
 

 

DELNO POROČILO LDN VRTEC RINGARAJA ZA ŠOLSKO LETO 2017/18 

OD 1. 9. 2017 DO 9. 2. 2018 

 Povzetek najpomembnejših nalog v šolskem letu 2017/18: 
 
 

-  prednostna naloga v šolskem letu je intenzivno delo na področju  gibanja in narave; 
 

- prizadevamo si ohranjati visok nivo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, strpnosti, sodelovanja, 
sprejemanja drugačnosti; 
 

- obravnava Kurikula za vrtce tj.  izvedbene variante kurikula metodologije KZK (cilji, načela, področja 
dejavnosti); 
 

- izvajanje aktivnosti v  mednarodnem projektu FITTING TEACHING FOR FIT KIDS –  FIT4KID, Barbara 
Konda, univ. dipl. fiziologinja, direktorica mednarodnega projekta Fit Slovenija, od 1. 10. 2014 do 31. 12. 
2017 – podaljšano do 31. 8. 2018; 
 

-  multiplikatorki  za vrtec Ringaraja sta vzgojiteljici Tatjana Zevnik in Andreja Škulj.  Izvajata vzorne 
hospitacijske nastope za strokovne sodelavke z namenom predstavitve uporabe fit pedagogike na 
dnevni ravni. Realizacija hospitacij: vzgojiteljica Andreja Škulj (22.1. 2018 in 23. 4. 2018), vzgojiteljica 
Tatjana Zevnik (1. 3. 2018 in 14. 5. 2018). 

 
-  temelj FIT pedagogike je razvijati in ustvarjati učenje z gibanjem in gibanje z igro. Ko se otroci z igro 

učijo gibati, se z gibanjem učijo. S tem rastejo v sposobnejše osebe, izzivajo svojo ustvarjalnost in se pri 
iskanju rešitev učijo razmišljati);  
 

- Izvedli smo sledeča izobraževanja za strokovne delavce: 
 Pravna zaščita vzgojiteljev, Nina Ana Jager, 19. 10. 2017, 
 Fit4Kid delavnica, Marjanca Pečan, 20. 11. 2017, 
 tematska pedagoška konferenca, Se inkluzije bojimo, ali vidimo njene prednosti? Mag. Mateja 

Režek , Pedagoški inštitut, 8. 1. 2018; 
 
- pedagoška praksa dijakinj in študentk poteka  v skladu z načrtovanim – hospitacijski vrtec, dijaki Srednje 

vzgojiteljske šole v Ljubljani, (1 dijakinja 2. letnika, 6 dijakinj 3. letnika, 3 dijakinje 4. letnika),   študenti PF 
v Ljubljani – smer dipl. vzgojitelj predšolskih otrok, (3 študentke 1. letnika PF v Ljubljani); 
 

- hospitacije ravnatelja in pomočnice ravnatelja pri spremljavi vzgojnega dela v oddelkih  so bile izvedene 
v skladu z načrtom (v oddelku Ježki 16. 10. 2017, v oddelku Čebelice 20. 11. 2017, v oddelku 
Pikapolonice 22. 1. 2018, v oddelku Metulji 29. 1. 2018); 
 

- kolegialne hospitacije letos potekajo v okviru predstavitve Fit pedagogike na dnevni ravni s strani FIT 
multiplikatork, vzgojiteljic Andreje  Škulj in  Tatjane Zevnik; 
 

- strokovni aktivi so bili izvedeni že trije (dva strokovna aktiva pomočnic vzgojiteljic, dva strokovna aktiva 
vzgojiteljic in štirje timi  Korak za korakom za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic). Teme obravnavamo 
v skladu z načrtom; 
 

- v okviru drugega roditeljskega sestanka smo izvedli strokovno predavanje za starše na temo Družinska 
doživetja, predavateljica Damjana Šmid, prof. soc. ped. – 5. 2. 2018 ob 17.00 v avli OŠ na  Vidmu;  
 

- zelo velik poudarek dajemo uvajalnemu obdobju, ta predstavlja temelj dobrega počutja v vrtcu. Letos 
postopno uvajanje otrok novincev poteka postopno, saj se nam nekateri otroci iz skupine Bibe  
pridružujejo v mesecu januarju in marcu 2018. 31. 1. 2018 smo imeli vpis  za 7 otrok 1. starostnega 
obdobja, saj bomo  s 1. 3. 2018 odprli nov polovični oddelek skupine Ribice z vzgojiteljico Majo Šuštar. 
 



