Avgusta 2017 smo na naši šoli začeli izvajati projekt:
»PRVA ZAPOSLITEV: POMOČNIK VZGOJITELJA SEM 2017-2018«
V okviru projekta smo zaposlili eno pomočnico vzgojiteljice predšolskih otrok Mojco Hergan.
Specifični cilj projekta je znižanje brezposelnih mladih. Namen projekta je zaposliti iskalca
prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja. V okviru projekta se bosta mladi
pomočnici vzgojiteljice preko organiziranega, načrtovanega in strokovno vodenega
usposabljanja uvajali v vzgojno – izobraževalno delo v vrtcu.
Projekt prva zaposlitev traja od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017. V tem času se mlada pomočnica
vzgojiteljice pripravljata na opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in
izobraževanja in se v okviru tega seznanjata s zakonodajo vrtca, internimi akti vrtca ter
ostalim strokovnim gradivom.
Pomočnico vzgojiteljice bomo pripravljali na samostojno delo skozi dela in naloge,
določenimi s predpisi, letnim delovnim načrtom zavoda, zlasti pa:
- S sodelovanjem z vzgojiteljem pri pripravi na vzgojno delo ( seznanitev z LDN
vrtca, LDN oddelka, tedensko in dnevno načrtovanje v timu)
- S sodelovanjem z vzgojiteljem pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela (načrt
dela, seznanitev pripravnika s cilji, razdelitev nalog…)
- S sodelovanjem z vzgojiteljem pri organizaciji življenja in dela v vrtcu
- S sodelovanjem pri spremljanju razvoja in napredka otrok in pri zapisovanju
opažanj (seznanitev pripravnika s potekom dosedanjih opažanj)
- S pripravo na izvajanje prehranjevanja, nege in počitka otrok
- S pripravo na vzdrževanje reda in čistoče sredstev, igrač, igral, opreme in
prostorov v vrtcu ter oblačil in obutve otrok
- S pripravo na sodelovanje s strokovnimi delavci v vrtcu, zavodu in zunaj njega
- S pripravo na sodelovanje v strokovnih organih vrtca
- S pripravo na neposredno delo z otroki, starši in okoljem
- S pripravo na pomoč vzgojitelju pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih
dejavnosti ter izletov
- Z vključevanjem v organizirano strokovno izobraževanje.
Delo v projektu poteka po predhodno pripravljenemu programu, kateri vsebuje sistematično
načrtovane ter jasno opredeljene aktivnosti usposabljanja in cilje le-teh.
Na razpis »PRVA ZAPOSLITEV: POMOČNIK VZGOJITELJA SEM 2017-2018« so lahko
kandidirale šole, ki bodo po zaključenem obdobju projekta, pomočnika vzgojitelja zaposlile v
obsegu za obdobje vsaj enega meseca.
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