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UVOD
Vrtec ČEBELICA deluje  v sestavu OŠ Gabrovka–Dole, s katero ima skupno upravo, 
pedagoško organizacijo, kuhinjo in hišniška opravila.
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Letni delovni načrt vrtca (LDN) je priloga letnemu delovnemu načrtu šole. Z njim še 
posebej zagotavlja načrtno, organizirano in sistematično uresničevanje temeljnih 
ciljev predšolske vzgoje, ki so opredeljeni v koncepciji javnih vrtcev v Sloveniji.
LDN sodi v obvezno dokumentacijo (21. člen Zakon o vrtcih). Z njim določamo 
vsebino, obseg, program in organizacijo vzgoje in varstva ter pogoje za njegovo 
izvedbo v času od septembra 2010 do avgusta 2011, kar je osnova za financiranje. 

LDN omogoča staršem, strokovnim organom in družbenemu okolju vpogled ter 
spremljanje in tudi vključevanje v življenje in delo vrtca.
LDN vrtca je namenjen delavcem vrtca, staršem, članom Sveta staršev vrtca in 
članom Sveta zavoda, hkrati pa je osnova za realizacijo načrtovanih vsebin.
Osnove za načrtovanje vzgojno-varstvenega dela so:

• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
• Zakon o vrtcih in ostali normativni akti tako na republiški kot občinski ravni
• Odlok o ustanovitvi
• Kurikulum za vrtec
• Analiza realizacije LDN minulega leta
• Letni načrti vzgojiteljic
• Materialni in kadrovski pogoji ter potrebe okolja

Letni delovni načrt je „živ“ dokument, ki nastaja in se oblikuje preko celega šolskega 
leta z novimi predlogi, pobudami, idejami. Pri tem upoštevamo, da so le-te v skladu z 
vzgojno izobraževalno naravnanostjo vrtca in primerne starosti otrok.

OSNOVNI PODATKI VRTCA 
Vrtec  ČEBELICA  je  pod  okriljem  OŠ  Gabrovka–Dole,  svoje  prostore  ima  v 
stanovanjskem objektu Gabrovka 61, v prostorih OŠ Gabrovka 30 ter na Dolah v OŠ 
Dole. 
V šolskem letu 2010/2011 načrtujemo delo v štirih oddelkih (prvo starostno obdobje, 
drugo starostno obdobje in dva kombinirana oddelka) s 71. vpisanimi otroki.

POSLOVNI ČAS VRTCA
Vrtec  ČEBELICA bo  posloval  preko  celega  leta. Na  podlagi  potreb  izkazanih  z 
anketami je trenutno v Gabrovki  vrtec odprt od 530 do 16oo. Sklep ustanoviteljice ob 
izpolnjenih pogojih omogoča odprtost do 1630. Na Dolah  je vrtec odprt  od 530 do 
1500.
 Med  poletnimi  počitnicami  se  bodo  oddelki  združevali,  vrtec  bo  odprt  glede  na 
izkazan interes staršev. V enoti na Dolah naj bi bilo vključenih najmanj 5 otrok, v 
vrtcu  v  Gabrovki  najmanj  10  otrok.  Med  poletnimi  počitnicami  je  možna  tudi 
rezervacija, ki jo lahko starši uveljavljajo za NEPREKINJENO odsotnost najmanj 
en  in  največ  dva  meseca  Za  čas  počitnic  (jesenskih,  novoletnih,  zimskih, 
prvomajskih) bomo izvedli anketo o prisotnosti zaradi racionalne organizacije dela.
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ORGANIZACIJA DELA V POSAMEZNIH ODDELKIH

ODDELKI ŠTEVILO 
OTROK

STROKOVNI KADER POKRIVANJE
SOČASNOSTI

MEDVEDKI
1.starostno obdobje
oddelek v Gabrovki

12 otrok Vzgojiteljica: Vlasta Celestina
Pomočnica  vzg.: Laura Horvat

Pomočnica 
vzg.:

