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Zapisnik sestanka delovne skupine staršev VVE Medo 

 

Sestanek je potekal v sredo, 26.09.2018, s pričetkom ob 17:30. 

Prisotni: Prašnikar Viki (Pikapolonice), Marija Horvat (Veverice), Simona Burkeljca (Palčki), Marjetka 

Vrbnjak (Lisičke), Tina Medič (Medvedki), Božena Kovalovska Cerar (Miške), Petra Trdin (Polhki), Leja 

Meglič (Metulji), Anita Rokavec (Zvezdice), Mojca Avbelj Korošec (Sončki), Marko Bjelanović (Sovice). 

Odsotni in opravičeni: predstavnica Zajčkov 

Opravičeno odsotna: predstavnica oddelka Polžki (zaradi napake pri pošiljanju e-pošte o seji ni bila 

obveščena). 

Dnevni red: 

1. Poročilo predsednika o delu sveta staršev, Aktiva in Zveze v preteklem šolskem letu 

2. Volitve predsednika in podpredsednika za šolsko leto 2018-2019 

3. Imenovanje Delovne skupine za vrtec (predstavniki in vodja) 

4. Pregled poročila in evalvacij o delu šole in vrtca za leto 2017-2018 

5. Pregled in potrditev osnutka Letnega delovnega načrta šole in vrtca za šolsko leto 2018-2018 

6. Razno 

Predstavitev vsebine in razprava pod točkama 4 in 5 bosta izpeljani ločeno za vrtec in šolo! 

Ad.1 

Poročilo sta podala G. Meden in Ga. Podlesek. 

Ad.2 

Volitve so bile izpeljane in za šolsko leto 2018-2019 je bil kot predsednik potrjen G. Tone Meden, kot 

podpredsednica pa ga. podlesek Anja. 

Ad. 3 

Imenovanje delovne skupine: prisotni predstavniki vseh skupin, razen predstavnice Zajčkov, ki se je 

opravičila. Sklepno se strinjamo, da je vodja delovne skupine za šolsko leto 2018-2019 G. Viki 

Prašnikar (Pikapolonice). 

Ad. 4 

Pregled poročila in evalvacij o delu vrtca v šolskem leti 2017-2018. 

- Vključenost otrok v vrtec. 

- Zaposleni v vrtcu. 

- Tema šolskega leta : »Gibanje v povezavi z naravo«. 
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- Sodelovanje s straši (3 roditeljski sestanki, jesensko srečanje, medvedkova olimpijada, Babica 

in dedek, migajva skupaj). 

- Svetovalno delo. 

- Prehrana. 

- Sklad vrtca: stanje na dan 31.08.2018 je 7060,41€ - od tega se je porabilo cca 3000€ za 

menjavo klopi in miz za atrije na Prevojah in v Krašnji. 

     ZAHVALA STARŠEM, ki so se aktivno vključili v zbiranje sredstev! 

Ad.5 

Pregled in potrditev osnutka Letnega delovnega načrta šole in vrtca za šolsko leto 2018-2019 

- Vpis otrok: 119 prispelih vlog, 64 sprejetih otrok in 55 zavrnjenih otrok. 

- Organizacija: 1. starostno obdobje (5 oddelkov, 70 otrok), 2. starostno obdobje (8 oddelkov, 

168 otrok), heterogeni oddelki (2 oddelka, 39 otrok). 

- Dnevni red vrtca. 

- Tema šolskega leta: »Likovno ustvarjanje«. 

- Predstavitev: obogatitvene dejavnosti znotraj oddelkov (daljša pojasnila v prilogi -  letni 

delovni načrt 2018-2019). 

- Bivanje v naravi: tabor, Zgornji Zavratnik, 3-7.6..2019, za otroke 5-6 let. 

    Apel staršem, ki so socialno šibkejši, da izpolnijo vloge za subvencijo tabora! 

- Dodatne dejavnosti: gledališki abonma, kamniška Veronika, letališče in letala, Slovenska 

filharmonija … 

- Cicibanove urice za otroke, ki niso vključeni v vrtec: vodi vzgojiteljica Jolanda Kreslin, 1x 

tedensko po 2 uri (60 min) ob  sredah. 

- Pomembni dogodki: Jesenske barve (oktober), Babica in dedek (december), Barvni kontrasti 

(pomlad 2019). 

- Sodelovanje s straši: 3 roditeljski sestanki, govorilne ure, druženja v jesenskem in pomladnem 

času. 

- Prehrana: načrtuje jo za to usposobljen kader, tedenski jedilniki prilagojeni glede na 

starostno skupino otrok 

- Sklad: 3 x letno ob soglasju staršev, plačilo preko položnic, prodaja voščilnic, zbiranje starega 

papirja. 

- Načrt porabe sredstev: nakup klopi in miz (že v realizaciji), subvencija tabora, prevoz v 

knjižnico Domžale za podelitev priznanj Pravljični palček, starost 5–6 let. 

Ad. 6  

Razno 

Zbiranje sredstev za sklad vrtca: 

- Zbiranje starega papirja skozi celo leto (velja za Prevoje in Krašnjo):  papir mora biti zvezan 

v sveženj ali pa v kartonasti škatli. Prinese se ga lahko vsak dan in se ga pusti pred vrati svoje 

skupine. Hišnik poskrbi za hrambo in odvoz v Količevo Karton. Sredstva od prodanega papirja 

se zbirajo na računa vrtčevskega sklada. 
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- Dobrodelni bazar »peka in prodaja piškotov«:  podana je bila ideja, da bi starši spekli »trde« 

piškote (brez prelivov, čokolade ipd.), otroci bi jih prodajali, sredstva bi šla v vrtčevski sklad. 

Od 19.11.2018 dalje boste straši pri svojih vzgojiteljicah dobili embalažo (enotno embalažo 

priskrbi vrtec) za piškote in od 26.11.2018 se jih bo zbiralo v skupinah in nato prodajalo. 

Odločili smo se za enotno ceno: 3€/škatlo piškotov! 

 

 

- Obvestila na oglasnih deskah: starši novega dela vrtca (zgornje nadstropje) imajo problem 

glede obvestil, saj velikokrat pridejo po otroke, ko so le ti že v nižjem nadstropju ali  v starem 

delu in žal ne vidijo obvestil na vratih igralnice. Dogovorili smo se, da bodo vsa obvestila 

(velja za vse skupine v vrtcu) visela na oglasnih deskah skupin in v garderobi . 

Naslednji sestanek delovne skupine je predviden v spomladanskem času. 

 

Zapisala: Marija Horvat                                                     Predsednik del. skupine sveta staršev VVE Medo 

                                                                                               Viki Prašnikar 
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