
Spoštovani, 

pošiljamo vam obvestilo in protokol ravnanja ob prvi vključitvi otroka v vrtec.  

Predvidevamo, da se bodo s 1. 9. 2020 vrnili v vrtec vsi otroci, poleg njih pa tudi vaši otroci - novinci. V 
spodnji tabeli je naveden razpored oddelkov po enotah.  

Dopisu prilagamo individualna obvestilo, kam bo v novem šolskem letu otrok razporejen. Podatki niso 
dokončni, lahko se glede na vpise/izpise otrok še kaj spremenijo.  

V prihodnjem mesecu nas čaka uvajalno obdobje. Glede podrobnosti, kako bo letos potekalo, vas bodo 
kontaktirale strokovne delavke med 24. 8. in 28. 8. 2020, upoštevaje priporočila ministrstva, na katera še 
čakamo. Prosimo, da sproti spremljate tudi informacije na naši spletni strani.  

Za enkrat vemo le to, da otroci ne bodo smeli prinašati igrač in drugih predmetov od doma, razen ninic, 
dud in stekleničk ter rezervnih oblačil v nahrbtniku, ki naj bodo podpisana. 

V pošti prilagamo Publikacijo vrtca. Prosimo, da si jo natančno preberete, še posebej bi izpostavila 
poglavja »Zagotavljanje varnosti, Skrb za zdravje in Uvajanje otroka v vrtec«. Otrok bo z vstopom v novo 
okolje deležen številnih sprememb, ki bodo vplivale na njegovo počutje in dojemanje, zato je zelo 
pomembno, da smo odrasli do otroka razumevajoči, potrpežljivi in jim nudimo ustrezno čustveno in 
socialno podporo. 

Prilagamo 3 izjave (Soglasje staršev skrbnikov, Podatki o otroku – posebnosti in Izjava staršev pred 
vstopom otroka v vrtec). Prosimo vas, da vse izjave izpolnjene vrnete strokovnim delavkam prvi dan 
vključitve otroka v vrtec. Ta dan prinesite s seboj tudi zdravniško potrdilo izbranega pediatra, da lahko 
otrok obiskuje vrtec. Pri pediatru dobite tudi potrdilo, če vaš otrok potrebuje prilagojeno – dietno 
prehrano. 

Na center za socialno delo je potrebno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca, v kolikor tega še niste 
storili. 

Prosimo, da s celotnim protokolom, vključno z imenom skupine, seznanite osebo, ki bo vozila/prihajala 
po otroka v vrtec.  

Želimo si, da bo prehod v novo šolsko leto za otroke, starše in zaposlene čim manj stresen. 

PROTOKOL RAVNANJA 

SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA VIRUSOV 

Ob vključevanju v vrtec je nujno potrebno upoštevati vse spodaj navedene ukrepe: 

 V vrtec se lahko vrnejo le zdravi otroci  zdravih staršev. 
 Ob vstopu v prostore vrtca je potrebno nositi zaščitno masko. 
 Na vhodih, hodnikih, garderobah,… je potrebno vzdrževati razdaljo do drugih ljudi 1,5 m – 2 m. 

Če se v garderobi že nekdo pripravlja, vas prosimo, da počakate na primerni razdalji ter, da se iz 
garderobe umaknete takoj, ko predate otroka strokovni delavki na vratih. 

 Otroci si takoj, ko se preobujejo, gredo temeljito umit roke z milom. Za starše/skrbnike je ob 
vstopu v vrtec obvezno razkuževanje rok. Razkužila so nameščena ob vhodih. 

 Uporaba igral pred vrtcem je dovoljena le otrokom, ki so še v »varstvu vrtca«. Ostale prosimo, da 
igrišče zapustijo takoj, ko jih prevzamejo starši/skrbniki. 



Obravnava primera s sumom na COVID-19 

Če zboli otrok z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, smo ga dolžni takoj izolirati v posebnem 
prostoru. O bolezni moramo nemudoma obvestiti starše ali skrbnike. Če je nato pri otroku potrjena 
okužba COVID-19, starši o tem nemudoma obvestijo vrtec. 

Prihod v vrtec in odhod otroka iz vrtca med letom 

V vrtec lahko vstopajo poleg otrok in zaposlenih tudi starši oz. skrbniki ob upoštevanju vseh zgoraj 
navedenih ukrepov. 

Prosimo, da otroka pripelje in ga pride iskat ena oseba iz gospodinjstva, v katerem otrok živi.  

Otroka boste predali strokovni delavki na vhodu igralnice, v katero bo otrok razporejen oz. na vhodu 
zbirne igralnice, če bo zjutraj prihajal prej ali popoldne odhajal po 15:30 uri.  

Obveščamo vas, da bo lahko prihajalo do čakalnih vrst že na vhodih v enoto. Na vratih bodo razporejeni 
delavci, ki bodo skrbeli, da ne bo prevelike gneče v posameznih garderobah in bodo spuščali v vrtec le 
posameznike. Na poteh do vhodov so zarisane črte – prosimo, da upoštevate varnostno razdaljo do 
drugih ljudi. 

Predlagamo, da načrtujete uro prihoda v vrtec upoštevaje čas, ki bi ga potrebovali, da boste pravočasno 
prišli na delo.  

Vhodi v vrtec bodo zjutraj odprti le do 7:45, potem bomo vse vhode zaklenili. Zaradi strožjih higienskih 
ukrepov, ki sedaj veljajo v vrtcu, strokovne delavke po tem času ne bodo več zmogle sprejemati otrok na 
vratih. Prosimo, da to dosledno upoštevate in otroke pravočasno pripeljete v vrtec v izogib nevšečnostim. 

ENOTA MAVRICA ENOTA VETRNICA 
MEDVEDKI PIKAPOLONICE - NOVINCI 

ZVEZDICE ŽOGICE - NOVINCI 

ŽELVICE KAMENČKI – vhod v pritličju 
GUMBKI – zbirna igralnica COFKI – zbirna igralnica 

GOSENICE SOVICE 
 

Hvala za razumevanje in lep pozdrav! 

                                                                                                             Pomočnica ravnateljice: Klara Gardelin 

                                                                                                             Ravnateljica: Alenka Tomšič 

 


