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VIZIJA IN POSLANSTVO VRTCA

Osnovna ideja vizije vrtca Mavrica Izola so različni mavrićni valovi, ki opredeljujejo temeljne vrednote in področja
strokovnega dela v vrtcu:
RDEČI VAL - dobro počutje otrok (upoštevanje individualnih značilnosti in potreb po spanju...), strokovnih delavk
in staršev, klima v vrtcu, zaupanje v lastno delo, vnašanje novosti, sproščeno vzdušje, smeh...
VIJOLIČNI VAL - povezovanje med oddelki, sodelovanje z zunanjimi inštitucijami, spodbujanje prijateljskih
odnosov, strpnosti, sprejemanje drugačnosti, dobrodelnost...
ZELENI VAL - življenje v naravi, skrb za naravo, krepitev ekoloških vrednot, raziskovanje v naravi, opazovanje
sprememb v naravi, razvijanje ljubezni do domačega kraja...
MODRI VAL - spodbujanje govorno- jezikovnega razvoja, komunikacije, odprtosti, izvajanje obogatitvenih
programov, sodelovanje v projektih, mednarodno sodelovanje...
RUMENI VAL - skrb za zdravo življenje, športne dejavnosti, gibanje, zdrava prehrana, spodbujanje odgovornosti
in dobrega občutka lastne vrednosti
ORANŽNI VAL - sodelovanje s starši, vključevanje staršev v dejavnosti vrtca
SREBRNI VAL - spodbujanje računalniške pismenosti in razvoja IKT, uporaba IKT pri delu z otroki

V vsakem letu je v ospredju en mavrični val, ki ga razvijamo kot rdečo nit na nivoju vrtca. Pri tem seveda ne
zanemarjamo ostalih valov, kajti različne dejavnosti, ki barvajo vsakdanje življenje in delo v vrtcu, se
prepletajo tako kot barve mavrice. V letošnjem šolskem letu bo še naprej v ospredju modri val : spodbujanje
govorno- jezikovnega razvoja, komunikacije, odprtosti, izvajanje obogatitvenih programov, sodelovanje v projektih,
mednarodno sodelovanje. Poglabljali bomo znanja s področja govomo-jezikovnega razvoja in spodbujanja
predbralnega opismenjevanja predšolskih otrok. Zagotavljali bomo spodbudno učno okolje za govorno-jezikovni
razvoj vseh otrok, s posebnim poudarkom na to, kako pristopiti ranljivim skupinam otrok (OPP, priseljenci,...)

Leto 2019 je UNICEF razglasil za mednarodno leto domorodnih jezikov, v okviru katerega bomo poudarili pomen
pravilne rabe maternega jezika.Ob zavedanju otrok, da smo vsi različni, nastaja tudi potreba po spoznavanju novih
kultur. S pomočjo igre bomo urili socialne spretnosti, preko otroške literature bomo razvijali medkulturni dialog.
Medkulturni dialog otroke seznanja s kulturo, v kateri živijo, z jezikom, katerega govorijo, navadami in okoljem, ki
jih obdaja, hkrati pa jim nudi tudi vpogled v druge kulture, okolje in navade. Preko teh spoznanj jih posredno uči
sprejemanja drugačnosti in strpnosti. Slikanice, zgodbe, pripovedke so nam v veliko pomoč pri seznanjanju otrok z
različnostmi drugih kultur.

V okviru Mreže za spreminjanje kakovosti , v katero smo vključeni v sodelovanju s Pedagoškím inštitutom,
program KZK, bomo poglabljali pedagoško področje kakovosti ISSA št . 7 : Profesionalni razvoj. Poglabljali se
bomo v kazalnike kakovosti, s katerimi zagotavljamo strokovnim delavcem vključevanje v različne oblike
usposabljanja za osebni in profesionalni razvoj. Preko medsebojnih hospitacij se bomo poglabljali v evalvacijo
kakovosti lastne pedagoške prakse ter v medsebojnem sodelovanju nenehno skrbeli za dvig kakovosti le-te.

