
Delovanje vrtcev ob pričetku novega šolskega leta 

 

V preteklosti smo ob pričetku novega šolskega leta zaposleni v javnih vrtcih vedno pogumno 
stopali po poti novih izzivov, polni optimizma in prepričanja, da ob podpori ustreznih 
inštitucij zmoremo izvajati kakovosten vzgojno-izobraževalni program. Glede kakovosti 
naših programov ne dvomimo, saj smo skozi vse dosedanje epidemije (ki v vrtcih niso redek 
pojav), dokazali, da znamo strokovno in odgovorno ravnati po izdelanih protokolih in da kljub 
kriznim razmeram lahko izvajamo kakovosten pedagoški proces. Se pa žal ponovno soočamo 
z mnogimi nerazumnimi razpravami glede pogojev, ki naj bi v novem šolskem letu veljali 
tudi za nas. 

Spreminjajoča se stališča, nedorečenost posameznih vsebin, neživljenjski ukrepi, ki se 
sprejemajo čez noč, nas pogosto postavljajo pred nepredvidljive situacije. Poudarjamo, da 
zaposleni v vrtcih spoštujemo usmeritve in priporočila pristojnih ustanov, ki podpirajo 
razvojno naravnanost predšolskega področja, ne moremo in ne želimo pa si sprejemati 
ukrepov, ki rušijo naše temelje strokovnega dela. Pomembno bo, da si bomo vsi skupaj 
prizadevali, za ustvarjanje takšnih pogojev, da bomo lahko svoje poslanstvo opravljali brez 
nerazumnih pritiskov in nepotrebnih zunanjih dražljajev, ki negativno vplivajo na sam 
pedagoški proces. 

Vrtci smo tudi v poletnih mesecih izvajali nemoteno vzgojno-izobraževalni program, 
zagotavljali visoke standarde s področja zdravstveno- higienskega režima, ki temeljijo na 
odgovornosti do ohranjanja in zagotavljanje varnega, zdravega ter spodbudnega okolja za 
vse deležnike skozi celotno koledarsko leto.  

V prihodnje si želimo ustvarjati pogoje, da bomo lahko nadgrajevali kakovost predšolske 
vzgoje. Za to potrebujemo zaupanje strokovnih služb, zaupanje da delamo dobro in da smo 
v kriznih trenutkih vključeni v posamezne razprave, še posebej pred sprejemanjem 
pomembnih odločitev. Kajti prepričani smo, da s svojim strokovnim znanjem in bogatimi 
dosedanjimi izkušnjami lahko bistveno pripomoremo k ustreznejšim rešitvam, ki bodo v 
praksi predvsem izvedljive in bodo pokazatelj iskanja predlogov v korist otrok, staršev, 
zaposlenih ter nenazadnje družbe kot celote. 

Posebno pozornost bomo v prihodnjih dneh namenili otrokom novincem in vsem, ki se 
ponovno vračajo nazaj v naše prostore. Odrasli v vrtcih se zavedamo, da je v teh prvih dnevih 
potrebno otrokom nuditi predvsem čustveno podporo, da si pridobijo občutek varnosti, da 
sprejmejo nove osebe, prostore in da sprejmejo vrtec kot drugi dom. Le s takšnim 
zavedanjem nam bo uspelo vzpostaviti trden most med vrtcem in družino, da si bodo otroci 
izoblikovali pozitivno podobo predvsem o sebi in svetu, ki jih obdaja, imeli odgovoren in 
spoštljiv odnos do sebe in drugih ter da bodo zmogli delovati in živeti v skupnosti tudi v 
spremenjenih okoliščinah.  

Vloga zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah je neprecenljiva in nenadomestljiva, 
zaupanje pa je in mora ostati temelj našega strokovnega dela tudi v prihodnje. Svoje 
poslanstvo želimo opravljati profesionalno in odgovorno, z največjo mero empatije, 
čuječnosti in občutljivosti do slehernega posameznika.  
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