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oBdINSKI SVET OBiINE MORAVSKE TOPLICE

ZAIEVA: MNENJE K IMENOVANJU RAVI\ATELJA VRTCEV OBdINE MORAVSKE TOPLICE

,. ZAKONSKA PODLAGA

- 53.a dlen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraLevanja (Uradni list RS, 3t. 1612007-

UPB5, 10112007 Odl.US, 3612008,2212009 Odl.US: U-I-205107-10, 5512009 Skl.US: U-l-356101-
13, 5812009 (6412009 popr., 6512009 popr.), 1612010 Odl.US: U-I-256l08 -27 , 4712010 Odl.US: U-I-
312108-31, 2012011, 3412011 Odl.US: U-l-205110-23, 4012012-ZUJF, 57112 - ZPCP-2D, 47115,

46116,49116 - popr. in25117 - ZYaj),
16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 3t.35l14,2lll5 in25ll7).

RAZLOGI ZA SPREJEM
53.a dlen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraZevanja doloda, da ravnatelja vrtca
imenuje svet javnega vrtca, ki si mora pred odloditvijo o izbiri kandidata za ravnatelja, o vseh

kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti, na

obmodju katere ima vrtec sedeZ, kadar je ustanovitelj vrtca samoupravna narodna skupnost pa tudi
mnenje te skupnosti. ie lokalna skupnost ne poda mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bila zanj

zapro5ena, lahko svet javnega vrtca o izbiri odlodi breztega mnenja.
Svet Vrtca obdine Moravske Toplice je v skladu z omenjenim dolodilom Zakona o organizacljr rn

financiranju vzgoje in izobraZevanja, v postopku imenovanja ravnatelja z dopisom z dne 24. l. 2019,
Obdino Moravske Toplice zaprosil, darzdaobrazloZeno mnenje o kandidatkah Simoni Kaudid in Barbari
Horvat, ki sta se prijavili na javni razpis, objavljen v Vestniku in N6prijs6g-u, in izpolnjujeta pogoje.

Obdinskemu svetu predlagam, da na predlog Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja,

sprejme sklep, predlagan pod todko 3.

PREDLOG SKLEPA
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice na podlagi druge alineje 2. odstavka 53.a ilena Zakona o

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja, podaja (pozitivno/ negativno)
mnenje k imenovanju kandidatke Simone Kauiii za delovno mesto ravnatelja Vrtcev obiine
Moravske Toplice.
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice na podlagi druge alineje 2. odstavka 53.a ilena Zakona o

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraZevanja, podaja (pozitivno/negativno)
mnenje k imenovanju kandidatke Barbare Horvat za delovno mesto ravnatelja Vrtcev obiine
Moravske Toplice.
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Obiinski svet
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Datum:

Obdinski svet Obdine Moravske Toplice je na _ seji dne na podlagi 16. dlena Statuta
Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, St. 35114,21115,25117) in 53a. dlena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobralevanja (Uradni list RS, 3t. 1612007-UPB5, 10112007 Odl.US, 36/08, 22109

Odl.US: U-I-205107-10,55/09 Skl.US: U-l-356107-13,58/09 (64109 popr., 651209 popr.), 16110 Odl.US: U-
I-256108-27, 47110 Odl.US: U-I-312108-31, 20lll, 34lll Odl.US: U-l-205/10-23, 40112-ZUJF, 57112-

ZPCP-2D,2115 - odl. US, 47115,46116,49116 -popr. in25117 -ZYaj), sprejel naslednji

SKLEP

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice podaja mnenje k imenovanju kandidatke
za ravnateljico Vrtcev obiine Moravske Toplice.

ObrazloZitev:

53a. dlen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in rzobraZevanja doloda, da ravnatelja vrtca imenuje
svet javnega vrtca, ki si mora pred odloditvijo o izbiri kandidata za ravnatelja, o vseh kandidatih, ki
izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti, na obmodju katere
ima vrtec sedeZ, kadar je ustanovitelj vrtca samoupravna narodna skupnost pa tudi mnenje te skupnosti. Svet
vrtca je v skladu z omenjenim dolodilom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraLevanja, v
postopku imenovanja ravnatelja, z dopisom z dne 24. l. 2019, zaprosil Obdino Moravske Toplice, da
posreduje mnenje o kandidatkah, ki sta se prijavili na javni razpis in izpolnjujeta pogoje.

Iz dokumentacije prijavljene kandidatke je razvidno, da kandidatka izpolnjuje
formalne zakonske pogoje, da ima ustrezne delovne izkuSnje in opravljen izpit za ravnatelja. Glede na
ugotovljeno in glede na predloZen program vodenja, obdinski svet meni, da
Na podlagi navedenega je Obdinski svet Obdine Moravske Toplice na predlog Komisije za mandatna

sprejel sklep,vpra5anja,volitveinimenovanjaobdineMoravskeToplice,na-.sejidne-)
naveden v izreku tega sklepa.

Zupan'. l+lojz Glavad

Vroditi:
Svet zavoda Vrtci obdine Moravske Toplice,
arhiv, tu

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obdina ne jamdi odikodninsko
ali kako drugade. Predlagane reiiWe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (5esta todka 7. dlena
Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, 3t.24116).
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SVETZAVODA

Sterilka' Ol34l2}l9-1
Datum: 24. 1. 2019

OB.INA MORAVSKE TOPLICE
OBEINSKI SVET
Kranjdeva ulica 3

9226 MORAVSKE TOPLICE

Lep pozdrav,
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Zadeva: Mnenje v nai z imenovanjem ravnatelja Vrtcev obdine Moravske Toplice

Obve5damo vas, da je bil po sklepu Sveta zavoda dne, 10. l. 2019 v Vestniku in N6prijsrigu
objavljen razpis delovnega mesta ravnatelja zavoda.

Splo5ne pogoje in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraievanja - ZOFYI (Uradni list RS, 5t. 16/07 in sprem.) izpolnjujeta obe prijavljeni
kandidatki.

l. Gospa Barbara HORVAT, s stalnim bivali5dem Radenci, Jurkovideva 8, roj. 1. 10.
1980, po poklicu profesorica angle5iine in pedagogike, zaposlena kot svetovalna
delavka v Vrtcu Manka Golarja Gomja Radgona in v Vrtcu Radenci-Radenski
mehurdki.

