V OBJEMU NARAVE
IN IGRIVOSTI
ŽE 50 LET
Publikacija ob 50-letnici delovanja
Vrtca Podčetrtek

MAJ, 2022

UVOD V NAŠ VRTEC
Spoštovani,
v letu 2022 v Vrtcu Podčetrtek praznujemo 50 let začetka organizirane
predšolske vzgoje. Zazrti v prihodnost se po minulih letih oziramo z velikim
spoštovanjem.
Prvi začetki organiziranega varstva otrok segajo v leto 1972, ko so zaradi vedno
večjega zaposlovanja začeli snovati idejo o otroškem vrtcu. Ta je svoja vrata
odprl v jeseni 1972 v prostorih stare učiteljske stavbe ob šoli v Podčetrtku, kjer
se danes nahaja krajevna knjižnica. Prvo leto je bilo v njem vključenih 18 otrok,
za njih je skrbela ena vzgojiteljica.
Skozi leta in z razvojem kraja je bila potreba po varstvu otrok vedno večja,
vedno močnejše pa je postajalo tudi zavedanje o pomenu predšolskega
obdobja v razvoju otroka.
V petdesetih letih so vrtec zaznamovale številne spremembe, selitve, obnove,
želje in pričakovanja, vselej pa je bila prisotna trdna volja za ohranitev in
krepitev kakovostne predšolske vzgoje.
Selitve in prostorsko utesnjenost smo prekinili z izgradnjo novega vrtca v
Podčetrtku v letu 2011. Pomemben mejnik v širitvi vrtca je predstavljalo tudi
odprtje oddelkov vrtca pri podružnični šoli v Pristavi pri Mestinju v letu 2006.
Letos, v času praznovanja, smo v vrtcu v Pristavi pri Mestinju predali namenu
novozgrajeni prizidek še z dvema dodatnima igralnicama.
Danes je Vrtcu Podčetrtek vključenih 208 otrok, ki so razporejeni v 12 oddelkih,
zaposlenih je 40 delavcev.
V petdesetih letih se je v vrtcu marsikaj spremenilo, a otroški smeh,
radovednost in ustvarjalnost so navzoči ves čas. In kadarkoli stopiš v naš vrtec,
se to občuti. Vsem zaposlenim, ki ste in še boste svojo toplino, vrednote,
strokovno delo in navdih prenašali na mlade rodove, se zato iskreno
zahvaljujem.
Povezanost in dobro sodelovanje našega vrtca s starši, s krajem in
ustanoviteljico Občino Podčetrtek omogoča nenehni napredek vrtca in daje
našemu delu še večjo težo.
V publikaciji, ki jo držite v rokah, smo zbrali živahen utrip iz vrtčevskega
vsakdana. Z njo se s hvaležnostjo spominjamo in zahvaljujemo vsem, ki ste
soustvarjali bogato zgodovino in s svojim delom prispevali k današnji podobi
vrtca.
Naša odgovornost in zaveza je, da bomo nadaljevali pot kakovostne predšolske
vzgoje in razvoja vrtca v Podčetrtku.
Vse najboljše, Vrtec Podčetrtek!
Ravnateljica
Sonja Švajger
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1. POSLANSTVO IN VIZIJA VRTCA
Pomen poslanstva in vizija vrtca sta za delovanje vrtca zelo pomembna in
predstavljata temelj. Strmimo k temu, da bi otrokom zagotovili čim več raznolikih
možnosti za optimalni razvoj.
Strokovni delavci smo skozi vsa ta leta oblikovali in dopolnjevali vizijo Vrtca
Podčetrtek, ki se glasi:

“Vrtec v objemu narave, kjer se prepletajo vrednote, spodbuja
ustvarjalnost in sprejema različnost.”

Vizija vrtca skozi otroške oči

Želimo, da je naš vrtec dober vrtec, kjer se bomo vsi čutili varne in sprejete.
Zavedamo se, kako pomembno je zgodnje otroštvo, saj se v tem času razvijajo
vsi potenciali, vrednote, samopodoba in se tudi gradijo trdni temelji za nadaljnjo
rast in razvoj.
Naš vrtec je umeščen v lepo zeleno okolje, ki omogoča opazovanje,
raziskovanje, spoznavanje narave in kraja. Ker se zavedamo, da je narava
najboljša učiteljica, ki omogoča koncept izkustvenega učenja, smo se v šolskem
letu 2020/2021 priključili Mreži gozdnih šol in vrtcev.
V vrtcu si prizadevamo posredovati vrednote z vzgledom in moralnim
presojanjem. Vrednote so sooblikovalke našega življenja, s katerimi skrbimo za
dobrobit vseh nas: otrok, zaposlenih, staršev, ustanovitelja in lokalne skupnosti.
Na osnovi vrednot spremljamo kakovost našega dela in življenja.
Pri svojem delu cenimo in spodbujamo ustvarjalnost ter iščemo nove poti, da
otroci razvijajo največ kar zmorejo na spoznavnem, telesnem, čustvenem,
govornem in intelektualnem področju. Zaposleni skrbimo za svojo osebno ter
profesionalno rast.
V vrtcu bivamo različni posamezniki, z različnimi potrebami, značaji,
pričakovanji, kulturnimi ozadji, nacionalnostmi, jeziki in zahtevami. Pomembno
je, da vsi vključeni sprejemamo različnost kot nekaj, kar nas bogati ter da smo
do drugih strpni, naš odnos pa temelji na medsebojnem spoštovanju.
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2. KORENINE PRETEKLOSTI IN ZAČETKI VRTCA
Vsako mlado drevo začne svoje življenje z majhnimi koreninami, ki se sčasoma
krepijo, drevesu nudijo oporo in temelj, da lahko raste v višave. Korenine
našega vrtca segajo v leto 1972, takrat je 13. septembra vzgojiteljica gospa
Lizika Plohl z obvestilom seznanila starše predšolskih otrok, da se v Podčetrtku
odpira oddelek otroškega varstva. Varstvo je bilo namenjeno otrokom od dveh
do šestih let.
Otroški vrtec je deloval v prostorih stare učiteljske stavbe ob šoli v Podčetrtku,
kjer se danes nahaja krajevna knjižnica. V oddelek je bilo vključenih osemnajst
otrok. Otvoritev prvega oddelka vrtca so krajani pozdravili, saj je bilo varstvo
otrok v tistem času velik problem, kot glavni vzrok so navajali, da so se zaposlile
tudi matere otrok, ki so potrebovale varstvo za svoje otroke.
V arhivu šole in vrtca smo izbrskali tudi fotografijo prve generacije Vrtca
Podčetrtek, katero je obiskoval tudi današnji župan Peter Misja.
Na fotografiji je trinajst otrok, prepoznali so se naslednji: Jože Sinkovič, Anton
Kokot, Simona Mehle (Jug), Bogdan Lipnik, Andreja Brin, Tamara But (Plohl),
Peter Misja, Mateja Žagar (Novak), Andreja Jug, Edvin Sovinc, Aleš Remih in
Vesna Boršič (Plohl).

Prva generacija Vrtca Podčetrtek
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3. DEBLO VRTCA SKOZI ČAS
Drevesa so rastline, ki najbolj zaznamujejo gozd. Brez njih ne bi bilo gozda.
Zaposleni so tisti, ki najbolj zaznamujejo vrtec, brez njih ne bi bilo vrtca.
Drevesa imajo korenine, deblo, veje in liste oziroma iglice. Korenine našega
vrtca segajo v leto 1972, ko se je odprl prvi oddelek in je od tega leta dalje
skupaj s strokovnimi in tehničnimi delavci rastel v veliko deblo, ki se je skozi
leta krepilo in tako postajalo močnejše.
V tabeli so zbrani podatki o vseh zaposlenih od prvih začetkov vrtca iz leta 1972
do konca meseca aprila 2022. Podatki so pridobljeni iz kronik in publikacij
Osnovne šole Podčetrtek ter Vrtca Podčetrtek.
Priimek in ime zaposlenega
Amon Alojzija
Bah Edita
Bele Ljubica
Berc Prah Dubravka
Boslič Jožica
Bovha Vida
Brilej Jože
Cerovšek Reih Barbara
Čakš Urška
Černoša Breda
Čulibrk Barbara
Doberšek Manja
Fajs Stanka
Feldin Renata
Fenko Metka
Fijavž Katarina
Filipančič Stanka
Filipič Olga
Gašparič Zinka
Geršak Anica
Gubenšek Natalija
Gubenšek Šarlah Julija
Halužan Mojca
Hlupič Ivanka
Hunski Jože
Hunski Marija
Jakopina Štefka
Janžek Klavdija
Jereb Martina
Jeršečič Jasna
Jug Nuša
Kolar (Štrajhar) Mateja
Kranjčan Dragica

Delovno mesto
vzgojiteljica
vzgojiteljica
čistilka
vzgojiteljica
pomočnica vzgojiteljice
čistilka
ravnatelj
pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
izvajalka varstva otrok
vzgojiteljica
pomočnica vzgojiteljice
kuharica
spremljevalka otroka
pedagoški vodja OE VVO Rogaška
Slatina
pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
ravnateljica
pedagoški vodja za šmarsko območje
VVO Rogaška Slatina
računovodkinja
pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
pomočnica vzgojiteljice
tajnica
hišnik
knjižničarka
kuharica
spremljevalka otroka
kuharica
pomočnik vzgojitelja
vzgojiteljica
vzgojiteljica
kuharica
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Priimek in ime zaposlenega
Kucljak Jožica
Lapornik Fanika
Leskovšek Martina
Lupše Angela
Malgaj Helena
Muršič Smiljana
Oder Vesna
Pepevnik Darko
Pihler Urban
Pirš Aleksandra
Plevčak Silvo
Plohl Lizika
Počivavšek Herta
Pondelak Petra
Pustišek Mitja
Pustišek Rozika
Ratajc Suzana
Rodušek Brigita
Romih Carmen
Sajko Bernarda
Slatinšek Sanja
Sovinc Marija
Sovinc Rozalija
Staroveški Marija
Šeligo Metka
Šket Franci
Šket Karmen
Šket Milena
Šmid Tanja
Toplišek Jožica
Uršič Vida
Valenčak Marjanca
Vešligaj Majda
Volovšek Simona
Zadravec Dunja
Žolgar Irena

