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Spoštovani starši!        Datum: 21. 8. 2020 

 

Bliža se čas, ko boste vaše malčke pripeljali v novo okolje, med nove ljudi, nove prostore, nove 

dogodivščine. Zavedamo se, da je to še kako pomemben korak  za vas in za vašega otroka. Ker pa nam je 

v letošnjem letu epidemija dodobra premešala naš vsakdan, bo tudi uvajanje otrok v vrtec potekalo 

nekoliko drugače kot prejšnja leta. 

Predvidenega sestanka za starše novincev žal ne moremo izpeljati, zato vas prosimo, da skrbno preberete 

spodnja navodila in spremljate spletno stran vrtca. 

Pred prihodom otroka v vrtec si pridobite potrdilo otrokovega pediatra, da otrok lahko obiskuje vrtec.  Na 

Centru za socialno delo oddate Vlogo za znižanje plačila vrtca v mesecu pred otrokovim vpisom (npr. če 

otroka vpisujete s 1. 9. 2020, oddate vlogo v mesecu avgustu 2020). 

Kljub nastali situaciji, bomo otroke postopno uvajali v vrtec, vendar po prilagojenem protokolu. Pred 

prihodom v prostore vrtca si starši obvezno nadenete zaščitno masko. Vstop v vrtec bo mogoč izključno 

skozi stranski vhod vrtca, vstop skozi šolske prostore ne bo mogoč. Pri vhodu v vrtec pozvonite pri vratih 

in počakate, da vas strokovna delavka sprejme. Svetujemo, da otroka pripelje in odpelje iz vrtca odrasla 

oseba iz istega gospodinjstva. 

Predlagamo, da postopno uvajanje otrok traja teden dni. Prvi dan pripeljete otroka pred igralnico, 

vzgojiteljici izročite potrdilo od pediatra in otroka pustite v skupini največ eno uro. V igralnici starši ne 

boste prisotni zaradi zaščite ostalih otrok in osebja. 

Naslednje dni otrokovo prisotnost v vrtcu postopno podaljšujete v dogovoru z vzgojiteljico. Konec tedna 

lahko otrok v vrtcu že počiva. 

Poslovalni čas vrtca je od ponedeljka do petka od 5.30 do 16.00, med vikendi in prazniki je vrtec zaprt. Po 

priporočilih NIJZ imamo pripravljene prilagojene urnike dela. Otroci se med skupinami ne družijo, zato 

boste starši sproti sporočali predviden čas prihoda in odhoda v vrtec. Od tega je odvisen delovni čas 

strokovnih delavk v oddelku. 

Otrok potrebuje ob prihodu v vrtec: 

- primerne copate (priporočamo copate, ki zaščitijo gleženj in imajo gumjasti podplat), 

- stekleničko ali PVC lonček (glede na otrokovo starost), 

- dudica 

- rezervna oblačila (hlače, majice, nogavičke…) 

- zaščitna oblačila za sonce, dež, sneg… 
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Zaradi nastale epidemiološke situacije, prinašanje igrač in ostalih predmetov od doma ni dovoljeno. 

 

Vsak otrok potrebuje postopno prilagoditev na novo okolje, zato je zelo pomembno: 

- da so prihodi/odhodi v vrtec redni,  

- da v času uvajanja v vrtec v domačem okolju ne uvajate dodatnih sprememb (odstavljanje od 

stekleničke, dudice…) 

- da je slovo od otroka kratko, saj se večina otrok ob dolgem slovesu še težje loči od staršev, 

- da se držite obljub, ki jih dajete otroku (kdaj pridete po otroka, kdo pride…), 

- da ne dajete otroku možnosti odločanja namesto vas, saj tega ne zmore, 

- da se z otrokom pogovarjate in mu pojasnjujete, zakaj ga vozite v vrtec. 

Kadar vaš otrok zboli, dobi vročino in ima druge bolezenske znake, ga nikar bolnega ne vozite v vrtec! 

Otroci so del socialnega okolja, se med seboj družijo, dotikajo in prenos najrazličnejših bolezni je praktično 

neizogiben. 

 

Starši boste seznanjeni z razporeditvijo otrok v oddelke preko spletne strani vrtca od 25. 8. 2020. Zaradi 

varovanja osebnih podatkov bodo objavljene razporeditve otrok pod šifro otroka, ki je navedena v 

pogodbi, ki ste jo podpisali v vrtcu. 

 

Veselimo se srečanja z vami in vašim otrokom. Skupaj bomo zmogli, da bo prehod v novo okolje in med 

nove ljudi prijeten in čim manj stresen. 

 

Najpomembnejše, kar lahko  

starši naučijo svoje otroke,  

je kako shajati brez njih. 

(Frank A. Clark) 

 

 

              Vodstvo šole in vrtca 
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