
 

DELNO POROČILO LDN VRTEC RINGARAJA ZA ŠOLSKO LETO 2021/22 

OD 1. 9. 2021 DO 3. 2. 2022 

Povzetek najpomembnejših nalog v šolskem letu 2021/22: 

– vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vrtcu Ringaraja so sledile prednostni nalogi kurikularnega 
področja: umetnost in pedagoškemu področju strategije poučevanja; 

– prednostna naloga je tudi v šolskem letu 2021/22 zagotovo uresničevanje priporočil NIJZ 
za preprečevanje širjenja koronavirusa, ki jim sledimo od marca 2020 dalje; 

– prednostni nalogi na področju izobraževanja pri nekaterih strokovnih delavcih sta zaključiti 
uvodno izobraževanje – Mreža za spreminjanje kakovosti – Korak za korakom – Osnove 
»na otroka osredinjene« vzgoje in izobraževanja za otroke v starosti od nič do treh let – II. del, 
Andreja Škulj, Monika Koščak, od treh do šestih let, II. del, Ana Puš, Tatjana Zevnik, Tatjana Usenik, 
Martina Pugelj, Korak za korakom v prakso (1. del za vrtce) Nina Sernel; 

– pri strokovnem delu bomo poglabljali znanja na vseh sedmih področjih kakovosti – učno okolje, 
družina in skupnost, inkluzija in demokratične vrednote, spremljanje, načrtovanje in ocenjevanje, 
strategije poučevanja, interakcije; 

– izbrano prednostno področje kakovosti v šolskem letu 2021/22 je strategije poučevanja, ki 
ga podrobneje poglabljamo na srečanjih Učeče se skupnosti, prvo srečanje smo izvedli 
30. 11. 2021, drugo srečanje 31. 1. 2022, vodja in koordinatorica je Cvetka Košir; 

– nadaljujemo dejavnosti v MEDNARODNEM PROJEKTU FIT SLOVENIJA »Svet gibanja, svet 
veselja, svet zdravja« kot vzgoja za trajnostni razvoj, predvsem implementacija znanja v redne 
dejavnosti v vrtcu. Fit multiplikatorki Andreja Škulj in Tatjana Zevnik izvajata tutorstvo izbranim 
strokovnim delavkam vrtca po dogovoru enkrat mesečno; 

– prednostna naloga vrtca je tudi aktivna vključenost v mednarodni projekt Ekovrtec kot način življenja 
– ZDRAVO ŽIVLJENJE – BIVANJE NA PROSTEM – vzgoja za trajnostni razvoj. Projekt izvajamo 
že deseto leto zapored po predpisanih zahtevah nacionalnega programa EKOŠOL. Dolgoročni cilj 
projekta je, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Eko akcijski načrt je skupaj z 
vzgojiteljicami izdelala eko koordinatorica Andreja Škulj, naloge so si razdelile takole: 

• Semena in vrtovi – šolska VRTilnica, vodja aktivnosti vzgojiteljica Mateja Lohkar, 

• Podnebne spremembe in biotska pestrost, vodja aktivnosti vzgojiteljica Petra Usenik, 

• Mlekastično! Izberem domače, vodja aktivnosti vzgojiteljica Tatjana Zevnik, 

• Trajnostna mobilnost – Misija: Zeleni koraki, vodja aktivnosti vzgojiteljica Andreja Škulj, 

• Hrana ni za tjavendan – zmanjševanje zavržene hrane, vodja aktivnosti vzgojiteljica Darja Erčulj, 

• Odpadkom dajemo novo življenje, vodja aktivnosti vzgojiteljica Sanja Davidović, 

• Eko-paket, vodja aktivnosti vzgojiteljica Tanja Tegel, 

• Prehrana, nekoč, danes in zdrav življenjski slog, vodja aktivnosti vzgojiteljica Andreja Škulj, 

• Z Zemeljkom raziskujem tla, rastline in živali, vodja aktivnosti vzgojiteljica Martina Pugelj; 

– nadaljevanje dejavnosti po projektu Skupaj stari in mladi (TOY) – povezovanje otrok do osmega 
leta starosti s starejšimi odraslimi z namenom skupnega učenja, druženja in zabave – sodelovanje 
z Zavodom sv. Terezije, starimi starši – pisanje pisem, risanje risbic; 

