Vrtec pri OŠ Simona Gregorčiča Kobarid
Gregorčičeva 18a
5222 Kobarid

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV VRTCA,
ki je bila 1. marca 2016 ob 17. uri v zbornici vrtca.

Prisotni člani sveta staršev vrtca: Nevenka Bandulić, Klavdija Berginc, Mirjam Bizjak, Leon Četrtič,
Rajko Faletič, Meta Klavora, Anja Koren, Ana Likar, Katarina Mole, Petra Testen
Odsotni člani sveta staršev vrtca: Robert Rutar, Katja Fon Bric
Ostali prisotni: Melita Jakelj, ravnateljica, Martina Kenda, pomočnica ravnateljice za vrtec

Sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Analiza ankete
3. Informacije o načrtovanih aktivnostih v vrtcu
4. Predlogi in vprašanja

K 1. točki dnevnega reda
Predsednica Sveta staršev vrtca Katarina Mole je na kratko povzela zapisnik prve seje Sveta staršev.
Zapisnik 1. seje Sveta staršev vrtca je bil soglasno potrjen.

K 2. točki dnevnega reda
Pomočnica ravnateljice za vrtec Martina Kenda je predstavila rezultate ankete, ki se je izvajala v
vrtcu. Rezultati ankete so podrobneje predstavljeni v prilogi.
Izpostavljen je bil problem prehrane v jaslih v podružnici Drežnica saj le-ta ni dovolj prilagojena
starosti otrok.
Pomočnica ravnateljice za vrtec Martina Kenda je povedala, da bodo starši glede odpiralnega časa
vrtca s strani vrtca dobili še eno anketo, ki ne bo anonimna.
Ravnateljica Melita Jakelj je povedala, da naj bi bil nadstrešek zgrajen do septembra ter da naj bi bile
podružnice vrtca obnovljene v roku 3-4 let.

K 3. točki dnevnega reda
Pomočnica ravnateljice za vrtec Martina Kenda nas je seznanila z načrtovanimi aktivnostmi v vrtcu:








roditeljski sestanek, sreda 9.3.2016, najprej skupno, nato po skupinah
predavanje za starše v šoli (katerega se lahko udeležijo tudi starši vrtčevskih otrok), torek
8.3.2016; predaval bo terapevt Miha Kramli: BREZ SODOBNE TEHNOLOGIJE NE GRE…
predavanje za starše v vrtcu, torek 5.4. 2016; predaval bo Sebastjan Kristovič
roditeljski sestanek za starše otrok iz skupine Ježki in Medvedki, torek 5.4.2016;
starši bodo podrobneje seznanjeni z obiskom Kekčeve dežele in letovanjem na Debelem rtiču
vpis v vrtec bo potekal konec marca (predvidoma 21.3.-31.3.2016)
prvi roditeljski sestanek bo za prvi vpis v mesecu juniju, za ostale zadnji teden v avgustu

K 4. točki dnevnega reda
Nevenka Bandulić je povedala, da se je pogovarjala s predstavniki krajevne skupnosti Breginj o
popravilu napušča. Ker gre za delo na višini, se le-to ne more izvršiti v obliki delovne akcije.
Ravnateljica Melita Jakelj je povedala, da bodo za popravilo napušča najeli ustrezne delavce.
Leon Četrtič je opozoril na neustrezno ravnanje ene izmed vzgojiteljic. Sprožili so se ustrezni postopki
in ukrepi.

Seja je bila zaključena ob 19.00

Zapisala:
Mirjam Bizjak

Overiteljici zapisnika:
Meta Klavora

Predsednica Sveta staršev vrtca:
Katarina Mole

