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Datum: 28. 8. 2015

ZAPISNIK RODITELJSKEGA SESTANKA SKUPINE PIKAPOLONICE
dne 27. 8. 2015 ob 16.00 uri v igralnici skupine Pikapolonice (Vrtec Bočna)

Prisotni: Marjeta Časl, Vanja Krefl, Roman Golob, Sonja Remšak, Rok Žmavc, Jure
Žunter, Tatjana Zamrnik, Mojca Plešnik, Tanja Tominšek, Viktorija Goli, Erika Jamnik,
Zdenko Purnat, Eva Miklavc, Minka Grčar, Blanka Nerad, Vesna Mlačnik, Renata
Humar
Dnevni red:
1. Organizacija dela v Vrtcu Bočna
2. Oddelčni roditeljski sestanek
3. Razno

Ad 1)
Po uvodnemu skupinskemu roditeljskemu sestanku, na katerem je gospa ravnateljica
Blanka Nerad pojasnila organizacijske spremembe v vrtcu, smo se starši in
vzgojiteljici preselili v igralnico Pikapolonic.

Ad2)
Pozdravili sva starše in se predstavili. Na kratko sva jim predstavili letni delovni načrt
skupine. Prednostno področje letos bo umetnost. To pomeni, da bova velik poudarek
dali na likovno, glasbeno, plesno vzgojo ter dramsko dejavnost.
Starše sva seznanili s projekti, v katere bomo vključeni to šolsko leto:
- Varno s soncem

- Pasavček oziroma Varno v prometu
- Bralna značka
- Mali sonček
- Cici Vesela šola
Seznanili sva jih tudi s prireditvami in dejavnostmi, ki se bodo odvijale v tem šolskem
letu. Le-te so:
- Teden otroka
- likovna kolonija v Mozirju
- praznovanje jeseni
- prednovoletni bazar
- debatni večer
- obisk Božička
- slavnostno kosilo decembra
- obisk starejših občanov
- pustovanje
- prireditev ob 25. marcu
- podelitev nagrad za opravljeno Bralno značko
- očiščevalna akcija
- pevska revija Pikapolonček
- likovna kolonija

Tudi letos bomo imeli v skupini naslednje obogatitvene dejavnosti:
- plesne vaje
- pevske vaje
- angleške minutke
- vrtec v naravi
Sodelovanje s starši bo potekalo v obliki:
- roditeljskih sestankov (skupnih s šolo in posameznih, ki jih bosta pripravili
vzgojiteljici)
- pogovornih ur (vsak prvi četrtek od 15.00 do 16.00)
- prikaza vzgojnih dejavnosti (delavnice s starši)
- preko spletne strani vrtca

Starše sva seznanili z izleti, na katere bi radi peljali otroke (ogled lutkovne igrice na
Pikinem festivalu v Velenju in obisk Narodne galerije v Ljubljani). Seznanili sva jih z
okvirnimi stroški izletov. Starši so se načeloma strinjali z obema izletoma. O
podrobnih informacijah glede izletov se bomo dogovorili kasneje, ko bomo imeli
zbrane vse informacije. Izmenjali smo si pomembne telefonske številke. Staršem sva
podali splošne informacije glede oblačil in varnosti v vrtcu. Na pedagoški konferenci
smo strokovne delavke sprejele sklep, da ob praznovanju rojstnih dni otroci v vrtec
ne bodo prinašali hrane. Starši so sklep pozitivno sprejeli.
Seznanili sva jih, kdaj bo opravljena anketa o prisotnosti otrok v vrtcu (med
novoletnimi in prvomajskimi počitnicami). Vrtec Bočna bo predvidoma zaprt od 18. 7.
do 29. 7.2016.
Predstavnica Sveta staršev je Mojca Plešnik, njen namestnik pa je Rok Žmavc.

Ad3)
Starši niso imeli pripomb na najino predstavitev letnega načrta.
Roditeljski sestanek smo zaključili ob 18.00 uri.

Zapisnik napisali: Renata Humar in Vesna Mlačnik