Naš vrtec sodeluje kot implementacijski vrtec v slovenskem projektu OBJEM, ki poteka v sodelovanju z Zavodom
za šolstvo, Filozofsko fakulteto v Ljubljani, Fak. za rač. in informatiko, Pedagoško fak. v LJ in MB in Pedagoškim
inštitutom. Sodeluje 19 razvojnih in 40 implementacijskih VIZ na nivoju cele Slovenije. Kot implementacijski VIZ
bomo preizkušali didaktične pristope in strategije za razvoj bralne pismenosti in razvoj slovenščine, ki jih razvijajo
razvojne VIZ in konzorcijski partnerji. Do sedaj smo naredili analizo stanja v vrtcu na področju bralne pismenosti,
na podlagi ugotovitev in navodil s strani Zavoda za šolstvo je projektni tim vrtca izbral prioritetno področje in
pripravil načrt dela v letošnjem letu.

Naše osnovno poslanstvo je omogočanje spodbudnega učnega okolja in izvajanje kvalitetnih programov, ki izhajajo
iz posameznika in omogočajo celostni razvoj otroka. Zato se bodo z modrim valom prepletale dejavnosti ,
opredeljene z vsemi ostalimi valovi, kajti le-ti opredeljujejo temeljne vrednote in področja strokovnega dela v vrtcu.
Želimo si ustvariti vrtec po »meri« otroka za danes in tukaj na pozitivnih izkušnjah preteklosti. Pomembna
doživljanja otrok so sprejetost, varnost in razumljenost s strani vzgojitelja, pripadnost skupini in zadovoljstvo s
ponujenimi aktivnostmi. Sledimo novim spoznanjem, poglabljamo znanje in vnašamo nove ugotovitve stroke v
vsakdanje življenje vrtca. Z našim strokovnim znanjem želimo biti v pomoč staršem pri vzgoji in učenju njihovih
otrok. Vsem družinam in otrokom zagotavljamo možnost sodelovanja pri uresničevanju skupnih ciljev. V naš
vsakdan vnašamo toplino, vedrino in prijaznost, zaupanje vase in v druge, prijaznost do vseh, ki živimo v vrtcu,
odprtost družini in okolju.

September, 2019 Suzana Božič, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok,
ravnateljica



1. OPREDELITEV POMENA IN NAMENA DOKUMENTA

1.1. SPLOŠNI DEL

Letni delovni načrt vrtca (v nadaljevanju: LDN) je osrednji dokument, s katerim vrtec zagotavlja načrtno,
organizirano in sistematično uresničevanje temeljnih ciljev predšolske vzgoje. LDN določa organizacijo in
podrobno vsebino življenja in dela vrtca za tekoče šolsko leto. S predlogom LDN za tekoče leto se seznanijo
strokovni delavci na seji vzgojiteljskega zbora. Člani Sveta staršev na 1. seji Sveta staršev obravnavajo predlog
LDN in podajo svoje mnenje (pozitivno ali negativno) k predlogu. Člani Sveta zavoda VIZ Vrtec Mavrica Izola na
svoji prvi seji v novem šolskem letu obravnavajo in sprejmejo LDN vrtca. Vsebine, ki so vezane na finančna
sredstva, je potrebno uskladiti z ustanoviteljem.

1.2. SPREMLJANJE REALIZACIJE LDN

Za celovito spremljanje uresničevanja LDN je odgovorna ravnateljica.
Način: Poročanje na sejah Sveta zavoda, sejah Sveta staršev in vzgojiteljskih zborih.
Nosilci: Ravnateljica
Rok: Stalna naloga

1.3. TEMELJNA IZHODIŠČA

Občina Izola je ustanovitelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola. (Odlok o ustanovitvi,
Uradne objave št. 10/2017 z dne 24. 7.2017). Namenjenje vzgoji in varstvu predšolskih otrok.
Vodila našega dela so zapisana v nacionalnem dokumentu "KURIKULUM ZA VRTCE", v Dodatku h kurikulu za
vrtce na narodno mešanem področju ter v Navodilih h Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami.

Nekateri skupni principi predšolske vzgoje v vrtcu :

Predšolsko vzgojo je treba jemati kot pomembno zaradi same sebe in ne kot pripravo na neko naslednjo stopnjo
vzgoje in izobraževanja.

• Predšolska vzgoja v vrtcu mora graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k novim doživetjem, k
pridobivanju novih izkušenj ter spoznanj in sicer tako, da strokovni delavci v vrtcu omogočajo izražanje,
doživljanje ter čustveno in socialno angažiranje.

• Pred otroka postavljajo smiselne zahteve oziroma probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje.
• Učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju konkretnih izkušenj z

ljudmi, s stvarmi, na notranji motivaciji in reševanju konkretnih problemov ter pridobivanju socialnih izkušenj.
• Otroška igra je dejavnost, pri kateri se otrok na najbolj naraven način razvija in uči.

