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SVET STARŠEV VRTEC BOVEC
ZAPISNIK S 1. SREČANJA SVETA STARŠEV VVE BOVEC V ŠOLSKEM LETU 2021/22

Seja je potekala v četrtek, 16.9.2021 ob 17:00 uri v prostorih Vrtca Bovec. Poleg
predstavnikov staršev je na seji prisotna vodja vrtca Ida Šemrov.
Lista prisotnih staršev:
Katja Pavlinek
Katarina Žagar
Anka Madon
Odsotni po opravičilu:
Polona Petrnelj
Monika Omerovič
Mateja Berginc
Vodja vrtca predstavi dnevni red.
DNEVNI RED:
1. Ustanovitev Sveta staršev VVE Bovec 2021/22.
2. Izvolitev predstavnika Sveta staršev vrtca.
3. Izvolitev predstavnika vrtca v Svet zavoda OŠ Bovec za mandat štirih let.
4. Predstavitev poročila o izvedbi Letnega delovnega načrta (LDN) v preteklem
šolskem letu.
5. Predstavitev Letnega delovnega načrta vrtca za tekoče šolsko leto 2021/22.
6. Razno, pripombe in predlogi staršev.
Pripomb ni.
1) Prisotni so 3 od 6-ih članov Sveta staršev, zato je Svet staršev sklepčen.

SKLEP: Potrdi se predlagani dnevni red.
2) Vodja vrtca skliče 1. Svet staršev in predstavi njegove naloge.

Naloge Sveta staršev so:
- predlaga dodatne vrtčevske programe,
- daja soglasja glede izvedbe nadstandardnih storitev,
- poda mnenja o kandidatih v organih šole,
- obravnava razna poročila, daja mnenja, predloge,...
- obravnava pritožbe staršev,
- sodeluje pri volitvah organov šole,
- izdela svoj program dela,
- po potrebi oblikuje delovne skupine,
- se povezuje z drugimi vrtci,
- ter drugo kar smatra kot pomembno in smiselno izhaja iz njegovih nalog.
Vodja vrtca skliče volitve za predstavnika staršev. Predlagana je Anka Madon, ki se strinja
za prevzem vloge pod pogojem, da so ostali starši pripravljeni na aktivno sodelovanje, ko bo
to potrebno. Prisotni starši se strinjajo in potrdijo Anko Madon za predstavnico.
SKLEP: Za predstavnika Svet staršev vrtca se potrdi Anka Madon.
3) Vodja vrtca skliče volitve za predstavnika vrtca v Svetu zavoda OŠ Bovec za mandat 4 let.
Predlagana je Anka Madon. Starši vzamejo na znanje, da bodo v primeru, če je mandat
vezan na status vpisa otroka v vrtec, po treh letih volili novega predstavnika.
SKLEP: Za predstavnika staršev v Svetu zavoda OŠ Bovec se potrdi Anka Madon.
4) Ida Šemrov predstavi delovanje vrtca v letu 2020/21 kot izhaja iz letnega delovnega
načrta. LDN 2020/21 je priloga k zapisniku.
Teme, ki jih predstavi pomočnica ravnatelja Bovec obsegajo:
-

število vpisanih otrok v vrtcu glede na posamezne skupine,
težave pri izvedbi nadstandardnih programov vezane na slabo vreme in epidemijo,
krovna usmeritev vrtca v preteklem letu,
preklic telovadbe vrtčevskih otrok in izvedbe programa učenja angleščine,
zaprtje vrtca in izvajanje programa v mehurčkih,
uspešna izvedba izobraževanj zaposlenih v vrtcu,
dvigovanje otrokove zavesti glede osebne higiene in pomena zdravstvenih storitev
preko obiskov zdravstvenih delavcev,
- pomen sodelovanja z raznimi lokalnimi društvi za poznavanje kulture dediščine in
vpletenosti v družbeno okolje.
Pojasni tudi, da je bila izvedba nekaterih načrtovanih aktivnosti onemogočena oziroma
okrnjena zaradi razglašene epidemije oz. Covid-a.
4) Ida Šemrov predstavi Letni delovni načrt za leto 2021/22. Letni delovni načrt je priloga k
temu zapisniku.
V sklopu letnega delovnega načrta podrobneje predstavi spodnje teme.

-

-

-

Predstavi novo ceno storitev in pojasni določene spremembe vezane na ceno.
Upad števila otrok glede na preteklo leto (trenutno je vpisanih 65 otrok).
Opiše glavno usmeritev vrtca v letošnjem letu katere naslov je: Naj oživijo lutke.
Opiše načrtovane dodatne programe in potrdi nadaljevanje programov iz preteklih let
kot so športno udejstvovanje in krajši pohodi za vse vrtčevske skupine, učenje
angleščine skozi igro.
Predstavi ostale načrtovane aktivnosti kot so gledališka predstava v vrtcu (Palčica,
Teden otroka), decembrsko praznovanje in prihod Dedka Mraza, pustovanje,
tradicionalen slovenski zajtrk in enodnevni tabor v Soči. Letos otrok zaradi osebnih
okoliščin ne bo obiskala Tetka jesen.
Pojasni, da se nadstandardni program, tj. letovanje na Debeli Rtič, namerava izvesti.
Dolžino letovanja bodo določili starši preko ankete.
Izrazi željo, da se bodo uspešno izvedeni in pozitivno sprejeti programi iz preteklega
leta nadaljevali in ohranili.

SKLEP: Pripomb ni. Prisotni starši potrdijo Letni delovni načrt za vrtec 2021/22.

5) Razno. Razprava članov.
Ida Šemrov pove, da so v sklopu revizije OŠ Bovec govorili tudi o možnosti podaljšanja
popoldanskega varstva med poletnimi počitnicami.
Podaljšano varstvo, tj. vsaj do 16h, je predmet razprave že zadnja tri leta. Na prvem
skupnem roditeljskem sestanku 7.9.2021 je več staršev izrazilo potrebo po daljšem
obratovanju vrtca v poletnih mesecih, tj. julij in avgust.
Ida Šemrov potrdi, da bo vrtec spomladi 2022 med starše dal anketo in preverili potrebo po
podaljšanem obratovanju vrtca. Na podlagi rezultatov ankete bodo na občino vložili predlog
za podaljšan obratovalni čas v času poletnih počitnih.
6) Dodatnih pripomb ni. Vodja vrtca skliče konec sestanka.
Sestanek se zaključi ob 17:45.

Zapisala: Anka Madon

