VRTEC ŠKOFJA LOKA
SVET STARŠEV – šolsko leto 2018/2019
Datum: 22.10.2018
Številka: 9002-1/2018
ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2018/2019, KI JE BILA
11.10.2018 OB 17.00 URI, V VRTCU ŠKOFJA LOKA – V VEČNAMENSKEM
PROSTORU ENOTE NAJDIHOJCA
PRISOTNI:
* članice in člani sveta staršev (39):
- iz enote Biba: Špela Sitar, Luka Mrljak, Sandra Drev, Tjaša Tušek, Ana Žnidaršič, Sonja
Šmid, Željka Jokić
- iz enote Bukovica: Lušina Veronika
- iz enote Ciciban: Marjana Zidar, Tadeja Volgemut
- iz enote Čebelica: Mina Triplat, Maja Ogorevc, Lina Dečman Molan, Tanja Rihtaršič, Luka
Tomat, Jera Burdych, Ema Koplan, Maja Debeljak, Davor Tavčar
-iz enote Najdihojca: Tjaša Košnik, Matej Vidmar, Blaž Podobnik, Rok Logar, Aida Savić,
Matej Vidmar, Maša Špan, Boštjan Nučič, Jernej Podobnik, Teja Kralj, Metka Kržišnik,
- iz enote Pedenjped: Branka Kosec, Bogataj Nina, Nina Verhovšek, Nina Mrak, Marjan
Kalamar, Vesna Pagon, Anita Flego
- iz enote Rožle: Sandra Tominec, Aleš Oman
- iz Oddelka v Retečah: /
* ostali prisotni – vabljeni s strani vrtca (4):
- ravnateljica: Janja Bogataj;
- pomočnica ravnateljice: Nika Arnolj;
- pomočnica ravnateljice: Ema Hafner;
- zapisnikarica: Branka Klemenčič.
ODSOTNI:
* članice in člani sveta staršev (8 od tega so 3 starši opravičili odsotnost):
- iz enote Biba: Tea Kačar (opr.),
- iz enote Bukovica: /
- iz enote Ciciban: /
- iz enote Čebelica:
- iz enote Najdihojca: Peršin Arifović Lucija, Nina Prosen, Peter Bračič (opr.)
- iz enote Pedenjped: Mehle Anja, Jelena Levačič, Monika Ficko
- iz enote Rožle: /
- iz Oddelka v Retečah: Lozar Tanja (opr.)
Priloga: lista prisotnosti
Prvo sejo sveta staršev v novem šolskem letu 2018/2019 je na podlagi 66. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, sklicala ravnateljica vrtca Janja Bogataj.
Ravnateljica je pozdravila vse prisotne in predstavila dnevni red, ki so ga predstavniki staršev
dobili predhodno in so z njim soglašali.
Sejo je do izvolitve nove predsednice oz. novega predsednika sveta staršev vodila ravnateljica
vrtca Janja Bogataj, v nadaljevanju pa novi izvoljeni predsednik sveta staršev.
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Seja je potekala po spremenjenem in sprejetem DNEVNEM REDU:
1.Izvolitev predsednice/predsednika sveta staršev
2.Izvolitev dveh predstavnikov v upravni odbor Sklada vrtca Škofja Loka
3.Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019 in sprejem mnenja k
predlogu načrta
4. Pobude in predlogi staršev
AD 1 IZVOLITEV NOVE PREDSEDNICE/PREDSEDNIKA SVETA STARŠEV
Ravnateljica vrtca Janja Bogataj je v uvodu pozdravila vse prisotne in člane sveta staršev
povabila k izvoliti predsednico/predsednika sveta staršev v novem šolskem letu 2018/2019.
V nadaljevanju je predstavila vlogo in naloge predsednice oz. predsednika sveta staršev in
prisotnim predlagala, da posredujejo predloge kandidatk/kandidatov.
Članice in člani sveta staršev so po krajši razpravi predlagali dosedanjega predsednika staršev,
gospoda Davorja Tavčar. Ker drugih predlogov ni bilo, je ravnateljica predlog podala na
glasovanje. Člani in članice sveta staršev so soglasno potrdili dosedanjega predstavnika
staršev, Davorja Tavčar, predstavnika staršev iz enote Čebelica, ki je bil predsednik sveta
staršev tudi v preteklem šolskem letu 2017/2018.
Po glasovanju je bil sprejet naslednji ugotovitveni SKLEP:
Za predsednika sveta staršev v šolskem letu 2018/2019 je soglasno izvoljen Davor
Tavčar, predstavnik staršev iz enote Čebelica.
V nadaljevanju se je izvoljeni predsednik Davor Tavčar zahvalil za zaupanje in pozval
prisotne delegate in delegatke na aktivno sodelovanje v svetu staršev.
AD2 IZVOLITEV DVEH PREDSTAVNIKOV V UPRAVNI ODBOR SKLADA VRTCA
ŠKOFJA LOKA
Ravnateljica Janja Bogataj je povedala, da je potrebno v upravni odbor določiti dva predstavnika
staršev, ker od sedanjih članov nimata več otroka v Vrtcu Škofja Loka. V upravnem odboru so 4
predstavniki staršev.

