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PEDAGOŠKO POROČILO VRTCA JURŠINCI
ZA ŠOLSKO LETO 2020/ 2021
Pedagoško poročilo za šolsko leto 2020/2021 je poročilo
realizacije letnega delovnega načrta

Pomočnica ravnateljice:
Tanja Kvar

ZAČETEK IN KONEC IZVAJANJA DEJAVNOSTI PO LETNEM
DELOVNEM NAČRTU
Dejavnosti smo na novo pričeli izvajati v torek, 1. septembra 2020.
Pričeli smo s šestimi skupinami in s skupno 112 otroki.
Nekaj otrok je začelo vrtec obiskovati med letom: v mesecu januarju (2), v mesecu marcu (2),
deček in deklica, ki sta bila vpisana celo leto, sta vrtec zaradi bolezni obiskovala le občasno.
Štirje starši so po otroke redno prihajali po kosilu.
Na koncu šolskega leta so se otroci najstarejše skupine začeli izpisovati iz vrtca, zaradi šole že
v mesecu juniju (15), julij (7), avgust (2). Dva otroka sta imela rezervacijo in imata preložitev
šolanja.
V starejši skupini (Škratki) je bilo 24 otrok, otrok, ki so šli v šolo je bilo 24, vsi otroci so
napredovali. V skupini Palčkov je bilo vpisanih 24 otrok ( od tega 2 otroka pred vstopom v
šolo in imata preložitev šolanja), v jasličnem oddelku (Sončki) je bilo vpisanih 14 otrok, v
jaslični skupini Ježki 14 otrok, v kombinirani skupini Miške je bilo 18 otrok, v kombinirani
skupini Lunice je bilo 18 otrok.
Uvajanje novincev smo izvajali zadnji teden v avgustu in prvi teden v septembru 2020. Zaradi
Covida 19 je uvajanje potekalo brez vstopa staršev v igralnico, postopoma.
Dejavnosti poleti, so zaradi Covida 19 potekale na prostem, če nam je le vreme to dopuščalo.
Čez poletje smo bili združeni, ampak smo vodili evidenco, kateri otroci so se tedensko
združevali v eni in v drugi skupini. Skupine smo ločili že zadnji teden v avgustu 2020, po
novem razporedu otrok.

SKUPINE, STAROST OTROK, VZGOJITELJICE, POMOČNICE
VZGOJITELJIC

SKUPINA ŠKRATKI:
- otroci stari od 5 -6 let;
- število otrok: 24;
- vzgojiteljica Katica Meznarič;
- pomočnica vzgojiteljice je bila Staška Murko.
SKUPINA PALČKI:
- otroci stari od 4 - 5 let;
- število otrok: 24;
- vzgojiteljica: Gabriela Čuš Kovše;
- pomočnica vzgojiteljice sta bile Jožica Kaučič in Darinka Benko.
SKUPINA MIŠKE:
- otroci stari od 2-4 let;
- število otrok:18;
- vzgojiteljica Tanja Kvar, Lidija Svenšek;
- pomočnica vzgojiteljice je bila Vesna Holc.
SKUPINA LUNICE:
- otroci stari od 2-4 let;
- število otrok:17;
- vzgojiteljica je bila Valerija Mlinarič;
- pomočnica vzgojiteljice je bila Marija Kavaš.
SKUPINA SONčKI:
- otroci stari od 1-3 let;
- število otrok:13;
- vzgojiteljica je bila Martina Fras;
- pomočnica vzgojiteljice Nataša Čuš;
SKUPINA JEŽKI:
otroci stari od 1-2- leti;
število otrok: 14;
vzgojiteljica je bila Stanka Plohl;
pomočnica vzgojiteljice je bila Nina Čeh Hrga in Aleksandra Mlakar;:

NAPREDOVANJA OTROK IN DOSEŽENI CILJI SKOZI ŠOLSKO
LETO
Cilji, ki so bili zastavljeni skozi celo šolsko leto 2020/2021 in opredeljeni že v individualnem
letnem delovnem načrtu posamezne vzgojiteljice v letošnjem šolskem letu niso bili doseženi,
zaradi stanja, ki ga je prinesel Covid-19.
Vzgojiteljice so delno zadovoljne z napredovanjem otrok v posamezni skupini.
Trudili smo se in poudarek dajali predvsem na govornem področju in formativnem
spremljanju otrok, saj ugotavljamo, da je govor otrok slab.
Izpostaviti moram tudi trud pri hranjenju in poskušanju hrane vseh otrok v vrtcu. Otroci v
vrtcu so izbirčni pri hrani, pojedo malo. Barva hrane jih zelo zmoti in težko poskusijo.
Navajeni so klasične vsakodnevne hrane.
Veliko otrok je opustilo dude, stekleničke, pleničke, za kar so letošnje leto bili zasluženi tudi
starši.
Ko so se otroci vrnili v vrtec (po preklicu epidemije), je veliko otrok prišlo brez plenic in dud.
Odločbo so v tem šolskem letu imeli 3 fantje, tako, da nas je obiskovala logopedinja Nataša
Pihler Brumen in defektologinja . Sandra Kukovec.
Vložili smo zahtevo za pomoč logopeda in defektologa še za enega fanta za naslednje šolsko
leto.
Mnenja in poročila strokovnih delavk otrok z odločbo je bil pozitiven, kar pomeni, da so
otroci z odločbo skozi šolsko leto napredovali.

TEKMOVANJA V ŠPORTU, NASTOPI OTROK, SODELOVANJA Z
DRUGIMI VRTCI
Začetek leta je bil zelo pester, poln pričakovanj, pozitivnega vzdušja, čeprav smo izvajali
dejavnosti le v igralnicah in v mehurčkih. Delavke vrtca smo se v igralnicah na začetku leta –
predvsem v uvajalnem mesecu, veliko posluževale različnih lutk, ter glasbe, petja pesmic,
gibalnih - rajalno iger, da bi otroci, ki so bili na novo sprejeti, vrtec sprejeli, kot čim bolj
domače okolje. Tako so tudi otroci, ki so že obiskovali vrtec doživeli vzgojiteljice v
drugačnih vlogah.
Izvajanje interesnih dejavnosti – (vsi otroci so bili vključeni v želene dejavnosti,
veliko so osvojili pesmic pri pevskem zboru, različnih gibov pri plesnih uricah, ter se
nasmejali pri mini folklori; najmlajši so uživali v gibalnih uricah z različnimi orodji,
blazinami, rekviziti) – NI BILO IZVEDENO ZARADI PREPOVEDI DRUŽENJA OTROK!
Izvajanje tujega jezika v tem šolskem letu NI BILO izvedeno.
COVID19:
Zaradi zaprtja vrtca (26.10.2020 – 26.1.2021) v mesecu oktobru nismo izvedli srečanja s
starši, ne piknika, v mesecu novembru ni bilo nočitve v vrtcu, ne slovenskega tradicionalnega
zajtrka, decembra nismo izvedli srečanja z babicami in dedki, v tem času smo izvajali le nujno
varstvo otrok v vrtcu. Sprva je varstvo potreboval le en otrok, po dveh mesecih zaprtja smo
imeli dve skupini otrok (po 8 otrok) za nujno varstvo. Konec januarja smo izvajali dejavnosti
v strogih mehurčkih. V mesecu februarju smo si ogledali virtualno proslavo ob kulturnem
dnevu. V marcu 2021 smo izvedli program ob materinskem dnevu, tako, da smo se snemali
fotografirali in tako s temi izdelki presenetili mamice. Projekta Ljudske pesmi in plesi, krosa
na Ptuju ter gledališče Mišmaš z Dejanom Krajncem nismo izvedli. Tudi zaključne prireditve
za mini maturante nismo izvedli. Odpadel je tudi končni izlet. V mesecu maju smo izvedli še
nočitev ter v juniju tradicionalni slovenski zajtrk.
Na koncu šolskega leta, so se otroci, ki odhajajo v šolo poslovili od vrtca s piskanjem in
majicami mini maturantov, obiskali so občino. Dobili so fotografijo na kateri so mini
maturanti, spomin od vzgojiteljic (vzglavnik), pohvale, priznanja.
Zraven vsakodnevnih športnih aktivnostih, jutranjega razgibavanja, vadbenih ur smo imeli še
pohode. Zaradi virusa Covid 19 in zaprtja vrtca, tudi ti pohodi niso bili vsi izvedeni.
Sodelovali smo pri različnih likovnih natečajih in drugih manjših projektih – Mali sonček,
Varno s soncem.
Doživeli nočitev v vrtcu (maj 2020).
Starejša skupina je enkrat obiskala dom starejših občanov v Juršincih in nastopala za njih
zunaj na terasi.

