VRTEC PRI OŠ KOBARID
SVET STARŠEV VRTCA
ŠOL. LETO 2016/17

ZAPISNIK 1. SEJE,
ki je bila 20. 9. 2016 ob 17. uri v zbornici Vrtca Kobarid

Prisotni člani sveta staršev vrtca: Rebeka Balažić Tonkli, Petra Testen, Ana Koren, Jasmina Manfreda
Mašera, Iris Čebokli, Suzana Stres, Katarina Mole, Leon Četrtič.
Opravičeno odsotni člani sveta staršev vrtca: Katja Kutin Uršič, Mirjam Bizjak, Ines Fon.
Ostali prisotni: Melita Jakelj (ravnateljica), Martina Kenda (pomočnica ravnateljice za vrtec).

Ravnateljica je kot sklicateljica prve seje sveta starše navzoče pozdravila. Sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Konstituiranje Sveta staršev vrtca za šol. leto 2016/17
Potrditev Poročila o uresničevanju Letnega delovnega načrta vrtca za 2015/16
Potrditev Letnega delovnega načrta vrtca za 2016/17
Poročanje članov o roditeljskem sestanku
Predlogi in vprašanja

K 1. točki
Člani sveta staršev so bili imenovani na roditeljskem sestanku 30. 8. 2016. Za predsednico je bila
predlagana Katarina Mole, za namestnika predsednice pa Leon Četrtič, ki sta to vlogo opravljala že v
šolskem letu 2015/16. Prisotni člani sveta staršev vrtca so soglasno sprejeli SKLEPA: Predsednica
Sveta staršev vrtca za 2016/17 je Katarina Mole. Namestnik predsednice Sveta staršev vrtca za
2016/17 je Leon Četrtič.

K 2. točki
Vodenje seje je prevzela predsednica in prosila Martino Kenda za predstavitev poročila o
uresničevanju LDN za 2015/16. Ker so člani tako poročilo kot predlog LDN za 2016/17 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 šol. leto 2015/16.

K 3. točki
Martina Kenda je pojasnila spremembe v predlogu LDN za 2016/17, ki so bile vnesene po pošiljanju
gradiva članom sveta.

Na predstavljen dokument prisotni člani sveta staršev vrtca niso imeli pripomb. Soglasno je bil sprejet
SKLEP: Potrdi se Letni delovni načrt za šol. leto 2016/17.

K 4. točki
Prisotni člani sveta staršev so podali poročila o roditeljskem sestanku, ki je bil 30. 9. 2016. V
posameznih skupinah ni bilo bistvenih pripomb.
V skupini Metuljčki so starši izrazili željo po obročnem odplačevanju letovanja otrok. Dogovorili so se,
da bodo v decembru starši izvajali različne dejavnosti v vrtcu.
Ana Koren je predlagala, da bi zjutraj namesto piškotov otrokom raje ponudili sadje.
Iris Čebokli je po pogovoru z več starši predlagala, da bi na oglasnih deskah skupin objavljali kratke
zapise o dejavnostih, ki se izvajajo v vrtcu, da bi imeli starši boljši vpogled v dogajanje v skupini.
Prosila je, če bi bili lahko roditeljski sestanki tako organizirani, da bi se starši, ki imajo dva otroka v
vrtcu, lahko udeležili roditeljskega sestanka v obeh skupinah.
V skupini Gosenice so se dogovorili za dodatno dejavnost angleščino in da bodo govorilne ure prvi
ponedeljek v mesecu.
V skupini Medvedki se je pojavila dilema okrog obiska starih staršev v vrtcu, vendar niso mogli zavzeti
enotnega stališča. Nekateri starši so bili namreč mnenja, da so otroci, katerih stari starši se teh
delavnic ne morejo udeležiti iz različnih razlogov, prikrajšani.

Seja je bila zaključena ob 18.30.

Zapisala:
Martina Kenda

Overitelj zapisnika:
Leon Četrtič

Predsednica sveta staršev vrtca:
Katarina Mole