Helena Kotar
PIKAPOLONICE

Kombinirani oddelek 
v Gabrovki

19 otrok Vzgojiteljica: Marinka Lenart
Pomočnica  vzg.: Darja Dolinar

METULJČKI
2.starostno obdobje
oddelek v Gabrovki

21 otrok Vzgojiteljica:Maja Martinčič
Pomočnica  vzg.: Simona Resnik

Pomočnica 
vzg.:Vesna 

Turniški

ZMAJČKI
Kombinirani oddelek 

na Dolah

19 otrok Vzgojiteljica:  Anja  Kovaljev  do 
vrnitve Doroteje Koroša s porodniške
Pomočnica  vzg.: Anica Jazbinšek

Pomočnica 
vzg.:Lidija 
Kastelic

Delovni  čas strokovnih delavcev se dokončno določi septembra – na osnovi realne 
dnevne  prisotnosti  otrok  v  vrtcu  in  je  v  skladu  z  zakonom  o  vrtcih  –  6  ur 
neposrednega dela z otroki za vzgojiteljice in 7 ur neposrednega dela z otroki za 
pomočnice vzgojiteljic.

NAČELA predšolske vzgoje v vrtcu:
1.  Načelo  enakih  možnosti  in  upoštevanja  različnosti  (upoštevanje  razvojnih 
značilnosti, individualnih razlik v razvoju in učenju).
2. Načelo omogočanja izbire in drugačnosti (na ravni načrtovanja dejavnosti in na 
ravni organizacije prostora in časa, izbira med različnimi dejavnostmi in vsebinami 
glede  na  želje,  interese  …).  Pri  tem  je  zelo  pomembno,  da  gre  za  izbiro  med 
alternativnimi  dejavnostmi  in  vsebinami,  ne  pa  za  izbiro  med  sodelovanjem  in 
nesodelovanjem.
3. Načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti omogoča umik od skupine in izražanje 
individualnosti pri različnih dejavnostih. Omogoča otroku in staršem, da ne govorijo, 
rišejo, pišejo o stvareh, ki jih želijo zadržati zase.
4. Načelo avtonomnosti  in strokovne odgovornosti  pri  izbiri  vsebin, oblik in metod 
znotraj posameznih dejavnosti. Obenem je vrtec odprt za posebnosti okolja, otrok in 
staršev.
5. Načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete govori o povezanosti med vrtcem in 
družino,  med  prvim  in  drugim  starostnim  obdobjem.  Pomembno  je,  da  vrtec  ne 
dopusti pošolanja kurikula in vztraja pri svojih specifičnostih.
6.  Načelo  sodelovanja  s  starši  omogoča  redno  pisno  in  ustno  obveščanje  o 
dejavnostih, programih. Predvideva redno izmenjavo informacij in pogovor o otroku. 
Starši  imate  pravico  sodelovati  pri  načrtovanju  življenja  in  dela  v  vrtcu,  aktivno 
sodelovati  pri  vzgojnem  delu.  Vrtec  mora  spoštovati  zasebnost  družin,  njihovo 
kulturo, identiteto, jezik …
7. Načelo sodelovanja z okoljem upošteva naravno in družbeno kulturno posebnosti 
okolja.
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Predšolsko  vzgojo  je  treba  razumeti  kot  pomembno  za  predšolskega  otroka, 
potrebna je izraba vsakega razvojnega obdobja takega kot je.
Nujen je preplet različnih področij dejavnosti in preplet z dnevno rutino.
Predšolska vzgoja mora graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju 
novih doživetij, izkušenj, spoznanj, tako da predenj postavlja smiselne zahteve oz. 
probleme, ki vključuje otrokovo aktivno učenje, mu omogoča izražanje, doživljanje, 
ter ga močno čustveno in socialno angažira.
Učenje  temelji  na  neposredni  aktivnosti  s  predmeti  in  pridobivanju  konkretnih 
izkušenj  z  ljudmi,  stvarmi,  razmisleku  o  dejavnostih  ter  oblikovanju  predstav  in 
predpojmovnih  struktur  na  osnovi  prvih  generalizacij,  na  notranji  motivaciji  in 
reševanju konkretnih problemov, ter pridobivanju socialnih izkušenj.
Otroška igra je tista dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna načela 
predšolske vzgoje.

