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1 Uvod
Razvojni načrt vrtca je dokument, ki temelji na viziji razvoja vrtca za obdobje 2019-2024. Je strateški dokument, ki opredeljuje cilje, s pomočjo
katerih je izpolnjena vizija. Razvojni načrt je nastal v sodelovanju z zaposlenimi, starši in drugimi zainteresiranimi. Iz razvojnega načrta vrtca sledi
izvedbeni akt – Letni delovni načrt, v katerem so zapisane dejavnosti, s katerimi bo vrtec dosegel cilje.
Zakonska podlaga razvojnega načrta je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS 16/2007-UPBS, 36/2008, 58/2009,
20/2011), 48. in 49. člen.
Na podlagi razvojnih ciljev določamo operativne cilje v Letnem delovnem načrtu za posamezno šolsko leto in v Poslovnem načrtu za koledarsko
leto. Podlaga za načrtovanje razvojnih ciljev so prioritetne naloge na določenih področjih. Načrtovanje dejavnosti za doseganje ciljev poteka na
nivoju oddelkov (mikro raven), na nivoju enot (mezzo raven) ter na nivoju vrtca (makro raven). Pri oblikovanju razvojnega načrta smo upoštevali:











Ugotovitve zaposlenih na področju delovanja vrtca in organizacije dela (Swot analiza).
Ugotovitve mnenjskega vprašalnika za zaposlene.
Ugotovitve vprašalnika za starše o zadovoljstvu s storitvami vrtca.
Zgodovinsko ozadje vrtca in aktualno dogajanje v lokalni skupnosti.
Odzivi okolja: kulturne ustanove, vzgojno izobraževalne ustanove, ustanovitelj, združenja v katera je vrtec vključen.
Strokovne smernice v vzgoji in izobraževanju.
Odzivi in pobude otrok na dejavnosti, ki jih nudi vrtec.
Ugotovitve spremljav pedagoškega dela, načrtovane in realizirane izboljšave dela.
Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta.
Ugotovitve notranjih in zunanjih presoj sistema kakovosti.
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2 Koraki oblikovanja razvojnega načrta Vrtca Mornarček Piran

1. korak

•Razvojno načrtovanje – seznanitev zaposlenih s pomenom razvoja in strategijo priprave
razvojnega načrta
•Oblikovanje ožjega razvojnega tima

2. korak

•Swot analiza stanja Vrtca Mornarček Piran, pričakovanja zaposlenih, opredelitev naših vrednot
•Oblikovanje vizije vrtca
•Zbiranje pričakovanj staršev in zaposlenih (mnenjski vprašalniki)
•Opredelitev pričakovanj - metodološka obdelava vprašalnikov

3. korak

•Oblikovanje predloga vizije, prioritet in razvojnih ciljev (Razvojni tim)
•Seznanitev vseh zaposlenih s predlogom vizije, prioritet in razvojnih ciljev na Zboru delavcev in
Vzgojiteljskem zboru
•Oblikovanje Razvojnega načrta Vrtca Mornarček Piran (vodstvo in razvojni tim)
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3 Analiza stanja organizacije (Swot analiza – strokovni kolegij)

PREDNOSTI
Sledenje sodobnih smernicam predšolske vzgoje,
vpetost vrtca v okolje, izvedba dejavnosti v sodelovanju z
ustanovami v kraju,
pestra ponudba programa,
uravnoteženost ponudbe vseh kurikularnih področij,
permanentno izobraževanje strokovnega kadra,
prenos dobre prakse med sodelavci in vrtci,
vključevanje pridobljenih znanj v prakso,
popoldanski izmenski oddelek v vrtcu,
skrb za kakovost in prepoznavnost vrtca.
NEVARNOSTI
Neupoštevanje novih smernic in znanj, ki jih pridobimo na
seminarju,
zaiti v rutino svojega dela.

