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VRTEC

Gicibqn
Sorhovo ulico z,9, Liubljono

ZAPISNIK
1. seje Sveta starSev Vrtca Ciciban,

ki je bila 5. 10.2022, ob 16.30. uri v ve6namenskem prostoru enote Cebelica, Sarhova ulica
29, Ljubljana

Prisotnost predstavnikov je razvidna z liste prisotnosti. Na listo prisotnosti se je podpisalo 34
predstavnikov, 6 star5ev je bilo opravideno odsotnih, 15 stariev pa odsotnosti ni opravidilo.
Seje so se udele2ili true starii, ki niso predstavniki oddelkov in niso bili vabljeni.

Na seji so bile prisotne tudi: ga. Ana Bulc, ravnateljica; ga. Mojca Zagar, pomodnica
ravnateljice in vodia enot Ajda in Pastirdki; ga. SaSa Likar, pomodnica ravnateljice in vodja
enot Cebelica in Zabice; ga. Tatjana Matelid, pomodnica ravnateljice in vodja enot Lenka in
Mehurdki; ga. Jasna Sendlinger Geriak, organizatorka prehrane in ZHR.

Za zapisnikarja je bila imenovana ga. Sabina Tuljkovii.

Predstavnikom starsev smo v pregled po e-posti posredovali gradivo k 5., 6. in 8. todki
dnevnega rcda, za katero ravnateljica Ana Bulc predvideva, da so si jo zelo dobro prebrali in

bodo tako namenili ved dasa diskusiji njihovim mislim,2eljam in poro6il iz skupin. Gradivo
bo tudi na vpogled vsem drugim na spletni strani vrtca.

Predlaoan ie bil n slednii dnevni red
1. Pristojnosti predstavnikov starSev v Svetu starsev in Svetu Vrtca Ciciban.
2. Potrditev predstavnikov Sveta starsev za Solsko leto 202212023.
3. lzvolitev predsednika Sveta starsev ter njegovega namestnika.
4. lzvolitev predstavnika starsev v Svet Vrtca Ciciban.
5. Obravnava predloga Porodila o uresniditvi LDN skupaj z Evalvacijo razvojnega naarta

Vrtca Ciciban za 5olsko lelo 2021122.
6. Obravnava predloga LDN za Solsko lelo 202212023.
7. lzvolitev predstavnika star5ev v Upravni odbor sklada V(ca Ciciban, porodilo o delu

Sklada Vrtca Ciciban in plan za Solsko leto 202212023.
8. Seznanitev z novim Pravilnikom o varnosti otrok Vrtca Ciciban.
9. Predlogi in pripombe.
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Dnevni red je bil soglasno sprejet

Ga. ravnateljica Ana Bulc je na zaCetku vse predstavnike star5ev oddelkov vrtca pozdravila
in jim zaZelela dobrodoilico.



K l) Pristojnosti predstavnikov starsev v Svetu starsev in Svetu Vrtca
Ciciban.

Ravnateljica ga. Ana Bulc je prisotnim predstavila pristojnosti predstavnikov starsev v Svetu
starsev in Svetu vrtca. Na spletni strani vrtca je objavljen Poslovnik o delu Sveta starSev in
delu Sveta vrtca, ki si ga lahko star5i preberejo. Pove, da so ti vezni 6len med star5i v svoji
enoti, da vodijo korespondenco med seboj in ostalimi, ki so pomembni za organizacijo dela in
sprejemanju odlo6itev. So glasniki stariev in vse pohvale in vpraianja, ki jih star5i
razpravllajo naj ta posredujejo predsedniku Sveta starSev. Gradr1o naj kulturo dialoga, naj
pomirijo huda dustva in sku5ajo urediti stvari med seboj. V kolikor se zadeve ti6ejo
vzgojiteljice naj se najprej posku5ajo z njo pogovoriti in 6e se stvari ne da re5itt se lahko
obrnejo na pomodnice ravnateljice in vodje enot. Ob tem je starSem predstavila svoje
pomodnice, organizatorko prehrane in zapisnikarico.

