ZAPISNIK 1. seje SVETA STARŠEV 2017/18
(24. oktober 2017)
Prisotni: Predstavniki posameznih oddelkov vrtca (priloga - lista prisotnosti), Tina Merčnik (ravnateljica),
Simona Hrovat (pomočnica ravnateljica), Meta Sebal (org. zdravstvenega režima), Nadja Koncilja
(svetovalna delavka), Peter Ribarič (predsednik Fundacije za otroke Vrtca Andersen).

Predlagan dnevni red sveta staršev:
1. Predstavitev delovanja sveta staršev;
2. Poročilo o realiziranih dejavnosti v šolskem letu 2016/17;
3. Predstavitev letnega načrta vrtca, za šolsko leto 2017/18;
4. Poročilo o delovanju sklada vrtca in Fundacije za otroke Vrtca Hansa Christiana Andersena;
5. Pobude in aktualne zadeve.
Seja sveta staršev se je pričela ob 17.00 uri. Zaradi odsotnosti predsednice sveta staršev, ga. Tine
Likar, je sejo sveta staršev vodila ravnateljica Tina Merčnik. Pozdravila je vse prisotne delegate
na prvi seji, v novem šolskem letu 2017/18.
Ad. 1: Predstavitev delovanja sveta vrtca
Praviloma se svet staršev srečuje na dveh sejah, po potrebi deluje tudi korespondenčno.
Predsednica sveta staršev je ga. Tina Likar, predstavnica staršev iz enote Marjetica. Nanjo se
lahko obračate preko e-pošte: tinadolinsek@gmail.com . Z morebitnimi vprašanji,
pohvalami, konstruktivnimi kritikami ali idejami se lahko starši obračate tudi direktno na
vodstvo vrtca. Za vnaprej bi bilo priporočljivo, da poleg predsednice izberemo tudi namestnika,
ki bi vskočil, ko predsednica ne bi utegnila.
Prejšnje šolsko leto se je svet staršev ukvarjal z volitvami ravnateljice, ki se iskreno zahvaljuje
vsem, ki so bili del njenega imenovanja za nadaljnjih 5 let. Prav tako so lansko leto potekale
volitve za predstavnike treh staršev v svet vrtca.
Predstavniki sveta staršev imate možnost vplivanja na delovanje vrtca, hkrati pa dolžnost
poročanja o dogovorih in debatah na svetu staršev ostalim staršem oddelka, ki ga predstavljate.
Delavci vrtca in starši smo v preteklosti pripravili veliko lepih dogodkov za otroke, nabirali
sredstva za sklad vrtca, in bomo tako nadaljevali tudi v prihodnje.
Poslovnik o pravilih in delovanju sveta staršev, si lahko preberete tudi na spletni strani vrtca.
Predstavniki sveta staršev so pred srečanjem po elektronski pošti prejeli realizacijo letnega
delovnega načrta za šolsko leto 2016/17 in letni delovni načrt za leto 2017/18.