- od 1. 3. 2018 bo v vrtcu Ringaraja skupaj 155 otrok, 42 otrok iz 1. starostnega obdobja v vrtcu Ringaraja 
Videm, 13 otrok 1. starostnega obdobja iz vrtca Ciciban, 79 otrok 2. starostnega obdobja iz vrtca 
Ringaraja Videm in 21 otrok iz 2. starostnega obdobja iz vrtca Ciciban Kompolje; 
 

- v skladu z načrtom  je potekala izvedba internih oddelčnih srečanj za starše in otroke ob različnih 
priložnostih, srečanj za stare starše ind.; 
 

- vrtec v naravi bo organiziran na Pokljuki  od 28. 5. do 30. 5. 2017. Trenutno je prijavljenih 32 otrok v 
starosti 5–6. Otroke bodo spremljale vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic vrtca Ringaraja in Ciciban; 
 

- zaradi racionalne organizacije dela smo  v  času šolskih jesenskih počitnic izvedli poizvedovanje o 
potrebi vzgoje in varstva v pon. 30. 10. 2017. V času novoletnih in prvomajskih počitnic pa je bil  dežurni 
vrtec Ringaraja, Videm 80; 
 

- 9. februarja se je izvedlo  poizvedovanje o potrebi po vzgoji in izobraževanju. Ker je bilo prijavljenih  
otrok manj, smo  organizirali vzgojo in varstvo v  treh oddelkih v  dežurnem vrtcu na Vidmu, to je v dveh 
oddelkih 3–6  in v enem oddelku 1–3; 
 

- kot zunanji sodelavci so v letošnjem šolskem letu  kot ponudniki popoldanskih aktivnosti otrokom - 
športne aktivnosti Mini šport, glasbene urice Marijana Korošec, angleščina Uniforce Ribnica- odpoved 
med letom, Futsal  in MT Šport, organizacija vrtca v naravi na Pokljuki, ŠC Triglav od 28. 5.  do 30. 5. 
2018. 

 
- sodelovanje z Zavodom sv. Terezije, nadaljevanje aktivnosti po projektu Skupaj stari in mladi (TOY) – 

povezovanje otrok do osmega leta starosti s starejšimi odraslimi z namenom skupnega učenja, druženja 
na zabavenen način; 

 
- bogata ponudba obogatitvenih dejavnosti v našem vrtcu; 
- sodelovanje z bližnjim in daljnjim okoljem  se odraža tudi  v organizaciji aktivnosti za starše, stare starše; 
- aktivna vključenost v mednarodni projekt ekovrtec kot način življenja; 
- zdravo življenje – bivanje na prostem – vzgoja za trajnostni razvoj; dolgoročni cilj projekta je, da skrb za 

okolje in naravo postane del življenja; 
 

- nadaljevanje dela v projektih (medgeneracijsko sodelovanje TOY, porajajoča se pismenost, aktivno 
učenje, Krepimo družine,  Mali sonček, Bralni palček, Varno s soncem, Zdravje v vrtcu, Pasavček, 
gozdni vrtec); 
 

- sodelovanje z občino Dobrepolje – gradnja novega vrtca v skladu z načrtovanim. Predviden zaključek 
gradnje, maj 2018, otvoritev vrtca junij 2018. 