Za kandidaturo se je javila delegatka iz enote Čebelica Jera Burdych in delegat iz enote
Čebelica Luka Tomat.
Po glasovanju je bil sprejet naslednji SKLEP:
V upravni odbor sklada Vrtca Škofja Loka za mandatno obdobje 2017-2021 se imenujeta
BURDYCH JERA in TOMAT LUKA, delegata iz enote ČEBELICA.

AD3 OBRAVNAVA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019
IN SPREJEM MNENJA K PREDLOGU NAČRTA
Ravnateljica vrtca Janja Bogataj je uvodoma pojasnila, da je bilo predhodno gradivo letnega
delovnega načrta objavljeno na spletni strani vrtca. Predstavila je vlogo in naloge sveta
staršev, ki kot posvetovalni organ obravnava gradivo in sprejema mnenje o predlogu načrta.
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V obrazložitvi letnega delovnega načrta je ravnateljica vrtca Janja Bogataj poseben poudarek
namenila spodaj navedenim vsebinam:
Prednostne naloge:
V šolskem letu 2018/2019 bomo imeli 3 prednostne naloge:
Kjer preteklost sreča prihodnost-kulturna dediščina: spoznali bomo preteklo kulturno
obdobje, poudarek na domačih obrteh, kot je pletenje košar, kvačkanje, pletenje, oblikovanje
z glino, tkanje. Ob koncu leta bomo v okviru možnosti pripravili razstavo izdelkov.
Skrivnostni gozd-gozd kot ga vidijo moje oči (bralna pismenost v povezavi z gozdno
pedagogiko): nadaljevanje raziskovanje v naravnem kolju; gozdu, spodbujali bomo jezikovne
zmožnosti s poudarkom na vidnem zaznavanju, napredek bo spremljala skupina za
samoevalvacijo.
Naša zdravje-naša skrb: spoznavali bomo različne elemente dobrega počutja, naša naloga bo,
da bomo sami poskrbeli za boljše počutje, vsak dan bomo namenili nekaj trenutkov za
gibanje, tako otroci kot vsi zaposleni in se pri tem tudi spodbujali.
- organiziranost: 1.9.2018 je vrtec pričel s poslovanjem v 49. oddelkih. V vrtec je vpisanih
887 otrok. Skupaj smo sprejeli 221 novincev, veliko je bilo odloženega šolanja, predvsem
dečkov.
Pojavile so se težave z kadrovanjem, na novo smo zaposlili svetovalno delavko, veliko
spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami, hišnika, kar nekaj novih strokovnih delavk,
menjavo smo imeli tudi v vodstvu vrtca.
- poslovni čas:
Poslovni čas po enotah:
Enota Biba
Enota Bukovica
Enota Ciciban
Enota Čebelica
Enota Najdihojca
Enota Pedenjped
Enota Rožle
oddelek v Retečah

od 5.00 do 16.30
od 5.30 do 16.30
od 5.45 do 15.45
od 5.15 do 16.30
od 5.00 do 17.00
od 5.00 do 17.00
od 6.00 do 16.00
od 6.30 do 15.30

