SVET STARŠEV VRTCA RUŠE
OŠ JANKA GLAZERJA RUŠE
Datum: 4. 10. 2016
ZAPISNIK
1. seje Sveta staršev Vrtca Ruše v šolskem letu 2016/2017,
ki je bila v torek, 27. 9. 2016, s pričetkom ob 18. uri, v zbornici vrtca.

PRISOTNI:
-

Predstavniki zaposlenih: ravnatelj g. Ladislav Pepelnik, pomočnica ravnatelja za
predšolsko vzgojo ga. Simona Kostrevc
Predstavniki Sveta staršev Vrtca Ruše (v nadaljnjem besedilu: svet staršev): lista
prisotnih je sestavni del zapisnika

Sejo je sklical ravnatelj OŠ Janka Glazerja Ruše in Vrtca Ruše g. Ladislav Pepelnik.

DNEVNI RED:
Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti
Izvolitev predsednika, namestnika in zapisnikarja
Obravnava Poročila o realizaciji LDN za šolsko leto 2015/16
Obravnava osnutka Letnega delovnega načrta vrtca za
šolsko leto 2016/17
5. Pobude in predlogi
6. Razno
1.
2.
3.
4.

1. Ravnatelj je pričel s 1. sejo sveta staršev, pozdravil navzoče in po listi prisotnih ugotovil,
da je na seji zagotovljena sklepčnost. Seznam prisotnih je priloga k zapisniku.
2. S strani predstavnikov sveta staršev so bili podani naslednji predlogi za konstituiranje
vodstva sveta staršev v šolskem letu 2016/2017:
Predsednica: Aleksandra Kuntner
Namestnik: Aleš Trop
Zapisnikar: Jernej Ajd
1. sklep: Potrdi se predsednica, namestnik in zapisnikar sveta staršev za šolsko leto
2016/2017.
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3. Ga. Simona Kostrevc, pomočnica ravnatelja za predšolsko vzgojo, je predstavnike sveta
staršev seznanila s Poročilom o realizaciji LDN za šolsko leto 2015/2016. LDN 2015/2016 je
priloga k zapisniku.
2. sklep: Svet staršev se je seznanil z zaključnim poročilom za šolsko leto 2015/16.
4. Ga. Simona Kostrevc, pomočnica ravnatelja za predšolsko vzgojo, in g. Ladislav Pepelnik,
ravnatelj, sta predstavnike sveta staršev seznanila z Letnim delovnim načrtom vrtca za šolsko
leto 2016/17, ki je priloga k zapisniku.
Za tuji jezik se bo ob zadostnem številu prijavljenih otrok poiskal zunanji izvajalec. Na to
temo je tekla razprava o možnostih izvajanja učenja tujega jezika v času, ko so otroci v vrtcu.
3. sklep: Svet staršev se je seznanil z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2016/17 in ga
soglasno sprejel.
5. in 6. G. ravnatelj in ga. pomočnica ravnatelja sta seznanila predstavnike staršev:
- o možnostih parkiranja v bližini vrtca. Le-to se ne sme več pri vrtcu na južni strani na
parkirišču pri stanovanjskem bloku ter ob cesti, saj se prebivalci omenjenega bloka, ki so
lastniki zemljišča, s tem ne strinjajo;
- da bo Občina Ruše tako kot pretekla leta tudi letošnje šolsko leto sofinancirala plavalni tečaj
predšolskim otrokom. Razlika od plačanega zneska se bo v skladu z dogovorom med
vzgojiteljicami in starši vrnila.
Tekla je debata o zaključku šolskega leta 2016/17, kjer so se izpostavili predlogi in možnosti
skupnega praznovanja vseh otrok in ločenega praznovanja, torej za starejše in mlajše otroke
posebej.
Prav tako se je izpostavila problematika obnašanja nekaterih staršev in otrok pri zadrževanju
na vrtčevskem igrišču v popoldanskem času. Težava je predvsem kajenje staršev, slab zgled
otrokom, pa tudi neprimeren odnos do tuje lastnine.
Seja se zaključila ob 19:10.

Zapisal:
Jernej Ajd
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Aleksandra Kuntner
Predsednica Sveta Staršev Vrtca Ruše

