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OSNOVNI PODATKI: 

V septembru 2013 je bilo v vrtec vključeno 234 otrok. 

V vrtcu je oblikovano 15 oddelkov; 4 oddelki I. starostnega obdobja in 11 oddelkov II. 

starostnega obdobja. Na enoti vrtca na OŠ NH Rajka Hrastnik sta oblikovana dva starejša 

oddelka, na OE Dolinca je oblikovano 7 oddelkov ( od tega 4. oddelki I. starostnega obdobja), 

na OE Sonček 3 oddelki   in na OE Lučka 3 oddelki. 

 

DEJAVNOSTI, KI SO BILE IZVEDENE V ODDELKIH VRTCA: 

V mesecu avgustu smo izvedli  prve roditeljske sestanke v posameznih oddelkih in v septembru 

oz. oktobru mesečne govorilne ure.  

V mesecu septembru smo  omogočali vsem staršem, ki so želeli, da so počasi uvajali svoje 

otroke v vrtec. Strokovne delavke so poskrbele, da je bil prehod otrok od doma v vrtec čim 

manj boleč. Izvajale so različne dejavnosti in se z otroki  zadrževale na prostem.  

Izvedli smo tudi izobraževanje za starše (17. 10. 2013) na temo »Družina in vrtec«. Priznanja 

terapevtka in psihologinja dr. Zalokar Divjakova je staršem predstavila, kaj otroci v 

določenem razvojnem obdobju zmorejo. Žal pa je bila udeležba staršev izjemno skromna.  

V Tednu otroka od 7. do 11. 10. smo skupaj z otroki izvedli različne aktivnosti v 

dopoldanskem času in tudi delavnice za vse predšolske otroke v popoldanskem času. 

V dopoldanskem času v Tednu otroka pa so si oddelki II. starostnega obdobja ogledali  

predstavo pantomime v Delavskem domu Hrastnik. Igrica je bila darilo DPM Hrastnik. 

Otrokom II. starostnega obdobja smo omogočili obisk Muzeja v Hrastniku in ogled lutkovne 

predstave »Rdeča kapica«. 

Otroci starejših oddelkov so skupaj s policisti PP Hrastnik spoznavali varno hojo v prometu. 

Vse enote pa so obiskali gasilci in jim predstavili opremo. Otroci so se preizkusili v gašenju. 



Oddelka na  OŠ in OE Sonček pa so se odzvali povabilu PIGD Rudnik Hrastnik in si ogledali 

opremo poklicnih gasilcev ter se hkrati seznanili, zakaj so potrebni gasilci tudi v podjetju 

samem. 

Strokovne delavke so se trudile, da so otrokom vsak dan organizirale dejavnosti, ki  pozitivno 

vplivajo na njihov razvoj.  

S sklopi- izvajanjem aktivnosti v dopoldanskem času- so bili starši seznanjeni preko oglasnih 

desk in tudi preko naše spletne strani, kjer so objavljale fotografije izvedenih dejavnosti. 
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