VRTEC MORNARČEK PIRAN
SVET VRTCA MORNARČEK PIRAN
Piran, dne 01.03.2017
Številka: 013-1/2017/2

ZAPISNIK
2. redna seje Sveta staršev Mornarček Piran,
ki je bila v ponedeljek, 20.02.2017, ob 17 uri,
v prostorih Vrtca Mornarček Piran, ulica IX. korpusa 40 a, Piran

Sejo je sklicala ravnateljica Renata Novak.
Na seji Sveta staršev vrtca so bili prisotni predstavniki staršev :
1.
Katarina Tavčar
2.
Tanja Cedilnik
3.
Denis Černac
4.
Katja Križman
5.
Neli Fatorič
6.
Maja Collori
7.
Marko Ostanek
8.
Nina Grčar
9.
Tadeja Oberč

Na seji Sveta staršev vrtca so bili odsotni z opravičilom naslednji predstavniki staršev:
Ana Štifter
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
Ravnateljica pozdravi predstavnike staršev oddelkov obeh enot. Predsednica sveta staršev ga.
Tanja Cedilnik ugotovi, da je glede na prisotnost vabljenih seja Sveta staršev sklepčna in se
lahko začne.
DOLOČITEV DNEVNEGA REDA
Člani Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran so z 9 glasovi ZA (9 prisotnih) sprejeli
naslednji
Dnevni red :
1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran, z dne 4.10.2016.
2. Letovanje otrok v šolskem letu 2016/2017.
3. Realizirane dejavnosti v šolskem letu 2016/2017 ter načrtovane dejavnosti do konca
šolskega leta 2016/2017.

4. Organizacija sklepne prireditve ob zaključku projekta.
5. Odprta vrata Vrtca Mornarček Piran ob centralnem vpisu otrok v vrtce v občini Piran od
1.3.2017 do 31.03.2017.
6. Razno:
- Predavanje Postavljanje meja v vzgoji otrok (univ. dipl. sociolog Radovan Radetić).
- Protokol ravnanja ob prisotnosti otrok po poslovalnem času vrtca.
- Pobude in predlogi staršev.
Tč. 1
 Potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran, z dne 4.10.2016
Z devetimi (9) glasovi ZA so člani sveta staršev potrdili zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtca
Mornarček Piran, z dne 4.10.2016.
Tč. 2
 Letovanje otrok v šolskem letu 2016/2017.
Ravnateljica Renata Novak je prisotne seznanila, da se bo letos letovanje predšolskih otrok
odvijalo v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna od 24.5.2017 -26.5.2017. Člani sveta
staršev so bili seznanjeni tudi z okvirno ceno letovanja (95,99€), ki jo bodo starši lahko
poravnali v treh obrokih (cena obroka naj bi znašala 31,99). Prvi obrok bo potrebno poravnati
že v mesecu marcu.
Tč. 3
 Realizirane dejavnosti v šolskem letu 2016/2017 ter načrtovane dejavnosti do konca
šolskega leta 2016/2017.
Ravnateljica Renata Novak je v imenu odstotne vodje enote Mornarček, Sabine Vidic,
seznanila prisotne z realiziranimi in načrtovanimi dejavnostmi v šolskem letu 2016/2017.
Realizirane in načrtovane dejavnosti v enoti Barčica pa je predstavila vodja omenjene enote
Klementina Butina.
Tč. 4
 Organizacija sklepne prireditve ob zaključku projekta.
Ravnateljica Renata Novak je člane Sveta staršev seznanila, da bo sklepna prireditev ob
zaključku projekta potekala 01.06.2017 ob 18. uri v Gledališču Tartini Piran. V galeriji
Hermana Pečariča pa bo 31.05.2017 postavljena razstava projekta.
Tč. 5
 Odprta vrata Vrtca Mornarček Piran ob centralnem vpisu otrok od 1.3.2017 do
31.03.2017.
Ravnateljica Renata Novak je prisotne seznanila, da bodo odprta vrata Vrtca Mornarček Piran
ob centralnem vpisu otrok potekala od 06.03.2017 do 10.03.2017, kar bo tudi objavljeno v
Primorskih novicah. Omenila je tudi, da bo gospod Peter Kleva iz Kort v prihodnjih dneh
posnel predstavitveni film vrtca. Prav tako je izpostavila nekaj novosti in pridobitev v obeh
enotah vrtca, in sicer v enoti Barčica je to senzorna soba, v enoti Mornarček pa nova
gugalnica in podlaga pod igrali.
Tč.6
 Razno:
- Predavanje Postavljanje meja v vzgoji otrok (univ. dipl. sociolog Radovan Radetić).
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Ravnateljica Renata Novak je prisotne seznanila, da bo v torek, 21.02.2017, ob 17.uri v enoti
Mornarček potekalo predavanje Postavljanje meja v vzgoji otrok, ki ga bo vodil univ. dipl.
sociolog Radovan Radetić.
- Protokol ravnanja ob prisotnosti otrok po poslovalnem času vrtca.
Ravnateljica Renata Novak je prisotne seznanila, da so zaradi ponavljajoče prisotnosti otrok
po poslovalnem času vrtca, bili primorani sestaviti Protokol ravnanja ob prisotnosti otrok po
končanem poslovalnem času vrtca. S protokolom se bo seznanilo starše, strokovnim delavcem
pa bo to pravilo za ravnanje ob morebitnih primerih. Predsednica Sveta staršev Tanja Cedilnik
je predlagala, da bi se v prihodnje zaračunavalo zamude staršev, ki bi bile po končanem
poslovalnem času vrtca.
Izvleček protokola:
- Strokovna delavka pokliče starše po 5 minutah po poslovalnem času vrtca.
- Starše se ustno opozori in jim vroči izjavo o prekoračitvi poslovalnega časa.
- V primeru nedosegljivosti staršev po 30 minutah, strokovna delavka pokliče ravnateljico.
- V primeru ponavljajočega zamujanja, se skliče timski sestanek, na katerem sodelujejo: vzgojiteljica
oddelka, svetovalna delavka in ravnateljica.
- Na timskem sestanku se starše seznani kako mora postopati vrtec v primeru, da gre za sum zanemarjanja
skrbi za otroka (obvestilo CSD in policija).
- V primeru popolne nedosegljivosti staršev in drugih pooblaščenih oseb iz seznama za prevzem otroka iz
vrtca 2 uri po poslovalnem času, ravnateljica obvesti policijo, ta pa CSD.

- Pobude in predlogi staršev
Ravnateljica Renata Novak je prisotne seznanila, da se prehrana v vrtcu pripravlja v skladu z
novimi smernicami in da se ponuja raznolikost prehrane glede na verske in kulturne
značilnosti. Prav tako je omenila, da se izvajajo projekti osveščanja o onesnaževanju morja s
plastičnimi odpadki.
Na pobudo članov sveta je ravnateljica Renata Novak odgovarjala na vprašanja vezana na
prisotnost staršev ob praznovanju rojstnega dne otroka. Vprašanja in pojasnila so bila dana
tudi na temo organiziranih avtobusnih prevozov za oglede predstav in filmov v bližnjih
zavodih.
Seja je bila zaključena ob 18.55 uri.

Predsednica Sveta staršev:
Tanja Cedilnik

Zapisnik zapisala:
Maja Collori
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