Zapisnik 1. seje Sveta staršev VVE pri OŠ Žiri
(v nadaljevanju svet staršev)
Čas: v torek, 27. 9. 2022, začetek ob 18:03 ter zaključek ob 19:06.
Prisotni: Urška Trček, Tadej Mlakar, Peter Malovašič, Petra Kolenc, Boštjan Tavčar, Lea
Majcen, Aleksandra Res, Uroš Šuligoj, Ana Poljanšek, Gregor Mlinar, Matic Mrak, Anže
Šneberger, Ana Mirtič in Matic Cankar
Odsotni: Andreja Oblak Kavčič
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Izvolitev predsednika(-ce) in namestnika(-ce) Sveta staršev
3. Imenovanje predsednikov Sveta staršev v Svet zavoda
4. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka sveta staršev
5. Poročilo o letni realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022
6. Poročilo letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/2023
7. Potrditev stroškov dni dejavnosti za šolsko leto 2022/2023
8. Razno
Zapisnik pripravil: Anže Šneberger
Zapisnik pregledali: Petra Kolenc, Lea Majcen, Matic Mrak, Matija Cankar
AD1 - Potrditev dnevnega reda
Gospa Urška Trček je predstavila dnevni red 1. Seje Sveta staršev VVE pri OŠ Žiri, ki je bil
soglasno potrjen.
AD2 - Izvolitev predsednika(-ce) in namestnika(-ce) Sveta staršev
Predsednik: Matija Cankar
Namestnik: Peter Malovašič
AD3 - Imenovanje predsednikov Sveta staršev v Svet zavoda
Soglasno je bil za predsednika Sveta staršev v Svet zavoda imenovan Matija Cankar.
AD4 - Potrditev zapisnika zadnjega sestanka sveta staršev
Predstavniki staršev so potrdili zapisnik lanske seje, ki so ga predhodno prejeli skupaj z
vabilom na sestanek.

AD5 - Poročilo o letni realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022
V šolskem letu 2021/22 je bilo v vrtec vpisanih 213+4 otrok (4 otroci so se vpisali naknadno),
razporejeni so bili v 12 oddelkov:
➔ 1. starostno obdobje (5 oddelkov ; 67 otrok)
➔ Kombinirani oddelki (3 oddelki ; 56 otrok)
➔ 2. starostno obdobje (4 oddelki ; 90 otrok)
Med šolskim letom se je skupno število spreminjalo zaradi izpisov in vpisov otrok.
Realizacija dejavnosti in ostalih aktivnosti
Izvedlo se je večina načrtovanih dejavnosti letnega delovnega načrta, med njimi so bile
dejavnosti, katerim se je zaradi preventivnih ukrepov prilagodil program.
Uspešno izveden je bil roditeljski sestanek za novo sprejete otroke (26.8.2021), 2 roditeljska
sestanka tekom leta (jesen in pomlad) in mesečne pogovorne ure, ki so potekale v živo ali na
daljavo po posameznih oddelkih. Realiziral se je tudi en sestanek Sveta staršev.
Za otroke so bile izvedene ure pravljic, lutkovni abonmaji, ob koncu leta pa so otroci z
vzgojiteljicami uspeli obiskati tudi Kekčevo deželo ter izpeljati letovanje v Osilnici. Z
zaključno prireditvijo so skupaj sklenili šolsko leto.
Zaradi ukrepov v obdobju koronavirusa so bile za starše organizirane prednovoletne
delavnice ločeno po skupinah, podobno je bilo ob izvedbi igrice Bobek in barčica.
Dežurstvo
V času jesenskih počitnic je delovalo 10 oddelkov, med novoletnimi počitnicami 2-4 ter
zimskimi 3-4 oddelki. Poletni dopust med zaprtjem objekta in rednim letnim generalnim
čiščenjem je potekal med 1. in 5. avgustom 2022. V času poletnih počitnic je bilo statistično
več dežurnih oddelkov kot v preteklih letih.
Izpisi v letu 2021/22
Začasno izpisanih je bilo skupaj 61 otrok, stalno pa 47 (52).
Izobraževanja in sodelovanje s starši
Ponujen je bil sklop predavanj za starše z naslovom Pozitivna psihologija.
Izobraževanje strokovnih delavk na daljavo se je izkazalo kot primer dobre prakse.
Dnevna komunikacija vzgojiteljic s starši in sprotno reševanje težav.
Zagotavljanje in prinašanje odpadnega materiala s strani staršev je bilo zelo v pomoč.
Projekti
Ime projekta na nivoju vrtca

