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

Datum: 4. 1. 2018
Evidenčna številka: 900-1/2017-4

ZAPISNIK
2. sestanka sveta staršev vrtca za šolsko leto 2017/2018
Prisotni:
Predstavniki vrtca: ravnateljica Jožica Repše, pomočnica ravnateljice Maja Božič, organizator prehrane
Marko Škofca
Predstavniki sveta staršev: Ines Beznec, Denis Štojs, Alenka Peterle, Marjana Pirc, Tanja Tušek Sotelšek,
Uroš Žibert, Katja Dumenčič, Teja Dumenčič, Sandra Arh, Vesna Šinko
Opravičeno odsotni: pet predstavnikov oddelkov
Svet staršev za vrtec se je sestal v četrtek, 4. 1. 2018 ob 18. uri v zbornici OŠ Leskovec pri Krškem.

Sejo je sklicala predsednica sveta staršev ga. Vesna Šinko
Od 15 članov sveta staršev, jih je na seji prisotnih 10 kar pomeni, da je svet staršev sklepčen in seja se
lahko prične. Člani sveta staršev in predstavniki zaposlenih na predlagani dnevni red niso imeli
pripomb. Dnevni red je bil sprejet.
Predstavi se organizator prehrane v vrtcu Marko Škofca.
Dnevni red:
1. Pregled realizacije zadnjega zapisnika sestanka
2. Problematika posameznih oddelkov vrtca
3. Dobrodelnost vrtca
4. Popoldanska malica-mnenje o kvaliteti tega obroka
5. Razno-pobude, pohvale, vprašanja
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K 1. točki:
Predsednica Vesna Šinko k prvi točki razčleni problematiko posameznih oddelkov, katero so
obravnavali na zadnjem sestanku ter morebitne rešitve, ki so se izvedle. Predstavnik oddelka v Velikem
Podlogu pove, da so po sestanku pridobili igralo, to potrdi tudi vodja vrtca ga. Maja Božič. Pri merilih
zdrave prehrane ostaja enako, merila se določajo po javnem razpisu in sicer glede na najugodnejšega
ponudnika. Ravnateljica poda obrazložitev o vprašanju renovacije Malega Princa. Sestala se je z
odgovornimi pri Mercatorju in urejajo dokumentacijo, tudi za Malčka, ki se nahaja v pritličju iste stavbe.
Zaenkrat se o adaptacijah ne morajo dogovarjati, saj so sami negotovi in ne vedo kakšna prihodnost
čaka to stavbo. Tekoče vzdrževanje objekta imajo z njihovo odobritvijo odobreno. Po poplavi se je
saniral na stroške vrtca del opreme, ki se je uničil. Vloga za zavarovalno odškodnino ni bila odobrena,
zaradi naravne nesreče.
K 2. točki:
V oddelku Rožice se srečujejo s pogostim menjavanjem vzgojiteljic in pomočnic, kar neugodno vpliva
na otroke, ki obiskujejo ta oddelek, pove predstavnica tega oddelka.
Vodja vrtca Maja Božič pove, da se zavedajo, da spremembe vzgojiteljic vplivajo na odnose in klimo v
oddelku. Trudijo se tekoče reševati problematiko.
Starši iz oddelka Malčki želijo, da se na oglasno desko objavijo imena volonterjev, ki se nahajajo v
oddelku, prav tako nadomeščanja. Opozorijo tudi na vhodna vrata med garderobo in igralnico. Ga.
Maja poda obrazložitev, da ima že kontakt z g. Dularjem in čaka, da predstavi načrt in izvede dela.
Predstavnica oddelka Palčkov, želi podatke o zadnjih meritvah, ki so se izvajale v Piki Nogavički, saj se
stanje od hodnika kuhinje vse do igralnice Palčkov bistveno ni spremenilo in je še vedno zaznati rezek
vonj. Predstavnik zaposlenih Marko Škofca pove, da je preučil meritve in obrazloži, da edini plin, ki je
nevaren in, ki bil občutljivim ljudem s sluznico lahko povzročil težave je Formaldehid, ta je bil malenkost