2. Gospa Simona KAUCIC, s stalnim bivaliSdem Bakovci, Sobo5ka ulica 1, roj. 27 l0
1970 po poklicu dipl. vzgojiteljica predsolskih otrok, zaposlena kot ravnateliica
zavoda Vrtci obdine Moravske Toplice.

Prosimo, da nam v skladu z 2. odstavkom 53. a dlena Zakona o oryanizaciji in financiranju
vzgoje in izobraievanja posredujete vaie obrazlozeno mnenje v zvezi s kandidatkama na
delovno mesto ravnatelji ce zavoda.

ee v 20. 
.dneh od prejema tega obvestila mnenja ne boste podali, ima Svet

imenovati ravnatelja brez vaSega

Predsednica Sveta
Madanat/-.la

MORaTB



Pih^'L
Barbara Horuat
Jurkovideva ulica 8
9252 Radenci
bhorvat8O@gmail.com
tel.: 051-303-665

Datum: L7. L.20L9

Svet zavoda
Vrtci obfine Moravske Toplice
Dolga ulica 29 A
9226 Moravske Toplice

ZADEVA: Prijava na prosto delovno mesto - ravnateljica

SpoStovani flani weta zavoda,

pr'rjavljam se na prosto delovno mesto -ravnatelj/ica, ki je bilo objavljeno v Vestniku,
dne 10. 1.2019.

Glede na moje enajstletne delovne izkuSnje v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona in
Vrtcu Radenci-radenski mehurtki kot svetovalna delavka, zelo dobro poznam delo in
utrip iivljenja vseh, ki vsakodnevno vstopamo skozi vrata vrtca. Pri wojem delu vsak
dan wpostavljam osebni stik s star5i, jim pomagam in wetujem, sodelujem pa tudi z
zunanjimi in5titucuami, med drugim tudi z obiino - ustanoviteljico.

Moj zajeten doprinos v koleKivu je viden tako znotraj kot zunaj zavoda, saj sem vrtec
preko projektov promovirala tudi na mednarodnem nivoju. Tako se vsak dan znajdem
v razliinih vlogah - opazovalca, koordinatorja, usklajevalca, wetovalca, mediatorja,
govorca, pobudnika, motivatorja, posluialca, nekoga, na katerega se lahko kadarkoli
obrnejo. Otroci, zaposleni, starSi in zunanji sodelavci me poznajo kot predano,
dosledno, delavno, odkrito, nasmejano, vedno pripravljeno prisluhniti in pomagati.

Na podlagi zapisanega, mojega iivljenjepisa in programa vodenja zavoda, sem
prepridana, da sem oseba, ki bi bila kos zahtevni nalogi vodenja vrtcJ kakrsen je vas.

Izpolnjujem navedene pogoje za zfsedbo delovnega mesta ravnateljice, kar je raayidno
iz mojih prilog. obiskujem tudi solo za ravnatelje in bom v prvi polovici leta 2019
opravila tudi ravnateljski izpit.



Menim, da bi z mojimi dosedanjimi delovnimi izku5njami in bogatimi teoretidnimi
znanji, ki sem jih pridobila z vsemi dodatnimi izobraZevanji, prispevala k 5e vedjemu
doprinosu v vaSem zavodu. Prepridana sem, da bi skupaj s sodelavci, otroci, njihovimi
starSi in lokalno skupnostjo uspe5no peljali naS voz tudi v prihodnje. Upam, da mi boste
dali priloZnost, da Vam to tudi dokaZem.

Zahvaljujem se Vam za das, ki Ste si ga vzeli za prebiranje moje prijave in Vas lepo
pozdravljam.

Barbara Horyat,ffi
PRILOGE:

- dokazilo o izobrazbi,
- dokazilo o nazivu,
- dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
- dokazilo o delovnih izku5njah v vzgoji in izobraZevanju,
- program vodenja Vrtcev ob[ine Moravske Toplice,
- Zivljenjepis,
- potrdilo sodiSda, da nisem v kazenskem postopku,
- potrdilo o nekaznovanosti.



PROGMM VODEN'A
VRCEV OB.II{E MORAVSKE TOPLICE

za mandatno obdobje od 2019 do 2024
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I. UVOD

Kot oseba z:eljo po vsdivljenjskem utenju, Vam predstavljam program vodenja vftca,
ki je osnovan na mojem znanju in izkusnjah v pedagoskem delu, predvsem pa

prepriaanju, kakien naj bo dober vrtec za nase najmlajse sedaj in v prihodnje.

Vzgojno-izobraZevalo delo v Vrtcih obaine Moravske Topllce bom nadaljevala v skladu
z vizijo vrtca >Vdec - kral za igro in nasmeh, kar se odra:a na veselih in zadovoljnih
otrocih<<.
Kot pomoanica ravnatelja bom predlagala nadsGndardne programe za otroke in

sodelovala pri realizaciji le-teh. Organizirala bom izvedbo obogatitvenih dejavnosti in
ostalih dejavnosti vrtca. Spodbujala bom inovativnost, ustvarjalnost in vkuutevanje v
aktivnosti ter projeKe, ki nas bodo obogatili in kljudno prispevali k dvigu kakovosti in
uqleda vrtca.

II. STROKOVNO DELO Z OTROKI

Vsem otrokom, ki so nase najvedje bogastuo, je potrebno omogoaiti uspesno utenje
in optimalen razvoj. V skladu s tem jim je v prvi vrsti potrebno nuditi vamost in dobro
potutje v vrtcu, jim dati obduteK da so opazeni in sprejeti, jih navajati na zdrav nadin
:ivljenja ter jim vsakodnevno omogodati otrolko raziskovanje in ustvarjanje. Ko se
otroci v vrtcu potutijo dobro, varno, so opaZeni in sprejeti, so pripravljeni na miselne
izzive, na aKlvno sodelovanje, raziskovanje in uaenje, kjer preko igre pridobivajo
izkusnje in spretnosti ter nova znanja. Pri tem moramo poskrbeti za interakcijo z
vBtniki, spodbujati timsko dogovarjanje in sodelovanje med otroki (delo v parih,
skupinah, spontana igra otrok), hkrati pa jim tudi sami biti \rzgled.