Delovno mesto
čistilka
vzgojiteljica
vodja prehrane
vzgojiteljica
snažilka
kuharica
vzgojiteljica
ravnatelj
pomočnik vzgojitelja
pomočnica vzgojiteljice
hišnik
vzgojiteljica
vodja enote vrtca
čistilka
hišnik
vzgojiteljica – vodja enote
pomočnica vzgojiteljice
spremljevalka otroka
pomočnik vzgojitelja
vzgojiteljica
vzgojiteljica
računovodkinja
pomočnica vzgojiteljice
kuharica
kuharica
hišnik
pomočnica vzgojiteljice
snažilka
vzgojiteljica
snažilka, pomočnica vzgojiteljice
tajnica
kuharica
ravnateljica OE VVO Rogaška Slatina
pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
ravnateljica
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4. VEJE IN KROŠNJA VRTCA SKOZI ČAS
Prve nastale veje, ki so povezane z delovanjem Vrtca Podčetrtek, segajo v leto
1972, kjer so starši otrok prvič zaupali varstvo osebi izven njihove družine in
prostora in kjer je bilo za njihove otroke prav tako dobro poskrbljeno in
omogočeno varno ter spodbudno okolje.
Iz leta v leto se je število vej povečevalo in Vrtec Podčetrtek je skozi celotnih 50
let pridobival krošnjo, ki se je bogatila z večanjem števila otrok in zaposlenih, s
številnimi dogodki, aktivnostmi, organiziranimi dejavnostmi in prireditvami za
otroke in z otroki v vrtcu.
Ob jubilejnem praznovanju našega vrtca smo strnili veje delovanja 50-ih let, ki
tvorijo bogato krošnjo. Vsebine so zbrane iz kronike Osnovne šole Podčetrtek
in Vrtca Podčetrtek, publikacij šole in vrtca ter pripovedovanj.
ŠOLSKO LETO 1972/1973
o
V osnovni šoli Podčetrtek se je odprl prvi oddelek otroškega vrtca.
V oddelek je bilo vključenih 18 otrok. Organizirano je bilo nudenje
malic in kosil iz šolske kuhinje. Otvoritev prvega oddelka vrtca so
krajani pozdravili, saj je bilo varstvo otrok v tistem času velik problem,
kot glavni vzrok so navajali, da so se zaposlile tudi matere otrok, ki
so potrebovale varstvo za svoje otroke.
o
V sklopu Osnovne šole Podčetrtek je bila od 4. aprila 1973 dalje
organizirana mala šola, ki jo je obiskovalo 32 otrok, delovala je v
prostorih stare učiteljske stavbe in se je zaključila ob koncu šolskega
leta.

Obvestilo o odprtju prvega oddelka v Vrtcu Podčetrtek
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ŠOLSKO LETO 1973/1974
o
Od 18. marca do 21. junija 1974 je bila organizirana mala šola, ki jo
je obiskovalo 29 otrok, 15 deklic in 14 dečkov. Otroci so jo obiskovali
dvakrat na teden ob ponedeljkih in četrtkih po 3. šolske ure v času od
10.30 do 12.50. Svoj prostor je imela v učilnici 1. razreda.
o
Zaradi odhoda tovarišice na začetku šolskega leta ni bilo možno
organizirati oddelka vrtca, ker pa je imelo precej tovarišic majhne
otroke, so uspeli zagotoviti in organizirati varstvo.
ŠOLSKO LETO 1974/1975
o
Otroci so začeli obiskovati malo šolo v mesecu marcu 1975, zaključila
se je ob koncu šolskega leta. Vključenih je bilo 34 otrok, ki so bili
razporejeni v dva oddelka.
ŠOLSKO LETO 1975/1976
o
7. marca 1976 so otroci pričeli obiskovati malo šolo v vrtcu, kjer sta
bila organizirana 2 oddelka.
o
23. aprila 1976 je Osnovna šola Podčetrtek dobila nov prizidek in v
njem veliko opremljeno telovadnico, prostore za oddelek vrtca in tudi
za oddelek šole s prilagojenim programom. Novo pridobitev je
omogočila Ljubljanska banka, ki je za pridobitev namenila okoli deset
milijonov dinarjev. Velika pohvala je bila namenjena mamicam
takratnih otrok, ki so prostovoljno očistile vse šolske prostore in tako
prihranile šoli okoli petnajst tisoč dinarjev. Prav tako so uredili
zunanje površine pred novim prizidkom, kjer so postavili različna
lesena igrala, ki je izgledalo kot majhno naselje, kjer so najmlajši
otroci preživljali ure in se zabavali.
o
V novem prizidku, kjer je bil tudi prostor namenjen oddelku vrtca,
deloval je 1 oddelek, v katerega se je vključilo okoli 40 predšolskih
otrok.

Prispevek v časopisu ob odprtju novega prizidka
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ŠOLSKO LETO 1976/1977
o
V vrtcu sta delovala 2 oddelka, v starejšem oddelku je bilo vključenih
16 otrok, v oddelek najmlajših otrok pa 14, skupaj 30 otrok.
o
Oddelek male šole v vrtcu se je začel 7. marca 1977 in se zaključil
ob koncu šolskega leta.
ŠOLSKO LETO 1977/1978
o
V vrtcu sta se 2 oddelka otrok združila v enega.
o
V malo šolo je bilo vključenih 29 učencev.
o
Organiziran je bil izlet v Velenje, ki so se ga udeležili otroci naše male
šole skupaj z otroki iz Bistrice ob Sotli in Lesičnega.
ŠOLSKO LETO 1978/1979
o
V vrtcu sta delovala 2 oddelka otrok, oddelek najmlajših, v katerega
je bilo vključenih 10 otrok ter mešani oddelek, ki je štel 12 otrok.
Organiziran je bil tudi oddelek male šole, ki ga je obiskovalo 25 otrok.
Mala šola se je izvajala v prostorih osnovne šole.
o
Kraj Podčetrtek je obiskal Josip Broz Tito, kjer so se sprejema pred
hotelom Atomske toplice udeležili tudi starejši otroci iz vrtca.
o
Organizirana je bila 1. Cicibanova štafeta, ki so jo prinesli otroci iz
Lesičnega. Otroci Vrtca Podčetrtek so jo prenesli naprej v Šmarje pri
Jelšah.

Rajanje otrok na Cicibanovi štafeti
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ŠOLSKO LETO 1979/1980
o
V vrtcu sta delovala 2 oddelka otrok in tudi oddelek male šole, ki ga
je obiskovalo 39 otrok.
o
Za otroke male šole je bil organiziran izlet v Stubico, kjer so se
pridružili otroci iz Šmarja pri Jelšah in Šentvida.
o
Vrtec je dobil priznanje (OZS TOZD) za tesno sodelovanje z Osnovno
šolo Podčetrtek.

Oddelek najmlajših otrok z vzgojiteljico Alojzijo Amon

Podelitev priznanja OZS TOZD
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ŠOLSKO LETO 1980/1981
o
V vrtcu sta delovala 2 oddelka otrok, mlajši oddelek ter srednji
oddelek ter tudi oddelek male šole. Vrtec je skupaj obiskovalo 55
otrok.
o
Izvedena je bila renovacija zidu med igralnicama in garderobo, kjer
so jih obložili s stenskimi oblogami in v prihodnje s tem prihranili
denar namenjen za pleskanje.
o
V mesecu marcu 1981 je bila organizirana strokovna ekskurzija v
Beograd.
ŠOLSKO LETO 1981/1982
o
V vrtcu sta delovala 2 oddelka otrok, v srednjem oddelku je bilo 25
otrok, v majhnem oddelku je bilo 17 otrok, organiziran je bil tudi
oddelek male šole, ki ga je obiskovalo 42 otrok, vsak dan od 12.00
do 15.00.
o
Malo šolo so lahko obiskovali otroci stari najmanj 5 let, tisti, ki so bili
stari 5 let in pol pa so jo morali obvezno obiskovati, saj so v
prihodnjem šolskem letu prestopili prag prvega razreda. Po
takratnem Zakonu o predšolski vzgoji in Zakonu o osnovni šoli so
morali otroci obiskovati celoletno ali vsaj 120 urno pripravo na
osnovno šolo.
o
24. oktobra 1981 je bila organizirana strokovna ekskurzija v Maribor,
ki so se je udeležile vse strokovne delavke.

Obvestilo o vključitvi otrok v malo šolo
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ŠOLSKO LETO 1982/1983
o
V vrtcu sta delovala 2 oddelka otrok, v mlajšem oddelku je bilo 19
otrok, v starejšem oddelku je bilo 24 otrok, organiziran je bil tudi
oddelek male šole, ki ga je obiskovalo 26 otrok, vsak dan od 12.00
do 15.00 v prostorih osnovne šole.
o
Oddelek male šole se je zaradi porodniške odsotnosti tovarišice
zaključil z izvajanjem že konec meseca marca.

Oddelek najmlajših otrok z vzgojiteljico Dunjo Zadravec

Oddelek starejših otrok z vzgojiteljico Rozalijo Pustišek
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ŠOLSKO LETO 1983/1984
o
V vrtcu sta delovala 2 oddelka otrok, v majhnem oddelku je bilo 18
otrok, v starejšem oddelku je bilo 20 otrok, organiziran je bil tudi
oddelek male šole, ki ga je obiskovalo 23 otrok, vsak dan od 12.00
do 15.00.
o
Pri delu z otroki so veliko časa namenili pogovoru in dejavnostim na
temo olimpijskih iger v Sarajevu.
o
3. februarja 1984 so se otroci vrtca udeležili sprejema olimpijskega
ognja pred OŠ Podčetrtek.
o
Ob koncu šolskega leta so strokovni delavci skupaj z otroki
organizirali novo obliko prireditve, in sicer orientacijski pohod s starši.

Sprejem olimpijskega ognja

Orientacijski pohod s starši
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ŠOLSKO LETO 1984/1985
o
V vrtcu sta delovala 2 oddelka otrok, mlajši in starejši oddelek ter
oddelek male šole.
o
Organizirana sta bila dva debatna večera skupaj s starši, v enem so
izdelovali novoletne okraske za okrasitev praznične vasi, v drugem
večeru so izdelovali kape smrkcev za pustno rajanje.
o
Enota vrtca je bila zaprta v mesecu avgustu, ker so strokovni delavci
koristili letni dopust.
ŠOLSKO LETO 1985/1986
o
V vrtcu sta delovala 2 oddelka otrok, starejši in mlajši oddelek, ki sta
skupaj vključevala 44 otrok in tudi oddelek male šole, ki je bil
organiziran v popoldanskem času.
o
12. oktobra 1985 so zaposleni skupaj s starši izvedli delovno akcijo
za ureditev igrišča, kjer so naredili dva nova peskovnika, postavili
mizo in stole ter plezala.
o
Na zadnji roditeljski sestanek je bil povabljen gospod dr. Leopold
Alegro, ki je starše seznanil z mnogimi koristnimi informacijami o negi
zob.
o
Za otroke starejšega oddelka je bil organiziran zaključni izlet v kraj
Klanjec na Hrvaškem.
o
Enota vrtca je bila v mesecu avgustu zaprta, ker so strokovni delavci
koristili letni dopust.
o
Ob koncu meseca avgusta so potekale priprave za odprtje novega
jasličnega oddelka v prostorih novega bloka.

Številčen oddelek starejših otrok
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ŠOLSKO LETO 1986/1987
o
V vrtcu so delovali 3 oddelki otrok, jaslični oddelek, mlajši ter starejši
oddelek, ki sta skupaj vključevala 38 otrok in oddelek male šole, ki se
je izvajal v popoldanskem času.
o
V novih prostorih bloka Podčetrtek 118 je bilo izvedeno odprtje
novega jasličnega oddelka. Vpisanih je bilo 10 otrok.
o
V poletnih mesecih je bila enota vrtca odprta oba meseca, oddelki so
se združevali, da so strokovni delavci lahko izmenično koristili letni
dopust.

