Vrtec ''Martin Krpan'' Cerknica
Cesta na Jezero 17
1380 Cerknica
Slovenija

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV VRTCA »MARTIN KRPAN« CERKNICA
dne, 25.10.2011 ob 18.00 uri

Prisotni člani Sveta staršev: 19 predstavnikov
Ostali prisotni: ravnatelj mag. Gvido Cigale, pomočnica ravnatelja Dušanka Drobnič

Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Določitev zapisnikarja
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Pregled sklepov zadnje seje
Volitve predsednika Sveta staršev
Volitve predstavnika staršev v Svet Vrtca »Martin Krpan« Cerknica
Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta Vrtca »Martin Krpan« Cerknica za šolsko leto
2010/2011
7. Mnenje k predlogu Letnega delovnega načrta Vrtca »Martin Krpan« Cerknica za šolsko leto
2011/2012
8. Predstavitev rezultatov Vprašalnika za starše
9. Predlogi, pobude, vprašanja
1. Ad.: Določitev zapisnikarja
Soglasno se sprejme sklep, da zapisnik piše Aleša Gantar Ileršič.
2. Ad.: Obravnava in sprejem dnevnega reda
Na predlog se v dnevnem redu spremenijo zaporedja točk, in sicer se volitve predsednika Sveta
staršev in volitve predstavnika staršev v Svet vrtca »Martin Krpan« Cerknica prestavijo na konec, pred 9.
točko, kar svet staršev soglasno sprejme.
3. Ad.: Pregled sklepov zadnje seje
Pregled sklepov z 2. seje Sveta staršev z dnem, 22.3.2011.
VARNOST V VRTCU: V vrtcu so zaradi kraje plenic poostrili nadzor nad vhodi in izhodi iz vrtca, tako,
da so zmanjšali število izhodov. Po določeni uri so tako nekateri izhodi zaklenjeni.
LEŢEČI POLICAJI: Predlog glede postavitve leţečih policajev pred vrtcem je bil na Svetu za preventivo
v cestnem prometu zavrnjen, saj se v kratkem pričakuje gradnja novega vrtca.

OBJAVA ZAPISNIKOV S SEJ NA INTERNETU: Predlog je bil sprejet, tako da lahko zapisnike s sej
preberete tudi na internetni strani vrtca.
REZERVACIJA ČEZ CELO LETO: Podan je bil predlog, da bi se rezervacija mesta v vrtcu in
posledično niţje plačilo lahko uporabljala kadarkoli v letu. Predlog je bil zaenkrat s strani ustanovitelja
zavrnjen, bo pa ob spremembi cen programov posredovan na Občinski svet.
Zapisnik Sveta staršev je bil soglasno sprejet.
Soglasno je bil sprejet tudi zapisnik 1. Korespondenčne seje sveta staršev z dnem, 3.5.2011.
6. Ad.: Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta Vrtca »Martin Krpan« Cerknica za
leto 2010/2011.
Pri poročilu o realizacije LDN je bila podana pripomba glede individualnega izobraţevanja strokovnih
delavk vrtca, saj se le-tega naj ne bi vse udeleţevale. Pripomba zadeva predvsem računalniško
opismenjevanje, ki ga nekatere starejše delavke ne obvladajo. Ravnatelj je odgovoril, da se bodo v vrtcu
potrudili za enakovredno izobraţevanje vseh zaposlenih.
Ravnatelj je tudi poudaril, da se v vrtcu trudijo, da bi bila moţna prisotnost svetovalke in specialne
pedagoginje v vseh treh enotah.
Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za leto 2010/2011 je bilo soglasno sprejeto.
7. Ad.: Mnenje k predlogu Letnega delovnega načrta Vrtca »Martin Krpan« Cerknica za
šolsko leto 2011/2012
Letni delovni načrt si lahko v celoti preberete na internetni strani vrtca.
Novost je med obogatitvenimi dejavnostmi, kjer prek izmenjav vzgojiteljev in organiziranih delavnic
otrokom nudijo moţnost izbire udejstvovanja glede na njegove ţelje.
PREDVIDENE INVESTICIJE:
CERKNICA: Nujna vzdrţevalna dela. RAKEK: Urejanje zunanjega igrišča. GRAHOVO: Urejanje
varnega prehoda na igrišče, zasaditev dreves in postavitev senčil na zunanjem igrišču.
Podane pripombe in predlogi: Podano je bilo vprašanje ali bo tudi letos pevski zbor kot oblika
popoldanske dejavnosti. Vrtec tega letos ne nudi.
Poudarjeno je bilo, naj se otrok ne zasiči preveč s popoldanskimi dejavnostmi, saj je ţe dopoldne v vrtcu
zelo aktivno in otroci imajo popoldne čas vse to podoţiveti.
8. Ad.: Predstavitev vprašalnika za starše:
Prejeto je bilo 148 odgovorov, kar predstavlja 1/3 staršev, ki imajo otroke v vrtcu. 90% staršev, ki so
odgovorili na vprašalnike, je zadovoljnih z delovanjem vrtca.
Povzetki iz prejetih odgovorov:
ORGANIZACIJA GOVORILNIH UR: Podana je bila pripomba s strani staršev, ki imajo v vrtcu dva ali
več otrok, saj se dogaja, da so govorilne ure istočasno. Vodstvo vrtca je vzelo pripombo v razmislek,
čeprav so zadnje govorilne ure organizirali v petih dnevih, tako razmišljajo, da bi bilo potrebno govorilne
ure organizirati v štirinajstih dneh, da bi se izognili prekrivanju časovnih terminov.
OBVEŠČANJE O NALEZLJIVIH BOLEZNIH: Podana je bila pripomba o nezadostnem obveščanju s
strani vrtca v primeru nalezljivih bolezni. Vrtec izvaja politiko, da se najprej obvešča na ravni skupine,
potem na ravni oddelka. V vrtcu ne smejo napisati diagnoze bolezni, ker za to niso pristojni, lahko

