Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad - VRTEC
Kocbekova cesta 21
3342 Gornji Grad
Tel: 03 839 12 40
Faks: 03 839 12 41
E-pošta: sola.gornji-grad@guest.arnes.si
___________________________________________________________________

Datum: 29. 8. 2016

Zapisnik 1. roditeljskega sestanka skupine »Pikapolonice«
Kraj: ENOTA Vrtec Bočna, telovadnica OŠ Bočna in igralnica skupine »PIKAPOLONICE«
Prisotne strokovne delavke: ravnateljica gospa Blanka Nerad, pomočnica ravnateljice gospa
Marija Grčar, vzgojiteljica Erika Pavšek in pomočnica vzgojiteljice Tadeja Stenšak
Prisotni starši otrok: Žmavc, Žunter, Plešnik, Lamprečnik, Golob, Štiglic, Šinkovec, Tevž,
Purnat, Rak, Golob, Rezoničnik, Benda, Ugovšek in Kropovšek
Opravičeno odsotni starši otrok: Heberman in Slapnik

Dnevni red:
1. Organizacija dela v Vrtcu Bočna
2. Oddelčni roditeljski sestanek
3. Razno
Ad 1)
Na uvodnem delu roditeljskega sestanka sta gospa ravnateljica Blanka Nerad in pomočnica
ravnateljice gospa Minka Grčar predstavili in pojasnili organizacijske spremembe v vrtcu.
Ad 2)
Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice sva staršem na kratko predstavili skupino.



Vzgojiteljica predšolskih otrok: Erika Pavšek
Pomočnica vzgojiteljice: Tadeja Stenšak





2. starostno obdobje, heterogen oddelek
Starost otrok: 4–6 let
Število otrok: 18 ( 6 deklic in 12 dečkov)

Delo v skupini in predstavitev LDN oddelka za leto 2016/2017
Odpiralni čas vrtca, malica in kosilo
 Vrtec je odprt od 6 .00 do 15. 30. Od 6. 00 do 7. 30 se otroci zbirajo v igralnici
ČEBELICE. Od 7. 30 do 14. 30 so otroci v igralnici Pikapolonice, od 14. 30 do 15. 30
pa ponovno v igralnici Čebelic.
 Zajtrk imamo ob 8. 15.
 Malico imamo ob 10. 00 in kosilo ob 11. 15.
 Starši so dolžni upoštevati 9-urno bivanje otrok v vrtcu in spoštovati poslovni čas
vrtca.
Prihod, odhod otrok v in iz vrtca
 Otroci naj bodo v vrtcu do 8. 00.
 Ko starši pripeljejo otroka v vrtec, ga morajo oddati vzgojiteljici.
 Ob odhodu otrok iz vrtca se morajo nujno posloviti od vzgojiteljice.
Sporočanje odsotnosti
 Starši morajo redno javljati odsotnost svojih otrok do 8. 00 (dopust/bolezen).
 Odsotnost se sporoča na telefonsko številko: _031 278 931____________________.
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.
 Otroci naj v vrtec hodijo oblečeni in obuti primerno vremenskim razmeram.
Izleti …
 Vsa pomembna obvestila bodo pritrjena na oglasni deski skupine Pikapolonice.
 Prehrana na izletu ne sme vsebovati paštet, majoneze in sladic z nadevi.
Praznovanje rojstnega dne
 V vrtec se ne prinaša več 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 …)

LDN SKUPINE
PREDNOSTNO PODROČJE: GIBANJE
POUDAREK NA: samostojnosti in disciplini
Otroke bomo navajali na pomnjenje in prenos informacij med nami in starši (»domače
naloge«).
Projekti








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 2011)
Zdravje v vrtcu
Eko vrtec

Sodelovanje z okoljem oz. z:
 Občino in občani
 gasilci, policisti …
 Vrtcem Mozirje
 JSKD OI Mozirje
Sodelovanje s starši:
 Roditeljski sestanki
 Pogovorne ure (vsak prvi torek v mesecu med 14. 45 in 15. 45 uro)
 Preko spletne strani in oglasne deske
 Preko različnih dejavnosti
Predvidene dejavnosti:
 Likovna kolonija v Mozirju (september)
 Teden otroka (od 3. 10. do 7. 10. 2016)
 Na mladih svet stoji (oktober)
 Praznovanje jeseni (oktober)
 Nastop upokojencem (oktober)
 Debatni večer (november)
 Obisk starejših krajanov
 Obisk Božička
 Slavnostno kosilo
 Pustovanje
 Prireditev ob 25. marcu (marec)
 Otroška pevska revija Pikapolonček ( 19. maj 2017, Gornji Grad)
 prikaz dejavnosti (maj/junij)

 likovna kolonija v Bočni
 skupni zaključek
Obogatitvene dejavnosti:
 pevske vaje
 ustvarjalne delavnice
 vrtec v naravi
 lutkovni abonma (Jure Repenšek)
 plesne vaje in angleščina (po 14. 30 oz. še v dogovoru)
Imenovanje predstavnika Sveta staršev in njegovega namestnika


Predstavnik Sveta staršev v skupini Pikapolonice je _Mojca Plešnik____, namestnik
pa ___Rok Žmavc__.

Ad 3)
Predlogi staršev:
 Otroci iz Vrtca Bočna bi morali imeti enake možnosti za udeležbo pri gibalnih uricah z
g. Janezom Pustoslemškom kot otroci iz Vrtca Gornji Grad. Predlagali so organizacijo
prevoza do OŠ Gornjega Grada ali izvajanje gibalnih uric tudi na podružnični šoli v
Bočni.
 Otroci naj bi imeli dvakrat mesečno igralni dan.

Zapisali: Erika Pavšek in Tadeja Stenšak