Ena izmed mojih prioritetnih nalog bo pri strokovnih delavkah spodbujati kljuane
strategije oz. elemente formativnega spremljanja (akivno vkljufenost otrok ih dajanje
povratnih informacu otrokom v procesu ufenja, vkljuievanje otrok v proces
vrednotenja ln samovrednotenja ter razvijanje zgodnje pismenosti v vrku). Za
procesno razvojno nafrtovanje je pomembno opazovanje posameznega otroka in
spremljanje njegovega razvoja, potreb in potencialov. Zarrzemala se bom za odpdost
pri pogovoru z okokom in poslusanju sporodil okok.
Pri svojem delu moramo izhajati iz otroka in mu omogoaati, da se izraZa preko czlitnih
jezikov (gibalnL plesni, oblikovalni, kiparski, glasbeni, govomi, Iikovni ita.). Vsak otrok
ima.woja. mofna podrodja.. ki jih je potrebno odkriti in nadgrajevati ter preko njih
spodbujati.razvoj otrokovih ;ibkih podroaU. [4enim, da i9r4o veliko vlogo tuOi ponva-te,
spodbude in izra:anje zanimanja za otroka.

V obilici vseh aKivnosti, obogatitvenih dejavnosti in projektov, se bom zavzemala tudi
za ozaveStanje temeljnih prioritetnitr nalog vzgoirio-iiobraievalne ustanove. ki so
KDucne pri razvoju vseh otrok in vsakega posameznega otroka, na primer, da so
-.Tgl,9jLel jedll uporabuajo jeditni pribor, pozna.lo kuiiuro prehianjevanja, se znajo
oorecr rn obuti, uporabljajo vljudnostne izraze, obvladajo medvrstniike interakcile, io
gibalno spretni, ne razvijajo le teor'tj, ampak jih v praksiiudi preizkusajo, so neomejeni
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pri iztaaanju svoje domisljije in razmisuanju, so neprestano v stiku z naravo, ipd..
Spodbujatije potrebno tudi spontano igro otro( kjer lahko otroci v spro5deni interakcui
z vrstniki in igri vlog, pokaiejo svoje sposobnosti in spretnosti, ki so manj opazne pri
usmerjenih dejavnostih,

V svoji praksi sem ugotovila, da je vse vei otrok, ki imajo te2ave na govornem
podrotju, le-to pa je tesno povezano z gibalnim razuojem otrok. Zato bom spodbujala
strokovne delavke, da dajejo poudarek tako zgodnjemu opismenjevanju, kot tudi
gibalnim aktivnostim otrok, zlasti v naravi, ki nudi ne5teto priloZnosti za raziskovanje,
opazovanje, gibanje, miselne izzive (na igriStu, sprehodih v naravo, pohodih,...).
Spodbujala bom orientacijske pohode, primerne starosti otro( gibalne urice, jogo za
otroke, nogometni vrtec, prireditve in sreianja s star5i, povezana z gibalnimi
dejavnostmi, itn.. S temi aktivnostmi ne bodo otroci razv'rjali le gibalnih spretnosti,
temved tudi govorne in kognitivne kompetence.

V dobi rapona digitalne tehnologije, otroci veliko dasa preZivljajo za televizodi,
ratunalniki, tablicami in pametnimi telefoni. To ima veliko negativnih posledic za njihov
razvoj. Ob tem bi izpostavila fustveni razvoj, kajti vse bolj opaiamo v vrtcih, da otroci
posnemajo junake iz risank, so neodzivni ali po drugi strani vedenjsko teZko
prilagodljivi, ne znajo pristopiti k vrstnikom in se vkljuditi v igro, njihova reakcija je
pogosto fizitni obraiun. Zato bom dajala poudarek tudi spodbujanju dustvene
inteligence (prepomavanje tustw, ubeseditev fustev, jih ponotranjiti in dajati otrokom
priloZnost, da jih na razlifne (neagresivne) nafine izraZajo).

Nenazadnje, ob vsem tem ne smemo pozabiti na vse tiste posameznike, ki so drugaEni,
ki potrebujejo na5o strokovno pomoE; tiste, za katere je morda vftec edini kraj, kjer
se poiutijo varne in sprejete; tiste, ki imajo bodisi zaradi pomanjkanja izkuSenj in
neprimernih vzgojnih ukrepov bodisi zaradi neurejenih druZinskih razmer, teiave pri
wpostavljanju socialnih interakcij z vrstniki in prilagajanju na Zivljenje v vrtcu ter
teZave z upo5tevanjem pravil v skupini. Mi smo tisti, ki jim moramo, v sodelovanju z
drugimi (zunanjimi) strokovnjaki in institucijami, omogoditi varno okolje, topel objem
in optimalen razvoj.

Menim, da zaposleni v vftcu z otroki preZivimo najved dasa, jim briSemo solze, pihamo

odrgnine, jih zibljemo v objem, se z njimi veselimo njihovih uspehov ter jih vodimo in

usmeq'amo, skrbimo za njihovo gibanje in najboljSo prehrano, zato se moramo vsi
preko izObraZevanj, seminarjev in delavnic opremiti zznanjem, da bomo strokovno in

emocionalno pripravljeni na oblikovanje majhnih umov.

V ta namen bom pri oblikovanju raarojnega nadrta in letnega delovnega naffta vrtca

skupaj s strokovnimi delavkami in drugimi zaposlenimi pregledala trenutno situacuo

lvt5uienost v projeKe, celoletne vsebine, obogatiwene in dodatne dejavnosti, druge

vseoine;, preuiila-kaj so naSe prioritete, zelje in katere so tiste, ki nas usmerjajo k

profesionatni in osebni rasti ter so v zadovoljslvo vseh vkljudenih - otrok, zaposlenih

in stadev.
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IIi. SODELOVANJE S TARsI

Starse ielim vkljuiiti in jih kot partnerje povabiti v delo in Uivljenje vrtca, zato bom
spodbujala njihovo vkljufevanje v okviru:

- sveta stariev,
- weta zavoda,
- roditeljskih sestankov,
- sestankov za starge otrok novincev,
- individualnih sestankov strokovnih delavk s starsi otrok novincev,
- pogovomih ur in drugih izmenjav informacij,
- druzinskih in drugih sreaanj na nivoju oddelka, enote in vdca,
- skupnih praznovanj, izletov, predstav in prireditev,
- neposrednega vkljuaevanja v delo skupine (predshvitev hobijev, poklicev,

tradicije - peka, kulture, ...),
- sodelovanja v projeKih in celoletnih vsebinah,
- izvedbe delavnic siarlev za otroke, strokovne delavke ali druge starse (na

podlagi moinih podroiij stariev, njihovih hobijev, ...),
- debatnih omizij med starsi o rdzlidnih temah,
- predavanj za starge,
- pomoti s strdni star5ev pri organizaciji in lzvedbi doloienih dogodkov, zblranju

materialov,
- piknikov s stadi (kostanjev piknik, ...),
- druienj z dedki in babicami, ipd..

