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

ZAPISNIK 1. roditeljskega sestanka, ki je bil dne 12. 9. 2017 ob
18 uri v vrtcu Bočna.
Prisotnih je bilo 8 staršev.
DNEVNI RED:
1. Pozdrav vzgojiteljic in uvodni Bachov povezovalni ples skupaj s starši.
2. Pozdrav ge. ravnateljice Blanke Nerad
3. Predstavitev LDN vrtca (Ga. Grčar)
4. LDN skupine Čebelice ( Vrtar Marija )
Dnevni red skupine Čebelice
5. Izvolitev delegatov za Svet staršev
6. Razno
Ad1
Srečanje smo pričeli s pozdravom vzgojiteljic in s povabilom za sodelovanje v
povezovalnem plesu. Vsi skupaj smo zaplesali Bachov cvetni ples.
Ad2
Ga. ravnateljica Blanka Nerad je pozdravila prisotne starše.
Ad3
Ga. Grčar je na kratko predstavila letni delovni načrt vrtca. ( Priloga 1 )
Opozorila je starše naj preko WEB vrtca redno javljajo odsotnost svojih otrok.
Starše je povabila, naj se držijo odpiralnega časa vrtca in upoštevajo zakonsko
predpisano 9-urno prisotnost svojih otrok. Seznanila je starše, katere dneve naj
preko WEB vrtca,izrazijo potrebo po varstvu otrok. Vrtec Bočna bo v času
počitnic zaprt od 16. 7. do 27. 7. 2018. Predstavila je tudi projekte, praznovanja
in obogatitvene dejavnosti. Nekatere bomo izvajali sami, druge z zunanjimi
sodelavci v popoldanskem času.
Ga Benda je izrazila željo, da bi bilo praznovanje jeseni v vrtcu Bočna in ne
skupno v Gornjem Gradu. Podprl jo je g. Natek in podal svoje mnenje, da se
otroci zaradi prevelikega števila in v Gornjem Gradu niso dobro počutili.
Ga ravnateljica ji je odgovorila, da se morajo otroci privajati tudi drugemu
okolju, saj bodo kasneje hodili otroci v OŠ Gornji Grad. Na ravni zavoda bomo

še naprej imeli dve skupni prireditvi, prireditev starševski dan pa bo ostal v
Bočni.
Ga. Plešnik je predlagala, da bi bil v vrtcu Bočna debatni večer.
Ga ravnateljica je starše seznanila z dnevom dejavnosti, ki bo potekal na OŠ
Frana Kocbeka v Gornjem Gradu na temo: VARNO V CESTNEM PROMETU.
Povabila je starše, da se udeležijo koncerta policijskega orkestra, ki bo 29. 9.
2017, v katedrali. Sredstva bodo namenjena za ureditev računalniške učilnice na
šoli.
Povedala je, da se predšolski otroci zaradi neustreznih varnostnih pasov, ne
smejo voziti z avtobusom. Predlagala je, da starši ta dan sami peljejo otroke na
pripravljene dejavnosti v Gornji Grad.
Ga. Benda je podala mnenje, da ne bi bilo prav, da se tega udeležijo le nekateri
otroci.
SKLEP: Starši podpišejo izjave za otroke, ki se bodo dejavnosti Varno v
cestnem prometu, udeležili. Za prevoz poskrbijo sami. Skupina čebelice se
te dejavnosti ne bo udeležila.
Ad4
Seznanila sem starše z LDN in dnevnim redom skupine Čebelice. Predstavila
sem jim potek zaposlitev po željah otrok ter usmerjene dejavnosti. Letos bo
poudarek na gibalni dejavnosti otrok, saj smo vključeni v projekt FID 4 KID.
Starši so dobili podatke o projektih našega vrtca, obogatitvenih dejavnostih,
praznovanjih ter o sodelovanju vrtca z okoljem. Dogovorili smo se o vsebini
skupnih srečanj.
SKLEP 1: Govorilne ure bodo vsak prvi torek v mesecu od 14.45 do 15.45.
Starši se predhodno vpišejo.
SKLEP 2: Dogovorili smo se, da se rojstni dnevi otrok praznujejo brez
hrane. Poudarek bo na dejavnosti.
Ad5 SKLEP: Predstavnik v svetu staršev bo ga. Ana Žmavc, namestnik g.
Tomaž Natek.
Ad6
Sledil je spontan pogovor o življenju otrok v skupini, načinu uvajanja novincev
in izmenjavi različnih informacij o otrocih.
Sestanek je bil zaključen ob 19. 45

Zapisala: Marija Vrtar