Ad. 2: Poročilo o realizaciji LDN 2016/2017


















Ravnateljica je izpostavila nekatere tematike, projekte, dosežke, izzive leta, …
Za nami je uspešno leto. Šolsko leto smo zaključili z rekordnim številom vpisanih otrok,
kar 776.
Letošnja novost so bile ANDERSENOVE IGRE, ki so nadomestek krosa. Vtisi staršev in
otrok so pozitivni. Lansko leto so bile v enoti Lastovica, letos bodo verjetno v drugi enoti.
Pridobili smo polni certifikat Družini prijazno podjetje.
Prav tako smo pridobili certifikat LGBT.
SODELOVANJE S STARŠI je bilo tudi letos uspešno, skozi razne dogodke, ki smo jih
prirejali s skupnimi močmi (Živ Žav, Novoletni sejem in novoletna predstava, Andersenove
igre, Šola za starše, …)
GALERIJA P74 je novost v letošnjem letu. Prirejajo razne kulturne dogodke in delavnice, ki
so jo oddelki super sprejeli.
V enoti Andersen so oblikovali EKO VRT. Otroci so zanj lepo skrbeli in je tudi dobro
obrodil.
Na LIKfest-u so sodelovali naši oddelki. Risba našega otroka je bila nagrajena in
razstavljena na zaključni prireditvi ter na plakatih po Ljubljani.
KRTKOVE KORENINE so nastale na podlagi sodelovanja z Zavodom Enostavno prijatelji.
Otroci iz enote Krtek so raziskovali zdrav način življenja in zdravo prehrano.
Gibalna doživetja smo še bolj poglobili z obiskom HIŠKE ŠIŠKE. Uporabo nam brezplačno
omogoča eden naših bivših očkov.
KORAK K SONČKU, je tudi ena novost, ki smo jo v letošnjem letu realizirali. Preko raznih
dogodkov smo se povezali z invalidi.
Pomočnica ravnateljice Simona Hrovat je predstavila BIVANJA V NARAVI.
Letos smo imeli kar 14. izmen bivanj . Vsega skupaj se je udeležilo 572 otrok.
To je še vedno nadstandard, o katerih se starši skupaj z vzgojiteljicami dogovorijo na
začetnih roditeljskih sestankih. Kam, za koliko dni je vse stvar odločitve skupine. Bivanja
so od tretjega leta dalje. Bivanja pa potekajo v Kranjski Gori, Pokljuki, Planini pri jezeru,
kmetiji Ožbet, kmetiji Obolnar, …v šolskem letu 2017/18 pa še dve novi lokaciji na Razpotje
in grad Prestranek.
Za boljše izvajanje programov v vrtcih je bilo tudi letos potrebno kar nekaj INVESTICIJ:
* enota Palčica: prenova 2 sanitarij, obnovili streho, zamenjali notranja vrata,…
* enota Krtek: preuredili kletne prostore v senzorne sobice,...
* enota Marjetica: sanacija fasade in strehe,…
* enota Andersen: nov pločnik, prenova velikega igrišča, novo igralo, ...

SKLEP 1: Delegati sveta staršev so soglasno potrdili realizacijo letnega delovnega
načrta, za leto 2016/17.

Ad. 3: Poročilo o letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2017/18:














Ravnateljica je poudarila nekaj izsekov iz letnega delovnega načrta za leto 2017/18. Projekti,
programi in obogatitvene dejavnosti se nadaljujejo iz preteklega šolskega leta, z
nadgradnjami.
VPIS: stanje na dan 1.10.2017 je 717 otrok. Oddelki druge starosti niso v celoti napolnjeni. Se
pozna manjši vpis.
EKOLOGIJA še vedno ostaja naša prednostna naloga. Smo v pridobivanju naziva EKO
VRTEC. Pripravljamo eko listino, v kateri bodo zavedeni vsi eko ukrepi.
DOMOVINSKA VZGOJA IN INKLUZIJA je ena od tem, kateri bomo posvetili več časa.
Zastave bomo ob praznikih razobesili po enotah vrtca. Peli bomo slovensko himno, se
pogovarjali o Sloveniji, …
Vse več različnosti je med nami, ki zahteva odprtost, sprejemanje, toleranco, zato bomo
skušali čim bolj vključiti družine, ki prihajajo iz drugih držav. Se učili o kulturi, jeziku,
običajih in si predajali znanja.
Sodelujemo v mednarodnem projektu ERASMUS +. Tema projekta je prav tako
vključevanje priseljenskih družin.
Prejeli smo naziv NAJ ŠPORTNI VRTEC, za šolsko leto 2016/17. Tudi v letošnjem šolskem
letu bomo kandidirali.
V dogovoru z ŽIVALSKIM VRTOM in delnim sofinanciranjem studia Moderna, bomo celo
leto lahko obiskovali živali. Dve prenosni vstopnici omogočata obisk dvema skupinama
otrok hkrati. Želimo, da živalski vrt postane naša »igralnica«.
Skozi dejavnosti v GOZDNI PEDAGOGIKI, bo velika večina oddelkov spoznavala gozd.
Vključeni smo tudi v mrežo gozdnih vrtcev.
Udeležili se bomo festivala BOBRI, ki ponuja številne brezplačne predstave, delavnice,
razstave, …
Bližnjo VODNIKOVO DOMAČIJO bomo obiskovali ob njihovih kulturnih dogodkih,
literarnih dnevnih, razstavah,…



PREDVIDENE INVESTICIJE so sprotna vzdrževalna dela na objektih in igriščih, ter
posamezna dela po enotah:
* enota Palčica: obnova tretjih sanitarij in preostalih notranjih vrat,
* enota Lastovica: celovita energetska sanacija enote, menjava podov, sanacija vlage, …
* enota Andersen: obnova ograje igrišča,
* enota Krtek: dokončanje svetlobnih sobic in uradna otvoritev za uporabo.