Cilj sodelovanja s starsi je raa/ijanje dobrih medsebojnlh odnosov. Odprta bom za
njihove predloge, pobude, priaakovanja, konstruKivne kritike. Prisluhniti starsem,
pomeni dvigniti tudi zaupanje v delo vseh zaposlenih v vrtcu.

V svoji praksi imam ogromno izkuSenj s sodelovanjem s starii, zato Zelim starsem 5e
najprej, v sodelovanju s strokovnimi delavkami in wetovalno sluzbo, prisluhniti in
pomagati, tudi pri iskanju pomoti za njihovega okoka (sodelovanje z zunanjimi
strokovnjaki in institucijami - Zavod RS za Solstvo (usmerjanje okok), Center za
socialno delo (krizne situacije, socialno ogroieni otroci, nasilje v dru:ini), Zdravstveni
dom (napotitev k logopedu, psihologu, ...), delo s specialnim in rehabilitacijskim
pedagogom ipd.. Vedno bom pripravljena na odprt dialog s starsi ter iskala razliine
mo:nosti, da se vezi med vrtcem in domom poglobijo.

IV. POVEZOVANJE VRTCA Z LOMLNO SKUPNOSBO

Povezovanje vrtca zdomatim okoljem je del kulture posameznega vrtca in obiiajno ie
dolgoletna tradicija. vrtec aktivno sodeluje na razliinih podroijih-dejavnosti z raziiinimi
ustanovami in posamezniki v domaiem kraju in okorici. to tradrcijo bom ohranjara se
naprej, hkrati pa bom spodbujara odprtost za morebitne drugaine obrike soder;vanja
z okoljem, saj veiamem, da se vedno najde prostor za izboljs-avo oziroma nadgradnjo.



l4

Menim, da sta skupno druzenje in udenje drug od drugega pomembna za kvalitetno in
spoitljivo sobivanje, za negovanje in vzdr:evanje prijateljskih odnosov z okoljem ter
hkrati dober \rzgled otrokom. zato bom aktivno sodelovala z vsemi zunanjimi
ustanovami in drugimi organizacuami (obaino, osnovnimi Solami, drugimi vdci,
Pedagosko fakulteto Maribor - Studenue na praksi in pripravnistvu, Gimnazijo Franca
Miklosiaa Ljutomer - duaki na praksi, krajevnimi skupnostmi, Zdravstvenim domom,
razlitnimi drustvi, knjiznico, termami, zavodi, Centrom za socialno delo, Solo za
ravnatelje (projekti), Zavodom RS za Solswo (usmerjanje otrok, izvedba seminarjev in
delavnic) ipd.. Ob tem naj izpostavim, da imam veliko izkuienj tudi z mednarodnim
sodelovanjem - povezovanjem s partnerskimi vrtci po vsej Evropi, kar lahko dodatno
pripomore pri izobraZevanju strokovnih delavk (primeri dobrih praks), otmci lahko
spoznajo (preko Skype in drugih oblik) otroke iz drugih ddav ter njihovo tradicuo,
kulturo, vrednote; nenazadnje pa se s tem dviguje tudi ugled vrtca in promovira kraj.

Prizadevala si bom tudi za dobro, konstruktivno sodelovanje z ustanoviteljico - Obdino
Moravske Toplice. Ob sodelovanju z njo in Ministrswom za izobrazevanje, znanost in
5port, si bom prizadevala za dobre materialne pogoje v vseh enotah ter za dvigovanje
in nepreslano izbousevanje kakovosti rrzgojno-izobrazevalnega procesa. Sodelovala
bom s strokovnimi slu:bami o*ine, se dogovarjala glede financiranja dejavnosti v
skladu s pogodbo o financiranju, se dogovarjala glede oblikovanja cen progEmov v
vrtcu, soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu. itn..

Skrbela bom za gospodarno upravljanje enot in dokondanje lnvesticij, ki se Ue planlrajo
in doprinasajo h kvalitetnejs€mu delu z otroki. Izvajanje zastavljenega dela bo potekalo
po ie zadrtanih smernicah zavoda, a s spostovanjem mnenja in s soglasjem
ustanovitelja, ki 9a vidim kot pomembnega partnerja.

V. DELO Z ZAPOSLENIMI V VRTCU

Najvet Easa in strokovnega znanja ter energije ielim nameniti osebnostnemu in
profesionalnemu razvoju zaposlenih v vrtcu ter predvsem pristnim in sprosaenim
odnosom, ki bi temeUili na odprti komunikaciji, enakopravnosti, spoitovanju drug
drugega in ustreznem vrednotenju vsakega posameznega delovnega mesta, saj lahko
vsak delavec v koleKivu ob spodbudah in pozitivni motivacui doprinese k dvigu
kakovosti dela in dobremu timskemu sodelovanju.

Kot sem omenila, imam vellko izkuienj tudi s prijavo in vodenjem mednarodnih
projeKov, kjer vidim veliko priloinosti za izpopolnjevanje strokovnih delavcev,

izmenjavo izkusenj in primerov dobrih prak t€r pridobitev evropskih sredstev tudi za

nabavo raznih pripomodkov, opreme in nagrajevanja tistih zaposlenih, ki pustijo svoj

pefat v projektu.

Za\rzemala se bom za smostojnost in avtonomijo zaposlenih, ki temelji na

strokovnosti .
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Spodbujala bom izrekanje pohval in spodbud zaposlenih ter jih tako motivirala za
nadaljnje delo in doprinos v vrtcu. Preprifana sem, da je motivacija kljudnega pomena
pri zaposlenih, saj spodbuja k osebnostni in profesionalni rasti, hkrati pa pozitivno
vpliva na dobro potutje zaposlenih. Zavzemala se bom za ustvarjanje delovnega okolja,
kjer se bodo zaposleni dobro podutili in kamor bodo z veseljem prihajali delat.

Za dobro potule zaposlenih pa je pomemben tudi zdrav naain iivuenja, zato bom
spodbujala promocUo zdravja na delovnem mestu (telovadba za zaposlene, nordijska
hoja, tapkanje, joga za zaposlene, ipd.).
Spodbujala bom tudi neformalna druzenja zaposlenih, ki lahko dodatno krepjjo vezi
med nami.

