Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad
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: 12. september 2017
ZAPISNIK
RODITELJSKEGA SESTANKA,
ki je bil v torek, 12. septembra 2017, ob 16.00 uri
v igralnici vrtca skupine SONČKOV.

PRISOTNI : Sandra Drobež, Tadeja Mali, Lara Podkrižnik, Milena Rihter, Neli Fijavž,
Marjetka Belaj, Tina Trobevšek, Roman Mavrič, Janja Ermenc, Mojca Benedik, Ilda
Nišić, Ana Pavlin.
OPRAVIČENO ODSOTNI STARŠI OTROK: Laure Mavrič in Klare Zavolovšek.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uvodni govor ge. gavnateljice
Predstavitev dela v zavodu - ga. Marija Grčar
Predstavitev dela v skupini
Predstavitev Letnega delovnega načrta
Izvolitev predstavnika sveta staršev
Razno

Ad 1)
Ga. ravnateljica je pozdravila starše in jim zaželela uspešno šolsko leto ter dobro
medsebojno sodelovanje.
Ad 2)
Ga. Grčar je staršem predstavila odpiralni čas.
Opozorila jih je na to, koliko časa je lahko otrok v vrtcu in da se v primeru
prekoračitve obračuna dodatna ura strokovne delavke.
Prosila jih je tudi za razumevanje ob prijavi dežurstev v času počitnic, ki nam pomaga
pri lažji organiziranosti dela v vrtcu. Starše je prosila, da morebitno odsotnost otrok
označijo kar v WEB vrtcu.
Predstavila je še projekte, srečanja in obogatitvene dejavnosti, ki se bodo odvijale v
tem šolskem letu.
Ad 3)
Tadeja Mali je staršem predstavila, kaj morajo prinesti s sabo v vrtec in kako se
morajo vesti, da bo otrokom vstop čim lažji in čim bolj prijeten.
Posebej jih je opozorila na to, da otrokove stvari podpišejo.
Opozorila jih je tudi na primerno obutev in obleko.
Opozorila jih je, da so pozorni na informiranje preko WEB vrtca, internetne strani ter
oglasne deske.
Starše je opozorila na to, da v vrtec pripeljejo zdrave otroke, da se bolezni ne
prenašajo.
Prosila jih je tudi, da v primeru nalezljivih bolezni to sporočijo v vrtec.
Ad 4)
Sandra Drobež je staršem predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18, ki
zajema: opis skupine, načela in globalne cilje iz nacionalnega načrta za vrtce Kurikuluma, dnevno rutino, odpiralni čas, prostore, projekte, obogatitvene dejavnosti,
dodatne obogatitvene dejavnosti, praznovanja, prednostno področje, sodelovanje s

starši in z okoljem, izobraževanje in sodelovanje strokovnih delavcev, druge naloge,
ki so vezane na delo vrtca, ter izhodišča za načrtovanje.
Sklep 1: Starši so potrdili letni delovni načrt.
Ad 5)
Izvolili so tudi predstavnico sveta staršev – Janjo Ermenc in njeno namestnico Mileno
Rihter.
Sklep 2: Starši so potrdili predstavnico in njeno namestnico.
Ad 6)
Staršem so bile predstavljene revije, ki jih je možno naročiti v vrtcu.
Razdeljeni so jim bili reklamni letaki zavarovalnice ter revije Babybook.
V podpis so dobili soglasje, da dovolijo fotografiranje otrok in uporabo fotografij v
strokovne namene ter obrazec za vpis v WEB vrtec.
S starši novincev smo se individualno dogovorili glede posebnosti pri uvajanju.

Sestanek se je zaključil ob 17.30 uri.

Zapisnikarica: Sandra Drobež

