ZAPISNIK 4. SEJE SVETA STARŠEV VRTCA KOBARID za šolsko leto
2013/14, z dne 16.6.2014

Prisotna predstavnica vrtca:
 pomočnica ravnateljice za vrtec Martina Kenda.
Prisotni predstavniki sveta staršev posameznih skupin centralnega vrtca in podružničnih
oddelkov:
 Katja Černuta (skupina Zmajčki), Mateja Kutin (skupina Mravljice), Helena Kragelj
(skupina Čebelice), Maja Faletič (skupina Levčki), Jana Ivančič (skupina Pikapolonice),
Urška Četrtič (oddelek Smast) in Matjaž Muznik (oddelek Drežnica).
Odsotni:
 Nevenka Bandulič (oddelek Breginj),
 Ana Likar (skupina Mucki).
Zapisnikar:
 Helena Kragelj
Overovatelj zapisnika:
 Maja Faletič

S strani predsednice Sveta staršev vrtca se predstavi dnevni red sestanka:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled sklepov tretjega sestanka
Poročilo o letovanju predšolskih otrok
Selitev v nov vrtec
Tekoča problematika
Razno.

SKLEP: Potrdi se dnevni red.

1. Pregled sklepov drugega sestanka
Zapisnik 3. seje Sveta staršev s strani predstavnikov staršev potrjen.

2. Poročilo o letovanju otrok na Pacugu


Pomočnica ravnateljice za vrtec Martina Kenda predstavi poročilo o letovanju predšolskih
otrok v Pacugu, ki je bilo izvedeno med 21.05. – 23.05.2014. Udeležilo se ga je 14 predšolskih
otrok; 13 otrok centralnega vrtca ter 1 otrok iz podružničnega oddelka Breginj, 1 otrok iz
podružničnega oddelka Smast pa je, žal, zbolel.






Na letovanju, s programom »Gusarska pustolovščina«, so spremljevalcema iz vrtca Kobarid
Tini Cencič in Domnu Rakušček bili v pomoč tudi animatorji iz Pacuga.
Otroci so na tridnevnem letovanju šli skozi sklop gibalnih, razvedrilnih, glasbenih vsebin
(peljali so se z ladijco s steklenim dnom do Pirana ter si tam ogledali morski akvarij, odšli na
daljši sprehod od Pacuga do Strunjana, se kopali v morju in bazenu v Salineri ter se
vsakodnevno zabavali ob izvajanju programa Gusarska pustolovščina ter se igrali na igrišču v
letovišču v Pacugu).
Končna cena, ki zajema bivanje, prevoz, bazen ter nekaj dodatnih stroškov spremljevalcev, z
odbitkom donacije 200€, je 119 € na otroka.
SKLEP: Glede na to, da je bila večina otrok, ki se je letovanja udeležila, zelo navdušena nad
letovanjem, se letovanje predlaga oz. izvede tudi v naslednjem šolskem letu. Letovanje naj
bo 5-dnevno in naj vsebuje tudi plavalni tečaj, ki se zaradi letošnjega strnjenega programa
v 3 dneh ni dalo izvesti.
Predstavniki staršev predlagajo, da se predstavitev letovanja za šolsko leto 2014/15 izvede
že na prvem roditeljskem sestanku za predšolsko skupino.

3. Selitev v nov vrtec
Pomočnica ravnateljice za vrtec Martina Kenda pove, da je bila otvoritev vrtca že izvedena,
da so otroci že preseljeni v nov vrtec, selitev raznega materiala še vedno poteka, potrebno je
izvesti tudi še nekaj popravil na klimatih,...; se pa lepo zahvaljuje vsem, ki so na kakršen koli
način pripomogli k uspešni izvedbi otvoritve vrtca (peka peciva staršev,...).

4. Tekoča problematika
Sklepi glede na vprašanja iz prejšnjega 3. zapisnika sveta staršev:


Plavalni tečaj za predšolsko skupino se bo izvedel v četrtek, 19.6.2014, v Vodnem parku v
Bohinjski Bistrici v spremstvu vzgojiteljev Ani Cemič, Tine Cencič in Domna Rakušček (ki sta
tudi učitelja plavanja). Plavalnega tečaja se bodo udeležili otroci skupine Zmajčki iz
centralnega vrtca in Sovice iz oddelka Drežnice.