Odprtje novega jasličnega oddelka

ŠOLSKO LETO 1987/1988
o
V vrtcu so delovali 3 oddelki otrok, jaslični oddelek, mlajši oddelek,
starejši oddelek in tudi oddelek male šole, ki je bil najprej razdeljen
na dva oddelka. Skupno število vpisanih otrok je bilo 87.
o
V mesecu septembru 1987 so igralnice pridobile nove igrače in
igralne kotičke.
o
Popoldanska mala šola se je izvajala vsak dan, najprej v dveh
oddelkih, ki sta prihajala vsak drugi dan. Po zimskih počitnicah sta se
oddelka združila in prihajala vsakodnevno, skupno število otrok v
oddelku je bilo 29.
o
V vrtcu sta se začela izvajati likovni krožek in glasbeni krožek, ki sta
se izvajala izmenično vsak teden.
o
20. maja 1988 se je prvič predstavil otroški pevski zbor na Cicibanovi
reviji pevskih zborov v Rogaški Slatini.
o
Vrtec je med poletnimi počitnicami deloval ves čas, oddelki so se
združevali, da so strokovni delavci lahko izmenično koristili letni
dopust.
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ŠOLSKO LETO 1988/1989
o
Število otrok v vrtcu se je zmanjšalo. Bila sta organizirana 2 oddelka
otrok, mlajši oddelek, starejši oddelek ter tudi oddelek male šole, ki
je deloval v dopoldanskem času vsak drugi dan od 7.00 do 12.00.
Oddelek mlajših – jasličnih otrok je bil iz prostorov bloka prestavljen
v prostore vrtca.
o
Skozi šolsko leto se je število otrok povečevalo, število otrok v
oddelku je bilo tudi čez normativ, kar je pomenilo večje število
oddelkov v prihodnjem šolskem letu.
o
V vrtcu so se izvajali lutkovni, likovni in glasbeni krožek.
o
Otroci so se ponovno predstavili na Cicibanovi reviji pevskih zborov
v Šmarju pri Jelšah.
o
Razveselili so se darila od dedka Mraza, ki je prinesel barvno
televizijo, v prihodnje je obljubil tudi videorekorder.
o
Za zaposlene sta bila organizirana dva sindikalna izleta, na Brione in
na Vršič z obiskom doline Trente.
ŠOLSKO LETO 1989/1990
o
V vrtcu sta bila organizirana 2 oddelka otrok, v mlajšem oddelku je
bilo vključenih 16 otrok, starejši oddelek je štel 24 otrok. Organiziran
je bil tudi oddelek male šole s 24 otroki, ki se je odvijala vsak dan od
7.00 do 12.00 v prostorih bloka.
o
V vrtcu se je izvajal likovni krožek. Lutkovnega krožka ter pevskega
zbora zaradi prostorskih težav in časovnih razmer ni bilo mogoče
izvajati.
o
9. septembra 1989 so otroci nastopali na osrednji prireditvi ob
prazniku Občine Šmarje pri Jelšah.
o
Prvič je bilo organizirano nudenje logopedske pomoči otrokom s
strani logopedinje.

Plesni nastop otrok ob prazniku občine
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ŠOLSKO LETO 1990/1991
o
V vrtcu so bili organizirani 3 oddelki otrok, v oddelku mlajših je bilo 20
otrok, starejši oddelek je štel 24 otrok. Organiziran je bil tudi oddelek
male šole v katerega je bilo vključenih 23 otrok. Odvijala se je vsak
dan od 8.00 do 12.00 v prostorih bloka.
o
Izvajal se je likovni in telovadni krožek.
o
Potekala je 40. obletnica, odkar so v tedanji občini spoznali potrebo
po organiziranem varstvu. Praznovanje delovnega jubileja je
potekalo 9. septembra 1990 v Rogaški Slatini.
o
Strokovnim delavkam je bila omogočena udeležba na dvodnevnem
seminarju v Žalcu.
o
Organizirani so bili sindikalni izleti na Češko, Madžarsko in v Avstrijo.
o
Zaradi vojne se je šolsko leto se je zaključilo v izrednih razmerah.

Praznovanje rojstnega dne

ŠOLSKO LETO 1991/1992
o
V vrtcu sta bila organizirana 2 oddelka otrok, v mlajšem oddelku je
bilo 16 otrok, starejši oddelek je štel 24 otrok, organiziran je bil tudi
oddelek male šole, ki ga je obiskovalo 23 otrok in se je izvajal v
prostorih bloka.
o
Dnevni red v vrtcu se je prilagodil biološkim potrebam otrok.
o
Izvajale so se interesne dejavnosti Cicibanove urice, Ciciban
Planinec, likovni krožek, Ciciban pleše in Ciciban poje.
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ŠOLSKO LETO 1992/1993
o
V vrtcu sta bila organizirana 2 oddelka otrok, v mlajšem oddelku je
bilo 20 otrok, v starejši oddelek je bilo vključenih 24 otrok. Organiziran
je bil tudi oddelek male šole, ki je vključeval 23 otrok.
o
V mlajšem oddelku so prevladovali starejši otroci, zato se je v
dogovoru s starši spremenil dnevni red oddelka, otroci več niso
potrebovali dopoldanskega počitka.
o
Izvajale so se interesne dejavnosti Ciciban poje, Ciciban Planinec,
Cicibanove urice in Ciciban pleše.
o
Uveden je bil »prehranjevalni kotiček«, kjer so imeli otroci ves dan na
voljo sadje in napitek.
o
V mesecu januarju 1993 je bil organiziran smučarski tečaj na
smučišču v Rogaški Slatini.
o
V začetku marca 1993 so se strokovni delavci odpravili na sejem
Didakta v Stuttgart.

Uvedba prehranjevalnega kotička v vrtcu

ŠOLSKO LETO 1993/1994
o
V vrtcu sta bila organizirana 2 oddelka otrok, v mlajšem oddelku je
bilo 20 otrok, starejši oddelek je vključeval 21 otrok, organiziran je bil
tudi oddelek male šole, ki je vključeval 26 otrok.
o
Izvajale so se interesne dejavnosti plesni krožek, pevski zbor in
krožek planincev.
o
Za otroke je bil organiziran dvodnevni planinski tabor na Glažuti na
Pohorju.
o
Za zaposlene je bil organiziran strokovni izlet na Bavarsko.
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ŠOLSKO LETO 1994/1995
o
V vrtcu sta bila organizirana 2 oddelka otrok, v mlajšem oddelku je
bilo 14 otrok, v starejšem oddelku je bilo 27 otrok, organiziran je bil
tudi oddelek male šole, ki je vključeval 23 otrok.
o
Izvajale so se interesne dejavnosti glasbeno-plesni krožek in krožek
planincev.
o
Otroci so se udeležili otroške pevske revije v Šmarju pri Jelšah.
o
Za otroke je bil organiziran dvodnevni planinski tabor na Glažuti na
Pohorju.
o
Za zaposlene je bil organiziran strokovni izlet v Rim.

Otroško ustvarjanje

Otroci med ogledom lutkovne predstave
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ŠOLSKO LETO 1995/1996
o
V vrtcu so bili organizirani 3 oddelki otrok, v mlajšem oddelku je bilo
20 otrok, v starejšem oddelku je bilo 25 otrok. Organizirana sta bila
tudi 2 oddelka male šole. V oddelek male šole v Podčetrtku je bilo
vpisanih 25 otrok in v oddelek male šole v Pristavi pri Mestinju 17
otrok.
o
Izvajali sta se interesni dejavnosti plesni krožek in pevski zbor.
o
V mesecu januarju 1996 se je pričela gradnja novega vrtca v prostorih
zdravstvenega doma.
o
V mesecu maju 1996 je bil organiziran obisk sejma Didakta v Baslu.
o
Otroci so se udeležili otroške pevske revije Ciciban poje v Rogaški
Slatini.
o
V mesecu maju 1996 je bila končana gradnja novega vrtca, za
vselitev je manjkalo samo pohištvo.

Prispevek v časopisu ob gradnji novega vrtca
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ŠOLSKO LETO 1996/1997
o
V vrtcu sta bila najprej organizirana 2 oddelka otrok, v mlajšem
oddelku je bilo 17 otrok, v starejšem oddelku je bilo 29 otrok,
organiziran je bil tudi oddelek male šole s 30 otroki.
o
V mesecu decembru 1996 so otvorili nov vrtec. Nova lokacija je bila
v do takrat neizkoriščenem prostoru velike zdravstvene postaje.
o
Odprtja vrtca in rezanja slavnostnega traku so se udeležili tudi
državna sekretarka gospa magistra Teja Valenčič, svetovalka
ministra gospa Meta Malus, republiška svetovalka za predšolsko
vzgojo gospa Mirjam Ivič Senica in župan gospod Marjan Drofenik.
Novi prostori vrtca so bili veliki 520 m2, kjer so bile 4 igralnice, kuhinja
in pomožni prostori.
o
S 1. aprilom 1997 je zaradi večjega števila prošenj za vpis otrok v
vrtec prišlo do spremembe pri organizaciji dela in do odprtja novega
oddelka. V jasličnem oddelku je bilo 19 otrok, v mlajšem oddelku 16
otrok, v starejšem oddelku 20 otrok in v oddelku male šole 30 otrok.
o
V vrtcu je bilo 9 zaposlenih, ki so skrbeli za približno 60 otrok, nov
vrtec je sprejel 90 otrok. Investicija novega vrtca je stala 60 milijonov
tolarjev, večino potrebnega denarja je prispevala občina, država pa
je prispevala 10 milijonov tolarjev.
o
Zavod za šolstvo je vrtcu podaril nov računalnik.
o
Organiziran je bil smučarski tečaj v Rogaški Slatini.
o
Izvajale so se interesne dejavnosti pevski zbor, plesni krožek, športna
vzgoja in Cicibanove urice. Dejavnosti so se izvajale dopoldan,
športna vzgoja se je izvajala popoldan.
o
Otroci so se udeležili pevske revije Ciciban poje v Rogaški Slatini.
o
V mesecu juliju 1997 se je začela priprava hrane v vrtcu, prodali so
službeno “petko” in nakupili potrebne kuhinjske pripomočke ter se s
tem izognili prevozu hrane.

