
 

Zapisnik 3. seje Sveta staršev Vrtca Sonček pri OŠ 

Žužemberk v šolskem letu 2019/2020 

3. seja Sveta staršev Vrtca Sonček pri OŠ Žužemberk je bila v ponedeljek, 22.6.2020, ob 17.00, v enoti Jurček v 

Žužemberku 

Prisotni: ga. Adrijana Grandljič, ga. Bojana Pirc, ga. Heidi Zupančič, ga. Ivana Jurič, g. Jože Plut, g. Matic Zaletelj, 

g. Primož Zajc 

Opravičeno odsotni: ga. Sara Struna Novak, ga. Lucija Baznik 

Ostali odsotni: g. Matej Konda, g. Dejan Vidmar, g. Rožle Matko 

 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje. 

2. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Vrtca Sonček za šol. leto 2019/2020 

3. Predlogi in pobude. 

4. Razno. 

K točki 1. 

Po pozdravu predsednice Sveta staršev ga. Bojane Pirc je bil predstavljen dnevni red 3. seje, ki je bil soglasno sprejet. 

Predsednica je prebrala zapisnik 2. seje Sveta staršev, ki smo ga prisotni soglasno potrdili. 

K točki 2. 

Žal je šolsko letu 2019/2020 zaznamovala epidemija Koronavirusa (SARS-CoV-2) in tako niso bile realizirane vse 

načrtovane dejavnosti (družinsko srečanje, medeni teden, zaključek gibalnih uric, tečaj Vesele angleških uric, 

Cicizborček zaključni izleti in zaključno srečanje). 

Po dvomesečni karanteni je delo potekalo po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje NIJZ. Delavci in 

vodstvo je prilagajalo organizacijo dela in z vso odgovornostjo izvajalo ukrepe za preprečevanje širjenja morebitne 

okužbe s Covid-19.  

Z aprilom 2020 se je plačilo vrtca podražilo za 5 %.  

Letos je z vrtcem zaključilo 49 malih maturantov, v jeseni se bo vključilo 35 novincev, tako da bo z začetkom šolskega 

leta vzgoja in varstvo organizirana v 11 oddelkih. Na čakalnem seznamu je trenutno 19 otrok, ki 1. 9. 2020 še ne 

izpolnjujejo pogoja za sprejem. Vrtec jih bo sprejemal do zapolnitve prostih mest v obstoječih oddelkih, ko bo pogoje 

izpolnjevalo zadostno število otrok, pa bo odprt 12. oddelek vrtca.  

Pomočnica ravnateljice je prisotne obvestila, da se 18. 7. 2020 ob 18.00 predvideva otvoritev parkirišča in igrišča pri 

enoti Jurček v Žužemberku. 

K točki 3. 

Predstavniki so izrekli zahvalo vrtcu (vodstvu in delavkam) za uspešno realizirane naloge v tem šolskem letu in 

dosledno izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja virusa. 

K točki 4. 

Postavljeno je bilo vprašanje po pojavu kakšni dobre praksi v vrtcu času epidemije? 

-manjše število otrok v skupini, več časa je moč posvetiti posameznemu otroku 

-večja samostojnost otrok pri preobuvanju ob ukrepu oddaje otrok na vratih (predvsem velja za otroke 2. st. obdobja) 

Zaključek za oddelek Ribice – nekateri starši so izrazili razočaranje, ker ni bilo skupinske slike. 

 

 

Seja se je zaključila ob 17.45. 

 

Žužemberk, 22. 6. 2020 

 

 

Zapisala:                                                                                 Predsednica Sveta staršev: 

Heidi Zupančič                                                                                Bojana Pirc 

 

 


