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

Datum: 10. 05. 2018
Evidenčna številka: 900-1/2017-7

ZAPISNIK
3. sestanka sveta staršev vrtca za šolsko leto 2017/2018
Prisotni:
Predstavniki vrtca: ravnateljica Jožica Repše, pomočnica ravnateljice Maja Božič
Predstavniki sveta staršev: Sandra Arh, Beznec Ines, Mateja Pirc, Mateja Bizjak, Metka Zgonc, Uroš
Žibert, Teja Dumenčič, Vesna Šinko
Opravičeno odsotni: Ostali predstavniki oddelkov
Svet staršev za vrtec se je sestal v četrtek, 10. 05. 2018 ob 18.00 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 8 kar pomeni, da je svet staršev sklepčen in
sestanek se lahko prične. Člani sveta staršev in predstavniki zaposlenih na predlagani dnevni red niso
imeli pripomb. Dnevni red je bil sprejet.

1. Potrditev zapisnika 2. sestanka Sveta staršev za vrtec
2. Vpis novih otrok v oddelke vrtca
3. Pobude, pohvale, opažanja staršev posameznih oddelkov
4. Predaja arhiva zapisnikov Sveta staršev za vrtec

K 1. točki:
Vesna Šinko predlaga potrditev Zapisnika 2. sestanka Sveta staršev za vrtec. Vsi prisotni z dvigom rok
potrjujejo Zapisnik 2. sestanka Sveta staršev za vrtec.
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Predsednica Vesna Šinko k prvi točki povzame delo Sej Sveta staršev za šolsko leto 2017/2018. Pove,
da smo imeli tri Seje, prva seja je bila skupaj s starši predstavniki šole, na vseh sejah je bila prisotna
tudi ga. Ravnateljica Jožica Repše in pomočnica ravnateljice ga. Maja Božič. Predstavniki staršev smo
spremljali aktualno problematiko po vseh enotah in oddelkih vrtca, apelirali smo na najnujnejše
ureditve igral na igrišču v Velikem Podlogu. Dotaknili smo se prehrane v vrtcu in na 2. sejo Sveta
povabili g. Marka Škofca. Opaziti je bilo, da uvajajo vedno več dietne prehrane, ostala opažanja so
pohvalna in spodbudna. Starši smo v tem letu podprli dobrodelnost v vrtcu in ostale akcije. Starši smo
dvakrat podprli stavko zaposlenih z izpisom otroka na dan stavke. Še vedno smo bili aktivni glede same
stavbe Pike Nogavičke, saj se še vedno pojavlja vonj katerega smo že v lanskem obdobju odpravljali
skupaj z odgovornimi, pa vendar še do danes ni v celoti rešen. Svet staršev je tudi v tem šolskem letu
močno apeliral na ostale starše kdaj je otrok ustrezen za v vrtec in kdaj ne. Pohvalna izvedba in
organizacija Vilinkinega dne, na pobudo je Potujoča knjižnica z likom Nodijem obiskala OŠ Leskovec,
ter otroke iz vrtca Poka nogavička. Starši smo tudi v tem letu tesno sodelovali z vrtcem vsak dan, za
starše je bilo organizirano brezplačno predavanje Ljubeča vzgoja za kar smo izredno hvaležni.

