
OŠ Pesnica – enota vrtec Pesnica in Pernica 

PROJEKT: SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z OKOLIŠKIMI VRTCI 

Šol. leto : 2015/16 

Odgovorna za izvedbo: Vesna Marčič 

SODELUJOČI VRTCI: 

 ENOTI VRTCA PESNICA IN PERNICA 

 VRTEC JARENINA 

 VRTEC JAKOBSKI DOL 

 ENOTI VRTCA ŠENTILJ IN CERŠAK 

 

Namen projekta: 

- Spodbujati in ohranjati povezovanje med vrtci. 

-             Medsebojno druženje otrok in staršev. 

- Vpliv sodelovanja na kakovost vzg.- izobr. dela. 

- Izmenjava izkušenj, primerov dobre prakse. 

- Razvijati profesionalni razvoj strokovnih delavcev. 

 

Dejavnosti za šolsko leto 2015/16 : 

1. SODELOVANJE NA RAVNI OTROK: 

TEMA: NEKOČ IN DANES 

 Srečanje vrtca Šentilj in Jakob v vrtcu PERNICA, ( program srečanja pripravijo strokovne 

delavke vrtca Pernica ). 

 Srečanje vrtca Pesnica v vrtcu Jarenina ; rajalne in gledališke igre ter oblikovanje iz gline  

( gostiteljica vrtec Jarenina). 

Termin: 22.1.2016 ob 9.15 uri 

 Projekt »Zgodbožerčki«, ki ga razpisuje in organizira JSKD – območna izpostava Pesnica , 

skupna zaključena prireditev v kulturnem domu Pesnica, kjer se bodo srečali otroci 

skupaj s starši iz vrtca Pesnica, Pernica , Jarenina in Jakob. 

Termin: 25.5.2016 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. STROKOVNO SREČANJE VSEH DELAVK SODELUJOČIH VRTCEV 

 Skupno izobraževanje v vrtcu Pesnica 

*Po skupnem izboru strokovnih delavk vrtcev. 

Izvajalec: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v MB, Helidior Cvetko, 

univ.dipl.psih.. 

Tema: Čustvene in vedenjske težave otrok v vrtcu. 

Termin: 20. januar 2016 ob 17.00 v Pesnici ( organizira vrtec Pesnica). 

Op. V tem šolskem letu bo  predavanje organizirano pri nas, vsako naslednje leto še v 

ostalih sodelujočih vrtcih. 

 Študijska srečanja v Pesnici ( mentorski vrtec ). 

Termin: oktober - november. 

Tema: Spremljanje otrokovega razvoja in napredka v vrtcu, s poudarkom na vključevanju 

in spremljanju otrok iz priseljenih družin. 

Izvajalka: Fanika Fras Berro,  višja svetovalka za predšolsko vzgojo (ZRSŠ OE Maribor). 

 

 

 

 

                        Program zapisala:  Vesna Marčič                                    Ravnatelj : mag. Andi Brlič                  

       

 

                          Pesnica, september 2015 

 


