OSNOVNA ŠOLA ŽIRI
Vzgojno varstvena enota

Svet staršev

ZAPISNIK

prvega sestanka Sveta staršev Vzgojno-varstvene enote pri Osnovni šoli Žiri v šolskem
letu 2016/17, ki je potekal 26. 09. 2016 ob 18 uri v zbornici VVE.

ZADEVA: Zapisnik Sveta staršev Vzgojno-varstvene enote pri Osnovni šoli Žiri

Prisotni:



Vodja vrtca Damjana Milardović



Predstavniki skupin v svetu staršev vrtca:
KOBACAJČKI Janja Grošelj
PLEZALČKI Gregor Kurnik
ZASPANČKI Johana Mohorič
NAVIHANČKI Matic Cankar (prisotna na svetu staršev: Ana Cankar)
GODRNJALČKI
Dejan Vončina
DOBROVOLJČKI
Karin Kopač
MUZIKALČKI Matej Smerkolj
RAZISKOVALČKI Ana Poljanše
PLESALČKI Tina Treven
USTVARJALČKI
Nataša Banfi Gluhodedov
POHAJALČKI Tonči Tavčar
SKAKALČKI Simon Lukančič

Dnevni red:
1. Konstituiranje sveta staršev: izvolitev oz. potrditev predsednika, namestnika
predsednika.

2. Poročilo o delu v šolskem letu 2015/2016 in predstavitev Letnega
delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017 (poroča vodja vrtca Damjana
Milardović).
3. Prehrana v vrtcu (vodja kuhinje Matjaž Poljanšek, vodja šolske prehrane
Julijana Gantar)

Točka 1.)
Konstituiranje sveta staršev: izvolitev oz. potrditev predsednika,
namestnika predsednika.

Starši izberejo Lukančič Simona za novega predsednika in Natašo Banfi Gluhodedov za novega
namestnika predsednika sveta staršev.

SKLEP:
Predstavniki sveta staršev so potrdili Simona Lukančiča za predsednika in Natašo
Banfi Gluhodedov za namestnico predsednika sveta staršev.

Točka 2.)
Poročilo o delu v šolskem letu 2015/2016 in predstavitev Letnega
delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017 (poroča vodja vrtca Damjana Milardović).



Poročilo za leto 2015/2016

1. V vrtcu pri OŠ Žiri je bilo 12 oddelkov, skupaj 212 otrok. Dva oddelka sta bila v šol.letu
2015/2016 in sta trenutno še, v dislocirani enoti. S 1. oktobrom pa bosta preseljena v nove
prostore, saj se zaključujejo dela, začeta v mesecu juniju. Projekt je vključeval energetsko
sanacijo, rekonstrukcijo strehe in ureditev dveh novih oddelkov z nadzidavo.

2. Vodja vrtca predstavi dejavnosti, ki so se odvijale v preteklem letu.
Pohvali izjemno sodelovanje starejših skupin na področjih regijskih prireditev. Tako je oddelek
ustvarjalčkov, pod vodstvom vzgojiteljice Mirjam Tavčar nastopal na otvoritvi Merkator trgovine,
oddelek raziskovalčkov je pod vodstvom vzgojiteljice Silve Zajc nastopal na
10. obletnici skupine za samopomoč starostnikov pri Sv. Andreju, oddelek pohajalčkov, pa je pod
vodstovm vzgojiteljice Neve Šink nastopal na srečanju starostnikov.
Otroci so si v lanskem šol. letu ogledali gledališke predstave, v sklopu lutkovnega abonmaja,
sodelovali pri srečanju z babicami in dedki (Izmenjava semen)…

Starejše skupine so za zaključni izlet obiskale Kekčevo deželo, Ljubljano-igralni dan “Igraj se z
mano” in preživeli dan na Kmetiji Pr’Jureč. Najstarejši otroci so dva dni preživeli v Dolgi Vasi pri
Čatežu.

