Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad - VRTEC
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: 14. 09. 2017

ZAPISNIK
RODITELJSKEGA SETANKA,
ki je potekal v torek, 12. 9. 2017, ob 16. uri
v telovadnici in v nadaljevanju v igralnici vrtca oddelka Lunice.
PRISOTNI: ga. Blanka Nerad, ga. Minka Grčar (le uvodni del), Polona Volk, Timeja Kragolnik
Račnik, starši.
DNEVNI RED
1. Uvodni pozdrav ravnateljice in ge. Minke Grčar, kratka predstavitev LDN-ja vrtca,
informacije o novitetah v novem šolskem letu.
2. Predstavitev strokovnih delavk, LDN-ja skupine Lunice v šol. letu 2017/2018, druge
informacije, vezane na delo v vrtcu.
3. Izvolitev predstavnika sveta staršev oddelka Lunice za šolsko leto 2017/2018 in
njegovega namestnika.

Ad1)
Pred oddelčnim roditeljskim sestankom sta ga. Blanka Nerad, ravnateljica, in ga. Minka Grčar,
pomočnica ravnateljice, pozdravili starše in jim predstavili delo v vrtcu v tem šolskem letu.
Pojasnili sta tudi določene spremembe, ki so se zgodile v letošnjem letu.
Sledili so odhod staršev v igralnice svojih otrok in oddelčni roditeljski sestanki.

Ad2)
Starše sem pozdravila, jih povabila k dobremu sodelovanju in odprti komunikaciji in se jim
kratko predstavila. Predstavila se jim je tudi Timeja Kragolnik Račnik, ki trenutno nadomešča
bolniško odsotnost Angele Zaleznik.
V nadaljevanju sem staršem predstavila oziroma jih opozorila na:
- delovni čas strokovnih sodelavk v oddelku Lunice:
• delovni čas vzgojiteljice je od 7.30 do 14. ure,
• delovni čas trenutne pomočnice vzg. od 7.30 do 15. ure, vendar se lahko spreminja;
- odpiralni čas vrtca in oddelka:

•
•
•

vrtec je odprt od 5.30 do 16.00,
druženje skupin: sprejemna in oddajna igralnica je igralnica Sončkov,
do 7.30 so vsi otroci v oddelku Sončkov, ob 7.30 odpeljeta vzgojiteljici oddelka Lunice
in oddelka Zvezdice otroke v svoji igralnici, tam so Zvezdice do 14.30 in Lunice do
15.00;

- prisotnost otrok v vrtcu:
• otrok je lahko v vrtcu največ 9 ur; prve prekoračitve – opozorilo, naslednjič zaračunamo;
dobrobit otroka!;
- dnevna selitev otrok iz sprejemne igralnice v matično igralnico in nazaj:
• škatla s copati – se prenaša, prav tako osebna garderoba,
• problem garderobe ob dnevnih selitvah iz ene garderobe v drugo,
• starše nujno naprošamo, da garderobo otrok dnevno pregledujejo – odnašajo umazano
perilo domov, skrbijo za rezervo;
- prostorska stiska v garderobi:
• vsak otrok naj ima dve rezervi hlačnih kompletov in eno rezervno majico oziroma
jopico, če se umaže, prinese naslednji dan nov komplet,
• rezerva naj bo primerna vremenu!!!;
- telefonska številka vrtca: 03 839 12 49 in mobilni telefon Lunice: 031 895 390;
- internetna stran: www.vrtec-gg.si;
- točnost prihoda v vrtec: do 8.00;
- pravočasna odjava odsotnosti – do 8.00 na WEB vrtec, telefonsko ne odjavljamo več;
- odjave preko WEB vrtca tudi za počitnice; strokovne delavke vas bomo pred počitnicami na
to še opozorile;
Predstavila sem jim oddelek Lunice:
• oddelek je kombiniran, šteje 19 otrok, od tega 8 deklic in 11 dečkov; 6 otrok je letnik
rojstva 2013, 6 otrok je letnik rojstva 2014 in 7 otrok letnik rojstva 2015,
• večina otrok je vrtec obiskovala že v preteklem šolskem letu; tako je 10 otrok, ki so lani
obiskovali oddelek Sončki, 5 otrok, ki so lani obiskovali oddelek Lunice, štirje pa so
novinci,
• uvajanje novincev poteka v dogovoru s starši in glede na potrebe otrok (2 sta se že precej
dobro uvedla, dva sta z uvajanjem pričela v tem tednu),
• dva otroka imata poldnevni progam, ostali dnevni program;
- otroci naj v vrtec ne nosijo igrač, izjemoma le, če je igralni dan; igrače, ki jih otrok prinaša v
vrtec in niso ljubkovalne, bomo zavrnili oziroma jih otroku odvzeli in vrnili šele ob odhodu;
- bolan otrok ne sodi v vrtec (nalezljivost!!!; sem sodijo vsekakor tudi driske, bruhanja);
- lasne sponke: naprošamo, da otrok ne nosi lasnih sponk, če ni to nujno za njegovo zdravje; v
skupini so otroci stari 2 leti, ki stvari dajejo v usta (nevarnost zadušitev s špangami oz.

