Zapisnik prvega roditeljskega sestanka
Datum in kraj: 4. 9. 2014, Vrtec Gornji Grad - skupina Bibe
Prisotni: Sandra Drobež, Tadeja Mali
Suzana Fale, Tjaša Kopriva in Peter Grudnik, Marinka Skarlovnik, Urška Kaker, Darja Gavez
in Andrej Kolenc , Nika Kolenc, Meta Krznar, Mateja Pogorevc, Vesna Mlačnik, Nives
Osovnik, Viktorija Goli, Barbara Virant, Erika Podbrežnik.
Opravičeno odsotni: Lidija Kolenc, Mateja Kramer,
Odsotni: Brigita Terbovšek, Ksenija Poličnik
Dnevni red:
1.

Predstavitev dela v skupini

2.

Predstavitev letnega delovnega načrta

3.

Razno

Ad 1. Predstavitev dela v skupini
Staršem sva predstavili kako poteka delo v skupini ter jih opozorili na nekatere stvari, kot so
prinašanje plenic in robčkov, rezervnih oblačil, podpisovanje stvari in podobno.
Opozorili sva jih na dežurstvo, ki bo potekalo v času šolskih počitnic.
Predstavili sva jim odpiralni čas in vsem staršem ustreza tako, da lahko v tem času pripeljejo
in pridejo iskat svoje otroke.
Dogovorili smo se tudi za govorilne ure, ki bodo vsak prvi četrtek v mesecu. Starši se bodo
zaradi lažje organizacije predhodno napisali na seznam, ki bo visel na oglasni deski.
Ad 2. Predstavitev letnega delovnega načrta
Staršem sva predstavili letni delovni načrt za letošnje šolsko leto. Podrobneje sva predstavili
kaj bomo počeli po samih področjih dejavnosti ter v katere projekte se bomo vključili.
Predstavili sva jim tudi obogatitvene dejavnosti ter praznovanja na katera bodo vabljeni tudi
starši.
Na voljo pa imajo tudi dodatne obogatitvene dejavnosti, kot so telovadba in lutkovni abonma,
ki pa jih organizirajo zunanji izvajalci.
Ad 3. Razno
Izvolili smo predstavnici sveta staršev (Barbaro Virant; e-mail: virant.barbara1mail.com; tel:
031 – 343 – 016) in namestnico (Niko Kolenc; tel: 041 – 814 – 298).
Pogovorili smo se o novoletnem bazarju. Staršem je bila všeč ideja in so jo podprli, da tudi
letos zbiramo prispevke za končni izlet. Želeli bi si, da za izdelamo venčke in namizne
dekoracije, obeske za na smrečico ter nekaj voščilnic in stvari po želji.

Zapisnikar/ka: Sandra Drobež

