Vrtec pri OŠ Simona Gregorčiča Kobarid
Gregorčičeva 18 a
5222 Kobarid
ZAPISNIK
1. seje Sveta staršev vrtca, ki je bila 23. 9. 2014 ob 17. uri v zbornici Vrtca Kobarid
PRISOTNI ČLANI SVETA STARŠEV VRTCA: Katarina Mole, Katja Bric Fon, Andreja Rot,
Urška Četrtič, Leon Četrtič, Tina Kracina, Martina Razpet, Vera Kranjc, Veronika Leban,
Nevenka Bandulič
OSTALI PRISOTNI: predsednica Sveta staršev vrtca v 2013/14 Katja Černuta,
ravnateljica Melita Jakelj, pomočnica ravnateljice za vrtec Martina Kenda
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Konstituiranje Sveta staršev vrtca in izvolitev predsednika ter njegovega
namestnika
3. Potrditev zapisnika prejšnje seje in pregled izvedbe sklepov prejšnje seje
4. Poročilo o uresničevanju Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2013/14
5. Potrditev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/15
6. Poročila z roditeljskih sestankov posameznih skupin
7. Vprašanja in predlogi članov sveta staršev vrtca
K 1. točki dnevnega reda:
Ravnateljica je zbrane pozdravila in ugotovila, da je Svet staršev sklepčen. Predlog
dnevnega reda je dala na glasovanje. Soglasno je bil sprejet
SKLEP: Sprejme se predlagan dnevni red.
Zapisnik prve seje bo zapisala pomočnica ravnateljice, overovitelja bosta Leon Četrtič in
Katarina Mole.
K 2. točki dnevnega reda:
Izvoljeni predstavniki posameznih skupin ustrezajo pogojem, ki jih predpisuje Poslovnik o
delu Sveta staršev vrtca. Predstavniki nekaterih skupin še nimajo svojega namestnika.
Ravnateljica je pojasnila, da lahko izvolijo predsednika sveta staršev vrtca na javnih ali
tajnih volitvah. Prisotni člani sveta staršev vrtca so soglasno sprejeli
SKLEP: Predsednika in njegovega namestnika se izvoli na javnih volitvah.
Za predsednico sveta staršev vrtca je bila predlagala Katarina Mole, za namestnico pa
Urška Četrtič. Prisotni člani sveta staršev so soglasno sprejeli naslednje
SKLEPE: Katarina Mole je predsednica Sveta staršev vrtca v šolskem letu 2014/15.
Karina Mole bo tudi predstavnica Sveta staršev vrtca v Svetu zavoda. Namestnica
predsednice je Urška Četrtič.

S tem je Svet staršev vrtca konstituiran in predsednica je prevzela vodenje seje.
K 3. točki dnevnega reda
Predsednica prejšnjega Sveta staršev vrtca Katja Černuta je na kratko poročala o delu
Sveta staršev vrtca v preteklem šolskem letu. Predstavila je glavne sklepe in zapisnik
zadnje seje. Prisotni člani Sveta staršev vrtca so soglasno sprejeli
SKLEP: Potrdi se zapisnik 4. seje Sveta staršev vrtca za šolsko leto 2013/14.
K 4. točki dnevnega reda
Pomočnica ravnateljice je predstavila Poročilo o uresničevanju Letnega delovnega načrta
za šolsko leto 2013/14, ki so ga člani prejeli v gradivu za sejo.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP: Potrdi se Poročilo o uresničevanju Letnega delovnega načrta za šolsko leto
2013/14.
K 5. točki dnevnega reda
Pomočnica ravnateljice je obširno predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/15, ki
so ga člani prejeli v gradivu za sejo.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP: Potrdi se Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/15.
K 6. točki dnevnega reda
Predstavniki skupin so podali kratka poročila z roditeljskih sestankov, na katerih so
vzgojiteljice predstavljale načrtovano delo za šolsko leto.
K 7. točki dnevnega reda
Prisotni so imeli nekaj pripomb, ki so se nanašale na Letni delovni načrt in drugo.
 Praznovanje rojstnih dni, obdarovanje otrok ob novem letu, obveščanje staršev ob
daljših odsotnostih vzgojiteljev je bilo določeno že lani, je povedala Katja Černuta.
 Ponovno je bil poudarjen pomen sprotnega reševanja morebitnih problemov najprej
z vzgojiteljico in šele potem na drugih nivojih. Prav tako se ne morejo člani sveta
staršev ukvarjati s problemom, ki ga ima morda samo en.
 Ravnateljica je pojasnila, kako je trenutno urejeno nadomeščanje vzgojiteljice v
Drežnici.
 Izpostavljen je bil problem plačevanja prevozov na abonma za zunanje oddelke.
Iskalo se bo možnosti oblikovanja posebnega sklada.
 Starši na zunanjih oddelkih niso dovolj dobro obveščeni o ponudbi dodatnih
programov, ki jih lahko obiskujejo v centralnem vrtcu.
 Urško Četrtič je zanimalo, koliko otrok s podružnice se mora udeležiti letovanja, da
bi jih spremljala njihova vzgojiteljica. Ravnateljica je povedala, da spremstvo








zagotovljeno v skladu s pogoji, ki jih morajo vzgojitelji izpolnjevati (vaditelji
plavanja), in s samo organizacijo dela v vrtcu.
Na roditeljskem sestanku najstarejše skupine je bila omenjena možnost tabora.
Starši bi se odločili za to možnost, če bi bil predstavljen program. Pomočnica
ravnateljice za vrtec je povedala, da bo tabor organiziran, če bodo organizatorke
dobile ustrezen prostor za to. Predvidena lokacija (Most na Nadiži) je namreč
trenutno neustrezna.
Če kdo od staršev želi v vrtcu predstaviti svoj poklic, hobi, naj se obrne na
vzgojiteljico ali pomočnico ravnateljice za vrtec. Izkušnje iz lanskega leta so bile
dobre in tako starši kot vrtec si takega sodelovanja želimo.
Predsednica sveta staršev je priporočila obisk ribogojnice, ki bi ga po možnosti
obiskali tudi otroci s podružnice. Ravnateljica je predlagala, da bi združili dve
dejavnosti in s tem prihranili pri prevozu otrok. Postavlja se vprašanje, kako
organizirati kosilo za večje število otrok. V vrtcu bodo preverili, ali bi lahko otroci
pojedli kosilo v jedilnici in se potem vrnili na zunanje oddelke.
Predsednica sveta staršev je izpostavila problem varnosti vrtca. Ker varnostni
sistem zapiranja vrat zaradi tehničnih napak še ne deluje, je potrebno zagotoviti
maksimalno varnost s fizičnim zapiranjem vrat in boljšim nadzorom v času
prihajanja otrok v vrtec oziroma v igralnico. Ravnateljica bo ponovno pozvala
ustanovitelja, da od izvajalcev zahteva končanje del, zaposleni v vrtcu pa bodo
poskrbeli, da bodo vmesna vrata zaprta.

Seja je bila zaključena ob 19.30.

Zapisala:
Martina Kenda, pomočnica ravnateljice za vrtec

Overitelj zapisnika:
Leon Četrtič, član Sveta staršev vrtca

Predsednica Sveta staršev vrtca:
Katarina Mole