Vsem zaposlenim bom na razpolago za pogovor, posluianje ln svetovanje pri
prepoznavanju in regevanju osebnih stisk, zaradi katerih niso zmoZni zadovoljivo
sodelovati pri opravljanju vsakodnevnega dela v vrtcu. Vsi smo ljudje, vsi imamo (kdaj)
te:ave, ki jih ob kopici drugih obveznosti tezko resujemo sami. A ielim, da se vsi v
koleKivu zavedamo, da ieprav smo v sluZbl, smo sodelavci, sl med seboj pomagamo.
Pogovori bodo temeljili na kodeksu zaupnosti pridobljenih informacij. Iz izkuSenj med
izvajanjem del in nalog svetovalne delavke vem, da velikokrat:e sam pogovor pomaga
dloveku uvideti teiavo in se preko motivacue, pozitivnega razmiSljanja in iskanja
skupnih resitev, la2je spopada s situacijo.

V funkciji pedagolkega vodje bom zaposlene posluiala, spodbujala, usmerjala,
podpirala in spostovala terjim pomagala pri realizaciji zastavljenlh profesionalnih ciljev.
Zaposlene bom motivirala k refleksui wojega dela (kje so in kam Zelijo priti), jim
pomagala pri iskanju modnih podrotij in pri izdelavi naartov, strdtegu ter korakov za
dosego posameznega profesionalnega cilja in moinosti za strokovno izpopolnjevanje.
Spodbujala bom tudi njihova samoizobraievanja (prebiranje literature, ...).
Hkrati bom spodbujala tudi prenos znanja zaposlenih, ki ga pridobijo na razlidnih
seminarjih, delavnicah, konferencah, predavanjih, ... na druge zaposlene v zavodu
(preko aktivov, delavnic).
za\.zemala se bom za to, da bodo trud in dodatni napori delavcev, opa:eni.

Hkrati se bom za\rzemala tudi za druiinam prijazen vrtec tudi za zaposlene -
razumevanje ob bolniskih odsotnostih zaposlenih zaradi nege otrok, preiivljanje
kvalitetnega aasa z druzino. Predlagam tudi organizacijo neformalnega sredanja
zaposlenih in njihovih druiin na nivoju starostnih skupin in/ali enot (v obliki piknifa,
pohoda,...).

Vrtci obfine Moravske toplice so pri svojem delu
potrebno kvaliteto in dobro delo zaposlenih in
ustanove pri starsih in v Sirsi javnosti.

i4emno uspegni in ufinkoviti, zato je
vrtca promovirati ter dvigovati ugled

Hkrati pa.si je potrebno \rzeti tudi kdaj pa kdaj aas, se za trenutek ustaviti, si nabrati
novih modi in energue ter se potem ponovno zagnati v delo. V nasprotnem primeru

IaI?_p,lq" do 
_utrujenosti,. izgoretosti, upada motivacije za delo fri zaposrenih in

posreorcno naraseanje nezadovoljstva, kar pa lahko zelo negativno vpliva na kakovost
vzgojno-izobraievalnega dela v zavodu.
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VI. ZAKUU.EK

zavedam se, da v poslovanje vrtca ni vkljuaen le ravnatelj, saj so tu prav vsi zaposleni,
ki zasluzuo svojo pozornost in mo;nosti za odgovorno opravljenje svojih nalog.
Ravnatelj je motivator, povezovalec, koordinator in tudi tisti, ki zna biti odloien in
profesionalen. Ob vsem tem mu mora biti mar za vse, kar se v vrtcu dogaja, kako je
umesfen v okolje, najbolj pa za floveski odnos.

Glede na moje znanje in izku5nje s sodelovanjem z otroki, strokovnimi delavkami in
drugimi zaposlenimi, starii, zunanjiml strokovnjaki in institucijaml ter vodstvom vrtca,
sem prepridana, da lahko uspeino vodim tako izjemen koleKiv kot je kolektiv Vrtcev
obdine Moravske Toplice. Veselim se pridobivanja novih znanj in izkugenj kot
ravnateljica in verjamem, da bom kos vsem izzivom, s katerimi se bom pri wojem delu
sreievala.

Zivlienjske dlocitve so vedno teZke. Pa vendar vbsih zaiutimo aeljo po
spremembi in moi, da smo nedesa sposobni.

Spostovani Elani sveta zavoda,

Upam, da je bil moj program vodenja zavoda nagovarjajoa tako za otroke, zaposlene,
starse ter tudi ustanoviteua ln mi boste dali priloznost to tudi dokazati.
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srMoNA rauiri
Bakovci, Soboika ul. I

9OOO MURSKA SOBOTA

SVETZAVODA

VRTCEV OBEINE MORAVSKE TOPLICE

Dolga ul. 29 a

9226 MORAVSKE TOPLICE

Datum: 18. 1.2019

Zzileva: PRIJAVA NA RAZPISANO DELOVNO MESTO RAVNATELJA

Prijavljam se na razpisano delovno mesto ravnatelja Vrtcev obdine Moravske Toplice, ki je
bilo objavljeno v dasopisu Vestnik, dne 10. 1.2019.

S spo5tovanj em,

Simona Kaudid

ft^
Priloge:

- Zivljenjepis
- Program vodenja zavoda
- Dokazilo o bobrubi
- Dokazilo o nazivu
- Dokazilo o opravljenem strokovnem izpila
- Dokazilo o opravljenem rovnateljskem izpitu
- Dokazilo o delovnih izkuJnjah v vzgoji in izobraievonju
- Potrdilo o nekaznwanosti
- Potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku
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I. UVOD

Delo ravnateljice v zavodu vrtci obdine Moravske Toplice opravljam od leta 200g. v tem
obdobju sem dobro spoznala delo ravnatelja ter utrip nasega zavoda in ga tudi aktivno
usmerjala' spoznala sem specifiko okolja, v katerem delujejo enote na5ega zavoda. Kot
ravnateljica sem se trudila dim bolj dostedno opravtjati naloge, ki jih kot pristojnosti
ravnatelja predpisuje 49. dlen zoFvl, pri Iemer sem izkoristita vse svoje pedagolke in
andragolke izkuSnje.