K 2. točki:
Pomočnica ravnateljice Maja Božič, nas seznani z potekom vpisa otrok v Vrtec Leskovec pri Krškem za
šolsko leto 2018/2019. Komisija za sprejem otrok se je sestala v mesecu marcu. Ob odpiranju vlog je
bilo ugotovljeno, da je vlog več, kot je na razpolago prostih mest. Ob tej ugotovitvi so odgovorni
opozorili Občino Krško in jim prelagali najem dodatnih prostorov, na lokaciji, ker deluje društvo Sonček,
v Leskovcu pri Krškem, prav tako so posredovali okviren izračun, ki bi bil potreben za opremo prostorov.
Ob odobritvi s strani Občine Krško, bi bilo poskrbljeno za vse otroke in imeli bi možnost do prostega
mesta v bližnji okolici Vrtca Leskovec pri Krškem. Ravnateljica Jožica Repše pojasni odgovor s strani
Občine Krško, da po njihovim podatkih nataliteta pada in da so na voljo še prosta mesta po drugih
vrtcih po Občini Krško. Ga. Božič pove, da so bile vloge podvojene, saj so starši vlogo oddali tudi v Vrtec
Krško. Po podatkih naj bi bilo vlog za sprejem otrok v Občini Krško 42, od tega jih 25 izpolnjuje pogoje
že s 1.9.2018, ostali pa kasneje. Starši se soglasno strinjamo, da je problem nesprejetosti otroka v vrtec
v bližnjo okolico izredno velik, saj povzroča stiske otrokom, kateri se bodo v najkrajšem možnem času
oz. prostem mestu zagotovo preselili v bližji vrtec in bo zopet doživel uvajalno obdobje in stisko zaradi
menjave okolja. Prav tako starši podarjajo, da je izredno težko uskladiti pot in čas med službo in oddajo
otroka v drugi kraj. Ne strinjamo se, da nov oddelek ni bil odobren s strani Občine Krško, saj nimamo
vsi starši istih pogojev pri vključitvi otrok, kljub temu, da je plačilo vrtca za vse enako. Starši zahtevamo,
da se v naslednjem šolskem letu 2018/2019 takoj po zasedanju Komisije za sprejem otrok, ko so znani
rezultati , skliče sestanek Sveta Staršev, da se preveri trenutno stanje vpisanih otrok in skličemo
sestanek z Občino Krško, da skupaj ugotovimo možne rešitve za naše otroke.
Ob tem bi pozvali KS Leskovec pri Krškem (g. Olovec Jožeta), ter KS Veliki Podlog (ga. Karolina Cizerle)
da na prvi Občinski Seji sveta izpostavita problem o premalo prostih mestih v oddelkih Vrtca Leskovec
pri Krškem.
Predlog:
Poziv KS Leskovec pri Kškrem – g. Olovec Jože:
Starši otrok iz Vrtca Leskovec pri Krškem zahtevamo dodatne kapacitete za otroke, ki niso dobili
prostega mesta, ter za otroke, kateri se nahajajo v najemnih prostorih različnih stavb!
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Prav tako zahtevamo, da se pri Vrtcu Vila nujno uredi požarna varnost oz. natančneje požarne
stopnice, saj po tolikšnih letih Vrtec z dvema nadstropjema le teh še nima, prav tako je nujna
ureditev prometne signalizacije pri vrtcu Vila!
Poziv KS Veliki Podlog – ga. Karolina Cizerle: Starši otrok iz Vrtca Leskovec pri Krškem zahtevamo
nove kapacitete oddelkov v Velikem Podlogu!
Pozivamo, da predstavite problematiko Vrtca Leskovec pri Krškem vsem odgovornim in
predstavnikom na Občinski seji in spremljate dogajanje o razrešitvi problemov.

K 3. točki:
Pohvala organizaciji Pike Nogavičke ob obletnici. Otroci in starši smo bili nad organizacijo in tematiko
izredno zadovoljni. Pohvala tudi Vili ob organizaciji Vilinskega dne. Prav tako pohvale vsem oddelkom,
vzgojiteljicam , pomočnicam za predanost, iskrenost in pripravljenost slišati otroka, kot starša.
Predstavnik iz Velikega Podloga pove, da so igrala v Velikem Podlogu sedaj urejena. Starši ob predaji in
prevzemu otroka želimo vzpostaviti stik z zaposleno osebo in biti seznanjeni kdo prevzema in oddaja
otroka tudi v bodoče v vseh oddelkih vrtca Leskovec pri Krškem.

K 4. točki:
Predsednica Sveta staršev za Vrtec Leskovec pri Krškem po letih predanosti Vrtcu Leskovec pri Krškem
predaja Zapisnike Sej Sveta staršev v hrambo ravnateljici Jožici Repše. Starši se ji ob tem zahvalimo za
uspešno opravljanje funkcije predsednice Sveta staršev za Vrtec Leskovec pri Krškem.

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.

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
KS Leskovec pri Kršekm
KS Veliki Podlog
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