SLABOSTI
Pozornost nameniti didaktiki in metodiki posameznega področja
dejavnosti,
za načrtovanje dejavnosti na posameznih področjih dejavnosti je
potrebno poglobljeno razmisliti o opredelitvi ciljev (področje
umetnosti),
nameniti pozornost prikritemu kurikulu,
nameniti več pozornosti poglobljenemu spremljanju otrokovega
razvoja in napredka.

IZZIVI
Premišljeno načrtovanje izvedbenega kurikula cel dan bivanja
otroka v vrtcu,
uvesti dodatne dejavnosti za otroke v popoldanskem času,
uvesti delavnico za izdelavo aplikacij kamišibaj gledališča ter
izdelave pripomočkov in lutk,
urejanje senzorne sobe z novimi rekviziti,
izdelava mozaika za čutno pot,
popestriti dodatno dejavnost knjižnice na temo meseca.
Otroci:
v vrtcu organizirati izposojevalnico igrač,
nabava sredstev za igre z žogo (goli).
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Analiza stanja (Swot analiza-strokovni aktivi)
PREDNOSTI
Prenos teorije v prakso,
konstruktivna diskusija pri obravnavi strokovnih tem,
uspešna realizacija ciljev,
strpnost pri komunikaciji,
organizacijske oblike sestajanja strokovnega aktiva,
objavljen dnevni red dela aktiva, posledično boljša pripravljenost
članov.

SLABOSTI
Rutina dela na strokovnem aktivu,
razpršen pogled na obravnavano temo,
nekontinuirano podajanje informacij iz seminarjev in drugih
strokovnih srečanj članov strokovnih aktivov.

NEVARNOSTI
Pomanjkljiv prenos informacij med vzgojiteljem in vzg. –
pomočnikom vzgojitelja,
neurejene pešpoti za izvedbo dejavnosti v enoti Barčica.

IZZIVI
Obravnava aktualnih strokovnih tem na aktivih,
poglobljeno obravnavanje teme,
nove oblike sestajanja strokovnega aktiva,
obravnava aktualnih vzgojnih težav,
izdelati rokovnik terminov strokovnih aktivov v šolskem letu,
popoldanske termine strokovnih aktivov nameniti za obravnavo
strokovnih tem.
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Kakšen vrtec si želim (otroci)…

Želim si
trampolin
na
igrišču…

Želim si da
bi imeli
gole na
igrišču…

Želim si, da bi si
izposojali igrače
iz vrtca…

Želim si da bi se
iz mavrice po
lestvi spustili na
igrišče…

LANA
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Pričakovanja staršev (rezultati anketnega vprašalnika)…
Skrb za zdravo prehrano (vnašanje manj sladkorja, lokalna prehrana…).
Osveščanje staršev glede bolezni otrok in v povezavi s prisotnostjo otroka v vrtcu.
Velik poudarek na bivanju v naravi v vseh letnih časih.
Ponudba dodatnih dejavnosti v popoldanskem času.
Več sence na igrišču vrtca.
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4 Vizija in vrednote Vrtca Mornarček Piran

