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OSNOVNI PODATKI: 

V septembru 2015 je bilo v vrtec vključeno 259 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 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.  

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

vplivajo na njihov razvoj.  

Izvedli smo tudi že prve roditeljske sestanke v oddelkih. 

Vključili smo se v projekt »Simbioza giba« in dne 19. 9. 2015  izvedli pohod na Marno oz. 

Nasipe. Pohoda so se udeležili le otroci in starši, stari starši… 

V mesecu oktobru smo izvedli tudi vajo evakuacije v sodelovanju z gasilci. 

Otroci starejših oddelkov pa so se pod vodstvom policistov seznanjali z varnim 

vključevanjem v promet. 

Vsi predšolski oddelki so si v okviru Tedna otroka ogledali gledališko predstavo v Delavskem 

domu. 



Otroke so na vseh enotah obiskale predstavnice Delavske hranilnice in jim podarile 

zapestnice-odsevnike ter tudi knjižničarka, ki bo skozi celo leto obiskovala otroke in jim 

pripovedovala pravljice….. 

Izvedli pa smo tudi sestanek s starši, ki so otroke vključili v posamezne interesne aktivnosti,ki 

se bodo odvijale v popoldanskem času.    

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

in tudi preko naše spletne strani. 

Enota Sonček je v začetku meseca septembra nastopila na Novem domu, kjer je bila otvoritev 

javnega igrišča. 

V začetku septembra ( 4. 9. 2015) je bil v časopisu Šolski razgledi objavljen razpis za delovno 

mesto ravnatelja vrtca. 
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