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Vrtec Goce Delcev - organizacija in delovni pogoji


Mestni javni zavod za otroke Vrtec "Goce Delcev" iz Vinice je zavod za varstvo,
vzgojo in izobraževanje otrok starih od 8 mesecev do 6 let, to je do vstopa otrok
v šolo, s kapaciteto do 500 otrok.



Je državni javni vrtec. Starši za otroka plačajo 1500 den (25 evrov) na mesec.



Hrano pripravljajo v vrtcu.



Institucijo sestavlja 6 objektov, od tega 2 v mestu in 4 na podeželju.



Predšolska vzgoja v Makedoniji ni obvezna.



V objektu 1 - 3 jaslične skupine otrok: 1 skupina (do 12 mesecev), 1 skupina (od 12-18 mesecev) in
1 skupina (od 18-24 mesecev) - v vsaki skupini biva do 15 otrok; 6 vzgojnoizobraževalnih skupin: 1
skupina (2-3 leta), 1 skupina (3-4 leta), 1 skupina (4-5 let) in 2 skupini (5-6 let) – v njih je lahko do 25
otrok (s soglasjem občine se število otrok v skupinah lahko poveča).



Objekt 2 ima 7 skupin: 2 jaslični skupini (od 12-18 mesecev) in (18-24 mesecev) - po 15 otrok.



5 vzgojnoizobraževalnih skupin. – 1 skupina (2-3 leta), 1skupina (3-4 leta), 1 skupina (4-5 let) in 2
skupini (5-6 let).



V štirih regijskih vrtcih na podeželju pa imajo po eno heterogeno skupino (od 2 let do vstopa v šolo)
do 25 otrok.



V jasličnih skupinah sta po dve pomočnici vzgojiteljici, v vzgojni skupini pa vzgojiteljica in
pomočnica vzgojiteljice.

Zaposleni


V vrtcu je zaposlenih 59 delavcev - direktorica, 2 zaposleni v upravi
(računovodkinja in pravnica), 3 strokovni delavci (pedagoginja, logopedinja in
glasbena pedagoginja), 13 vzgojiteljic, 26 – pomočnic vzgojiteljic, 14
strokovnih delavcev - kuhinjsko osebje, higieniki in vzdrževalci dvorišč). Delovni
čas je 40 ur na teden, povprečno 8 ur.



Vzgojiteljice delajo z otroki po 6,5 ure, ostale ure pa so namenjene
administrativnemu delu (vodenje pedagoške dokumentacije). Zahtevana je
diploma. Bruto plača je 37128 den. in neto 24937 den. - 402 EUR.



Pomočnice vzgojiteljice z otroki delajo 7,5 ure. Imeti morajo srednjo šolo. Bruto
plača zaposlenega je 27.744 den, neto plača pa 18.856 den - 304 evre.

Programi v vrtcih in centrih za
predšolski razvoj


Vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu oziroma v centru za predšolski razvoj
poteka po Programu zgodnjega učenja in razvoja, ki temelji na
Standardih zgodnjega učenja in razvoja.



Izhaja iz ocene stopnje razvitosti otrok in na podlagi tega se načrtujejo
možnosti nadaljnjega izpopolnjevanja z načrtovanimi vzgojnimi vplivi pri
doseganju razvojnih standardov na vseh razvojnih področjih, kot so
gibalni razvoj, socio-čustveni razvoj, dostop do učenja, kognitivni razvoj
in pridobivanje splošnega znanja, jezika, komunikacije in razvijanje
pismenosti z:



spodbujanje in razvijanje zmožnosti za pridobivanje osnovnih znanj in
pojmov o naravnem in družbenem okolju;



razvoj otrokove ustvarjalnosti
raziskovanja in znanja;



razvoj in spodbujanje otrokove občutljivosti, radovednosti, veselja,
zadovoljstva in bogatenje čustvenega življenja, mnenja, govora,
domišljije;



razvoj otrokove samostojnosti,
sodelovanja z vrstniki in odraslimi;



spodbujanje razvoja okoljske zavesti in uvajanje osnovnih načel za
ohranjanje ožjega okolja, bogatenje prometnih izkušenj v ožjem in širšem
okolju;

na vseh področjih življenja, dela,

individualnosti,

pojmovanja

sebe,



spodbujanje in ustvarjanje zdravstvenih navad s skrbjo za osebno in kolektivno higieno, uporabo
naravnih dejavnikov in ustrezno prehrano;



razvijanje kulturnohigienskih navad z redno uporabo in uporabo kulturnih izrazov ter kulturnim
nagovarjanjem drugih ljudi, pravilno uporabo stranišča; spodbujanje in ustvarjanje delovnih navad
pri otrocih ter vrednotenje lastnega in tujega dela;