Svetovalna delavka, Nadja Koncilja je na kratko poročala o stanju otrok s posebnimi
potrebami v našem vrtcu. 23 otrok je vključenih v predšolski program s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, katero izvajata v letošnjem šolskem letu dve
specialni pedagoginji. 4 otroci so deležni fizične pomoči spremljevalca, 6 otrok je
vključenih v prilagojen program v enoti Krtek.
Ob tem staršem ponovno pove za možnosti posvetovanja s svetovalno službo vrtca ob
kritičnih situacijah v družini (ločitev, smrt itd.), o vzgoji, otrokovem razvoju, vedenju,
čustvovanju in učenju, če potrebujejo pomoč pri odpravljanju otrokovih težav ter stisk itd.
Že vrsto let v našem vrtcu poteka tudi Šola za starše. Tri srečanja smo že izvedli, dve
načrtujemo v mesecu novembru. Vabimo vas preko oglasne deske, naše Facebook strani in
preko elektronske pošte. V času srečanja organiziramo tudi brezplačno varstvo za otroke v
sosednji igralnici











Organizatorica prehrane in zdravstvenega režima Meta Sebal je povedala nekaj o prehrani.
Predvsem je poudarila, da so naša živila ekološka, kar je tudi razvidno iz označb na
jedilnikih. Poudarila je pomembnost javljanja priostnosti in odsotnosti v WEB aplikaciji, saj
nam podatki pomagajo pri naročanju hrane.
Vedno več je diet. Lepo sodelujemo s starši.
Prehajamo v obdobje, ko bo vedno več prehladov in ostalih virusnih obolenj. Priporoča, da
se otrok pozdravi do konca, predno se vrne v vrtec.
Poudarila je tudi pomembnost pri sodelovanje s starši ko pride do večjih okužb kot so
gliste in uši. Sodelovati mora cela skupina, enota, da skupaj premagamo okužbe.

SKLEP 2: Svet staršev potrjuje predlagane nadstandardne programe – bivanja v naravi
2017/18.
SKLEP 3: Svet staršev soglasno potrjuje predlog letnega delovnega načrta vrtca za
šolsko leto 2017/18.

Ad. 4: Poročilo o delovanju sklada vrtca in Fundacije za otroke Vrtca Hansa Christiana
Andersena:
Sklad vrtca ima 7 članov, trije predstavniki so zaposleni vrtca, štirje člani pa predstavniki
staršev, iz različnih enot. Seje sklada vrtca so predvsem namenjene odločanju o odobritvi vlog
za letovanja, zimovanja, dogovorih o nakupu opreme, … Ves znesek, ki ga pridno nabiramo
skozi naše dobrodelne dogodke, je namenjen pomoči otrokom, ki prihajajo iz finančno
šibkejših družin. Biti član sklada vrtca je odgovorno in obenem srcu prijetno delo. Po kratki
predstavitvi so se javili štirje starši, ki so jih ostali prisotni soglasno potrdili.
SKLEP 4: Predstavniki staršev v sklad vrtca so:
* ga. Mateja Grabner – enota Andersen,
* ga. Špela Slana – enota Marjetica,
* ga. Martina Gramc – enota Krtek,
* g. Marko Pahor – enota Lastovica.

Predsednik Fundacije in bivši predsednik sklada vrtca, g. Ribarič Peter, je na kratko predstavil
delovanje sklada in fundacije. Obe organizaciji sta predvsem namenjeni otrokom in otroštvu
brez razlik. Vloge na sklad ali Fundacijo lahko oddata strokovni delavki glede na opažanja v
skupini in informacije staršev. Prošnje lahko odda tudi svetovalna služba.
Sklad in Fundacija večinoma sofinancirata bivanja v naravi, ter druge plačljive dejavnosti.
Poleg tega pa skrbita tudi za nadstandardno opremo, ki je na voljo otrokom vrtca. Tako smo v
preteklosti nabavili smuči, tekaške smuči, čelade, rolerje, športno opremo, velike vozičke,
markerje, jahanje, prevoz do Planice…