Aktivi in strokovna srečanja z zaposlenimi:
Srečanja strokovnih aktivov bodo vodili ravnateljica in pomočnici ravnateljice, imeli bomo
štiri srečanja. Vsako srečanje bo imelo drugo vsebino. Predvidevamo pet pedagoških zborov,
v primeru napredovanja v naziv še kakšnega več.
Interna izobraževanja: organizirali bomo štiri interna izobraževanja (študijska srečanja, Kaj
lahko naredim sam za svoje zdravje, Zdravje otrok in ukrepanje ob različnih zdravstvenih
stanjih, Dan za strpnost in prijateljstvo – stop obrekovanju) in strokovno ekskurzijo v
Makedonijo.
Pogovorna srečanja za zaposlene: V skupini imam otroka s posebnimi potrebami, srečanje bo
vodila svetovalna delavka, Jaz, mentorica, pogovor bo vodila ravnateljica, Kako spodbujati
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otroka pri gibanju, o tej tematiki bo govorila pomočnica ravnateljice. Vsa ostala srečanje bodo
organizirana glede na pobude in potrebe zaposlenih.
Delovne skupine: vsem obstoječim skupinam se je na novo ustanovila še, skupina za ročna
dela in oblikovanje z glino.
Izobraževanje za starše:
Šola za starše:
- Zdravi začetki-poskrbimo za telesno in duševno zdravje otrok (22.11.2018)
- Hranjenje in govorno-jezikovni razvoj pri predšolskemu otroku (8.1.2019)
- Kako spodbujamo razvoj možganov (21.2.2019)
Predavanja:
- Kako ravnati z vedenjsko z zahtevnejšimi otroki (13.3.2019)
- Gibanje-igra, učenje (10.4.2019)
Pogovorne ure:
- Vsak drugi torek v mesecu
Programi za otroke: izvajali bomo gibalno športni program Mali sonček, katerega zaključek
bomo izvedli s pohodom na Križno goro, v njem sodelujejo vsi oddelki pred šolo. Sodelovali
bomo v projektu Z igro do prvih turističnih korakov z naslovom Turistični spominek mojega
kraja, Knjiga moja prijateljica bo nadomestila klasično bralno značko.
Vključeni smo v projekt Eko vrtec v okviru eko šole. Nadaljevali bomo s projektom Etika in
vrednote, Medi medo in Cap-preventivni program. Mesečno bodo potekala srečanja » Pod
mavričnim dežnikom.
-sodelovanje vrtca z okoljem: vrtec bo oz. je sodeloval v tednu otroka, tema je bila »Prosti
čas«, organizirali bomo novoletno srečanje in delavnice, Veselo pustovanje na Mestnem trgu z
Društvom prijateljev mladine Slovenije, sodelovali bomo na Teku štirih mostov, Historialu….
-dodatne dejavnosti v vrtcu: Gibalne urice (Športno društvo 5ka), Igre z žogo (Jecom šport),
tečaj rolanja (Športno društvo 5ka), dejavnost bo potekala skozi gibanje in glasbene urice z
mag. Ano Pucihar.
- delovni koledar in dežurstva: Dežurstva so predvidena v enoti Najdihojca, v času novoletnih
počitnic pa v enoti Biba, zaradi prenove kuhinje v enoti Najdihojca.

DATUM

VSEBINA

29.10.-2.11.2018

Jesenske počitnice

25.12. – 2.1.2018

Novoletne počitnice

27.12. – 29.12.2018

KD – dežurna enota Biba

31.12.2018

KD – dežurna enota Biba

25.2.-1.3.2019

Zimske počitnice
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29.4.-30.4.2019