razvijanje zmožnosti poslušanja lastnega in tujega govora z zaznavanjem razlik med glasovi in
drugimi značilnostmi govora, artikulacija in razločevanje določenih glasov z namenom
odpravljanja težav pri njihovi rabi, bogatenje besednega zaklada, povezovanje govora in
uporaba celih stavkov, govorna ustvarjalnost;



spodbujanje in razvijanje samostojnosti, samozavesti, iniciativnosti, sposobnosti zaznavanja in
reševanja problemov;



razvijanje zmožnosti za pravilno uporabo likovnih materialov in samostojnega ustvarjalnega
likovnega izražanja, glasbenih sposobnosti, občutka za ritem, glasbenega spomina, ustvarjalnosti,
zanimanja za petje in glasbene dejavnosti.

ORGANIZACIJA ČASA

PROSTORSKI POGOJI ZA IZVAJANJE TEGA PROGRAMA



Izobraževalne dejavnosti v učilnici naj se izvajajo v učnih kotičkih. Učni kotiček je tematsko
strukturiran prostor, ki otrokom omogoča drugačno delo ter uresničevanje individualnih in
skupinskih učnih ciljev. Osnovni kotički, ki bi morali biti v vsaki učni sobi v vrtcu/centru za
predšolski razvoj, so:



Literarni kotiček;



matematični kotiček;



kotiček za igre s konstrukcijskim materialom;



znanstveno/raziskovalni kotiček;



umetniški kotiček;



računalniško/informacijski kotiček;



kotiček za igre vlog, dramatizacijo, lutkovne predstave;



kotiček za razstavo otroških del (v višini otroških oči). Učna soba ima lahko tudi igralni kotiček s
peskom in vodo (v bližini vodnega vira) in po potrebi tudi druge kotičke.

Projektno delo


Sodelujemo pri realizaciji in izvedbi aktivnosti iz projektov: Bon-ton za otroke, Od otroka do otroka,
Mesto skozi otroške oči, Vrtovi v vrtcih, Recikliraj z domišljijo, Družina in družinske vrednote, Moja higiena
– moja navada, po. razmeram in možnostim našega zavoda, v skladu s tematiko:



1. Grem v vrtec (september)



2. Barve in oblike v jeseni (september, oktober)



3. V svetu živali (november)



4. Jaz in moja družina (december)



5. Zimska lepota (december, januar)



6. Kaj zmorem (februar), Zabavna matematika (3-4) Poklici in obrti (februar)-(4-5l), Merimo in štejemo,
Planet Zemlja ni sam (5-6)



7. Pomlad prihaja, zabavno bo (marec, april)



8. Potujem, potujem (maj)



9. Poletje prihaja, zabavno bo (junij, julij, avgust)

Vrednote in projekti


"Gradnja miru in vzgoja za mir"



Vključevanje otrok z motnjami v razvoju iz predšolskega in osnovnošolskega
izobraževanja« društva



Učenje na prostem, dostop do gozdne šole« (Erasmus+)



V letošnjem letu sodelujejo v treh internih projektih:



1. Projekt „ Žoga" s starostno skupino 2-3 let.



2. Projekt "V svetu pravljic in zgodb" s starostno skupino 3-4 let.



3. Projekt »Delo z naravnimi materiali (odkrivamo, raziskujemo, ustvarjamo in se
učimo)« s starostno skupino 4-5 let in 5-6 let.



Program "Razmišljaj enakopravno".

Oblike in metode v vzgojnem delu



Vzgojitelji pri delu z otroki uporabljajo različne metode, oblike in sredstva dela.



Oblike dela: individualno, skupinsko, frontalno, v paru.



Metode dela: igra, pripovedovanje, obnavljanje, opisovanje, razlaga,
demonstrativno, praktično delo, dialog, interpretacija, dramatizacija…



Strategije: Spodbujanje, pohvala…



V vrtcu imamo tudi koledar dogodkov, ki jih obeležujemo z različnimi
praznovanji in dejavnostmi. Praznujemo rojstne dneve otrok, dan miru, teden
otroka, dan otroka… Vsak mesec praznujemo 3-4 dogodke.

1. dan v Severni Makedoniji z Erasmus+ ekipo. Mesto Vinica , vrtec Goce Delcev nastop otrok, ogled vrtca, različne delavnice z otroki, izdelava vodnih sten, obisk
muzeja in skupna večerja

2. Dan - Vinica - gozdne dejavnosti, kosilo v vili Dihovo, ogled muzeja in centra
mesta in delavnica slikanja na blago v Bitoli ter prihod v Ohrid.

3. dan - ogled prelepega Ohrida, vožnja z ladjo, ogled Zaliva kosti, kosilo v
restavraciji Ostrovo in ogled samostana.

4. in 5. dan - odhod iz Ohrida v sotesko in jamo Matka, ogled Skopja.