2. CILJI IN NALOGE VRTCA

Poleg osnovnih ciljev in nalog, ki jih določajo Zakon o vrtcih, Kurikul in drugi dokumenti, bomo v letošnjem
letu posvečali posebno pozornost še:

• omogočanju spodbudnega učnega okolja,
• zavedanju obstoja lasmega in tujih jezikov, poslušanju, razumevanju in doživljanju jezika, razumevanje

vrednot civilne družbe in krepitev veščin, potrebnih za sodelovanje,
• razumevanju, spoštovanju in sprejemanju različnosti kot ene temeljnih vrednot, vključevanju otrok in

staršev, ki prihajajo iz drugih okolij,
• spodbujanju spoštljive komunikacije na vseh nivojih v vrtcu (otroci, starši in strokovni delavci vrtca).
• upoštevanju individualnih potreb otrok: pri počitku, prehranjevanju, bivanju na prostem, izbiri dejavnosti v

teku celega dneva,...
• spodbujanju zdravega in varnega načina življenja,
• sproščenem izvajanju naravnih oblik gibanja, zavedanju lasmega telesa in doživljanju ugodja ob gibanju,
• razvijanju naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave (projekt EKO vrtec)
• spodbujanju solidarnosti in dobrodelnosti,
• spoznavanju, da vsi, otroci in odrasli, pripadamo družbi in da smo pomembni.



2.1. RAZUMEMO, SPREJEMAMO IN IZVAJAMO KURIKULARNA IZHODIŠČA

Sprejem kurikuluma v letu 1999 pomeni strokovno podlago za delo v vrtcih. Kurikulum je nacionalni dokument, ki
omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu, ki se razvija in spreminja, pri tem pa
upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu, vpetost vrtca v širše okolje...
Dokument Kurikulum za vrtce moramo poznati, razumeti, sprejemati in uvajati vsi delavci vrtca.

V nacionalnem dokumentu - Kurikulumu za vrtce - so predstavljeni :
• cilji dela vrtca
• iz ciljev izpeljana načela
• temeljna znanja o razvoju otrok in o učenju v predšolskem obdobju
• področja dejavnosti s cilji in primeri vsebin

Večji poudarek je predvsem na :
• pomembnosti in spoštovanju individualnosti
• pomembnosti in spoštovanju drugačnosti
• strpnosti pri razvoju empatije
• spoštovanju zasebnosti in intimnosti
• pravici do izbire

Globalni cilji:
Dokument zajema naslednje cilje:
• Uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, ki hkrati ne onemogoča

poglobljenosti na določenih področjih.
• Pestra in raznovrstna ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih.
• Odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke.
• Omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino.
• Oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (nediskriminiranost glede na spol,

socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo).
• Upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok.
• Dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu.
• Večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev.
• Rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu.
• Rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu.
• Sodelovanje s starši.
• Povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu.

Naloge:
Za izvajanje Kurikula v našem vrtcu so zadolženi strokovni timi pod vodstvom vodij timov, pomočnice ravnateljice
in ravnateljice.

Njihove naloge zajemajo:
• Vključevanje strokovnih in drugih delavcev v vsa področja dejavnosti.
• Posredovanje informacij o vsebini dela strokovnih kolegijev na strokovnih timíh in obratno.
• Posredovanje informacij o vsebini dela timov na vzgojíteljskih zborih.

2.2. DVI(JAMO KVALITETO DELA V VRTCU

Globalni cilji:

• oblikovati pravila, vrednote in merila, ki bodo omogočala razvijanje spretnosti in načinov za vzpostavljanje,
vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z otroki in odraslimi,

• razvijati sistematično izmenjavo izkušenj in dobre prakse,
• vključevati predšolskega otroka v različne dejavnosti na področju ekologije in skrbi za naravo in čisto okolje,
• pridobljena znanja in izkušnje iz projektov, pri katerih sodelujemo, vključevati v delo oddelkov in jih

nadgrajevati z novimi znanji in izkušnjami,
• razvijati naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do sebe, ljudi, do žive in nežive narave.



Operativni cilji:

• Oblikovati strokovne aktive vzgojiteljev-ic in pomočnikov-ic vzgojiteljev-ic, kjer se bo reševala strokovna
problematika, timsko načrtovanje kot podlaga za kakovostno timsko izvajanje in načrtovanje v tandemih.