 
– hospitacije strokovnih delavk in delavcev pri vzgojnem delu potekajo v skladu z načrtom. Izvedene 

so bile naslednje kolegialne hospitacije: 
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Medvedki 4–6  Tanja Tegel Sabina Novak 9. 11. 2021 ✓ kolegialna 
hospitacija 

Cvetka Košir 



Petra Usenik 

Metulji 3–4  Lidija Pugelj Petra Žgajnar 8. 12. 2022 Cvetka Košir 

 

 

Pikapolonice 2–4 Petra Usenik Nina Sernel 15. 12. 2021 Cvetka Košir 

 

Žabice 2–3 Andreja Škulj Ema Nose 14. 12. 2021 Cvetka Košir 

Fit na dnevni 

ravni 

 

 

 
– hospitacijski vrtec (dijaki Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani, študenti PF v Ljubljani, Mariboru in 

Kopru – smer dipl. vzgojitelj predšolskih otrok). Praktično pedagoško prakso bomo omogočili dvema 
dijakinjama 4. letnika SVŠ Ljubljana od 28. 2. do 18. 3. 2022; Tia Buščaj v skupini Medvedki 
pri mentorici Tanji Tegel in Teja Sernel v skupini Miške pri mentorici Martini Pugelj; 

– pripravništvo zaposlenim pomočnicam vzgojiteljice (pet strokovnih nastopov) poteka glede na LDN 
vrtca in glede na prisotnost strokovnih delavcev tudi v času epidemije in omejenega delovanja vrtca; 
Renata Janežič, mentorica Petra Usenik (3. 1. do 28. 2. 2022); 

– sodelovanje z Občino Dobrepolje pri spremljanju poteka epidemije koronavirusa ter druge redne 
dejavnosti z vrtcem in OŠ.  



DEJAVNOSTI V VRTCU RINGARAJA  

OD 1. 9. 2021 DO 4. 2. 2021 

 

SEPTEMBER: 

– od 1. 9. 2021 je v vrtcu Ringaraja skupaj 167 otrok, s 3. 1. 2022 smo oblikovali še polovični oddelek 

1–2 Želvice, skupaj je trenutno 173 otrok; 9,5 oddelka, 10 vzgojiteljev,11 pomočnikov vzgojiteljev in 

5 spremljevalcev OPP; 

– življenje in delo v vrtcu v polnosti prilagajamo priporočilom NIJZ za preprečevanje širjenja 

koronavirusa; 

– uvajalno obdobje, roditeljski sestanki za starše na prostem, v manjših skupinah in prek Zoom 

srečanj; 

– individualni razgovori s starši novincev, individualna Zoom srečanja s starši; 

– 14. 9. 2021 od 17.00 do 18.00 smo izvedli ZOOM FIT PREDAVANJE ZA STARŠE – Tema 1: Vloga 

gibalne/športne aktivnosti pri preprečevanju nastanka bolezni in zagotavljanju zdravja pri predšolskih 

otrocih, predavateljica: Barbara Konda, univ. dipl. fiziologinja. Skupaj z zaposlenimi se je Zoom 

srečanja udeležilo 85 udeležencev; 

– Fit4Kid aktivi jesen 2021 so se odvijali v torek, 21. septembra 2021, med 15.00 in 19.00 uro, 

1. starostno obdobje Tatjana Zevnik, 2. starostno obdobje Andreja Škulj; 

– teden mobilnosti od 16. 9. 2021 do 22. 9. 2021, predstava o mobilnosti, dejavnosti po oddelkih, 

ozaveščanje o trajnostni mobilnosti; 

– 22. 9. 2022 – evropski dan brez avtomobila (pobude zaposlenim in staršem, da v vrtec pridejo peš 

ali s kolesom), 

– 24. 9. 2022 – dan srca, izvajanje različnih gibalnih dejavnosti, 

– sestanki strokovnih skupin IP s svetovalno delavko Aleksandro Hojnik, spremljevalkami OPP, 

strokovnimi delavkami oddelkov, kjer so vključeni otroci s posebnimi potrebami, in njihovimi starši. 