Tema

Starostno obdobje

Zdravje v vrtcu

Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost

2-6 let

Varno s soncem

Zaščita pred soncem in UV žarki

1-6 let

Mali sonček

Nacionalni športno-gibalni program

2-6 let

Palček gibalček

Krepitev grobe motorike

5-6 let

Velik poudarek je bil na vzgojnemu načrtu vrtca, skupnih vrednotah, bontonu in
samostojnosti.
V šolskem letu 2021/2022 se je urejalo in obdelovalo vrtiček, vzgojitelji so oblikovali čutno
pot in dodali zvočni kotiček iz odpadnega materiala. Otroci so imeli možnost spoznavanja
zelišč in vrtnin ter so zanje tudi skrbeli.
Naslov projekta po oddelkih

Sodelujoče skupine

Lutke oživijo

Plezalčki

Čarobna moč lutke

Zaspančki

Glasba - moj svet

Plesalčki in Godrnjavčki

Mali umetnik

Dobrovoljčki

Z bansi v svet

Navihančki

Svet, ki me obdaja

Ustvarjalčki

Jaz pripovedujem

Skakalčki

Vsi projekti so bili realizirani. Poudarek je bil na dejavnostih s področja umetnosti. V ospredju
sta bili glasba in likovna umetnost. Preko projektov so otroci krepili dejavnosti s področja
družbe in narave, predvsem medgeneracijsko sodelovanje in medosebne odnose. Predšolski
otroci so se udeležili tudi dejavnosti s področja jezika.
Dejavnosti, ki jih je izvajal vrtec

Starostno obdobje

Prireditve ob božično-novoletnih praznikih

1- 6 let

Pustno rajanje in sprevod

1- 6 let

Prireditve ob praznovanju pomladi, mamic in drugih običajev

1- 6 let

Medgeneracijske dejavnosti

1- 6 let

Sodelovanje z okoljem

1- 6 let

Igralne urice angleščine

5- 6 let

Pevski zbor

5- 6 let

Naslov obogatitvenih dejavnosti

Starostno obdobje

Prireditve ob tednu otroka

1-6 let

Gledališki abonma

1-6 let

Sodelovanje s prometno policijo

4-6 let

Obisk lovske družine

4-6 let

Sodelovanje s knjižnico Ivana Tavčarja Žiri

1-6 let

Sodelovanje z gasilskimi društvi

4-6 let

Sodelovanje z vrtcem pri sv. Ani

3-6 let

Obisk Kekčeve dežele

4-5 let

Letovanje v Osilnici

5-6 let

Obisk Narodne galerije v Ljubljani

5-6 let

Lutkovni abonma in ure pravljic so bile izvedene v celotnem obsegu. Poleg načrtovanih
dejavnosti so predšolski otroci obiskali tudi Lutkovno gledališče v Ljubljani.
Dodatne dejavnosti: Plesni tečaji, Osnovna motorika, Smučarski tečaj, Judo in Karate.
Osnovna motorika in plesni tečaj sta bili plačljivi dejavnosti, izvedeni pa sta bili do obdobja,
ko so ukrepi to dopuščali. Enako je bilo z izvedbo pevskega zbora. Angleške urice so bile
realizirane, potekale so od oktobra do maja.
Prednostne naloge in cilji (vrednote)
Seznanjati, usvajati in živeti moralne vrednote.
Ustvarjali so varno in spodbudno učno okolje ter z zgledom krepili moralne vrednote otrok.
Usvajanje bontona je bilo osnovno vodilo. V posameznih oddelkih so izdelali slikovne
prikaze, ki spodbujajo in označujejo moralne vrednote.
Samostojnost
V jasličnih oddelkih so se med drugim navajali na uporabo kahlice ter stranišča in
samostojno hranjenje, medtem ko so v starejših skupinah krepili osebno higieno, oblačenje,
obuvanje in še mnoge druge spretnosti, ki vodijo v samostojnost.
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Odvajanje od plenic (uporaba stranišča)
Osebna higiena
Dnevna rutina
Hranjenje
Oblačenje in obuvanje
Pospravljanje
Igra