• Poznati in upoštevati cilje vseživljenjskega učenja.
• Poznati in upoštevati Kodeks etičnega ravnanja v vrtcih.
• Obogatiti obstoječo prakso z novimi teoretičnimi spoznanji (povezava z matično in drugimi fakultetami ali

oddelki, povezanimi s predšolsko vzgojo).
• Seznanjati zaposlene z novostmi s področja predšolske vzgoje.
• Spodbuditi zavedanje o pomenu splošnih vrednot, kot so človeške pravice, solidarnost, mir, strpnost,

sprejemanje drugačnosti, socialna pravičnost in varovanje okolja.

2.3. RAZVIJANJE POZITIVNE KLIME IN TIMSKEGA DELA V KOLEKTIVU

Globalni cilj:
Posameznik skrbi za svoj osebni in strokovni razvoj ter za kvalitetno in konstruktivno sodelovanje v kolektivu.

MEDSEBOJNI ODNOSI
• Otroci naj se v vrtcu dobro počutijo, v njem naj imajo občutek sprejetosti in lastne veüave.
• Posebni programi v sodelovanju s strokovnjaki (svetovalna delavka, defektologinja, logopedinja, specialni in

rehabilitacijskí pedagogi) so namenjeni otrokom, ki imajo težave pri prilagajanju in vključevanju v skupino,
otrokom, ki živijo v težkih družinskih razmerah, otrokom z motnjami v razvoju .

• Razvijanje dobrih medsebojnih odnosov med vsemi, ki delajo in se srečujejo v vrtcu (med otroki in
strokovnimi delavci, med samimi strokovnimi delavci, med strokovnimi delavci in starši).

VSEBINA:
• Sodelovanje pri različnih projektih,
• Navajanje otrok na mirno reševanje sporov,
• Upoštevanje sprejetih pravil,
• Dobra medsebojna komunikacija,
• Seznanjanje s sprostitvenimi tehnikami za otroke,
• Posredovanje meditativnih zgodb,
• Poslušanje umirjene glasbe,

Sodelovanje z ZD, CKSG, CSD,
• Sodelovanje z osnovno šolo (premagovanje težav pri prehajanju otrok iz vrtca v šolo),
• Razporejanje kadra z upoštevanjem želja delavcev v mejah možnosti,
• Družabna srečanja delavcev vrtca, športne igre, skupno preživljanje prostega časa,
• Pohodniški izleti, strokovne ekskurzije, potovanja,
• Različne oblike sodelovanja s starši,
• Sodelovanje vseh enot vrtca na prireditvah, praznovanjih,
• Prednovoletno srečanje za delavce in upokojence.

STROKOVNI DELAVCI - RAZVIJANJE DOBRIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV
• Strokovni delavci oblikujejo svoje strokovne in osebne cilje, spremljajo svoje delo, se izobražujejo, se

vključujejo v delo vrtca in svojo aktivnost ovrednotijo z evalvacijo ob zaključku šolskega leta.
• Pogovori o aktualnih temah v manjših skupinah, delavnicah.
• Iskrenost v komunikaciji na vseh nivojih.
• Vodenje letnih pogovorov s sodelavci.
• Pretok informacij in sprotno reševanje dilem, problemov, konfliktov.

UPOŠTEVANJE KODEKSA ETIČNEGA RAVNANJA V VRTCU

• Upoštevanje odgovornosti, ki jih vsebuje KODEKS etičnega ravnanja:
• Odgovornost do otrok.
• Odgovornost do staršev in družin.



• Odgovornost do delovne organizacije in sodelavcev.
• Odgovornost do širše skupnosti.

Upoštevanje vrednot in načel, na katerih temelji delo s predšolskimi otroki.

2.4. VSEBINSKA USMERITEV

NEKATERE SKUPNE ZAKONITOSTI OTROKOVEGA RAZVOJA, KI JIH JE POTREBNO
UPOŠTEVATI PRI VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
• otrokov razvoj poteka skozi določene zaporedne stopnje,
• vsi psihični procesi (čustva, govor, mišljenje,...) se razvijajo v vseh razvojnih obdobjih,
• posamezna področja razvoja so med seboj prepletena,
• individualne razlike v razvoju so med otroki velike, in to zlasti v prvih letih,
• med otrokovim razvojem in učenjem obstaja stalna povezava.

