Vrtec Hansa Christiana Andersena, Rašiška ulica 7, Ljubljana

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA VRTCA
HANSA CHRISTIANA ANDERSENA
*torek, 24. 2. 2016 ob 16.00 uri*
Prisotni: Olga Saje, Tanja Zabret, Darja Grimšič, Martina Levec, Hana Turnšek Robič in Katja
Leben Gaspari.
Ostali prisotni: Maja Drešar (računovodkinja vrtca) in Tina Merčnik (ravnateljica vrtca).
Opravičili: Aljoša Cetinski, Vesna Kos Bleiweis, Mihajlo Milojević, Bojan Prvinšek in Liljana
Bedekovič.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje sveta vrtca.
2. Zapis sklepov korespondenčne seje;
3. Letno poročilo 2015;
4. Program dela 2016, Finančni in Kadrovski načrt za leto 2016.
5. Vpis v vrtec za šolsko leto 2016/17;
6. Razno;
7. Ocena uspešnosti ravnatelja v letu 2015.
Začetek seje: ob 16.00 uri.
 Predsednica Darja Grimšič je pozdravila vse zbrane, na 2. seji sveta vrtca. Predstavila je
dnevni red, s katerim so se prisotni člani strinjali.
 Seja sveta vrtca je sklepčna, saj je prisotnih 6 od 11-ih delegatov.
Ad. 1: Pregled zapisnika zadnje seje sveta vrtca.
 Ravnateljica Tina Merčnik je izpostavila nekatere stvari, o katerem je bilo govora na
prejšnji seji.
 PROMOCIJA VRTCA: prijave na razne natečaje (npr. Žogica Nogica, s katero smo tudi
zmagali); razni članki v strokovnih revijah; sodelovanje s sosednimi inštitucijami
(Senior, Četrtna skupnost Šiška, Mali dom, …).
 WEB VRTEC: od 1.1.2016 dalje ga redno uporabljamo. Starši so se že navadili, tudi v
kuhinjah in vzgojiteljice so se lepo uvedle.
 PRENOSNI RAČUNALNIKI: so kupljeni za vse enote, v večjih enotah tudi po
posameznih vhodih.
 MULTIMEDIJSKA TOČKA: zaenkrat v enoti Lastovica, ki jo pridno uporabljajo. Kmalu
tudi v enoti Andersen in Marjetica.
 PROGRAMI ZA SOFINANCIRANJE: smo prijavljeni.
 INVESTICIJE: letos v načrtu dokončanje fasade v enoti Andersen, vodovod v enoti
Palčica, igrišče v enoti Krtek, …
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 NOVOLETNA PREDSTAVA IN SEJEM: vse pohvale staršem, ki so letos izvedli predstavo
(Bobek in Barčica). Tudi sejem je bil v vseh enotah uspešen. Z izkupičkom smo se
približali ŽIV ŽAV-u.
 INŠPEKCIJE: Kar veliko prijav smo imeli s strani enega očka, ki je zdaj dobil prepoved
približevanja, tako, da so se tudi prijave zdaj umirile. Tudi vse ostale preglede in
postopke smo dobro reševali, kar pomeni, da delamo v skladu z zakoni.
 REVIZIJA: Tudi letos smo imeli revizijo. Odpraviti moramo nekatere napake (postopek
terjatve – uskladili se bodo vsi vrtci; urediti se mora oštevilčenje zahtevkov in knjiženje
poslovnih dogodkov). Računovodkinja Maja Drešar pravi, da bo z novimi programi
zadeva veliko lažje tekla in teh težav v prihodnje ne bo več. Letos bo revizija na temo
napredovanja javnih uslužbencev.
 Prisotni člani niso imeli nobenih pripomb na zapisnik.
SKLEP 1: Prisotni delegati sveta vrtca so soglasno potrdili zapisnik zadnje seje.
Ad. 2: Zapis sklepov korespondenčne seje.
 Delegatom sta bili poslani dve korespondenčni seji na temo sprejetja »trojčka« in
inventure 2015.
 Vse tri sklepe ste delegati soglasno potrdili, s povratno elektronsko pošto.
SKLEP 2: Prisotni člani so soglasni potrdili sklep iz korespondenčne seje, z dne 18. 1. 2016:
Potrjujemo Program dela za leto 2016.
SKLEP 3: Prisotni člani so soglasno potrdili sklep iz korespondenčne seje, z dne 18. 1. 2016:
Potrjujemo Finančni načrt za leto 2016, s prilogo Kadrovski načrt za leto 2016.
SKLEP 4: Prisotni člani so soglasno potrdili sklep iz korespondenčne seje, z dne 12. 2. 2016:
Potrjujemo sprejem Skupnega poročila o popisu sredstev in obveznosti do virov
sredstev na dan 31. 12. 2015.
Ad. 3: Letno poročilo 2015.
 Člani sveta vrtca so gradivo predhodno prejeli po elektronski pošti.
 Ravnateljica Tina Merčnik je predstavila povzetek zajetega v Letnem poročilu.
- Večina stvari iz šolskega leta 2014/15, se nadaljuje v šolsko leto 15/16, oziroma se
šolski leti prepletata, zato se nekatere stvari ponavljajo.
 OBLETNICA: enota Marjetica je praznovala 40 let, enota Palčica pa 30 let.
 COMENIUS: uspešno smo zaključili mednarodni projekt. Pozitivna izkušnja za cel
vrtec.
 JAVNA NAROČILA: naša organizatorica prehrane je naredila analizo in ugotovila, da
naročamo več eko surovin, več slovenskih proizvodov,...
 SKLAD vrtca: uspešen, kar 59 otrokom so sofinancirali ali delno ali celotno subvencijo
