
NAVODILA ZA SPREJEM IN ODDAJANJE OTROK ZA STARŠE 

1. Ob prihodu otroka v vrtec je potrebno prinesti podpisano izjavo, ki ste jo prejeli danes 

skupaj z navodilom ravnanja ob ponovnem vstopu v vrtec. Podpisano izjavo morate 

prinesti vsi neglede na to, da ste jo že poslali po mailu, saj brez podpisane izjave 

otroka ne smemo sprejeti v vrtec.  

2. V vrtec bomo vključevali samo zdrave otroke. V primeru pojava kakršnih koli 

bolezenskih znakov, ste starši dolžni, da takoj pridete po otroka. 

3. V vrtec pripeljite in  odpeljite otroka v delavnem času skupine. Obveščamo vas, da bo 

vrtec po 8. uri zaklenjen, ker bo potekalo razkuževanje pred zajtrkom. Po tej uri ni 

več možen vstop v vrtec razen, če se predhodno napoveste. 

4. Prihod otrok 

- otroka v vrtec pripelje in odpelje ena stalna odrasla oseba iz istega gospodinjstva  

- odrasla oseba, ki vstopa v vrtec si mora pred vhodom razkužiti roke 

- obvezna je uporaba zaščitne maske 

- v prostore vstopate posamično 

- v čim krajšem času uredite otroka in ga oddate vzgojiteljem pred vrati igralnice 

5. V igralnice odrasle osebe ne stopajo in ohranjajo varnostno razdaljo 1,5 do 2 m do 

strokovnega delavca.  

6. Za higieno rok otrok ob prihodu v igralnico poskrbimo vzgojitelji.  

7. Starši lahko za otroka prinesete novo dudo, ki ostane shranjena na ustreznem mestu v 

vrtcu. Strokovni delavci bodo dudo vsakodnevno ustrezno očistili. Otroci bodo dobili 

dudo samo v času počitka. 

8. Otrok lahko prinese v vrtec svojo »niniko«, ki jo bomo imeli samo v vrtcu in jo bomo 

otroku dali samo v času počitka. Niniko bomo tudi ustrezno razkuževali ali čistili. 

9. Otroci naj ne prinašajo igrač, knjig in drugih pripomočkov za igro. 

10. Rezervna oblačila naj imajo otroci s sabo kot običajno. S seboj naj imajo tudi vrečko, v 

katero lahko damo umazana in morda mokra oblačila za pranje. 

11. Otroci iz vrtca ne bodo odnašali risbic in drugih izdelkov. 

12. Komunikacija med starši in strokovnimi delavci bo potekala samo preko telefona in 

elektronske pošte. V primeru, da bo boste potrebovali pogovor s strokovnim delavcem 

se boste morali strokovnemu delavcu predhodno najaviti. 



13. Starši se po sprejemu otroka ne zadržujejo na vrtčevskih/šolskih površinah. 

14. Oddajanje otrok 

V vrtec vstopate posamezno in držite razdaljo tako, kot so označena mesta (oznake na 

tleh). V garderobi je samo en starš.  

Oddajanje otrok iz skupin poteka pred vhodom v oddelek. Oseba, ki bo prišla iskat 

otroka, mora imeti masko. Otroka uredi v garderobi in poskuša čim hitreje zapustiti 

vrtčevske ali šolske prostore.   

 

Prosimo Vas, da se držite priporočenih navodil. 

 

 

 


