Zapisnik 1. roditeljskega sestanka skupine »Zvezdice«
Datum: 31. 8. 2015
Kraj: Vrtec Gornji Grad, igralnica skupine »ZVEZDICE«
Prisotne strokovne delavke: vzgojiteljica Erika Pavšek in spremljevalka Metka Kladnik
Opravičeno odsotna: pomočnica vzgojiteljice Tadeja Stenšak
Prisotni starši otrok: Jordan, Krašovic, Kladnik, Žmavc Poličnik, Kumprej, Novak,
Janžovnik, Janžovnik, Kerznar, Benedik in Podpečan
Opravičeno odsotni starši otrok: Preprotnik, Orešnik, Košar, Hudournik, Rojten,
Globočnik, Krznar in Grazer

Dnevni red:
1. Predstavitev skupine Zvezdice
2. Predstavitev LDN oddelka za leto 2015/2016
3. Imenovanje predstavnika Sveta staršev in njegovega namestnika
4. Razno
Ad 1) Predstavitev skupine Zvezdice




Vzgojiteljica predšolskih otrok: Erika Pavšek
Pomočnica vzgojiteljice: Tadeja Stenšak
Spremljevalka: Metka Kladnik





2. starostno obdobje, homogen oddelek
Starost otrok: 4–6 let
Število otrok: 22 (13 deklic in 9 dečkov)

Ad 2) Delo v skupini in predstavitev LDN oddelka za leto 2015/2016
Odpiralni čas vrtca, malica in kosilo
 Vrtec je odprt od 5.30 do 16.00. Od 5.30 do 7.30 se otroci zbirajo v igralnici SONČKI.
Od 7.30 do 14.30 so otroci v igralnici Zvezdice, od 14.30 do 16.00 pa ponovno v
igralnici Sončki.
 Zajtrk imamo ob 8.00, zato otroke pripeljejo v vrtec do 7.45.
 Malico imamo ob 10.00 in kosilo ob 11.45.
 Starši so dolžni upoštevati 9-urno bivanje otrok v vrtcu in spoštovati poslovni čas
vrtca.

Prihod, odhod otrok v in iz vrtca
 Ko starši pripeljejo otroka v vrtec, ga morajo oddati vzgojiteljici. Poslovijo se v
garderobi, oddajo otroka in odidejo.
 Ob odhodu otrok iz vrtca se morajo nujno posloviti od vzgojiteljice.
Sporočanje odsotnosti
 Starši morajo redno javljati odsotnost svojih otrok do 8.00 ure (dopust/bolezen).
 Odsotnost se sporoča na telefonsko številko 839 12 49.
Bolezni, poškodbe
 Bolan otrok ne sodi v vrtec! V primeru, da bo otrok zbolel v vrtcu, pokličemo starše
po telefonu.
 Starši so dolžni priti po otroka, ki v vrtcu zboli, v najkrajšem možnem času oz. če
otrok ostane doma zaradi nalezljive bolezni, morajo le-to in posebnosti te bolezni
javiti vzgojnemu osebju.
Prinašanje stvari v vrtec
 Otroci naj v vrtec ne nosijo igrač, nakita, bonbonov in žvečilnih gumijev (zaradi
varnosti).
 Če bo otrok vseeno prinašal v vrtec igrače …, mi zanje ne odgovarjamo.
Rezervna oblačila
 Vsak otrok naj ima v garderobi, v vrečki, rezervna oblačila, primerna letnemu času.
Vsa oblačila naj bodo podpisana, še posebej copati in čevlji.
 Copate po odhodu otroka iz vrtca pospravijo v zaboj.
 Škornjev v vrtcu ne bomo shranjevali (zaradi prostorske stiske), zato naj otroci hodijo
v vrtec, glede na vreme, primerno obuti.
Izleti …
 Vsa pomembna obvestila bodo pritrjena na oglasni deski pred igralnico.
 Prehrana na izletu ne sme vsebovati paštete, majoneze in sladic z nadevi.
Praznovanje rojstnega dne
 Vzgojiteljice smo na konferenci sprejele sklep, da otroci v vrtec ne bodo več prinašali
hrane, lahko pa prinesejo svojo najljubšo družabno igro, CD z glasbo, najljubšo knjigo
…
 Strokovne delavke poskrbimo, da je poudarek na praznovanju (voščilo otroku, petje
pesmi, rajanje, pihanje svečke …).
Pogovorne ure
 Pogovorne ure bodo vsak prvi četrtek od 14.30 do 15.30 oz. po dogovoru. Na oglasni
deski bo visela razpredelnica, kamor se bodo starši lahko vpisali.

LDN SKUPINE
PREDNOSTNO PODROČJE: MATEMATIKA
POUDAREK NA: samostojnosti in disciplini

Otroke bomo navajali na pomnjenje in prenos informacij med nami in starši (»domače
naloge«).
Projekti:
 Porajajoča se pismenost
 Mali sonček (skozi vse leto)
 Pasovček (v mesecu oktobru)
 Bralna značka (začetek v mesecu oktobru, zaključek v mesecu aprilu)
 Varno s soncem (v poletnih mesecih)
 Cici vesela šola (otroci, rojeni v letu 2009 in 2010)
Sodelovanje s starši:
 Praznovanje jeseni (oktobra)
 Teden otroka (od 5. 10. do 9. 10. 2015)
 Bazar (novembra)
 nastop za 8. marec (marca)
 prikaz dejavnosti (maja/junija)
Obogatitvene dejavnosti:
 pevske vaje
 plesne vaje
 angleščina
 ustvarjalne delavnice
 vrtec v naravi
 lutkovni abonma (Jure Repenšek)
Sodelovanje z okoljem oz. z:
 Deos-om
 občino
 knjižnico
 gasilci, policisti …
 Likovna kolonija v Mozirju (26. 9. 2015)
 Pikin festival v Velenju (25. 9. 2015)
 Pikapolonček (20. 5. 2016)
 Narodna galerija v Ljubljani (februar)
Ad 3) Imenovanje predstavnika Sveta staršev in njegovega namestnika


Predstavnik Sveta staršev v skupini Zvezdice je ga. Maja Pečnik, namestnica pa ga.
Petra Kladnik.
Zapisala: Erika Pavšek

