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e- info@os-mirna.si
Vrtec Deteljica
Svet staršev

ZAPISNIK
1. sestanka sveta staršev OŠ Mirna, Vrtec Deteljica, ki je bil v torek, 20. septembra
ob 19.uri v zbornici OŠ Mirna.
Prisotni: ravnateljica Anica Marinčič, vodja enote Vrtca Deteljica Mateja Lužar, Miha
Lamovšek, Iztok Livk, Katarina Tomšič, Tomaž Gregorčič, Sabina Bevec, David Jerič
Odsotni: Robert Gazvoda
Sestanek je vodila ravnateljica Anica Marinčič, ki je najprej preverila prisotnost. Prisotnih je
bilo 6 od 7 članov sveta staršev.
Predlagan dnevni red je bil:
1. kratko poročilo za šolsko leto 2010/11
2. kratko o Letnem delovnem načrtu
3. izvolitev predsednika sveta staršev vrtca
4. pomen sodelovanja staršev za uspešno delo vrtca – šole
5. razno
Z glasovanjem s 6 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI je bil dnevni red potrjen.
Ad 3)
Najprej smo izvolili predsednika sveta staršev vrtca. S 6 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI je bil
izvoljen g. Miha Lamovšek.
Nato je ravnateljica povedala, da OŠ Mirna sestavljajo 3 deli:
- Vrtec Deteljica, v katerem je 120 otrok v 7 oddelkih
- Oddelki šole s prilagojenim programom, v katerem je 25 učencev
- Redni oddelki OŠ Mirna, v katerih v 224 učencev v 12 oddelkih
Vsak oddelek ima po enega predstavnika v svetu staršev, ki predstavlja in zastopa interese
vseh staršev.
Problematiko predšolskih otrok obravnavajo starši na svetu staršev vrtca, v katerem je
obravnavana problematika po oddelkih, nato pa predstavnik vrtca predstavi to problematiko
oz. interese staršev v svetu staršev celotnega zavoda OŠ Mirna.
V svetu šole je 5 predstavnikov zaposlenih, 3 predstavniki staršev, 3 predstavniki lokalnih
skupnosti. Njihov mandat traja 4 leta.
Predlog ravnateljice: glede na delež otrok po oddelkih celotnega zavoda OŠ Mirna naj bi
vrtec imel 2 predstavnika v svetu staršev. Predlog je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 0 glasovi
PROTI. Kot drugi predstavnik sveta staršev vrtca je bil s 6 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI
izglasovan g. Iztok Livk.

Sestanki sveta staršev naj bi bili v mesecu septembru, februarju, konec junija oz. po potrebi.
Sklicatelj 1. sveta staršev je ravnateljica, ostale pa skliče predsednik sveta staršev skupaj z
vodjo oz. ravnateljico vrtca.
Najpomembnejše sklepe in ugotovitve pri sestanku sveta staršev nato predsednik predstavi
svetu staršev celotne OŠ Mirna.
Ad 1)
Kratko poročilo za preteklo šolsko leto je predstavila vodja enote Vrtca Deteljica Mateja
Lužar:
- v začetku šolskega leta 2010/11 je bilo 6 skupin v vrtcu, v novembru se je pridružila še
sedma skupina, to je skupina Ribic
- v tem letu je bila ponudba tudi nadstandardnega programa
- realizirani so bili vsi programi razen smučanja, ki je odpadlo zaradi slabih vremenskih
razmer
- vse mesece so bile izvedene tudi govorilne ure
- v oktobru je bil kostanjev piknik, krašenje smreke v decembru, v mesecu marcu je bilo
druženje s starši in ob koncu leta piknik s starši
- sodelovali so tudi z OŠ Mirna, s knjižnico Pavla Golie Trebnje, z vzgojiteljsko šolo v
Metliki,...
- vzgojitelji so se udeleževali seminarjev in izobraževanj, opravljali analizo dela,...
- z OŠ Mirna so sodelovali v Miklavževem bazarju, po katerem so z zbranim denarjem
kupili koš za košarko in sestavljanko za otroke
- v poletnih mesecih so bile skupine otrok združene
Ad 2)
Tudi letni delovni načrt je predstavila vodja enote Vrtca Deteljica Mateja Lužar, ki naj bi
potekal po publikaciji vrtca, ki ima 3 programe:
- OSNOVNI PROGRAM VRTCA
Vrtec Deteljica izvaja dnevni program, ki je namenjen otrokom od zaključenega porodniškega
dopusta staršev do 6 leta starosti. Program vsebuje:
• program uvajanja,
• vzgojo,
• dnevno varstvo, prehrano, nego in počitek,
• usmerjene dejavnosti po kotičkih,
• dejavnosti po izbiri otrok,
• bivanje na svežem zraku,
• sodelovanje s starši
- OBOGATITVENI PROGRAM
Izvajajo ga strokovne delavke vrtca v dopoldanskem času:
• glasbeni program
• zlati sonček
• jurčkov nahrbtnik
• cici vesela šola
• mali pohodnik
• skupina se predstavi
• živimo zdravo z gibanjem
• obisk živalskega vrta v Ljubljani
• BZZ- branje za znanje in branje za zabavo

- NADSTANDARDNI PROGRAM
Programi niso obvezni za vse otroke. Starši otroka glede na ponudbe prijavijo s pristopno
izjavo in izbran program plačujejo dodatno:
• lutkovni abonma
• smučarski tečaj
• plesni tečaj
• tečaj tujega jezika
• tečaj rolanja
-

poleg teh programov se bodo izvajale tudi govorilne ure in roditeljski sestanki, skupna
srečanja staršev, sodelovanja s starših v projektih,...

Ad 4)
Starši naj sporočijo morebitno problematiko oz. svoje želje in želje otrok svoji vzgojiteljici,
vodji vrtca oz. ravnateljici. O morebitni problemih se bodo pogovorili in jih ustrezno rešili,
kajti skupni cilj vseh je zadovoljstvo in dobro počutje otrok.
Ad 5)
V mesecu septembru je bil v vrtcu opravljen izredni inšpekcijski pregled na podlagi prijave,
da se otrokom daje čaj v jogurtovem lončku in pa, ker ni ograje pri stopnišču, ki vodi v drugi
del vrtca. Ravnateljica je prebrala inšpekcijski zapisnik, v katerem je bilo med drugim tudi
zapisano, da v času izvajanja inšpekcijskega pregleda ni bilo nobenega prekrška, kajti otroci
pijejo čaj iz ustreznih skodelic za pitje čaja, in pa da ograja ni nujno potrebna, kajti za varnost
otrok je ustrezno poskrbljeno.
Izražene so bile tudi naslednji predlogi oz. želje članov sveta staršev:
- Predlog o večji informiranosti na oglasni deski. Pisali naj bi namreč poleg obvestil
tudi dogodki oz. kaj so otroci počeli čez dan.
- Predlog o podaljšanju delovnega časa v vrtcu do vsaj 16.30. Ravnateljica je razložila,
da je bila pobuda o tem tudi že v preteklosti, zato so v ta namen izvedli tudi anketo pri
starših. Od vseh anketiranih staršev so potrebo izrazili le trije, kar je pa premalo, da bi
ta predlog tudi realizirali.
- Predlog o znižanju pločnika na parkirišču pred vrtcem.
Sestanek smo zaključili ob 20.45.
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