Zavedam se, da za uspe5en in v okotju prepoznaven zavoda ni zastuien samo ravnatelj,
ampak prav vsi zaposleni. Ravnatelj je zgolj povezovalec, spodbujevalec in koordinator med
zaposlenimi. Blti mora profesionalen, a tudi odloden, skrbeti mora za prijetno vzdu5je, v
mislih pa mora vedno imetipred sabo dobrobit otroka.

s pomodjo zaposlenih, starsev in lokalne skupnosti ter Sirsega okotja, bi ielela nadaljevati ssvojim poslanstvom - s ciljem, da otrokom zagotovimo optimalne pogoje za njihov razvoj. Natej poti me bo 5e naprej spremljata naSa vizija: vRTEc - KRAJ ZA |GRO tN NASMEH.

2
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II. KRATEK POGIED NAZAJ

Predsolska dejavnost se okviru javnega zavoda vrtci obdine Moravske Toplice v obdini
Moravske Toplice uspeSno odvija ie od leta 1996. v 11 letih mojega ravnateljevanja, sem
imela priloinost izpolniti veliko zastavljenih ciljev, verjamem pa tudi, da sem skupaj z
zaposlenimi dosegla vidno prepoznavnost v oijem, pa tudi iirSem okolju. Med vsem
aktivnostmi, bi ielela izpostaviti:

)- Povedanje 5t. vkljuienih otrok oz. it. oddelkov

ob zadetku mojega mandata smo imeli v zavodu oblikovanih 10 oddelkov. v vseh minulih
letih smo narrtovali veliko razlidnih akivnosti, ki so pripomogle k povedani vkljuEiwi
otrok v vrtec:

- dnevi odprtih vrat (3 x letno)

- prirediwe na ravni zavoda, kamor smo vabili tudi nevkljuEene otroke (delavnice,
nastopi otrok, predavanja za star5e...)

- zagotovitev ustreznejgih oz. dodatnih prostorov (novi vrtec v Moravskih Toplicah,
izbolj5ave v ostalih enotah)

> Dodatne zaposlitve

v skladu z veljavno zakonodajo, sem zagotovila tudi nove zaposlitve (svetovalno delavko,
organizatorja prehrane in zdravsweno-higienskega relima, dodatni strokovni in tehniini
kader). Za pomod pri otrocih s posebnimi potrebami z odlotbo smo zaposlili
sprem[evalce oz. zagotovlli izvajanje dodatne strokovne pomodi zunanje ga lzvalalca, za
otroke brez odlodbe pa smo dodatno pomoi zagotovili z zaposliwijo preko javnih del.

F Sklad vrtca

Ustanovljen je bil na mojo pobudo leta 2013. vsa leta uspesno zbiramo sredswa s
katerimi (so)fi nanciramo nadstandardne dejavnosti:

- plavalni tefaj za vse otroke pred vstopom v lolo - v celoti

- zimovanje - delno

- lutkovni abonma -v celoti 2 leti

Na mojo pobudo in z veliko podporo ilanov UO Sklada vrtca so ie 3 x organizirali vedjo

dobrodelno prireditev Veliki prijatelji za male prijatelje. Prireditev je vsako drugo leto. Je

3
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zelo dobro obiskana, na njej pa se zbere tudi najved sredstev. sredstva zbiramo tudi na
nasih tradicionalnih prirediwah: oworitev pravljidne deiele (uvod v Veseli december -
druienje otrok, starsev in zaposlenih), ved glav ved ve (predstavitev otrok, ki obiskujejo
dodatne dejavnosti), noEni pohod (druZenje otrok, star5ev in zaposlenih)

L Dodatne in obogatitvene dejavnosti

V na3em zavodu izvajamo veliko dodatnih in obogatitvenih dejavnosti, za katere je
znaiilno, da jih praviloma izvajajo strokovni delavci in so za starie brezplatne. preko
dodatnih izobraievanj poskrbimo, da se izvajalci dodatno izobraiujejo na posameznih
podrorjih. Posebej bi izpostavila tuji jezik, ki ga ponujamo kot integracuo v posameznih
oddelkih ll. starostnega obdobja. vesela pa sem tudi, da mi vsa leta uspeva ohranjati stik
z otroki - sem namred izvajalka ene izmed obogatiwenih dejavnosti (pevskega zbora).
Pevski zbor se je pod mojim vodstvom le veikrat predstavil na razlitnih prireditvah -
najbolj odmevna je vsekakor revija pevskih zborov, kjer smo vedno prejeli tudi pohvalo
oz. pozitivno mnenje o nalem nastopu.

) Prehrana

Da bi bila prehrana otrok v vrtcu iim bolj usklajena z njihovimi potrebami, tako hranilno,
energijsko kot tudi dasovno, smo se v iolskem letu 2ol6/2ot7 na podlagi veimesednih
opazovanj in v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraievalnih
ustanovah (Rs, Ministrstvo za zdravje,2005) odlolili za spremembo prehranjevalnega
reiima. Tako imamo od 8.00 do 9.@ zajtrk, od 10.30 do 11.00 dopoldansko malico in od
13.00 do 14.00 kosilo. Sprememba je terjala veliko dogovarjanja, a se ie kazejo pozitivni
rezultati - otroci zaurijejo veliko ved hrane (predvsem sadja in zelenjave).

> eAsistent

za laije delo in
nadrtovanje dela
komunikacijo.

komunikacijo smo pred 2 letoma uvedli eAsistent. Le-ta olaj5a
strokovnim deravcem, prav tako pa nudi nadin za varno in hitro

) Promocija zdravja na delovnem mestu

Primeri dobre prake kaiejo, da so zdravi in zadovorjni deravci, ki derajo v varnem inspodbudnem delovnem okolju, produktivnejli in usWarlatnelti, redkeje zbolijo ter

4
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prispevaio k ugledu organizacije v javnosti. Vse to se odraia v Stevilnih koristih za
organizacijo, tudi finandnih. zato je smotrno poskrbeti, da se zdravje zaposlenih ohranja
in izboljSuje. Ze vsa leta, aktivneje pa od Solskega leta 2016-20!Z naprej, v zavodu
organiziramo razlidne aktivnosti z namenom ohranjanja in krepiwe telesnega in
duievn ega zdravja zaposlen i h.