Slavnostna otvoritev vrtca

Nagovor vodje vrtca Herte Počivavšek
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ŠOLSKO LETO 1997/1998
o
V vrtcu so bili organizirani 3 oddelki otrok, v jasličnem oddelku je bilo
9 otrok, v mlajšem oddelku je bilo 19 otrok, v starejšem oddelku je
bilo 31 otrok. V Podčetrtku in v Pristavi pri Mestinju je vsak drug teden
deloval tudi oddelek male šole.
o
Prednostna naloga vrtca je bila športna vzgoja.
o
Izvajale so se interesne dejavnosti športna vzgoja, lutkovni krožek,
pevski zbor in Cicibanove urice.
o
Skupaj z vrtci iz Šmarja pri Jelšah, Bistrice ob Sotli in Kozjega je bila
za zaposlene organizirana ekskurzija v Belo Krajino.
o
V mesecu maju 1998 je bila zaposlenim omogočena udeležba na
sejmu Didakta v Baslu.
o
Otroci so se predstavili na prireditvi Veseli vrtiljak v Šmarju pri Jelšah.
o
Za otroke je bil organiziran plavalni tečaj v Atomskih toplicah.
ŠOLSKO LETO 1998/1999
o
V vrtcu so bili organizirani 3 oddelki otrok, v jasličnem oddelku je bilo
najprej 8 otrok, nato se je število povečalo na 12, v srednjem oddelku
je bilo 13 otrok, v starejšem oddelku je bilo 24 otrok. Organizirana sta
bila tudi dva oddelka priprave na šolo – male šole, in sicer oddelek v
Podčetrtku, katerega je obiskovalo 29 otrok ter oddelek v Pristavi pri
Mestinju, ki ga je obiskovalo 13 otrok. Priprava na šolo je potekala od
4 do 6 ur na dan.
o
Prednostna naloga je bila Zdrava prehrana otrok v vrtcu.
o
Izvajale so se interesne dejavnosti lutkovni krožek, pevski zbor,
plesni krožek, Cicibanove urice in športno-plesni krožek.
o
Izveden je plavalni tečaj v Atomskih toplicah.
o
V mesecu februarju 1999 je otroke obiskal znani Radovedni Taček.
o
V mesecu marcu 1999 je bila zaposlenim omogočena udeležba na
sejmu Didakta v Stuttgartu.
o
Organizirana je bila humanitarna akcija, kjer se je zbiral denar za
izgradnjo nove pediatrične klinike v Ljubljani.
o
Vrtec Podčetrtek je bil organizator ekskurzije v Ljubljano in ekskurzije
po Dolenjski. Ekskurziji so se priključili zaposleni iz vrtca Kozje,
Bistrice ob Sotli in Šmarja pri Jelšah.
o
Zaposlene iz Vrtca Podčetrtek so se priključile organiziranemu izletu
v Francijo.
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ŠOLSKO LETO 1999/2000
o
V vrtcu so bili organizirani 3 oddelki otrok, v jasličnem oddelku je bilo
14 otrok, v srednjem oddelku je bilo 18 otrok, v starejšem oddelku je
bilo 24 otrok. Organiziran je bil tudi oddelek male šole, ki je vključeval
21 otrok.
o
Prednostna naloga vrtca je bila Zdrav vrtec – zdrava prehrana.
o
Skupaj z vrtci iz Šmarja pri Jelšah, Bistrice ob Sotli in Kozjega je bila
organizirana strokovna ekskurzija v Škofja Loko.
o
Otroci so sodelovali na likovnem natečaju na temo »Potres«, eden
izmed otrok je prejel nagrado na državnem nivoju.
o
Izveden je bil projekt Galerija, kjer so se predstavili mladi umetniki. V
zgornjem nadstropju vrtca so pripravili razstavo likovnih izdelkov, ki
so si jih ogledali starši otrok in ostali krajani.
o
Za otroke je bil organiziran plavalni tečaj v Atomskih toplicah in
smučarski tečaj v Rogaški Slatini.
o
Otroci starejšega oddelka so se predstavili na prireditvi Veseli vrtiljak
v Šmarju pri Jelšah.
o
Zaposleni so se ob koncu meseca marca 2000 udeležili sejma
Didakta v Zürichu.

Sodelovanje na likovnem natečaju »Potres«

ŠOLSKO LETO 2000/2001
o
Število otrok se je povečalo, v vrtcu so delovali 4 oddelki, skupaj 76
otrok. V jasličnem oddelku je bilo 14 otrok, v mlajšem oddelku 14
otrok, v srednjem oddelku 23 otrok in v starejšem oddelku 25 otrok.
Organizirana sta bila tudi 2 oddelka male šole, v Podčetrtku je bilo 24
otrok, v Pristavi pri Mestinju je bilo vključenih 14 otrok.
o
Prednostni nalogi sta bili Fit Club – mednarodni klub za otroke in
Zdrava prehrana.
o
Otroci vrtca so se prvič priključili projektu Predšolska bralna značka.
V projekt so bili vključeni vsi otroci, ki so obiskovali malo šolo.
o
Izvajale so se dodatne dejavnosti Cicibanove urice, športno-planinski
krožek in plesni krožek.
o
V času trajanja olimpijskih iger so tudi v mali šoli organizirali več
športnih dejavnosti.
o
Organizirana je bila strokovna ekskurzija v Italijo.
o
Izveden je bil plavalni tečaj v Termah Olimia.
o
Otroci plesnega krožka so sodelovali na prireditvi Euro pohod 2001.
o
Otroci so sodelovali na Veselem vrtiljaku v Šmarju pri Jelšah.
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ŠOLSKO LETO 2001/2002
o
V vrtcu so bili organizirani 4 oddelki otrok, 2 oddelka prvega
starostnega obdobja in 2 oddelka drugega starostnega obdobja ter
tudi 2 oddelka male šole, in sicer oddelek v Podčetrtku ter oddelek v
Pristavi pri Mestinju, ki je potekala vsak dan od 4 do 6 ur.
o
Prednostna naloga je bila Kurikulum za vrtce.
o
Obogatitvene dejavnosti so bile Cicibanove urice in planinskošportna dejavnost.
o
V mesecu septembru 2001 so ob prazniku Občine Podčetrtek
nastopili tudi otroci iz vrtca.
o
Prvič je bila za vse otroke male šole organizirana zimska šola v naravi
na Pajkov dom na Pohorju.
o
Organiziran je bil plavalni tečaj v Termah Olimia.
o
Otroci so sodelovali na Veselem vrtiljaku v Šmarju pri Jelšah.
o
Izvajala sta se programa Zlati sonček in Predšolska bralna značka.

Vsi udeleženci prve zmiske šole v naravi

Učitelji smučanja in strokovne delavke prve zimske šole v naravi
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ŠOLSKO LETO 2002/2003
o
V vrtcu so bili organizirani 4 oddelki, 2 oddelka prvega starostnega
obdobja in 2 oddelka drugega starostnega obdobja.
o
Prednostna naloga je bila Kurikulum za vrtce.
o
Projekta v tem šolskem letu sta bila Z gibanjem vzdržujemo zdravje
in Malček bralček.
o
V najstarejšem oddelku so izvedli zimovanje na Kopah in plavalni
tečaj v Termah Olimia.
o
Obogatitveni dejavnosti sta bili planinska in pevska dejavnost.
o
Otroci so se udeležili prireditve Veseli vrtiljak v Šmarju pri Jelšah.

Planinski pohod na Bohor

ŠOLSKO LETO 2003/2004
o
V vrtcu so bili organizirani 4 oddelki otrok, 2 oddelka prvega
starostnega obdobja in 2 oddelka drugega starostnega obdobja.
o
Prednostna naloga je bila Kurikulum za vrtce.
o
Dodatne interesne dejavnosti so bile športno-planinska dejavnost,
Ciciban poje in pleše ter računalniška dejavnost.
o
Sodelovali so v projektih V deželi bibarij, Z gibanjem vzdržujemo
zdravje, Moj naslov in Malček bralček.
o
V mesecu septembru 2003 se je najstarejši oddelek otrok udeležil
Pikinega festivala v Velenju.
o
Strokovnim delavkam je bila v mesecu februarju 2004 omogočena
udeležba na mednarodnem sejmu Didakta v Kölnu.
o
V najstarejšem oddelku so izvedli zimovanje na Kopah in plavalni
tečaj v Termah Olimia.
o
V mesecu aprilu 2004 so otroci nastopili na prireditvi ob vstopu
Slovenije v Evropsko unijo.
o
V mesecu maju 2004 so se otroci udeležili 20. obletnice revije Ciciban
poje v Rogaški Slatini.
o
V mesecu juniju 2004 so otroci sodelovali na prireditvi Veseli vrtiljak
v Rogaški Slatini.
o
Otroci so sodelovali na likovnem natečaju na temo »Nevarne snovi«,
eden izmed otrok je za svoj izdelek prejel nagrado.
o
Na delovnem sestanku strokovnih delavcev je bil sprejet sklep, da bo
zadnji petek v mesecu septembru Dan vrtca, kjer bodo v okviru
strokovne ekskurzije zaposleni obiskali vrtce po Sloveniji in v tujini.
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ŠOLSKO LETO 2004/2005
o
V vrtcu so bili organizirani 4 oddelki otrok, 2 oddelka prvega
starostnega obdobja in 2 oddelka drugega starostnega obdobja.
Skupaj je vrtec obiskovalo 71 otrok.
o
Prednostna naloga je bila Kurikulum za vrtce.
o
Sodelovali so v projektih Gibanje je zdravo, Nasmejani v gibu in
plesu, Zlati sonček in Mali Bralček.
o
Dodatno sta se izvajali interesni dejavnosti Ciciban poje in pleše,
športno-planinska dejavnost ter tečaj angleškega in nemškega jezika
(LU Rogaška Slatina).
o
V mesecu septembru 2004 sta se 2 najstarejša oddelka otrok
udeležila Pikinega festivala v Velenju.
o
Dan vrtca je bil izveden 24. septembra 2004. Organiziran je bil obisk
vrtca Vrtec Ilke Devetak – Bignami v Tolminu.
o
V najstarejšem oddelku je bilo izvedeno zimovanje na Kopah in
plavalni tečaj v Termah Olimia.
o
V mesecu aprilu 2005 se je odvijala razstava otroških likovnih del v
Termah Olimia
o
V mesecu maju 2005 je bil za starejše otroke organiziran izlet na
letališče Brnik.
o
Izvedena je bila delna ureditev igrišča Vrtca Podčetrtek, kjer so bile
urejene travnate površine, vgrajeni leseni stolpiči in stopnice ter
zasajeno okrasno grmičevje.
o
Strokovnim delavkam je bila omogočena udeležba na mednarodnem
sejmu Didakta v Stuttgartu.
o
V mesecu juniju 2005 so otroci sodelovali na Veselem vrtiljaku v
Šmarju pri Jelšah.
o
12. julija 2005 se je v vrtcu zaradi pregretja stropne luči zanetil požar,
ki je bil uspešno pogašen, otroci pa so bili prepeljani v varno okolje v
telovadnico šole.

Otroci so postali Pika nogavička za en dan
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ŠOLSKO LETO 2005/2006
o
V vrtcu so bili organizirani 4 oddelki otrok, 2 oddelka prvega
starostnega obdobja in 2 oddelka drugega starostnega obdobja.
Skupaj je vrtec obiskovalo 71 otrok.
o
Prednostna naloga je bila Kurikulum za vrtce.
o
Sodelovali so v projektih Malček skakalček, Palček plesalček, in Mali
Bralček. Dodatno sta se izvajali interesni dejavnosti Ciciban poje in
pleše, računalniška dejavnost, angleške igralne urice ter športnoplaninska dejavnost.
o
V petek 30. septembra 2005 je bil Dan vrtca. Organiziran je bil obisk
vrtca Vrtec Turnišče v Prekmurju.
o
21. oktobra 2005 so otroci vrtca dočakali otvoritev novega igrišča.
o
V najstarejšem oddelku je bilo izvedeno zimovanje na Kopah in
plavalni tečaj v Termah Olimia.
o
Strokovnim delavkam je bila omogočena udeležba na mednarodnem
sejmu Didakta v Hannovru.
o
V mesecu aprilu 2006 sta se strokovni delavki udeležili strokovnega
posveta vrtcev Celjske regije.
o
26. avgusta 2006 je v Pristavi pri Mestinju potekala otvoritev prizidka
in obnove podružnične šole. Vrtec je pridobil dva nova oddelka vrtca.
Ob otvoritvi so otroci vrtca in šole pripravili kulturni program. Naložba
je stala 250 milijonov tolarjev, od tega je 60 % vrednosti gradbenih
del prispevala država.

