Vrtec Hansa Christiana Andersena, Rašiška ulica 7, Ljubljana

ZAPISNIK SVETA STARŠEV
VRTCA HANSA CHRISTIANA ANDERSENA
DNE, 5.4.2017 v enoti Marjetica
Prisotni: priloga tega zapisnika.

Dnevni red:
1. Predstavitev programa vodenja vrtca kandidatke za ravnateljico za mandat 2017 - 2022 in oblikovanje mnenja
sveta staršev o kandidatki za potrebe sveta vrtca.
2. Aktualne informacije šolskega leta 2016/17.
3. Pobude in vprašanja staršev.
Začetek seje ob 18. uri.
AD1: Predstavitev programa vodenja vrtca kandidatke za ravnateljico za mandat 2017 – 2022 in oblikovanje
mnenja sveta staršev o kandidatki za potrebe sveta vrtca.
Predsednica Sveta staršev pozdravi vse prisotne in pove, da je bil objavljen razpis za ravnatelja vrtca, na
katerega se je prijavila ena kandidatka Tina Merčnik. Predsednica preda besedo kandidatki Tini Merčnik.
Tina Merčnik se predstavi in pove, da je v vrtcu začela kot svetovalna delavka, zadnjih pet let pa ji je bilo
zaupano delo ravnateljice. Ko je delala revizijo petih let je ugotovila, da smo realizirali napovedan petletni
program vodenja ter uspelo nam je ohraniti dolgoletno tradicijo ter dobre programe in projekte. V petih letih
se poznajo dvigi v strokovnosti delavcev, veliko vlagamo v zaposlene in v razvoj pozitivnih odnosov, delali smo
na področju mednarodnega sodelovanja tako na področju projektov (Comenius, EU projekt Erasmus) kot na
aktivnem sodelovanju na mednarodnih posvetih ter vključevanju tujih študentov v oddelke, spodbujanje tujih
jezikov v oddelkih…). V tem času smo pridobili tudi kar nekaj certifikatov in sicer DDP, LGBT, Eko inicativa,
varna točka.
V prihodnosti želi, da bi bil vrtec še bolj odprt in vključujoč za vse otroke ne glede na njihovo socialno in
kulturno različnost, posvetili se bomo odprtosti vrtca na nivoju lokalne skupnosti, Ljubljane, Evrope in sveta,
še naprej bo poudarek na strokovnosti in izobraževanju in izpopolnjevanju zaposlenih, še naprej bomo delali
in razmišljali ekološko, saj želimo naše najmlajše vzgajati v duhu ekologije, nadaljevali projekte v katere smo
vključeni in iskali nove ideje za projekte, več časa bomo namenili domoljubni vzgoji, ohranjanju slovenske
tradicije in kulturne dediščine, ohranili visok nivo prehrane ter strmeli k izboljšanju kakovosti naše hrane ter
dali vse več poudarka promociji vrtca.

Še naprej želi ohranit oz. nadgradit odnose z starši, saj meni, da so nadstandard v našem vrtcu. Zaupanje in
podpora staršev je nagrada vrtcu da dobro opravljamo svoje delo. Izrazi hvaležnost , da smo del mestne občine
Ljubljane in za njihov trud za uspešno medsebojno sodelovanje. Kandidatka zaključi svojo predstavitev z mislijo
»Biti Andersenov« kot vrednota, kjer je cenjen vsak posameznik, a je hkrati del povezane skupnosti otrok
staršev in sodelavcev.
Na koncu predstavitve predsednica povabi k morebitnim vprašanjem za kandidatko vrtca. Ker vprašanj ni bilo,
je kandidatka zapustila svet staršev.
V nadaljevanju predsednica poda možnost tajnega ali javnega glasovanja. Predstavniki so z dvigom roke se
soglasno strinjali, da bo glasovanje javno.
SKLEP 1: Prisotni predstavniki sveta staršev so potrdili volilno komisijo v sestavi Tina Likar, Špela Brezavšček in
Martina Gramc. Prisotni predstavniki sveta staršev so soglasno potrdili kandidaturo Tine Merčnik za ravnateljico
vrtca Hansa Christiana Andersena.

AD2: Aktualne informacije šolskega leta 2016/17.
Pomočnica ravnateljice Natalija Dolenc predstavi aktivnosti, ki bodo potekale v aprilu. Začeli smo z
Andersenovim krosom, na katerem so otroci tekli. V ponedeljek, 10. 4. 2017 pripravljamo prve Andersenove
igre brez meja ter 25. 4. 2017 pa bo potekal dan z babicami in dedki, na katerem se bodo dedki in babice
družili z svojimi vnučki. Natalija še pove, da so za nami bivanja v naravi in sicer smučanje v Kranjski gori in
Pokljuka.
Pomočnica ravnateljice Simona Hrovat pove, da se vključujemo v projekt EKO VRTEC. Pridružujemo se tudi
akciji JAZ,TI ZA SLOVENIJO. Predstavnike staršev obvesti da se bodo od 12. -14.aprila 2017 zbirale plastenke
pred enoto Andersen ter jih povabi k sodelovanju. Glavni namen te akcije je, da ozaveščamo naše najmlajše.
Svetovalna delavka Nadja Koncilja pove, da se je vpis zaključil 15. marca 2017. Do tega datuma je prispelo 225
vlog in sicer 194 za I. starost in 31 za II. starost. Danes je tudi zasedala komisija za sprejem otrok v vrtec.
Nadja pove, da so priprave na vsakoletni dogodek ŽIV ŽAV že v polnem teku. Dogodek bo potekal prvo soboto
v juniju in sicer 3. junija 2017. Nadja starše povabi k sodelovanju – pomoč pri zbiranju sredstev, ideje za kotičke,
organizaciji dogodka, zbiranje materiala za srečelov. Pozove še, da kdor želi, lahko pride v petek 7. aprila 2017
ob 7:30 na sestanek za živ žav. Starše je zanimalo, kje lahko pustijo material za srečelov. Nadja pove, da lahko
pustijo v oddelkih pri vzgojiteljicah.
AD3: Pobude in vprašanja staršev.
Mamo zanima, kako bi omejili sladkarije za praznovanje rojstnih dni? Organizatorka prehrane Marjeta Sebal
pove, da se spodbuja več sadja in manj sladkarij. Pove pa tudi, da se morajo starši dogovoriti med sabo na
ravni oddelka.
Mama predlaga, da bi lahko organizirali različne piknike za druženje – jagodni piknik, kostanjev piknik.
Pomočnica ravnateljice Simona pove, da težko organiziramo še več dogodkov na ravni vrtca, saj imamo že živ
žav, igre brez meja… Nadja pove, da se lahko za taka druženja dogovorijo na ravni oddelka.

Oče predlaga, da bi se otroci lahko bolj približali starejši generaciji z obiskom doma za upokojence.
Predstavnice vrtca se z predlogom strinjajo in povedo, da starejši oddelki gredo v center Sonček, Mali dom, za
varovance jim pripravimo tudi koncerte. V okviru dneva za babice in dedke bomo na druženje povabili tudi
Dom upokojencev Dravlje in ostale okoliške seniorje. Marija Šterbenc, predstavnica MOL-a pove, da se
varovancem to zdi zelo lepo in da uživajo v obiskih.
Mama predlaga, da bi se vrtec vključil v teden mobilnosti. Natalija pove, da pobudo za teden mobilnosti poda
četrtna skupnost, kot vrtec pobude ne moremo dati, smo se pa lani tega dogodka udeležili.
Svet staršev je bil končan ob 19. uri.
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