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Murska Sobota, 7. 9. 2020

VABILO NA RODITELJSKI SESTANEK
Spoštovani starši!
V šolskem letu 2020/21 bomo v vrtcu Lavra odkrivali svet s strani stvarjenja z naslovom "Vse je del
stvarstva". S tem želimo otroško pozornost usmeriti v lepoto narave, ki nas obdaja, in v gojenje pristnih
odnosov do vsega ustvarjenega. Navdihuje nas tudi usmeritev katoliških vrtcev Slovenije Mi družina ena
smo in pobuda papeža Frančiška "vsem ljudem dobre volje" Hvaljen, moj Gospod, ki nas spodbuja, naj
odgovorno in z ljubeznijo skrbimo za skupni dom.
Ob stiku z naravo bodo otroci oblikovali in utrjevali temeljne vrednote za srečno življenje: občudovanje,
hvaležnost, veselje, spoštovanje, ponižnost. Vzgojiteljice jim bodo omogočile pestre življenjske izkušnje, v
katerih bodo doživljali in se učili izražati povezanost, medsebojno sprejemanje, zaupanje, razumevanje,
odprtost, iskrenost, razdajanje, ljubezen in mir.
Zato vas ob začetku šolskega leta vabimo na prvi roditeljski sestanek, ki bo letos potekal po posameznih
skupinah v Murski Soboti, in sicer:
̶ v sredo, 16. 9. 2020, ob 16.15 za skupino MEDVEDKI v osrednjem prostoru vrtca Lavra v M. Soboti,
̶ v četrtek, 17. 9. 2020, ob 16.15 za skupino OVČKE v osrednjem prostoru vrtca Lavra v M. Soboti,
̶ v petek, 18. 9. 2020, ob 16.15 za skupino SLONČKI v osrednjem prostoru vrtca Lavra v M. Soboti.
Predviden dnevni red:
16.15 Uvodni pozdrav.
Predstavitev osnovnih smernic delovanja in vzgojnega programa za šolsko leto 2020/21.
Volitve predstavnikov v svet staršev.
Razno.
17.30 Predviden zaključek.

Prosim, da se roditeljskega sestanka udeleži le en od staršev (brez otrok) ob upoštevanju priporočil za
preprečevanje širjenja covida-19 (obvezna maska in varnostna razdalja).
Predstavniki staršev posameznih oddelkov, ki bodo izvoljeni v svet staršev, bodo imeli 1. SEJO SVETA
STARŠEV v šolskem letu 2020/21 v ponedeljek, 21. 9. 2020, ob 16.15 v osrednjem prostoru vrtca Lavra
Murska Sobota.
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