VRTEC BLED
Trubarjeva cesta 7, 4260 BLED
: 04 576 54 70, 040 601 530
: vrtec.bled@vrtec-bled.si
: www.vrtec-bled.si

Številka:
Datum: 19. 6. 2019

ZAPISNIK
2. seje Sveta staršev Vrtca Bled v šol. letu 2018/2019, ki je bila v sredo, 19.6.2019, ob 17:00
v zbornici Vrtca Bled.
Prisotni člani Sveta staršev Vrtca Bled:
-

Karolina Pretnar
Aleš Vukelj
Manca Marc Globevnik
Petra Jamar Rozman

Ostali prisotni:
-

Rebeka Poček Oštir, pomočnica ravnateljice

Opravičeno odsotni:
-

Tanja Pazlar
Nina Ražen
Tanja Bečaj
Saša Pavlovski
Nataša Žvegelj
Darja Noč
Andreja Žarn
Anže Žnidaršič
Nuša Rovan
Jelka Breznik
Tjaša Boncha

Ostali odsotni:
-

Barbara Berc
Anže Logar

DNEVNI RED:
1. Uvodni pozdrav, ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda
2. Sprejem zapisnika 1. seje Sveta staršev, z dne 9. 10. 2018 in zapisnika 3.
korespondenčne seje, z dne 20. 5. 2019
3. Kratek pregled dela v šolskem letu 2018/2019
4. Zadovoljstvo z dodatnimi (nadstandardnimi) programi vrtca
5. Informacije inšpekcijskega pregleda, vezano na starše
6. Poletno delo
7. Tekoče/razno: anketa o vzgajanju, Varno s soncem, zahvala

Ad1. Uvodni pozdrav, ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda
2. sejo Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019 je sklicala in otvorila predsednica Sveta staršev
Vrtca Bled Karolina Pretnar. Uvodoma je pozdravila vse prisotne. Ugotovila je, da so na seji
od osemnajstih vabljenih prisotni štirje člani. Ker se na tej seji ni sprejemal noben sklep,
sklepčnost ni bila potrebna, zato se je seja lahko nadaljevala. Na predlagani dnevni red člani
Sveta staršev Vrtca Bled niso imeli pripomb.

Ad. 2 Sprejem zapisnika 1. seje Sveta staršev, z dne 9. 10. 2018 in zapisnika 3.
korespondenčne seje, z dne 20. 5. 2019
Vabljeni so zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtca Bled, z dne 9.10.2018, prejeli po elektronski
pošti in ga predhodno prebrali, zato ponovno branje ni bilo potrebno. Pomočnica ravnateljice
pove, da je potrebno v zapisniku pod točko 6. dopolniti ŠPORTNE URICE v izvedbi 'S' zavod
Sporty. Zapisnik 3. korespondenčne seje, z dne 20.5.2019 je pomočnica ravnateljice prebrala.
Na zapisnik prisotni člani Sveta staršev niso imeli pripomb.

Ad 3. Kratek pregled dela v šolskem letu 2018/2019
Pomočnica ravnateljice je prisotnim predstavnikom staršev predstavila kratek pregled dela v
šolskem letu 2018/2019.
Začeli smo zelo bogato, z mnogimi nastopi in predstavitvami kulturne dediščine Vaški vikend,
otvoritev DEKD, 40 letnica enote Bohinjska Bela, prijetno doživetimi novoletnimi delavnicami,
proslavami in še mnogo izvedbami med šolskim letom.
Za strokovne delavce je bilo mnogo novega znanja v okviru USS in na zunanjih izobraževanjih
oz. izobraževanjih iz strani zunanjih izvajalcev. Praznovali smo 40 letnico enote vrtca na Boh.
Beli, pripravljena je bila razstava, ki je mnogim pustila nostalgične trenutke, nas popeljala v
čase, ki se jih večinoma radi spominjamo. Nepozabna je bila tudi sama prireditev v Domu
krajanov z odlično scensko postavitvijo in zamislijo programa. Vse je odmevalo tudi v Blejskih
novicah in na Bled TV.
Konstituirali smo nov Svet zavoda za naslednje mandatno obdobje (predsednica Natalija
Korošec, namestnica Anita Urevc).

Povezali smo se z nekaj vrtci v EU, pošiljali pesmi in voščila, oblikovali izjemne predstave oz.
dogodke (novoletna, obletnica Boh. Bele, tudi Muca z balonom, Pokonci izpod korenin,
dinozavrova razstava, nastopi zbora in ustvarjalnega giba), se s tremi referati (Petra, Petra,
Rebeka) predstavili na mednarodnem simpoziju in zborniku (+Anja), sodelovali na posvetu
(ŠR-DV), marsikdo je doživel svoje male (ali velike) zmage (nove veščine, usposabljanja,
diplome, strokovni izpiti so še v teku,…). V sodelovanju z medijsko šolo izdali Publikacijo vrtca,
naše glasilo Labodki. V julij/avgust izdaji revije Vzgojiteljice bosta dva članka blejskega vrtca:
intervju z ravnateljico ter strokovni članek Petre Benedičič.
Pridobili smo nekaj novih talnih iger oz. aktivnosti za hodnike, nadstrešek povezavo s staro
stavbo, se predstavili na sejmu Altermed (sprehod skozi gozd), obeležili že 6. Zeliščni festival.
Na Boh. Beli smo pridobili v gozdičku – labirintu klopi in kožarico, ter se skozi celo leto aktivno
vključevali v aktivnosti kraja. Obe enoti se veliko povezujeta s krajem, posamezniki in
medgeneracijsko.
Izvedli smo mnogo izletov, kjer so otroci doživeli še nekoliko drugačno izkušnjo. Naredili tudi
zelo prijetno izmenjavo skupin (naš in Ljubljanski vrtec).
Že v preteklih letih smo razmišljali o naših močnih in šibkih področjih, kaj je dober vrtec in kako
opremljeni želimo, da naši otroci zapustijo vrtec. Tako smo pripravili Razvojni načrt vrtca,
nekoliko preoblikovali vizijo, v kateri smo poleg zavedanje naše dediščine dodali pomen tega
kako naj pripravimo in doživljamo delo v vrtcu za prihodnje poti ter ga letos sprejeli na Svetu
zavoda.
V šolskem letu 2019/2020 pa se veselimo že 70-letnice vrtca na Bledu. Predvidena prireditev
ob tem bo v maju 2020.