3. Vrtec je v lanskem letu prejel naziv “Zdrav vrtec” (projekt:Zdravje v vrtcu) in sodeloval pri
Linpilcare projektu, kjer so vzgojiteljice (oddelki višje starosti) dale poudarek na izboljšavi slabe
izreke glasov pri otrocih in spremljale napredek na tem področju. Vodja vrtca pri tej točki seznani
starše z opažanji vse slabše izgovorjave pri otrocih. Poziva starše, da z otroci več berejo, se
pogovarjajo.

4. Mesečno so otroci obiskovali ure pravljic v knjižnici ali pa so le te izvedli v vrtcu, ko jih je obiskala
knjižničarka.

5. Lansko leto je vrtec organiziral obeleženje in proslavo ob 40 obletnici delovanja vrtca pri OŠ Žiri.
Pri organizaciji je sodeloval tudi svet staršev, vodja vrtca se svetu staršev iskreno zahvali za vso
pomoč. Posebna zahvala pa gre tedanji namestnici predsednice sveta staršev gospel Renati
Miklavčič, ki je za samo prireditev prispevala kar nekaj ur svojega prostega časa.

6. Za starše sta bila, v lanskem šolskem letu, organizirana dva predavanja.
Izredno obiskano je bilo predavanje Marka Juhanta.

SKELP: Svet staršev je potrdil Poročilo o delu v šolskem letu 2015/2016.


Letni delovni načrt 2016/2017

1. V vrtcu tudi v letošnjem šolskem letu ostaja nespremenjeno število oddelkov in otrok (12
oddelkov/212 otrok). V letošnjem letu imamo dva in pol oddelka otrok, ki so pred vstopom v
šolo. Heterogeni oddelek otrok letnika 2012/2011 vodi vzgojiteljica Mirjam Tavčar. Vse
načrtovanje je skupno z ostalima oddelkoma letnika 2011.

2. Tudi v letošnjem šolskem letu bo za otroke organiziran gledališki abonma. Otroci od 5-6 let bodo
obiskali tudi lutkovno gledališče v Ljubljani. V vrtcu bodo 4-5 letni otroci imeli abonmajske
predstave gledališča Teater za vse. Otroci od 3-4 let si bodo ogledali predstave gledališča” Miškino
gledališče Ku-kuc”, otroci od 1-3 let pa gledališča “Ku-kuc”.

3. Okvirna cena predstave bo znašala okrog 4 eur v letošnjem letu smo se uspeli dogovoriti, da bodo
predstave obračunane po številu otrok na udeležbo. Torej, otrok, ki se predstave ne udeleži, je
tudi ne plača.

4. Tudi letošnje šol. leto bo organizirano predavanje za starše in sicer s strani logopedinje Simone
Levc, na temo kako pomagati otroku do boljšega govora.

5. Tema zdravja v vrtcu bo v tokratnem šol.letu praznovanje rojstnega dne, potek načrtujejo
vzgojiteljice individualno.

Tema projekta Erasmus bodo gozdni plodovi. Prav tako vrtec ponovno sodeluje pri projetu
Linpilcare. Tudi v letošnjem letu naši otroci mesečno obiskujejo krajevno knjižnico.

1. 23.10.2016 je uradni dan, ko se je pred 40 leti zgodilo odprtje vrtca.

V tem tednu si bodo otroci ogledali predstavo čarodeja Grega. Sredstva za predstavo so bila
zbrana na srečelovu, ki je bil v lanskem šolskem leto organiziran ob 40. obletnici vrtca.
1. Tudi letošnje leto bo organizirano več zaključnih izletov, nastarejši bodo odšli na letovanje
v Faro pri Kostelu..