MESEČNO IZVAJANJE DEJAVNOSTI V LETU 2020/2021
Meseca septembra je bil uvajalni mesec, spoznavali smo novosti v igralnicah, se navajali na
prostor in nove otroke, ki so prišli v skupine. Roditeljski sestanki po skupinah (vsaki dan ena
skupina).

VRTEC SE ZARADI EPIDEMIJE VIRUSA COVID 19, ZAPRE S
26.10.2020.
V mesecu oktobru
pred vrtcem smo postavili botro jesen, izvajali dejavnosti v tednu otroka, izvedli športne igre
na prostem in gozdu, pohod v Gabrnik. Ogledali smo si predstavo, ki so jo odigrale
vzgojiteljice – Repa velikanka. Pekli smo palačinke, jabolčno pito, likovne delavnice z
naravnim materialom, nabiranje in iskanje kostanjev, vadbena ura na prostem – gozd.
Dijakinje so izvedle prakso.
VRTEC SE ZARADI EPIDEMIJE ZAPRE 26.10.2020.
Meseca novembra – ZAPRTJE VRTCA – COVID-19 - le nujno varstvo otrok (en otrok
redno, en otrok občasno).
December – ZAPRTJE VRTCA – COVID-19 - le nujno varstvo otrok (4 otroci).
Januar – ZAPRTJE VRTCA – COVID-19 - le nujno varstvo (dve skupini po 8 otrok).
Odprtje vrtca 26.1.2021. Delamo v » mehurčkih«.
Februar – pustno rajanje smo imeli v vrtcu, virtualni ogled proslave ob kulturnem prazniku,
fotografiranje, obisk doma upokojencev Juršinci – na terasi;
V marcu prekinili smo z izvajanjem projekta Ljudske pesmi in plesi, pripravljali smo se na
nastope za mamice ob materinskem dnevu, spoznavali IKT tehnologijo s katero smo se prvič
srečevali pri neposrednem delu, se snemali, izdelali video posnetke za mamice.
Aprila - ZAPRTJE VRTCA – »LOCKDOWN« ( 1.4.-12-4-2020), sodelovanje na
tekmovanju CICI VESELA ŠOLA 2020/2021.
Meseca maj - nočitev v vrtcu, dramatizacija, ki jo odigrajo vzgojiteljice, pohodi, izvajanje
projekta Mali sonček in Varno s soncem, Mini maturanti - slovo od Škratov , ki gredo v prvi
razred, podelitev pohval, zahval, otroci prejmejo majhen spomin na vrtec Juršinci, veliko
dejavnoti smo izvajali zunaj v naravi.
Junij – tradicionalni slovenski zajtrk, gibanje z lastnimi poganjalci, skiroji, rolerji in kolesi.
Sodelovanje na športnem dogodku – nošenje olimpijske bakle!
Julij, Avgust – združene skupine v vrtcu;