Vzpostavljenih imamo veliko razlidnih oblik sodelovanja s star5i. Za vzgojo otrok je zelo
pomembno, da so starSi aktivno vkljudeni v iivljenje in deto vrtca. pomembno je tudi, da
jim nudimo strokovno podporo - tudi v obliki razlidnih predavanj, ki jih organiziramo za
star5e. Kot partnerji v vzgoji, bomo prav gotovo uspeSnejSi. Da bi omogotili dobro
sodelovanje, v vrtcu organiziramo razlidne oblike formalnega in neformalnega
sodelovanja (pogovorne ure, roditeljske sestanke, delavnice, pohode, predavanja,
skupne predstave za otroke, ...).

S pomodjo ustanovitelja smo uswarjali boljSe materialne pogoje za iivtjenje in delo zavoda.
Realno in s pravimi argumenti sem skulala prepridati predstavnike ustanovitelja o nujnosti
adaptacij in naloib, o nujnostiSiriwe nadstandardnega programa.

7a izvaianje kvalitetnega vzgojno-izobraievalnega deta pa sami pogoji dela niso dovolj.
Vsekakor so biswenega pomena, pomembno pa je tudi, da sem spremljata delo zaposlenih
ter jim svetovala in jih usmerjala. Z vsakim posameznikom sem skuSata najti ))skupen jezik<.
Ravnatelj mora znati prisluhniti zaposlenim in jim stati ob strani. Ta naloga je vse prej kot
lahka. Velikokrat sem si ielela, da bi lahko kaj naredila drugade. Biti ravnatelj pa pomeni, da
si vedno in povsod odgovoren pred zakonom in da mora5 ravnati v skladu z njim. Kot
>elovek<<, bi morda vdasih ravnala drugate. Trudila sem se, da sem vzpostavila stik z vsakim
posameznikom, mu prisluhnila in mu skuSala svetovati. Upam, da sem uspela splesti mreio
zaupanja...

5
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verjamem, da sem kot ravnaterj v veriki meri tudi sama doprinesra k ugredu in
prepoznavnosti naSega zavoda v oZjem in SirSem prostoru:

F Vkljutenost v razvojno-raziskovalne projekte (trenutno)

- Sola za ravnatelje: rVodenje in upravljanje inovativnih uinih okolij<

- Zavod Repubrike srovenije za sorstvo: >Razvoj in udejanjanje inovativnih ucnih
okolij in proinih oblik uEenja za dvig splo5nih kompetenc(

D Sodelovanje z Gimnazijo Franca Mikloiita Ljutomer

- priprava vsakoretnih deravnic za dijake f. in 3. retnika smer predlorska vzgoja

- zunanji dlan na maturi

- sodelovanje na strokovnem simpoziju ob 20. obretnici prog.ma predlorska vzgoja (kot
predstavnica ravnateljev vrtce pomurja)

} Sodelovanje zZavodom Republike Slovenije za iolstvo

- od leta 2008 sem izvajarka itudijskih skupin za strokovne deravce v vrtcih

- vkljufenostv razvojno-raziskovalne projekte

- vkljuiena sem v pripravrjarni odbor festivara prekmurje v srcu (100. obretnico
zdruiitve prekmurskih srovencev z matidnim narodom) kot predstavnica
ravnateljev vrtce pomurja

) Aktiv ravnateljev vrtcev pomurja

V aktiv sem vkrjueena ze od svojega prvega mandata, reta 2o1s pa so mi ravnaterji zaupari
vodenje aktiva.

) Skupnost vrtcev Slovenije (SVS)

- Clanica od svojega prvega mandata

- predstavnica pomurja _ 3 mandat Ilanica upravnega odbora
v teh mandatih mi je uspero v prekmurju potegniti 2 verji prireditvi, ki jih organizira svs:Sportne igre (2 x v Moravskih Toplicah), kulturni Jan (1 x v Lendavi).

6
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III. PROGRAM VODENJA ZAVODA ZA OBDOBIE 2OL9 - 2024

Raznolikost otrok postavlja strokovne delavce pred izziv kako oblikovati udno okolje in udni
proces, v katerem bi lahko bili vsi otroci optimalno uspe5ni. Da se vsi otroci ufijo in
napredujejo skladno s svojimi zmoZnostmi, morajo biti strokovni delavci veSdi diferenciranja
in in dividualizi ranja vzgojno - izob raievalnega p rocesa.

Pred5olsko vzgojo je potrebno razumeti kot pomembno za pred5olskega otroka (potrebna je
uizraba< vsakega razvojnega obdobja) in ne kot pripravo na neko naslednjo stopnjo. Graditi
je potrebno na otrokovih zmoinostih. V vzgojno-izobraievalno delo je potrebno vna5ati
vsebine, ki bodo pripravile otroka na iivljenje s poudarkom na odgovornosti, dostojanspu
(pozitivna samopodoba) in sprejemanju drugadnosti.

Vodenje zavoda razumem kot oblikovanje kvalitetnega delovnega okolja, ki temelji na
medsebojnem spoitovanju, spodbujanju k odprtemu re5evanju konfliktov, delitvi dela in
odprtosti vrtca navzven.

Cilji, kijim bom sledila:

- Spoznavanje razvojnih znadilnosti in potreb pred5olskega otroka s poudarkom na
kvaliteti in ne kvantiteti. Zelim si, da bi delo z otroki temeljilo na pripravi otrok na
iivljenje s poudarkom na odgovornosti, dostojanswu, pozitivni samopodobi,
sprejemanju drugadnosti in razvoju kritidnega miSljenja, saj je to popotnica k razvoju
aWonomnega in demokratidnega posameznika v druibi.

- Spodbujanje dobrih medsebojnih odnosov, sodelovatno kulturo, strokovno
avtonomijo ter osebno in profesionalno rast vseh zaposlenih. Najvetje bogaswo
vsakega zavoda so ljudje - zadovoljni ljudje. Ne zgradbe, ne pripomodki, ampak vsak

zaposleni zase.

- Ohranjanje in vzpostavitev sodelovalnega odnosa s star5i, ki so tisti, ki so najbolj

zaintei'esiranl za dobro pocutje in uspeh svojega otroka. Sodelovanje s star5i nej bi

temeljilo na zavedanju, da skupaj, zdruieniv istem cilju, zmoremo vee.
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- skrb za transparentnost poslovanja. posebno pozornost bom ie naprej namenjala
gospodarnemu posrovanju ter pridobivanju sponzorskih in donatorskih sredstev.

- Nadaljevanje soderovanja z rokarno skupnostjo na naEeru odprtosti, odgovornosti in
usmerjenosti v skupno dobro. Upo5tevala bom interese in potrebe lokalne skupnosti
ob iskanju ustreznih reiitev, ki bodo temeljile na usklajevanju, argumentiranju in
sklepanju kompromisov za dobrobit otrok in zaposlenih.