Ravnateljica starse seznani, da je v 66. 6lenu ZOFVI zapisano, da se v Svet starsev izvoli po
enega od predstavnikov oddelka vrtca, zato namestnikov ni.

Ga. ravnateljica pove, da v predSolskem obdobju otrokom sku5amo nuditi spro5deno
otroitvo, kar je tudi zapisano v viziji vrtca.

K 2) Potrditev predstavnikov Sveta starsev za Solsko lelo 202212023.
V novem Solskem letu je bil v vsakem od 55 oddelkov imenovan predstavnik v Svet stariev.

SKLEP 1:

Predstavnike Sveta staniev, ki niso bili imenovani v Solskem lelu 202212023, se razreSi
obveznosli.

SKLEP 2:
Potrdi se izvoljene predstavnike, ki so bili imenovani za Solsko lelo 202212023 na roditeljskih
sestankih.

K 3) lzvolitev predsednika Sveta star6ev ter njegovega namestnika.
Prva seja Sveta star5ev je skupna in jo sklide ravnateljica vrtca. Na prvi seji se izvoli
predsednika Sveta star5ev ter njegovega namestnika. Predsednik Sveta starSev zastopa
starse in po potrebi skli.e sejo Sveta starsev.
Za predsednika Sveta stariev je bil z javnim glasovanjem izglasovan in imenovan g. Alja2
Dobnikar, predstavnik starSev enote eebelica, za namestnika predsednika je bila
izglasovana ter imenovana ga. Klavdi.ja Zupan, predstavnica star5ev enote Lenka.

SKLEP 3:
Predsednik Sveta star5ev je g. Alja2 Dobnikar (aljaz.dobnikar@gmail.com), predstavnik
stariev enote Cebelica, namestnica predsednika pa ga. Klavdija Zupan
(zupanklavdijal4@gmail.com), predstavnica starsev enote Lenka.

Vodenje seje je prevzel predsednik star5ev g. Alja2 Dobnikar
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K 4) lzvolitev predstavnika star5ev v Svet Vrtca Ciciban.
Svet Vrtca Ciciban sestavljajo 3 predstavniki starsev, 3 predstavniki ustanovitelja in 5
predstavnikov delavcev vrtca. Predstavnike star5ev izvolijo star5i na Svetu starSev. Zaradi
odhoda otroka v Solo enega od predstavnikov staraev v Svetu Vrtca Ciciban je potrebno
izvoliti novega predstavnika.
Z javnim glasovanjem je bil kot ketji dlan predstavnikov starSev v Svet Vrtca Ciciban izvoljen
g. Gregor Kova6i6, predstavnik star5ev enote Zabice.

SKLEP 4:
Predstavnik starsev v Svetu Vrtca Ciciban je izglasovan g. Gregor Kovadi6, predstavnik
starSev enote Zabice.

K 5) Obravnava predloga Poroiila o uresni6itvi LDN skupaj z Evalvacijo razvojnega
nairta Vrtca Ciciban za Solsko lelo 2021122-
Porodilo je predstavila ravnateljica, ga. Ana Bulc. Pove, da je bilo v preteklem letu veliko
pestrih in vsebinskih ponudb. Ponosna je na ves trud, ki so ga vzgojiteljice vlo2ile v delo z
otroki in zagotavljale vsebinsko pestrost.
Navdu5uje jo kaj vse smo v tem letu izpeljali kljub vsem posebnim razmeram v znamenju
Covid-a, ki smo jih bili 5e dele2ni in znali to obvladovati. lzpostavila je odsotnosti zaposlenih.
V januarju je bilo zaradi Covid-a 100 bolni5kih odsotnosti. Vesela je, da je to te2ko obdobje
za nami.

lzpostavi:
- 40. obletnico Enote Mehurdki. Starse povabi k ogledu posnetka, parodije porodil, ki so

ga ustvarili delavci, strasi in otroci, ki je objavljen na spletni strani vrtca,
- kvalitetno sodelovanje med vrtcem in star5i, ki je zelo pomembno in neprecenljivo.

