OŠ Frana Kocbeka Gornji
ENOTA VRTCA GORNJI GRAD
Skupina: 1. starostno obdobje: homogen oddelek 1 in 2 leti
Vzgojiteljica: Mija Repenšek
Pomočnica vzgojiteljice: Beti Kolenc
PRVO SREČANJE S STARŠI PRED PRIČETKOM NOVEGA ŠL 2013/2014
sreda ,28.8.2013 ob 16 uri v igralnici
Namenjeno je bilo izmenjavi pričakovanj, mnenj in tistih podatkov, ki bodo v prid otroku.
DNEVNI RED
1.življenje in delo v oddelku, LDN oddelka,
2.razno: praznovanja rojstnih dni, zavarovanje otrok, otroška literatura, pleničke in vlažilni robčki,
javljanje odsotnosti otrok,
3. izvolitev predstavnika v svet staršev.
Ad1.)
Staršem sva predstavili življenje in delo v našem oddelku, najino vizijo, način dela in dnevni red,
dejavnosti po kurikulumu, ter prikriti kurikulum v oddelku.
Prosili sva jih, naj v vrtec prihajajo zdravi otroci, ter jih seznanili z javljanjem odsotnosti in novim
načinom obračunavanja odsotnosti ( 1 DAN – do 8h). Otroci naj bivajo v vrtcu največ 9 UR!!!
Ad2.)
Seznanili sva jih z načinom praznovanja rojstnih dni- sadje ali suho sadje ( odločitev staršev).
Prosili sva jih za pleničke in vlažilne robčke- voda v igralnici. Seznanili sva jih z možnostjo zavarovanja
in naročanja otroških revij. Prosili sva tudi za primerno obutev in obleko malčkov.
Ad3.)
Izvolili smo tudi predstavnika v Svet staršev
-

Tjaša Kopriva, namestnica Suzana Štorgelj

Sestanek je bil zaključen ob 19 uri.
Vzgojiteljica Mija Repenšek

VRTEC GORNJI GRAD
SKUPINA: SONČKI
VZGOJITELJICA: Mija Repenšek
POM. VZGOJITELJICE: Betka Kolenc
ŠOLSKO LET0: 2013/2014

DRUŽINA IN VRTEC:
Pri odnosu med vrtce in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnosti pristojnosti.
Institucija = VRTEC naj družini nudi storitve, ne pa posega v njeno sfero zasebnosti oz. v pravice
staršev. Vrtec mora spoštovati kulturo, identiteto, jezik, svetovni nadzor, vrednote, prepričanja,
navade in običaje otrokovih staršev. Starši pa morajo po drugi strani upoštevati meje svojega
soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost institucije.
Bela knjiga, str. 56

Vzgojitelji v vrtcu se učijo od staršev in starši se učijo od vzgojiteljev.

Ko se staršem rodi otrok, je ta edinstven, za njih neponovljiv. Ko ta edinstven otrok pride v vrtec,
jih je tam že mnogo, prav tako enkratnih in neponovljivih.
Kaj narediti, kako zadovoljiti vse te individualne potrebe otroka in njihovih staršev, kako zaščititi
In podpreti enkratnost?

ALI TUDI V VRTCU TO ZMOREMO?
-Zmoremo, če nam je vredno poiskati možnosti.
-Zmoremo, če smo iskreni do sebe in do otroka.
-Zmoremo, če znamo postaviti realne cilje.

Vrtec otroku ne more biti dom, vzgojiteljica mu ne more biti mama, lahko pa postaneta
partnerja v otrokovem razvoju.

ORGANIZACIJSKE ZADEVE:
Vrtec se odpre ob 5.30 uri in zapre ob 16.00 uri. Ob 5.30 ure do 7.30 ure se otroci zbirajo v rumeni
igralnici skupine Sončki. Do 8.00 ure naj otroci pridejo v vrtec; in v njem ostanejo največ 9 ur.

Dosegljivi smo na številkah:
Vrtec: 839-12-49
Šola tajništvo: 839-12-40

OBLAČILA:
-

-Več tanjših oblačil-večplastno oblačenje ( primerno temperaturam in vremenskim

-

razmeram),
enako velja za obutev (rosa, dež),
podpišite vsa oblačila in predmete (dude, copate, stekleničke…),
rezervna oblačila naj bodo spravljena v garderobi v vrečki.

ZDRAVJE:
-

-Trudili se bomo za zdravje otrok, pitje tekočine, prezračevanje prostorov ( primerno zaradi
prenašanja okužb), umivanja rok, bivanja na prostem…
V vrtec naj otroci prihajajo zdravi,
če otrok zboli, vas takoj pokličemo, dogovorimo se za ustrezno ravnanje,
-starši morate vsak dan- do 8.00 ure javiti vzrok odsotnosti ( dopust oz. bolezen- za kakšno
bolezen gre, da lahko ustrezno ukrepamo in preprečimo širitev),
plenice, vlažilne robčke, mazila prinesete starši- o tem vas obveščamo sproti,
v igralnici smo le v copatih,
zaradi zdravja in higiene, starši ne vstopajo v igralnico obuti,
stekleničke in dude odnašate vsak dan domov zaradi ustrezne higiene,
-v primeru poškodbe se v vrtcu nudi prva pomoč in se obvesti starše.

PRAVILA, KI BI JIH ŽELELI SPOROČITI STARŠEM:
-

Otroka je potrebno pripeljati do vhoda v igralnico ( poslovite se v garderobi) in ga oddate
vzgojiteljici.
Ko otrok odhaja domov se mora VEDNO posloviti od vzgojiteljice.
Zaradi varnosti otrok je vrtec zaklenjen od 8.00 do 14.00 ure ( zvonec je zraven vhodnih vrat),
Prav tako prosimo starše, da zapirate vrata ograje pred vrtcem.

-

Če pridejo starši po otroka v času hranjenja ali počitka, počakajo pred igralnico (v garderobi).
Po otroka naj prihajajo starši oz. znana oseba. V primeru, da po otroka pride druga oseba,
morajo starši o tem pravočasno obvestiti vzgojiteljico.
Otroci NE prinašajo v vrtec verižic, igrač, žvečilk, trdih bombonov, vrečk.
Otrok nosi v vrtec primerno obutev za bivanje v igralnici in na prostem.
Copati naj bodo podpisani in vedno pred odhodom otroka domov pospravljeni v žepe, ki je
na njegovi vrečki v garderobi.
Spremembe podatkov ( naslov, telefon) naj starši sporočajo redno.

Pustite času čas, poskusite biti strpni in potrpežljivi z otrokom, vrtcem in tudi sami s seboj.

