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Odgovor na vprašanja poslana iz strani sveta staršev

1. Predstavnike je zanimalo zakaj je stroške prehrane višje kot je bil v preteklosti v
primerjavi z ostalimi vrtci v okolici?
Mesečni strošek prehrane za posameznega otroka v vrtcu znaša 35,83 eur, medtem ko za čas, ko je
otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se program vrtca zniža za strošek neporabljenih živil, ki znašajo
1,63 eur na dan. Znesek 1,63 eur je torej odbitek prehrane na dan, ko otrok ne obiskuje vrtca. Kar
pomeni, da je 1,63 eur za starše ugodnejši kot v drugih primerih.

2. Kako napreduje ureditev terase v vrtcu?
Za teraso se trenutno iščejo najbolj optimalne celostne rešitve. Z Občino potekajo pogajanja o
ureditvi ograje.
3. Otroci 1. in 2. razreda pogosto izgubijo rumene rutice, ki jih morajo obvezno nositi.
Rumene rutice pošljejo zavarovalnice, glede na število otrok v razredu, šola ne dobi nobene rezerve.
4. Ali je res, da učiteljica Metka Kaiser naslednje šolsko leto ne bo poučevala istih učencev
kot letos?
Da učiteljica Metka ne bi poučevala iste generacije učencev tudi v prihodnjem letu ne drži. Z
vstopom v ta razred je bilo dogovorjeno, da bo iste učence poučevala do konca I. triletja
5. Predstavnike staršev je zanimalo kdo bo poučeval 1. razred v šolskem letu 2017/2018.
Učitelja 1. razreda določimo v začetku meseca junija, ko je znanih večina objektivnih pokazateljev,
števila oddelkov in kadrovska struktura, za prihodnje šolsko leto.
6. Učiteljica Nina je v 1. razredu odsotna, zakaj je nihče ne nadomešča.
Odsotnost učiteljice Nine v 1. razredu pokriva učiteljica Mateja Lampret.
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7. Starše zanima ali je za pusta ravnateljica zahtevala, da učitelji učencem odvzamejo vse
rekvizite ali je to presoja posameznega učitelja.
Odločitev, da se je učencem za pusta omejila uporaba določenih rekvizitov je bila v pristojnosti
učiteljice in s tem nisem bila seznanjena.
8. Ali bo ravnateljica dovolila zaprtje še enega oddelka v enoti vrtca Cirkovce.
Zaprtje oddelka ni v pristojnosti ravnatelja ampak občine. V interesu našega zavoda in mene kot
ravnateljice pa je prioriteta, da se ne zapre noben oddelek, kar smo pokazali že lani, ko smo za vpis
lobirali v drugih občinah. Trenutno je za naslednje leto v vrtec vpisanih toliko otrok, da zaprtja ne
pričakujemo.
9. Kako dolgo se bo še nosilo v telovadnico vso kamenje in zimski posipi. Kdaj ima hišnik to
v planu počistit?
Telovadnica ni samo šolska, kakor tudi ne parkirišče, to pa pomeni, da sta to nalogo dolžna opraviti
oba hišnika. Šolski otroci vstopajo v telovadnico iz šole v copatih, tako da ne nosijo peska v
telovadnico.
Med počitnicami je bil dogovor, da bo kamenje počistilo Javno podjetje s strojem, žal se je stroj
pokvaril in dogovor je, da takoj ko bo usposobljen, pridejo na naše parkirišče. V preteklih letih, smo
parkirišče počistili v sklopu akcije EKO DAN, ki pa ga letos načrtujemo konec marca in če do takrat
ne bo stroja, bomo tudi to počistili.
10. Starši so izpostavili problematiko pri predmetih matematike in angleščine.

V zvezi s problematiko omenjenih predmetov, načrtujemo sestanek učiteljskega zbora,
kasneje pa tudi roditeljski sestanek, pred vsem staršev 6. razreda, v katerem je omenjena
problematika najbolj pereča. Prisotni bodo omenjeni učitelji in na njem bo možno razjasnit
videnje problematike iz obeh strani.
Nadzor nad delom učiteljev se izvaja v skladu s priporočili ZZŠ, nadzor nad nadzorom, pa
vršijo pristojne službe.

Lep pozdrav,
Ravnateljica:
Ivanka Korez, dipl.ped. in soc.kult.