Otvoritev novega otroškega igrišča v Podčetrtku
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ŠOLSKO LETO 2006/2007
o
V Podčetrtku so bili organizirani 4 oddelki, 2 oddelka prvega
starostnega obdobja in 2 oddelka drugega starostnega obdobja.
o
V Pristavi pri Mestinju sta se odprla 2 oddelka, oddelek prvega in
drugega starostnega obdobja.
o
Prednostna naloga je bila Kurikulum za vrtce.
o
Dan vrtca je bil obeležen v petek 29. septembra 2006. Organiziran je
bil obisk vrtca Vrtec Divača.
o
8. decembra 2006 je potekalo praznovanje 10. obletnice vrtca v
prostorih nad zdravstvenim domom v Podčetrtku.
o
Sodelovali so v projektih FIT Slovenija – svet gibanja, svet veselja,
Knjižni nahrbtnik, Mali bralček in Čarobni svet lutk.
o
Dodatno so se izvajale interesne dejavnosti lutka in lutkovni oder v
okviru ustvarjalnega dela in igre, Ciciban poje, gibalne in planinske
urice.
o
Za 2 oddelka drugega starostnega obdobja je bil izveden enotedenski
plavalni tečaj v Termah Olimia.
o
Za najstarejše otroke je bilo izvedeno zimovanje s tečajem smučanja
na Pokljuki.
o
Strokovnim delavcem je bila omogočena udeležba na mednarodnem
sejmu Didakta v Kölnu.
o
Strokovni delavci so se na 14. tradicionalnem strokovnem posvetu
Kulturna dediščina v Portorožu predstavili s plakatom »Tu sem
doma«.
o
Strokovni delavki sta se s plakatom V deželi bibarij predstavili na
seminarju Porajajoča se pismenost v predšolskem obdobju.
o
Organizirano je bilo sodelovanje na prireditvi Ciciban poje, ki je
potekala v Kulturnem domu v Rogaški Slatini.
o
Otroci so sodelovali na prireditvi Veseli vrtiljak v Šmarju pri Jelšah.
o
12. maja 2007 je bila izvedena zaključna prireditev FIT Slovenija.
o
Ob koncu projekta Čarobni svet lutk so v večnamenski dvorani v
Pristavi pri Mestinju pripravili prireditev z razstavo lutk.

Praznovanje 10. obletnice delovanja vrtca
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ŠOLSKO LETO 2007/2008
o
V Podčetrtku so bili organizirani 4 oddelki otrok, 2 oddelka prvega
starostnega obdobja in 2 oddelka drugega starostnega obdobja.
o
V Pristavi pri Mestinju sta delovala 2 oddelka, oddelek prvega in
drugega starostnega obdobja in tudi polovičen oddelek.
o
Prednostna naloga je bila Kurikulum za vrtce.
o
Sodelovali so v projektih Družimo in spoznajmo se, Malček
raziskovalček, Knjižni nahrbtnik, Moja igrača – Unicef, Skrivnostni
svet neznanega, Punčka iz cunj – Unicef, Mali bralček, Zlati sonček
in Podarimo s srcem.
o
Dodatni interesni dejavnosti sta bili pevski zbor in Ciciban planinec.
o
Na dan vrtca, zadnji petek v septembru, je bil organiziran obisk vrtca
Vrtec Trebnje.
o
Za najstarejši oddelek v Pristavi pri Mestinju je bil organiziran obisk
Škratove dežele v Slovenj Gradcu.
o
Za 2 oddelka drugega starostnega obdobja je bil izveden plavalni
tečaj v Termah Olimia ter zimovanje s tečajem smučanja na Arehu.
o
Za starejša oddelka otrok je bil organiziran obisk Hermanovega
brloga v Celju.
o
V sodelovanju s policijsko postajo Šmarje pri Jelšah je v mesecu maju
2008 za starejše otroke bil organiziran izlet na letališče Jožeta
Pučnika v Ljubljani.
o
Organizirano je bilo sodelovanje na prireditvah Veseli vrtiljak v
Šmarju pri Jelšah ter Ciciban poje v Rogaški Slatini.
o
Organizirana je bila razstava otroških likovnih del v Termah Olimia.
o
Strokovnim delavcem je bila omogočena udeležba na mednarodnem
sejmu Didakta v Stuttgartu.
o
V oddelkih v Pristavi pri Mestinju so organizirali dobrodelno prireditev,
zbrani denar so podelili Mali hiši za otroke na Pilštanju.

Nastop najmlajših otrok na dobrodelni prireditvi
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ŠOLSKO LETO 2008/2009
o
V Podčetrtku so bili organizirani 4 oddelki otrok, 2 oddelka prvega
starostnega obdobja in 2 oddelka drugega starostnega obdobja.
o
V Pristavi pri Mestinju so delovali 3 oddelki.
o
Prednostna naloga je bila Kurikulum za vrtce.
o
Sodelovali so v projektih Z majhnimi koraki v zdravo življenje, Bralni
nahrbtnik, Kje je doma tišina, Potovanje k sebi in okrog sveta,
Kraljestvo živali, FIT – Svet gibanja, svet veselja.
o
Na dan vrtca, zadnji petek v septembru, je bil organiziran obisk vrtca
Vrtec Celovec.
o
Za 2 oddelka drugega starostnega obdobja je bil izveden plavalni
tečaj v Termah Olimia ter zimovanje s tečajem smučanja na Arehu.
o
Organizirano je bilo sodelovanje otrok na prireditvi Veseli vrtiljak v
Šmarju pri Jelšah.
o
Organizirana je bila razstava otroških likovnih del v Termah Olimia.
o
Ob tednu otroka je bil organiziran jesenski Živ-Žav na temo
Prodajamo za gumbe.
o
Strokovnim delavcem je bila omogočena udeležba na mednarodnem
sejmu Didakta v Stuttgartu.
o
Otroci so se s plesno točko predstavili sodnikom Entente Florale.

Zaposleni skupaj z županom na jesenskem Živ-žavu
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ŠOLSKO LETO 2009/2010
o
V Podčetrtku so bili organizirani 4 oddelki otrok, 2 oddelka prvega
starostnega obdobja in 2 oddelka drugega starostnega obdobja.
o
V Pristavi pri Mestinju so delovali 3 oddelki.
o
Sodelovali so v projektih Igrajmo se z odpadnim materialom, Bralni
nahrbtnik, Zlati sonček, Lutka – moj prijatelj, To zmorem že sam,
Kraljestvo živali in Punčka iz cunj – Unicef.
o
OŠ Podčetrtek in Vrtec Podčetrtek sta se prvič vključila v mednarodni
projekt Pasavček – Red je vedno pas pripet.
o
Na dan vrtca, zadnji petek v septembru, je bil organiziran obisk vrtca
Vrtec Mornarček v Piranu.
o
V mesecu oktobru 2009 so otroci sodelovali na otvoritvi atletskega
stadiona.
o
V mesecu decembru 2009 so se otroci s točko predstavili ob odprtju
večnamenske športne dvorane v Podčetrtku.
o
Izveden je bil plavalni tečaj v Termah Olimia za 2 oddelka drugega
starostnega obdobja ter zimovanje s tečajem smučanja na Arehu.
o
Otroci najstarejšega oddelka so se udeležili »Kolesarčka«, ki je bil
organiziran program prometne vzgoje za najmlajše.
o
V sodelovanju s policijsko postajo Šmarje pri Jelšah je v mesecu maju
2010 za starejše otroke bil organiziran izlet na letališče Jožeta
Pučnika v Ljubljani.
o
Organizirano je bilo sodelovanje otrok na prireditvi Veseli vrtiljak v
Šmarju pri Jelšah.
o
Organizirana je bila razstava otroških likovnih del v hotelu Breza v
Termah Olimia.
o
Strokovnim delavcem je bila omogočena udeležba na mednarodnem
sejmu Didakta v Kölnu.
o
V mesecu juliju 2010 je bila podpisana pogodba o začetku gradnje
novega vrtca v Podčetrtku.

Strokovna ekskurzija zaposlenih v Piran
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ŠOLSKO LETO 2010/2011
o
V vrtcu v Podčetrtku so bili organizirani 4 oddelki otrok, 2 oddelka
prvega starostnega obdobja in 2 oddelka drugega starostnega
obdobja.
o
V Pristavi pri Mestinju so delovali 3 oddelki.
o
Sodelovali so v projektih Bibanke, Igre prijateljstva, Gibamo se radi,
Potovanje k sebi in okrog sveta – Unicef, Zdravje v vrtcu, Zlati
sonček, Varno s soncem, Pasavček, Kraljestvo živali, Knjigobube, To
je moja igrača.
o
Kot novost nadstandardnega programa je bilo zgodnje uvajanje
angleščine. Program je bil operativno zasnovan na aktivnostih, ki so
potekale enkrat tedensko v 3 oddelkih v Podčetrtku in v 2 oddelkih v
Pristavi pri Mestinju. Nadstandardni program je financirala Občina
Podčetrtek.
o
Na dan vrtca, zadnji petek v septembru, je bil organiziran obiska vrtca
Vrtec Duplek.
o
Izvedli smo plavalni tečaj v Termah Olimia za 2 oddelka drugega
starostnega obdobja ter zimovanje v naravi s tečajem smučanja na
Arehu.
o
Oddelek najstarejših v Pristavi pri Mestinju je izvedel zaključek
projekta Čebelarstvo nekoč in danes.
o
Organizirano je bilo sodelovanje na prireditvi Veseli vrtiljak v Šmarju
pri Jelšah.
o
Organizirana je bila razstava otroških likovnih del v hotelu Breza v
Termah Olimia.
o
Strokovnim delavcem je bila omogočena udeležba na mednarodnem
sejmu Interpedagogika v Salzburgu.
o
7. maja 2011 je potekalo odprtje novih prostorov vrtca pri Osnovni
šoli Podčetrtek. Otvoritve se je udeležil tudi tedanji minister dr. Igor
Lukšič, kulturni program pa je povezoval ravnatelj mag. Darko
Pepevnik.