Pomembno je kako se otroci pri nas podutijo. Vse teZave naj se takoj sproti
sporo6ajo. Sodelovanje je potreba in je nujno, saj je izrednega pomena za skupno
dobro otrok. V to zelo mo6no verjame.

- vprasalnik, ki ga je pripravila za starse. Pri tem je 2elela zadutiti Sirino vsega, s 6im so
starsi zadovoljni. Pomembno se ji je zdelo kako star5i razmi5ljajo, kaj je tisto kar jih
najbolj zmoti, kaj bi izboljSali.. vse odgovore bomo skrbno proudili na vzgojiteljskih
zborih v tem letu. Star5em se zahvaljuje za odgovore,

- otroke s posebnimi potrebami - v dodatni obravnavi 32 otrok s posebnimi potrebami,
- svetovalno slu2bo, ki je zelo uspeina pri delu z otroki. Starie povabi, da se obrnelo

za pomod v kolikor bi jo potrebovali,
- mobilno specialni pedagoginji, njuno delo z otroki s primanjkljajem v razvoju obrodi

velik napredek teh otrok,
- program varovanje zdravja, tudi v nasem vrtcu nam je zdravje in dobro podutje otrok

in zaposlenih eden od temeljnih ciljev,
- mednarodno priznanje BRUMEN; celostna grafidna podoba vrtca,
- spominsko medaljo Vlade RS ob 30. obletnici samostojne in neodvisne DRZAVE

REPUBLIKE SLOVENIJE za na5 prispevek in v spoStljiv spomin na ta das,
- sodelovanje z okoljem (Pedagoske fakultete, gimnazije. . . ) - smo mentorski vrtec,
- sodelovanje v projektu Erasmus+,
- nadstandardne dejavnosti - preteklo leto je vrtec uvedel angle5ke urice, ki jih izvaja

jezikovna Sola BIP in kvalitetno izvajanje gledali5kih predstav - Kami5ibaj
- izvedene investicije v enotah...

Predstavnica starsev, enote Mehurdki, je podala pohvalo za izvedbo angle5kih uric.
Pove, da so se otroci dobro podutili in se veliko naudili. Tako so pridobljeno znanje
pokazali starSem na nastopu ob zakljudku Solskega leta.
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Ob zakljudku pove, da se v vseh enotah in oddelkih gospodarno trudimo vzdr2evati in
zagotavljati kar je potrebno za nase nemoteno delo in za estetsko, otrokom primerno in
varno okolje. Ni vse odvisno samo od vrtca, pri tem zelo pomaga Meslna obdina Ljubljana.

SKLEP 5,
Predstavniki starsev se strinjajo s predlaganim Porodilom o uresni6itvi LDN skupaj z
Evalvacijo razvojnega nadrta Vrtca Ciciban za Solsko leto 2021122.

K 6) Obravnava predloga LDN za Solsko leto 202212023.
Ga. ravnateljica pove, da so cilji in vse dejavnosti zapisane v Letnem delovnem nadrtu
katerega verjame, da so si starsi pogledali. Objavljen pa bo tudi na spletni strani vrtca.
Ga. ravnateljica pove kako vesela je, da smo zopet v 55 oddelkih. Preteklo leto smo en
oddelek morali zapreti, saj je bilo pri vpisu otrok premalo. Tako je nas vrtec bogatejsi 5e za
en razvojni oddelek za otroke z motnjami avtizma. Tudi letos je program bogato zastavljen.
Veseli se, da bodo starSe in otroke intenzivno vkljudevali v ustvarjanje Zivljenja v vrtcu.
lzhajali bomo iz spontanosti otroka, Zelje po raziskovanju, poslusali njegovo razmi5ljanje.. .

eas za otroka, das za spontanost, das za to, da stopimo z u2itkom in spro5deno v odnos z
otrokom, je tisto kar nas bo delalo boljse v letosnjem letu.
Bogato zastavljena je tudi Sola za starse. lzpostavila je nadstandard, letovanje v Dugi Uvali,
zimovanje na Pokljuki za otroke stare 5-6 let in tri dnevno bivanje v Gozd Martuljku za otroke
stare 4-5 let, prav tako bomo nadaljevali z u6enjem angleS6ine za otroke pred vstopom v
Solo in za leto mlajSe z metodo dela z lutko KamiSibaj.