Gibalne dejavnosti
Delavci so skrbeli, da so se otroci gibali vsakodnevno in na vseh površinah (igralnica,
telovadnica, terasa, igrišče, gozd – gozdni kotiček, šolski park). Vsi otroci od 2. let naprej, so
bili vključeni v nacionalni športni program Mali sonček in ga tudi v večini tudi uspešno
opravili. Pri spodbujanju in krepitvi samostojnosti otrok se je upoštevala razvojna stopnja
otrok (individualen pristop).
➔
➔
➔
➔
➔

Igrišče
Sprehodi, pohodi
Dejavnosti v okviru Mali sonček
Množični tek vrtcev z Žano (Jereb) Rojnik
Igre na snegu

Hospitacije
➔
➔
➔
➔
➔

Izvedli v vseh oddelkih
Spremljanje dela strokovnih delavcev
Analiza opazovanja
Ustrezna povratna informacija in samoevalvacija
Kakovosti dela v oddelkih

AD6 - Poročilo letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/2023
Prednostni cilji in naloge
➔ Ekologija
Razvoj ekološke zavesti otrok skozi igro. Varovanje in ohranjanje narave. (varčevanje
z energenti in vodo, uporaba odpadnega materiala, ločevanje odpadkov in čistilne
akcije). Poudarek na pozitivnemu odnosu do hrane (čim manj zavržene hrane)
➔ Gibanje
Vsakodnevno gibanje (igralnica, telovadnica, terasa, igrišče, gozd – gozdni kotiček,
šolski park).
➔ Samostojnost preko aktivnosti in dejavnosti
Upoštevanje razvojne stopnje otrok in individualnega razvoja.
➔ Hospitacije
Spremljanje dela strokovnih delavcev (izvajanje nenapovedanih hospitacij).
Organiziranost
V šolskem letu 2022/23 je v VVE pri OŠ Žiri 13 oddelkov, po šest za prvo in drugo starostno
obdobje ter en kombiniran oddelek. S 1. septembrom je v vrtec vključenih 228 otrok. Številka
se zaradi vpisov in izpisov otrok lahko preko leta spreminja. Zaradi velikega števila otrok so
oddelki kljub povečanim normativom skoraj v celoti polni.
Prvo starostno obdobje / Skupina

Število otrok

Kobacajčki

13

Plezalčki

13

Zaspančki

14

Plesalčki

14

Godrnjavčki

14

Dobrovoljčki

14

Kombiniran oddelek: Muzikalčki / 17 otrok
Drugo starostno obdobje / Skupina

Število otrok

Navihančki

18

Ustvarjalčki

18

Raziskovalčki

23

Hihitalčki

24

Skakalčki

23

Pohajalčki

23

Koledar dežurstev in zaprtja vrtca
November

Tor.

1.11.2022

Dela prost dan

Dan spomina na mrtve

November

Sre.-Pet

2.11. - 4.11

Dežurstvo

Jesenske počitnice

December

Pon.

26.12.2022

Dela prost dan

Dan samostojnosti

December

Tor.-Pet.

27.-30.12.2022

Dežurstvo

Božič in novo leto

Januar

Pon.

2.1.2023

Dela prost dan

Novo leto

Februar

Sre.

8.2.2023

Dela prost dan

Kulturni praznik

Februar

Pon.-Pet.

6.-10.2.

Dežurstvo

Zimske počitnice

April

Pon.

10.4.2023

Dela prost dan

Velikonočni ponedeljek

April

Čet.

27.4.2023

Dela prost dan

Dan upora proti okupatorju

April

Pet.

28.4.2023

Dežurstvo

Prvomajske počitnice

Maj

Pon.-Tor.

1.-2.5.2023

Dela prost dan

Praznik dela

Julij/Avgust

Pon.-Pet.

31.7-4.8.2023

Kolektivni dopust

Vzdrževalna dela

V primeru manjšega števila prijavljenih otrok (premalo za 1 oddelek) v času dežurstev in
poletnih dopustov, se vrtec zapre. Oblikovani bodo glede na število prijavljenih otrok, vodile
pa jih bodo strokovne delavke. Ob potrebi se bo ob manjšem številu zaposlenih delavk
(dopusti) le-te nadomeščalo s študenti predšolske vzgoje. Vrtec bo od 31.7. - 4.8. zaprt, v
tem času bo potekalo generalno čiščenje vrtca in premazovanje tal, za katero pa je potrebno
popolno zaprtje objekta.
Delovni čas vrtca je od 5:30 do 16:00, v zimskem času od 5:15 do 16:00.
Program
Od 1. septembra do 31. avgusta 2023. Vzgojno-izobraževalno delo poteka na osnovi javno
veljavnega nacionalnega programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce, Kurikulum
zajema šest področij: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. Pomembne so
tudi rutinske dejavnosti ter ustrezna organizacija časa in prostora.
Dnevni program otrokom omogoča:
➔ veliko pestrih dejavnosti, ki jih predpisuje Kurikulum za vrtce;
➔ umirjene in gibalno aktivne dejavnosti;
➔ dejavnosti v različnih prostorih;
➔ usmerjeno in prosto dejavnost;
➔ individualno in skupinsko delo;
➔ aktivnosti, ki nastajajo zaradi potreb, interesov in spontanih dogodkov, ki imajo za
otroka
➔ vzgojni in izobraževalni pomen;

➔ dovolj časa in prostora za dosego čustveno - emocionalnega razvoja.
Program spodbuja in podpira otroke pri razvoju gibalnih, govornih, spoznavnih, umetniških in
socialnih sposobnostih ter spretnosti. Obeležili bodo praznike (pomembnejše) in spoznavali
običaje (lokalne). Pozornost bo tudi na pridobivanju kulturnega obnašanja, ustreznih
higienskih navad ter postopnega pridobivanja samostojnosti ter graditvi pozitivne
samopodobe.
Obogatitveni program
Kulturne prireditve bodo izvajane v okviru rednih dejavnosti. Dejavnosti, na katere bodo
povabljeni tudi starši, se bodo izvajale v popoldanskem času. Obogatitvene dejavnosti so
praviloma brezplačne, starši prispevajo le manjši delež stroškov (prevozi, vstopnine za
muzeje, gledališče). Izvajanje obogatitvenega programa se bo ob potrebi prilagajalo
aktualnim priporočilom NIJZ.
Dejavnosti, ki jih izvaja vrtec

Starostno obdobje

Prireditve ob božično novoletnih praznikih

1-6 let

Pustno rajanje in sprevod

1-6 let

Prireditve ob praznovanju pomladi, mamic in drugih običajev

1-6 let

Medgeneracijske dejavnosti

1-6 let

Sodelovanje z okoljem

1-6 let

Dejavnosti zunanjih izvajalcev / interesne dejavnosti

Starostno obdobje

Plesni tečaji (dodatno plačilo)

4-6 let

Osnovna motorika (dodatno plačilo)

4-6 let

Smučarski tečaj (dodatno plačilo)

4-6 let

Igralne urice angleščine (dodatno plačilo)

5-6 let

Dejavnosti v sodelovanju z zunanjimi delavci

Starostno obdobje

Prireditve ob tednu otroka

1-6 let

Mali sonček

2-6 let

Gledališki abonma (plačljivo ; prostovoljno)

