Zapisnik 1. roditeljskega sestanka skupine »Ježki«
Datum: 3. 9. 2013
Kraj: Vrtec Gornji Grad, igralnica skupine »Ježki«
Prisotne strokovne delavke: Erika Pavšek in Angela Zaleznik.
Opravičeno odsotni: /
Prisotni starši: Stanković, Krznar, Mozgan, Nišić, Mlinar, Lever, Tevš, Stakne,
Zagradišnik, Kramer, Košar, Hudournik, Krašovic in Kladnik.
Odsotni starši: Kolenc, Kolenc, Jordan, Orešnik, Terbovšek, Krznar in Preprotnik.
Dnevni red:
•

Predstavitev skupine.

•

Predstavitev LDN-ja oddelka (»Bibe«) v katerega je vključen otrok.

•

Izvolitev predstavnika Sveta staršev in njegovega namestnika.

•

Razno.

Ad 1)
Staršem sem predstavila skupino:
•
•

Erika-vzgojiteljica,
Angela-pomočnica vzgojiteljice.

•
•
•
•

Skupina: »Ježki«,
2. starostno obdobje, heterogen oddelek,
starost otrok: 4 – 5 leta (letnik 2009, 2010),
število otrok: 21 (5 deklic in 16 dečkov).

•
•
•

HRANJENJE (vilice, noži; samopostrežni način postrežbe)
HOJA OB ROBU CESTIŠČA brez vrvi
IGRA PO KOTIČKIH (pravila)

Ad 2)
Predstavila sem jim letni delovni načrt za skupino »Ježki«, ki ga tekom leta
prilagajam potrebam celotne skupine in individualno vsakemu posamezniku glede na
njegove sposobnosti.
Seznanila sem jih s:
•

projekti v katerih bomo sodelovali: Porajajoča se pismenost-most med vrtcem
in šolo, Bralna značka (deklamacijo in 2 knjigi obdelamo v vrtcu, eno knjigo
prinesejo iz vrtca in doma ustvarjajo na to temo), Pasovček (v okviru rednega
izvajanja vzgojnega dela po kurikulumu), Varno s soncem in Mali sonček;

•

športnimi dnevi: jesenski in spomladanski športni dan;

•

prireditvami: Teden otroka (izmenjava igrač, obutve in oblačil), Medeni zajtrk,
nastop otrok za 8. marec, Zaključek bralne značke 24. 4. 2014;

•

obogatitvenimi dejavnostmi: vrtec v naravi, plesne vaje in vadbena ura;

•

sodelovanjem z okoljem in drugimi strokovnimi delavci: sodelovanje z Domom
za upokojence, z Občino Gornji Grad, s šolo in izmenjavanje mnenj ter
izkušenj v kolektivu;

•

sodelovanjem s starši: Srečanje s starši: Pozdrav jeseni, Bazar, Prikaz
vzgojnega dela v mesecu Maju, roditeljski sestanki z vzgojno tematiko, prikaz
vzgojne dejavnost v mesecu maju, izlet ob zaključku šolskega leta, obvestila
na oglasni deski, individualna vabila, vsakodnevno obveščanje o posebnostih,
pogovorne ure vsako drugo sredo v mesecu od 14. 30 ure do 15. 00 ure oz.
po dogovoru s starši. Staršem sem predlagala, da se vsaj 2-krat v letu
udeležijo pogovornih ur. V nasprotnem primeru jih na pogovor povabim sama.

Ad 3)
SVET STARŠEV: Predstavnik sveta staršev v skupini »Ježki« je g. Andraž Krznar in
namestnica ga. Alenka Mozgan.
Ad 4)
Staršem sem izročila PUBLIKACIJO za šolsko leto 2013 / 2014 in vprašalnik za
starše. Seznanila sem jih z nekaterimi pravili vrtca in informacijami o delu v
skupini.
•

Odpiralni čas vrtca je od 5.30 ure do 16.00 ure (brez tolerance 5 minut). Naša
igralnica se odpre ob 7.00 uri. Do takrat se otroci zbirajo v igralnici »Sončki«.
Oddajanje otrok poteka v naši igralnici do 15.00 ure, nato v igralnici »Bibe« do
16. 00 ure.

•

Otrok je lahko v vrtcu največ 9 ur (list za izpolnitev, bruto ura pomočnice vzg.).

•

Starši morajo redno javljati odsotnost svojih otrok do 8.00 ure na telefonsko
številko. Če starši kličejo do 8.00 zjutraj, da otroka ta dan ne bo, se mu malica
vseeno šteje. Odbije pa se mu za naslednji dan oz. teden. Če starši
predhodno javijo odsotnost otroka (vsaj en dan prej) se mu odbijejo malice za
vse dni.

•

Ko starši pripeljejo otroka v vrtec, ga morajo oddati vzgojiteljici. Poslovijo se v
garderobi, oddajo in odidejo. Ob odhodu otrok iz vrtca pa se morajo nujno
posloviti od vzgojiteljice.

•

Pogovorne ure bodo vsako drugo sredo v mesecu od 14.30 ure do 15.30 ure
oz. po dogovoru. Na oglasni deski bo visela razpredelnica, kamor se bodo
starši lahko vpisali.

•

Vsa pomembna obvestila bodo obešena na oglasni deski pred igralnico.

•

Otroci v vrtec ne nosijo igrač in nahrbtnikov (zaradi »selitve«).

•

Starši podpišejo vsa oblačila in čevlje.

•

Copate po odhodu otroka iz vrtca pospravijo v zaboj.

•

Rezervna oblačila morajo biti primerna letnemu času, hranijo pa jih v vrečo
pod otrokovim znakom v garderobi.

•

Praznovanje rojstnega dne: Otroci lahko v vrtec prinesejo sadje, industrijsko
embalirane sadne sokove, industrijsko pripravljeno suho pecivo.

•

Prehrana na izletu ne sme vsebovati hitropokvarljivih mesnih izdelkov
(šunkarice, …), paštete, majoneze in sladic z nadevi.

•

Otroci naj v vrtec prinesejo škornje za hojo po gozdu.

•

S komunalo je dogovorjeno, da bodo pobelili garderobo pred igralnico in
odstranili rešetke na zadnjih dveh oknih.

•

Šolski koledar: učenci bodo imeli kar nekaj nadomeščanj ob sobotah in za tiste
dni, ko pouka ne bo. Takrat bomo tudi mi spraševali starše o prisotnosti otrok
v vrtcu. Glede prisotnosti pa bomo pripravile vpisne liste še za naslednje
termine: 28., 29., 30.10; 27. in 30. 12; 31.12.2013 vrtec po LDN-ju zaprt, 28.4,
29.4. in 30.4.2014.

•

Predlog staršev: otroci naj bi hodili v naravo ob vsakem remenu.

Roditeljski sestanek se je končal ob 18.00 uri.
Zapisnik zapisala:
Erika Pavšek