SKLEP 6:
Predstavniki starsev se strinjajo s predlaganim LDN za Solsko leto 202212023

K 7) lzvolitev predstavnika starsev v Upravni odbor sklada Vrtca Ciciban, poro6ilo o
delu Sklada Vrtca Ciciban in plan za Solsko leto 202212023.
Sklad pridobiva sredstva od starsev preko UPN naloga, od donatorjev, donacije od
dohodnine, Mestne obdine Ljubljana ter z drugimr oblikami podpore. Vesela je uvrstitve vrtca
na seznam dru5tev za donacijo iz dela dohodnine za leto 2022 v vi5ini najved 0,3%.

lz zagotovljenih sredstev iz donacij, sklad vrtca doplada nadstandardne dejavnosti tistim
starsem, ki potrebujejo pomo6. Pred leti je bilo iz teh sredstev kupl.ieno ved fotoaparatov za
oddelke vrtca, za namen fotografiranja otrok.
Starsem je bilo predstavljeno na kakien na6in lahko zaprosijo za pomod iz sklada.

PRIHODKI V SKLAD
- donacije fizidnih in pravnih oseb v obdobju od 01.09.2021 do 31.O8.2022:3.331,00 EUR.
- sredstva MOL za sofinanciranje nadstandardnih dejavnosti 202112022: (v skladu z
navodilom MOL v lanskem Solskem letu nismo uveljavljali sredstev za ta namen)

ODHODKI IZ SKLADA
- (so)financiranje nadstandardnih dejavnosti 202112022 za otroke iz socialno ogro2enih
dru2in: 2.358,11 EUR.
- financiranje nadstandardnih dejavnosti 202112022 za udele2ene otroke:

- predstave in izobra2evan.je - gledaliSde Kamisibaj: 1.200,00 EUR
- jezikovni tedaj za vse udele2ene otroke: 5.1 3'1 , 17 EUR
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Ga. ravnateljica je predstavila Porodilo o delovaniu sklada v Solskem letu 202112022:



Stanje sredstev Sklada na dan 31.08.2022: 3. 1 95,62 EUR

Plan za Solsko leta2022l2023
Nadaljevali bomo s sofinanciranjem programov za socialno Sibke otroke, ostali denar bomo
namenili za nadstandardna didaktidna sredstva za otroke v vseh naiih enotah, nadrtujemo
pa tudi delno kritje nadstandardnih dejavnosti integriranih v program vrtca (lutkovne
predstave, integrirane urice angle5kega jezika v oddelkih otrok pred vstopom v 5olo,.),
sredstva bomo drpali tudi iz neporabljenih sredstev nadstandardnih oblik bivanja v naravi, ki
jih MOL namenja za vse otroke pred vstopom v Solo.

Zaradi odhoda otroka v Solo enega od predstavnikov star5ev v Upravnem odboru sklada je
potrebno imenovati novega predstavnika. Z javnim glasovanjem je bila imenovana ga. UrSa
Presetnik.

Predstavnik starSev oddelka Cmrlji, vzpodbudi prisolne, da kot predstavniki oddelkov
5e enkrat vzpodbudijo starie, deprav jim je to na roditeljskih sestankih 2e bilo
omenjeno, da zaprosijo za pomo6 iz sklada in naj jim ne bo nerodno. Tako njihovi
otroci ne bodo izostali iz dejavnosti.

Predstavnik star6ev, enote Ajda, poda predlog, da si bi se na UPN nalogu dolodil
znesek prispevka v sklad.

Ga. ravnateljica pove, da je prispevek v sklad prostovoljen

Predstavnica starSev enote eebelica, je podala vpraSanje kak5en je postopek
zaprosanja za pomod iz sklada.