V tem šolskem letu bomo potrebno pozornost posvetili vsebinam in prednostnim področjem, ki pomenijo
nadaljevanje začetih prizadevanj:
• skrb za otrokov celostni razvoj, zagotavljanje pogojev za razvoj otrokovih duševnih in telesnih sposobnosti,

upoštevanje individualnih razlik v razvoju in učenju otrok,
• upoštevanje načel kurikula, predvsem možnosti izbire, ki otrokom omogoča, da rastejo in se razvijajo na svoj

lasten način. Poudarek je na individualnem spremljanju, opazovanju ter spodbujanju razvoja otroka, ki se
odraža v načrtovanju in izvajanju dejavnosti,

• upoštevanje individualnih potreb otrok s poudarkom na času počitka, bivanja na prostem, prihoda in odhoda,
• omogočanje in spodbujanje gibalnih dejavnosti otrok,
• spoznavanje načinov za kvalitetno preživljanje prostega časa,
• realizacija dodatnih programov glede na specifiko vsake enote,
• predstavitev programov dela vrtca in posameznih skupin na strokovnih srečanjih, v medijih, v strokovnih

revijah ipd.
Z načrtnim in sistematičnim pristopom k izvajanju dnevne rutine, ki vključuje hranjenje, bivanje na prostem, počitek
in spanje, uresničujemo kurikularno načelo časovne in prostorske fleksibilnosti, načelo strokovne odgovornosti vrtca
in strokovnih delavcev v njem, načelo enakih možnosti in upoštevanje različnosti med otroki.

Izvajali bomo dejavnosti, ki zagotavljajo ohranjevanje in krepitev zdravja otrok in delavcev ter preprečevanja
bolezni in poškodb (navodila HACCAP sistema, Ministrstva za zdravje ter ZD Izola):

• Posvečali bomo vso pozornost higieni in zdravi prehrani,
• Prizadevali si bomo za zdravo in varno okolje za strokovne delavce in otroke
• Organizirali vsakodnevno bivanje otrok na prostem,
• Skrbeli za ustrezne telesne aktivnosti otrok,
• Povezali se bomo z zdravstveno in zobozdravstveno službo zaradi preventivnih dejavnosti na teh področjih,
• Izvedli bomo vse preventivne ukrepe za preprečevanje epidemü in pandemij v vrtcu (po navodilih

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za zdravje). V primeru nastanka pandemije
bomo ravnali po programu, ki ga bo izdelala organizatorka ZHR

2.5.1 PREHRANA
• Skrbeli bomo za kulturo prehranjevanja s poudarkom na samostojnosti in pravici do izbire (samopostrežni zajtrk,

priprava pogrinjkov, uporaba prtičkov pri vseh obrokíh ...).
• Skrbeli bomo za zdravo prehrano v vrtcu v smislu načel zdrave in uravnotežene prehrane (manj sladkorja in

soli, manj maščob, več sadja, zelenjave, stročnic, uvajanje novih jedi).Občasno bomo uvajali nove jedi v
jedilnike.

• Organizirali bomo tim za prehrano, ki bo sodeloval pri organizaciji vrtčevske prehrane.
• V skupinah se bomo pogovarjali o načelih zdrave prehrane, otroci bodo poslušali pravljice na to

temo, vključevali bomo tudi starše in stare starše.
• Dietno prehrano bomo nudili po priloženem zdravniškem potrdilu za tekoče šolsko leto (otroci z alergijami in

zdravstvenimi posebnostmi)
• Spoštovali bomo kulturne značilnosti posameznih kultur in otrokom omogočili ustrezno prehrano.
• Na roditeljskih sestankih bomo spodbudili starše, da izberejo različne oblike praznovanja rojstnega dne otroka

in da nadomestijo sladkarije z drugimi načini: sadje, slikanica za skupino, obisk staršev v skupini otroka,
• Delavce kuhinje bomo vključevali v permanentno strokovno izobraževanje - HACCP, dietna prehrana...
• V vzgojno delo bomo vključevali tudi delavce kuhinje (pri različnih projektih - npr. spoznavanje drugih kultur

in njihovih značilnih jedi,)



• Sodelovali bomo v projektu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, MIZŠ in Ministrstva za zdravje
v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije: »Tradicionalni slovenski zajtrk«,v okviru katerega bodo slovenski
pridelovalci ponudili otrokom za zajtrk črni kruh, maslo, med, mleko in jabolko - vse slovenskega porekla.

