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ZAPISNIK
2. seje Sveta staršev, ki je bila dne 11. 4. 2019, ob 18.00 v enoti Ajda

Podpisani seznam prisotnih članov Sveta staršev je priloga zapisniku v arhivu vrtca.
Sejo Sveta staršev je vodil predsednik Sveta staršev. Poleg članov, prisotna še ga. ravnateljica
Mateja Hovnik.
Predlagan je naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev
Informacije o vpisu 2019/2020
Predlogi in pobude
Razno

1. SKLEP: Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo predlagan dnevni red.
K točki 1.) Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev
G. Knuplež prebere sprejete sklepe 1.seje.
Ga. ravnateljica poda odgovor na vprašanje iz prve seje glede dodatnega podesta v enoti
Solzice. Le-ta na drugi strani ni izvedljiv, torej je podest le na eni strani.
2. SKLEP: Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo zapisnik 1. Seje Sveta staršev z dne
27.09.2018.
K točki 2.) Informacije o vpisu 2019/2020
Ga. ravnateljica predstavi informacije o vpisu 2019/2020. Velja nov pravilnik, z novimi
kriteriji glede točkovanja. Sprejetih je 104 otrok, na čakalni listi jih ostaja še 12. S 1.11.2019
pa je še več otrok, ki bodo takrat izpolnjevali pogoje, zato se iščejo možne rešitve. V vseh
enotah skupaj ostaja 22 oddelkov.
K točki 3.) Predlogi in pobude

Datum zapisa:

15. 4. 2019

Zapisala:

Jasmina Germadnik Kos

Ga. ravnateljica predstavi investicije v letošnjem šolskem letu. Od občine je pridobljenih
15.000,00 evrov, od tega gre 11.000,00 evrov za univerzalni stroj v kuhinji, preostanek pa za
valj za likanje in večnamensko igralo.
Potekajo dogovori z gospodom županom glede sanacije oken v Ajdi, preplastitve asfalta pri
enoti Solzice, prenovi igralnice v enoti Solzice in pa manjkajoča prehod za pešce in prometni
znak pri enoti Levi devžej.
Ga. ravnateljica pove nekaj besed glede gradnje novega vrtca. Okvirno gre za sledeče termine:
dokumentacija do decembra 2019, začetek gradnje marec 2020, selitev september 2021.
K točki 4.) Razno
Člani s seznanjeni s tem, da bo 03.05.2019 zaradi počitnic, dopustov in preteklih izkušenj
odprta le enota Solzice.
Problem poletnega delovanja vrtca: Starši naj obkrožijo le tiste dneve, ko bo otrok zagotovo v
vrtcu v poletnem času, oziroma spremembe nemudoma javijo. Starši bodo prejeli tudi dopis
glede obiskovanja vrtca in rezervacije. Glede na število otrok se bo vodstvo odločilo, katera
enota bo odprta, Ajda ali Solzice.
Znova se pojavi vprašanje glede rampe v enoti Solzice, a ga. ravnateljica, oziroma Svet vrtca,
vztraja pri tem, da zapornica ostane zaprta zaradi varnosti. Tisti z zdravstvenimi težavami
imajo omogočen dovoz.
Eden od članov opozori, da so pri vhodu v Solzice pogreznjeni tlakovci. Ga. ravnateljica bo
preverila in ustrezno ukrepala.
Še vedno je problematično zapiranje oziroma nezapiranje ograje v enotah Ajda in Solzice.
Potrebno je vnovično opozorilo staršem.
Čas zaključka: Seja se zaključi ob 19.00 uri.

ZAKLJUČKI:
1. Na Seji Sveta staršev sprejmemo dva sklepa.
2. Zapisnik dobijo v vednost člani Sveta staršev, skupaj z gradivom in vabilom na
naslednjo sejo. Zapisnik je objavljen na spletni strani vrtca Ravne na Koroškem ter na
oglasnih deskah v posameznih enotah vrtca.
3. Priloženo gradivo:
 Vabilo na 2. sejo Sveta staršev
 Zapisnik 1. Seje Sveta staršev.
Gradivo je priloga zapisniku v arhivu Sveta staršev.
Predsednik Sveta staršev:
Matic Knuplež l. r.

Datum zapisa:

15. 4. 2019

Zapisala:

Jasmina Germadnik Kos