napišejo samo simptome, ki so opaţeni pri otrocih, kar tudi redno izvajajo. Izpostavil se je problem
staršev, ki v varstvo pripeljejo bolne otroke.
NEZADOVOLJSTVO STARŠEV: Pripombe na delovanje vrtca, razvidne iz vprašalnika, zadevajo
dejavnosti otrok, ki v vrtcu ne spijo. Vodstvo vrtca odgovori, da je za te otroke lepo poskrbljeno, imajo na
voljo umirjene dejavnosti, ki ne motijo spečih otrok.
Več časa bi morali preţiveti na prostem. To je problem na Rakeku, kjer ni igrišče varovano z ograjo in
trenutno ni igral. Odgovor vrtca je, da bodo nova igrala v kratkem.
Pripomba na pogosto menjavo kadrov. Vodstvo vrtca poda odgovor, da jim kadrov manjka, a se trudijo,
da v določeni skupini otrok menjavo opravijo vedno z isto osebo, tako, da se otroci navadijo tudi na to
osebo. Zjutraj in popoldne naj bi bila vedno ista oseba, torej sprejemanje in oddajo otrok opravlja oseba
na katero so otroci navajeni.
Higiena sanitarij v enoti Cerknica. Čiščenje sanitarije je redno, je pa res, da ob deţju iz sanitarij zaudarja.
Glede tega v vrtcu ne morejo storiti ničesar.
4. Ad.: Volitve predsednika Sveta staršev
Za predsednika Sveta staršev je bil soglasno sprejet Igor KARNIČNIK.
Podan je bil predlog uskladitve staršev s Svetom staršev. Na to so predstavniki staršev posameznih skupin
odgovorili, da lahko starši, katerih predstavniki so, nanje pisno ali kako drugače kadarkoli naslovijo
predlog ali pripombo in posebna organizacija komunikacije ni potrebna.
5. Ad.: Volitve predstavnika staršev v Svet Vrtca »Martin Krpan« Cerknica
Za predstavnika staršev v Svetu Vrtca je bila soglasno sprejeta Maja ZIDAR.
9. Ad.: Predlogi, pobude, vprašanja
Podano je bilo vprašanje, kako je s prisotnostjo tretje osebe, če je prisotnih vseh 14 otrok. V skupini je 14
otrok normativ, tako da sta dve osebi dovolj, a se v vrtcu trudijo, da je posebej v uvajalnem obdobju
najmlajših prisotna tudi tretja oseba.
Podana je bila pripomba na javno razsvetljavo v okolici vrtca, saj je zjutraj čista tema. Vodstvo vrtca bo
opozorilo Komunalo Cerknica na nedelujoče luči.
Podan je bil predlog pri pomoči projekta Slovenski zajtrk, a to ni potrebno, saj je projekt voden na drţavni
ravni.
Za igrala v enoti Rakek ne bo javnega razpisa, ker višina investicije tega ne zahteva.
Vrtec bo podal javni razpis za dobavo hrane.
Obrazci za zniţano plačilo vrtca bodo na voljo po 1.12.2011.
Podan je bil predlog, da se v vrtcu pripravi delavnica ali kako drugače predstavi otrokom in vzgojiteljem
disleksijo. Pomembna je zgodnja diagnoza, prav tako pa bi otroci spoznali drugačno percepcijo sveta ,
četudi sami nimajo disleksije, bi jim to obogatilo doţivljanje in izraţanje.
Podan je bil predlog glede delovnega časa vrtca, in sicer da bi se podaljšal do 17.00h. Odgovor je, da
statistično gledano ni dovolj prisotnosti po 16.30h, da bi to uvedli. Ravnatelj opozori, da starši na
vprašalnik ob začetku leta o prisotnosti otrok v vrtcu ne pišejo realnih odgovorov! Prav tako opozori, da
otrok ne sme biti v vrtcu več kot 9 ur! Glede na današnje delovne čase se v vrtcu zavedajo, da določeni
starši, ki nimajo svojcev, ne morejo priti po otroke prej, zato tovrstne probleme rešujejo na individualni
ravni.

Podan je bil predlog oglasne deske za starše, kjer bi lahko puščali oglase za prodajo ali podarjanje oblačil in
opreme za otroke. Zaenkrat predlog ni bil sprejet, saj zahteva veliko organizacije.
Podana je bila pripomba na vnašanje sladkarij v vrtec. Problem naj se rešuje na ravni oddelkov, kjer se to
pojavlja. Sladkarije naj se prinesejo le ob rojstnih dnevih ob predhodnem strinjanju vseh staršev na
govorilnih urah.

Seja se je zaključila ob 20.40h.

Sejo je vodil:
Ravnatelj vrtca
Mag. Gvido Cigale

Zapisnik pisala:
Aleša Gantar Ileršič