Ga. ravnateljica pove, da lahko proSnjo za pomod po5ljejo po e-poiti ali na obrazcu, ki ga
najdejo na spletni strani vrtca.

. Predstavnica stariev je podala vpraSanje, ali je pomod iz sklada le za nadstandardne
storitve za starejSe otroke.

Ravnateljica pove, da je to le za ta namen. Za pladilo vrtca pa starii urejajo na Centru za
socialno delo. Nadstandardne dejavnosti za predSolske otroke stare 5-6 let pa prav tako
sofinancira Mestna obiina Ljubljana v viSini 75 EURyotroka. V kolikor ima otrok odlo2eno
Solanje pa so otroci tega 2x delezni.

SKLEP 7
V Upravni odbor sklada se imenuje ga. UrSa Presetnik, predstavnica star5ev enote Ajda.

SKLEP 8:
Star5i so seznanjeni s Porodilom o delu Sklada Vrtca Ciciban v Solskem letu 2Q2112022 in
planom za novo Solsko leto. 202212023.

K 8) Seznanitev z novim Pravilnikom o varnosti otrok Vrtca Ciciban.

Ravnateljice predstavnike starsev seznani, da vrtec 2e ima Pravilnik o varnosti otrok
katerega je bilo potrebno posodobiti z novimi dolodili. Starsi ga morajo obravnavati na Svetu
starSev, na se.ii Sveta vrtca pa ga bodo dlani potrdili. Pravilnik je pripravila pravna sluZba. V
n.jem so vsa dolodila, ki jih dolo6a s priporodili NIJZ in vsi zakoni, ki obravnavajo to podrodje.
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Predstavnica star5ev je podala vpra5anje, ali morajo kot predstavniki oddelka ostale
starse obvestiti o novem Pravilniku o varnosti otrok ali jih o tem obvesti vrtec.

Ravnateljica pove, da bo Pravilnik objavljen na spletni strani vrtca, prav tako bo ta poslan na
e-naslov oddelka.

Predstavnica oddelka Sovica Oka pove, da je bilo med starSi nekaj pomislekov glede
pojava uSi, in sicer jih je zanimalo ali dr2i, da vzgojiteljice ne smejo pregledovati glav.

Ravnateljica odgovori, da je tako 2e dolgo 6asa v veljavi. Pove tudi, da otroka zaradi tega
vrtec ne sme zavrniti, kadar pa starse obvestimo o tej teZavi, pridakujemo odgovoren odziv
vseh.

Predstavnica stariev je podala vpraianje, ali je Pravilnik o varnosti otrok pripravil
NIJZ.

Ravnateljica pove, da je Pravilnik pripravila pravna slu2ba tudi glede na priporo6ila NIJZ

Predstavnico starsev je zanimalo ali jih ob pojavu uii o tem obvestijo vzgojiteljice

Ravnateljica potrdi, da vzgojiteljice ob pojavu te nadloge star5e takoj obvestijo, in sicer po e-
poSti in na oglasnih deskah oddelka.

Ga. Tatjana Mateli6, pomodnica ravnateljice, pove, da 1e zadeva v enoti Mehurdki Sla tako
dale6, da so strokovne delavke dnevno pregledovale glave, saj je bil pojav zelo trdovraten.
Naloga starsev je, da v teh obdobjih, ko se uSi pojavljajo, to pri otroku spremljajo in ob pojavu
to takoj sporoeiio v vrtec.

Ga. Jasna Sendlinger Ger5ak, organizatorka prehrane in ZHR, pove, da Zakon o nalezljivih
boleznih doloda, da je razuSevanje naloga star5ev.

. Predstavnica star5ev, razvojnega oddelka v enoti Lenka pove, da je v njihov oddelek
na svoje stro5ke kupila razpr6ila proti u5em.

Ravnateljica pove, da pravilnik natandno doloda, da v kolikor drugi starSi ne odobrijo oziroma
pediater tega ne zapi5e na zdravniSko potrdilo, ne smemo ni6esar uporabljati mnoZidno za
vse otroke. StarSe tudi seznani, da imamo v letoSnjem letu napovedano rcvizijo iz podrod.ja
ZHR in varnosti in zdravja otrok. Redno imamo tudi inSpekcijske preglede.

