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Tel.: 05/377 50 47 
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ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV ZA VRTEC PETER KLEPEC CERKNO KI JE POTEKALA 

11.5.2021 OB 17.00H PREKO APLIKACIJE ZOOM 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Pregled ugotovitev zapisnika prejšnje seje in njihova realizacija. 
3. Realizacija učno-vzgojne dejavnosti glede na zastavljen LDN 2020/2021 in glede na 
priporočila pristojnih inštitucij v času epidemije COVID19. 
4. Pregled plana investicij in sanacij v vrtcu za leto 2021 

5. Informacije o vpisu v vrtec za šolsko leto 2021/2022 
6. Pobude in vprašanja članov Sveta staršev. 

 

k točki 1:  

Ravnatelj Mitja Dežela je pozdravil prisotne. Ugotovil je sklepčnost. Potrjen je bil dnevni red. 

 

k točki 2:  

Skupaj z ravnateljem smo potrdili zapisnik seje, ki je potekala dne 22.09.2020. 

- Dokončalo se je nadstrešek na peskovnikom na igrišču 

- Zamenjalo se je ploščice na steni v kuhinji na zahtevo inšpekcije 

- Posodobilo se je pedagoški prostor ter vrtčevsko knjižnico, poteka vnos knjižnega 

gradiva v enotni sistem ccobis 

- Zagon e –asistenta 

- Nakup vozička za 6 otrok 

- Nakup dveh stenskih panelov – donacija podjetja Petrol 

- Ureditev pralnice v prostorih osnovne šole 

 

k točki 3:  

lanski LDN vrtca je bil realiziran do obdobja epidemije, ki so zahtevale spremembe tudi na 

področju LDN. Pregled letnega delavnega načrta za šolsko leto 2020/21. 

- V živo izvedeni 1. roditeljski sestanki, pogovorne ure so kasneje potekale po telefonu 

- V oktobru obeležen Teden otroka 

- Zaradi organizacije nujnega varstva se je način dela spremenil, delo je bilo zastavljeno 

kratkoročno v smislu tedenskih oziroma dnevnih priprav 
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- V maju/juniju se izvede skupinsko fotografiranje 

- Prireditev Vrtec se predstavi se izvede v digitalni obliki 

- V poletnih mesecih se planira podobno organizacijo kot v prejšnjih letih (odvisno od razvoja 

epidemije) 

-  

k točki 4: 

- Sanacija parketa v igralnici 

- Namestitev lesenega nadstreška 

- Sanacija pralnice v zidani stavbi, sanacija garderobe in prostora za čistilke v montažni stavbi 

 

k točki 5: 

- V mesecu marcu 2021 prejeli 46 vlog 

- 39 vlog za vpis s 1.9.2021, od tega je v postopku plačila akontacij ena vloga odstopila in 7 vlog 

za vpis po 1.9.2021 

- V šolskem letu 2021/22 bo v vrtcu 36 prostih mest aktualnih vlog s 1.9.2021 pa je 38. 

 

Zapisnik vodila : 

Teja Peternelj 

 

 

 


