Šlandrova 11 a, 3320 Velenje, telefonska št.: 03 898 24 00, telefaks: 03 898 24 10, el. naslov: tajnistvo@vrtec-velenje.si

ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV
ki je bila v četrtek, 16. 11. 2016 v enoti Vrtiljak, Cesta talcev 20, Velenje in jo je sklicala ravnateljica
Vrtca velenje Nataša Doler .

Na seji Sveta staršev so bile prisotne tudi vodje organizacijskih enot: Andreja Popržen, Marina Es,
Darja Jamnikar in Lea Schmidt.
Prisotni starši OE NAJDIHOJCA: Nina Arzenšek, Mateja Šeliga, Petra Grobelnik, Ema Kotnik, Tomaž
Nadvežnik, Andreja Miklavžina, Diana Sobočan Černjavič, Urška Herman, Rok Skornšek, Milka Knez,
Luka Gruber, Dejan Potočnik, Mirjana Merzdovnik, Mirsada Hadžiaganović, Vesna Golob
Prisotni starši OE Tinkara: Maja Švajgelj, Rok Ževart, Jernej Šilc, Jožica Hustel, Helena Kamenik, Jasna
Ovnik, Maja Vede, Ines Gorničec, Tanja Jan, Helena Jezernik Triplat, Natalija Meh, Dejan Rakuša,Simon
Vasle,Tatjana Avbreht
Prisotni člani OE LUČKA: Primož Čas, Mateja Konc Bartolac, Igor Topić, Mojca Plankelj, Brigita Verdelj
Čeh, Maja Zakošek Pipan, Marko Kričej, Jasna Duraković, Ernad Lušničkić, Nina Papež, Aleš Gril,
Tatjana Domazet, Helena Cah, Katarina Črnodovski, Gregor Berdnik, Petra Šohar
Prisotni starši OE Vrtiljak: Tjaša Podvratnik, Ivica Đokič, Denila Šinkovec, Robert Rožič, Petra Iršič,
Tomaž Juvan, Simon Rudi Konečnik, Marko Drev, Monika Kaligaro, Dušan Jager, Simona Onuk, Mojca
Kolenc, Klemen Rožič, Katarina Gril, Petra Klanšček, Vesna Deržek Sovinek, Gregor Deželak
Dnevni red:
1.
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Obravnava LDN
Volitve za predsednika Sveta staršev
Volitve za predstavnika staršev v Svet zavoda
Razno