Predstavnica star5ev, enote Ajda, zaprosi, da se star5e obvesti o katerikoli bolezni, ki
se pojavi v oddelku.

Ga. Tatjana Matelid, pove, da zelo te2ko posiljamo obvestila, ie nekdo nekaj predvideva
Bolezen mora biti potrjena s strani pediatra in takrat starse takoj obvestimo.

Predslavnica stariev je podala vpra5anje po koliko urah smejo pripeljati otroka v vrtec
po preboleli bolezni. Ali imamo to kje zapisano v pravilniku.

Zelo pomembno je, da je dokument natandno spisan, saj je pomembno, da otrokom nudimo
zdravo in varno okolje. Ta stopi v veljavo 8. dan po objavi na spletni strani vrtca.
Na kratko je povzela vsebino in izpostavila 9. todko Pravilnika, in sicer dol2nosti starsev,
pravila o prina5anju hrane in nevarnih predmetov v vrtec, o sporodanju odsotnosti otrok,
dietah....
Ravnateljica starie nagovori, da ga skrbno preberejo.

Ravnateljica pove, da je to tudi zapisano v Pravilniku o varnosti otrok v vrtcu.

6



. Predstavnica star5ev je podala tudi vpra5anje kaj je za vrtec potrjena diagnoza.

Ga. Tatjana Matelid odgovori, da je potrjena diagnoza takrat, ko starsi otroka odpeljejo k
pediatru in ta potrdi bolezen oz. dolodi diagnozo.

. Predstavnik star5ev, enote Lenka, ie podal vpraianje ali je to res taka teZava, da
morajo kot predstavniki star5ev 5e enkrat ostale star5e opozoriti o obveicanju kljub
temu, da so bili vsi na to opozorjeni 2e na roditeljskih sestankih.

Ravnateljica potrdi, da je lei,ava. Nekateri starsi kljub jasnim znakom bolezni, otroka
pripeljejo v vrtec. Vzgojiteljica starse obvesti o slabem podutju otroka in povisani telesni
temperaturi, starii pa se vdasih na tovrstna opozorila ne odzovejo. Tisti skrbnejSi in
odgovornejSi starSi so zato upravideno ogordeni.

SKLEP 9:
Starsi so seznanjeni z novim Pravilnikom o varnosti otrok v Vrtcu Ciciban

K 9) Predlogi in pripombe.

Ga. ravnateljica pove, da je trenutno veliko odsotnosti kadra. Trenutno so tezave s kadri.
Pove, da v zadnjem dasu kljub ponavljajo6im razpisom ne dobimo ustreznega kadra. Ve, da
so starSi obdutljivi na to kdo je z njihovimi otroki v oddelku. Pri tem jih prosi za potrpe2ljivost.
Razpisi se vedkrat ponavljajo a se nanj javljajo kandidati z neustrezno izobrazbo oziroma se
zaposlijo za mesec dni in se kasneje ne vidijo v tem delu in podajo odpoved. Nismo edini
vrtec, ki se sredu.je s temi te2avami. Brezposelnost je nizka, delavcev ni na trgu. Upa, da ne
bodo pri5li 5e huj5i dasi, saj nekateri vrlci 2e zaptaio tudi kuhinje.

. Predstavnica starsev, enote Lenka, pove, da nima nid proti, da se menjajo zaposleni
ali pridejo Studenti, vendar se pogosto zgodi, da ko pridejo po otroka in v tistem
trenutku ni vzgojiteljice ki jih poznajo, ker so morda na kosilu, ne vedo s kom govorijo.

Ravnateljica raduna na to, da se strokovne delavke starsem predstavijo, de se prvi6 sredajo.
Vsi, ki so tam z otroki so strokovni delavci nasega vrtca. Veliko je odsotnosti zaposlenih v
vrtcu, so odsotni zaradi svoiih otrok, nosednosti, poikodb, bolezni... otroci v vrtcu zelo zgodl
spoznajo vse strokovne delavce, tako, da so zanje spremembe pri nadomesdanjih v oddelku
lazie in manj stresne kot za starse.

