POROČANJE O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH V OKVIRU PROGRAMA
ZDRAVJE V VRTCU V SPLETNO ANKETO 1KA
V želji da bi vam olajšali poročanje o izvedenih aktivnostih v okviru programa Zdravje v vrtcu, smo
izdelali anketo v spletni aplikaciji 1ka. Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo okoli 1 uro.
Pred izpolnjevanjem si podrobno preberite vprašanja na katera boste v anketi morali odgovoriti.
Vprašanja najdete v prilogi.
Svetujemo vam, da si pred začetkom izpolnjevanja pripravite vse podatke, ki jih boste potrebovali. Ob
koncu izpolnjevanja ankete pritisnete KONEC, da bodo vsi vaši odgovori v anketi vidni in shranjeni.
Pred tem si dokument v pdf obliki shranite za lastno evidenco in za posredovanje poročila
koordinatorju programa v vašem vrtcu.
Anketo morajo obvezno izpolniti koordinatorji programa Zdravje v vrtcu. Izpolnjena anketa
koordinatorja je osnova, na podlagi katere lahko ostali strokovni delavci pridobijo potrdila za
sodelovanje v programu ali potrdilo za napredovanje.
Anketo izpolnijo tudi vzgojitelji ali pomočniki vzgojiteljev, ki želijo prejeti potrdilo za sodelovanje v
programu Zdravje v vrtcu oz. želijo prejeti potrdilo za dve točki za napredovanje v nazive.
Če vzgojitelji oz. pomočniki vzgojiteljev ne bodo poslali svojega poročila, izpolni poročilo koordinator
programa Zdravje v vrtcu za celoten vrtec. Tudi v tem primeru mora v programu Zdravje v vrtcu
sodelovati vsaj tretjina skupin iz vrtca (čeprav pošlje poročilo le koordinator).
Zadnji rok za oddajo poročila je 31.7. Po tem datumu poročanje ne bo več mogoče.
Za eno skupino se izpolni eno poročilo. Izpolni ga vzgojitelj ali pomočnik.
Za prejem potrdila je potrebno poročati za vsaj 5 izvedenih aktivnosti.

Uvodna stran:
Vpis gesla za vstop
Vsak koordinator vrtca bo prejel geslo za vstop v spletni vprašalnik. Geslo bo določeno za vsako
skupino in jih vzgojiteljem oz. pomočnikom vzgojiteljev dodeli koordinator v vrtcu. Gesla so vnaprej
določena, kakršnokoli spreminjanje in lastno ustvarjanje gesel ni mogoče. V kolikor v tekočem letu
aktivirate vsa posredovana vstopna gesla, se prosim obrnite na vašega regijskega koordinatorja na
območni enoti NIJZ, da vam naknadno posreduje nova gesla.
Dodeljeno geslo za vstop v anketo vam omogoča, da se vsi vneseni podatki samodejno shranjujejo. V
spletno anketo lahko vstopate večkrat, vedno z istim geslom in preverjate oz. po potrebi spreminjate
vnesene podatke (dopolnjujete, popravljate). Koordinatorju svetujemo, da vodi evidenco razdeljenih
gesel med vzgojitelje oz. pomočnike vzgojiteljev.

1. stran ankete:
Podatki vrtca se vam bodo po aktivaciji gesla izpisali sami.

2. stran ankete:
Podatki o koordinatorju programa Zdravje v vrtcu v vašem vrtcu.
Vsa polja je potrebno obvezno izpolniti.

3. stran ankete:
Navedite kdo anketo izpolnjuje. Na podlagi tega vprašanja nadaljujete z izpolnjevanjem celotnega
nadaljevanja ankete. Zato je zelo pomembno, da izberete pravo izbiro.
Anketo izpolnjuje:
-

-

-

-

Vzgojitelj: Poroča za skupino v kateri je izvajal aktivnosti skupaj s pomočnikom vzgojitelja. Za
eno skupino se izpolni samo ena anketa, tudi če v njej delata dva ali več vzgojiteljev in
pomočnikov. Vse osebe iz skupine bodo upravičene do potrdil.
Pomočnik vzgojitelja: V kolikor je za vašo skupino izpolnil anketo vzgojitelj, je pomočnik ne
izpolnjuje.
Koordinator programa Zdravje v vrtcu iz vrtca - poročilo bodo oddali tudi vzgojitelji ali
pomočniki za svojo skupino. V tem primeru se odpre kratka anketa o osnovnih informacijah
o vrtcu in skupinah, ki so sodelovale v programu. Koordinator tu ne poroča o izvedenih
aktivnostih v skupinah. To obliko poročila izberete, kadar oddajajo poročilo o izvedenih
aktivnostih v vsaj tretjini skupin.
Koordinator programa Zdravje v vrtcu - poročilo odda koordinator za celoten vrtec posamezni strokovni delavci ne bodo oddajali poročila. V tem primeru koordinator poroča o
vsaj petih izvedenih aktivnostih v okviru programa Zdravje v vrtcu na nivoju vrtca.
Koordinator je v tem primeru edina oseba iz vrtca, ki prejme potrdilo
Koordinator programa Zdravje v vrtcu - poročilo odda koordinator za celoten vrtec –
nekateri strokovni delavci bodo oddali tudi svoje poročilo. V tem primeru koordinator
poroča za skupine, ki ne bodo oddale ločenih poročil, a so program izvajale. To izbiro
označite, v primeru, da bodo nekateri vzgojitelji oddali svoja poročila, a bo ločeno poročala
manj kot tretjina skupin v vrtcu. V tem primeru mora koordinator poročati o vsaj petih
aktivnostih izvedenih v okviru programa Zdravje v vrtcu na nivoju vrtca. Potrdila prejmejo
koordinator in tisti strokovni delavci, ki so poročali o aktivnostih v svoji skupini.

