SVET STARŠEV VRTCA RUŠE
OŠ JANKA GLAZERJA RUŠE

Datum: 18. 1. 2017

ZAPISNIK
2. sestanka Sveta staršev Vrtca Ruše (OŠ Janka Glazerja Ruše) v šolskem letu
2016/2017, ki je bil v torek 17. 1. 2017, s pričetkom ob 18. uri v zbornici Vrtca Ruše.
PRISOTNI:
 Predstavnika zaposlenih: ravnatelj OŠ Janka Glazerja Ruše 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
Sestanek je sklicala predsednica sveta staršev ga. Aleksandra Kuntner.
DNEVNI RED:
Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti
Pregled dnevnega reda in potrditev zapisnika zadnjega sestanka
Kratek pregled dosedanjega dela vrtca
Izvolitev predstavnika sveta staršev v Svet zavoda OŠ Janka Glazerja Ruše za
novo mandatno obdobje
5. Pobude in predlogi
6. Razno
1.
2.
3.
4.

1. Predsednica je pričela z 2. sestankom sveta staršev, pozdravila prisotne in ugotovila, da je
na seji zagotovljena sklepčnost. Seznam prisotnih je priloga k zapisniku.
2. 1. sklep: Svet staršev potrjuje zapisnik z zadnjega sestanka sveta staršev.
Sklep je bil soglasno potrjen.
3. Ga. Simona Kostrevc, pomočnica ravnatelja za predšolsko vzgojo, je predstavnikom sveta
staršev predstavila pregled dosedanjega dela vrtca v letošnjem šolskem letu.
2. sklep: Z denarjem, ki je ostal od daril iz decembrskega časa ali je bil pridobljen z
zbiranjem starega papirja, se financira še ena lutkovna predstava, ki jo bodo otroci obiskali v
spomladanskem času.
Sklep je bil soglasno potrjen.
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4. 3. sklep: Svet staršev predlaga kandidata za predstavnika Sveta staršev Vrtca Ruše v Svet
Zavoda OŠ Janka Glazerja Ruše g. Aleša Tropa.
Svet staršev je soglasno izvolil g. Aleša Tropa za svojega predstavnika v Svetu zavoda OŠ
Janka Glazerja Ruše.
5. in 6. Prisotni smo se pogovarjali o:
– možnostih parkiranja v okolici vrtca. G. ravnatelj je povedal, da se stališče Občine Ruše in

stanovalcev stanovanjskega bloka južno od vrtca ni spremenilo. Povedal je še, da se bo
pozvalo odgovorne, da rešijo težave, ki jih predstavlja zaledenelost parkirišča pri Policijski
postaji Ruše;
– možnostih vključevanja otrok iz enote Bistrica ob Dravi v pevski zbor. G. ravnatelj je rekel,

da se bodo preučile možnosti prevoza otrok iz Bistrice ob Dravi v Ruše s šolskim kombijem;
– tem, kje in kdaj jedo kosilo otroci iz skupine, ki je v prostorih OŠ Janka Glazerja Ruše. G.

ravnatelj je povedal, da bo do nadaljnjega vse potekalo po ustaljenem redu.

Sestanek se zaključil ob 18:40.

Zapisal:
Jernej Ajd
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Aleksandra Kuntner
Predsednica Sveta staršev Vrtca Ruše

