Vrtec pri Osnovni Šoli
Simona Gregorčiča Kobarid

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV VRTCA,
ki je bila 22. septembra 2015 ob 16. uri v zbornici vrtca.

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

Ravnateljica je pozdravila prisotne in pojasnila, da sklic prve seje sveta staršev opravi
ravnatelj.
Sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:
1. Konstituiranje Sveta staršev vrtca
2. Pregled zapisnika pogovora članov sveta staršev vrtca
3. Potrditev poročila o uresničevanju Letnega delovnega načrta vrtca za šol. leto
2014/15
4. Potrditev Letnega delovnega načrta vrtca za šol. leto 2015/16
5. Poročilo predstavnikov posameznih skupin z roditeljskega sestanka
6. Predlogi in vprašanja
K 1. točki
Predstavniki posameznih skupin v svetu staršev vrtca so se predstavili in povedali, kdo je
njihov namestnik.
Prisotni člani sveta staršev so na javnem glasovanju s sedmimi glasovi za izvolili predsednico
sveta staršev vrtca Katarino Mole, ki je tudi predstavnica staršev vrtca v svetu zavoda OŠ
Kobarid.
Prisotni člani sveta staršev so na javnem glasovanju s sedmimi glasovi za izvolili za
namestnika predsednice sveta staršev vrtca Leona Četrtiča.
S tem je bil svet staršev vrtca za šolsko leto 2015/16 konstituiran in predsednica je prevzela
vodenje seje.

K 2. točki
Na zapisnik zadnjega sestanka sveta staršev 31. 8. 2015 prisotni niso imeli pripomb in so ga
soglasno potrdili.

K 3. točki
Pomočnica ravnateljice za vrtec je na kratko predstavila Poročilo o uresničevanju Letnega
delovnega načrta za šolsko leto 2014/15, ki so ga člani sveta staršev vrtca prejeli v gradivu za
sejo.
Člani sveta staršev vrtca so soglasno potrdili Poročilo o uresničevanju Letnega delovnega
načrta za šolsko leto 2014/15.

K 4. točki
Pomočnica ravnateljice za vrtec je na kratko predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto
2015/16, ki so ga člani sveta staršev vrtca prejeli v gradivu za sejo.
Člani sveta staršev vrtca so soglasno potrdili Letni delovni načrt za šolsko leto 2015/16.

K 5. točki
Prisotni so povedali, da so na prvem roditeljskem sestanku dobili informacije o načrtovanem
delu v posamezni skupini.
Katarina Mole je izpostavila dobro pripravljen prvi roditeljski sestanek v skupini Delfinčki.
Leon Četrtič je poudaril, da je vzgojiteljica skupine Metuljčki staršem povedala, da načrtuje
delo v skladu s Kurikulom za vrtce in da bo poskrbljeno za vsa področja otrokovega razvoja.
Ana Likar je izrazila zadovoljstvo ob zaposlitvi vzgojitelja, ker je za otroke moški lik zelo
pomemben pri vzgoji.

K 6. točki
Nevenka Bandulić je vprašala, če so načrtovane investicije v notranjo opremo podružničnega
vrtca Breginj. Opažajo namreč zelo slabo stanje omar. Opozorila je, da so bila okna samo
delno zamenjana in da je napušč potreben popravila. Ravnateljica je povedala, da se bodo za
popravilo napušča dogovarjali z lokalnim društvom. Nevenka Bandulić je vprašala, če se bo
nabavilo še kakšno zunanje igralo.

Leon Četrtič je opozoril, da je asfalt pri bivši policiji položen tako, da je ob nalivih nastane na
parkirišču jezero, ker voda zastaja. Ravnateljica bo o tem obvestila Občino Kobarid.
Katarina Mole je vprašala, kako je z zbiranjem zamaškov. Pomočnica ravnateljice za vrtec je
rekla, da se bo nazaj namestilo koš za oddajo zamaškov.

Seja je bila zaključena ob 18.30.
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Martina Kenda
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Predsednica sveta staršev vrtca:
Katarina Mole