Otvoritev novih prostorov vrtca v Podčetrtku
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Nastop najmlajših ob otvoritvi novih prostorov

Darilo ministru iz rok ravnatelja mag. Darka Pepevnika
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ŠOLSKO LETO 2011/2012
o
V Podčetrtku je bilo organiziranih 5 oddelkov, v Pristavi pri Mestinju
3 oddelki. Septembra 2011 je bilo v Podčetrtku 85 otrok, v Pristavi pri
Mestinju pa 51 otrok, skupaj 136 otrok.
o
V 2 oddelkih smo izvajali obogatitveno dejavnost zgodnje uvajanje
tujega jezika – angleščina.
o
V mesecu septembru 2011 smo sodelovali na otvoritvi kolesarske
steze Pristava pri Mestinju – Podčetrtek.
o
V mesecu marcu 2012 je bilo izvedeno zimovanje s smučarskim
tečajem na Arehu in v mesecu juniju 2012 je bil organiziran plavalni
tečaj v Termah Olimia.
o
Sodelovali so v projektih Zdravje v vrtcu, Hop skok poskok, Igrajmo
se bibarije, Varno s soncem, Zlati sonček, Unicefov projekt Potovanje
k sebi in okrog sveta, Bralni nahrbtnik, Kraljestvo živali.
o
Udeležili so se mednarodnega strokovnega sejma Didakta v
Hannovru.
o
21. septembra 2011 je bilo v Termah Olimia srečanje ravnateljev
vrtcev Slovenije. Otroci so se ravnateljem predstavili s plesno točko
Dan na travniku.
o
V mesecu marcu 2012 je bila organizirano odprtje šestega oddelka v
Podčetrtku.
o
Otroci so sodelovali v akciji Smetovno povabilo, ki jo je časopis
Nedelo organiziralo skupaj z društvom Ekologi brez meja in so osvojili
1. mesto.
o
Organiziran je bil izlet otrok starejših oddelkov skupaj s starši v
Arburetum in Kekčevo deželo.
o
Organizirano je bilo sodelovanje na prireditvi Veseli vrtiljak.
o
Vrtec je praznoval 40 let.

Obisk pri najmlajših v času tradicionalnega medenega zajtrka
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Ravnatelj mag. Darko Pepevnik s prvo generacijo vrtca

Prve strokovne delavke v vrtcu Podčetrtek
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ŠOLSKO LETO 2012/2013
o
V Podčetrtku je delovalo 6 oddelkov, v Pristavi pri Mestinju 3 oddelki,
skupaj 154 otrok.
o
Prednostna naloga je bila Razvijanje zgodnje pismenosti v vrtcu.
o
Sodelovali so v projektih Mali sonček in Kraljestvo živali.
o
Obogatitvene dejavnosti so bile zgodnje uvajanje tujega jezika –
angleščina v dveh najstarejših oddelkih.
o
Organizirano je bilo zimovanje s smučarskim tečajem na Arehu in
plavalni tečaj v Termah Olimia.
o
6. septembra 2012 so otroci s plesno točko nastopili na srečanju
članov društev pokrajinske zveze upokojencev Celje, ki jo je obiskal
predsednik države Danilo Turk.
o
Na dan vrtca, zadnji petek v septembru, je bil organiziran obisk vrtca
Vrtec Welzenegg v Avstriji.
o
13. oktobra 2012 so otroci sodelovali na prireditvi ob obnovitvi stare
šole, ki sta se ga udeležila tedanji minister za kmetijstvo in okolje
Franc Bogovič ter tedanji minister za notranje zadeve dr. Vinko
Gorenak.
o
Za zaposlene je bil organiziran obisk vrtca in šole Montessori v
Zagrebu.
o
Šolo in vrtec je obiskala evropska poslanka dr. Romana Jordan.
o
Za otroke, ki ne obiskujejo vrtca, je bil izveden dan odprtih vrat.
o
V sodelovanju s policijsko postajo Šmarje pri Jelšah je bil v mesecu
juniju 2013 za starejše otroke organiziran izlet na letališče Jožeta
Pučnika v Ljubljani.
o
V mesecu juniju 2013 je vrtec obiskala evropska komisija Entente
Florale Europe, ki je ocenjevala kraj Podčetrtek. Podčetrtek so
razglasili za najlepši manjši kraj v Evropi.
o
Organizirano je bilo sodelovanje otrok na prireditvi Veseli vrtiljak in
občinski proslavi ob dnevu državnosti.

Nastop ob obisku komisije Entente Florale Europe
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ŠOLSKO LETO 2013/2014
o
V Podčetrtku je delovalo 6 oddelkov, šesti oddelek je bil s 1.
septembrom 2013 polovičen, obiskovali so ga 4 otroci. Oddelke v
Podčetrtku je obiskovalo 108 otrok. V Pristavi pri Mestinju so delovali
trije oddelki, skupno je bilo vključenih 50 otrok.
o
Obogatitvene dejavnosti so bile zgodnje uvajanje tujega jezika –
angleščina, zimovanje s smučarskim tečajem na Ribnici na Pohorju,
ter plavalni tečaj v Termah Olimia.
o
Sodelovali so v projektih Mali sonček, Varno s soncem in Bibin
nahrbtnik. Vrtec je sodeloval v programu Etika in vrednote v vzgoji in
izobraževanju.
o
Ob dnevu vrtca je bil organiziran obisk vrtca Vrtec Lepoglava na
Hrvaškem.
o
Oblikovan je bil pevski zbor delavcev vrtca in šole, ki ga je vodila
sodelavka Mihaela Pihler. Pevski zbor se je predstavil na
dobrodelnem koncertu ter srečanju upokojenih delavcev vrtca in šole.
o
Strokovna delavka je sodelovala na posvetu dobre prakse in
predstavljala naš vrtec s plakatom Škatle, škatlice.
o
Za zaposlene je bila v mesecu aprilu 2014 organizirana hospitacija v
VVO – Centra za avtizem v Zagrebu.
o
V mesecu maju 2014 je bila organizirana zbiralna akcija za prizadete
v poplavah na Balkanu. Zbrana pomoč je bila odpeljana s kombijem
na OŠ Filipa Višnjića v Moroviču, podružnična šola Jamena.
o
Otroci so sodelovali na Veselem vrtiljaku v Šmarju pri Jelšah.

Strokovna ekskurzija v Lepoglavo
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ŠOLSKO LETO 2014/2015
o
V Podčetrtku je delovalo 6 oddelkov, v Pristavi pri Mestinju 3 oddelki,
skupaj je bilo vključenih 157 otrok.
o
Prednostna naloga je bila Gibanje za zdravje.
o
1. septembra 2014 je potekala svečana otvoritev energetsko
prenovljene šolske stavbe v Podčetrtku, na otvoritvi so se predstavili
tudi otroci.
o
Sodelovali so v projektih Mali sonček, Varno s soncem, Galerija ter
Etika in vrednote.
o
Obogatitvene dejavnosti – nadstandardi programi so bili zgodnje
uvajanje tujega jezika angleščine, ki so ga izvajale vzgojiteljice v
najstarejši oddelkih, zimovanje s smučarskim tečajem je bilo
izvedeno na Ribnici na Pohorju ter plavalni tečaj v Termah Olimia.
o
V petek, 3. oktobra 2014, na dan vrtca, je bil organiziran obisk vrtcev
Vrtec Ormož in Vrtec Ljutomer.
o
Organizirano je bilo sodelovanje na prireditvi Veseli vrtiljak v Šmarju
pri Jelšah.
o
Strokovnim delavcem je bila omogočena udeležba na mednarodnem
sejmu Interpedagogika na Dunaju v mesecu novembru 2014.
o
Takratni ravnatelj mag. Darko Pepevnik je izdelal samoevalvacijsko
poročilo Gibalna aktivnost in status prehranjenosti otrok Vrtca
Podčetrtek starih od 4 do 6 let.
o
Oddelki v Pristavi pri Mestinju so v mesecu marcu 2015 pripravili
zaključek projekta Galerija.
o
Najstarejši oddelek v Podčetrtku je sodeloval na tehniškem dnevu
osnovne šole.
o
Otroci so sodelovali na likovnem natečaju Škrati v otroškem svetu,
kjer je eden izmed otrok je prejel priznanje.

Strokovni delavci na mednarodnem sejmu Interpedagogike
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ŠOLSKO LETO 2015/2016
o
V Podčetrtku je delovalo 6 oddelkov, v Pristavi pri Mestinju 2 oddelka.
o
Prednostna naloga je bila Gibanje za zdravje.
o
Sodelovali so v projektih Mali sonček in Skrbimo za zdravje ter
program Etika in vrednote.
o
Obogatitvene dejavnosti – nadstandardi programi so bili zgodnje
uvajanje tujega jezika angleščine, ki so ga izvajale vzgojiteljice v
najstarejši oddelkih, zimovanje s smučarskim tečajem je bilo
izvedeno na Ribnici na Pohorju ter plavalni tečaj v Termah Olimia.
o
14. oktobra 2015 je v vrtcu potekal Regijski aktiv ravnateljic in
ravnateljev vrtcev.
o
13. novembra 2015 so delavci vrtca obiskali sejem Interpedagogika
v Salzburgu.
o
V mesecu decembru 2015 so vrtec obiskale ravnateljice vrtca Ormož,
Ljutomer in Lendava.
o
S plesno točko so otroci sodelovali na prednovoletnem srečanju
župana Občine Podčetrtek s starejšimi občani.

Nastop za starejše občane v domu upokojencev

Obisk ravnateljic v Vrtcu Podčetrtek
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ŠOLSKO LETO 2016/2017
o
Po 25 letih ravnateljevanja je mag. Darko Pepevnik svoje mesto
predal gospe Sonji Švajger.
o
V Podčetrtku je delovalo 6 oddelkov, v Pristavi pri Mestinju 3 oddelki,
skupaj je bilo vključenih 149 otrok.
o
Prednostna naloga je bila Gibanje za zdravje.
o
Sodelovali so v projektih Mali sonček, Skrbimo za zdravje, Punčka iz
cunj, Skrb za zobe, Varno s soncem ter Etika in vrednote.
o
Obogatitvene dejavnosti – nadstandardi programi so bili zgodnje
uvajanje tujega jezika angleščine, ki so ga izvajale vzgojiteljice v
najstarejši oddelkih, zimovanje s smučarskim tečajem je bilo
izvedeno na Ribnici na Pohorju ter plavalni tečaj v Termah Olimia.
o
V petek, 30. septembra 2016, na dan vrtca, je bil organiziran obiska
vrtca Vrtec Bled.
o
6. decembra 2016 je potekala slavnostna otvoritev mansardnih
prostorov v vrtcu.
o
Organizirano je bilo sodelovanje otrok na prireditvi Veseli vrtiljak v
Šmarju pri Jelšah.

