Vrtec pri OŠ Simona Gregorčiča Kobarid
Gregorčičeva 18 a
5222 Kobarid

ZAPISNIK

2. seje Sveta staršev vrtca, ki je bila 18. 3. 2015 ob 17. uri v zbornici Vrtca
Kobarid
PRISOTNI ČLANI SVETA STARŠEV VRTCA: Katarina Mole, Katja Bric Fon, Andreja
Rot, Urška Četrtič, Leon Četrtič, Tina Kracina, Martina Razpet, Vera Kranjc, Veronika
Leban,
OSTALI PRISOTNI: ravnateljica Melita Jakelj, pomočnica ravnateljice za vrtec
Martina Kenda
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje
Predstavitev in analiza anketnega vprašalnika 2015
Poročila z roditeljski sestankov posameznih skupin
Predlogi, vprašanja in pripombe
Počitnikovanje in gledališki abonma

1. točka dnevnega reda:
Predsednica je zbrane pozdravila in ugotovila, da je Svet staršev sklepčen. Predlog
dnevnega reda je dala na glasovanje, kjer je bil soglasno sprejet.
Zapisnik druge seje bo zapisal Leon Četrtič, overovitelja bosta Maja Faletič in
Katarina Mole.
2. točka dnevnega reda:
Presednica Sveta staršev vrtca Katarina Mole je prebrala zapisnik prve seje Sveta
staršev vrtca in na kratko analizirala zapisnik.
Zapisnik 1. seje Sveta staršev vrtca je bil soglasno potrjen.
3. točka dnevnega reda
Pomočnica ravnateljice za vrtec Martina Kenda je predstavila in analizirala anketo, ki
se je izvajala v vrtecu po posameznih skupinah. Razdeljenih je bilo 164 anketnih

vprašalnikov, kolikor je otrok, ki obiskujejo vrtec v Kobaridu, ter podružnične vrtce v
Breginju, Drežnici in Smasteh.
Vrnjenih je bilo 90 vprašalnikovl kar predstavlja 54,88% celote. Anketa je bila dobro
sprejeta. Rezultati po posameznih sklopih nimajo odstopajočih kazalcev.
Sprejet je bil sklep, da se anketa izvaja tudi v prihodje, mogoče bi bilo bolje če bi
vprašalnike ločili po posameznih skupinah in ne po starosti otrok.
Na podlagi rezultatov ankete je bilo sprejetih nekaj predlogov, hkrati pa je bilo
izpostavljeno tudi nekaj primerov dobre prakse.








Vrtec, bi moral ponujati več dodatnih aktivnosti. Starši so bili do tega vprašanja
precej kritični. Ali vprašanje ni bilo dobro zastavljeno ali pa bi morali program
dodatnih dejavnosti razširiti?!
Delovanje Sveta staršev vrtca je dokaj neznano in ocenjeno s solidno.
1.Predlog: pred vsako igralnico, bi morali obesiti ime predstavnika skupine v
Svetu staršev.
2.Predlog: postavitev nabiralnika, kjer bi starši lahko anonimno oddajali svoja
vprašanja, kritike ali predloge.
O prehrani v vrtcu, bi morali organizirati širšo razpravo, saj se mnenja staršev
o pestrosti in primernosti hrane precej razlikujejo.
Breginjski vrtec je izpostavljen kot vzorčni primer sodelovanja z dobavitelji bio
prehrane.
V Drežnici so opozorili na neprimernost hrane v jaslih.
Glede informiranosti je izpostavljena težava z delovanjem telefonske linije v
vrtcu v Kobaridu. Težava se odpravlja. Tudi način komuniciranja preko
telefona je izpostavljen kot problem. Altrnativa so sms sporočila.

4. točka dnevnega reda
Predstavniki posameznih skupin so podali kratka poročila z roditeljski sestankov.
1. Skupina Krtek. Ker je bila vzgojiteljica odsotna, so se pojavila vprašanja o
poteku dnevnega programa. Pomočnica ravnateljice Martina Kenda je
poudarlia, da je bil program z nadomeščanjem izpeljan v celoti, kot to
zahtevajo predpisi.
2. Skupina 101 dalmatinec. S 1. marcem bodo otroci pri obedih pričeli uporabljati
vilice, prej so večinoma jedli z majhnimi žličkami.
3. Skupina maček Muri. Izpostavljen je bil “problem” preveč vzgojiteljskega
pristopa in premalo igre.
5. točka dnevnega reda
Na temo, vprašanja predlogi in pripombe je bilo podanih kar nekaj točk.


PONOVNO je bilo izpostavljeno praznovanje rojstnih dni. Dogovorjeno je bilo,
da starši v vrtec na praznovanja prinesejo kekse in sok. Za vse enako brez
pretiravanja. V Sovicah se je kljub dogovoru ob praznovanju prineslo gumi






bobone, lizike, čokolade, majhna darila za vsakega otroka v skupini. Straši so
na eno od praznovanj prinesli celo torto.
STARŠE JE POTREBNO PONOVNO OPOZORITI NA SKELPE SVETA
STRAŠEV O OMEJEVANJU V ZVEZI Z PRAZNOVANJI ROJSTNIH DNI.
Sprejet je bil sklep, da se pred vsako igralnico tedensko obesi jedilni list.
Poskrbeti je treba za urejenost peskovnikov
Velik problem so tudi smeti. “Ekološki otok” pri vhodu v vrtec z Gregorčičeve
ulice je precejšnja težava in sramota.
Vrtec je dobil vabilo Mercatorja za udeležbo na natečaju Radi delamo dobro.
Mercator izbere 3 organizacije, ki zbirajo kupone. Zmagovalec dobi 1000€
nagrade.

6. točka dnevnega reda
1. Aktivnosti v zvezi z letovanjem na Pacugu potekajo.
2. Skupina Sovice gre na Robidišče. O udeležbi posameznega otroka bodo
odločili njegovi starši.
3. Gledališki abonma. Izbrana gledališka predstava je bila zelo slaba. Druga
predstava je bila nekoliko boljša, tretja pa spet slaba. Ker se predstave niso
skladale s pogledi strokovnih delavcev vrtca na gledališko vzgojo, se je
sodelovaje z gledališčem odpovedalo. Preostali dve predstavi se bo
nadomestilo z dvema primernima predstavama.

Zapisnik sestavil:
Leon Četrtič, član Sveta staršev vrtca

Overiteljici zapisnika:
Faletič Maja, članica Sveta staršev vrtca

Katarina Mole, predsednica Sveta staršev vrtca:

