VRTEC PRI OŠ KOBARID
SVET STARŠEV VRTCA
ŠOL. LETO 2018/19

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV VRTCA,
ki je bila 19. 9. 2018 ob 17. uri v zbornici Vrtca Kobarid

Prisotni člani sveta staršev vrtca: Tomaž Kragelj, Andreja Šinkovec, Tea Vulikić,
Matevž Melinc, Ana Sovdat, Luka Thaler, Maja Bizjak, Katjuša Kanalec, Tjaša
Gabršček

Ostali prisotni: Melita Jakelj (ravnateljica), Martina Kenda (pomočnica ravnateljice
za vrtec).

Ravnateljica je kot sklicateljica prve seje sveta starše navzoče pozdravila in
ugotovila, da so prisotni vsi izvoljeni predstavniki skupin v svetu staršev vrtca. Na
kratko je povzela naloge sveta staršev vrtca in članom zaželela uspešno delo.
Soglasno je bil sprejet naslednji

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Konstituiranje Sveta staršev vrtca za šol. leto 2018/19
Potrditev Poročila o uresničevanju Letnega delovnega načrta vrtca za 2017/18
Potrditev Letnega delovnega načrta vrtca za 2018/19
Predlogi in vprašanja

Za overitelja zapisnika se je bila predlagana Tea Vulikić, kar je so ostali prisotni člani
soglasno potrdili.

K 1. točki
Člani sveta staršev so bili imenovani na roditeljskem sestanku 28. 8. 2018.
Svet staršev vrtca izmed članov izvoli predsednika in njegovega namestnika. Za
predsednika je bil predlagan Tomaž Kragelj, ki se je s kandidaturo strinjal. Za
njegovo namestnico je bila predlagana Ana Sovdat, ki je kandidaturo sprejela.
Prisotni člani sveta staršev vrtca z 8 glasovi ZA in nobenim glasom PROTI sprejeli
dva SKLEPA:
Predsednik Sveta staršev vrtca za 2018/19 je Tomaž Kragelj.
Namestnica predsednika Sveta staršev vrtca za 2018/19 je Ana Sovdat.

Ravnateljica je pojasnila, da ima svet staršev vrtca predstavnika tudi v svetu zavoda.
Lani je bil to Tomaž Kragelj, ki mu je funkcija pretekla zaradi vstopa otroka v šolo,
zato je treba v svet zavoda imenovati novega predstavnika staršev vrtca. Običajno je
to predsednik sveta staršev vrtca, ni pa to obvezno. Pomočnica ravnateljice je
povedala, da starši niso dali nobenega predloga. Člani sveta staršev vrtca so
predlagali, naj Tomaž Kragelj nadaljuje svoje delo kot predstavnik sveta staršev vrtca
v svetu zavoda, s čimer se je strinjal.
Z 8 glasovi ZA in nobenim glasom PROTI je bil sprejet SKLEP: Tomaž Kragelj je
predstavnik staršev vrtca v Svetu Zavoda Osnovna šola Simona Gregorčiča
Kobarid.

K 2. točki
Vodenje seje je prevzel predsednik in dal besedo Martini Kenda za predstavitev
poročila o uresničevanju letnega delovnega načrta za 2017/18. Ker so člani tako
poročilo kot predlog letnega delovnega načrta za 2018/19 prejeli v gradivu, sta bila
oba dokumenta predstavljena skupaj.
Prisotni člani sveta staršev vrtca so soglasno sprejeli SKLEP: Potrdi se Poročilo o
uresničevanju Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18.

K 3. točki
Martina Kenda je pojasnila spremembe v predlogu LDN za 2018/19 v primerjavi z
letom 2017/18. Na predstavljen dokument prisotni člani sveta staršev vrtca niso
bistvenih imeli pripomb.
Soglasno je bil sprejet SKLEP: Potrdi se Letni delovni načrt za šolsko leto
2018/19.

K 4. točki
Luka Thaler je predlagal, da bi poleg ograje pred vrtcem Breginj namestili tudi vrata,
ki bi otrokom onemogočala prehod na parkirišče. Ravnateljica se je s predlogom
strinjala in predlagala, da bodo v času pred namestitvijo ustreznih vrat začasno
namestili premično zaporo.
Tea Vulikić je povedala, da so starši opazili težje odpiranje vhodnih vrat pri bivši
policiji. Pojasnjeno je bilo, da se vrata zatikajo, ker niso dobro zaprta, za kar je kriva
tudi namestitev električne ključavnice na zgornji strani vrat.
Tomaž Kragelj je opozoril na neustreznost obrazcev za soglasja staršev. Na njih
namreč ni možno obkrožiti besede NE. Ravnateljica je pojasnila, da je obrazce
pripravil Ravnateljski servis v sodelovanju s pravno službo Nataše Pirc Musar in da
jih šola oz. vrtec nista spreminjala. Verjetno jih bo treba nekoliko prilagoditi tudi
zaradi drugih stvari.

Ravnateljica je povedala, da bo zaradi gradnje kotlovnice za daljinsko ogrevanje v
neposredni bližini vrtca od 24. 9. 2018 do izvedbe načrtovanih del zaradi varnosti
zaprt vhod pri telovadnici.
Člani sveta staršev vrtca so se strinjali, da se njihove kontaktne podatke pošlje vsem
za potrebe medsebojne komunikacije v zvezi z delom sveta staršev vrtca.

Seja je bila zaključena ob 18.30.

Zapisala:
Martina Kenda

Overila:
Tea Vulikić

Predsednik Sveta staršev vrtca:
Tomaž Kragelj