Rastemo za jutrišnji dan, ki naj bo z igrivostjo in
veseljem obsijan.
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Vrtec Mornarček Piran zagotavlja kakovostno predšolske vzgojo za vse
otroke vključene v vrtec na podlagi Kurikula za vrtce (1999). Pri izvajanju
predšolske vzgoje vrtec uporablja sodobne metode in oblike dela, pri tem
upoštevamo interese otrok, potrebe staršev in zaposlenih v vrtcu ter lokalne
skupnosti, v kateri vrtec deluje. Zaposleni s profesionalnim odnosom
ustvarjamo pogoje za otrokov celostni razvoj.
Zaposleni s svojo ustvarjalnostjo omogočamo otrokom različne oblike
izražanj ter jih pri tem spodbujamo, da se nanje odzovejo na sebi lasten
način. V vrtcu gradimo naš vsakdan na strpnosti in sožitju, razumevanju
različnosti ter enakopravnosti. V našem vrtcu je vsak otrok
najpomembnejši.
Prizadevamo si, da bi naše vrednote prenesli na generacije naših najmlajših.
Želimo si, da pridobljene izkušnje, znanje in vrednote otroci ponesejo s
seboj v odraslo življenje.
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5 Prioritete razvojnega načrta
1. Priprava učnega okolja, ki otroka spodbuja k razmišljanju, medsebojnemu sodelovanju in odnosu do lastnega učenja.
2. Razvijati trajnostne kompetence, da bomo posamezniki pridobili znanje, spretnosti in nazore, s katerimi bomo ustvarili in ohranili okolje, v
katerem si bodo želele živeti današnje kot tudi prihodnje generacije.
6 Razvojni cilji Vrtca Mornarček Piran
6.1 Pedagoški proces (neposredno delo z otroki)
• Omogočiti otrokom, da so aktivni udeleženci pri pripravi učnega okolja, ki spodbuja napredek na vseh razvojnih področjih.
• Ozaveščati in uresničevati naloge in strategije trajnostnega načina življenja ter omogočiti da otroci prevzemajo odgovornost za svoja dejanja.
6.2 Upravljanje s človeškimi viri (zaposleni)
• Razvijati strokovno in poklicno odgovornost ter organizacijsko kulturo na delovnem mestu.
6.3 Področje sodelovanja s starši
• Prepoznavati potrebe in pričakovanja staršev ter spodbujati partnerski odnos z namenom vzajemne skrbi za dobrobit otroka.
6.4 Sodelovanje z okoljem
• Vzpostaviti komunikacijo in interakcijo z okoljem v procesu spoznavanja kulturnega in naravnega ter družbenega okolja in ozaveščanja za
trajnostni razvoj.
6.5 Materialno/finančno področje
• Iskati nove možnosti za financiranje pri izvedbi projektov, podpore izvedbe kurikula in investicijsko vzdrževalnih del.
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7 Razvojni načrt po področjih
PODROČJE

RAZVOJNI CILJ

Omogočiti otrokom,
Pedagoški proces
(neposredno delo z da so aktivni
udeleženci pri
otroki)
pripravi učnega
okolja, ki spodbuja
napredek na vseh
razvojnih področjih.

DEJAVNOSTI ZA
DOSEGANJE CILJEV




PRIČAKOVANI REZULTATI

Otroci aktivno sodelujejo pri

urejanju zunanjih in notranjih
prostorov vrtca (tematski
kotički, vrtički, simbolne igre)
načrtovanje
strategij
za 
oblikovanje
multisenzornega
okolja (uporaba nestrukturiranih 
sredstev, senzorna soba, čutne
poti, svetlobna miza.



Ozaveščati in

uresničevati naloge in
strategije trajnostnega
načina življenja ter
omogočiti da

prevzema vedno
večjo odgovornost

Otroci se igrajo socialne igre, s
katerimi si pridobivajo znanja o
strpnosti in zdravih medosebnih
odnosih.
Otroci sodelujejo v projektu
Zdrav vrtec v zdravem mestu in
v dejavnostih programirane
zdravstvene vzgoje.





NOSILCI

Igralnice: oblikovani tematski
kotički glede na ideje in
interes otrok ter na aktualno
temo.
Zunanje površine: vrtički,
visoke grede, čutna pot.
Tematski igralni kotički,
simbolna igra na aktualno
temo na hodnikih vrtca (3x
letno).
Izdelani različni pripomočki in
sredstva za razvoj čutil v vseh
oddelkih vrtca.
Zapisani primeri dobre prakse
uporabe čutne poti in
dejavnosti v senzorni sobi
(zbirnik idej v mapi
strokovnega aktiva).
Strpna komunikacija med
otroki, vključevanje otrok v
proces vrednotenja in
samovrednotenja.
Izvajanje športnih uric 2x
tedensko (telovadnica, vrtec,
zunanje površine).
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Aktivno sodelujejo pri
obeležitvi okoljskih dnevov.
Sodelujejo v Unescovih
projektih s poudarkom na
kulturni in naravni dediščini