Ad. 4 Zadovoljstvo z dodatnimi (nadstandardnimi) programi vrtca
Pomočnica ravnateljice je povedala, da so v šolskem letu 2018/2019 organizirali tečaje:
drsanja, smučanja, plavanja. Udeležilo se ga je v povprečju 84 otrok (drsanje 81) To je izredna
izkušnja za otroka – močno vpliva na njegov celovit razvoj: naučim se, kar še ne znam, izkušnja
– zmorem, v social. skupini je vse lažje, nov/drugačen pristop.
Izvedli so tudi osem srečanj z angleško govorko, ki je pripravila angleške urice za otroke 5-6
let.
Po prijavah so izvajali plesne (Miki), karate (Moj klub), športne urice (Sporty) in angleščino za
najmlajše 4-6 let (Rutina), Likovni abonma (Kukuc), nogometne urice (NK Bled), pevski zbor
in ustvarjalni gib. Na Boh. Beli Fitko.
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 2019/2020.
Ad. 5 Informacije inšpekcijskega pregleda, vezano na starše
Pomočnica ravnateljice je predstavila ugotovitev inšpekcijskega pregleda vezanega na Svet
staršev Vrtca Bled, in sicer je bilo ugotovljeno, da se Svet staršev mora udejanjati preko enega
predstavnika skupine in ne tudi njegovega namestnika. Zato se za naslednje šolsko leto

2019/2020 in naprej ne bo več izvolilo predstavnika staršev in njegovega namestnika ampak
samo predstavnika staršev.
Pomočnica je še poudarila pomen skrbi za varnost otrok v vrtcu (dosledno zapiranje vrat ter
ob prihodu staršev po otroka v vrtec naj se le-ti (zaradi pregleda strokovnih delavcev nad
otroki) ne zadržujejo na igrišču.
Ad. 6 Poletno delo
Gospa Rebeka Poček Oštir je nagovorila predstavnike staršev k razumevanju in fleksibilnosti
pri tvorbi skupin v času poletnih počitnic v primeru, če bi se izkazalo, da je v kateri skupini več
otrok, kot je skladno z normativi.
Delovalo bo 11 skupin ali manj, otroci/skupine bodo združeni.
Za organizacijo dela in planiranje dopustov strokovnih delavcev so tako kot vsako leto ključne
ankete, ki jih starši prejmemo ob koncu šolskega leta. Še vedno si prizadevamo (iščemo
načine), da bi starše nagovorili k čimbolj točnem podajanju informacij glede prisotnosti oz.
odsotnosti otrok v vrtcu v času vseh počitnic.
Predstavniki staršev so izpostavili da bi v času poletnih počitnic, ko vrtec deluje do 16. ure
potrebovali daljše varstvo vsaj do 16:30 ali celo do 17. ure, saj zaradi povečanega obsega
prometa proti Bledu zaradi vrhunca poletne turistične sezone ne uspejo pravočasno prevzeti
otroka v vrtcu.
Dogovorili smo se, da v primeru, da starši zaradi službenih obveznosti ne uspejo otroka
pravočasno prevzeti v vrtcu lahko s pisnim potrdilom delodajalca zaprosijo Vrtec Bled za
podaljšanje varstva otroka.
Predsednica Sveta staršev bo v pisni komunikaciji predstavnikom staršev sporočila v katerih
primerih bo možno podaljšati varstvo dlje kot do 16. ure.

Ad. 7 Tekoče/razno: anketa o vzgajanju, Varno s soncem, zahvala
Starši otrok prve starostne skupine so prejeli anketo o vzgajanju ter anketo NIJZ – Varno s
soncem.
Ali je smiseln sklic junijske seje (nizka prisotnost), zadovoljstvo z dodatnimi programi se lahko
potrdi korespondenčno.
Po mailu so starši predstavniki skupin sporočili zahvale vzgojiteljicam, pomočnicam vzgojiteljic
in posebno kuharicam.
Drugih predlogov in vprašanj člani Sveta staršev Vrtca Bled niso imeli.
Sestanek je bil zaključen ob 17:45.

Zapisala:
Karolina Pretnar

Predsednik Sveta staršev Vrtca Bled:
Karolina Pretnar, l.r.