1-6 let

Sodelovanje s prometno policijo

4-6 let

Obisk lovske družine

4-6 let

Sodelovanje s knjižnico Ivana Tavčarja Žiri

1-6 let

Sodelovanje z Gasilskim društvom Žiri

4-6 let

Sodelovanje z vrtcem pri Sv. Ani

3-6 let

Eno ali dvodnevni obisk kmetije (plačljivo ; prostovoljno)

4-6 let

Izlet v Kekčevo deželo

4-5 let

Izleti, taborjenja (plačljivo ; prostovoljno)

Letnik 2016 in 2017

Projekti
Namen je obogatitev dela z otroki na vseh področjih Kurikula ter poglobitev sodelovanja s
starši, z lokalno skupnostjo, ustanovami, društvi ter organizacijami.

Naslov projekta

Tema projekta

Starostno obdobje

Zdravje v vrtcu

Prihodnost je moja

1-6 let

Varno s soncem

Zaščita pred soncem in UV žarki

1-6 let

Mali sonček

Športne aktivnosti prilagojene starostni stopnji

2-6 let

Gozdni vrtec

Gozdna pedagogika - okoljsko vzgajanje

2-6 let

Solidarnost

Zbiranje kartuš

1-6 let

Tudi letos bo potekala posebna skrb za vrtiček (urejanje, obdelovanje). Čutna pot, zvočni
kotiček in vrtiček bodo kot navdih za izvedbo različnih dejavnosti in medgeneracijskih
srečanj.
Projektno delo v posameznih oddelkih
Državni projekt Mali sonček bo namenjen otrokom od 2. leta starosti (športne aktivnosti).
Dejavnosti v okolici Žirov bodo vezane na prevoz (pohod skozi Zalo, obisk zeljarstva Lojz).
Obiskali bodo ljubljansko Opero in Lutkovno gledališče. Predšolski otroci bodo spomladi
odšli na dvodnevno letovanje preko CŠOD, ob koncu šolskega leta pa bo zaključni izlet v
Kekčevo deželo. Predšolski otroci bodo sodelovali tudi na natečajih. Izvedba bo odvisna
predvsem od aktualnih priporočil NIJZ.
Sodelovanje s starši
Nadaljevanje načrta za izboljšanje sodelovanja s starši na temo: Aktivno vključevanje
staršev v dejavnosti vrtca. Ustrezna delitev odgovornosti in pristojnosti predstavlja
pomemben del odnosa vrtec-starši. Spoštujemo kulturne razlike, svetovne nazore, vrednote
in prepričanja. Od staršev se pričakuje sodelovalnost in neposeganje v avtonomijo in
strokovne odločitve vrtca. V šolskem letu bosta izvedena 2 roditeljska sestanka (uvodni in
evalvacija dela), enkrat mesečno bodo potekali individualni pogovori.
Možnost udeležbe na predavanju z naslovom Pozitivna psihologija (organizira svetovalna
služba OŠ Žiri)
Nameni in cilji sodelovanja
➔ Z enotnimi vzgojnimi pristopi in prepletenostjo družinskih in družbenih vplivov
zagotoviti uspešno vzgojno delo in razvoj otrok
➔ Z druženjem staršev, otrok in pedagoških delavk prispevati k pridobivanju novih
izkušenj
➔ S skupnim načrtovanjem in sodelovanjem v aktivnostih ustvarjati enotnost vzgojnih
vplivov in odnos, ki zbližuje dom in vrtec

