ZAPISNIK RODITELJSKEGA SESTANKA (3.9.2013)
Prisotni: Sabina Golob, Helena Boršnak, Marta Černevšek, Barbara Fale, Tina Ogradi,
Erika Jericjo, Lidija Kaker, Urška Kaker, Saša Matjaž, Franc Tesovnik, Kristina
Pustoslemšek,
Patricija Pečnik, Sandra Plešnik, Zofija in Peter Potočnik, Mojca Flis Presečnik,
Boža Ugovšek, Suzana Sternad Zamernik, Jerica Zavolovšek.
Dnevni red:
1. Predstavitev dela v skupini.
2. Predstavitev LDN-ja skupine.
3. Izvolitev predstavnika in namestnika Sveta staršev.
4. Razno.
AD 1) PREDSTAVITEV DELA V SKUPINI
- Odpiralni čas vrtca, malica in kosilo
Vrtec je odprt od 5.30 do 16. ure. Otroci se zbirajo v igralnici Sončkov. Ob 7.30 gredo v našo
igralnico. Ob 15.30 gredo k Bibam, kjer je dežurna igralnica. Otroci so po zakonu lahko v vrtcu 9 ur.
Če bo otrok prisoten več kot 9 ur, bodo morali starši podpisati obrazec in se vam bodo zaračunale.
Zajtrk imamo ob 8.30, kosilo ob 12.00.
- Sporočanje odsotnosti
Odsotnost se sporoča na telefonsko številko 03/839 12 49 do 8.00 ure.
- Rezervna oblačila
Vsak otrok naj ima v garderobi v vrečki rezervna oblačila primerno letnemu času. Vsa oblačila naj
bodo podpisana, še posebej copati in čevlji. Copate bodo otroci pospravljali v škatlo.
- Bolezni, poškodbe
Bolan otrok ne sodi v vrtec! V primeru, da bo otrok zbolel v vrtcu, pokličeva starše po telefonu. Za
zdravje v skupini bova skrbeli z rednim prezračevanjem, umivanjem rok in bivanju zunaj.
- Prinašanje stvari v vrtec
Otroci naj v vrtec ne nosijo verižic, prstanov in drugega nakita (zaradi varnosti). Tudi igrače niso
zaželjene. Če jih bo otrok vseeno prinesel, v vrtcu zanje ne odgovarjamo. Prav tako naj ne prinašajo
bonbonov, čigumijev.
AD 2) PREDSTAVITEV LDN-ja SKUPINE
- Projekti
V tem šolskem letu bi izvedli kar nekaj projektov:
- Varno s soncem,
- Bralna značka,
- Pasavček oziroma Prometna varnost,
- Porajajoča se pismenost,
- Mali sonček,
- Cici Vesela šola,
- Veliki nemarni škornji,
- Likovna kolonija v Mozirju.
- Prireditve
- Teden otroka,
- obisk Božička,
- pustovanje,
- nastop za 8 marec.
- Obogatitvene dejavnosti
- pevske vaje,
- plesne vaje,

- angleške minutke,
- vadbena ura,
- vrtec v naravi.
- Pogovorne ure, obvestila
Pogovorne ure bodo vsak četrti četrtek v mesecu od 15.00 do 16.00 ure. Vsa obvestila bodo obešena
na oglasni deski pred igralnico.
- Praznovanje rojstnih dni
Otroci prinesejo sadje – predlog staršev. V skupini imamo dečka z dieto (alergija na jajca).
- Sodelovanje s starši
Starši bodo v tem letu kar nekajkrat vabljeni na srečanja in prireditve:
- začetek oktobra bomo skupaj praznovali prihod jesen,
- novembra bo novoletni bazar,
- prireditev za 8. marec,
- zaključni izlet.
- Sodelovanje z okoljem
Sodelovali bomo z:
- Deos-om,
- knjižnico Gornji Grad,
- šolsko knjižnico,
- gasilci, policisti…
- Ankete
Starši se bodo vpisovali za naslednje dneve:
- 28., 29. in 30.10. (jesenske počitnice),
- 27. in 30.12. (novoletne počitnice),
- 28., 29. in 30.4 (prvomajske počitnice),
- 31.12. bo vrtec zaprt.
AD 4) IZVOLITEV PREDSTAVNIKA SVETA STARŠEV IN NJEGOVEGA NAMESTNIKA
Predstavnik Sveta staršev naše skupine je Franc Tesovnik. Njegova namestnica je Patricija Pečnik.
Vzgojiteljica Renata Humar