2.5.2. TELESNA AKTIVNOST
• Otroci bodo gibalno dejavni vsak dan, po možnosti na svežem zraku.
• Otrokom bomo omogočali veliko gibanja in igre na prostem s spremljajočimi vzpodbudnimi dejavnostmi (s

športnimi in drugimi rekviziti, zabavne in tekmovalne igre med skupinami, izvajanje dela programa v naravi).
• Telesne dejavnosti bomo organizirali za vse otroke v skladu z njihovo starostjo in razvojno stopnjo.
• Izvajali bomo sprehode ob vsakem vremenu (razen ob škodljivih vplivih okolja).
• Skupine drugega starostnega obdobja bodo imele možnost vadbe v telovadnici enkrat tedensko po določenem

razporedu.
• Redno se bomo razgibavali v igralnicah, na hodnikih in na igrišču v vseh letnih časih.
• Izvajali bomo sprostitvene in meditativne igre.
• Sodelovali bomo pri športnih prireditvah.
• Organizirali bomo pohode in izlete, v dopoldanskem času za otroke, v popoldanskem času v sodelovanju s

starši in starimi starši.
• Izvajali bomo dejavnosti v okviru programa »Mali sonček«.
• Izvajali bomo vsebine mednarodnega FIT projekta po izbranem programu dela.
• Otroci, ki se bodo vključili v interesno dejavnost Ciciban Planinec, bodo obiskovali planinske urice enkrat

tedensko ter po načrtu izvajali pohode.

2.5.3. SODELOVANJE Z ZD IZOLA
а) Otroški dispanzer:
• Sodelovali bomo z otroškimi zdravnicami pri izvajanju zdravstvene preventive, ob pojavih epidemij , poškodb

ali v drugih nujnih primerih,

Ь) Zobozdravstvena vzžoia
• Sodelovanje z otroškimi zobozdravnicami in patronažnimí sestrami pri izvajanju zobne preventive bo potekalo

po načrtu dela za šolsko leto 2019/2020.

2.5.4. VZGOJA ZA ZDRAVJE V OKVIRU PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
Sodelovanje z zdravstvenim domom bo potekalo v obliki rednih obiskov strokovnih delavk za zobozdravstveno
vzgojo in preventive - koordinatorica Marina Čok

Zobozdravstvena vzgoja in preventive za otroke 1 -3 in 3-6 let zajema:
- Skupinsko zobozdravstveno vzgojo (zgodbice, modeli, DVD) s ciljem otroke motivirati za sodelovanje (1 x na

leto),
- Demonstracijo tehnike pravilnega čiščenja zob na modelu s poudarkom na zdravi prehrani (1 x na leto)
- Demonstracija tehnike pravilnega čiščenja zob v umivalnici z individualnim učenjem - otroci od 3. leta dalje

(3-5x v šolskem letu)
- Obisk zobne ambulante in kabineta za ustno higieno ter kratka predstavitev zobozdravstvenih vsebin v sejni sobi
ZD Izola (otroci 2. starostnega obdobja),
- Predavanje za starše otrok iz skupin 1. starostnega obdobja s poudarkom na zdravi prehrani ter pomenu grizenja
za ohranitev zdravih zob, zobnih razvadah in predstavitev pripomočkov za ustno higieno - v novembru 2019.

Sodelovanje z zdravstvenim domom bo potekalo tudi preko programa Vzgoja za zdravje predšolskih otrok (3-6 let).
Medicinska sestra Marina Čok bo obiskala otroke v skupinah in pripravila preventivne delavnice na temo:

- zdrava prehrana - semafor z lepljenjem živil
- umíjmo si roke - praktičen prikaz pri umivalniku
- zmanjševanje strahu pred zdravstvenimi pregledi - predstavitev obiska pri zdravniku ali zobozdravniku

2.5.5. SKRB ZA VARNOST OTROK
• Sistem centralnega zaklepanja deluje v enotah vrtca (centralno zaklepanje vseh vhodov v času med 9.00 in

14.30), zaklepanje ograj zunanjega igrišča.
• Skrbimo za kvaliteto in varnost notranjega in zunanjega okolja vrtca, tako da dosledno pregledujemo igrišča in

odstranjujemo nevarne odpadke.
• Skrbimo za varna igrala in igrače.












































