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

___________________________________________________________________________

Številka:
Datum: 29. avgust 2016
PREDLOG Z A P I S N I K-a
UVODNEGA RODITELJSKEGA SESTANKA,
ki je bil v ponedeljek, 29. avgusta 2016, ob 18. 00 uri
v igralnici vrtca skupine SONČKI.

PRISOTNE STROKOVNE DELAVKE: Blanka Nerad, Minka Grčar, Sandra Drobež in
Vesna Mlačnik.

Dnevni

Zap. št.

KAJ

red:

IZVAJALCI

1.

Pozdrav ge. ravnateljice

Ravnateljica

2.

Kratek opis delovanja vrtca

Minka Grčar

3.

Predstavitev LDN-ja za šolsko leto 2016/17

Sandra Drobež

4.

Uvajanje v vrtec

Vesna Mlačnik

5.

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 ter nekaj projektov, ki jih bomo izvajali
tekom šolskega leta.
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.
Ad 3)
Sandra Drobež je staršem predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/17, 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.
Starše se je povprašalo tudi o sodelovanju in skupnih aktivnostih z ostalimi skupinami
v vrtcu, s čimer so se strinjali.
Izvolili so tudi predstavnika sveta staršev - Nejca Sedušaka in njegovo namestnico Neli Fijavž.
Starši so potrdili letni delovni načrt.

Ad 4)
Vesna Mlačnik 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.
S starši novincev smo se individualno dogovorili o terminu in načinu uvajanja otrok v
vrtec.
Ad 5)
Staršem so bile predstavljene revije, ki jih je možno naročiti v vrtcu.
Razdeljeni so jim bili reklamni letaki različnih zavarovalnic.
V podpis so dobili soglasje, da dovolijo fotografiranje otrok in uporabo fotografij v
strokovne namene.
Nekateri starši so izrazili nezadovoljstvo nad starostnim razponom otrok v skupini in
preverjanjem potreb po dežurstvu v času počitnic.

Sestanek se je zaključil ob 19. 45 uri.

Zapisnikarica: Sandra Drobež

