Zapisnik sestanka Sveta staršev VVO Kobarid
24.10.2012 ob 17.uri v prostorih vrtca Kobarid
Prisotni:
- predstavniki Sveta staršev iz centralnega vrtca: Andraž Mašera, Boštjan
Kragelj, Borut Skočir, Bine Kurinčič in Katja Černuta; iz podružnice Breginj
Tanja Terlikar (prišla njena namestnica) in iz Smasti – Jana Skočir.
- vodja vrtca: Monika Kavčič
Odsotni: - predstavnik staršev skupine Miške – Stojan Lapajne in predstavnica
Drežnice - Jerneja Berginc
Dnevni red:
1) Predstavitev nove vodje
2) Predstavitev lanskoletnega dela Sveta staršev
3) Aktualna letošnja problematika:
-

plačilo prevoza za podružnične oddelke

-

nadomeščanje vzgojiteljic

-

dopis staršev iz Smasti

-

decembrsko obdarovanje

-

spletna stran vrtca

-

pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

-

cene vrtca

4) razno,…

Ad 1.
Nova vodja vrtca Kobarid je Monika Kavčič. Monika Kavčič nadomešča
Matejo Matajurc, ki je odsotna zaradi bolovanja in porodniškega dopusta.
Vodja vrtca je za vprašanja in problematiko vrtca dosegljiva od ponedeljka do
petka od 7.00 do 15.00 ure v pisarni Vrtca Kobarid ali v prostorih šolske
svetovalne službe na osnovni šoli Kobarid.
Telefon 05 38 99 705, e-mail: vve.osngsg@guest.arnes.si

Ad 2.
Predsednica Sveta staršev vrtca za šolsko leto 2011/2012, Katja Černuta, je
predstavila poročilo dela oziroma problematiko v letu 2011/12:
- večletna problematika plačila prevoza otrok na abonmajske predstave iz
podružničnih oddelkov; prevoz financirajo starši sami (Občina je zavrnila
financiranje, češ, da so abonmajske predstave dodaten program oziroma
nadstandard).
- Decembrsko obdarovanje je bilo kljub želji staršev, da se ne pobira
denarja s strani staršev in da se otroke obdari samo s prispevkom šole
(liziko + čokoladico), drugače izvedeno. Starši so prispevali 5€, otrok je
dobil knjigico.
- Starši so želeli, da je spletna stran vrtca čimbolj ažurna oz. vse kar je na
oglasni deski vrtca, naj bo tudi na spletni strani.
- Prepihi v igralnicah - starši naj poskrbijo, da so vhodna vrata po njihovem
prihodu zaprta.
- Staršem je bilo povedano, da je tudi v jesensko-zimskem času, ko so
obolenja otrok pogostejša, ustrezno poskrbljeno za higieno igrač in ostalih
predmetov.
- Zbran denar od donacij za zunanja igrala se hrani na računu (280€).
Porabil naj bi se v letu 2012/13 za zunanja igrala skupaj z denarjem, ki ga
bo za zunanja igrala namenila šola.
- Starši naj bodo obveščeni o dnevu prihoda Dedka Mraza.
- Želja staršev je bila, naj svetovalka za zobno higieno obišče otroke vseh
skupin vsaj dva-krat letno.
- Delavnica skupaj z otroki in starši se je izvedla v decembrskem času.
- Odsevne jopiče naj bi dobili vsi otroci, ki hodijo na sprehode po cesti in ne
samo otroci iz predšolske skupine.
- Živa meja na ovinku ulice Sergeja Mašera je bila zaradi nepreglednosti
odstranjena.
- Starši so izrazili željo, naj njihovi otroci čimveč nastopajo.
- Pri bolniških dopustih oziroma dopustih (ki jih odobri ravnateljica) je
Občina odobrila nadomeščanje z dodatnim študentom. Starši bi želeli biti o
nadomeščanju obveščeni.
- Predavanja za starše naj se izvajajo skupaj z roditeljskimi sestanki.
- Ogrevanje – po skupinah naj bi se namestilo termostate.
- Vsak predstavnik skupine mora imeti svojega namestnika.
- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec – pojavila se je dilema čakalne vrste; ali
naj se čakalna vrsta sproti ažurira ali ne,…
- Starši so želeli, da bi se na koncu leta izvedla anketa o zadovoljstvu
staršev z vzgojiteljicami, hrano,…
- Slike otrok, naj se ne bi več objavljalo na spletni strani vrtca; tudi starši
naj bodo previdni in naj ne objavljajo drugih otrok, brez dovoljenja drugih
staršev.
Ad 3.
Aktualna problematika za leto 2012/13:
a) Za koledarsko leto 2012 je ravnateljica zaradi pritožb staršev zagotovila
sredstva za plačilo prevoza otrok iz podružnic na abonmajske
predstave. Staršem otrok iz podružnic za mesec oktober in december zagotovo
ne bo potrebno posebej plačevati še prevoza. Cena prevozov na eno predstavo
pa je 160 €.