sponkami), otrok naj ima lase spete z lasnimi gumicami; problematične so tudi verižice,
zapestnic …
- bonboni: nekateri otroci v vrtec prinašajo bonbone (v žepih), to ne sodi v vrtec, imejte pod
nadzorom (včasih za žepe s sladkarijami poskrbijo babice …);
- prinašanje hrane v vrtec (keksi, štručke ipd.) zjutraj ne sodi v vrtec (za otroka je na splošno
bolje, da ne je zajtrka doma, ker ga ima v vrtcu);
- po otroke naj hodijo le osebe, navedene v pogodbi, v nujnih primerih pokličite in povejte,
kdo bo po otroka prišel, ko le-ta pride, naj se predstavi, identificira;
- vse posebnosti, kot so skrbništvo, prepoved približevanja enega izmed staršev ali podobno,
je potrebno nujno javiti in dokazati s pravnomočnimi odločbami;
- otroka se odda v igralnico, tako da se vidno pozdravi in da starš oziroma oseba, ki je otroka
oddala, vidi, da je vzgojiteljica otrokov prihod v vrtec videla; otrok nikakor ne puščajte v
garderobah ali celo pred vrtcem;
- starše prosimo, če lahko otrok v vrtec prinese škornje in palerino (NE DEŽNIKA).
Sledila je predstavitev Letnega delovnega načrta Lunice.
- kurikulum za vrtce ima 6 področij, izvajali bomo dejavnosti z vseh področij;
- prednostno področje (celotnega vrtca) bo gibanje;
- potek dneva:
• ZAJTRK ob 8.00,
• usmerjena igra, usmerjene dejavnosti v igralnici in na prostem,
• DOPOLDANSKA MALICA – SADJE ob 10.00,
• KOSILO ob 11.30,
• počitek 12.00–13.30,
• POPOLDANSKA MALICA ob 14.00,
• prosta igra;
- rojstni dnevi: otroci za rojstni dan v vrtec ne prinašajo ničesar; praznovali bomo za vse otroke
enako, v vrtcu (rajanje, improvizorična torta, izdelava sadnega napitka (»smutija«) ali sadnega
narezka namesto torte (Projekt zdravje v vrtcu); darilo vzgojiteljic;
- samostojnost otrok: navajanje na obuvanje, oblačenje, opravljanje toalete, umivanje rok,
samostojno hranjenje, pospravljanje hrane za seboj, bonton pri jedi, bonton na splošno,
pospravljanje igrač, prijaznost, deljenje igrač, varnost na cesti, varno uporabo igral …
- projekti, v katere bomo vključeni:
• Mali sonček,
• Varno s soncem,
• namesto Pasavčka letos Varno v prometu,
• Bralna značka,
• Zdravje v vrtcu

•
•

Eko vrtec,
Fit4kid;

- imeli bomo naslednje obogatitvene dejavnosti:
• pevske vaje (Renata Humar, Petra Kranjc),
• ustvarjalne delavnice (Angela Zaleznik),
• angleščina (Timeja Račnik Kragolnik),
• vrtec v naravi (Sandra Drobež);
- predvidevamo naslednje prireditve oziroma praznovanja:
• teden otroka,
• tradicionalni slovenski zajtrk,
• novoletni bazar,
• pustovanje,
• prireditev za 8. ali 25. marec,
• Velikonočni zajček (Deos),
• pevska revija Pikapolonček
• prikaz dejavnosti – zaključek leta;
- oblike sodelovanja s starši:
• obvestila na WEB vrtcu,
• pogovorne ure vsak prvi torek v mesecu od 14.45 do 15.45,
• roditeljski sestanki (naslednji bo predvidoma v mesecu januarju ali februarju, v obliki
predavanja za starše);
- sodelovanje z okoljem:
• s šolo,
• s šolsko knjižnico,
• z gasilci,
• s policisti,
• z Deos-om,
• z občino.
Ad2)
V zadnjem delu roditeljskega sestanka sem starše pozvala k predlogom za predstavnika Sveta
staršev oddelka Lunice v šolskem letu 2017/2018. Izmed navzočih sta bila s strani drugih
staršev predlagana ga. Rojten in ga. Janžovnik, a se nista strinjali. Po premisleku staršev je bila
predlagana še ga. Vesna Vidmar. Ker ni bilo nasprotovanja, je bila soglasno potrjena za
predstavnico Sveta staršev oddelka. Za namestnika smo izbrali g. Nikolaja Rihterja.
SKLEP: Ga. Vesna Vidmar je predstavnica Sveta staršev oddelka Lunice za šolsko leto
2017/2018, njen namestnik je g. Nikolaj Rihter.
Sestanek je bil zaključen ob 17.00.
Gornji Grad, 14. 9. 2017

Zapisala: Polona Volk