VRTEC SE PONOVNO ODPRE 26.1.2021, POD POSEBNIMI UKREPI,
mehurčki.
OTROKE SMO RAZDELILI PO SKUPINAH, DEJAVNOSTI SMO IZVAJALI
PO SKUPINAH IN V MEHURČKIH, STARŠI SO JAVILI NATANČNO URO
PRIHODA IN ODHODA OTROKA IZ VRTCA. V VRTCU SMO
RAZKUŽEVALI, ZRAČILI PROSTORE, DRŽALI VARNOSTNO RAZDALJO IN
NOSILI ZAŠČITNE MASKE - UPOŠTEVALI SMO VSA PRIPOROČILA,
UKREPE IN PROTOKOLE!
MED EPIDEMIJO SO NEKATERE VZGOJITELJICE BILE V STIKU Z
OTROCI IN STARŠI preko Zooma, maila in telefona
TER IZVAJALE BRALNI NAHRBTNIK.
Skozi poletne počitnice smo imeli veliko otrok, tako, da smo z organizacijo
dopustov imeli nekaj težav.
Upoštevali smo ukrepe ter otroke združevali v treh rednih skupinah mehurčkih .
Vodila se je vsakodnevna evidenca otrok.
Skozi šolsko leto2020/2021 smo imeli v karanteni dva oddelka otrok ter
4 vzgojiteljice.
Uvajanje novincev v vrtcu je potekalo brez staršev v igralnici, postopoma.
Roditeljski sestanki so potekali vsaki dan po skupinah.

ŠOLSKA PREHRANA
V šolski kuhinji so pripravljali in kuhali za 112 otrok (112 popolnih obrokov za otroke in
zajtrke za zaposlene v vrtcu).
V šolski kuhinji se pripravlja zajtrk, kosilo, malica. Razdelilna kuhinja je v vrtcu. V tem
šolskem letu smo imeli 2 dieti.
Vodja prehrane je bila učiteljica Sabina Zorko.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
ZARADI VIRUSA COVID-19 SE NISO izvajale (morale bi se izvajati ob ponedeljkih, ob
rednem programu po kurikulumu, interesne dejavnosti: plesne urice, pevske urice, mini
folklora, gibalne urice);
Igralni dan, opazovanje spontane igre, ki za otroke poteka ob petkih – SE NI IZVAJA, SAJ
SE PO NIJZ priporočilih otroci niso smeli družiti in prinašati svojih igrač.

ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK
Skrbeli smo predvsem za zdravo prehranjevanje otrok, ponujali veliko sadja, vode, spodbujali
otroke h gibanju, sprehodi v naravo.
Iz jedilnika smo odstranili vsakodnevne sladice po kosilu in sladki čaj. Otroci dobivajo
nesladkani čaj, ter pri zajtrku več zelenjave.
Skrbeli smo za preventivne preglede zob, 1-krat nas je obiskala zobna asistentka Jasna iz
Zdravstvenega doma Ptuj – SE NI IZVAJALO!
Obiskala nas je medicinska sestra Maja iz ZD Ptuj ter nam pripovedovala o zdravem
prehranjevanju in pravilnem umivanju rok – SE NI IZVAJALO.

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN NAPREDOVANJA
DELAVCEV
Strokovne delavke so se izobraževale na seminarjih in strokovnih srečanjih v mreži vrtcev.
.
Vse strokovne delavke vrtca so sodelovale v izobraževalnem projektu Samoevalvacija.
V šolskem letu 2020/2021 je z vrtcem sodelovala (specialna pedagoginja Saša Čuček –
PORODNIŠKA) defektologinja Sandra Kukovec in logopedinja Nataša Brumen Pihler.
Prakso so v vrtcu opravljale štiri dijakinje iz gimnazije Ormož.
Skupaj štiri deklice, ki se izobražujejo za smer vzgojitelj predšolskih otrok. Preko evropskega
projekta sta pripravništvo izvajale 2 pripravnici

STARŠI, VRTEC IN OKOLJE
Tudi v šolskem letu 2020/2021 smo sodelovali s starši, okoljem – občino. Žal smo zaradi
epidemije s starši lahko sodelovali, komunicirali le preko ZOOMA.
Ogledali smo si klopotec v središču Juršincev, staro leseno prešo pri Herbesteinovi kleti,
obiskali kmetijo pri družini Hrga.
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic so izvedle polovico načrtovanih aktivnosti po LDN.
Delavke vrtca so se trudile, da bi otroci v igralnicah čim manj čutili prisotnost
virusa Covid 19.

Juršinci, 28.08.2021

Pomočnica ravnateljice za vrtec:
Tanja Kvar