OSNOVNA VIZIJA VRTCA
Naj bo naš vrtec prijazen drugi dom, ki otrokom nudi varnost, sprejetost, ljubezen  
igro, ustvarjalnost. Vrtec naj otroci doživljajo kot varno in sproščeno okolje v katerem  
je vsak otrok opažen in spoštovan.

Vsi se moramo zavedati, da dobro ime vrtca ustvarjamo vsi zaposleni na vseh  
mestih, v vsakem trenutku dneva,
da drug drugemu lahko delo olajšamo ali otežimo,
da vzgajamo predvsem z zgledom,
da se prijaznost, potrpežljivost in vljudnost z vsemi ljudmi vrača,
da bo v prihodnjem tisočletju temeljna vrednota naučiti se živeti z drugimi.

PREDNOSTNO PODROČJE V LETU 2010/2011
1. PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU s poudarkom na vrednotah
2. Slovenska ljudska izročila – narodni običaji

V Vrtcu ČEBELICA, OŠ Gabrovka-Dole je vzgoja za zdravje že vrsto let pomemben 
sestavni del življenja in dela v vrtcu. Vsebine so vpete v vzgojno delo tako, da v 
vsakodnevnih dejavnostih spodbujamo zdrav način življenja za otroke, zaposlene in 
tudi  starše.  Z dodatnimi  aktivnostmi  in  skozi  projektno delo,  pa to  vzgojo še bolj 
krepimo in utrjujemo.
Skrbeli bomo za zdravo in uravnoteženo prehrano, tako da bomo načrtovali ustrezne 
jedilnike, za  prvo  in  drugo starostno  obdobje,  izbirali  kvalitetna,  zdravju  prijazna, 
varovalna živila.
Pri  otrocih  bomo razvijali  ustrezne prehrambene navade.  Upoštevali  bomo dietno 
prehrano za posameznike.

ELEMENTI KURIKULUMA
1. Prihajanje otrok, igre po želji v igralnih kotičkih, 
2. zajtrk,
3. vodene dejavnosti – dejavnosti po različnih kotičkih,
4. bivanje na prostem,
5. kosilo,

LDN za leto 2010/2011



2

OŠ GABROVKA–DOLE , VRTEC ČEBELICA

6. počitek, za starejše otroke različne dejavnosti,
7. umirjene dejavnosti, malica in odhajanje domov.

DEJAVNOSTI, KI POTEKAJO SKOZI VSE LETO 
• Praznovanje rojstnih dni,
• sodelovanje na likovnem natečaju,
• »Zlati sonček«,
• skrb za zdravje in umivanje zob,
• predšolska bralna značka,
• ločevanje odpadkov, zbiranje zamaškov - zeleni nahrbtnik.

DODATNI IN OBOGATITVENI PROGRAMI
OBOGATITVENE dejavnosti se delno izvajajo integrirano z osnovnim programom in 
so jih deležni vsi otroci v skupini: 

• Skupni izleti (Ekološka kmetija »Na jasi«), 
• obisk gledališča v Ljubljani in Litiji ob tednu RK, knjižnice v Litiji in OŠ 

Gabrovka, 
• obiski zunanjih sodelavcev v vrtcu - medicinska sestra ga. Romana Jerele,
• starši predstavijo svoj poklic,
• praznovanja rojstnih dni otrok,
• jesenska delavnica za otroke in starše, delavnica za starše ob novem letu,
• zaključni nastopi, nastopi ob 8. marcu in materinskem dnevu,
• srečanje družin, 
• srečanje z babicami in dedki, 
• »Cici vesela šola«,
• »ZLATI SONČEK« v okviru tega organiziramo 10-urni plavalni tečaj 

