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ZAPISNIK
2. seje Sveta staršev Vrtca Bled v šol. letu 2016/2017, ki je bila v četrtek, 8. 6. 2017, ob
18.30 v zbornici Vrtca Bled.
Prisotni člani Sveta staršev Vrtca Bled:
-

Andreja Kolman
Barbara Ulčar
Danjela Urh
Jasmina Đorđevič
Jelka Breznik
Jože Pintar
Karolina Pretnar
Matej Hurovernik
Nataša Žvegelj
Teodor Markoč
Tanja Škerjanec
Tea Tomažič
Velentina Kristan Cajous

Ostali prisotni:
-

Helena Ule, ravnateljica
Rebeka Poček Oštir, pomočnica ravnateljice

Opravičeno odsotni:
-

Darja Noč
Barbara Pipan
Nika Majcen
Tjaša Šenk

Ostali odsotni:
-

Maša Harej
Nataša Žvegelj
Tea Tomažič
Tanja Škerjanec

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uvodni pozdrav, lista prisotnosti
Sprejem zapisnika 1. seje Sveta staršev Vrtca Bled
Zadovoljstvo nad dodatnimi dejavnostmi vrtca
Seznanitev z izvolitvijo dveh nadomestnih članov v Svet zavoda – odhod otrok v šolo
Vključenost staršev v program Etika in vrednote
Organizacija poletnega dela (in tudi sicer počitniškega)
Predlogi in pobude

Ad. 1 Uvodni pozdrav, lista prisotnosti
2. sejo Sveta staršev v šolskem letu 2016/2017 je sklical in otvoril predsednik Sveta staršev
Vrtca Bled gospod Teodor Markoč. Uvodoma je pozdravil vse prisotne. Ugotovil je, da je na
seji od osemnajstih vabljenih prisotnih enajst članov. S tem je bil Svet staršev Vrtca Bled
sklepčen, zato je lahko veljavno sklepal. Na predlagani dnevni red člani Sveta staršev Vrtca
Bled niso imeli pripomb, zato so sprejeli
Sklep 1.1.
Potrdi se dnevni red 2. seje Sveta staršev Vrtca Bled.
(SOGLASNO)
Ad. 2 Sprejem zapisnika 1. seje Sveta staršev Vrtca Bled
Ker so vabljeni zapisnik 1. seje Sveta Staršev Vrtca Bled iz dne 28.9.2016 prejeli po
elektronski pošti, so si ga predhodno prebrali, zato ponovno branje zapisnika ni bilo
potrebno. Na zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtca Bled člani Sveta staršev Vrtca Bled niso
imeli pripomb, zato so sprejeli
Sklep 2.1.
Potrdi se zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtca Bled.
(SOGLASNO)
Ad. 3 Zadovoljstvo nad dodatnimi dejavnostmi vrtca
Starši so izrazili zadovoljstvo nad dodatnimi dejavnostmi, ki se izvajajo v vrtcu (plesne vaje,
karate, Sporty, nogomet, angleški jezik,...)
S tem tudi predstavniki staršev Vrtca Bled potrjujemo dodatne dejavnosti za prihodnje šolsko
leto 2017/2018.
Iz strani staršev je bilo podano tudi vprašanje o ustanovitvi pevskega zbora v okviru Vrtca
Bled, na kar je ravnateljica odogovorila, da je na letnih razvojnih razgovorih s strokovnimi
delavkami že zaznala zborovodske sposobnosti, ter tudi nekaterih drugih aktivnosti v okviru
Vrtca Bled. V kolikor bo interes iz strani otrok in strokovnih delavk, bodo v prihodnjem
šolskem letu lahko prepevali v pevskem zboru.

Ad. 4 Seznanitev z izvolitvijo dveh nadomestnih članov v Svet zavoda – odhod otrok v
šolo
Predsednik Sveta staršev Vrtca Bled Teodor Markoč je prisotne starše seznanil, da v
prihodnjem šolskem letu 2017/2018, dva predstavnika staršev Barbara Pipan in Teodor
Markoč, ki sta tudi predstavnika staršev v Svetu Vrtca Bled prenehata funkcijo, zaradi
odhoda otrok v šolo. Na prihodnji seji Sveta stašrev Vrtca Bled, ki bo v šolskem letu
2017/2018 bo potrebno izvoliti njune naslednike.
Gospa namestnica ravnateljice je dodala, da bodo v prihodnjem šolskem letu starši določili
tudi namestnike predstavnikov staršev v vseh skupinah.
Ad. 5 Vključenost staršev v program Etika in vrednote
Ravnateljica je predstavila program Etika in vrednote, ki poteka v Vrtcu Bled.
Program poteka v okviru Inštituta za etiko in vrednote ustanovitelja g. Trontlja. Ravnateljica je
predstavila ogrodje Etike in vrednot, ki jih prtogram zasleduje in sicer:











