
          

 

Lovrenc, 22. 1. 2021

 

INFORMACIJE ZA STARŠE OB ODPIRANJU VRTCA - JANUAR 2021 

V Priporočilih za ponovno odprtje vrtcev v času posebnih razmer, ki jih je izdal Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo, je zapisano: 

 

»Nujnost ponovnega odpiranja vrtcev v še vedno trajajočih posebnih razmerah narekuje več 

dejavnikov. V prvi vrsti gre za vzpostavitev rednega procesa predšolske vzgoje. Pomembni pa 

so tudi socialno ekonomski razlogi in možnost varstva otrok, da se starši lahko bolj osredotočijo 

na svoje delo in prispevajo v družbi. V tem kontekstu vrtec in z njim ravnatelji, vzgojitelji ter 

drugi strokovni delavci nosijo veliko družbeno odgovornost. Pri tem poudarjamo, da je glede 

na še vedno trajajoče posebne razmere nujno upoštevati ukrepe, ki jih je pripravil Nacionalni 

inštitut za javno zdravje v dokumentu Higienska priporočila za izvajanje predšolske vzgoje. Z 

upoštevanjem teh priporočil bodo v največji možni meri zmanjšana tveganja za možni prenos 

okužb in bo vzpostavljeno varno in spodbudno okolje.« 

Zato vam predstavljamo sprejete ukrepe in vas prosimo, da navodila dosledno upoštevate. 

 Da se morebitna okužba ne širi, se otroci razdelijo v »varne mehurčke« - v svoj 

oddelek, s svojima vzgojiteljicama. Oddelki se ne združujejo niti v jutranjem niti 

v popoldanskem času. 

 Starši morate redno spremljati zdravstveno stanje otroka in v primeru, da zboli, 

obvestiti vrtec ter otroka obdržati doma. 

 V vrtec lahko pridejo samo zdravi otroci. 

 

PRIHOD V VRTEC in ODHOD IZ VRTCA 

 V vrtec otroci in starši vstopajo in izstopajo skozi obstoječe vhode. Vstop v vrtec je 

mogoč od 5.30 do 8.15, ko se zaklenejo vhodi. Vrata se odklenejo v času kosila, od 

11. ure dalje. 

 Pri vseh vhodih v vrtec je miza z razkužilom.  

 Starši si morate ob vstopu v vrtec nadeti masko in razkužiti roke, otroci v vrtcu ne 

nosijo mask. 

 Starši (ena oseba) in otrok vstopijo v garderobo, če v njej ni drugih staršev in otrok, 

drugače počakajo zunaj. 

 Starši otroku pomagajo pri preobuvanju in preoblačenju in se v garderobi ter na 

hodnikih ne zadržujejo ter se ničesar ne dotikajo. Otroci si po preoblačenju in 

preobuvanju umijejo roke z vodo in milom.  

 Starši otroke pospremijo do igralnic, starejši otroci (iz skupin Škrati in Sončki) lahko 

od garderobe do igralnice gredo sami. 



          

 

 Starši vzdržujejo razdaljo 1,5 — 2 m z drugimi starši, otroci in zaposlenimi.  

 Rezervna oblačila naj otroci prinesejo s seboj kot običajno, umazana oblačila redno 

odnašajte domov. Ker se priporoča veliko gibanja zunaj, naj imajo otroci na voljo 

več rezervnih oblačil. 

 Skupine otrok bodo tudi zunaj na različnih mestih, da ne bo prihajalo do druženja 

otrok iz različnih skupin. 

 Skupna zunanja igrala v zimskem času niso v uporabi. 

 Otroci ne prinašajo igrač in knjig od doma. Igrače (»ninice«, dude in podobno) bomo 

shranili na posebna ločena mesta. 

 Časovni režim in organizacija vseh ponujenih obrokov bo prilagojena vzgojno

izobraževalnemu procesu ter izvajanju higienskega režima. 

 V kolikor otrok dobi vročino ali druge znake akutne okužbe dihal, se ga takoj izolira 

v posebnem prostoru. O bolezenskih znakih otroka boste takoj telefonsko obveščeni. 

Ponj pridete v najkrajšem možnem času. V primeru, da je otrok okužen s Covid -19, 

morate v roku 24 ur o tem obvestiti vrtec. 

 Komunikacija s starši bo potekala preko telefona ali drugih elektronskih medijev ter 

preko pisnih sporočil na vhodih vrtca. 

 Vsa srečanja, izleti in prireditve so odpovedani. 

 

  Marija Osvald Novak, prof., ravnateljica 

 