(prilagajanja na vodo) v bazenu OŠ Šmartno za otroke letnikov 2006, 2005 in 
2004 (velik del stroškov poskušamo kriti preko šolskega sklada, sponzorjev, 
Občine) in osvajanje prvih korakov na smučeh ( izvajamo pred vrtcem z 
vrtčevsko opremo),

• angleščina – projekt: »Vključevanje tujega učitelja v izvedbeni Kurikulum«,
• predšolska bralna značka – starši berejo otroku, otrok pripoveduje vrstnikom,
• prvi koraki v svet računalništva,
• ločevanje odpadkov, zbiranje zamaškov - zeleni nahrbtnik,
• osebna mapa, 
• nočitev v vrtcu. 

Obogatitvene  dejavnosti vodijo delavke vrtca. Na željo staršev pa lahko 
organiziramo tudi DODATNE dejavnosti (plesni tečaj ali kaj podobnega), ki jih vodijo 
zunanji sodelavci in jih plačajo starši. Te  dejavnosti potekajo izključno po 1530. Po 
anketi je največ zanimanja za plesni tečaj.
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PROJEKTI
• Vključevanje tujega učitelja v izvedbeni Kurikulum – mednarodni projekt
• Projekt zdravje v vrtcu (vrednote, varno soncem, zdrav način 

prehranjevanja...)
• Otroci sveta

SODELOVANJE S STARŠI
Prvotni cilj je dobro sodelovanje s starši  in njihovo aktivno sodelovanje.
Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, 
saj  prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske  in 
institucionalne vzgoje. 
Vrste sodelovanja:

• Uvajalno obdobje v mesecu septembru,
• roditeljski  sestanek  (avgusta za novince in skupni v mesecu septembru in 

maju oziroma po potrebi),
• govorilne ure, 
• kontakti preko elektronske pošte,
• strokovna predavanja za starše (»Zdrav način prehranjevanja« v septembru, 

»Nevarnosti brskanja po spletu« v februarju in Maja Plazar »Vrednote«),
• jesenska delavnica v mesecu oktobru-tednu otroka,
• božično novoletno praznovanje v mesecu decembru,
• predstavitev poklica enega od staršev,
• srečanje družin,
• srečanje babic in dedkov,
• skupni izlet v mesecu juniju,
• zaključek leta – zaključna prireditev.

SKUPNA SREČANJA  ODDELKOV
• OTROŠKA OLIMPIJADA – teden otroka
• JESENSKA DELAVNICA
• NOVOLETNO SREČANJE
• ZAKLJUČNI  IZLET na EKO KMETIJI »Na jasi«

ORGANI ZAVODA
• Svet staršev zavoda
• Svet zavoda
• Komisija za sprejem v vrtec

POGRAM DELA STROKOVNIH DELAVCEV VRTCA
1. Učiteljski zbor
2. Vzgojiteljski zbor 

Na  vzgojiteljskem  zboru  bodo  sodelovale  vse  vzgojiteljice,  pomočnice  vrtca  in 
ravnatelj, kjer bodo izdelani celotni vsebinski sklopi za delo v oddelkih. Potekali bodo 
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na  dva  meseca ali  po  potrebi.  Obravnavalo  se  bo  delo  v  tandemu,  predstavitev 
analize končane teme, razpravljalo se  bo o predlogih za nove teme, sodelavke bodo 
poročale  o  seminarjih  ,  ki  se  jih  bodo  udeležile,  obravnavala  se  bo  tekoča 
problematika…

IZOBRAŽEVANJE
• Študijske skupine za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic – 2x letno,
• študijske skupine za vodstvene delavce,
• aktivi ravnateljev,
• izbrani  seminarji  po  katalogu v  povezavi  z  načrtovanimi  temami  in 

prednostnim področjem.

