Svet staršev šole in vrtca
OŠ Leskovec pri Krškem
Pionirska cesta 4a
8273 Leskovec Pri Krškem

Datum: 12. 2. 2015
Evidenčna številka: 442-OP/2015

ZAPISNIK
2. sestanka sveta staršev vrtca za šolsko leto 2014/2015
Prisotni: Nataša Kranjc, Jana Vizler, Barbara Bučar, Teja Dumenčič, Alja Karlovšek, Neja Golob,
Martina Prevejšek, Stanka Zorko, Slavica Zagrajšek, Vesna Šinko
Opravičeno odsotni: Maja Drole, Sandra Arh, Dejan Stanič
Ostali prisotni: ga. Maja Koretič
Svet staršev za vrtec se je sestal v četrtek, 12. 02. 2015, ob 17. uri v igralnici enote Mali Princ (pri
nakupovalnem centru Mercator)
Predsednica sveta staršev Vesna Šinko je pozdravila prisotne in predlagala sledeč dnevni red:
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Ugotovitve in pridobitve sklepov zadnjega sestanka
Donacije v vrtcu
Oglasna deska za starše
Pobude, vprašanja, ideje...

Prisotni člani sveta staršev vrtca so predlog dnevnega reda sprejeli.
K točki 1


21. 11. 2014 je v vrtcu Pika Nogavička potekal slovenski tradicionalni zajtrk, ki so se ga
udeležili ravnatelj Anton Bizjak, pomočnica ravnatelja Maja Koretič, predsednica sveta
staršev za vrtec Vesna Šinko ter direktorica občinske uprave Krško Melita Čopar, ki je
nadomestila povabljenega župana Mirana Stanka. Predstavnica občine Krško si je ogledala
vrtec, predstavljena ji je bila problematika enote Pika Nogavička s posebnim poudarkom na
potrebni obnovi te enote.



Na predlog ravnatelja Antona Bizjaka je bil županu Miranu Stanku posredovan Zapisnik 1.
seje sveta staršev za šolo in vrtec. Župan je v svojem odgovoru zapisal, da si Občina prizadeva
za obnovo enote Pika Nogavička, ki poleg vrtca Brestanica ostaja na prioritetnem seznamu
obnov vrtcev v občini.
Pridobitve po enotah vrtca:
 podjetje VIPAP je podarilo papir,
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cesta na klančini proti enoti Pika Nogavička je bila sanirana,
tlakovci pred Pika Nogavičko so sanirani,
v tednu otroka so bili izdelki otrok vrtca v obliki razstave predstavljeni na ZZZS, CSD
Krško, v prostorih Občine in ZD Krško. Oddelek Mavrica je s svojimi izdelki okrasil
predšolski dispanzer v ZD Krško,
aktualni dogodki iz vseh enot vrtca so bili medijsko predstavljeni na e-Posavje in
spletni strani OŠ Leskovec pri Krškem,
uspešno in ažurno poteka promocija vrtca preko spletne strani MEDIO,
uspešno je bila v sodelovanju s podjetjem KOSTAK izvedena zbiralna akcija plastenk
za smrečico v Krškem,
oddelek Klobučki iz enote Pika Nogavička je sodeloval na državnem natečaju za
smrečico, okrašeno na temo čebelarstva,
enoti Pika Nogavička in Vila sta sodelovali v akciji zbiranja modrih srčkov podjetja
NIVEA,
z januarjem 2015 je pričel z delovanjem nov, že 15. oddelek za 1 – 3 letne otroke v
Velikem Podlogu,
gasilni aparati v enoti Mali Princ so bili pregledani in na novo ožigosani,
Maja Koretič je seznanila starše, da je bila v enoti Vila in Pika Nogavička novembra
2014 v skladu z navodili požarnega reda uspešno izvedena požarna vaja. Starši so
spet opozorili, da v Vili ni požarnih stopnic. Maja Koretič pojasni, da je enota Vila
vpisana v razvid, pri čemer vrhnji oddelek enote VILA ni vpisan; enote Pika
Nogavička, Mali Princ in Veliki Podlog se za vpis v razvid še pridobiva dokumentacija.

