ENOTA VRTCA
OB GOZDU,
ERTLOVA 3,

ENOTA VRTCA
CESTA ZMAGE,
CESTA ZMAGE 28,

VAS VABI

VAS VABI

 Od 20. 3. 2019 do 29. 3. 2019
vsak dan med 8.00 in 15.00,
ter ob sredah do 17. ure, na
vpis s pogovorom, na Betnavski
cesti 100.
 V sredo, 27. 3. 2019, na
srečanje z gibanjem in likovno
delavnico, od 17. do 18. ure.
 V petek, 30. 8. 2019, od 17. do
18. ure na prvo srečanje s
strokovnimi delavci v oddelku
vašega otroka. Seznanili se boste
s
podrobnostmi
sprejema,
uvajanja, bivanja in življenja
vašega otroka v vrtcu.



Od 20. 3. 2019 do 29. 3. 2019
vsak dan med 8.00 in 15.00,
ter ob sredah do 17. ure, na
vpis s pogovorom, na Betnavski
cesti 100.

VRTEC JADVIGE
GOLEŽ MARIBOR
Betnavska cesta 100
http://www.vjg.si

POVABILO V VRTEC

 V četrtek, 28. 3. 2019, na
srečanje s temo »igrajmo se
skupaj«, od 17. do 18. ure.

V

petek, 30. 8. 2019, od 17. do
18. ure, na prvo srečanje s
strokovnimi delavci v oddelku
vašega otroka. Seznanili se boste s
podrobnostmi sprejema, uvajanja,
bivanja in življenja vašega otroka v
vrtcu.
Vabimo vas, da vključite
vašega otroka v naš vrtec.

Vpis bo potekal
od 20. 3. 2019
do 29. 3. 2019
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Formalnosti vpisa opravite na upravi
vrtca na Betnavski cesti 100. Po
zaključku vpisa in prejetih obvestilih
bosta sledila dva sestanka:
 Dne 3. 6. 2019 bo prvi skupni sestanek
ob 18. uri, v naši enoti na Betnavski
cesti 100, za starše otrok vpisanih v
to enoto.

V Vrtcu Jadvige Golež Maribor
nudimo kakovostni program
predšolske
vzgoje
z
uravnoteženo,
pestro
in
raznoliko
ponudbo
področij
dejavnosti. Vzgajamo v duhu
miru, razumevanja, strpnosti in
prijateljstva. Prizadevamo si za
dobro sodelovanje s starši. Z
zaupanjem
in
medsebojnim
spoštovanjem
bomo
lažje
uresničili skupen cilj – dobro
počutje in celosten razvoj otrok.
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 Dne 5. 6. 2019 bo drugi skupni sestanek
ob 18. uri, v naši enoti na Cesti
zmage, za starše otrok vpisanih v
enoti Cesta zmage in Ob gozdu.

Na obeh sestankih bo predavala
svetovalna delavka Polona Bizjak, univ.
dipl. psih. na temo: »Prvič v vrtec«.
Po predavanju vas bo ravnateljica Marta
Hrženjak seznanila z življenjem in delom
v vrtcu.
V času vpisa vas vabimo, da nas
obiščete
v
naših
enotah
na
popoldanskem srečanju, kjer bomo za
vas odprli vrata bivalnih prostorov
našega vrtca.

3

ENOTA VRTCA
BETNAVSKA 100,
VAS VABI
 Od 20. 3. 2019 do 29. 3. 2019
vsak dan med 8.00 in 15.00,
ter ob sredah do 17. ure, na
vpis s pogovorom, na Betnavski
cesti 100.
 V torek, 26. 3. 2019, na
srečanje s temo »rastimo
skupaj«, od 17. do 18. ure.
 V petek, 30. 8. 2019, od 17. do
18. ure, na prvo srečanje s
strokovnimi delavci v oddelku
vašega otroka. Seznanili se boste
s
podrobnostmi
sprejema,
uvajanja, bivanja in življenja
vašega otroka v vrtcu.
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