PRVI SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK SKUPINE SONČKI – ZAPISNIK
DATUM: 31.08.2015 OB 17.00
Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav
2. Osnovne informacije o skupini Sončki
3. Letni delovni načrt oddelka
4. Razno
Ad1)
Po uvodnem pozdravu sem vzgojiteljica MARIJA REPENŠEK predstavila skupino SONČKI:
 Oddelek je kombiniran, starost otrok od 1 do 3 let;
 Število otrok je 15, dečkov 7 in deklic 8;
 Novinci so trije
 Pomočnica vzgojiteljice je TADEJA MALI.
Ad2)
Predstavila sem osnovne informacije glede skupine Sončki in sicer:
ORGANIZACIJSKE ZADEVE:
Vrtec se odpre ob 5.30 uri in se zapre ob 16.00 uri. Od 5.30 ure do 7.30 ure se otroci zbirajo v
igralnici SONČKI.
Zajtrk je ob 8.00 uri, zato otroke pripeljete najkasneje do 7.45 ure v vrtec ; in v njem ostanejo največ
9 ur.
Dosegljivi smo na številkah:
Vrtec: 839 12 49
Šola – tajništvo: 839 12 40
OBLAČILA:
 Več tanjših oblačil - večplastno oblačenje (primerno letnemu času),
 enako velja tudi za obutev (rosa, dež),
 PODPIŠITE VSA OBLAČILA IN OSEBNE PREDMETE (DUDA, STEKLENIČKA, COPATI….),
 rezervna oblačila naj bodo spravljena v garderobi (vrečko redno preverjajte).
ZDRAVJE:
 Trudili se bomo za zdravje otrok, pitje tekočine, prezračevanje prostorov (pomembno zaradi
prenašanja okužb),
 v vrtec naj otroci prihajajo zdravi,
 če otrok zboli, vas takoj pokličemo in se dogovorimo za primerno ravnanje,
 starši morate vsak dan javiti do 8. ure odsotnost otroka (dopust oz. bolezen- vrsta, da lahko
ustrezno ukrepamo in preprečimo širitev),
 plenice, vlažilne robčke, mazila prinesete starši (vas obveščamo sproti),





v igralnici smo le v copatih,
zaradi zdravja in higiene, starši ne vstopate v igralnico,
v primeru poškodbe se v vrtcu nudi prva pomoč in se obvesti starše.

PRAVILA, KI BI JIH ŽELELI SPOROČITI STARŠEM:
 otroka je potrebno pripeljati do vhoda v igralnico (poslovite se v garderobi) in ga oddati
vzgojiteljici,
 ko odhajate z otrokom domov, poskrbite, da se poslovite od strokovne delavke,
 zaradi varnosti otrok je vrtec zaklenjen od 8.00 do 14. 00 ure,
 PRAV TAKO PROSIMO STARŠE, DA ZAPIRATE VRATA OGRAJE PRED VRTCEM,
 če pridejo starši po otroka v času hranjenja ali počitka, počakajo pred igralnico - v garderobi,
 v primeru, da po otroka pride druga oseba, morajo starši o tem obvestiti vzgojiteljico,
 otroci ne prinašajo nakita, trdih bonbonov, žvečilk, igrač in neprimernih dodatkov za lase,
 SPREMEMBE PODATKOV (NASLOV, TELEFON) STARŠI SPOROČITE PRAVOČASNO
 Pogovorne ure: vsak 1. četrtek od 15.00 – 16.00 ure – starši naj pridejo vsaj enkrat letno,
vpisali se bodo na seznam;
 igralni dan: vsak prvi petek v mesecu – otroci prinesejo eno igračo od doma;
 ROJSTNI DNEVI: skupni dogovor vseh skupin je, da otroci ne prinašajo v vrtec ničesar –
praznujemo na svoj način;
 revije – starši imajo možnost naročila v vrtcu ( Zmajček, Cicido);
 spletna stran vrtca: aktualne fotografije, obvestila, jedilniki…
Ad3)
Predstavila sem letni načrt oddelka;
Ad4)
Izvolili smo predstavnico Sveta staršev go. Anico Rajter ( anica.rajter@gmail.com) in njeno
namestnico go. Tanjo Vertot.

Sestanek zaključili ob 19.30 uri.

Zapisala: Mija Repenšek

