Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad
VRTEC Bočna in Gornji Grad
Kocbekova cesta 21
3342 Gornji Grad
Tel: 03 839 12 40
Faks: 03 839 12 41
Tel. Vrtec Gornji Grad: 03 839 12 49
Tel. vrtec Bočna: 03 584 51 19
E-pošta: sola.gornji-grad@guest.arnes.si
_______________________________________________________________________
Datum: 29.8.2016

ZAPISNIK RODITELJSKEGA SESTANKA SKUPINE LUNICE
dne 29.8.2016 ob 18.00 uri

DNEVNI RED:
1. Uvodni pozdrav
2. Predstavitev skupine in osnovne informacije o skupini Lunice
3. Predstavitev letnega delovnega načrta oddelka
4. Razno
AD 1)
Pred oddelčnim roditeljskim sestankom sta ga. Blanka Nerad, ravnateljica, in ga.
Minka Grčar, pomočnica ravnateljice, predstavili delo v vrtcu v tem šolskem letu.
Pojasnili sta tudi določene spremembe, ki so se zgodile v letošnjem letu.
AD 2)
Po uvodnem pozdravu sem predstavila staršem našo skupino in osnovne informacije
glede dela v skupini.
- Odpiralni čas vrtca: vrtec je odprt od 5.30 do 16. ure. Naša igralnica se odpre
ob 7.00. Pred tem pa otroka oddate v igralnici skupine Sončki. Otroci se 15.00
družijo. Starši so dolžni upoštevati 9-urno bivanje otrok v vrtcu in spoštovati
poslovni čas vrtca.
- Odsotnost otroka morajo starši sporočiti do 8.00 ure na telefonsko številko 03
839 12 49 (do 7.00 ure) ali 031 895 390 (po 7.00 uri).
- Oblačila otrok naj bodo praktična, letnemu času primerno. Vsa oblačila naj
bodo podpisana, še posebej copati in čevlji.
- Otroci naj v vrtec ne nosijo verižic, prstanov in drugega nakita. Za igrače, ki jih
otroci prinesejo v vrtec, ne odgovarjamo.
- Bolan otrok ne sodi v vrtec. V primeru, da otrok zboli v vrtcu, pokličemo starše
po telefonu. V primeru poškodbe otroku nudimo prvo pomoč in obvestimo
starše.
- Skupni dogovor vrtca je, da se v vrtec za rojstni dan ne prinaša hrane.
Strokovne delavke vrtca bomo poskrbele, da se bo slavljenec dobro počutil.
- Predstavili sva jim revije, ki jih lahko naročijo za svoje otroke.
- Starši naj redno spremljajo obvestila na oglasni deski pred igralnico in na
internetni strani vrtca.

AD 3)
Staršem sva predstavili letni delovni načrt oddelka. Seznanili sva jih s projekti,
obogatitvenimi dejavnostmi in srečanji, ki bodo potekali v letošnjem letu.
Pogovorne ure bodo vsak prvi torek v mesecu od 15.00 ure do 16.00 ure.

AD 4)
Predstavnik Sveta staršev je Rok Fale. Njegova namestnica je Natalija Zamernik.

Sestanek smo zaključili ob 19.00 uri.

Zapisnik zapisali:
Renata Humar in Tadeja Mali