Znanje in modrost
Delo, ustvarjalnost
Tradicija
Kultura
Univerzalizem
Pravičnost
Integriteta
Skrb za sočloveka
Humanost
Življenje, narava, zdravje

40 naključno izbranih staršev je v okviru programa prejelo anketo o Etiki in vrednostah.
Starši smo predlagali predavanje o empatiji.
Pomočnica ravnateljice je povedala,da se pripravljajo aktivnosti za mednarodni dan strpnosti,
ki je vsako leto 16.11.
Ad. 6 Organizacija poletnega dela (in tudi sicer počitniškega)
Ravnateljica in namestnica ravnateljice sta prisotnim staršem predstavili analizo prisotnih
otrok v času Božično-novoletnih počitnic glede na odjave v spletni aplikaciji WebVrtec. V
času počitnic ni bilo odjavljenih 105 otrok, v vrtcu pa je bilo prisotnih 51 otrok. Vrtec je glede
na število predvidenih otrok v času počitnic skladno z normativi dolžan zagotavljati število
vzgojiteljic, zato se v času počitnic pripravi tak razpored dopustov strokovnih delavk, da
omogoča nemoteno delo in zadostuje normativom. Prav tako se glede na število predvidenih
obrokov organizira delo in naročilo hrane v kuhinji. Ker je dejansko število prisotnih otrok
manjše, kot glede na predhodne odjave nekatere vzgojiteljice odidejo domov, ob tem, ko bi
bile lahko ob ažurnem odjavljanju lahko bile te vzgojiteljice na letnem dopustu.
Svet staršev Vrtca Bled se je strinjal, da se o analizi odjavljenih in prisotnih otrocih v času
počitnic seznani tudi vse starše v Vrtcu Bled in se jih ponovno ozavesti o pravilnem in
smotrnem ravnanju glede naročila prehrane in zmanjšanju zavržene hrane.

Ad. 7 Predlogi in pobude
Iz nekaterih skupin so izrazili zaskrbljenost glede prisotnosti naglavnih uši in podanjčic skozi
dlje časa trajajoče obdobje. Kljub obvestilom na oglasnih deskah posameznih skupin in
navodilom za ukrepanje so se naglavne uši in podanjčice pri otrocih znova ponavljale.
Predstavniki Sveta staršev Vrtca Bled smo se strinjali, da se ob pojavu nalezljivih bolezni ali
drugih prenosljivih zajedalcev in žuželk preko WebVrtca obvesti vse starše.
Hkrati smo se strinjali tudi, da predstavniki staršev preko elektronske pošte obvestimo starše
svojih skupin o pojavu nalezljivih bolezni, opisom simptomov oziroma znakih bolezni in
potrebnem ravananju v primeru pojava.
Skupina Polžki je pisno posredovala zahvalo in pohvalo za delo vzgojiteljici in pomočnici
vzgojiteljice.
Ravnateljica je povedala, da bomo starši v naslednjem tednu prejeli anketo o zadovoljstvu
preko spletne aplikacije WebVrtec.
Iz strani pomočnice ravanteljice je ponovno prišla prošnja, da starši ob prihodu povemo
katerega otroka smo pripeljali in prav tako ob odhodu, da strokovnim delavkam povemo po
koga smo prišli in takoj odidemo in se ne zadržujemo v prostorih vrtca.
Starši smo ponovno zaprosili za tablo v angleškem jeziku na parkarišču na Selišah, kjer piše,
Samo za uporabnike vrtca. Ravnateljica je povedala, da je prošnjo posredovala Občini Bled,
od koder pa je prejela negativen odgovor. Ravnateljica je predlagala, da v vrtcu pripravijo
napis v angleškem jeziku, ki se ga plastificira in obesi pod prometni znak in tablo, ki
prepoveduje parkiranje in ustavljanje, Razen za uporabnike vrtca.
Prav tako je bilo iz strani staršev postavljeno vprašanje glede pločnika in zaviralnega pasu,
ko bo zgrajena severna Blejska obvoznica.
Ravnateljica je že napovedala datum predavanja za starše v prihodnjem šolskem letu in sicer
bo 18.9. predavanje gospoda Aleša Čerina z naslovom Starši, roparji izkušenj.
Drugih predlogov in vprašanj člani Sveta staršev Vrtca Bled niso imeli.
Sestanek je bil zaključen ob 20:00.

Zapisala:
Karolina Pretnar

Predsednik Sveta staršev Vrtca Bled:
Teodor Markoč, l.r.