Vodja je povedala, da znaša celoten znesek stroškov prevoza na gledališki
abonma iz podružnic 800€, (za koledarsko leto 2013 še 480€). Za koledarsko
leto 2013 še niso zagotovljena sredstva. Vkolikor s sredstvi zaradi recesije ne bo
težav, bo te stroške tudi v letu 2013 pokrila šola, v nasprotnem primeru pa
starši.
b) Nadomeščanje bolniških in dopustov;
Starši želimo, da se ustrezno uredi nadomeščanje odsotnih delavcev, saj ne
morejo biti otroci sami z enim zaposlenim, če veljajo normativi za vzgojnovarstveno delo. V prejšnjih letih se je nadomeščanje izvajalo, sedaj pa tega ne
vidimo.
Vodja vrtca je odgovorila, da trenutno nimajo odobrenega zunanjega izvajalca,
zakar se nadomeščanje krije le z prerazporeditvijo zaposlenih in z dodatno
prisotnostjo praktikantk. To je tudi za vrtec in zaposlene prehuda obremenitev,
zakar je OŠ Kobarid že podala predlog na Občino, da se financira dodatno osebo.
Pri tem pa ima glavno besedo Občina.
c) Glede plačila vrtca, starši želijo pojasnilo glede plačila vrtca v kombiniranih
oddelkih (razlika med centralnim vrtcem in podružnico Smast,…).
č) Glede na to, da so v ceni, ki jo plačujejo starši, vključena tudi izobraževanja
vzgojiteljev, naj se poskrbi, da so vzgojiteljem izobraževanja tudi zagotovljena.
d) Preveri naj se, če je na računu šole – vrtca še vedno 280€ (donacije za
zunanja igrala iz šolskega leta 2010/11).
e) Problematika v Smasteh
Vodja je povedala, da sta Šola in Občina s strani staršev v Smasteh prejela pisno
pritožbo, v kateri se navaja neustrezen potek vpisa na podružnice, nemogoče
razmere za 1-letne otroke, neizpolnjevanje kadrovskih, tehničnih in normativnih
pogojev za vzgojno-varstveno delo, željo po več jasličnih oddelkih, po dodatni
pomoči v skupini in po spremembi poteka vpisovanja na podružnice.
Po temu je bil sklican timski sestanek in pregled situacije.
Ugotovili so,
- da je sprejem otrok v vrtec potekal po Pravilniku,
- da so kadrovski in normativni pogoji za delo ustrezno izpolnjeni
- da so letos na podružnice zaradi velikega vpisa s soglasjem Občine izjemoma
sprejeli enoletnike, čeprav se na podružnice praviloma sprejema otroke z
dopolnjenim drugim letom starosti
– da več jasličnih oddelkov na podružnicah ni možnih, saj podružnični oddelek
vrtca ni grajen za 1. starostno skupino. Bo pa en jasličen oddelek več v novem
centralnem vrtcu.
- da so izvedene ustrezne prilagoditve za enoletnike - kolikor jih prostor sam
dopušča.
- da za dodatno pomoč ni zakonske podlage, saj delo poteka po normativih
(imajo pa dodatno pomoč ob ponedeljkih-praktikantka)

