ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV VRTCA »MARTIN KRPAN« CERKNICA
Zapisnik Sveta staršev Vrtca »Marin Krpan« Cerknica, z dne 13.9.2012 ob 17:00 uri v prostorih
Vrtca Cerknica, Cesta na jezero 17 v Cerknici.

PRISOTNI: predsednik g. Igor Karničnik in člani sveta staršev, glej seznam prisotnih
OSTALI PRISOTNI: g. ravnatelj mag. Gvido Cigale, pomočnica ravnatelja ga. Dušanka Drobnič
ODSOTNI: predstavnica staršev skupine Sončki, enota Grahovo
Predlagani dnevni red:
1. Poročilo o nadomestnih volitvah predstavnikov staršev v Svet staršev
2. Nadomestne volitve predstavnika v Svet vrtca »Martin Krpan« Cerknica
3. Organizacija dela v šolskem letu 2012/2013
4. Predlogi staršev za LDN vrtca »Martin Krpan« Cerknica za novo šolsko leto
5. Razno
Vsi prisotni so potrdili predlagani dnevni red seje. Potrebno je bilo določiti zapisnikarja seje.
Ravnatelj predlaga, da zapisnik piše predstavnik skupin 1. starostnega obdobja. Za zapisnikarico se
potrdi ga. Dunja Podlesnik, predstavnica skupine »Sončki« iz enote Cerknica.
K 1. točki
G. ravnatelj je povedal, da so izvolili predstavnike staršev v 7 skupinah.
K 2. točki
G. ravnatelj je povedal, da je potrebno izvoliti novega predstavnika Sveta staršev v Svet vrtca.
Dosedanja predstavnica, ga. Ferjančič, nima več otrok v vrtcu, tako da se je njeno sodelovanje v
Svetu vrtca prekinilo. G. ravnatelj je navedel še naloge Sveta vrtca, ki so: potrjevanje LDN,
potrjevanje poslovnega poročila, nadziranje in ocenjevanje dela ravnatelja, imenovanje ravnatelja,
potrjevanje načrta zaposlenih, idr.
Javila se je ga. Jelka Škrubej Širaj.
Sklep: Kandidatka je bila potrjena s podporo vseh prisotnih.
K 3. točki
G. ravnatelj je predstavil organizacijo dela za to šolsko leto, razdelitev oddelkov (več je
kombiniranih oddelkov v vseh enotah).
Prišlo je tudi do sprememb glede vodij enot. Novi vodje so: ga. Dušanka Drobnič v Cerknici, g.
Andraž Caserman v Grahovem in ga. Urška Juvančič na Rakeku.
Spremembe v organizaciji dela v enoti Cerknica, zaradi gradnje novega vrtca:
- Bivanje na prostem: narejen je razpored za uporabo preostalih zunanjih igralnih površin,
uporabljale se bodo druge zelene površine v bližini vrtca. Zaradi tega se bo priskrbelo dodatno
osebje.
V tem začetnem obdobju se bodo spremljali prihodi in odhodi staršev, nato se bo naredila analiza
le-tega. Morda se bodo pokazale tendence po prilagoditvah delovnega časa vrtca. Vodstvo vrtca

razmišlja, da bi odpiranje vrtca zjutraj opravljala vedno ista oseba. G. ravnatelj je opozoril, da naj
starši uporabljajo tisti vhod v vrtec, ki je določen za posamezne skupine.
Ga. pomočnica ravnatelja je podala svoje mnenje glede delovnega časa.
Predlog starša, da naj se delovni čas zamakne na kasnejši čas.
Odgovor g. ravnatelja je bil, da je spreminjanje delovnega časa kompleksno, potrebno je posebno
»dovoljenje« ustanovitelja (občine).
K 4. točki
G. ravnatelj je predstavil letni delovni načrt.
Posamezne točke LDN:
- Program v oddelkih:
Govorno – komunikacijske veščine otrok
Bivanje v skupinah
- Izboljšave na ravni vrtca:
Boljše sodelovanje vrtec – starši
….
- Vizija in vrednote:
Etični kodeks
….
- Druge vsebine v LDN
Mali sonček (program – razvoj gibanja)
Lutkovni abonma
Usposabljanje za samoevalvacijo
SIO
K 5. točki
Starši so postavili kar nekaj vprašanj ter podali predloge, pripombe.
5. Ali bi bilo možno otroka vključiti v vrtec za krajši čas (npr. 4 ure)?
Odgovor: Otrok je lahko v vrtcu 4 ure, vendar se obračuna ceno dnevnega programa. Za
krajši program trenutno ni dovolj zanimanja, organizacijsko in finančno pa je težko
izvedljivo. V vrtcih, kjer ta program izvajajo, je cena poldnevnega programa le nekaj nižja
od dnevnega
2. Ali so v cicibanove urice sprejeti vsi otroci?
Odgovor: Da, vsi otroci, ki so se prijavili v roku in so z naše občine.
3. Kakšen je pogoj za sprejem otrok v skupine med šolskim letom?
Odgovor: (če se mesto sprosti) je prvi pogoj izpolnjevanje starostnega pogoja 11
mesecev, nato pa prednostni vrstni red.
4. Kako je z ograjo pri enoti Rakek v šoli? Vrata?
Odgovor: Zaenkrat ne kaže nič dobrega, ker se še nič ne dogaja na tem področju. Vrata,
ki vodijo iz igralnic, so požarna vrata in morajo imeti izvedeno odpiranje iz notranje strani.
Tako ostaja le povečana pozornost strokovnih delavcev.
5. Pripomba starša: da bi se na spletni strani občine Cerknica ali Vrtca Cerknica objavili podatki o
zasebnikih v občini, ki ponujajo varstvo.
6. Pripomba starša: da bi se uredil prehod čez cesto pred vhodom v enoto Grahovo.

7. G. ravnatelj je podal še podatke o številu otrok na čakalni listi in sicer je 29 otrok v 1. starostni
skupini (otroci, ki bodo 11 mesecev dopolnili oktobra) in 8 otrok v 2. starostnem obdobju. Kar se
tiče gradnje vrtca, pa je rok za uporabno dovoljenje avgust 2013.
Seja se je zaključila ob 18:08 uri.
Sejo je vodil predsednik sveta staršev:
g. Igor Karničnik
Zapisnik je pisala:
ga. Dunja Podlesnik
Cerknica; 30. september 2012