KD – dežurna enota Najdihojca

3.5.2019

KD – dežurna enota Najdihojca

27.4. -2.5.2018

Prvomajske počitnice

Po razpravi je bil sprejet naslednji SKLEP:
Svet staršev daje pozitivno mnenje k predlogu Letnega delovnega načrta vrtca za šolsko
leto 2018/2019 v predloženem besedilu.
AD 3 POBUDE IN PREDLOGI STARŠEV
1.Predsednik sveta staršev Davor Tavčar je izpostavil problematiko glede slikanja v oddelku
na podlagi novega Zakona o varovanju osebnih podatkov oz. GDPR-ja. Vzgojiteljice so na
roditeljskih sestankih podale informacijo, da ne bo več mogoče dobiti fotografij na USB
ključkih ali preko e - medijev.
Ravnateljica Janja Bogataj je povedala, da je GDPR povzročil kar nekaj dela tudi v
administraciji vrtca, je pa zagotovo to dobro, ker varuje interese šibkejšega. Ob tem je zelo
jasno izpostavila dejstvo, da je dosedanje fotografiranje preseglo že vse meje, saj vzgojiteljice
preprosto niso več morale kakovostno opravljati svojega dela, ker so preveč pozornosti
namenile fotografijam in ne osnovni dejavnosti in otrokom. Pri tem je opozorila tudi na
pravice otrok, ki so fotografiranju praktično izpostavljeni že od rojstva in jih to obremenjuje.
Otroci v vrtcu večkrat zakrijejo obraz z dlanmi in s tem sporočajo, da tega ne želijo.
Ravnateljica je izpostavila tudi drug vidik, ki tudi ni običajen, ko se otroci nastavljajo
fotografskemu aparatu, pripravljene dejavnosti jih pa v tistem trenutku nič ne zanimajo.
Strokovno odločitev vzgojiteljskega zbora in vodstva vrtca je podkrepila z dejstvom, da je
mnogo boljše in bolj kvalitetno izhodišče za pogovor z otrokom njegov izdelek in ne vedno
fotografija. Fotografije kot take niso prepovedane, še vedno jih bodo dobili otroci v mapah,
kjer se shranjuje portfolio in kadar bo na nivoju oddelka sprejeta odločitev glede tiskanja
fotografij.
2. Starši so ponovno izpostavili problem prometne varnosti okrog enot vrtca zaradi prevelike
hitrosti nekaterih staršev. Izpostavljen je bil tudi problem s premalo parkirnimi mesti,
predvsem pa vidijo težavo v tem, ko je zasedeno mesto tam, kjer je namenjeno invalidom.
Ravnateljica Janja Bogataj je povedala, da bomo skušali zadeve urediti z pristojnimi
službami.
3. Predstavnik iz enote Čebelica je povprašal ravnateljico, če bi lahko invalidi v enoti
Čebelica uporabljali dvigalo?
Ravnateljica Janja Bogataj je povedala, da so inšpektorji določili, da je dvigalo namenjeno
samo za transport hrane. V okviru enote pa bomo poiskali možnosti, da bo lahko invalidna
oseba, v kolikor bo potreba, prišla po otroka v vrtec.
4. Ravnateljica Janja Bogataj je podala še nekaj informacij:
- starše je spodbudila naj skrbno odjavljajo otroke v sistemu Vasco Web, v času bolezni in
kolektivnih dopustov, da bomo v vrtcu lažje organizirali delo in naročili samo toliko hrane kot
jo bomo potrebovali
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- ponovno je potrebno oddati vlogo za dietno prehrano- za novo šolsko leto, na predpisanih
obrazcih samo za zdravstveno indicirane diete
- opozorila je starše na redno plačevanje oskrbnine (starši neplačniki)
- povedala je tudi, da so se z novim šolskim letom v vrtcu pojavile uši in gliste in povedala
kakšni so postopki hitrega in učinkovitega ukrepanja.
Drugih pobud in predlogov ni bilo, zato je bila seja zaključena ob 18.15 uri.

Predsednik sveta staršev:
Davor Tavčar

Ravnateljica vrtca:
Janja Bogataj

Zapisnikarica:
Branka Klemenčič

POSLANO:
- vsem članicam in članom sveta staršev (e-naslovi)
- vsem ostalim prisotnim na seji (e-naslovi)
- za objavo na spletni strani vrtca
V VEDNOST:
- vsem enotam za zaposlene (objava v e-zbornici)
- Občini Škofja Loka, Oddelku za družbene dejavnosti
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