K točki 2






v enoti vrtca Peter Pan, v OŠ Veliki Podlog zbirajo donacije za postavitev lesene hišice za
shranjevanje igral. Prošnje za donacije so bile poslane na GEN, IHS, NEK, Vulkanizerstvo Špica.
Do danes so zbrali 1200 EUR. Maja Koretič seznani starše, da lesena hišica stane okrog 3.000
EUR, pri čemer pričakujejo sofinanciranje Občine iz sredstev za nujne investicije v javnih
zavodih (v višini 1000 EUR). Doda, da so v isti enoti, 8. oddelku najmlajših 1- 4 let za sanacijo
po poplavah 2014 že zbrali donacije v višini 3.400 EUR, pri čemer je domače podjetje
Lastinski doniralo 1000 EUR; pridobljena sredstva so porabili za zamenjavo pohištva v vseh
prostorih oddelka v pritličju.
Maja Koretič seznani starše, da tudi v enoti vrtca Vila zbirajo donatorska sredstva za masivne
klopi in mize na igrišču. V ta namen so v mesecu decembru izvedli novoletni bazar v OŠ
Leskovec, ki je bil zelo dobro obiskan s strani staršev in na katerem so zbrali približno 500
EUR.
Maja Koretič seznani starše, da so s pomočjo strokovnih delavk in projektanta Vladimirja
Rostohar pridobili najugodnejšo ponudbo za vhodna vrata Pike Nogavičke v skladu z
narejenim projektom sanacije. Pove tudi, da mora Pika Nogavička zamenjave vhodnih vrat
poleg, za vpis v razvid zaščititi še vsa stekla z notranje strani.

K točki 3
Predsednica sveta staršev Vesna Šinko je podala predlog, da bi v vseh enotah vrtca, na glavnih
oglasnih deskah enot, UREDILI PROSTOR ZA STARŠE, pod naslovom PODARIM-PRODAM- KUPIM, ki bi
bil namenjen komunikaciji med starši. Maja Koretič naj o tem obvesti vzgojiteljice, ki naj o tej oglasni
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deski obvestijo tudi vse starše preko pisnega obvestila. Prostor in oznako pripravijo po posameznih
enotah v dogovoru s Majo Koretič.
K točki 4
POBUDE


Okrogla miza

V četrtek, 2. aprila 2015 bo ob 17. uri v likovni učilnici OŠ leskovec pri Krškem izvedena Okrogla miza
pod naslovom STIK STARŠEV Z VRTCEM IN ZAPOSLENIMI, ki se je bodo udeležili ravnatelj, pomočnica
ravnatelja za vrtec, vzgojiteljice in predstavniki staršev vseh oddelkov in enot vrtca OŠ Leskovec pri
Krškem. Poudarek bo na tem, kaj lahko starši in zaposleni v vrtcu doprinesemo k boljši medsebojni
komunikaciji (e-pošta, oglasna deska, telefon, uradne ure, individualni pogovori). Po razpravi je bil
predlagan in sprejet naslednji dnevni red:
1. Uvodni pozdrav (predstavitev enot-Vesna Šinko, predstavitev oddelkov- vzgojiteljica in predstavnik
staršev)
2. Stik staršev z vrtcem in zaposlenimi (vodi moderatorka)
3. Akcijski načrti - kratka predstavitev ( predstavijo Maja Koretič, Vesna Perić in koordinatorji
programov): metodologije Korak za korakom, projekta Etika in vrednote ter dodatnih programov
vrtca s kazalci učinkovitosti njihove izvedbe: Mi med seboj, Več gibanja, več zdravja in Knjižna vzgoja
v vrtcu.
Pomoč pri organizaciji: predstavniki staršev: Neja Golob in Vesna pripravita prostor, Alja Karlovšek
poskrbi za suho sadje, orehe, Maja Koretič se z ravnateljem in kuhinjo OŠ Leskovec dogovori za vodo,
sok in kozarce.










