PRVI SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK SKUPINE LUNICE – ZAPISNIK
DATUM: 31. 8. 2015 ob 17.00
DNEVNI RED:
1. Uvodni pozdrav
2. Osnovne informacije o skupini Lunice
3. Letni delovni načrt oddelka
4. Razno
Ad 1)
Po uvodnem pozdravu sem vzgojiteljica Petra Krajnc staršem predstavila skupino Lunice:
 oddelek je kombiniran, starost otrok je od 2 do 4 let;
 število otrok je 19, število dečkov je 10, deklic pa 9;
 novinec je eden.
Ad 2)
Predstavila sem osnovne informacije glede skupine Lunice, in sicer:


Prihod otrok v vrtec je do 8.00, prav tako javljanje odsotnosti otrok;



Telefonska številka skupine Lunice: 031 895 390 (od 7.00 do 15.15);



Zbiranje otrok je do 7.00 pri Sončkih, nato smo pri Lunicah;



Oblačenje: čim bolj preprosto, udobno, primerno za ustvarjanje, v »žakeljčku« naj bodo
rezervna oblačila;



Škornji (podpisani) – za sprehode v gozd, po rosni travi …;



Rojstni dnevi: skupni dogovor vseh skupin je, da otroci ne prinašajo v vrtec ničesar –
praznujemo na svoj način;



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



Kotiček za starše (oglasna deska) – spremljanje aktualnih obvestil, tedenskih priprav,
pesmice, deklamacije …;



Revije – starši imajo možnost naročila v vrtcu (Zmajček, Cicido);



Izdelki otrok: shranjevali jih bomo v posebne mape v vrtcu;



Zvezki: starši prinesejo velike brezčrtne zvezke in ovitke – za spremljanje napredka
otrok;



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



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



Pogovorne ure: vsak 1. četrtek od 15.00 do 16.00 – starši naj pridejo vsaj 1-krat letno,
vpisovali se bodo na seznam;



Spletna stran vrtca – aktualne fotografije otrok;



Vpisovanje prisotnosti otrok pred prazniki: 28.–31. 12. 2015 ter 28. in 29. 4. 2016.

Ad 3)
Predstavila sem letni delovni načrt oddelka.
Ad 4)
Izvolili oz. potrdili smo predstavnico Sveta staršev, go. Barbaro Virant, in njeno namestnico, go. Ireno
Bezovnik Fale. Ga. Virant je pozvala starše, da z njo sodelujejo, ji odgovarjajo na maile ter so aktivni pri
raznih pobudah, vprašanjih, problematiki. Starši so ji posredovali svoje maile.
Ga. Ermenc je apelirala na starše, naj v vrtec hodijo zdravi otroci, bolni oz. delno pozdravljeni pa naj
ostanejo doma.
Sestanek smo zaključili pribl. ob 19.00.
Zapisala: Petra Krajnc