Z denarjem v vrednosti 200€, ki ga je na nekem natečaju dobila predšolska skupina Zmajčki,
sta vzgojiteljici že kupili lesene igrače (hiško, figurice,...)



Predstavnica staršev predšolske skupine je povedala, da je na roditeljskem sestanku učiteljica
Damjana Nanut izpostavila, da so otroci predšolske skupine Zmajčki, ki jih je obiskala v vrtcu
in bodo v prihajajočem šolskem letu začeli obiskovati 1. razred, zelo dobro pripravljeni na
šolo (znajo mirno sedeti, ob vprašanju dvignejo roko,...) .
Mnenje predstavnikov je, da gre temu najbrž največja zahvala vzgojiteljici Sonji Marcola,
zato jo za prihajajoče šolsko leto 2014/15 tudi predlagajo za vzgojiteljico prav predšolske
skupine.

S strani staršev je bil zopet podan predlog, da bi v prihodnosti nabavili vsaj en voziček
»avtobus« za najmlajše, s katerim bi omogočili oziroma olajšali vzgojiteljicam, da gredo tudi
najmlajši na kratek sprehod,...
Pomočnica ravnateljice za vrtec Martina Kenda je povedala, da ima tak voziček kar visoko
ceno in da se sredstva za tak »nakup« težko pridobi; predstavniki staršev vidijo možnost
nakupa s pomočjo donacij.


Spanje (počitek) otrok v vrtcu
Pomočnica ravnateljice za vrtec Martina Kenda je povedala, da spanja v predšolski skupini (6letni otroci) ni, da pa poskrbijo, da se otroci nekako umirijo; ležijo na ležalniku, prebirajo
knjigice, rišejo,...glede na potrebo otrok.
Za skupino 5-letnih otrok, pa naj bi bil počitek na ležalniku vsakodneven; s tem, da se otroka
ne sili k spanju, ampak lahko tiho počiva, leži na ležalniku.
Ker pa prihaja do tega, da nekateri starši prosijo, da njihov otrok ne spi v vrtcu že v skupini
4- ali 5-letnih otrok z razlogom, da zvečer hitreje in lažje zaspi, se sprejme sklep, da se vsak
starš individualno dogovori z vzgojiteljico, kako bodo reševali problem (ali bodo otroka
zbujali po 15-20 minutah spanja,...)



Predstavnik podružničnega oddelka Dežnica je že na prejšnji seji sveta staršev predstavil
pobudo, da bi odprli dodatni oddelek v Drežnici, saj zaradi povečanega števila vse preveč
otrok ostane brez vrtca oz. jim možnost, da otroka vozijo v Kobarid ne ustreza, saj imajo
potem otroke na dveh lokacijah; starši iz Drežnice pa so glede tega tudi že poslali pisno
pobudo na Občino in vrtec.
Pomočnica ravnateljice odgovarja, da je Občina Kobarid pobudi naklonjena in da se sedaj s
strani vrtca išče možnosti za preureditev nekdanje učilnice v šoli v Drežnici. S tem bi
zadovoljili potrebo po sprejetju 5 novincev oziroma 8 jasličnih otrok iz Drežnice. S tem, ko bi
se nekaj otrok iz centralnega vrtca premestilo v vrtec svojega šolskega okoliša v Drežnici, bi
se sprostilo nekaj mest tudi za otroke v centralnem vrtcu, ki so sedaj na čakalni listi.



Daljši odpiralni čas v podružničnem oddelku Smast
Tudi pisni pobudi staršev iz podružničnega oddelka Smast, da se odpiralni čas v jutranjih urah
s 7.00 spremeni na 6.30 Občina Kobarid ne nasprotuje, če je to mogoče urediti z obstoječimi
zaposlitvami strokovnih delavk.
Pomočnica ravnateljice mora sedaj preučiti, kako s trenutnim kadrom v podružničnem
oddelku Smast, zagotoviti potrebno sočasnost dveh vzgojiteljic. Odgovor naj bi bil podan do
konca junija 2014.



Za predstavnico staršev vrtca v pritožbeni komisiji sveta zavoda se imenuje Katarino Mole.

Zapisnikar: Helena Kragelj
Predsednik sveta staršev: Katja Černuta

Overovatelj: Maja Faletič