. Predstavnica starsev prosi, da se na vrata oddelkov z imenom in priimkom na listek
zapise kdo je oseba, ki je z njihovimi otroki.

Ga. Tatjana Matelid pove star5em, da je ogromno odsotnosti in se vdasih iz dneva v dan
uravnavajo nadomeSdanja. O predvidenih daljSih nadome56aniih star5e obvestimo.

Predstavnica enote Ajda, pohvali odnose v enotah Pastirdki in Ajda v katerih je bil

vkljuden njen otrok. Tako kot je ravnateljica povedala, otroci hitro spoznajo vse
vzgojiteljice, ima pa ob tem proSnjo, da bi pri naslednjem roditeljskem sestanku vse
starsi tudi spoznali.

Predstavnica star5ev, enote Pastirdki, pove, da so s strani star3ev nestrinjanja glede
zimovanja, in sicer jih zanima zakaj so prijavnico na program prejeli le otroci rojeni
leta 2016 in 2017, 2018 pa ne.

Ravnateljica pove, da je za te otroke organiziran tridnevni tabor v Gozd Martuljku
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Postavljeno je bilo tudi vprasanje, ali lahko povabijo tudi otroke iz druge skupine
(skupine Grom)

Ravnateljica predstavi pravilo, da iz heterogenih oddelkov povabimo k programu mlajSe
otroke v primeru, ko je teh otrok Sest ali manj. Ti otroci bodo prav tako prejeli vabilo na tabor.

Ga. Mojca Zagar, pomodnica ravnateljice in organizatorka programov, pojasni potek
programov in starsem pove, da je program, ki vkljuduje udenje smudanja zahleven 2e za
otroke stare 5-6 let, za mlajSe pa potem 5e toliko bolj. Stevilo otrok je omejeno tudi s
kapacitetami preno0i5d in ker smo zelo velik vrtec je organizacija glede tega zelo ote2ena.

. Predstavnik starsev, enote Ajda, pove, da so ga starii opozorili na obdutno podra2itev
programa za zimovanje. Ob tem jih zanima ali se bo cena 5e regulirala.

Ga. Mojca Zagar, pove, da je cena tak5na kot je, da pa so starii upravi6eni do subvencije
Mestne obdina Ljubljana v viSini 75 EUR/otroka. Hkrati imajo starsi moinost pladila na
obroke.

Predstavnica star5ev, enote Lenka, prosi ravnateljico, da ponovno obvesti mestno
redarstvo za vedji nadzor parkiranja od oktobra dalje, med 7.30 in 8.30 uro. Preteklo
leto je redarstvo redno opravljajo nadzor, kar zelo pohvali.

. Predstavnica starSev razvojnega oddelka enote Lenka je podala vpra$anje, ali se
bodo otroci udele2ili kakSnega izleta.

Ga. Mojca Zagar pove, da bodo otroci obiskali vse programe glede na starost otroka. Ves
program v oddelku poteka nemoteno.

Predstavnica starsev, enote Lenka pove, da v enoti 5e vedno dakajo na lopo

Ravnateljica pove, da je lopa 2e postavl.jena na igriscu

Predstavnica starSev, enote Lenka, pohvali pomodnico vzgojiteljice, ki je prevzela
veliko breme pri odsotnosti strokovne delavke.

Predstavnica starsev je izrazila zadovoljstvo za odlidno vzgojo in kako cenijo delo
strokovnih delavk.

Ga. ravnateljica se je ob koncu seje star5em zahvalila za udele2bo in sodelovanje. Zapisnik
bodo predstavniki starsev prejeli po e-posti, vsem ostalim pa bo dostopen na spletni strani
vrtca in v kotidkih za star5e.

Seja je bila zakljudena ob 18.30. uri

Ravnateljica
Ana Bulc
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