Vesna Šinko prosi predstavnike staršev, naj fotokopirane zapisnike sej sveta staršev oddajo
vzgojiteljem, ki jih bodo nalepili na oglasno desko,
starši opozorijo, da enota Pika Nogavička ni dosegljiva po telefonu in predlagajo, da vrtec
kupi mobilni telefon, na katerega lahko starši preko SMS-a sporočijo odsotnost otroka, Maja
Koretič pa na to pove, da vrtec že pridobiva ponudbe in bo nabavil mobilni aparat za enoto
Pika Nogavička in nov, 15. Oddelek v Velikem Podlogu, ki telefona še nima;
starši so predlagali, da se na naslednji sestanek sveta staršev povabi organizatorja ZHR in
prehrane Marka Škofca in vodjo kuhinje Zvoneta Baškovča. Nekateri starši menijo, da hrana,
ki jo uživajo otroci v vrtcu, ni zdrava, izpostavljena je bila primernos hrane za 1-2 letne
otroke;
Maja Koretič je izpostavila slab obisk staršev na 1. Skupnem sestanku za vse starše vrtca v
jedilnici šole in obljubila, da se bo o možnostih drugačne izvedbe pogovorila z ravnateljem;
Maja Koretič poda predlog, da bi se vrtec pri OŠ Leskovec pri Krškem jeseni 2015 z okroglo
mizo predstavil na občini članom oddelka za družbene dejavnosti, županu, staršem naših
otrok in širši javnosti. Predlog bo na občino podala Martina Prevejšek;
starši so podali predlog za organizacijo dogodka Dan odprtih vrat za starše vrtca. Zaposleni na
oddelku za preventivo ZD Krško so se ponudili, da bi na tem dogodku izvedli brezplačno
delavnico za preventivni pregled dojk in prostate,
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o pobudi staršev za izvedbo in organizacijo dobrodelnega koncerta ob dnevu družin (15.
Maj2015) v okviru LDN 2015/2016 se bodo strokovne delavke pogovarjale na Letnem
načrtovanju vrtca, avgusta 2015 in odločitev z obrazložitvijo posredovale Svetu staršev vrtca.

VPRAŠANJA staršev občini:



kdaj bodo urejene oznake in smerokazi na cestah za vse enote Vrtca pri OŠ Leskovec pri
Krškem?
kdaj in kako bo urejen prometni režim vrtca Vila?
Vprašanja bo na občino posredovala Martina Prevejšek.

PRITOŽBE staršev:










v Piki Nogavički nekateri starši skupaj z otroci popoldne zahajajo v kuhinjo in jemljejo ven
hrano. Maja Koretič naj obvesti vzgojiteljice, pomočnice in čistilko, naj bodo v popoldanskem
času drsna vrata kuhinje zaprta,
v enoti Pika Nogavička je že 2x v tem šolskem letu zmanjkalo brisač in toaletnega papirja.
Vzgojiteljice so uporabljale robčke za nos, ki jih v vrtec prinesejo starši, Maja Koretič pove, da
o tem ni bila obveščena in bo govorila z odgovornim za ZHR Markom Škofca čemu je do tega
prišlo;
starši opozorijo, da je v enoti Pika Nogavička zaradi slabega vonja v umivalnici in toaletnih
prostorih nasproti igralnice Copatki vedno odprto okno, zaradi česar je v teh prostorih zelo
mrzlo, Maja Koretič bo tudi o tem govorila z Markom Škofca in strokovnimi delavkami, za
naprej pa predlaga, da se v dotičnih primerih takoj govori s strokovnimi delavkami in na ta
način najhitreje reši problem;
obveščanje staršev o nalezljivih boleznih otrok: če imajo otroci uši in gliste, je o tem potrebno
obvestiti vzgojiteljice. Ena izmed mamic se je pritožila na zapoznelo obvestilo vrtca o
prisotnosti glist pri otrocih. Če starši obvestijo vrtec o prisotnosti uši in glist pri svojem
otroku, želijo, da vrtec o tem še isti dan obvesti ostale starše ter enote. Zdravljen otrok, ki
ima gliste, gre po zakonu lahko v vrtec, saj starši za to diagnozo ne dobijo bolniškega
dopusta. Težava je, ker je ta bolezen ob neprimerni higieni rok prenosljiva, Maja Koretič
izpostavi, da starši poskusijo zagotoviti varstvo otroku doma dokler so kužni, saj v
nasprotnem primeru vrtec ne more preprečiti verižnih okužb, ne glede na obvestilo na
oglasnih deskah;
v enoti Mali Princ potrebujejo varnostne podloge pod dvema gugalnicama, ki so jih pridobili z
donatorskimi sredstvi, pa zdaj ne smejo biti v uporabi; Maja Koretič obrazloži, da je iz
sredstev predlaganih nujnih investicij za enote vrtca Leskovec večina predlaganega izpadlo,
saj smo od občine Krško prejeli 3.000 €, zaprosili pa 30.000 €.

Sestanek Sveta staršev vrtca je bil zaključen ob 19.30.

Zapisala
Martina Prevejšek

Predsednica sveta staršev za vrtec
Vesna Šinko l. r.

Vročiti:
-

člani sveta staršev vrtca
Anton Bizjak, ravnatelj
Maja Koretič, pomočnica ravnatelja za vrtec
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