Sklad polnimo s pomočjo staršev in akcij, ki jih pripravljamo s starši. Pretežno gre za prireditve
kot so novoletni sejmi in predstave, Andersenove igre in seveda tradicionalni Živ Žav. Poročilo
o porabi sredstev sklada bomo priložili zapisniku.
Fundacija je bila ustanovljena z namenom pridobivanja sredstev iz naslova dohodnine. Vsa leta
nabira podpornike in dodatno organizira akcije za zbiranje denarnih sredstev. Letos
rokovnikov ne bo, bo pa možnost nakupa beležnic in majčk, junija na Živ Žavu pa ima
fundacija svojo stojnico Knjiga 3+, kjer se »prodajajo« podarjene knjige.
Cilj fundacije je podpreti dejavnosti sklada vrtca in tako so skozi leta sofinancirali nakup
nadstandardne opreme za enote vrtca.

Ad. 5: Pobude in aktualne zadeve:
* Pobuda: Da bi v enoti Lastovica, ko jo že ravna saniramo, mogoče kdaj v prihodnosti naredili
večji nadstrešek. Ko dežuje, se ne moreš skriti.
Vrtec bo pregledal, če je možen nadstrešek glede na dostavo v kuhinjo.
* Priporočilo mame, če bi lahko v WEB aplikaciji dodali vrstico, kamor bi lahko zraven dopisali
opombo.
Vrtec bo javil podjetju, ki ima aplikacijo.
* Vprašanje: Ali je možno organizirati varstvo v času roditeljskih sestankov, ko se ga želita
udeležiti oba starša?
Vzgojiteljice že tako težko uskladijo oziroma najdejo termin, saj imajo nekateri starši več
otrok, kar pomeni, da se prilagodijo njim, da najdejo termin. Potrebna je tudi študentka,
skratka potrebno je veliko organizacije. Mogoče bomo v prihodnje prej preverili kdo v
določenih oddelkih varstvo potrebuje in se bomo na podlagi tega odločili kako naprej.
* Pohvala od mame na program TAČKE. Da skozi program otrokom približamo ljubezen do psov,
oziroma, da se jih vsaj ne bojijo. Letos ga bomo izvajali v enem oddelku.
* Problematika glede glist in vprašanje mame, ali se čistijo tudi peskovniki.
Odgovor: Peskovniki se prekopavajo, imamo tudi zaščite in so peskovniki tudi pokriti, ko se ne
uporabljajo. Skupaj mora stopiti cel oddelek, starši morajo ukrepe izvajati tudi doma. Samo s
skupnimi močmi lahko premagajo gliste.
* Mama iz Marjetice je sporočila, da se starši pritožujejo glede parkiranih avtomobilih na
pločnikih pred Marjetico? Nevarno, ko peš peljejo otroka v vrtec. Predlog, da bi se tam postavili
količki.
Odgovor: Problem je že nekaj let. Predvsem je to naloga staršev, da tam ne parkirajo. Kar se
količkov tiče, vrtec ni pristojen ta postavljanje le teh, saj je pločnik že v lasti Mestne občine
Ljubljana. Skušali bomo ukrepati na drug način.
* Mama iz Marjetice je omenila, da otroci v dežurnih sobah, ne dobijo dovolj vode.
Odgovor: Stvar vzgojiteljice, da se pred tem pripravi, saj so kozarci vedno pred kuhinjo. Bomo
opozorili vzgojiteljice, da se temu bolj posvetijo.

* Vprašanje oziroma pobuda ene od mamic: V mesecu decembru bi rada obdarila druge socialno
ogrožene otroke v vrtcu. Morda bi lahko zbirali donacije v vrtcu (igrače, oblačila, sladkarije itd.) z
namenom obdarovanja in dobrodelnosti.
Odgovor: V vrtcu že tretje leto poteka slovenska dobrodelna akcija »Božiček za en dan«, kjer
starše pozovemo, da postanejo Božički in pripravijo darila, hkrati pa vsako leto več kot 30 otrok
v našem vrtcu obdarimo preko omenjene akcije. Morda predlog mame združimo z novoletnimi
sejmi po enotah.
* Vprašanje: Ali Lahko letos pričakujemo rokovnike?
Odgovor: Letos rokovnikov ne bo, možen bo nakup beležnice. V prodaji bodo tudi majčke.

Seja se je končala ob 18:30 uri.

Zapisnik zapisala:
Dijana Marinković, tajništvo vrtca

Predsednica sveta staršev:
Tina Likar l.r.

