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zAprsNrK KoNsrrrunvNE sEJE svETA srnn5rv zAVoDA vRTct

oaelme MoRAVSKE TopucE zn Sosro LETo2oLTl2oLB,

ki je potekla v det!'tek, 12. 70. 2071, ob 15.00 uri v zbornici Vrtca Moravske Toplice.

r Ravnateljica zavoda Simona KaudiE

. Predstavniki starsev enot Bogojina, Filovci, Fokovci, Martjanci, Moravske Toplice in

Prosenjakovci

Simona Kuiit, ravnateljica zavoda Vrtci obiine Moravske Toplice (VOMT), ob zaietku
pozdravi vse prisotne na konstitutivni seji Sveta stariev VOMT, ter seznani z dnevnim redom,

ki so ga prisotni prejeli skupaj z vabilom lPrilogo 7 - Vobilol za sklic seje.

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda

2. lzvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta starSev

3. lzvolitev zapisnikarja

4. Izvolitev nadomestnega alana v UO Sklada vrtca

5. Poroiilo o letnem delovnem nadrtu za 5olsko leto 207612017

6. Obravnava in podajanje soglasja k nadstandardnim programom za lolsko leto
20L112018

7. Obravnava in mnenje k Letnemu delovnemu natrtu za Solsko leto 20L7 /2OL8
8. Razno

PRISOTNI:
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Ravnateljica poda v podpis listo prisotnih. lz liste je razvidno, da so prisotni vsi predstavniki

starsev posameznih enot. (Prilogo 2 - Listo prisotnostil

Po ugotoviwi sklepdnosti je ravnateljica podala na glasovanje prej predstavljeni dnevni red.

SKLEP 1: Dnevni red je bil soglasno potrjen.

Ob izvoliwi predsednika in namestnika predsednika Sveta starSev ravnateljica naprosi naj
zbrani tlani predlagajo kandidata. Za predsednika Sveta stariev je bila predlagana ga.

Valentina Kristl, ki je funkcijo opravljala ie preteklo Solsko leto.

Clani Sveta stariev zavoda Vrtci obaine Moravske Toplice z dvigom rok soglasno potrdijo ga.

Kristl za predsednico Sveta star5ev v novem 5olskem letu. Z izvolitvijo predsednica prevzame

vodenje seje.

SKTEP 2: Predsednica Sveta stariev je Valentina Kristl.

Za namestnika predsednice Sveta starsev je bil s strani dlanov predlagan Sebastjan

Lovrendec. elani Sveta starSev z dvigom rok soglasno potrdijo predlaganega kandidata za

namestnika predsednice Sveta starsev.

SKLEP 3: Namestnik predsednice Sveta starlev je Sebastjan Lovrenaec
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Predsednica sveta starlev naprosi zbrane dlane naj predlagajo zapisnikarja. s strani ilanov je
bila predlagana Nina Ficko, ki jo dlani soglasno z dvigom rok potrdijo za zapisnikarja.

SKLEP 4: Zapisnikar je Nina Ficko.

Predsednica sveta starSev preda besedo ravnateljici. zaradi odstopa Mirjane puhan iz Uo
Sklada vrtca je bilo potrebno izvoliti novega nadomestnega ilana. Ravnateljica omeni, da je
priSlo za nadomestnega Elana v Uo sklada vrtca ved predlogov in obenem pozove preostale
dlane za mnenje o predlaganlh kandidatih. lzmed vseh predlogov so Ctani sveta starlev
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izbrali lris Gregorec in jo soglasno z dvigom rok tudi potrdili za nadomestno dlanico UO

Sklada vrtca.

SKTEP 5: Nova nadomestna dlanica UO Sklada vrtca je lris Gregorec.

Ravnateljica predstavi Letni delovni naart za preteklo 5olsko leto 2ol6/20t7. (prilogo 3 -
Porotilo o LDN 2016/2014

elanici UO Sklada vrtca Sandra Zganjar Ba5ii in Silva Neme5 sta na kratko predstavili delo
Sklada vrtca in pozvali ilane Sveta star5ev, da posredujejo informacije naprej drugim starSem

posameznih oddelkov in jih seznanijo s samim delom Sklada vrtca. Prav tako sta omenili, da

so kakrlni koli predlogi s strani starSe.r glede delo'ranja Sklada in organizacije dobrodelnih
prireditev dobrodo5li.

Seji Sveta stariev se je pridru)ila Marjana Bar"al,ra.

Ravnateljica na kratko povzame vsebino predloga Dodatnih dejavnosti v Solskem letu
20t7 /2018, ki so jo dlani Sveta starsev dobili kot prilogo k vabilu, vse te dejavnosti so

opredeljene kot nadstandardni program. V Solskem letu 20t712018 so predlagane naslednje

dejavnosti: lutkovni abonma, zimovanje, plavalni teEaj, ABC SPORTA in dodatne dejavnosti v
izvedbi strokovnih delavcev ter interni projekt >T|GRAJMO SE NEMsKO(. (pritoga 4 - Dodatne
dejovnosti v iolskem letu 2077/2078l-

Ker je bil lansko leto lutkovni abonma v celoti financiran iz Sklada vrtca so alani Sveta starsev
predlagali, da se poda predlog Obfini Moravske Toplice, za sofinanciranje prevoza otrokom
za lutkovni abonma v letoinjem 5olskem letu.

SKLEP 6: Svet starsev potidi sklep predloga o sofinanciranju prevoza otrok za lutkovni
abonma, ki se poda na ObEino Moravske Toplice.

Clani Sveta starSev zavoda Vrtci obdine Moravske Toplice z dvigom rok soglasno potrdijo
nadstandardne programe za Solsko leto 2017 /2018,

SKLEP 7: Naartovani nadstandardni programi za Solsko leto 20L7 /2OI8 so potrjeni.
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Po Sklepu 7 sta Sejo sveta starse'., zapustili Si!,.,a lrlernei in Da!.ja Sifta!..
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V nadaljevanju seje ravnateljica predstavi Letni delovni natrt za Solsko leto 2OI7 /ZOtg.

Precjsednica Sveta starsev pozove ilane Sveta starsev zavocia Vrtci obdine Moravske Toplice
na glasovanje o Letnem delovnem naartu 20L7 /ZOL8. Z dvigom rok alani soglasno potrdijo
Letni delovni nadrt za 5olsko leto 207712018.

SKLEP 8: Letni delovni nadrt za Solsko leto 201-7 /2018 je potrjen s strani Sveta stariev
zavoda.

K8

Pod toEko razno je predsednica Sveta star5ev vpraSala predstavnico Sklada vrtca, Sandro

Zganjar Balit, glede prolenj za donacijo. Ravnateljica je predlagala, da se proinja za donacijo
poslje vsem predstavnikom starsev po e-Asistentu. predstavniki stariev posameznih

oddelkov in vrtcev pa bi prolnjo posredovali naprej 5e drugim starSem, a brez kakr5ne koli
obveznosti.

alani Sveta starlev so predlog podprli in ga z dvigom rok tudi soglasno sprejeli.

SKLEP 9: Ravnateljica poslje prosnjo za donacijo za sklad vrtca po e-Asistentu predstavnikom
stariev posameznih oddelkov in enot. Predstavniki posredujejo prolnjo naprej preostalim
star5em, a brez kakr5ne koli obveznosti.

Konstitutivna seia sveta stariev zavoda vrtci obtine Moravske Toplice se je zakljuiila ob
18.40 uri.

Moravske Toplice, 19. 10.2077

Zapisala: Nina

Overitelja:

Ravnateljica:

t l..-

Simona KAUdle

: Valentina KRISTL
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