Izvedba športnega programa
Mali sonček.
1x letno izvedba javne športne
prireditve za predšolske
otroke, 3x letno izvedba
medgeneracijskih pohodov.
Izvedene dejavnosti projekta
Zdrav vrtec v zdravem mestu,
Varno s soncem, okoljskih
dnevov in Unesco projektov
(poročila strokovnih delavcev,
publikacija, spletna stran,
razstave, objave v medijih).
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PODROČJE
Upravljanje s
človeškimi viri
(zaposleni)

RAZVOJNI CILJ
•

Razvijati
strokovno in
poklicno
odgovornost ter
organizacijsko
kulturo na
delovnem mestu
(pripadnost timu).

DEJAVNOSTI ZA
DOSEGANJE CILJEV





Dosledno vnašanje
pridobljenega znanja v
strokovno delo.
Uporaba načel trajnostnega
razvoja pri svojem delu.
Uspešno povezovalno delovanje
deležnikov z namenom
nadgradnje in izboljšave dela.
Skrbi za zdravo in varno okolje
ter osebno zdravje (ozavešča in
uresničuje načine zdravega
načina življenja na delovnem
mestu).

PRIČAKOVANI REZULTATI









NOSILCI

Izpopolnjeno načrtovanje
ustreznega kurikula bivanja
otroka v vrtcu.
Izvedba kolegialnih hospitacij.
Izvajanje timskega pristopa
dela na nivoju oddelka in
vrtca.
Dobra komunikacija med
zaposlenimi in deležniki.
Prenos izkušenj in znanja med
sodelavci.
Sodelovanje v dejavnostih
promocije zdravja na
delovnem mestu.
Zmanjšanje bolniške
odsotnosti delavcev.
Osebna rast zaposlenih.
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PODROČJE
Sodelovanja s
starši

RAZVOJNI CILJ
•

Prepoznavati potrebe
in pričakovanja staršev
ter spodbujati
partnerski odnos z
namenom vzajemne
skrbi za dobrobit
otroka.

•
•
•

•

PODROČJE
Sodelovanje z
okoljem

•

DEJAVNOSTI ZA
DOSEGANJE CILJEV

PRIČAKOVANI REZULTATI

Tekoče obveščanje staršev
na oglasnih deskah in
spletni strani vrtca.
Vključevanje staršev v
izvajanje projektov.
Organizacija izobraževanj
za starše v skladu z
njihovimi pričakovanji in
potrebami.
Organizacija oblike
druženja s starši ob izbrani
strokovni temi.

•

RAZVOJNI CILJ

DEJAVNOSTI ZA
DOSEGANJE CILJEV

Vzpostaviti

komunikacijo in
interakcijo z okoljem v
procesu spoznavanja
kulturnega in
naravnega ter

družbenega okolja in
ozaveščanja za
trajnostni razvoj.

Sodelovanje s kulturnimi
ustanovami v kraju na
področju dejavnosti za
otroke in izobraževanja
odraslih.
Sodelovanjem z JP Okolje
Piran na področju okoljske
vzgoje.

NOSILCI

Večji obisk staršev udeleženih
staršev na formalnih srečanjih.
Višji procent oddanih anket o
zadovoljstvu staršev.
Zadovoljstvo staršev z
delovanjem vrtca.
Povečan vpis otrok v vrtec.

