VRTEC BOČNA
SKUPINA: ČEBELICE
Zapisnik 1. RODITELJSKEGA SESTANKA, ki je bil dne 28. 8. 2014 ob 16h
Z naslednjim dnevnim redom:
1. Predstavitev LDN
2. Dnevni red oddelka s projekcijo dejavnosti otrok preko
dneva ; uvajanje novincev
3. Izvolitev delegata za svet staršev
4. Pobude staršev
5. Ogled vrtca
Prisotnih je bilo 11 staršev, ter vzgojiteljici Irena Potočnik in Marija Vrtar.
Ad1 LDN sem staršem v celoti predstavila, saj se mi zdi prav, da so seznanjeni s
potekom dejavnosti v oddelku. Poudarila sem pomen prvega starostnega
obdobja, saj se zamujeno ne da nadoknaditi kasneje. Zato s pomočnico
odgovorno vodiva oddelek. Starši so po predstavitvi LDN pohvalili dejavnosti
vrtca.
Seznanila sem jih z oblikami in vsebino sodelovanja vrtca s starši. ( prireditve,
praznovanja, govorilne ure, druga srečanja.)
Ad2 Dnevni red oddelka sem prikazala tokrat s fotografijami , ki so nastale
dopoldan. Preko te projekcije so zlasti starši novincev dobili predstavo o
dogajanju v oddelku. Poskušala sem pridobiti njihovo zaupanje in navezati
dober stik, ki je pogoj za uspešno sodelovanje. Mamica novinca Marka je
povedla, da je o vrtcu Bočna slišala že veliko pohval in da se je zato odločila
vpisati otroka k nam.
Ad3 SKLEP:Novi predstavnik v Svetu staršev bo
gospa Mojca Lamut ( 031/414 284,lamut.mojca@gmail.com,
namestnik ostane Nataša Kropovšek.
Ad4 Gospa Erika je pohvalila lansko sobotno srečanje, ki je bilo gibalno
obarvano in dala pobudo, da bi to izvedli tudi letos.

SKLEP: poskušala se bom dogovoriti z g. Janezom Pustoslemškom prof. telesne
vzgoje
Starši želijo ohraniti ustaljeno ustvarjalno sodelovanje na debatnem večeru.
Dogovorila sem se z g. Golob Romanom, da nam v vrtcu predstavi svoj poklic –
poštarja.
Dobila sem dovoljenje staršev za naravoslovni dan – ogled pitona-zunanji
sodelavec.
Ad5 Sledil je ogled igralnice, kotičkov, prostorov vrtca, telovadnice in starejše
skupine.
Sestanek je bil zaključen ob 17.35

.
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