šole, dojemanje in zadovoljstvo staršev, 

razvoj zaposlenih in rezultate vodenja.  

Samoevalvacijsko poročilo je nastalo na osnovi poročil strokovnih delavcev in so ga 

pripravili pomočnik ravnatelja Marjan Škvorc in ravnatelj Anton Žumbar ter pomočnica 

ravnatelja za vrtec Nataša Gregur. 


