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ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV VRTCA »MARTIN KRPAN« CERKNICA
dne, 20.3.2013 ob 18.00 uri

Prisotni člani sveta staršev: glej listo prisotnosti.
Ostali prisotni: ravnatelj vrtca mag. Gvido Cigale, pomočnica ravnatelja Dušanka Drobnič, vodja enote
Grahovo Andraž Caserman.

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

Določitev zapisnikarja in potrditev dnevnega reda.
Pregled zapisnika zadnje seje.
Poročilo o poslovanju Vrtca »Martin Krpan« Cerknica v letu 2012.
Predlogi vodstva in staršev za investicije v letu 2013.
Delavnica – sodelovanje staršev in zaposlenih v vrtcu.
Predlogi, pobude, vprašanja.

1. Ad.: Določitev zapisnikarja
Soglasno se sprejme sklep, da zapisnik piše Aleša Gantar Ileršič. Na predlog predsednika komisije, se
spremeni zaporedje točk dnevnega reda, in sicer se delavnica prestavi na zadnje mesto.
2. Ad.: Pregled zapisnika zadnje seje
Zapisnik 2. seje Sveta staršev je bil soglasno sprejet.
3. Poročilo o poslovanju Vrtca »Martin Krpan« Cerknica v letu 2012
Vrtec je dobro posloval in zaključil leto pozitivno. Na internetni strani Vrtca imate povezave do:
Poročilo o inventuri in Poslovno poročilo Vrtca »Martin Krpan« za leto 2012, kjer si lahko podrobno
preberete vsa poročila.
Ravnatelj se je v imenu vrtca tudi zahvalil vsem staršem za potrpljenje pri čakanju na odločbe o višini
plačila za varstvo otrok v letu 2012. V veliki večini so se zadeve uredile in poračuni poravnali. Problem je
pri odločbah, na katere so se starši pritožili, saj CSD počasi rešuje pritožbe na odločbe.

Ravnatelj je izpostavil še eno opozorilo, namreč v vrtcu nimajo vpogleda v to, kdo je odločbe za znižano
plačilo vrtca oddal in kdo je na to pozabil! Starši so za to odgovorni sami! Vodstvo vrtca pa razmišlja, da
bi v sodelovanju s CSD-jem, prevzelo vlogo obveščanja staršev o roku za oddajo vloge za znižano plačilo
vrtca.

4. Ad.: Predlogi vodstva in staršev za investicije v letu 2013
S strani vrtca so bili podani predlogi za investicije:
Enota Rakek: ureditev kamnite ograje; preplastitev tal pod nadstreškom, pomembno predvsem
za otroke prve starostne skupine; namestitev snegobranov na nadstrešku;
Enota Grahovo: izboljšanje varnosti pri vhodu v vrtec in prehodu na igrišče; dodatno igralo s
toboganom za otroke prvega starostnega obdobja; ureditev senčenja igrišča, saj že zasajena drevesa ne
nudijo sence;
Enota Cerknica: nakup prenosnih računalnikov za vzgojiteljice, za potrebe priprav na delo.
Investicije je svet staršev podprl in potrdil.

