
ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARSEV ZAVODA VRTCI OBEINE

MORAVSKE TOPUCE ZA SOLSKO LETO 20t612017,

ki je potekla v ponedeljek, 14. novembra 2016, ob 16.30 v zbornici Vrtca Moravske Toplice.

PRISOTNI:

o Ravnateljica zavoda Simona Kauiii
o Predsednica Sveta zavoda Marjana Kolar

o Predstavniki starlev enot Bogojina, Filovci, Fokovci, Martjanci, Moravske Toplice in

Prosenjakovci

o Nadomestni dlanici oddelka 3-5 in 2-4 let enote Moravske Toplice (Prilogo 2 - Listo

prisotnih)

ODSOTNI:

. Jasmina ernko Papii

r TomaZ Erien

o Valerija Dani Sabotin

Valentina Kristl, predsednica Sveta star5ev zavoda Vrtci obdine Moravske Toplice (VOMT) ob

zatetku pozdravi prisotne na 1. seji Sveta star5ev VOMT, ter seznani z dnevnim redom, ki so

ga prisotni prejeli skupaj z vabilom (Priloga 1 - Vobilo) za sklic seje.

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda

2. lzvolitev predstavnikov starSev v Svet zavoda

3. Seznanitev z rezultati evalvacije novega reiima prehranjevanja in potitka v zavodu

4. Razno



K1

Predsednica Sveta stariev je podala v podpis listo prisotnih. lz liste je razvidno, da je prisotnih

10 predstavnikov starlev posameznih enot in dve nadomestni ilanici oddelka 3-5 in 2-4- let
enote Moravske Toplice. Opraviiil se je Tomai Erien.

Po ugotovitvi sklepinosti je predsednica Sveta starlev podala na glasovanje prej predstavljen

dnevni red.

SKLEP 1: Dnevni red je bil soglasno potrjen.

Skupaj z vabilom so predstavniki stariev dobili 5e zapisnik 1. Konstitutivne seje Sveta stariev
zavoda Vrtci obtine Moravske Toplice (VOMT) v iolskem letu 2015/2017 z dne 10. 10. 2016.

Predsednica Sveta stariev je podala predlog o glasovanju.

SKLEP 2: Zapisnik 1. Konstitutivne seje Sveta star5ev zavoda (VOMT) z dne 10.10.2016 je bil

soglasno potrjen.

K2

Predsednica Sveta starSev je pozvala dlane, da predlagajo predstavnike stariev v Svet zavoda.

Za prvega dlana je predsednica predlagala Lovrendec Sebastjana, predstavnika enote Bogojina
(oddelek 1-3 let), nadalje so starii predlagali 5e Valentino Kristl, predsednico Sveta stariev in

Silvo Neme5, predstavnico enote Martjanci (oddelek 2-5 let) .

Predsednica Sveta starlev je podala predlog o glasovanju predlaganih kandidatov v Svet

zavoda. Predlog je bil s strani ilanov Sveta star5ev zavoda Vrtci obdine Moravske Toplice z

dvigom rok soglasno sprejet.

SKTEP 3: Predstavniki Sveta stariev v Svetu zavoda so Sebastjan Lovrendec, Valentina Kristl in

Silva Neme5.
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Ravnateljica je podala rezultate evalvacije novega prehranjevalnega reiima in poiitka v vrtcu.

Omenila je, da je bilo vrnjenih vedina od izdanih anket na podlagi katerih se je opravila analiza

o zadovoljstvu z uvedbo novega prehranjevalnega reiima v na5ih vrtcih (Prilogo 3 - Anolizo

onket). Prcv tako je omenila, da je pomembno, da je vedina anketiranih zadovoljnih, tako

strokovni delavci, tehniino osebje in starii, a potrebno je 5e poiskati reSitve, ki bodo

zadovoljile tudi tiste starie oz. otroke, ki so sedaj nezadovoljni. Predsednica Sveta stariev je



!e dodala, da je pomembno, da se starii med seboj povezujejo in komunicirajo s strokovnimi

delavci, saj se lahko le na ta naiin poiSde primerna reiitev, predvsem v tistih oddelkih oz.

enotah, kjerje bilo izraieno vetinsko negativno mnenje o novem prehranjevalnem reiimu in

poditku v vrtcu.

K4

Pod toiko Razno je bilo ved razprav.

elani so razpravljali o ie vedno prisotni problematiki glede zdravja otrok in sicer, da

nekateri star5i 5e vedno vozijo bolne otroke v vrtec. Vsi so enakega mnenja, da bi se

morali starii med sabo opozarjati in pravtako strokovni delavci. Pomembno je tudi, da

se o tem obveiaa preko e-Asistenta. Na podlagi teh dejstev so dlani sprejeli naslednji

sklep:

SKLEP 4: Vsem stariem se pollje obvestilo preko e-Asistenta naj poskrbijo za bolne otroke in
jih ne vozijo v takinem stanju v vrtec ter pravoiasno seznanijo strokovne sodelavce z nastalo

situacijo. Tako bodo lahko le-ti pravodasno odreagirali in laije prepreiili morebitno raz5iritev

bolezni na druge otroke.

Predsednica Sveta starlev je izkoristila priloinost in vpra5ala prisotno strokovno

delavko ga. Marjano Kolar, sicer predsednico Sveta zavoda, kako ona obduti

spremembo preh ranjevalnega reiima. Ga. Kolar je povedala, da je sprememba

pozitivna, otroci se dobro podutijo, lahko izvedejo vet dejavnosti, ker je posledidno vei
iasa za izvedbo le-teh, nekoliko ved pojedo za dopoldansko malico in kosilo, ampak da

je bil potreben ias, da so se vsi skupaj navadili na novo spremembo.
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Silva Neme5, ilanica UO Sklada zavoda Vrtcev obiine Moravske Toplice, je pozvala

dlane, naj obvestijo starSe, da spremljajo vabila na prihajajode se dogodke, prvi takien
bo ie v decembru in sicer otvoritev Pravljiane deiele, ter prenesejo vabilo tudi starim

stariem, znancem, sorodnikom.

Valentina Kristl, predsednica Sveta stariev, je vpraiala ravnateljico kako potekajo
prijave otrok na zimovanje. Ravnateljica je povedala, da je odziv zelo pozitiven, da je

trenutno prijavljenih okrog 50 otrok, da pa kondnih podatkov 5e nima, saj je danainji

dan 5e moino prijaviti otroka.



Ravnateljica je izrazila zahvalo za Noini pohod, ki je potekal 10. 11. 2016 na

Bukovni5kem jezeru. Povedala je, da je bila presenedena nad odzivom vseh

udeleiencev, da je bilo zelo lepo vzdu5je in da je bilo opaziti zadovoljstvo star5ev in

otrok, skratka vseh udeleiencev. Z njenim mnenjem so se strinjali tudi vsi preostali

tlani Sveta star!ev.

Prva seja Sveta star5ev zavoda Vrtci obdine Moravske Toplice se je zakljutila ob 18. uri.

Moravske To plice , 22. 17.2016

Zapisala: Nina FICKO
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Overitelja:

Ravnateljica: Simona KAUelt
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PRILOG E:

Prilogo 7 - Vabilo

Prilogo 2 - Listo prisotnih

Prilogo 3 - Anolizo anket

riev: Valentina KRISTL 1
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