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Enota Vrtec Prevalje

Datu m: 3. junij 2019

Obrazloiitev k sistemizaciji delovnih mest - enota Vrtec prevalje

za Solsko leto 2Ot9l2O2O

Vrtec Prevalje sistemizira naslednja delovna mesta - vkljuiena v ceno vrtca:

1. Sistemizirano je delovno mesto pomoEnice ravnateljice za vrtec s polno delovno obvezo,
ki opravlja pedagoiko in organizacijsko vodenje vrtca ter v okviru polne delovne obveze
prevzame tudi svetovalno delo. V okviru polne delovne obveznosti mora pomoinica
ravnateljice vrtca pri loli opraviti 13 ur svetovalnega dela na teden.

2. Pri vzgojiteljicah predSolskih orok in vzgojiteljicah prediolskih otrok - pomoinicah
vzgojiteljic je v normativu upoitevano:

- itevilo oblikovanih oddelkov in delovna obveznost delavk (vzgojiteljica lahko opravi
najved 6 ur neposrednega dela z otroki dnevno, pomotnica vzg. pa 7 ur neposrednega
dela z otroki dnevno (41. ilen Zakona o vrtcih); v preostali das se strokovnim delavkam
uposteva priprava na vzgojno-izobraievalno delo (119. ilen zoFVl-ja), ter zagotavljanje
vseh pogojev za nemoteno vzgojno-izobraievalno delo);

- sodasnost dveh strokovnih delavk v oddelkih (v l. starostnem obdobju se zagotavlja
soiasnost 6 ur, v ll. starostnem obdobju pa 4 ure dnevno);

- odpiralni in zapiralni das v obeh enotah (potrebno je zagotoviti ustrezno ltevilo delavk od
5.30 ure do 16. ure v enoti vrtec Krojatek Hladek in do 15. ure v enoti vrtec Leie, kar
pomeni od zaietka do konca poslovalnega dasa posamezne enote; prisotnost strokovnih
delavk v odpiralnem in zapiralnem dasu se nadrtuje na ltevilo prijavljenih otrok v
jutranjem in popoldanskem dasu; v tem dasu ne gre samo za varstvo otrok, ampak se
izvajajo nadrtovane dejavnosti (po Kurikulu), hkrati pa je potrebno zagotoviti in poskrbeti
za varnost otrok);

- za dve uri tedensko skraj5ana obveza vzgojiteljic v oddelku (Kolektivna pogodba za
dejavnost vzgoje in izobraievanja, 62. dlen) - 8 vzgojiteljic ter 1 pomoinica vzgojiteljice.

3. sistemizirana sta deleia zaposlitve organizatorja zdravstveno higienskega reiima in
ortanizatorja prehrane, ki se izradunata na osnovi ltevila oblikovanih oddelkov. skupen
delei OZHR in organizatorja prehrane na itevilo oddelkov je 0,50. Delei prevzame
delavka 05 Prevalje.

4. Deleii zaposlitev administrativnih delavcev se izradunajo na podlagi itevila oddelkov in
upoitevaje dejstvo, da je vrtec pri ioli.
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Pri dolotitvi sistemizacije delovnih mest so za enoto vrtec prevalje upoltevane naslednje
zakonske podlage: ZOFVI, Zakon o vrtcih, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predlolske vzgoje in Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in
izobraievanja v RS ter drugi podzakonski akti.



5. Delei zaposlitve kuharic in pomoinic kuharic se sistemizira na podlagi porabe dasa za

posamezno delovno operaci.jo, ob upoitevanju starostne skupine in energijskih potreb
otrok. Za pripravo dietnih obrokov za otroke, ki imajo ustrezno zdravnilko mnenje, se

doda za vsak obrok tri ietrtine dolodenega iasa. ae ima vrtec organizirano centralno ali
lastno kuhinjo, mora imeti sistemiziranih najmanj polovico delovnih mest kuharjev.

6. Delei zaposlitve tistilk v vrtcu se izraiuna na kvadraturo vrtca. Normativ za zaposlitev 1

iistilke v vrtcu je 600 m2.

7. Delei zaposlitve perice se izraduna glede na koliiino suhega perila na dan (1 za 60 kg
perila).

8. Delei zaposlitve hi5nika znaia na Stevilo oddelkov in enot manj od polne zaposlitve
(0,89), vendar zajema le vzdrievanje notranjih prostorov, ne pa tudi neposredne okolice
vrtca. Zaradi tekoaega vzdrievanja v vseh letnih dasih predlagamo polno zaposlitev, sicer
vrtec ne more zagotavljati sprotnega urejanja okolice v vseh letnih tasih (iiSienje snega,
kolnja trave, obrezovanje drevja in grmiievja, vzdrievanje in popravila igral na igriidih)-
sklenjen pisni dogovor z obdino o opravljanju dodatnih nalog.

lzven cene vrtca so sistemizirana delovna mesta:
- hiSnik: delei zaposlitve 0,11;
- mobilnivzgojitelj - logopedinja: delei zaposlitve 0,30;
- specialni pedagog: delei zaposlitve 0,32 (v Vrtec prevalje so vkljudeni otroci s posebnimi

potrebami, ki imajo dolodeno dodatno strokovno pomoi);
- raiunalnitar: delei zaposlitve 0,10;
- spremljevalec otrok s posebnimi potrebami: 2,50.

Obtino Prevalje prosimo za potrditev sistemizacije.

Sklep 1: Potrjujemo sistemizacijo za 5olsko leto 201912O2O za enoto Vrtec prevalje.

Ana Buhvald Pori,

pomodnica ravnateljice

Priloga:
- Tabela Sistemizacija delovnih mest v Vrtcu prevalje 2OL9/2O2O
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SISTEMIZACIJA DELOVNII] [IEST V VRTCU PREVALJE
SoLSKo LEro 2019/2020 ( 0i.09.2019 - 31.09.2020)
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