- da se lahko spremeni način vpisovanja na podružnice s spremembo Pravilnika
- da se bo z zaključki seznanilo Svet staršev in predlagalo naj pripravijo ustrezno
verzijo Pravilnika.
- da se bo preverilo možnost javnih del in pripravilo predlog spremembe
Pravilnika
f) Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
Glede na predstavljen primer Smast so predstavniki skupaj z vodjo ugotovili, da
se je v pravilniku uporabilo napačen termin glede šolskega okoliša oz. enote
vrtca (otrok naj bi vrtec obiskoval v svoji enoti vrtca in ne v svojem šolskem
okolišu, če je mišljeno za razlikovanje med centralno enoto in ostalimi
podružnicami – zunanjimi enotami); namreč termin šolski okoliš zajema
centralno enoto Kobarid skupaj z zunanjimi enotami Smast, Drežnica in Breginj.
Glede na to, da so se starši v Svetu vrtca strinjali, da je potrebno Pravilnik o
sprejemu otrok v vrtec spremeniti, je vodja predlagala, da svet staršev napiše
pisni predlog in da se le tega obravnava na naši naslednji seji in se ga kasneje
dopolni skupaj s predlogom za spremembe, ki jih pripravi vrtec. Nazadnje pa se
ga obravnava in potrdi na občinski seji.
g) Ažurnost spletne strani (v prvi fazi naj se poskrbi, da bo na spletni strani
zapisnik Sveta staršev, sprotna obvestila, tedenski jedilnik,…); predlog staršev,
da se nekoga iz šole določi kot administratorja spletne strani vrtca, ter da se
spremeni domeno (naslov spletne strani vrtca,…).
h) Glede obdarovanja otrok v decembrskem času, vodja preveri ali je
možno finančno pokritje darilca samo s strani šole.
i) Ponovno se poziva starše, da za seboj zapirajo vhodna vrata, vzgojitelji v
času med 14.30 in 15 uro oziroma v času odhoda otrok iz vrtca, pa zaprejo okna
in tako naj ne bi prihajalo do prepihov.
j) Starši naj dobro presodijo kdaj otroka pripeljati v vrtec; predvsem, kadar otrok
že doma kaže znake slabega počutja, razna virusna vnetja, ima drisko,…
Glede na to, da se v različnih skupinah kar pogosto pojavljajo lasne uši, naj
starši svojim otrokom redno pregledujejo glave (lasišče) in naj v primeru pojava
uši pri svojem otroku primerno ukrepajo (razuševanje) in tudi opozorijo
vzgojiteljico, da so se v skupini zopet pojavile uši, vzgojiteljice pa bodo nadalje
poskrbele, da bodo starši o tem tudi obveščeni.
k) Glede odsevnih jopičev naj se poskrbi, da ga imata v vsaki skupini, ki se
sprehaja po cesti, vsaj prvi in zadnji otrok v koloni.
l) Redno naj se skrbi, da živa meja na ovinku ulice Sergeja Mašera, ne bo
ovirala preglednosti avtomobilom na poti v vrtec.
m) Že v lanskem šolskem letu je bilo s strani ravnateljice obljubljeno, da se bo v
vse skupine namestilo termostatske ventile in se tako poskrbelo, da bo v
skupinah ustrezna sobna temperatura (naj se to stori v tem šolskem letu).

Ad 4.
Razno:
Glede na to, da se je v prejšnjem šolskem letu odločilo, da se slik otrok ne bo
objavljalo na spletni strani vrtca, starši predlagajo, da se jim pripravi CD s
slikami otrok iz raznih dejavnosti,… in se jim ga preda ob zaključku šolskega leta.
Predsednik staršev Bine Kurinčič je na podlagi strinjanja z ostalimi predstavniki
Sveta staršev dobil namestnico – Jano Skočir, ki ga hkrati tudi nadomešča, kot
predstavnica staršev vrtca, v primeru odsotnosti na sejah Sveta zavoda šole.
Vsak predstavnik Sveta staršev si mora do prihodnje seje dobiti namestnika, ki
ga nadomešča v primeru odsotnosti od seje.

Zapisnik pripravil:
Andraž Mašera
Overil:
Bine Kurinčič

