Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad
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: 15. 9. 2017

ZAPISNIK
RODITELJSKEGA SESTANKA,
ki je bil v torek, 12. 9. 2017, ob 16 uri v igralnici skupine ZVEZDICE
PRISOTNI: Mateja Černevšek, Suzana Fale, Darja Gavez, Renata Humar, Urška Kaker, Tjaša
Kopriva, Ana Lever, Vesna Mlačnik, Mateja Pogorevc Mavrič, Tea Repenšek, Natalija
Stakne.
ODSOTNI: starši otrok: Izabela Beganović, Tinkara Benedik, Ines Bezovšek, Jan Fale,
Jasmina Kaker, Samuel Krznar, Urh Majhen, Ina Leila Masnec Ermenc, Matevž Mlinar, Žiga
Rajter Krebs, Nik Rihter in Ruben Žmavc Poličnik.
POVABLJENI: ravnateljica Blanka Nerad, pomočnica ravnateljice Marija Grčar.
DNEVNI RED:
1. Pozdrav in osnovne informacije (ga. Grčar in ga. Nerad).
2. Predstavitev skupine.
3. Predstavitev LDN skupine.
4. Splošne informacije o življenju v vrtcu.
5. Izvolitev predstavnika Sveta staršev in njegovega namestnika.
6. Razno.

AD 1)
Prvi del sestanka je potekal v telovadnici šole. Ga. Grčar je staršem podala nekaj osnovnih
informacij:
- poslovni čas vrtca Gornji Grad je od 5.30 ure do 16 ure,
- starše je opozorila na 9-urno prisotnost otrok v vrtcu,
- v letošnjem šolskem letu so v Gornjem Gradu 3oddelki: heterogen oddelek I.
starostnega obdobja, kombiniran oddelek in heterogen oddelek II. starostnega obdobja,
- vrtec je polno zaseden,
- opozorila je na spremembo v odpiralnem času skupine Lunice, ki bo deloval od 7.30
ure do 15 ure,
- staršem je povedala, da se glede diet dogovarjajo z g. Colnarjem,
- staršem se je zahvalila za redno uporabo WEB VRTCA in jih opozorila, da jih bomo
zaradi šolskih počitnic opozorili na odjavo odsotnosti za naslednje dneve: 30.10.2017,
2.11.2017, 3.11., 27.12.2017 – 29.12.2017, 9.2.2017, 26.2. – 2.3.2018 in 30.4.2018
(strokovne delavke bomo starše še posebej opozorile na vpis odsotnosti),
- predstavila je projekte, v katerih bomo sodelovali skupaj s šolo: Fit4Kid, Ekošola,
Ekovrtec, Zdrava šola,

-

-

-

predstavila je obogatitvene dejavnosti, ki bodo potekale v tem šolskem letu: Vrtec v
naravi (za otroke starejše od 3 let), Pevski zbor (za otroke letnika 2013 in 2012), Cici
Vesela šola (za otroke letnika 2012), Angleščina (za otroke letnika 2012), Ustvarjalne
delavnice (otroci starejši od 3 let) ter dejavnosti, ki jih bodo izvajali zunanji izvajalci
(plesne vaje, telovadba, lutkovni abonma),
starše je seznanila s srečanji, ki jih bomo imeli v letošnjem letu: Pozdrav jeseni,
Novoletni bazar, Dobrodelni koncert, skupni roditeljski sestanek z vzgojno tematiko,
nastop za 8. marec oziroma 26. marec in dan D,
prakso bo v našem vrtcu predvidoma opravljalo 7 praktikantk.