 
 
Pomembne aktivnosti z otroki, starši, starimi starši in drugimi zunanjimi sodelavci  v vrtcu Ciciban Kompolje: 

 
- skupina MEDVEDKI, roditeljski sestanek - 11. 9. 2017, 

- pohod do Podgore ob svetovnem  dnevu hoje s starši:  Kompolje – Podgora, 11.10. 2017, 
- teden otroka – obisk sušilnice sadja na Gradežu, 3. 10. 2017, obisk Gasilske brigade Ljubljana in 

Policijske postaje Brdo – 5. 10. 2017, 
- pohod z lučkami in novoletni bazar, 4. 12. 2017, Brezje – Kompolje,  
- očki in mamice na obisku – poklici, obisk mamice policistke, 6. 10. 2017,¸ 

-  gibalna urica z mamico fizioterapevtko 19. 12. 2017, predvideni še drugi obiski, 
- pravljična urica – v oddelku – 18. 12.  2017, 
- obisk glasbene šole – v oddelku – 21.12. 2017, 

- babice in dedki na obisku – v oddelku –  24. 1. 2018, 
- predviden druženje na snegu – Kompolje hrib – 31. 1. 2018. 

 
- ZAJČKI, uvajanje (6 novincev) september 2017, 

- 1. starševski sestanek in strokovno predavanje 11. 9. 2017, 
- teden otroka – Povabimo sonce v šolo, od 2. 10. do 6. 10. 2017, 

- pohod do Podgore s starši in starimi starši, 11. 10. 2017, 

- tradicionalni slovenski zajtrk 17. 11. 2017, 

- adventna delavnica s starši - izdelava adventnega aranžmaja 30. 11. 2017, 

- pohod z lučkami in praznični bazar 4. 12. 2107, 

- miklavževanje, 6. 12. 2017, 



- peka poprtnika, državno tekmovanje v peki poprtnika, 7. 12. 2017, 

- babice na obisku – peka maslenih pujskov, 15. 12. 2017, 

- pravljično dopoldne, 19. 12. 2017, 

- glasbena šola na obisku, koncert učencev PŠ  Kompolje pod vodstvom mentorjev GŠ Grosuplje, 

podružnica Dobrepolje, 

- domovinska vzgoja (obeleženje dneva samostojnosti in enotnosti), 

- izlet v Bruhanjo vas, postavitev jaslic in igralno dopoldne, 

- obisk na domu, 24. 1. 2018, 

- obisk na domu, 30. 1. 2018, 

- šola za starše, 5. 2. 2018, 

- Prešernov dan, dan kulture, 8. 2. 2018. 

 

 

DEJAVNOSTI V VRTCU RINGARAJA VIDEM OD 1. SEPTEMBRA 2017  DO 8. FEBRUARJA 2018  

V mesecu septembru smo izvedli 1. starševske sestanke za vse skupine. Izvedli smo jih do 15. septembra. 

V okviru tedna otroka smo izvedli sledeče:  

- 5. 10. 2017 izvedli jesenski Fit sončkov pohod in družinski tek; 

- 2. 10. 2017 smo obiskali PGD Zagorica (skupini Čebelice in Ježki); 

 - 3. 10. 2017 in 4. 10. 2017 smo obiskali sušilnico sadja na Gradežu (skupine Ježki, Čebelice, Metuljčki in 

Medvedki);      

- 12. 10. 2017 lutkovni abonma; 

V prazničnem decembru nas je najprej presenetil sv. Miklavž z nekaterimi didaktičnimi sredstvi  za vsako igralnico 

otrok. Nadaljevali smo s sledečimi aktivnostmi: 

- 7. 12. 2017 lutkovni abonma; 

- 1. 12. 2017 igralna urica s starši (Pikapolonice); 

- 18. 12. 2017 nastop učencev glasbene šole Grosuplje, podružnica Dobrepolje; 

- 21. 12. 2017 kulturni program ob državnem prazniku z zborčkom Ringarajček; 

- 21. 12. 2017 nastop zborčka Ringarajček v Jakličevem domu ob državnem prazniku;  

- 18. 12. 2017 tradicionalni pohod z lučkami in dobrodelni bazar; 

- 24. 1. 2018 pohod za Malega sončka, skupina Čebelice  skupaj s starimi starši; 

- 5. 2.  2018 šola za starše- Družinska doživetja, predavateljica Damjana Šmid, prof. soc. ped. 

Poročilo pripravila: 

Cvetka Košir, pomočnica ravnatelja 

 

 

 


