VRTEC PETER KLEPEC PRI OŠ CERKNO
Bevkova ulica 20
5282 Cerkno
Tel.: 05/377 50 47
GSM: 040 579 889
e-pošta: vrtec@os-cerkno.si
Datum: 28. 9. 2020

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV ZA VRTEC PETER KLEPEC CERKNO KI JE POTEKALA
22.09.2020 OB 17.00H V JEDILNICI OŠ CERKNO
Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda ter pridobitev soglasja za izdelavo
zapisnikov na podlagi zvočnega posnetka.
2. Pripombe na zapisnik prejšnje seje in potrditev zapisnika.
3. Pregled realizacije lanskega in sprejem LDN 2020/21. (M. Dežela, M. S. Selak, M. L.
Moravec)
4. Novosti v šolskem letu 2020 / 2021 (M. Dežela, M. S. Selak)
5. Imenovanje predstavnikov staršev v organe vrtca (predsednika Sveta staršev vrtca,
člana komisije za prehrano)
6. Pobude in vprašanja članov Sveta staršev
k točki 1:
Ravnatelj Mitja Dežela je pozdravil prisotne. Ugotovil je sklepčnost. Potrjen je bil dnevni red.
k točki 2:
Skupaj z ravnateljem smo potrdili zapisnik seje, ki je potekala dne 24.06.2020.
k točki 3:

lanski LDN vrtca je bil realiziran do obdobja epidemije, ki so zahtevale spremembe tudi na
področju LDN. Pregled letnega delavnega načrta za šolsko leto 2020/21.
- Obratovalni čas vrtca ostaja enak in je od 5.30 do 16.00 ure. Vsak otrok je lahko v vrtcu
maksimalno 9 ur, čas trajanja najdaljšega programa. Zamudnikom se po treh opozorilih
o prekoračitvi 9 urnega varstva zaračuna dodatno uro varstva po polni ceni.
- interesne dejavnosti v vrtcu:
Brezplačne do 16:00 ure: - plesne urice (3-5let)
- angleške urice (predšolski otroci)
- pevski zborček (predšolski otroci)
Plačljive po 16:00 uri: - plesne urice z Nastjo Lakner
- plesna šola Idrija

-

-

Novost letnega delovnega načrta za vrtec je rubrika Pedagoški razvoj vrtca. Letošnja
tema razvoja je področje počitka otrok v vrtcu. Po kurikulumu je predvideno, da otrok
v vrtcu počiva znotraj obsega svojih potreb.
Vzgojiteljice se tedensko dobivajo na kolegijih, udeležujejo se pedagoških konferenc
ter izobraževanj znotraj zavoda in širše.

k točki 4:

-

-

-

-

-

v šolskem letu 2020/2021 smo pridobili 10.oddelek in s tem sprejeli vse otroke v vrtec.
Zasedenost oddelkov je po večini do maksimalnih kapacitet (173 otrok). Tekom leta se
popolni še najmlajši oddelek do števila 180 vpisanih otrok.
Zaposlenih 10 vzgojiteljic in 13 pomočnic (tri pomočnice dopolnjujejo sočasnost za tri
obratovalne stavbe vrtca).
V zidani stavbi se urejajo nove sanitarije z 1 tušem, 1 školjko, 2 pisoarjema in 2
umivalnikoma.
Pridobilo se je novo previjalno mizo zaradi povečanega števila mlajših otrok v
montažnem vrtcu in nov kotel za šolsko kuhinjo.
Kot vsako leto se tudi letos srečujemo s prostorsko stisko. V zidani stavbi ni prostora
za načrtovanje priprave na strokovno delo vzgojiteljic, velika potreba po prostorih za
zaposlene (garderobe ter kabineti).
Novost letošnjega šolskega leta je sprememba organizacije popoldanske malice.
Otroci, ki vrtec zapustijo pred 14:30 uro, odnesejo domov, ne glede na jedilnik, kos
sadja.
Opomnik staršem, da so vzgojiteljice dosegljive na spletnem naslovu oddelka in na
telefonskih številkah posameznih stavb med 12.30 in 13.30 uro.
Vrtec z šolskim letom 2020/21 uporablja pri svojem delu e-asistenta. Aktivacija easistenta za starše, bo predvidoma do konca tega šolskega leta.
V skupini Čebelice je prišlo do nenadne zamenjave vzgojiteljice, zaradi upravičenih
odsotnosti zaposlenih.
Generalnega zapiranja zaradi COVID-19 v novem šolskem letu ne bo.
V primeru pojava covida v kuhinji in v tem primeru pojava karantene med zaposlenimi,
obroke za otroke kuha in dostavlja Hotel Cerkno.
Z novim šolskim letom smo vzpostavili še bolj okrepljeno sodelovanje s pediatri v
zdravstvenem domu Idrija.
V času združenih skupin se beleži poimenska prisotnost otrok za slučaj pojava Covida 19.
Izpostavljena je bila nečistoča okolice pred 10.oddelkom, ravnatelja pojasnita, da je za
čistočo okolice odgovoren hišnik in ne čistilke.
Potekajo pogovori z ustanovitelja za namestitev varnostne kamere pri 10. oddelku v
namen preprečevanja zbiranja mladine v nočnih urah in posledično odpravitev
nečistoč v okolici, ter rampo pred klančino.
Na starše apeliramo za predloge različnih živil za otroke z dietami.

-

Na starše apeliramo da se težave, predloge ali kakršnokoli vprašanje izpostavi takoj, da
se s tem stvari lažje rešujejo.

k točki 5:

-

Izvolitev predstavnika sveta staršev za šolsko leto 2020/2021 TEJA PETERNELJ
predstavnik staršev v svetu zavoda je PETER LEVAC
predstavnik za prehrano za leto 2020/2021 MAJA JERAM

k točki 6:

-

Obveščanje staršev o dnevnih aktivnostih v vrtcu preko oglasnih desk.
Naslednja seja 26.01.2021 ob 17.00h

Zapisnik vodila :
Maja Jeram

