Zapisnik sestanka Sveta staršev VVO Kobarid
24.9.2012 ob 17.uri v prostorih vrtca Kobarid
Prisotni:
- predstavniki Sveta staršev iz centralnega vrtca: Andraž Mašera, Boštjan Kragelj,
Stojan Lapajne, Bine Kurinčič in Katja Černuta; iz podružnice Breginj - Tanja Terlikar, iz
Drežnice – Jerneja Berginc in iz Smasti – Jana Skočir.
- ravnateljica Melita Jakelj
- predstavnici vrtca: Lenka Brus in Andreja Koren
Odsoten: - predstavnik staršev skupine Medvedki – Borut Skočir
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012
Letni delovni načrt za leto 2012/2012
Poročilo predsednice Sveta staršev za šolsko leto 2011/2012
Razno

Ad 1.
Predstavnica vrtca vzgojiteljica Lenka Brus je predstavila realizacijo letnega delovnega načrta
za šolsko leto 2011/2012 (poročilo je dostopno na spletni strani vrtca
http://www2.arnes.si/~osngsgvve/vrtec/dokument/porocilo_1112_vvo.pdf ) in predstavnike
staršev tudi seznanila, da so poleg zapisanih dejavnosti v poročilu, počeli še veliko drugih
stvari, za katere so pripravili tudi fotografije, ki naj bi se jih objavilo v posebnem šolskem
časopisu, ki pa zaradi daljše odsotnosti vodje vrtca Mateje Matajurc, žal še ni izšel.
Od enajstih prisotnih članov, je poročilo potrdilo 10 članov, en član je ostal vzdržan.
Poročilo je bilo s strani Sveta staršev vrtca potrjeno.
Ad 2.
Predstavnica vrtca vzgojiteljica Andreja Koren je predstavila letni delovni načrt za šolsko leto
2012/2013
(poročilo
dostopno
na
spletni
strani
vrtca
http://www2.arnes.si/~osngsgvve/vrtec/dokument/ldn_1213_vvo.pdf ) in poudarila glavne
spremembe glede na lansko šolsko leto 2011/12. V centralnem vrtcu je odprtih 5 polnih
skupin z vzgojiteljico in pomočnico/pomočnikom vzgojiteljice. Tako v centralnem vrtcu, kot
tudi po podružnicah je spremenjena kadrovska zasedba (vzgojiteljic in pomočni-c/kov
vzgojiteljic); v mesecu oktobru 2012, pa se bo tudi začasno zaposlilo novo vodjo vrtca, ker je
dosedanja vodja vrtca Mateja Matajurc na daljšem bolniškem in kasneje porodniškem
dopustu. Obogaten je tudi dodatni program vrtca, ki ga organizirajo in vodijo posamezne
vzgojiteljice in pomočnice/pomočnik vzgojiteljice,…
Predstavniki so imeli nekaj pripomb oziroma vprašanj na poročilo; nikjer v poročilu ni bilo
zaznati, da bi se v tem šolskem letu 2012/13 začel graditi nov vrtec, kar je bilo v prejšnjem
šolskem letu, predvsem s strani Občine Kobarid, kot lastnice vrtca, obljubljeno za šolsko leto
2012/13 oziroma za začetek gradnje marca 2013. Predstavniki bi želeli do naslednje seje

Sveta staršev, ki naj bi bila sklicana čez slab mesec (sredi oktobra 2012), vedeti kdaj
namerava Občina Kobarid začeti z gradnjo novega vrtca.
En predstavnik staršev naj bi bil tudi prisoten na seji Občine, ko se bo govorilo o temi gradnje
novega vrtca.
Od enajstih prisotnih članov, je poročilo potrdilo 10 članov, en član je ostal vzdržan.
Poročilo je bilo s strani Sveta staršev vrtca potrjeno.
Ad 3.
Predsednica Sveta staršev je predlagala, da se poročilo Sveta staršev za šol. leto 2011/2012
predstavi na naslednji seji Sveta staršev, kjer bo prisotna tudi nova vodja vrtca Kobarid.
Predstavniki staršev so se s predlogom strinjali.
Ad 4.
Pod temo razno so se odprla vprašanja glede pomanjkljivosti novega pravilnika vrtca, ki je šel
v veljavo v prejšnjem šolskem letu 2011/12 in se je na podlagi le tega tudi že sprejemalo in
zavračalo otroke v vrtec za šol. leto 2012/13.
Predstavnica staršev iz podružničnega vrtca Smas je podala kritiko na različne interpretacije
pravilnika in sprejemanja otrok, kjer je po njihovem mnenju imel za sprejem v podružnični
vrtec Smast, prednost otrok iz Kobariškega okoliša pred otrokom iz okoliša Smasti. Ta
določen primer bodo reševali starši otroka skupaj z ravnateljico in predstavnico Občine
Kobarid.
S tem primerom se odpre tudi dilema glede čakalne vrste otrok, ki niso takoj sprejeti v vrtec
oziroma kako najbolj ažurirati čakalno vrsto glede na spremembe, ki se odvijajo skozi leto.
Kako točno določiti pogoje in sprejem otrok mlajših od dveh let v podružnične oddelke,…
Pravilnik je potrebno dodelati, zato se od predstavnikov staršev pričakuje, da do naslednje
seje pripravijo predloge za spremembo oziroma dopolnitev pravilnika, ki se bo nadalje
obravnaval na Seji zavoda šole in kasneje na Občini Kobarid.
Glede na to, da predsednica Sveta staršev za šolsko leto 2011/12 Katja Černuta v novem
šolskem letu 2012/13 ni več članica Sveta staršev, se je s popolno večino izvolilo novega
predsednika Sveta staršev Bineta Kurinčič, ki pa bo tudi nasledil Katjo (ki prostovoljno
odstopa od funkcije člana predstavnikov staršev vrtca Sveta zavoda), kot član Sveta zavoda z
namestnico Jano Skočir, ki pa bo svojo funkcijo opravljala tudi v šol. letu 2012/13.
Do naslednje seje Sveta staršev si morajo vsi predstavniki staršev dobiti svojega namestnika,
ki ga v primeru odsotnosti, ko je seja sklicana, nadomešča.

Zapisnik pripravila:
Katja Černuta

Overil:
Bine Kurinčič