- Predstavljanje naiega dela starlem, lokalni skupnosti, strokovni javnosti ter jirsemu
okolju - preko sodelovanja z razlidnimi vzgojno-izobraievalnimi ustanovami ter preko
razliEnih medijev.

- PoveEanje deleia otrok vkljuienih v vrtec

Temu cilju bom tudi v naslednjem mandatu namenila posebno pozornost in k uresnieitvi ciua
pritegnila eim ved razlidnih skupin l.iudi, kajti:

- dostopna pred5olska vzgoja in varstvo poveduje moinosti za kakovostno bivanje
otrok in njihovo socialno vkljuEenost;

- vkljudenost otrok v predlolsko vzgojo spodbuja kognitivni razvoj otroka in posredno
vpliva na uine doseike v Soli;

- vkljuEenost otrok v predsolsko vzgojo je tudi ukrep za blaienje negativnih posledic
revlrine in zmanjsevanje socialne ter ekonomske neenakosti;

- z vidika pozitivnih udinkov predlorske vzgoje pa ni pomemben le njen obseg, ampak
tudi njena kakovosu te pa naiemu vrtcu prav gotovg ne manjka,

Trenutno smo lahko zadovoljni z deleiem vkljudenih otrok v vrtec v [. st. obdobju (pri s-
letnikih 100% vkljuEenost), niija pa je vkljuEenost otrok v t. st. obdobju.

) Otroci s posebnimi potrebami

zavedam se, da vrtec ne more nadomestiti druiinske vzgoje, prav tako pa druiinsk a vzgoja
ne more nadomestiti vrtca, v kombinaciji pa nudita otrokom optimalne moinosti za razvoj na
vseh podrorjih, kar je 5e pomembno za otroke s posebnimi potrebami. vrtec mora
zagotavljati uresniievanje nadela enakih moinosti in upoStevanja razlicnosti med otroki, stem pa omogoEati enakovredne pogoje za optimarni razvoj vsakega otroka. skupaj zustanoviterjem bomo preudiri moinosti za obrikovanje razvojnega odderka, v katerem bilahko nudili najustreznejSo podporo za razvoiotrok s posebnimi potrebami - tistih otrok, kise ne bi mogri vkrjuEiti v redne odderke. Zakon o cerostni obravnavi preds0rskih otrok sposebnimi potrebami (zoPoPP), ki je v veljavi od 1. 1. 2019 namrei predvidevasofinanciranje odderkov za otroke s posebnimi potrebami, kar bi v veriki meri oraj.arooblikoyanje takgnega oddelka tudi v nasem zavodu.
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- oblikovanje novega >dvojezidnega oddelka< (slovensko-nemskega)
Vpra5anje o tem, pri kateri starosti naj se otroci zadnejo uditi tujega jezika, ima razlidne
odgovore. 5e vedno se pojavljajo dileme, ali ima morda zgodnje udenje tujega jezika
negativen vpliv na usvajanje materin5tine in ali morda otrok, ki se Ze zgodaj zadne u6iti tuj
jezik, ne doseZe dovolj visoke razvojne ravni govora in drugih spoznavnih sposobnosti. Z
vidika stroke (razvojne psihologije, psiholingvistike) so bile te dileme preseiene ie v 7}-ih
letih prejSnjega stoletja, saj so Stevilne psiholoSke raziskave pokazale, da pomeni zgodnje
udenje tujega jezika prednost v razvoju in kasnejSem izobraievanju. Raziskave potrjujejo, da
zgodnje uEenje tujega jezika pozitivno vpliva na otrokov govorni, spoznavni, osebnostni
razvoj in uspe5nost v 5oli. Hkrati pa raziskave zanikajo preprieanje, da utenJe tujega jezika
moti udenje materin5dine.

Odprto ostaja predvsem vpra5anje o tem, katere so primerne metode in oblike poudevanja
tujega jezika v vrtcih ter kako zagotoviti kontinuiteto utenja in pri tem upoStevati velike
razlike v jezikovnih sposobnostih med otroki. Hkrati je v ospredju vpraianje, ati obstaja
kritidno obdobje za udenje drugega/tujega jezika in de da, kdaj je. O kritidnem obdobju
govorimo, kadar lahko dolotimo starost, pri kateri je udenje drugega/tujega jezika hitrej5e in
laije ter od otroka zahteva manj napora. Gtede tega, kdaj naj bi bilo kritidno obdobje za
udenje drugega/tujega jezika, so strokovnjaki deljenega mnenja, vendar se strinjajo, da gre
za starost od pribliino treh oziroma 5tirih pa do osmih oziroma devetih tet.
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IV. ZAKUUEEK

Predstavljeni program temelji na spoltovanju individualnih sposobnosti, potreb in ielja
posameznika, na spo5tljivih medsebojnih odnosih. Zavedam se, da je deto z ljudmi teiko in
odgovorno, predvsem pa nepredvidljivo. vem da za vodenje zavoda ne potrebujem le
svojega znanja in idej, temved tudi strokovno znanje in ideje zaposlenih.

Pomembno je, da ima ravnatelj smisel za delo z ljudmi, dobro
prepoznavati znadaje, biti mora takten, komunikativen in sposoben
drugih. Biti mora odloien, znati mora zagovarjati svoje staliSde. Biti
sposoben javnega nastopanja in timskega dela.

mora opazovati in

razumevanja obEutij

mora samozavesten,

Menim, da imam lastnosti, potrebne za ta poklic - vztrajnost, skrben odnos do deta,
odgovornost, sposobnost timskega dela, komunikativnost in inovativnost ter da sem to s
svojim dosedanjim delom tudi dokazata.

Vem, da pot ravnateljevanja ni bila in ne bo lahka, prepridana pa sem, da je to pot, po kateri
si Zelim hoditi.

>Ko hodi5, pojdi zmeraj do konca.

Spomlodi do roine cvetice, poleti do zrele pienice,

jeseni do polne police, pozimi do sneine kroljice,

v knjigi do zadnje vrctice, v iivtjenju do prave resnice,

v sebi do rdeiice iez eno in drugo lice.

A ie ne pridei ne pruii, ne drugiC do krova in provego kovo

poskusi: vnovii in zopet in znovo.K (Tone poviek)
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