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

Datum: 27. 5. 2015
Evidenčna številka: 616-OP/2015

ZAPISNIK
3. sestanka sveta staršev vrtca za šolsko leto 2014/2015

Prisotni: Nataša Kranjc, Jana Vizler, Barbara Podbršček, Teja Dumenčič, Neja Golob, Slavica Zagrajšek,
Vesna Šinko, Mihaela Mlakar Jamnik
Opravičeno odsotni: Maja Drole, Martina Prevejšek, Alja Karlovšek
Ostali prisotni: ga. Maja Koretič in g. Anton Bizjak
Svet staršev za vrtec se je sestal v sredo, 27. 5. 2015, ob 17. uri v igralnici enote Peter Pan v Velikem
Podlogu.
Pred več kot 100 let staro stavbo, v kateri je tako vrtec kot šola, nas je pričakala ga. Tina Macur,
vzgojiteljica, ki nas je vse skupaj popeljala skozi prostore in nam predstavila utrip v podružničnem
vrtcu v Velikem Podlogu.
Po ogledu je predsednica Sveta staršev Vesna Šinko vse prisotne pozdravila in predlagala sledeč
dnevni red:
Dnevni red:
1. Izbor hrane in sestava jedilnikov v vrtcu
2. Predlogi za novo šolsko leto: - sadno zelenjavni vrtiček
– predlogi predavateljev za starše
– ideje in pobude
3. Potrditev zapisnika Okrogle mize
Prisotni člani sveta staršev vrtca so predlog dnevnega reda sprejeli.
K točki 1


Na naše srečanje smo povabili g. Marka Škofca, opzhr. Spregovorili smo o prehrani v vrtcu,
gospod Marko potrjuje, da je prehrana v skladu s smernicami, jedilniki so usklajeni na
tedenski bazi, belih živil skorajda več ni na jedilnikih, pripravlja se hrana z manj soli in manj
maščob( ni cvrenja, poslužujejo se postopka termične obdelave v konvektomatih ), izbira se
polnozrnata živila, sezonsko sadje in zelenjava. Otrokom je vsak dan na voljo nesladkan sadni
čaj in voda. Prehrana je raznolika in v naslednjem šolskem letu 2015/2016, strmijo še k
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izboljšavam, na primer v enoti Vila bodo na razpolago tudi blenderji. Trenutno se v vrtcu
pripravlja 15 diet.
Za vse želje staršev in pogovor glede prehrane je gospod Marko na voljo osebno ali
marko.skofca@gmail.com.
K točki 2


Predlogi za novo šolsko leto 2015/2016:
Sadno-zelenjavni vrt:

Vrtiček naj bi bil v vseh enotah vrtca, bolj načrtno so se ga lotili v enoti Vila ,možnost novosti pa je
tudi visoka greda.
Predlogi za predavateljev:
Za starše so že podani, vendar je odziv staršev in obisk predavanj zelo minimalen, zato je bil podan
predlog pred prijave staršev na predavanje. Predavanja so namreč financirana s strani vrtca in, če je
obisk minimalen predstavlja vsa organizacija predavanj samo strošek. Zato že sedaj spodbujamo vse
starše k večji , predvsem pa k resni udeležbi.
Spanje otrok v vrtcu:
Na ravni vrtca in oddelka posamezno je dogovor, da ima otrok možnost, da je umiri, počiva, kar pa ni
vedno pogoj, da mora otrok zaspati. Ta čas je otrokom namenjen po kosilu ( med 12.30 do 13.00 ), če
otrok v tem času ne zaspi, naj se ga vstane in otrok lahko v miru počne druge, za ta čas primerne
stvari. Gospa Maja Koretič, pove, da je tudi takšna direktiva in da se otroka ne sili k spanju. Zagotovi
nam, da bo v septembru preverila, če je temu res tako, po posameznih oddelkih.
Praznovanje rojstni dni v vrtcu:
Predstavniki Sveta staršev za vrtec apeliramo na vse ostale starše, da je rojstni dan otroka DAN
OTROKA, ki je slavljenec in ni poudarka na pogostitvi, in obdaritvi. Predlog naj bi bil enoten za vse
oddelke, katerega pa še bolj podrobno dorečite s svojimi vzgojiteljicami na prvem roditeljskem
sestanku v oddelku.
Gospa Maja Koretič naj tej točki poudari in si želi korak naprej v novem šolskem letu 2015/2016 in
sicer veliko več odkrite komunikacije med vrtcem in starši. Le z odkrito komunikacijo je njihovo delo
uspešno in otrokovo počutje v vrtcu odlično.
K točki 3
Potrditev zapisnika Okrogle mize.
Zapisnik je potrjen. Predlog za naslednje šolsko leto, naj bo Okrogla miza organizirana v začetku
šolskega leta z ciljano temo.
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Zaključek:
Predstavniki Sveta staršev smo zadnji letošnji sestanek zaključili zadovoljni, veseli, da smo slišani in
želimo si še v bodoče dobro in uspešno sodelovanje.
Zapisnik sestanka predstavniki izobesite na oglasno desko oddelka.

Sestanek Sveta staršev vrtca je bil zaključen ob 19.30.

Zapisala
Vesna Šinko

Predsednica sveta staršev za vrtec
Vesna Šinko

Vročiti:
-

člani Sveta staršev vrtca
Anton Bizjak, ravnatelj
Maja Koretič, pomočnici ravnatelja za vrtec
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