•
•
•

PRIČAKOVANI
REZULTATI





NOSILCI

1x letno ex tempore, obisk
galerije Monfort in Forma
vive ter postavitev zaključne
razstave v galeriji.
3x letno obisk Mestne
knjižnice ter postavitev
tematskih razstav.
Izvedba izobraževanja za
zaposlene na temo varovanja
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Sodelovanje z
ustanoviteljem

•
•
•

Sodelovanje z zdravstvenimi
in športnimi ustanovami.

Prepoznati spremembe in
izzive družbeno socialnega
okolja.
Predstavitev uspešnega
delovanja vrtca
ustanovitelju.
Zagotoviti finančno podporo
delovanja vrtca.












okolja ter obeležitve
okoljskih dnevov in akcij.
Izvedba delavnic na temo
zdravja in gibanja.
Zagotavljanje boljših
pogojev za mlade družine v
kraju.
Vključenost čim večjega
števila predšolskih otrok v
kraju v vrtec.
Pomoč staršem
(priseljencem) pri
vključevanjem v okolje.
V dogovoru z ustanoviteljem
ureditev prometnih poti v
okolici enote Barčica.
Financiranje popoldanskega
izmenskega oddelka.
Pridobiti več sredstev za
investicijsko vzdrževanje
vrtca.
Predstavitev pomembnosti
tržne dejavnosti vrtca
ustanovitelju zaradi
financiranja deleža
zaposlenih v kuhinji. Večji
delež zaposlenih v kuhinji
pomeni širšo oskrbo hrane v
lokalnem okolju (starejši in
socialno ogroženi).
Pridobitev sredstev za
obletnico vrtca.
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PODROČJE
Materialno/finančno •
področje

RAZVOJNI CILJ
Iskati nove možnosti za
financiranje pri izvedbi
projektov, podpore
izvedbe kurikula in
investicijsko vzdrževalnih
del.

PRIČAKOVANI
REZULTATI

DEJAVNOSTI ZA
DOSEGANJE CILJEV
•
•
•
•
•
•

Poiskati donatorje za
izvedbo letovanja in
prireditev vrtca.
Izmenjava dejavnosti z
donatorji, društvi,
posamezniki.
Nudenje prehrane za
zunanje odjemalce.
Oddaja prostora za
izvedbo dejavnosti
društvom.
Plan prednostnih
investicij v vrtcu.
Nabava materialnih
sredstev za izvedbo
kurikula in
zagotavljanje
optimalnih pogojev za
delo zaposlenih.

•
•
•

•
•

NOSILCI

Pridobljene donacije za
izvedbo dejavnosti vrtca.
Pridobitev možnosti za
oddajo prostorov vrtca.
Realizacija prednostnih
investicij (sanacija strehe v
Barčici, sanacija atrija v
Barčici, prenova centralne
kuhinje, sanacija zunanjega
stopnišča na igrišču enote
Mornarček, utica za igrala,
ureditev prometnih poti ob
enoti Barčica).
Računalniška oprema za
zaposlene.
Posodobitev knjižnice za
otroke in odrasle.
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8 Promocija vrtca
• Oglaševanje dejavnosti vrtca ob vpisu otrok v vrtec.
• Individualni pogovori s starši ob ogledu vrtca.
• Oglaševanje dejavnosti vrtca lokalnem občasniku Solni cvet in časniku Primorske novice.
• Oglaševanje prireditev na lokalnem radiu.
• Izvedba športnih in kulturnih prireditev.
• Načrtovanje izboljšav za ohranitev certifikatov kakovosti in skrb za skladnost standardov ISO:2015 in Kakovost za prihodnost (KzP): 2016.
• Načrtovanje obletnice vrtca v letu 2023.
• Razstave v galeriji in knjižnici.
• Oglaševanje dejavnosti vrtca v različnih ustanovah na področju občine Piran s slikovnim gradivom in plakati.
• Sprotna objava dogodkov na spletni strani vrtca.
• Predstavitev vrtca na strokovnih srečanjih.

Razvojni tim:
Renata Novak
Lavra Bregar
Nataša Ogris
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