V KOLIKOR IZPOLNJUJE ANKETO KOORDINATOR - NADALJUJTE NA STRANI 5.

4. stran ankete:
Odgovori na vsa vprašanja so obvezni.

5. stran ankete:
Odgovori na vsa vprašanja so obvezni.

6. stran ankete:
Navedite imena in priimke oseb, ki bodo na podlagi tega poročila upravičene do potrdil. V drugi
(desni okenček) vpišete ime osebe le v primeru, da je tekom leta prišlo do menjave kadra v skupini –
velja za vprašanja, ki se nanašajo na vzgojitelja ali pomočnika.
Pri drugem, tretjem, petem in šestem vprašanju na tej strani upoštevajte naslednje:
V prvo okence napišite številko potrdila osebe, ki je v prvem in četrtem vprašanju navedena v prvem
(levem) okencu - na prvem mestu, v drugo okence pa številko potrdila osebe, ki je v prvem in četrtem
vprašanju navedena v drugem (desnem) okencu.

7. stran ankete:
Označite, če ste si v skupini ogledali lutkovne filme.

8. stran ankete:
Ob pregledovanju poročil iz preteklih let smo opazili, da nekateri izvajalci programa kot aktivnosti v
programu navajate tudi brisanje noskov otrok, razkuževanje miz, umivanje rok otrok pred obroki ipd.
Radi bi poudarili, da te aktivnosti izvajajo vsi vrtci, saj sodijo v redno delo vzgojiteljev oz. pomočnikov
vzgojiteljev in niso dodana vrednost programa.
Pozivamo vas, da v poročilu navajate aktivnosti, ki so bile v podporo krepitvi in ohranjanju zdravja in
dobrega počutja in v katere ste vložili dodatno vsebino. Taka aktivnost je lahko tudi umivanje rok,
vendar le, če to aktivnost nadgradite z dodatno vsebino. Na primer učenje tehnike umivanja rok, ki je
nadgrajena s pogovorom o tem, zakaj in kdaj je potrebno umivanje rok ali s pogovorom o mikrobih
(pogoji za rast in razmnoževanje, hitrost razmnoževanja …) ali s kakšno drugo smiselno vsebino
(tematska igra, risanje, predstava …). Prav tako ne poročajte o obisku izvajalke zdravstvene vzgoje
(medicinske sestre iz zdravstvenega doma), če njenega dela niste sami nadgradili s kakšno dodatno
aktivnostjo. Iz poročila vzgojitelja mora biti razvidno za kakšno nadgradnjo gre.

9. stran ankete:
Pri tem vprašanju morate vnaprej predvideti število aktivnosti, za katere želite poročati. V
nadaljevanju, vam bo vprašalnik ponudil izbrano število možnosti za poročanje. POMEMBNO: Za
pridobitev potrdila o sodelovanju v programu oz. za potrdilo za dve točki za napredovanje v nazive je
potrebno poročati za najmanj 5 različnih aktivnosti.

10. in ostale strani ankete:
Za vsako izbrano tematsko aktivnost se vam bo odprla ena stran. Opis aktivnosti naj obsega vsaj 200
besed. Iz krajšega opisa po naših izkušnjah zelo težko dobimo dober vpogled o aktivnosti, ki ste jo
izvedli.

POMEMBNO!
PREDEN ZAKLJUČITE Z ANKETO NA ZADNJI STRANI ANKETE PRITISNETE KONEC, OBVEZNO SHRANITE
ANKETO NA VAŠEM RAČUNALNIKU. Anketo shranite tako, da na zadnji strani pritisnete ikono PDF.
Zaželeno je, da to poročilo pošljete vašemu koordinatorju v vrtcu.
Anketa je zaključena in uspešno oddana takrat, ko pritisnete KONEC.

POROČILO KOORDINATORJA

Na 3. strani ankete ste izbrali Koordinator programa Zdravje v vrtcu iz vrtca - poročilo bodo oddali
vzgojitelji ali pomočniki za svojo skupino.

4.

stran ankete:

V kolikor ste se udeležili izobraževanja navedite številko potrdila. Potrdilo za dve točki za
napredovanje v nazive lahko prejmete le, če ste se udeležili vsaj enega izobraževanja.
5. stran ankete:
Vrtci, kjer ne izvajajo aktivnosti v okviru programa Zdravje v vrtcu v vsaj tretjini skupin, ne morejo
sodelovati v programu in potrdil ni mogoče pridobiti.

V nadaljevanju ankete izpolnjujete tehnične podatke o vrtcu, skupinah… Sprašujemo vas tudi o
vašem mnenju, komentarjih…
11. stran ankete:
Dodajte spletno povezavo, do mesta, kjer imate objavljena poročila vašega vrtca o izvedenih
aktivnostih v okviru programa Zdravje v vrtcu. Oblika poročila na spletni strani s strani NIJZ ni
definirana. Objava poročila na spletnih straneh vrtca omogoča zunanjim opazovalcem (npr. staršem)
spremljanje oz. informiranje o izvajanju programa.

PREDEN ZAKLJUČITE Z ANKETO NA ZADNJI STRANI ANKETE PRITISNETE KONEC, OBVEZNO SHRANITE
ANKETO NA VAŠEM RAČUNALNIKU. Anketo shranite tako, da na zadnji strani pritisnete ikono PDF.

