VRTEC KOBARID

ZAPISNIK POGOVORA ČLANOV SVETA STARŠEV VRTCA,
ki je bil 31. avgusta 2015 ob 17. uri v zbornici Vrtca Kobarid

Prisotni člani sveta staršev: Katarina Mole (predsednica), Maja Faletič, Nevenka Bandulić, Veronika
Leban, Leon Četrtič
Ostali prisotni: Melita Jakelj (ravnateljica), Martina Kenda (pomočnica ravnateljice za vrtec)
Opravičeno odsotni člani sveta staršev: Katja Bric Fon, Martina Razpet, Urška Četrtič
S prisotnimi petimi člani sveta staršev od enajstih seja ni bila sklepčna. Kljub temu so se prisotni
odločili, da se seja izpelje NEFORMALNO zaradi izmenjave informacij.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Oblikovanje skupin v šol. letu 2015/16
Dodaten oddelek v vrtcu Kobarid
Sprememba vrste oddelka na PŠ Breginj in PŠ Drežnica
Novi kadri
Razno

K 1. točki
Ravnateljica in pomočnica ravnateljice sta pojasnili, kako so oblikovani oddelki vrtca v šolskem letu
2015/16. Starši imajo veliko pripomb na pozno objavo seznamov otrok v skupin (objavljen seznam na
oglasni deski vrtca – 27. 8.2015). Mnenja so bili, da je tudi roditeljski sestanek prepozen (2.9.2015).
Po razpravi smo se z upoštevanjem vseh argumentov dogovorili, da se bo v prihodnjem šolskem letu
objavil seznam med 22. in 26. avgustom s pripombo, da seznam ni dokončen in so možne
spremembe zaradi organizacije dela vrtca.

K 2. točki
Ravnateljica je pojasnila, kako je prišlo do oblikovanja polovičnega oddelka v centralnem vrtcu in
zagotavljanja prostora zanj v glasbeni šoli. Predsednica sveta staršev je posredovala pripombe v zvezi
s tem prostorom, ki so jih posredovali starši. Da bi bili predmeti otrok v garderobi varni, bodo
nameščene ustrezne garderobne omarice.
Na koncu srečanja so si prisotni ogledali novo igralnico. Pogrešali so umivalnik v prostoru, strinjali so
se z namestitvijo garderob.

K 3. točki
Ravnateljica je pojasnila, da je zaradi dovolj velikega vpisa v jasli v Drežnici jaslični oddelek iz
polovičnega postal poln oddelek. V Breginju je edini oddelek vrtca, zato je Občina Kobarid sklenila, da
bo strogo sledila zakonodaji, ki za edine oddelke otrok na določeni lokaciji ne predvideva polovičnih
oddelkov. Pomislek je, če gre v tem primeru res za edini oddelek, saj sta poleg vrtca na podružnici
tudi dva oddelka osnovne šole.
K 4. točki
Ravnateljica je povedala, da sta v centralnem vrtcu dva nova vzgojitelja – Suzana Volarič in Blaž
Volarič, v jaslih v Drežnici je bila zaposlena pomočnica vzgojiteljice Kristina Žagar, v Breginju pa je
Zinka Gruntar Školč zaposlena kot pomočnica vzgojiteljice za poln delovni čas (prej je to delo
opravljala za polovičen delovni čas).
Pojasnila je tudi, da so bili vsi razpisi objavljeni zelo pozno, saj bi ne potrebovali toliko zaposlenih, če
bi prišlo do izpisov novincev iz vrtca. Prav zaradi tega razloga je tudi težko imeti roditeljske sestanke v
avgustu, ko novi vzgojitelji še niso zaposleni.
K 5. točki
Predsednica sveta staršev vrtca je postavila še nekaj vprašanj, ki so ji jih posredovali posamezni starši.
Za letovanje na Debelem Rtiču ali Pacugu je treba starše pravočasno obvestiti. Predlagano je bilo
obročno odplačevanje pred odhodom na letovanje. S tem bi tudi imeli bolj točno število otrok, ki bi
se letovanja zagotovo udeležili.
Starši so opazili, da klimatiziranje vrtca ni delovalo. Pomočnica ravnateljice je pojasnila, kako je
potekalo popravilo in da trenutno deluje.
Še vedno je veliko pripomb staršev, da morajo otroci iz predšolske skupine spati v vrtcu. Še posebej
se to pokaže kot problem med počitnicami, ko so skupine združene. Večina otrok spi in tako morajo
spati tudi predšolski otroci, kar starše moti. Ravnateljica je pojasnila, da je bila v vrtcu opravljena
strokovna razprava o tej temi in da je bil sprejet sklep vzgojiteljskega zbora, da naj bi predšolski otroci
po kosilu počivali krajši čas.
Vzgojitelji naj spet starše opozorijo na sprejet dogovor v zvezi s praznovanjem rojstnih dni.
Posamezni starši se žal tega dogovora ne držijo in to ostale starše moti. Prisotni so se strinjali, da je
teh primerov sicer malo, vendar bo verjetno težko doseči, da se bodo držali dogovora.
Zaradi umirjanja prometa se bo apeliralo na Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, naj
postavijo ležeče policaje na zahodni cesti, ki vodi proti vrtcu.
Nevenka Bandulić je vprašala, kako je z ograjo okrog igrišča v Breginju. Ravnateljica je pojasnila
stališče zdravstvene inšpektorice in povedala, da se ograje ne bo postavljalo, saj bi s tem otežili
gibanje domačinom, bo pa na delu proti cesti zasajena živa meja.
Sestanek je bil zaključen ob 18.30.
Zapisala:
Martina Kenda

