ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV VRTCA

Kraj in datum: Cerklje, 25.9.2019, ob 18.00
Prisotni: lista prisotnosti
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Izvolitev predstavnika sveta staršev vrtca in njegovega namestnika
Pregled in potrditev LDN vrtca za šol. leto 2019/2020
Poročilo članov sveta staršev iz prvih roditeljskih sestankov
Razno

Sestanek:
1. V sklopu prve točke dnevnega reda, se za predstavnika sveta staršev vrtca potrdi
Nina Veselinović, namestnica Mateja Šmejic.
Za predstavnico za sklad vrtca je potrjena Anita Štromajer.
Vodja vrtca ga. Vlasta Košnik predstavi delovanje sklada v šol. letu 2018/2019:
-

Financiranje plavalnega tečaja predšolskih skupin,
Financiranje obiska pravljične dežele Gorajte,
Pomoč družinam
Nakup pelerin za dve vrtčevski skupini.

Sredstva sklada so počrpana, zato se za leto 2019/2020 predlaga sledeče aktivnosti, ki bi
pomenile vir prihodkov za sklad:
-

Miklavžev sejem,
Zbiranje starega papirja,
Prošnje lokalnim obrtnikom za donacije,
Pogovor z občino in predstavitev problema županu.

Želja je, da se poleg financiranja plavalnega tečaja, obiska dežele Gorajte, pomoči družinam
zgradi/oblikuje prostor za umiritev otrok s senzoričnimi igračami. Prav tako se predlaga, da
se vrtčevski Miklavžev sejem prostorsko loči od šolskega.
2.
-

-

Vodja vrtca predstavi LDN. Povzetki in ključni poudarki so sledeči:
Spremljanje otrokovega razvoja straši spremljamo preko osebnih map in govorilnih ur.
Starše se spodbuja, da se vključujejo v vrtčevske aktivnosti.
Sodelovanje s šolo se izvaja v obliki izmenjave znanj, izkušenj med učitelji/cami prvih
razredov in vzgojiteljicami. Prav tako se sodelovanje s šolo izraža preko skupnih
športnih aktivnosti, skupnih dogodkov.
Sodelovanje z lokalno skupnosti predstavlja sodelovanje s Petrovčovo hišo in
Domom Taber.
Projekti, ki jih izvaja vrtec so:
 Mobilnost (projekt poskuša ozaveščati o pomenu zmanjšane uporabe
avtomobilov,onesnaževanju)

Bralni nahrbtnik (spodbujanje bralne kulture, povezanost staršev z
otroki)
 Vse gre za med (odnos do hrane, odnos do okolja)
Obogatitvene dejavnosti:
 Oktobra se bo izvedla baletna predstava Peter Pan
 Obisk dedka Mraza v decembru
 Predstava v Lutkovnem gledališču v Ljubljani
Dodatni programi:
 Športne aktivnosti s Tadejo Brankovič
 Angleške urice
 Planinske urice za predšolske otroke (nova ponudba)


-

-

Sklep: LDN vrtca za šolsko leto 2019/2020 se potrdi.

Člani nadaljujejo nato z razpravo, pod točko razno se izpostavi prehrano. Vodja prehrane je v
novem šolskem letu Maja Pintar. Ga. Pintar bo vsak torek obiskala vrtce (izmenično
Zalog/Cerklje) in bo spremljala spremembe na področju prehrane.
Predlogi/sklepi:
1. Pripravi se dan s policisti, reševalci..razpoložljivost policistov in obliko izvedbe preveri
članica Anita Štromajer.
2. Razmisli se o ponovitvi predavanja s področja higiene, ukrepov ob prehladih, ušeh,…
3. Še vedno je problem, ker starši ne javljajo odsotnosti v času poletnih počitnic.
Potrebno bo razmisliti o ukrepih tudi finančnih.
4. Razmisliti o možnosti dodatnega pomočnika za skupine v Zalogu, za čas ko se
skupine popoldne združijo, da bi lahko čim več časa preživeli zunaj.
5. Skrbnik vrtčevskega maila je bil g. Tomaž Roblek, sedaj to prevzame Nina
Veselinović.
6. Kot predlog se poda izvedba angleških kotičkov (od skupine Polžki naprej).

Zapisala: Nina Veselinović

Nina Veselinović, predsednica sveta staršev vrtca

