
 

 

 
 

Projekt "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020" v Vrtcu Radovljica 

 

Vrtec Radovljica je bil izbran na javnem razpisu »Prva zaposlitev na področju vzgoje in 

izobraževanja 2021« za zaposlitvi dveh strokovnih delavk začetnic na delovnem mestu 

vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljice začetnice. Razpis sofinancirata  

Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projektna zaposlitev  

dveh strokovnih delavk začetnic bo potekala od 01.11.2020 do 31.03.2021, in bosta 

nadaljevali s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi za obdobje vsaj enega mesca, to je do 

30.04.2021.  

 

Ena vzgojiteljica predšolskih otrok opravlja delo v organizacijski enoti vrtca v Lescah, 

skupina Pingvini, starost otrok 3-4 leta, druga vzgojiteljica predšolskih otrok pa v 

organizacijski enoti vrtca v Radovljici, skupina Zajčki, starost otrok 5-6 let. Zaradi zaprtja 

vrtcev iz razloga epidemije, sta z delom pričeli v organizacijski enoti vrtca v Lescah, ki je 

odprta za nujno varstvo na podlagi Načrta usposabljanja za delovno mesto vzgojiteljice 

predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljice začetnice, ki ga je pripravil Vrtec Radovljica.  

Javni razpis upošteva načela in cilje programa Jamstva za mlade za obdobje 2016-2020, ki ga 

je maja 2016 sprejela Vlada RS in je objavljen na spletni strani in predstavlja poseben ukrep 

na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja. Ciljna 

skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju 

vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi 

podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot 

se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu. 

 

Podlaga za praktično usposabljanje na projektnem delovnem mestu vzgojiteljice predšolskih 

otrok – pomočnice vzgojiteljice začetnice v Vrtcu Radovljica je Načrt usposabljanja, ki ga je 

pripravil Vrtec Radovljica. Vzgojiteljici predšolskih otrok – pomočnici vzgojiteljice začetnici 

bosta v času projektne zaposlitve pridobivali vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne 

za pridobitev poklicne kvalifikacije in opravile vse z zakonom in drugimi predpisi določene 

aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.  Spoznavali 

bosta neposredni delovni proces, organizacijo dela in vlogo udeležencev v tem procesu. S 

sistematičnim opazovanjem otrok bosta spoznavali dinamiko skupine, njene posebnosti. 

Vključevali se bosta v igro otrok in tudi sami organizirali igre na prostem kot tudi v igralnici. 

Aktivno se bosta vključevali v dnevno rutino in načrtovane dejavnosti. Sodelovali bosta tudi 

pri pripravi in izdelavi didaktičnih materialov. Njuna aktivna vloga v vzgojnem procesu  bo 

razvoj fleksibilnosti, inovativnosti, vztrajnosti in kreativnosti, kar se bo odražalo pri izvajanju 

vsakodnevnih samostojnih nastopov. Po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem 

mestu pa bosta z Vrtcem Radovljica nadaljevali delovno razmerje s sklenitvijo nove pogodbe 

o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj enega meseca, to je vsaj do 30. 4. 2021. 

 

Vrtec Radovljica bo v okviru Načrta usposabljanja na delovnem mestu vzgojiteljice 

predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljice strokovnima delavkama začetnicama omogočil 

pridobitev kompetenc za nadaljnje samostojno strokovno  delo. 

 

 