2. Vodja vrtca je predstavila delovni čas vrtca, ki ostaja nespremenjen in sicer, vrtec se odpre ob
5:30 in zapre ob 16:00, ta čas se po potrebi podaljša do 16:30. Na tej točki so bila zopet odprta
vprašanja s strani predstavnikov staršev, kakšna je možnost da bi bil vrtec odprt dlje časa. Vodja
vrtca predstavi pilotni projekt, ki je bil izveden v lanskem šolskem letu, po predhodni anketi, ki je
pokazala izredno zanimanje za podaljšanje zapiralneg časa vrtca. Organizirano je bilo dežurstvo
za cca. 15 otrok (taki so bili izsledki ankete) a se je na koncu pokazalo, da otroci v vrtcu kljub
temu ne ostajajo. Vodja vrtca bo podrobneje analizirala število otrok, ki so ostajali v vrtcu daljši
čas. Naproša predstavnike staršev, da v svojih skupinah vprašajo ali starši potrebujejo podaljšanje
odprtja vrtcu v popoldanskih urah (predstavi naj se tudi dejstvo, da je otrok po zakonu lahko v
vrtcu 9 ur).

3. V šol. letu 2016/2017 bo vrtec zaprt prvi teden v avgustu zaradi generalnega čiščenja in
premazov tal. Zaprtje je obračunano v ekonomski ceni vrtca, ki velja za celo leto.V primeru
potrebe po varstvu, po predhodnem dogovoru,vodja vrtca organizira varstvo v enem od sosednjih
vrtcev.

4. Predstavnica staršev predlaga ali je možno, da vzgojiteljice na oglasne deske dajejo približne
mesečne plane dela v skupini. Vodja vrtca bo prošnjo posredovala vzgojiteljicam. Prav tako je bila
izražena želja s strani staršev po več fotografijah, sploh mlajših otrok in po besedilih ali posnetkih
pesmi, ki se jih otroci učijo v vrtcu.
Glede na to, da vsi starši tega ne potrebujejo in tudi ni namen, da šolski sistem vnašamo že v vrtec,
vodja vrtca predlaga da se o tem starši dogovarjajo individualno z vzgojiteljicami .

SKELP: Svet staršev je potrdil Letni načrt za šolsko leto 2016/2017.
Točka 3.)
Prehrana v vrtcu (vodja kuhinje Matjaž Poljanšek, vodja šolske prehrane
Julijana Gantar).

Na sestanku sveta staršev vodja kuhinje Matjaž Poljanšek podrobno predstavi način priprave
hrane, poimensko predstavi dobavitelje hrane, in premišljen način izbire naročene hrane.
Sestanka se udeleži, ker dobi informacije (ustanovljena Facebook skupina) da so nekateri od
staršev nezadovoljni s prehrano v vrtcu pri OŠ Žiri.

Pove, da je pripravljen sprejeti in se pogovoriti z vsakim, ki je mnenja da je hrana v vrtcu
neustrezna.

Gospa Julijana potrdi vse kar je povedal vodja kuhinje in doda, da je osebje v kuhinji izredo
profesionalno, pozitivno, med sabo sodeluje in se kontinuirano izobražuje.

Temu pritrdi tudi vodja vrtca, ki je primerjala jedilnike z drugimi vrtci in pove tudi, da bi lahko
jedilnike spremenili ampak se zna zgoditi, da v tem primeru hrane otroci ne bi jedli. Temu pritrdi
kuhar, saj so marsikatere poskuse spremebe jedilnika opustili, ker je hrana v velikih količinah
ostajala.
Na kratko povzeta priprava hrane v kuhinji:
- gosti se samo s krompirjem ali z ovsenimi kosmiči
- ukinjen corn-fleks
- bio sadje,zelenjava od okoliških kmetov
- priprava sendvičev v kuhinji vrtca (dodana zelenjava)
- čokoladni namaz iz jedilne čokolde in domačega masla
- domače mleko

SKELP: Prestavniki sveta staršev se s povedanim strinjajo. Hrana v rtcu je
raznolika in primerna za otroke v vrtcu. Ogromno se naredi na izdelavi jedilnika
in pripravi hrane, ki je raznolika, zdrava in s strani otrok dobro sprejeta.

Vodja vrtca Damjana Milardovič se je prisotnim zahvalila za udeležbo na seji sveta
staršev. Seja se je zaključila ob 19:30.
Zapisala: Nataša Banfi Gluhodedov
Vodja vrtca: Damjana Milardovič

