
RAZVOJNI NAČRT  

 

 

 

za VRTEC TRŽIČ  
 

(šolsko leto 2011/2012) 

 

V vrtcu Tržič smo za uresničevanje razvojnega načrta zavezani strateškim ciljem 

trajnostnemu razvoju. To pomeni, da bomo kontinuirano skrbeli za kvaliteto 

poučevanja, organizacijo in klimo, vrednote sodelovanje, načrtovanje, vodenje ter 

partnerstvo navzen.  
V vrtcu želimo razvijati kakovost vzgoje in izobraževanja tako, da razvijamo 

inovativno okolje za otroke in uvajamo vseživljenjsko učenje za strokovne delavce. 

 

GLOBALNI CILJI:  

 

 Vključevali bomo sistematične pristope in prioritetne cilje vrtca, ki vodijo v 

doseganje dosežkov s katerimi želimo, da si jih pridobi vsak otrok pred 

odhodom iz vrtca. Kakovostno vzgajanje in izobraževanje temelji na dobrem 

strokovnem delu z otroki pri čemer gre za temeljito poznavanje osnovnega 

dokumenta – kurikuluma ter prepoznavanje in vključevanje novih konceptov 

in smernic, s kritičnim pristopom. Naše delo bo usmerjeno v aktivno delo in 

učenje otrok s posredovanjem najnovejših spoznanj stroke.   

 

 Sistematično bomo skrbeli za vseživljensko učenje, ki zagotavlja standard 

kakovostnega vzgojno izobraževalnega dela z otroki ter strokovni in 

profesionalni razvoj strokovnih delavcev. Vrtec bo zagotavljal kadrovske vire z 

ustreznimi funkcionalnimi znanji in profesionalnimi kompetencami, finančne 

vire, ki omogočajo različne zvrsti izobraževanja in strokovne rasti za vse 

zaposlene, ter dobre vezi z zunanjimi sodelavci, strokovnjaki različnih, tudi 

nepedagoških področij in delovno okolje, ki vključuje možnost uporabe 

računalnika ter dostop do interneta vsem zaposlenim. 

 

 Vrtec se bo trudil za povezovanje z okoljem in prepoznavnosti v okolju 

 

 Skrb za dosledno, nepristransko in kakovostno izvajanje storitev ter 

spodbujanje inovativnosti in kreativnosti.  To bomo deloma dosegli s 

samoevalvacijo svojega dela. Rezultati evalvacij nam bodo v pomoč pri 

izhodiščih za nove poti in nove izboljšave. V sodelovanju s ŠR in z delnim 

financiranjem Evropske unije in Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za 

šolstvo in šport smo vključeni v model Uvajanje samoevalvacije v vzgojno-

izobraževalno delo. Namen in cilj projekta: usposodobiti  strokovne in 

vodstvene delavce za uvajanje modela samoevalvacije v vzgojno-

izobraževalnih zavodih. 

 

SPECIFIČNI CILJI za šolsko leto 2011/2012  

 

 Podpora otrokom in program usmerjen v otrokov socialni in čustveni razvoj  

 Poglobljeno sodelovanje s starši. 

 Skrb za čim boljše telesno in duševno zdravje otrok in zaposlenih.   



 Sprejemanje ukrepov za razvijanje ugodne klime v vrtcu 

 Multikulturna vzgoja in življenje otrok v skupnosti, narodna identiteta  

 ohranjanje ljudskega izročila, spoznavanje in spoštovanje domovine,       

starih običajev in navad.          

 Spodbujanje stika z naravno in kulturno dediščino. 

 Dvigovanje standardov in stalne izboljšave pogojev za delo. 

 Razvoj IKT kompetentnega vrtca in posodabljanje spletne strani  

 Sodelovanje in povezovanje na ravni oddelkov, enot in skrb za dobro ime 

vrtca.  

 Sodelovanje z lokalnimi, državnimi organizacijami. 

 Izobraževanje, timsko sodelovanje in dobra evalvacija dela. 

 

 

DOLGOROČNI CILJI 2011-2014 

 
 Delo na kakovosti  in uresničevanje ciljev iz preteklega obdobja. 

 Iskanje različnih oblik za spodbujanje odnosov na različnih nivojih. 

 Iskanje novih oblik sodelovanja s starši, profesionalnost v stikih.  

 Izobraževanje  za kakovostno izvajanje  izvedbenega kurikuluma. 

 Skrb za ekološko osveščenost otrok in staršev. 

 Nadaljevanje sodelovanja med starostno enakimi oddelki in enotami. 

 Skrb za prepoznavnost in ugled vrtca. 

 

 

 2011/2012    Sodelovanje s ŠR: Ukviz- Samoevalvacija 

2011/2013    Sodelovanje s ŠR: RŠ – Učenje učenja  

2009/2011    Sodelovanje s Pedagoško Fakulteto  - Reggio Emiglia  

 
2010/2012    Sodelovanje z ZRSS: Reflektiranje razvoja otroka in vzg. 

2010/2012   Sodelovanje z MŠŠ:  Razvoj IKT kompetentnega vrtca 

2010/2012   Sodelovanje z ZRSS: Aktivno učenje in poučevanje  

                                                      narovoslovnih terapij 

 

 

2010 

2010/2012   Sodelovanje z MŠŠ in INSEM: Projekt Krepimo družine 