SODELOVANJE Z  ZUNANJIMI SODELAVCI
• Svetovalna služba - pomoč otroku  s posebnimi potrebami,
• sodelovanje s  pedagoginjo, surdopedagoginjo,
• zdravstveni dom  Litija - Romana Jerele,
• OŠ Gabrovka, šolsko pedagoginjo, knjižničarko,
• z knjižnico v LITIJI – predšolska bralna značka,
• z OŠ Šmartno – plavalni tečaj,
• z Vzgojiteljsko šolo – praksa,
• s prvim razredom v OŠ Gabrovka-Dole – večkratna srečanja za lažji prehod v 

šolo,
• z organizacijo RK Gabrovka in Dole,
• KS Gabrovka in Dole,
• z OZRK Litija, 
• gasilskim društvom Gabrovka in Dole,
• policijo v LITIJI,
• lovci,
• s sredstvi javnega obveščanja,
• na likovnih natečajih,
• z Občino ustanoviteljico,
• Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana.

MENTORSTVO DIJAKOM
Nudili bomo mentorstvo dijakom Vzgojiteljske šole pri opravljanju praktičnega dela in 
praktičnih nastopov, če bo to potrebno.
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PRIORITETNI PROGRAM NABAVE IN OBNOVE OSNOVNIH 
SREDSTEV IN DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV

Dole:
• Preureditev bolj primernih prostorov za vrtec na Dolah.

Gabrovka:
• Senčila na oknih,
• zamenjava  oken v vrtcu v Gabrovki,

DEJAVNOSTI PO MESECIH

SEPTEMBER
VSEBINE:

• Uvajalno obdobje.
• Orientacija v vrtcu in bližnji okolici.
• Spoznavanje zaposlenih in sovrstnikov.
• Pravila in dogovori v vrtcu.
• Skrb za  higieno- obisk medicinske sestre ga. Romana Jerele.

OKTOBER
VSEBINE:

• Teden otroka.
• Jesen v gozdu in polju, ustvarjanje s plodovi.
• Mesec požarne varnosti – evakuacija.
• Dan pravljice, 16. 10.
• Izleti v naravo nabiranje kostanja - Zlati sonček.
• Jesenska delavnica s starši.

NOVEMBER
          VSEBINE:

• Živali se pripravljajo na zimo.
• Mednarodni dan otrokovih pravic 20. 11.
• Svetovni dan strpnosti, 16. 11.
• Izlet v naravo za zlati sonček.

DECEMBER
VSEBINE:

• Veseli december – rdeča nit.
• Obisk gledališča.
• Delavnica s straši - izdelava igrače za darilo ob prihodu dedka Mraza.
• Priprave in prihod dedka Mraza.

JANUAR
             VSEBINE:
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• Spoznavanje poklicev.
• Smučanje, sankanje.
• Zimski športi, igre na snegu.
• Sprehodi po snegu – Zlati sonček.
• Sneg, led, voda (risanje z barvnimi ledenimi kockami, smrečica z ledenimi 

okraski, …).  

FEBRUAR
VSEBINE:

• Obisk knjižnice .
• Valentinovo - izdelovanje srčkov.
• Kulturni dan-državljanska vzgoja. 
• Pust prihaja – izdelava malih instrumentov, izdelava mask, peka pustnih mišk.
• Obisk knjižnice.

MAREC
VSEBINE:

• DRUŽINA.
• Življenje se prebuja.
• Srečanje družin.

APRIL
VSEBINE:

• Skrb za urejeno okolico vrtca.
• Slovenska ljudska izročila – narodni običaji.
• Srečanje babic in dedkov .
• Narodni običaji – pisanice.
• Vreme - oblačila.

MAJ
VSEBINE:

• Teden RK – ogled lutkovne predstave.
• Otroci sveta.
• Izleti v znano in neznano – zlati sonček.
• Kolesarjenje, kotalkanje, rolanje.
• Plavalni tečaj.

JUNIJ
   VSEBINE:

• Varujmo se sončnih žarkov.
• Srečanje oddelkov Gabrovke in Dol.
• Priprave na zaključek s starši.
• Skupni izlet s starši

Vodja vrtca: Marinka Lenart                                               Ravnatelj: Igor Hostnik
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Planirano, september 2010 
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