 

OKTOBER: 

– utrjevanja higienskih priporočil NIJZ za otroke v vrtcu, higiena rok, primerna distanca; 

– strokovni delavci, izvajanje vzgojnih dejavnosti v skladu s priporočili NIJZ;  

– teden otroka od 4. 10. do 10. 10. 2021 na temo Razigran uživaj dan, različne vzgojne dejavnosti 

po oddelkih; 

– 7. in 8. 10. 2021 – srečanje za koordinatorje Mreže korak za korakom, Ankaran. Srečanja se je 

udeležila pom. ravnatelja Cvetka Košir, 21. 10. 2021 srečanje za ravnatelje, Ljubljana Šentvid; 

– 8. 10. 2021 ob 9.00 – evakuacija iz vrtca Ringaraja; 

– Zoom izobraževanje Govorne veščine, Ida Baš, 12. in 14. 10. 2021 od 19.30 do 21.00, Cvetka Košir; 

– izobraževanje Prva pomoč – Za življenje, izvedba študenti medicinske fakultete, udeleženci strokovni 

delavci vrtca, 13. 10. 2021 od 17.00 do 19.30; 

– 15. 10. 2021 – svetovni dan hoje, oddelčni pohodi po dobrepoljskih vaseh, pešpoteh, promocija hoje 

kot aktivnega življenjskega sloga, učimo za življenje; 

– začeli smo izvajanje 1. strokovnih aktivov vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic prek Zoom aplikacije 

od 18. 10 do 21. 10. 2021; 

– 21. 10. 2021 srečanje za ravnatelje vrtec Mreže Korak za korakom, Ljubljana Šentvid. Srečanja se 

je udeležila pomočnica ravnatelja Cvetka Košir. 

 

 

NOVEMBER: 

 

─ utrjevanje higienskih priporočil NIJZ z otroki v vrtcu, higiena rok, primerna distanca, nošenje mask 

zaposlenih in staršev; v vrtec vstopa le en starš, brez spremstva sorojencev ali drugih domačih; 

─ v mesecu novembru so se izvedli 2. strokovni aktivi vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic (17. 11. in 
25. 11. 2022); 

─ Fit4Kid centraliziranega permanentnega strokovnega usposabljanja za Fit4Kid multiplikatorje I. in 
II. kroga Izobraževalna nevroznanost in Fit pedagogika VI. del je bil v petek, 26. novembra 
2021 od 13.00 – 18.00 ure, udeležila se ga je Sanja Davidović; 

 



– strokovni delavci: izvajanje vzgojnih dejavnosti v skladu s priporočili NIJZ; 

– tradicionalni slovenski zajtrk (19. 11. 2021), že enajsti po vrsti, potekal je pod sloganom Zajtrk 

s sadjem – super dan. Otroci so jedli med, maslo, kruh, mleko in jabolko, sodelovanje z lokalnimi 

dobavitelji hrane; 

– izvedba 1. US – 30. 11. 2022. 

 

DECEMBER: 

– utrjevanje higienskih priporočil NIJZ z otroki v vrtcu, higiena rok, primerna distanca, nošenje mask 

zaposlenih in staršev; v vrtec vstopa le en starš, brez spremstva sorojencev ali drugih domačih; 

– strokovni delavci, izvajanje vzgojnih dejavnosti v skladu s priporočili NIJZ; 

– praznično okraševanje vrtca; 

– miklavževanje po oddelkih; 

– glasbene in pravljične dejavnosti po oddelkih; 

– praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti po oddelkih; 

– sodelovanje s knjižnico po oddelkih. 

 

JANUAR: 

‒ od 3. 1. 2022 je v vrtec vpisanih skupaj 174 otrok; 

‒ ohranjanje in utrjevanje higienskih priporočil NIJZ z otroki v vrtcu, higiena rok, primerna distanca, 

nošenje mask zaposlenih in staršev; v vrtec vstopa le en starš, brez spremstva sorojencev ali 

drugih domačih, 

‒ izvedba 3. strokovnega aktiva za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic prek Zoom aplikacije – 

20. 1. 2022 na temo vzgojno zahtevni otroci, gostja svetovalna delavka Aleksandra Hojnik, 

‒ 26. 1. 2022 od 9.00 do 12.30 – KZK reflektivno Zoom srečanje koordinatorjev mreže 

za spreminjanje kakovosti Korak za korakom; 

‒ v januarju 2022 so se začeli izvajati individualni letni razgovori za strokovne delavce vrtca 