za zimovanja/letovanja. Pomagali so pri nakupu dodatne opreme, obdržala se je tudi
izposoja smuči.
 FACEBOOK stran: v letu 2015 smo jo ustanovili in se člani lepo nabirajo. V letu 2016 si
želimo doseči 500 članov.
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 FUNDACIJA: je letos pridobila kar 100 novih podpornikov. Naša upokojenka ga.
Bostič Jana kot prostovoljka pomaga pri nabiranju podpornikov.
 INVESTICIJE 2015: obnova vhodov v enoti Marjetica, v enoti Palčica obnova igrišča,
nakup klim,…
 NAPREDOVANJA USLUŽBENCEV: v letu 2015 so se sprostila. Isto ostaja tudi v letu
2016.
 KADER: malce smo se pomladili v primerjavi s prejšnjim letom. 92% imamo zaposlitev
za nedoločen čas, kar je za določen čas so nadomeščanja. Imeli veliko porodniških,
leto zaključili kar z devetimi.
 Računovodkinja Maja Drešar je na kratko povzela še finančni del letnega poročila za
leto 2015.
 Presežek, ki si ga je vrtec nabral skozi leto, smo porabili za potrebe vrtca. Presežka
naj vrtec ne bi imel, zato je Mestna občina Ljubljana pozorna na to. Vmes smo imeli
problem likvidnosti, zato je ga. Drešar članom predlagala, da se na vrtčevskem
računu vedno pusti, vsaj 30.000€, da do teh težav sploh ne bi več prihajalo.
 V prihodnosti se pričakuje tudi nov način financiranja vrtcev, kar pomeni tudi nove
cene za starše.
SKLEP 5: Člani so soglasno sprejeli predlog računovodkinje Maje Drešar.
SKLEP 6: Člani so soglasno potrdili Letno poročilo 2015.
Ad. 4: Program dela 2016, Finančni in Kadrovski načrt za leto 2016.
 Delegati so gradivo Program dela 2016, Finančni in Kadrovski načrt za leto 2016
prejeli po elektronski pošti, ko je bila sklicana korespondenčna seja, dne 18. 1. 2016.
 Na gradivo niso imeli nobenih pripomb.
SKLEP 7: Člani so soglasno potrdili Program dela 2016, Finančni in Kadrovski načrt za leto
2016, na podlagi korespondenčne seje.
Ad. 5: Vpis v vrtec za šolsko leto 2016/17;
 Sistem vpisa ostaja enak kot vsa leta. Vloge sprejemamo do 15. 3. 2016.
 Delamo na promociji. Zahvala članici Katji Leben Gaspari, ki nam je oblikovala
plakate za vpis v vrtec, s katerimi smo »oblepili« celo Šiško.
 Predsednica komisije za vpis, ga. Koncilja Nadja, je na porodniškem dopustu.
Na komisiji 2016 jo bo zamenjala ga. Kodelja Lili.
SKLEP 8: Člani so se strinjali, da funkcijo predsednice komisije za vpis za šolsko leto 2016/17
prevzame Kodelja Lili.
 Starši bodo o sprejemu oziroma o ne sprejemu v vrtec obveščeni v sredini meseca
aprila.
 Vsak starš ima možnost pritožbe, na odločitev komisije. Pritožbe obravnava svet
vrtca, v prvem tednu meseca maja.
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SKLEP 9: Člani so se soglasno strinjali, da bo seja namenjena obravnavi pritožb, v četrtek,
dne 5. 5. 2016, ob 7.45 uri.
Ad. 6: Razno;
 Ljubljana je letos ZELENA PRESTOLNICA EVROPE. Cel vrtec že zdaj z raznimi
dejavnostmi znotraj oddelkov, deluje v skladu s tematiko zelene Ljubljane. Poleg že
obstoječih kotičkov, želimo temo zelene prestolnice vključiti tudi v letošnji ŽIV ŽAV.
Vse ideje so dobrodošle.
 Prihajajo Andersenovi dnevi. Mesec april bo namenjen širjenju in spoznavanju
pisatelja Hansa Christiana Andersena.
 V letošnjem šolskem letu članom poteče štiriletni mandat. Vsi, ki so svojo funkcijo
opravljali že dvakrat, žal nimajo več možnosti nadaljevanja, saj je to največje
dovoljeno število mandatov. Cel proces volitev se bo začel že poleti, da se nov svet
vrtca sestavi do datuma prve seje iz leta 2012.
Ad. 7: Ocena uspešnosti ravnatelja v letu 2015;
 Kot vsako leto morajo člani sveta vrtca oceniti delovanje ravnateljice.
 Uspešnost delovanja ravnateljice se oceni na podlagi štirih kriterijev:
- Realizacija obsega programa; možno do 25%.
- Kakovost izvedbe programa; možno do 35%.
- Razvojna naravnanost zavoda; možno do 35%.
- Zagotavljanje materialnih pogojev; možno do 5%.
Člani so se strinjali, da na podlagi dela v letu 2015, ravnateljici dodeli vse možne odstotke,
ki jih posamezen kriterij dopušča. Ravnateljica je dosegla 100%.
SKLEP 10: Prisotni delegati sveta vrtca so se soglasno odločili, da si ravnateljica za del0vno
uspešnost v letu 2015 zasluži 100%.

Seja Sveta vrtca je bila končana ob 17:30 uri.

Številka: 2374/2016
Datum: 2. 3. 2016

Zapisnik zapisala:
Dijana Marinković

Predsednica sveta zavoda l.r.
Darja Grimšič
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