Prispevek v časopisu o spremembi pri ravnateljevanju
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ŠOLSKO LETO 2017/2018
o
V Podčetrtku je delovalo 6 oddelkov, v Pristavi pri Mestinju 3 oddelki.
Vse skupaj je vrtec obiskovalo 154 otrok.
o
Prednostni nalogi sta bili Gibanje za zdravje in Radi pojemo in
plešemo.
o
Sodelovali so v projektih Mali sonček, Skrbimo za zdravje, Punčka iz
cunj, Potovanje k sebi in okrog sveta, Turizem in vrtec, Pomahajmo
v svet – Fini, Varno s soncem, Z gibanjem do zdravja, Vikend
nahrbtnik, Bralna značka, IP – kdo sem jaz in kaj zmorem, To je moja
igrača, Čarobni svet glasbe.
o
Obogatitvene dejavnosti – nadstandardi programi so bili zgodnje
uvajanje tujega jezika angleščine, ki so ga izvajale vzgojiteljice v
najstarejši oddelkih, zimovanje s smučarskim tečajem je bilo
izvedeno na Ribnici na Pohorju ter plavalni tečaj v Termah Olimia.
o
V petek, 29. septembra 2017, na dan vrtca, je bil organiziran obisk
vrtca Vrtec Cerklje na Gorenjskem.
o
V mesecu oktobru 2017 so se najstarejši oddelki udeležili tehniškega
dne v osnovni šoli.
o
Strokovna delavka se je udeležila 14. strokovnega posveta Supra z
naslovom Dobre prakse v vrtcu in predstavila strokovni članek
Portfolio z zgodbo o uspehu.
o
V sodelovanju s policijsko postajo Šmarje pri Jelšah je v mesecu maju
2018 za starejše otroke bil organiziran izlet na letališče Edvarda
Rusjana v Mariboru.
o
V mesecu juniju 2018 je bilo izvedeno športno popoldne za vse
otroke.
o
Organizirano je bilo sodelovanje na prireditvi Veseli vrtiljak v Šmarju
pri Jelšah in dobrodelnem koncertu OŠ Podčetrtek.

Obisk letališča v Mariboru
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ŠOLSKO LETO 2018/2019
o
Po 23 letih vodenja vrtca je vodja vrtca Herta Počivavšek svoje mesto
predala gospe Urški Sovinc.
o
V Podčetrtku je delovalo 7 oddelkov, v Pristavi pri Mestinju pa 3
oddelki, skupaj je vrtec obiskovalo 168 otrok.
o
Prednostne naloge so bile Gibanje za zdravje, Radi pojemo in
plešemo ter Komunikacija in razvoj govora.
o
Sodelovali so v projektih Mali sonček, Varno s soncem, Pasavček,
Veseli bralček, Mali raziskovalec, Turizem in vrtec, Korak za korakom
do opismenjevanja, Bralčkova torbica, Glasbena skrinjica, Minkina
pravljična torbica ter Svet pravljic in domišljije.
o
Obogatitvene dejavnosti – nadstandardi programi so bili zgodnje
uvajanje tujega jezika angleščine, ki so ga izvajale vzgojiteljice v
najstarejši oddelkih, zimovanje s smučarskim tečajem na Ribnici na
Pohorju ter plavalni tečaj v Termah Olimia.
o
V petek, 28. septembra 2018, na dan vrtca, je bil organiziran obisk
zasebnega vrtca Vrtec Montessori v Ljubljani.
o
Organizirano je bilo sodelovanje na prireditvi Veseli vrtiljak v Šmarju
pri Jelšah in dobrodelnem koncertu OŠ Podčetrtek ter na prireditvi
Vino in Čokolada, kjer je bil omogočen ogled čokoladnice v Olimju ter
pripravljene likovne razstave.
o
Otroci so sodelovali na likovnem natečaju 14. Cici umetnije.
Strokovna delavka in eden izmed otrok sta prejela priznanje.
o
Strokovna delavka je objavila strokovni članek v reviji Educa z
naslovom Gradimo vez družina – skupina.
o
Najstarejši oddelek otrok je prejel priznanje za sodelovanje na
vseslovenski akciji Svetovni dan habitata.

Dobrodelni koncert z udeležbo predsednika Boruta Pahorja
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ŠOLSKO LETO 2019/2020
o
V Podčetrtku je bilo 7 oddelkov, v Pristavi pri Mestinju 3 oddelki,
skupaj je vrtec obiskovalo 176 otrok.
o
Prednostni nalogi sta bili Načrtovanje in Naše zdravje – naša skrb.
o
Sodelovali so v projektih Varno s soncem, Mali sonček, To sem jaz,
to si ti, Malček bralček, Turizem in vrtec, Raziskovalni nahrbtnik,
Glasbeni nahrbtnik, Punčka iz cunj.
o
Obogatitvene in dodatne dejavnosti so bile zgodnje uvajanje tujega
jezika angleščine v treh najstarejših oddelkih, ki so ga izvajale
vzgojiteljice, zimovanje predšolskih otrok z začetnim smučarskim
tečajem na Ribnici na Pohorju, prilagajanje na vodo v Termah Olimia
in drsanje na drsališču v Podčetrtku. Kot dodatna dejavnost je
otrokom bil ponujen pevski zbor.
o
Na dan vrtca je bil organiziran obisk vrtca Vrtec Škofja Loka.
o
V sodelovanju z Atletsko zvezo Slovenije je bil izveden množični tek.
o
Otroci so mesečno obiskovali Dom Upokojencev Šmarje pri Jelšah.
o
Otroci so sodelovali na dobrodelnem koncertu v večnamenski
dvorani v Podčetrtku.
o
Vrtec je v času od 16. marca 2020 do 15. maja 2020 zaradi epidemije
Covid-19 zaprl svoja vrata in omogočal le nujno varstvo otrok.

Nastop otrok na dobrodelni prireditvi

Udeležba otrok na množičnem teku
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ŠOLSKO LETO 2020/2021
o
V Podčetrtku je bilo organiziranih 8 oddelkov, v Pristavi pri Mestinju
3 oddelki, skupaj je vrtec obiskovalo 193 otrok.
o
Prednostni nalogi sta bili Jaz in ti – mi vsi ter Priložnosti in izzivi
učenja v sodobnem času z vidika otroka in odraslih.
o
Na strokovnem aktivu je bila oblikovana vizija vrtca.
o
Sodelovali so v projektih Mali sonček, Zdravje v vrtcu, Knjiga moja
Prijateljica, Iz vrtca v šolo, Neon, Turizem in vrtec, Tradicionalni
slovenski zajtrk, Erasmus+, Pasavček, Varno s soncem, Gozdni
vrtec, Punčka iz cunj, Potovanje k sebi in okrog sveta, Spodbujamo
prijateljstvo, NTC sistem učenja.
o
Obogatitvene dejavnosti so bile prvič drsam v sodelovanju z občino
in TIC Podčetrtek, zimovanje in začetni tečaj smučanja Ribnica na
Pohorju, prilagajanje na vodo in igra z vodo v Termah Olimia ter
zgodnje uvajanje angleščine v treh najstarejših oddelkih.
o
Izveden je bil natečaj za logotip Vrtca Podčetrtek, kjer je 4 članska
komisija izbrala logotip vrtca.
o
7. maja 2021 je potekalo praznovanje 10. obletnice novih prostorov.
o
Organizirana je bila udeležba otrok na množičnem teku.
o
Vrtec se je vključil v mrežo gozdnih šol in vrtcev.
o
V okviru promocije zdravja na delovnem mestu je bila izvedena akcija
»Zbiramo skupne kilometre«, kjer je bilo zbranih 990,39 km.
o
Vrtec je bil zaradi epidemije Covid-19 dvakrat zaprt, omogočeno je
bilo le nujno varstvo otrok. Nujno varstvo se je izvajalo od 26. oktobra
2020 do 26. januarja 2021 in od 1. aprila 2021 do 9. aprila 2021.

Praznovanje 10. obletnice v novih prostorih vrtca
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5. DANAŠNJE DEBLO VRTCA
Vsi zaposleni se med seboj povezujemo, se ves čas izobražujemo,
izmenjujemo svoja znanja in izkušnje. Delo v vrtcu je zahtevno, pomembno je
medsebojno sodelovanje in pripravljenost pomagati drug drugemu. Le človek,
ki ljubi svoj poklic oziroma poslanstvo, je lahko kos vsem izzivom. Vedno bolj
se zavedamo, kako je pomemben in potreben vsak posameznik, ki je vključen
v proces, da je deblo vrtca lahko tako močno, kot je naše.
Vseh 40,75 zaposlenih skupaj vsak delovni dan poskrbimo, da vrtec je varen,
prijazen, igriv, nahranjen in čist.

Strokovni delavci v šolskem letu 2021/2022
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Z mesecem majem 2022 so v vrtcu Podčetrtek zaposleni naslednji:
Priimek in ime zaposlenega
Švajger Sonja
Sovinc Urška
Vrešak Mojca
Starček Erjavec Katja
Dobravc Monika
Brezinščak Nastja
Peperko Mateja
Izda Branka
Vrbek Klemen
Šeligo Polonca
Sovič Teodora
Plevnik Ana (bolniški stalež)
nadomešča jo Lipošek Katja
Osojnik Tanja
Strašek Maja
Misja Tadeja
Kampuš Mirjam
Koprivc Dragica
Kajba Anica
Kovač Vesna
Košak Švigelj
Andreja (bolniški stalež)
nadomešča jo Kovačič Špela
Pungartnik Tina
Guzej Barbara
Strašek Maja
Plemenitaš Mojca
Mraz Mateja (bolniški stalež)
nadomešča jo Čoh Kaja
Kučiš Marjeta
Kladnik Sanja
Fric Karmen
Ilić Violeta
Kokot Polona
Kokot Darja
Šuc Jana
Hostnik Meta
Mordej Mateja
Jurak Zdenka
Humski Darko
Kovač Aleš
Agrež Alenka
Stipčič Tkalec Bernarda
Kolar Andreja
Zorenč Vesna
Alegro Mojca
Grobelšek Irena
Jesih Nada
Kumperger Magda
Vizjak Branka

Delovno mesto
ravnateljica
pomočnica ravnateljice za vrtec
svetovalna delavka
svetovalna delavka in izvajalka DSP
organizatorica prehrane za vrtec
logopedinja
tajnica
vzgojiteljica
vzgojitelj - pomočnik vzgojitelja
vzgojiteljica
vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
vzgojiteljica
vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
vzgojiteljica
spremljevalka otroka
vzgojiteljica
vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice
finančnica
hišnik
kuhar
kuharica
kuharica
kuharica
kuharica
čistilka
čistilka
perica
čistilka
čistilka
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6. DANAŠNJA KROŠNJA VRTCA
Danes, po 50 letih, se delo v vrtcu z več vidikov zelo razlikuje od začetnih let. V
posameznem oddelku sta prisotna dva strokovna delavca, v oddelkih je število
otrok načrtovano po Pravilniku o normativih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje. Delo v oddelkih načrtujemo in izvajamo v skladu s
Kurikulumom za vrtce.
Delo v vrtcu že dolgo ni več samo varovanje otrok. Spoznanje, da je predšolsko
obdobje najpomembnejše v razvoju človeka, nas žene naprej. Biti vzgojitelj je
poslanstvo. Je čast in odgovornost. Ustvarjamo učečo se skupnost, odzivamo
se na tok dogodkov v vrtcu, se izobražujemo in smo drug drugemu v oporo.
Vsak oddelek ima svoj ritem, rutino, del avtonomije, hkrati pa z drugimi oddelki
sestavlja krošnjo vrtca. Lepo je biti vzgojitelj in vedenje, da imaš ob sebi dobro
ekipo sodelavcev, nas žene naprej.
S sodelavci prihajamo v službo nasmejani, razigrani in čuteči. Delimo nežne
objeme in tople besede, hkrati pa skrbimo za nenehno učenje, s katerimi bomo
uvajali spremembe, ki jih od nas pričakuje današnji čas. Vsak od nas je
pomemben in vsak dodaja svoj delež h krošnji drevesa, katera je pričela rasti v
letu 1972.

