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Ljubljana, 10. 5. 2021

ZAPISNIK EKO ODBORA Z DNE 10. 5. 2021
Prisotni: Priložena lista prisotnosti.
DNEVNI RED:
1. pregled zapisnika zadnjega srečanja,
2. navodila in dogovor za pisanje končnih poročil v letu 2020/2021,
3. informacije o možnosti objave prispevka v Zborniku zbranih vsebin zgodnjega
naravoslovja,
4. razno.
Ad 1: Pregled zapisnika zadnjega srečanja.
Pri pregledu zapisnika s prejšnjega srečanja ni bilo pripomb ali posebnosti.
Ad 2: Navodila in dogovor za pisanje končnih poročil v letu 2020/2021.
–

Strokovni delavci poročila vseh izvedenih projektov pošljejo vodjam projektov do

24.

5. 2021 in sicer na enotnem obrazcu, ki je priložen v elektronski pošti. Vodje
projektov pošljejo zbrana in povzeta poročila projektov koordinatorkam (na e-poštni
naslov: urska.novinic@guest.arnes.si) do 26. 5. 2021.
–

V obrazec za poročila ne dodajajte fotografij (največ 5 fotografij lahko priložite v jpg
obliki).

–

Vodje posameznih projektov in sodelujoče enote pri posameznem projektu so razvidne iz
priloge v e-poštnem sporočilu: EKO VRTEC – POROČILA PROJEKTOV 2020/2021.

–

Poročilo naj napišejo samo tiste vzgojiteljice, ki so na začetku šolskega leta oddale načrt.

–

Poročila lahko napišete po enotah (na Rjavi cesti po oddelkih).
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Ad 3: Informacije o možnosti objave prispevkov v Naravoslovnem zborniku.
Strokovni delavci lahko sodelujete z objavo strokovnih prispevkov v Zborniku zbranih vsebin
zgodnjega naravoslovja, v katerih predstavite primere dobrih praks. Podrobna navodila za
pisanje prispevkov, ki jih je potrebno upoštevati, najdete na spletni strani Eko šole. Strokovne
prispevke pošljite najkasneje do 26. 5. 2021 na e-poštni naslov: urska.novinic@guest.arnes.si.
Ad 4: Razno.
–

Na spletni strani Ekošole se nahaja rubrika Ekoskladovnica, kjer lahko s kratkim
prispevkom sodelujete tudi strokovni delavci. V rubriki boste našli že objavljene
prispevke. Ti prispevki so krajši in so kot nekakšen okviren načrt za dejavnost. V primeru,
da se odločite sodelovati, jih pošljite do 26. 5. 2021 na e-poštni naslov:
urska.novinic@guest.arnes.si.

–

Na spletni strani našega vrtca se nahaja tudi rubrika/zavihek Eko vrtec, kjer so navedeni
osnovni cilji, dejavnosti ter sodelujoči v tem projektu. Dobrodošli vsi, ki želite pri
oblikovanju rubrike sodelovati in v obliki kratkega prispevka (v pdf dokumentu)
predstaviti »eko dejavnost« kot primer dobre prakse. Svoj prispevek nam lahko kadarkoli
pošljete na e-poštni naslov: urska.novinic@guest.arnes.si in ga bomo objavili na spletni
strani.

Pregledala: Urška Novinič

Zapisala: Alenka Dolanc
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