nad povprečjem. Ob tem še vedno ni znano od kod prihaja, razen od novih materialov, ki se nahajajo
v novem vrtcu. Predstavnica Palčkov pove, da se je ta rezek vonj že širil v starem vrtcu. Zahteva za
ponoven pregled vseh pokrovov, kateri na začetku niso tesnili, ter pregled prostora v okolici žariščasanitarije za zaposlene, tuš kabina, kako so se zadeve sanirale, ter prosi za poročilo.
Predstavnika staršev je zanimalo ali v Piki obstaja videonadzor, saj ni nikjer opozorila, so pa kamere.
Predstavniki zaposlenih povedo, da bodo uredili opozorila in na oglasno desko zapisali o videonadzoru
stavbe. Ga. Alenka Peterle, prestavnima staršev po kontaktu z go. Majo Božič poskrbela za ustrezno
izvajanje videonadzora.
K 3. točki:
V decembru so otroci v Pika Nogavički zbirali igrače za otroke s socialno ekonomskega šibkejšega
okolja. Starši se zahvaljujejo odgovornim, da smo se ob tej priložnosti lahko z otroci pogovarjali in delili
izkušnjo podarjanja. Lumpki zbirajo star papir in prosijo odgovorne, da jih dajo daljši čas zbiranja, oz.
da se prej pove datumsko, kdaj bo zbiranje papirja, saj bi s tem načinom, prišli hitreje do večjih količin.
Mali Princ se pohvali z zbiranjem hrane za zavetišče za živali, kar je doprineslo veliko otrokom, ki so
hrano podarili. Prav tako opozorijo , da v enotah zbirajo zamaške za otroke s težkim zdravstvenim
stanjem.
K 4. točki:
Popoldanska malica v Pika Nogavički in ostalih enotah. Predsednica pove, da so otroci, ki prihajajo iz
vrtca okoli četrte ure lačni. Poda besedo za obrazložitev organizatorju prehrane Marku Škofci. G. Marko
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obrazloži, da otroci radi jedo kruh in sadje, dodajajo se polnozrnati piškoti, crispiji, jogurti, kompoti,
sladoled.... Pove, da je popoldanska malica sestavljena iz 10 % dnevnega vnosa, to je 1300 kalorij, kar
je enako 1 jabolki in koščku kruha. Predstavnik v vrtcu Veliki Podlog pove, da imajo po spanju sadje,
namaze in včasih, kaj, kar ostane od zajtrka. G. Marko se zaveda, da je prednost vrtcev oz. enot, ki
imajo svoje kuharje/kuharice velika in se tako lahko bolj prilagodijo.
K 5 točki:
Predstavnica sveta staršev predlaga, da zaradi neugodnih razmer v igralnici prvega oddelka Pika
Nogavičke (Palčki), le ta ni sprejemna igralnica zjutraj. V tem času se igralnica lahko prezrači.
Predstavniki staršev podajo predlog, da vse enote vrtca v Leskovcu pri Krškem na oglasni deski v
pisni obliki obvestijo, kdo se nahaja v igralnici in od kod prihaja.
Marko Škofca opozori vse predstavnike staršev, da posredujejo vsem staršem OBVESTILO!
Da upoštevajo smernice IVZ in OTROKE S PREHLADNIMI OBOLENJI
NE VKLUČUJEJO V VRTEC IN DA SE STARŠI NEMUDOMA ODZOVEJO NA KLIC VZGOJITELJICE, v
zgoraj omenjeni zadevi.
Prav tako mora starš pojasniti vzgojiteljici vzrok bolezni pri izostanku in jih s tem opozori na
morebitno epidemijo bolezni.
Na koncu še pobuda, da se zapisnik seje izobesi v garderobah vseh oddelkov, kjer je viden vsem
staršem.

Sestanek Sveta staršev šole in vrtca je bil zaključen ob 19.15. uri.

Zapisala
Sandra Arh

Predsednica Sveta staršev za vrtec
Vesna Šinko l. r.

Vročiti:
•

Članom sveta staršev

•
•

Jožica Repše, ravnateljica
Maja Božič, pomočnica ravnatelja za vrtec
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