Ringaraja, izvajata jih pomočnica ravnatelja Cvetka Košir in ravnatelj Ivan Grandovec; 

‒ NIJZ – odzivanje ob potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2- 18. 1. 2022: 

‒ ta navodila veljajo, kadar so v VIZ upoštevana aktualna higienska priporočila NIJZ. Ključno je, da 

se vzdržuje stalne skupine (»mehurčke«), ki se med sabo ne mešajo, in izvaja zračenje prostorov 

skladno s priporočili; 

‒ predšolski otroci ob posamezni potrjeni okužbi s SARS-CoV-2 v oddelku ne gredo v karanteno 

na domu. To velja le za karanteno na domu, ki je posledica visokorizičnega stika v VIZ. Če ima 

predšolski otrok visokorizični kontakt izven VIZ, je napoten v karanteno na domu skladno 

s splošnimi postopki (https://www.nijz.si/karantena); 

‒ NIJZ priporoča samotestiranje na domu za predšolske otroke iz oddelka s potrjeno okužbo s 

SARS-CoV-2 za čas trajanja predvidene sedemdnevne karantene na domu. Vsakodnevno 

samotestiranje se predlaga tudi, če je v oddelku v času svoje kužnosti poučeval zaposleni v VIZ s 

potrjeno okužbo, ki je bil skupaj s predšolskimi otroki v učilnici več kot 15 minut. Ob pojavu 

nadaljnjih okužb v oddelku starše oz. zakonite zastopnike obvestimo o novem obdobju 

priporočenega samotestiranja na domu. Vodstvo VIZ ob pojavu okužbe v oddelku obvesti starše; 

• če je v oddelku potrjena okužba pri ≥ 30 % predšolskih otrok znotraj 14 dni, se v karanteno 

na domu napoti celoten oddelek. Pri zaokroževanju vrednosti kazalnika naj se število zaokroži 

na celo številko (primer: 30 % od 25 učencev v oddelku = 7,5 učencev  kriterij: 8 učencev).  

• Inšpektorat RS za šolstvo nas je opozoril, da se v zadnjem času povečuje število primerov, ko 

starši vstopajo v vrtec brez zaščitnih mask. Ta obveznost še vedno velja, zato vrtec starše 

dosledno opozarja k nošenju zaščitnih mask ob zadrževanju v prostorih vrtca oziroma pri 

gibanju na zunanjih površinah, če ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje 1,5 m; 

• odlok prinaša pomembno izjemo od napotitve v karanteno, in sicer da se zaposlenih na 

področju vzgoje in izobraževanja ob visoko tveganem stiku ne napoti v karanteno, temveč se 

mora ta oseba v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika s povzročiteljem covid-19 

vsakodnevno samotestirati na delovnem mestu in uporabljati zaščitno masko FFP2. To 

pomeni, da ko v visoko tvegan stik pride vzgojitelj oziroma vzgojitelj predšolskih otrok – 

https://www.nijz.si/karantena


pomočnik vzgojitelja mora v oddelku za čas potencialne karantene obvezno nositi zaščitno 

masko FFP2 in se dnevno samotestirati, 

• izvedba 2. US – 31. 1. 2022. 

 

FEBRUAR: 

– Fit4Kid permanentno centralizirano usposabljanje Izobraževalna nevroznanost in Fit pedagogika 
V. del se je izvedlo v četrtek, 10. februarja 2022, od 14.00 do 19.00 prek Zooma, udeležila se ga 
je vzgojiteljica multiplikatorka Tatjana Zevnik; 

– 1. 2. 2022, sprememba odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z 
nalezljivo boleznijo COVID-1- za potrditev koronavirusne okužbe je dovolj pozitiven izvid hitrega 
antigenskega testa (test HAG). Testiranja s testom PCR se bo treba udeležiti le, če bo tako presodil 
zdravnik; 

– oddelčne prireditve ob kulturnem prazniku – 4. 2. 2022, avla vrtca Ringaraja; 
‒  da bomo organizacijo dela v vrtcu Ringaraja pred slovenskim kulturnim praznikom 

organizirali čim bolj racionalno, smo poprosili starše za vpis prisotnosti njihovega otroka 

v vrtcu 7. 2. 2022. 

 

Delno poročilo zapisala: Cvetka Košir, pomočnica ravnatelja 

Videm, 3. 2. 2022 

 

 

 
 


