PRVI SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK SKUPINE PIKAPOLONICE - ZAPISNIK
DATUM: 3.9.2014, ob 16.00
Po uvodnem pozdravu je vzgojiteljica Petra Krajnc predstavila skupino Pikapolonice.
• Oddelek je heterogen, starost otrok je od 3 do 6 let;
• Število otrok je 21, število dečkov je 14, deklic pa 7;
• Novincev je 5, od tega sta dva prvič v vrtcu, trije pa so prišli iz skupine Čebelice;
• Začetno uvajanje poteka brez večjih posebnosti.
Nato je pomočnica vzgojiteljice Nika Kolenc predstavila splošne informacije o poteku dela v skupini ter
nekaj skupnih dogovorov:
•

Prihod otrok v vrtec: do 8.00, prav tako javljanje odsotnosti otrok. Otroku se izostanek
opraviči, če starši to sporočijo najmanj en dan prej. Ob 7.30 gredo Pikapolonice v svojo
skupino, s Čebelicami pa se zopet združijo ob 14.45.

•

Telefonska številka skupine Pikapolonic: 031 278 931, po 7.40. uri oz. stacionarna
številka: 035845119

•

Oblačenje: čim bolj preprosto, udobno, primerno za ustvarjanje, v žakeljčku naj ima vsak
otrok rezervna oblačila

•

Škornji – otroci jih imajo v vrtcu (za sprehode v gozd, po rosni travi…)

•

Rojstni dnevi: sadje (sveže, suho)

•

Športni dnevi: otroci naj imajo v nahrbtniku malo pijače in prigrizka – ne preveč

•

Kotiček za starše – spremljanje aktualnih obvestil

•

Revije – možnost naročila v vrtcu (Zmajček, Cicido)

•

Izdelki otrok: shranjevanje v posebne mape v vrtcu, ob koncu š.l. razstava v galeriji Štekl

•

Zvezki: veliki brezčrtni in ovitki – za spremljanje napredka otrok

•

Odsvetujemo prinašanje drobnarij v vrtec – sponke za lase, verižice, prstane, drobne
igrače…

•

Igralni dan: vsak 1. petek v mesecu – otroci prinesejo eno igračo od doma

•

Spletna stran vrtca – aktualne fotografije otrok

•

Predstavnik sveta staršev: Rok Žmavc (e-mail: rok.zmavc@gmail.com) , namestnik:
Mojca Plešnik (e-mail: mojca.plesnik@gmail.com)

•

V tem š.l. smo pridobili še en prostor za vrtec, zato se bodo otroci pri usmerjenih
dejavnostih ločevali glede na starost oz. svoje zmožnosti

Vzgojiteljica Petra Krajnc je predstavila še letni delovni načrt oddelka.
Posebnih vprašanj in pobud s strani staršev ni bilo.
Sestanek smo zaključili pbl. ob 17.00.
Zapisnik: Petra Krajnc

