Zapisnik 2. seje sveta staršev v šolskem letu 2010/2011
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Določitev zapisnikarja ter obravnava in sprejem delovnega reda
Pregled zapisnika s 1. seje sveta staršev
Poročilo o poslovanju vrtca v letu 2010
Informacije o gradnji novega vrtca
Ukrepi za povečanje varnosti v vrtcu (preprečevanje kraj)
Praznovanje petdesetletnice vrtca
Predlogi, pobude, vprašanja

1. točka
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

2. točka
 Kombinirani oddelki v vrtcu Grahovo: vzgojno izobraževalni program se izvaja
kvalitetno, kombinirani oddelki verjetno ostajajo zaradi normativov, ki onemogočajo
drugačno razporeditev otrok.
 Vrtec Rakek (oddelki v šoli): problem je oddaljenost sanitarij. Rešitve zaenkrat ni.
Otroci so se prilagodili nastali situaciji
 Otroci z nalezljivimi boleznimi v vrtcih: Vzgojitelji obveščajo starše po predpisanih
protokolih. Tej temi se bo posvečalo več časa na roditeljskih sestankih na začetku
šolskega leta.
 Redarstva in kazni: Ravnatelj je govoril z njimi. Pove, če redarji opazijo otroški sedež
v avtu dajejo le opozorila. Starši ob tem predlagajo, da bi bili boksi za parkiranje
postavljeni poševno glede na pločnik.

3. točka
To točko je predstavil ravnatelj mag. Gvido Cigale, univ.dipl. psih..
Večje investicije, ki so realizirane v letu 2010:
a) nova peč v vrtcu Rakek
b) prenova prostorov
c) oprema novih oddelkov
d) zamenjava trajnega kotla v vrtcu
e) popravilo stebra
f) nov avto za razvoz hrane
g) pomivalni stroj v vrtcu Grahovo
h) sušilni stroj v vrtcu Rakek
i) popravilo oken
j) obnova strokovne knjižnice in računalniška izposoja knjig
Poslovno leto je bilo zaključeno s 5000€ presežka prihodkov nad odhodki.

4. točka
Gradbeno dovoljenje za gradnjo novega vrtca je bilo napisano. V kratkem bo objavljeno
javno naročilo za izvajalce gradnje vrtca.

5. točka
Pojavlja se problem kraje plenic (I. starostna skupina) v vrtcu Cerknica. Ravnatelj pove, da se
stvari zaklepa in da bodo vzgojiteljice še bolj pozorne.

6. točka
Izvedba 50 letnice vrtca bo od 16.5. 2011- 20.5.2011 in sicer:
 16.5.2011: otvoritev razstave starostne skupine 3-6 let, ki bo potekala po vsej Cerknici
(oddelki iz Cerknice in Grahovega)
 srečanje z upokojenimi delavci vrtca
 slovesni svet vrtca
 20.5.2011: Krpanove igre, ki bodo potekale na igrišču vrtca v Cerknici
V ta namen se bodo pripravile tudi zloženke (glavni mejniki vrtca)

7. točka
a) Poiskati načine, kako pritegniti sponzorje za petdesetletnico vrtca. Predlog je bil sprejet.
b) Predlog: Ležeči policaji pred vrtcem v Cerknici. Predlog je bil sprejet. Predlog se bo predal
županu in svetu za preventivo in zaščito.
c) S strani staršev je bil predlog, da se zapisnik sveta staršev da na spletno stran vrtca. Predlog
je bil sprejet
d) Predlog: posredovanje predloga ustanovitelju vrtca, da bi znižal plačilo vrtca staršem,
katerih otrok je dalj časa odsoten. Predlog je bil sprejet
e) Ravnatelj predlaga, da se presežek nad odhodki (5000 eur) investira v nujna vzdrževalna
dela v vrtcu Rakek in sicer beljenje in adaptacija igrišča in pa tudi v vrtcu Grahovo beljenje in
druga manjša dela. Predlog je bil sprejet.
Zaključek seje sveta staršev ob 19.30
Zapisala: Aleksandra Potisek Križ

Cerknica, 22.3.2011

