Vrtec Hansa Christiana Andersena, Rašiška ulica 7, Ljubljana

ZAPISNIK 1. KONSITUTIVNE SEJE
SVETA VRTCA HANSA CHRISTIANA ANDERSENA
torek, 25. 10. 2016

Prisotni: Darja Grimšič, Petra Zidanšek, Tina Zalezina, Tanja Zabret, Fatima Ahmetović, Andrej
Počervina, Emilija Mitrović, Katja Gaspari Leben, Nina Kaludjerović, Katja Potisk, Tina Merčnik,
Šturm Štefanija, Boža Čebular.
Opravičili so se: Marija Šterbenc
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Konstituiranje Sveta vrtca.
Poslovnik sveta vrtca.
Predstavitev realizacije LDN za šolsko leto 2015/16.
Predstavitev in sprejem LDN 2016/17.
Razno.

Začetek seje ob 16:30 uri.
Na začetku seje je ravnateljica Tina Merčnik, pozdravila vse zbrane ter predala besedo predsednici
sveta vrtca, ki zaključuje manat, Darji Grimšič. Predsednica je spodbudila predstavitev članov sveta
vrtca, nato pa je začela z vodenjem 1. točke dnevnega reda.

ADD1: Konstituiranje Sveta vrtca
V mesecu oktobru je svetu vrtca pretekel mandat štirih let, zato je bilo potrebno v mesecu
septembru organizirati volitve, kjer je bilo potrebno izvoliti pet predstavnikov delavcev posameznih
enot v vrtcu, tri predstavnike iz vrst staršev in tri predstavnike, ki jih določi mestna občina Ljubljana.


30. 9. 2016 so potekale volitve med zaposlenimi, kjer smo izbrali:
- Petro Zidanšek, kot predstavnico iz enote Andersen;
- Darjo Grimšič, kot predstavnico iz enot Marjetica in Polžek;
- Tina Zalezina, kot predstavnico iz enote Lastovica;
- Tanja Zabret, kot predstavnico iz enot Krtek in Palčica;
- Fatima Ahmetović, kot predstavnico tehnično-administrativnega kadra.



Dne 27. 9. 2016, smo s strani Mestne občine Ljubljana prejeli Sklep o imenovanju treh
predstavnikov v Svetu Vrtca Andersen, in to so:
- Emilija Mitrović;
- Andrej Počervina;
- Marija Šterbenc.



Dne, 19. 10. 2016 so potekale volitve na seji Sveta staršev, kjer so največ glasov dobili:
- Katja Potisk;
- Katja Gaspari Leben;
- Nina Kaludjerovič.

SKLEP 1: Z dnem 25. 10. 2016, je konstituiran Svet vrtca Hansa Christiana Andersena, za obdobje
2016 – 2020. Svet sestavlja 11 zgoraj imenovanih predstavnikov, 5 iz vrst delavcev vrtca, 3
predstavniki staršev in 3 predstavniki ustanoviteljice Mestne občine Ljubljana.
Nov svet vrtca mora na konstitutivni seji izvoliti predsednika in namestnika predsednika. Za
predsednico je bila predlagana dosedanja predsednica Darja Grimšič, kot namestnica pa je bila
predlagana predstavnica enote Lastovica, Tina Zalezina. Obe sta s predlogi soglašali, zato je sledilo
javno glasovanje predstavnikov sveta vrtca.
SKLEP 2: Prisotni člani so soglasno podprli Darjo Grimšič kot predsednico sveta Vrtca Andersen.
SKLEP 3: Prisotni člani so soglasno podprli Tino Zalezina kot namestnico predsednice sveta Vrtca
Andersen.

ADD2: Poslovnik sveta vrtca
Ravnateljica Tina Merčnik je na kratko predstavila Poslovnik Sveta vrtca in odprla razpravo. Članom
sveta se poslovnik zdi korekten in uporaben. Drugih pripomb na poslovnik niso imeli, zato so
sprejeli naslednji sklep.
SKLEP 4: Člani so soglasno sprejeli Poslovnik o svetu vrtca.

ADD3: Predstavitev realizacije LDN za šolsko leto 2015/16.
Člani so realizacijo letnega delovnega načrta 2015/16 prejeli predhodno po e-pošti. Ravnateljica
Tina Merčnik je na kratko povzela poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto
2015/16. Pove tudi da je bilo leto, ki je za nami uspešno in vsako leto se nizajo novi uspehi. Pri
poročilu je izpostavila pomembnejše stvari, ki so se dogajale v preteklem šolskem letu.
Člani sveta soglasno podpirajo dejavnosti, ki se izvajajo v vrtcu. Pohvalili so tudi angažiranost in trud
s strani vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, da vse te dejavnosti z otroki izpeljejo. Vsi člani pa se
strinjajo, da je pomembno tudi zaupanje staršev.
Člani izpostavijo tudi prehrano v vrtcu, ki je zelo pomembna in se strinjajo, da je vrtec postavil velik
standard na področju prehrane ter da je lahko zgled drugim javnim zavodom.

SKLEP 5: Realizacija letnega delovnega načrta 2015/16 je bila soglasno sprejeta s strani članov
Sveta vrtca.

ADD 4: Predstavitev in sprejem LDN 2016/17.
Članom sveta vrtca je bil letni delovni načrt za leto 2016/17 predhodno poslan po e-pošti.
Ravnateljica Tina Merčnik je predstavila poudarke letnega delovnega načrta za šolsko leto
2016/2017 in po predstavitvi člane sveta pozvala k vprašanjem in razpravi. Na LDN pripomb ni bilo,
zato je predsednica podala na glasovanje
SKLEP 6: Člani sveta so soglasno sprejeli letni delovni načrt za šolsko leto 2016/2017.
SKLEP 7: Člani sveta vrtca so soglasno sprejeli odločitev, da se bo v šolskem letu 2016/2017 izvajal
nadstandardni program bivanj v naravi in sicer:
-

Gozd Martuljek;
Pokljuka-Športni center Pokljuka;
Kmetije (Ožbet, Obolnar in Pečovnik);
Planina pri Jezeru;
Špadiči pri Poreču.

ADD5: Razno
Člani sveta vrtca ali ravnateljica niso imeli dodatnih pobud, vprašanj ali tem za debato.
Predsednica Sveta vrtca Darja Grimšič se je prisotnim članom zahvalila za udeležbo in sodelovanje.

Seja sveta vrtca se je končala ob 18:00 uri.

Datum: 26. 10. 2016
Številka: 240/2016

Zapisala: Boža Čebular