➔ Prispevati k demokratizaciji in humanizaciji odnosov med starši in vzgojiteljicami v
odnosih do otrok.
Prehrana
V kuhinji za potrebe vrtca pripravijo štiri obroke dnevno:
➔ zajtrk med 7.30 in 8.00 (1. starostno obdobje, 1-2 leti),
➔ zajtrk med 8.00 in 8.30 (1. starostno obdobje 2-3 leta, kombiniran oddelek in
2.starostno obdobje),
➔ malica v dopoldanskem času, glede na delo v skupini,
➔ kosilo med 11.00 in 12.00,
➔ popoldansko malico po počitku od 13.30 naprej
Prilagajanje individualnim potrebam otrok na podlagi zdravniškega potrdila (diete, alergije).
Organizator prehrane v vrtcu je ga. Andreja Oblak Kavčič, pom. ravnatelja v sodelovanju z go.
Julijano Gantar.
Spodbuja se zdrava prehrana z vključevanjem svežega sadja, zelenjave, vzdržuje se tudi
ustrezno hranilno in energijsko ravnovesje obrokov. Nudila se bo zadostna količina pijač.
Spodbuja se kulturno prehranjevanje, skrb za higieno in umirjeno ter prijetno vzdušje.
V vrtcu se bo načrtovalo tudi druge dejavnosti povezane s prehrano:
➔ Kostanjčkov piknik
➔ Tradicionalni slovenski zajtrk
Seznam kadrovske zasedbe lahko najdete v publikaciji, izdani za tekoče leto.
AD7 - Potrditev stroškov dni dejavnosti za šolsko leto 2022/2023
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Letovanje; 45 eur + prevoz,
Lutkovni abonma; 4 – 7 eur;
Ogled baletne predstave; 10 eur + prevoz;
Obisk gledališča v Ljubljani; 10eur + prevoz;
Obisk Narodne galerije Ljubljana; 2 eur + prevoz;
Kinodvorana Žiri: filmska vzgoja; 4eur
Kekčeva dežela; 15 eur +prevoz;
Zeljarstvo; prevoz;
Pohod v Zalo; prevoz.

Svet staršev je soglasno sprejel predvidene stroške dejavnosti za leto 2022/23.
AD8 - Razno
Letovanje
CŠOD je zavrnilo prošnjo za letošnje letovanje, zato se za končne določbe še čaka na
odgovor ostalih ponudnikov.
Zaprtje vrtca
Lea Majcen je dala pobudo, da bi se v poletnem času zaprtja vrtca vseeno poiskalo rešitev
za dežurstvo. Eden izmed predlogov je bil, da bi se povezali z vrtcem pri Sv. Ani.

Komunikacija starši-vrtec
Na sestanku smo se pogovarjali glede komunikacije na relaciji vrtec-starši na vsakodnevni
ravni. Predstavljena je bila težava predvsem otrok iz jasličnih oddelkov, kateri niso še na ravni
govora, da bi staršem predstavili, kaj so v vrtcu počeli. Starši ob pogovorih s svojimi otroki ne
morejo dobiti informacij, kaj so v vrtcu počeli (nove pesmice, igrice, plesi itd.)
Urška Trček pojasni, da vzgojiteljice jasličnih oddelkov zaradi jokanja večine otrok ob
prihodih staršev težko vsakemu posebej poročajo vsebino dela ob prevzemu otrok iz vrtca. V
tem času morajo namreč poskrbeti za tiste otroke, ki so še ostali na oddelku. Predlaga, da se
o tem problemu dogovorimo posamezno po skupinah.
Predlog s strani staršev je bil, da se na e-asistentu predhodno daje plan, kaj se bo delalo v
aktualnem tednu, če je le-to možno s strani vzgojiteljic.
Parkiranje pred vrtcem
Avti se še vedno puščajo na neprimernih mestih (invalidi, intervencijska pot, neoznačena
mesta).
Predlog puščanja “prijaznih” listkov na vetrobranskih steklih so vzgojiteljice zavrnile, saj niso
pristojne za to delo in da se počutijo neprimerne za opozarjanje.
Predlog je bil, da bi vzgojitelji in delavci v vrtcu ter šoli parkirali na bolj oddaljenih parkirnih
mestih in s tem sprostili bližja parkirna mesta za starše, kateri pridejo po svoje otroke.
Drugi predlog je bil s strani Petra Malovašiča, da bi odprli vhod pri zobni ambulanti, saj bi s
tem omogočili staršem-pešcem, da ne bi hodili okrog stavbe h glavnemu vhodu. Mogoče bi s
tem še koga motivirali, da bi v vrtec otroka namesto z avtom spremljal peš.

