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Datum: 15. 5. 2020       OBVESTILO ZA STARŠE 

 

NAVODILA ZA STARŠE OB PONOVNEM ODPRTJU VRTCA SLOVENSKE KONJICE 

V ČASU POSEBNIH RAZMER 

 

1. OBRAZEC OB VSTOPU V VRTEC 

 Ob prihodu v vrtec morate starši prinesti podpisano izjavo. Brez podpisane izjave otroka ne 

bomo sprejeli v vrtec.  

 Starši spremljajte zdravstveno stanje otroka in v primeru, da zboli, obvestite vrtec in otroka 

ne pripeljete v vrtec.  

 Otrok, ki za čas 18. 5. do 22. 5. 2020  ni prijavljen, da bo obiskoval vrtec, v tem tednu ne 

more obiskovati vrtca. V primeru nejasnosti se obrnite na vodstvo vrtca. 

 

2. PROTOKOL PRIHODA IN ODHODA, ZADRŽEVANJE V PROSTORIH VRTCA 

 V vrtec sodi samo zdrav otrok, brez vseh simptomov bolezni (izcedek, kašelj, vročina)! V 

nasprotnem primeru otroka ne bomo sprejeli v vrtec. Zdravje vseh, otrok, zaposlenih in 

staršev nam je na prvem mestu.  Za otroke, kateri kažejo podobne znake bolezni, zaradi 

(sezonskih) alergij morate prinesti potrdilo pediatra, brez tega otroka ne bomo sprejeli v 

vrtec. 

 Starši se v vrtcu gibljejo samo po poti do igralnice in se v prostorih vrtca ne zadržujejo.  

 Držite se usmeritev sprejemanja otrok, ki bodo napisana na vhodih v vrtec in vam jih bodo 

posredovali strokovni delavci.    

 V večjih enotah (Prevrat, Tatenbach, Loče, Tepanje), vas bodo na glavnih vhodih pričakale 

naše strokovne delavke, ki  bodo starše usmerjale in kontrolirale število le teh v vrtcu.  Zaradi 

tega jutranjemu prihodu v vrtec namenite dovolj časa, saj se lahko zgodi, da boste morali 

nekoliko počakati, da se sprosti število staršev v vrtcu v danem trenutku. 

 Starši stopite v vrtec z masko in si ob vstopu razkužite roke.  

 Starši vzdržujte potrebno razdaljo  do vzgojiteljice, drugih otrok in staršev, če prihajate hkrati. 

Pri tem pazite na čim krajši čas oddaje otroka v oddelek oziroma vzgojiteljici. 

 Ob prihodu otroka v vrtec ali odhodu iz vrtca, ni čas za pogovor z vzgojiteljico. V kolikor bi se 

želeli z vzgojiteljico otroka kaj pogovoriti, to storite preko telefona ali e- naslova. 

 Otroci si ob vstopu v igralnico najprej umijejo roke z milom in vodo, pri čemer jim pomaga 

vzgojiteljica. 

 Higieno rok otrok bomo v vrtcu vzdrževali z vodo in milom. Razkuževanje rok pri predšolskih 

otrocih se ne priporoča. 

 Rezervna oblačila naj otrok prinese s seboj kot običajno. S seboj naj ima tudi  plastično vrečko, 

v katero lahko damo umazana in morda mokra oblačila za pranje doma. 

 Otroka naj pripelje v vrtec zdrava odrasla oseba iz istega gospodinjstva.  
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3. OBLIKOVANJE VZGOJNIH SKUPIN 

 Za otroke v vrtcu, kjer je težko doseči vzdrževanje primerne razdalje za preprečevanje 

prenosa okužbe, bo pomemben ukrep za zmanjševanje tveganja oblikovanje majhnih stalnih 

vzgojnih skupin istih otrok in zaposlenih. Na ta način dosežemo zmanjševanje pogostosti 

tesnih stikov. Znotraj skupine bo ustrezno poskrbljeno za socialno interakcijo in s tem za 

otrokove potrebe. 

 Predvidoma bomo tedensko oblikovali vzgojne skupine, ki so zaključena organizacijska 

enota, s stalnima strokovnima delavkama (razen odsotnosti, ki se pokažejo naknadno in jih 

ustrezno nadomeščamo) ter vsaka s svojim obratovalni časom, glede na izražene potrebe 

staršev.  

 Oblikovanje vzgojnih skupin za obdobje med 18. in 22. 5. 2020 smo zaključili. O vključenosti 

vas bo obvestila vzgojiteljica, v petek, 15. 5. 2020.  

 Nadaljnje prijave v vzgojne skupine bodo potekale na nivoju oddelkov, s strani vzgojiteljice 

matičnih oddelkov, oblikovanih pred razglasitvijo epidemije.  

 

 

4. PRINAŠANJE IGRAČ OD DOMA IN HIGIENA 

 Otroci naj ne prinašajo igrač in knjig od doma. Tolažilne igrače (»ninice«, dude) starši 

prinesejo v plastični vrečki, ki jo predajo strokovni delavki oddelka. 

 Zobna preventiva se ukine v času trajanja posebnih razmer.  

 

 

5. INFORMIRANJE IN PRENOS INFORMACIJ MED STARŠI IN VRTCEM V ČASU 

POSEBNIH RAZMER 

 Med odprtjem vrtca v časih posebnih razmer pogovornih ur ne bomo izvajali v klasični obliki.  

 Za način informiranja in prenos informacij bomo uporabljali: 

 spletno stran vrtca; 

 facebook vrtca; 

 oglasne deske, ob katerih se zadržujte v skladu s smernicami za preprečevanje 

okužbe; 

 povezovanje z vzgojiteljico, na način, ki se ga boste skupaj dogovorili (npr. po 

telefonu, preko e-pošte). 
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6. DELOVANJE UPRAVE VRTCA 

 V tednu od 18. 5. do 22. 5. bodo, zaradi zdravstvenih ukrepov fizični obiski na upravi vrtca 

omejeni – razen izjem po predhodni najavi, po telefonu 03 757 28 70 in 030 313 450, ali 

preko e-pošte: info@vrtec-konjice.si. 

 

 

7. PRIHOD OTROKA V VRTEC PO DALJ ČASA TRAJAJOČI ODSOTNOSTI 

 Otroci so bili kar nekaj časa odsotni iz vrtca. Povsem upravičeno lahko pričakujemo, da bodo 

imeli nekaj prilagoditvenih težav. Pomembno je, da starši in vrtec ne hitimo, z željo po čim 

prejšnji vzpostavitvi procesa pred zaprtjem vrtca, ampak da damo drug drugemu, predvsem 

pa otrokom, čas za prilagajanje.  

 Vsi se prvič srečujemo s situacijo, ko bomo vrtce odprli pod drugačnimi, posebnimi pogoji. 

V vrtcu se bomo trudili, da se bodo otroci dobro počutili in da bomo čim manj občutili 

drugačno organizacijo dela.  

 Z otroki se je potrebno o situaciji, v kateri smo se znašli, odkrito pogovarjati. Pogovor naj 

teče v skladu s starostjo, razvojno stopnjo in razumevanjem otrok. 

 Otrokom naj bodo odrasli v vrtcu in doma na voljo za čustveno bližino, biti morajo pozorni 

na čustvene stiske otrok in jim dati priložnost, da svoja čustva izrazijo. V primeru, da bo vaš 

otrok pri uvajanju nazaj v vrtec občutil stisko, vas bomo o tem obvestili. 

 

 

 

 

 

Tomaž Popović, 

ravnatelj 
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