5. Ad.: Predlogi, pobude, vprašanja
Izpostavljen je bil problem dostopa do šole in vrtca na Rakeku v dežju in snegu, saj starši parkirajo avte
na pločniku. Montaža količkov ne pride v upoštev, ostane opozarjanje na prepovedano parkiranje na
pločniku.
Postavljeno je bilo vprašanje, kako je s pobudo za organiziranje poldnevnega varstva. Ravnatelj je
povedal, da se spomladi načrtuje sestanek z vsemi zainteresiranimi starši! So pa postavljeni že določeni
kriteriji tudi s strani ustanovitelja zavoda: dokler so otroci na čakalni listi za redni program, skrajšanega
programa ne bo; za oblikovanje skupine s krajšim varstvom, bi moralo biti prijavljenih 19 otrok; krajše
varstvo v smislu, da otrok ostane v skupini, kjer se varuje zdaj, ter odide domov po kosilu, ne bo možno.
Kakor že rečeno, bo organiziran sestanek s starši, kjer se bo doreklo vse možnosti za to obliko varstva.
Postavljeno je bilo vprašanje ali je možno v primeru, da imate v vrtcu dva ali več otrok, dobiti samo eno
položnico, saj se s tem znižajo stroški bančnih provizij. To lahko uredite! Pokličite v tajništvo ali se osebno
oglasite, vrtec namreč potrebuje vaše privoljenje.
Podan je bil predlog za poučevanje tujega jezika v popoldanskem času ali celo, da bi otroke v
dopoldanskem času obiskal nekdo, ki mu slovenščina ni materni jezik, in jih poučeval. Vodstvo vrtca je
odgovorilo, da so v dopoldanskem času zavezani kurikulumu, zato načeloma ta opcija odpade. Če bi se
organiziral tečaj v popoldanskem času, načeloma nimajo nič proti, so pa opozorili, da hitro pride do
pojava raznih interesov in delavnic, ki otroka tudi hitro preobremenijo.
Podan je bil predlog, da bi vzgojiteljice že med letom objavljale slike na internetu, da bi starši lahko
gledali in tiskali slike. Odgovor vodstva vrtca je bil, da se morajo vzgojiteljice najprej posvetiti otrokom,
potem pripravam na delo in objavam na oglasnim deskam….če bi jih obremenili še s tem, bi zagotovo
trpelo osnovno delo, zato bi pobudo zavrnili z obrazložitvijo, da starši dobijo na koncu šolskega leta
spominski CD z vsemi slikami.
Postavljeno je bilo vprašanje ali bo v vrtcu organizirano fotografiranje otrok. V vrtcu bo organizirano
skupinsko fotografiranje otrok! Slikanje portretnih fotografij se je izkazalo za izredno zamudno in naporno
za otroke, zato letos portretnih fotografij ne bo moč naročiti.
Podana je bila še pritožba, da določeni starši otroke pripeljejo samo zjutraj, iskati jih pridejo pa stare
mame, očetje….ki ne berejo oglasnih desk, zato se dogaja, da otrok naslednji dan nima s seboj naročenega

kombinezona ipd. Tu sta dve rešitvi, vzgojiteljice morajo dati obvestila na oglasno desko kakšen dan prej,
starši, stari starši…., ki pridejo po otroka, pa morajo brati oglasne deske! Obveščanje staršev po emailu
zaenkrat ne pride v poštev. Je bil pa dan predlog, da v zimskem času, kadar je sneg in sonce, zimska
oblačila redno nosimo v vrtec, saj bodo otroci skoraj zagotovo šli na sneg.

6. Ad.: Delavnica
Za starše iz sveta je vodstvo vrtca pripravilo delavnico, s katero so hoteli v vrtcu pridobiti povratne
informacije o sodelovanju in komunikaciji med starši in vzgojitelji. Izpostavili so tri sklope: prednosti,
pomanjkljivosti in predlagane izboljšave. Starši so razdeljeni v tri skupine podali naslednje pohvale in
predloge:
Prednosti: spoznavanje med starši in vzgojitelji, sprotno obveščanje o otroku, spoznavanje lokalnih
kulturnih znamenitosti;
Pomanjkljivosti: vzgojiteljico vidimo samo zjutraj, ko ni časa za pogovor;
Izboljšave: skrajšanje uvajanja na 14 dni, predvsem zaradi dopustov; možnost uvajanja otrok v
mesecu avgustu;

V vrtcu bodo na podlagi informacij nadaljevali s pohvaljenim delom in izboljšali segmente, kjer so dobili
pripombe.

Seja se je zaključila ob 19.50h.
Sejo je vodil predsednik Sveta staršev Igor Karničnik.

Zapisnik je pisala Aleša Gantar Ileršič.

Cerknica, 20.3.2013