Ga. Nerad je staršem predstavila Timejo Kragolnik Račnik, ki je bila izbrana na Javnem
razpisu »Prva zaposlitev: pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018«. Povedala je tudi, da se
bo naš zavod še enkrat prijavil na razpis.
Po končanem skupnem delu sestanka smo z roditeljskim sestankom nadaljevali v naši
igralnici.
AD 2)
Staršem sva predstavili strukturo naše skupine. V skupino je vključenih 21 otrok, 11 deklic in
10 dečkov. 13 otrok je rojenih leta 2012, 8 otrok pa je rojenih leta 2013. Skupini so se
pridružili 3 novinci.
AD 3)
V nadaljevanju sva predstavili LDN skupine za šolsko leto 2017/2018:
- odpiralni čas vrtca je od 5.30 do 16.00. Zjutraj se bodo otroci zbirali v skupini Sončki. Ob
7.30 bodo otroci v spremstvu strokovne delavke prišli v igralnico skupine Zvezdice. Ob 14.30
se bodo otroci zopet združili z ostalimi v igralnici skupine Sončki. Otroci naj bi v vrtec prišli
do 8.00. Po zakonu so lahko prisotni v vrtcu 9 ur. Zajtrk imamo ob 8.00, sadno malico okrog
10.00 in kosilo ob 11.45.
- Projekti v katerih bomo sodelovali:
* Mali sonček: je s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami obogaten program na področju
gibanja v vrtcu. Poudarek daje na igri in vadbi, ki naj bi bila prijetna in prilagojena otrokom.
* Cici Vesela šola: v sklopu projekta otroci rešujejo igrive didaktične naloge za razvijanje
številskih in prostrorskih predstav, razvrščanja, logičnega mišljenja,...
*Varno v vrtec in šolo: bistvo projekta je poudarek na varni poti otrok v vrtec in šolo. Otroci
bodo spoznavali okolico vrtca in izrazili svoje poznavanje varnosti v prometu.
*Zdravje v vrtcu: program promovira zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in
krepitev zdravja v vrtčevskem okolju in izven tega.
* Ekovrtec: glavni cilj slovenskega programa Ekovrtec je vzgoja otroka, da skrb za okolje in
naravo postane del življenja.
* Fit4Kid: model je sestavljen iz motivacijske pedagogike, izobraževalnih programov, tehnik,
vsebin in smernic, ki se osredotočajo na povečano uporabo vadbe in telesne dejavnosti v
predšolskem obdobju.
- Prireditve, praznovanja in ostali dogodki:
* Vzgoja v cestnem prometu (28.9.2017).
* Pozdrav jeseni (konec septembra, začetek oktobra).
* Teden otroka (2.10. – 8.10.2017): zbiranje oblačil, igrač.
* Vaja evakuacije (oktober).

* Tradicionalni slovenski zajtrk (17.11.2017).
* Novoletni bazar (konec novembra).
* Dobrodelni koncert (24.11.2017).
* Obisk Božička in slavnostno kosilo (december).
* Pustovanje (13.2.2017).
* Prireditev ob dnevu žena oziroma materinskemu prazniku.
* Likovna kolonija (april ali maj).
* Pevska revija Pikapolonček (18.5.2017).
* Predstavitev za starše in zaključna prireditev.
- V letošnjem letu imamo prednostno področje gibanje. Pri delu bova uporabljali tudi metode
NTC učenja in Telovabe za možgane (Brain gym). Poleg tega bova dali velik poudarek na
kakovost medsebojne interakcije (tako med otroci kot med otroci in odraslimi). Trudili se
bova, da se bodo otroci naučili spoznati svoja občutja in jih ustrezno izražati.
- S formativnim spremljanjem otrok bova spremljali pet področij razvoja, ki usmerjajo in
obsegajo vse vidike razvoja in učenja otrok.
- socialni in telesni razvoj,
- spoznavni razvoj,
- jezikovni razvoj,
- razvoj ustvarjalnosti,
- telesni razvoj.
- Sodelovanje s starši:
* srečanja s starši,
* roditeljski sestanki ,
* pogovorne ure bodo vsak prvi torek v mesecu od 15.00 do 16.00 oziroma po dogovoru,
* obvestila na oglasni deski,
* WEB vrtec,
* še naprej spremljate našo spletno stran (www.vrtec-gg.si).
- Pomembne telefonske številke:
* telefon vrtca 03/839 12 49
* tajništvo: 03/839 12 40
- Sodelovanje z okoljem:
* PU Mozirje,
* Knjižnica Gornji Grad,
* občina Gornji Grad,
* Deos,
* strokovne delavke šole,
* krajani Gornjega Grada in Bočne,
* čebelarji,
* Energetik šport (Janez Pustoslemšek).
Sklep: starši so potrdili LDN skupine.
AD 4)
Staršem sva podali tudi nekaj osnovnih informacij glede bivanja v vrtcu.

- Otroci naj imajo primerna oblačila in obutev. V garderobi naj imajo rezervna primerna
letnemu času. Obutev in oblačila naj bodo podpisana. Vsi naj prinesejo v vrtec tudi škornje, ki
bodo tukaj ostali do konca leta.
- Prinašanje verižic, zapestnic in prstanov v vrtec je prepovedano (Pravilnik o varnosti v
vrtcu). Lahko prinesejo ninico ali majhno igračko za spanje (če je res potrebno). Za ostale
igrače, ki jih bodo otroci prinesli v vrtec, ne odgovarjava. Prav tako naj ne prinašajo
čigumijev, bonbonov.
- V vrtec ne nosimo hrane in pijače (ob rojstnih dnevih strokovne delavke poskrbimo za
praznovanje).
- Bolan otrok ne sodi v vrtec. V primeru, da otrok zboli, starše obvestiva po telefonu. V
primeru poškodbe otroku v vrtcu nudiva prvo pomoč in pokličeva starše.
- Mladinski tisk: preko vrtca lahko starši naročijo reviji Cicido in Zmajček.
AD 5)
Predstavnica Sveta staršev je ga. Suzana Fale.
Namestnica predstavnice Sveta staršev je Darja Gavez.
Sklep: starši so potrdili predstavnico in namestnico Sveta Staršev.

Roditeljski sestanek je bil zaključen ob 17 uri.

Zapisala:
Renata Humar