K točki 1 Obravnava LDN 2014/15
Ravnateljica Vrtca Velenje Nataša Doler je najprej pozdravila vse prisotne. Predstavila je Letni
delovni načrt Vrtca Velenje za šolsko leto 2016/2017. Vrtec Velenje je drugi največji vrtec v Sloveniji.
Deluje v dvanajstih enotah, na osemnajstih lokacijah, na petih OŠ imamo po dva oddelka starejših
otrok. Imamo 79 oddelkov, od tega je 78 oddelkov dnevnega programa in 1 oddelek poldnevnega
programa. Vrtec je razdeljen na štiri organizacijske enote. V naš zavod je vključenih 1394 otrok. V
vrtcu je vseh zaposlenih 236, ki skrbijo za otroke, vključene v vrtec.
Prav tako bo v letošnjem šolskem letu vrtec vključen v programe kot so: Fit vrtec, Zdrav vrtec, Gozdni
vrtec, Eko vrtec… Na državnem nivoju sodelujemo v projektih Bralna značka, Mali sonček, Pasavček,
Zeleni nahrbtnik, Varno s soncem.
Prednostna naloga v šolskem letu 2016/17 bo potekala pod naslovom: V svetu narave
Skupni naslov vseh projektov je: S krtkom Ligijem raziskujemo Velenje.
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Stalna naloga Vrtca Velenje je usmerjena v povezovanje različnih pristopov, kar omogoča
individualno obravnavo in hkrati prispeva k sproščenemu vzdušju in uveljavljanju otrokovih pravic v
okviru posameznega oddelka in vrtca kot celote. Predšolsko obdobje je temeljno za razvoj pozitivne
naravnanosti otrok pri iskanje novih znanj ter uporabo znanj na nove in izvirne načine.
Z vrtci celjske regije smo preko aktiva ravnateljic vključeni v sodelovanje na nivoju organizacijskih,
upravnih in strokovnih vsebin. Sodelujemo s Skupnostjo vrtcev RS. Aktivne oblike sodelovanja z
drugimi vrtci bodo potekale tudi preko povezav z ZRŠŠ. V Vrtcu Velenje potekajo študijska srečanja
strokovnih delavk vrtcev Velenje, Šoštanj, Mozirje ter vrtcev pri OŠ zgornje savinjske doline (Nazarje,
Gornji Grad, Ljubno, Solčava).
Pri strokovnem delu smo povezani z različnimi izobraževalnimi institucijami, ki izobražujejo za
opravljanje dela vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja. Vključujemo se predvsem v smislu strokovne
podpore pri izvajanju delovne prakse dijakov, študentov in odraslih, ki opravljajo poklicno
prekvalifikacijo in sicer: Gimnazija Celje, Gimnazija Ljubljana, Šolski center Slovenj Gradec, Šolski
center Velenje, Srednja šola Muta, Ljudska univerza Velenje, Ljudska univerza Slovenj Gradec,
Ljudska univerza Celje, Ljudska univerza Žalec, Ljudska univerza Slovenske Konjice, Pedagoška
fakulteta Ljubljana, Pedagoška fakulteta Maribor, Pedagoška fakulteta Koper.
Tudi v šolskem letu 2016/17 bo v Vrtcu Velenje potekalo izvajanje obvezne prakse dijakinj, ki se
izobražujejo za poklic vzgojiteljice predšolskih otrok ter njihova priprava na poklicno maturo.
Obvezno prakso bodo izvajale tudi študentke pedagoških fakultet. Ravnateljica, svetovalna delavka ali
pomočnice ravnateljice sodelujejo na treh nastopih.
V našem vrtcu omogočamo tudi opravljanje prostovoljnega dela in obveznih izbirnih vsebin za
dijakinje in dijake srednjih šol.
Ker želimo omogočati dobro sodelovanje, povezanost, so vzgojiteljice vsak mesec v času pogovornih
ur staršem na voljo za izmenjavo mnenj in opažanj. Več časa bodo strokovne delavke namenile tudi
drugim oblikam sodelovanja s starši. Tako se bomo v oktobru srečali na naših igriščih, ob delavnicah
na Jesenskem sejmu, nadaljevali bomo z utečenimi oblikami sodelovanja s starši v vseh enotah
(urejanje okolice, priprava predstav, izdelava igrač za otroke,…). Vzgojiteljice v oddelkih, v katerih bo
izražena želja staršev, bodo pripravile skupne delavnice za starše in otroke.
Pogovorne ure bodo drugi torek v mesecu med 16. in 19. uro. Vzgojiteljice povabijo starše, oziroma
ponudijo možnost, da se sami prijavijo in se z njimi pogovorijo o posebnostih njihovega otroka, svojih
opažanjih v zvezi z njegovim razvojem, odzivanjem, vedenjem, vključevanjem in razpoloženjem v
skupini. Vsakega starša povabijo najmanj 2x letno. Redne roditeljske sestanke bomo popestrili še z
dvema srečanjema in s skupnim srečanjem otrok in staršev enote in s skupnim srečanjem otrok in
staršev oddelka.
Poslovni čas Vrtca Velenje je v različnih enotah različen in traja od 5.15 do 16.30. oziroma 20.30 ure v
oddelkih, kjer otroci obiskujejo vrtec v dveh izmenah. Poslovni čas enote vsako leto prilagajamo
potrebam staršev, vendar mora biti za spremembo poslovnega časa zainteresiranih najmanj 5 staršev
vključenih otrok. V primeru, da je število staršev manjše, jih preusmerimo v enoto, ki ima želen
odpiralni čas. Poslovni čas enote je sestavni del Letnega delovnega načrta vrtca in je objavljen na
oglasnih deskah enot.
V Vrtcu Velenje se trudimo, da je prehrana otrok čim bolj raznolika. V naših kuhinjah se pripravlja
veliko jedi iz ekološko pridelane hrane. Sodelujemo z lokalnimi pridelovalci hrane.
Za celoten zavod odgovarjata, vodita in usklajujeta zdravstveno higiensko področje in prehrano
organizatorica prehrane Janja Pohorec in organizatorica ZHR Petra Sovič.
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Naši osnovni nalogi sta varnost in zdravje otrok. Zato skrbimo za čisto, urejeno in varno bivalno in
delovno okolje. Oprema igralnic omogoča aktivno vlogo otrok v vzgojno-izobraževalnem procesu. V
sklopu zavoda strokovne delavke skrbijo, da so prostori urejeni, prezračeni in varni za izvajanje
dejavnosti ter da imajo pregled nad dogajanjem na celotnem območju, kjer se otroci zadržujejo.
Igrala na otroških igriščih ob enotah so vsako leto strokovno pregledana, tehnični kader pa skrbi za
redno in primerno vzdrževanje.
V letošnjem šolskem letu 2016/2017 nameravamo prenoviti sanitarije v starem delu in izvesti
sanacijo ogrevanja v enoti Vrtiljak. Investicije so financirane iz sredstev MOV. MOV je v letošnjem
šolskem letu prenovila prostore v Vili Mojca, kjer bodo z mesecem januarjem 2017 pričeli delovati
štirje oddelki Vrtca Velenje.
K točki 2 Volitve za predsednika Sveta staršev
Predsednici Sveta staršev, gospe Branki Tratnik Meh, je potekel mandat. Za novo predsednico Sveta
staršev je predlagana gospa Vesna Deržek Sovinek. Starši so z dvigom rok potrdili, da se strinjajo in
potrjujejo predlagano kandidatko za predsednico Sveta saršev.
Sklep 1: Vesna Deržek Sovinek je potrjena za predsednico Sveta staršev v Vrtcu Velenje.
K točki 3 Volitve za predstavnika staršev v Svet zavoda
Gospa Branka Tratnik Meh je bila tudi predstavnica staršev v Svetu zavoda Vrtca Velenje. Ker ji je
potekel mandat, je bila na njeno mesto predlagana gospa Nina Arzenšek. Starši so z dvigom rok
potrdili, da se strinjajo in potrjujejo predlagano kandidatko za predstavnico staršev V Svetu zavoda
Vrtca Velenje.
Sklep 2: Nina Arzenšek je potrjena za predstavnico staršev v Svet zavoda Vrtca Velenje
K točki 4 Razno
Starši niso imeli nobenih predlogov in pripomb.

Ravnateljica se je vsem prisotnim staršem zahvalila za prisotnost. Seja se je zaključila ob 18.10.

Zapisala
Metka Potočnik

Predstavnica Sveta staršev
Vesna Deržek Sovinek

