POLJE 4, 2391 PREVALJE
SLOVENIJA
T: 0038628234500
F: 0038628234501
M: o-fgprevalje.mb@guest.arnes.si
W: os-prevalje.mojasola.si

Datum: 24. 9. 2018

Zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtca Prevalje
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
3. Izvolitev predsednika in zapisnikarja Sveta staršev Vrtca Prevalje za šolsko leto 2018/2019.
4. Seznanitev s predstavnikom staršev v Svetu zavoda.
5. Izvolitev predstavnika vrtca v Šolski sklad.
6. Seznanitev z Letnim delovnim načrtom Vrtca Prevalje 2018/2019 in potrditev
nadstandardnih dejavnosti (pomočnica ravnateljice Ana Buhvald Pori).
7. Predstavitev rezultatov Ankete o zadovoljstvu staršev (junij 2018).
8. Razno.
Seja se je začela ob 17:00.
K 1.
Sklep 1: Prisotnih je 12 od 14 predstavnikov. Svet staršev je sklepčen.
Glej prilogo 1 (Lista prisotnosti)
K2.
ga. Buhvald Pori je predstavila dnevni red.
Sklep 2: Vsi člani Sveta staršev se strinjajo z dnevnim redom.
K3.
Sklep 3: Za predsednico Sveta staršev je bil predlagana in z dvigom rok potrjena ga. Tjaša
Slatinšek. Za namestnika predsednice je bil predlagan in z dvigom rok potrjen g. Marko
Ogorevc.
Sklep 4: Zapisnikar je g. Samo Lipovnik.
K4.
ga. Buhvald Pori je povedala, da je mandat predstavnika staršev v Svetu zavoda vezan na
vključenost otroka v vrtec. Predstavnik je g. Tadej Pačnik.
Sklep 5: Svet staršev se je seznanil z predstavnikom v Svetu zavoda.

K5.
Sklep 6: Za predstavnika staršev vrtca je v Šolski sklad je predlagana in potrjena ga. Almedina
Hadžić.
K6.
ga. Ana Buhvald Pori je predstavila Letni delovni načrt Vrtca za šolsko leto 2018/2019,
projekte in dejavnosti, ki se bodo v vrtcu izvajali. LDN bo objavljen na spletni strani vrtca.
Sklep 7: Elektronski naslovi predstavnikov v Svetu staršev bo objavljen na spletni strani vrtca.
Sklep 8: Svet staršev se je strinjal, da se skupinsko fotografiranje izvede preko zunanjega
fotografa.
Sklep 9: Svet staršev se je seznanil z Letnim delovnim načrtom Vrtca Prevalje 2018/2019 in
potrdil nadstandardne dejavnosti.
ga. Ana Buhvald Pori je predstavila tudi brezplačne dejavnosti, ki jih izvajajo vzgojiteljice.
ga. Ana Buhvald Pori je predstavila dodatne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji dejavnosti, so
plačljive in/ali delno sofinancirane s strani občine.
Sklep 10: Svet staršev je potrdil, da se strinja z izvedbo dodatnih dejavnosti v dopoldanskem
času.
K7.
ga Buhvald Pori je predstavila rezultate Ankete o zadovoljstvu staršev, ki se je izvajala junija
2018.
Predstavila je tudi predloge, želje, pobude in ideje, ki so jih starši pisali v anketi.
Sklep 11: Svet staršev se je seznanil z rezultati ankete.
K8.
ga. Gostenčnik je predlagala, da bi tudi na vrtcu Leše naredili bralni hladilnik.
ga. Pudgar je pohvalila projekt »V objemu besed«. ga Buhvald Pori je povedala, da ga bodo
poskusili ponovno uvesti, če bo priložnost za to.
ga. Ana Buhvald Pori je spomnila, da lahko starši prinesejo odpadni papir za risanje.
ga. Ana Buhvald Pori je spomnila, da je v preddverju skrinjica predlogov, pripomb in idej.
Starši so vprašali kako je s prikolico na enem izmed parkirišč pred vrtcem. Ga Buhvald Pori je
pojasnila, da sta dve parkirni mesti last soseda in posledično lahko ima tam parkirano karkoli,
tudi prikolico.
Starši so predlagali, da bi bolje obveščali o tem, kje so otroci po tem ko se skupine
združujejo.
g. Marko Ogorevc je pohvalil hrano in kuharice. Starši so se strinjali.
ga. Ana Buhvald Pori je opozorila na bolezni in apelira na starše, da se držijo dogovorov in
priporočil o ravnanju ob prvih znakih bolezni.
Omenila je še dobrodelni tek Karitas v četrtek 4. 10. 2018. in strokovno ekskurzijo
vzgojiteljic, ki bo 28. in 29 . 9. 2018.
Seja Sveta staršev se je zaključila ob 18:15 uri.
Priloge:
1. Lista prisotnosti
Zapisnik: Samo Lipovnik

Predsednica: Tjaša Slatinšek