Mi smo drevo z veliko krošnjo

V jubilejnem letu Vrtec Podčetrtek s 1. majem 2022 obiskuje 208 otrok v 12
oddelkih celodnevnega programa. Predšolsko vzgojo izvajamo na dveh
lokacijah, v oddelkih v Podčetrtku in Pristavi pri Mestinju. Gre za sodobne in
dobro opremljene prostore s pripadajočimi zunanjimi površinami.
Na obeh lokacijah imajo otroci možnost gibanja na terasi, zunanjem igrišču,
šolskem igrišču in stadionu. Umestitev v lepo zeleno okolje otrokom omogoča
opazovanje, raziskovanje, spoznavanje narave in kraja.

46

Prednostni nalogi vrtca se povezujeta z vizijo vrtca in jo nadgrajujeta. Namen
prednostne naloge Jaz in ti – mi vsi je spoznavanje ožjega in širšega
družbenega in kulturnega okolja. Pri prednostni nalogi Priložnosti in izzivi
učenja v sodobnem času z vidika otroka in odraslih želimo dati poudarek vlogi
odraslih in pomenu odnosne kompetence v povezavi z raznolikostjo učenja in
igre otrok v vrtcu.
Omogočene so obogatitvene dejavnosti: zgodnje uvajanje tujega jezika
angleščine v štirih najstarejših oddelkih, prvič drsam, zimovanje in začetni tečaj
smučanja na Ribnici na Pohorju, obisk Čokoladnice v Olimju ter prilagajanje na
vodo in igre z vodo v Termah Olimia. Vseh dejavnostih ne bi mogli izvesti brez
podpore Občine Podčetrtek in uspešnega sodelovanja z lokalnimi institucijami.
Za popestritev posameznih dni, strokovni delavci v oddelke povabijo starše,
stare starše in druge goste, ki z nami preživijo dan v vrtcu.
Projekti in programi, ki jih v letošnjem letu izvajamo so: Gozdni vrtec, Mali
sonček, Zdravje v vrtcu, Iz vrtca v šolo, Neon, Tradicionalni slovenski zajtrk,
Varno s soncem, Spodbujamo prijateljstvo, Pravljična joga in Barve okoli nas.
Strmimo k temu, da so otroci ustvarjalni, samozavestni, inovativni, kreativni,
odgovorni in samostojni ter, da jim po najboljših močeh pomagamo pri pripravi
na spreminjajoči se svet. Staršem pa želimo zaposleni pripomoči k zdravemu
razvoju in napredku njihovih otrok.
S skupnimi močmi bo naše drevo še naprej rastlo in širilo svoje veje, naša
skupna pot pa naj bo še najprej polna lepih doživetij in prijetnih spominov.
Pomočnica ravnateljice za vrtec
Urška Sovinc

Logotip Vrtca Podčetrtek
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7. HIMNA VRTCA
Ideja o lastni himni vrtca je nastala v šolskem letu 2020/2021, kjer je potekal
izbor avtorskih besedil skupaj z uglasbitvijo, ki so jih napisali strokovni delavci
vrtca. Izbirali smo med tremi avtorskimi besedili.
Za himno našega Vrtca Podčetrtek je bila z večinskim glasovanjem zaposlenih
izbrana pesem avtorice besedila Mirjam Kampuš, ki je v prvi vrsti želela, da je
pesem hitro prepoznavna, saj je namenjena otrokom. Vsebinsko je združila
najpomembnejše vrednote, naš kraj Podčetrtek ter s preprostostjo omogočila
vključenost otrok vseh starosti z željo, da se pesem občuti in čuti kot
povezovalna. Notni zapis je pripravila naša sodelavka v Osnovni šoli
Podčetrtek, profesorica glasbene umetnosti Mihaela Pihler.
V letošnjem šolskem letu so se otroci spoznali s himno, jo vzeli za svojo in jo
radi prepevajo.

Majhni smo, a kaj zato? V srcu smo veliki!
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Besedilo in notni zapis himne Vrtca Podčetrtek
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8. CVETOVI IN SADOVI OTROŠKE DOMIŠLJIJE
Otroci s svojo vedoželjnostjo, iskrenostjo, igrivostjo in brezskrbnostjo bogatijo
nas in naše drevo, kot cvetovi ter sadovi. Naj vas cvetovi in sadovi otroške
domišljije ob odgovorih na zastavljena vprašanja ponesejo v brezskrbni svet.
Kakšen je naš vrtec?
»Lep, super je, odličen.« Lija, 6 let
»Lep in velik.« Oskar, 5 let
»Lep, ker noter živijo otroci.« Alina, 5 let
»Lep, pobarvan je z zeleno in belo.« Peter, 4 leta
»Naš vrtec je čudovit in super.« Lucija, 7 let
»Vrtec je poln igrač in knjig.« Gabriel 6 let
»Iz lesa, pa veliko knjig ima.« Eli 4 leta
»Lep je, zdrav in vesel.« Tomy, 4 leta
»Poln stvari.« Evelin, 4 leta
»Izgleda tak kot hiša.« Lazar, 5 let

Čutna pot
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Kdo hodi v vrtec, koga vse srečamo v vrtcu?
»Vzgojiteljice, otroci, srečamo gospe čistilke, hišnika.« Neža, 5 let
»Otroci in šolarji, vzgojiteljice, srečamo pa hišnika, kuharje, čistilke.« Andraž, 4 leta
»Otroci, majhni otroci, vzgojiteljice, gospod Darko in gospod župan.« Špela, 7 let
»Vzgojiteljice, učitelji, malčki, pa velike skupine, veš, da so dojenčki malčki.« Tia, 4 leta
»Vzgojiteljice, sošolci pa sošolke, ko jih ene poznam.« Vanja, 4 leta
»Malčki, otroke, sestrice, vzgojiteljice.« Lija, 6 let

Poslušanje pravljice v gozdu

Raziskovanje na travniku
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Za kaj si hvaležen v vrtcu?
»Ker, če ti kdo kaj da, moreš reči hvala.« Jaka, 5 let
»Hvaležna sem za tobogan.« Ema, 5 let
»Ker mi pomaga, da me čuva pred dežjem, ker ima streho, pa da lahko gledam ven, ker
so okna.« Peter, 4 leta
»Ker me nekdo včasih pocarta.« Maruša, 3 leta
»Za flomastre, ker enih takih nimamo doma.« Špela, 7 let
»Da lahko jem in pijem in lahko grem vem.« Eli, 4 leta
»Za igro, da gremo v gozd in igrišče.« Lija, 6 let
»Ker je v vrtcu lepo, ker nas je zelo veliko.« Oskar, 5 let
»Da lahko rožice nabiram, take – čajeve.« Julija, 4 leta
»Da pridemo v vrtec, da se igramo in objemamo, če ti kdo kaj v vrtcu da, vzgojiteljice ali
otroci, če ti kdo posodi igračo sem hvaležna v vrtcu.« Sofija, 3 leta
»Zato, ker je lep. Hvala, ker skrbiš za nas!« Tjan, 6 let

Projekt Mali sonček

Kaj v vrtcu najraje počneš?
»Najraje se igram z lesenimi kockami.« Andraž, 4 leta
»Igram, kocke zlagam, plešem, Nino cartam.« Maruša, 3 leta
»Kocke zlagam, avte vozim, rad ustvarjam v vrtcu.« Bine, 4 leta
»Se igram, rad rišem, rad sestavljam.« Jaša, 6 let
»Da se zabavamo in družimo in da se imamo radi.« Izabela 6 let
»Tekam po igrišču.« Kevin, 4 leta
»Igramo se, ko rečeš »gremo jest«, gremo jest, zunaj se igram, se vozim, v vrtcu rišem,
rada jem v vrtcu, spat grem rada.« Pika, 3 leta
»Bedim.« Nala, 4 leta
»Plešem in pojem.« Tim, 5 let
»Ko se igram strelastiko, ko se igram v avtodomu, pa na kmetiji, ko se igram z duplo
kockami in včasih, ko kaj ustvarjam.« Gabriel 6 let
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Katero željo bi povedal vrtcu, ki praznuje rojstni dan?
»Vrtcu želim, da bi se lepo imel, pa da bo še stal 100 let.« Lija, 6 let
»Želim mu darilo, igrače, stole, mize, umivalnik.« Jakob, 6 let
»Želim mu lepo streho, pa da bi otroci radi hodili v vrtec.« Oskar, 5 let
»Jaz bi srčka narisala, pa zaželela, da bi mu nabrala rožice pa dala darilo.« Eli, 4 leta
»Da bi bil vesel, zdrav, da bi bil ponosen na nas, ko bi šli v vrtec.« Neža, 5 let
»Vse najboljše.« Alina, 5 let
»Da bi bil lep, čudovit.« Peter, 4 leta
»Da bi se imeli radi, pa da bi bili veseli.« Andraž, 4 leta
»Želim mu slike, risbice od otrok.« Tomy, 4 leta
»Vrtcu želim, da bi bil zdrav in vesel.« Lucija, 7 let
»Vse najboljše za tvoj rojstni dan, čestitam.« Nina, 3 leta
»Vse najboljše, da boš priden in zdrav.« Tea, 6 let
»Vse najboljše, želim ti, da ti naredim torto.« Bine, 4 leta
»Da je vesel, ker stoji tukaj v Podčetrtku, da bo bil vesel, ko bo dobil nove igrače notri.«
Gabriel, 6 let
»Želim mu, da bi bil vesel, zdrav, da so otroci hvaležni za vrtec.« Špela, 7 let
»Želim, da bi bil zdrav, vesel, ko so otroci tu.« Jaša, 6 let
»Želim mu, da je lep in vesel.« Ema, 5 let
»Da bo srečen, ko bodo prišli novi otroci.« Gregor, 6 let
»Vse najboljše, rada ga imam.« Evelin, 4 leta
»Želim mu torto, mami zna pečti torte, mi je že spekla in je bila ful dobra, lahko mu
zapojem Happy Birthday.« Jerneja, 6 let

Vse najboljše!
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9. ZAHVALA
Iskreno se zahvaljujemo Občini Podčetrtek in županu Občine Podčetrtek
gospodu Petru Misji za ves posluh in pomoč skozi vsa leta, ker nam omogoča
celostno delovanje, varstvo in vzgojo otrok.
Posebna zahvala gre vsem skupaj in vsakemu zaposlenemu, ki je ustvarjal in
ustvarja zgodbo v Vrtcu Podčetrtek. Vsi se zavedamo, da vzgajamo za
prihodnost.
Hvala vsem našim najmlajšim, ki so zares vredni vsega našega truda, časa,
potrpežljivosti, dela in vzgoje.
Hvala vsem, ki ste se pridružili našemu praznovanju ob 50-letnici vrtca.
Želimo si, da bi vas naš vrtec tudi v prihodnje navduševal s svojo strokovnostjo,
odprtostjo, prijaznostjo in toplino.
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