
UVAJANJE - Prvič v vrtec. Postopek uvajanja načrtujemo in izvajamo v skladu 

s Kurikulom za vrtce. Trudimo se, da vsak otrok pridobi pozitivne izkušnje, da se 

navadi na novo okolje in da pridobi zaupanje v strokovne delavce našega vrtca. 

Želimo si, da bi se pri nas otroci počutili varne, ljubljene in sprejete. 

V vrtcu spodbujamo postopno navajanje otrok, zato lahko nekaj časa preživite z 

otrokom v njegovem oddelku, nato pa ga postopoma vključujete za vedno daljši 

čas. Pomembno je, da se boste tudi vi dobro počutili, ko boste otroka zaupali 

novim ljudem.  

Vprašajte vse, kar vas zanima, kajti vaše zaupanje v vrtec se prenaša tudi na 

otroka. Ločitev od staršev in bivanje v novem okolju je za otroka velika 

sprememba, zato pričakujte, da se bodo pojavile tudi prilagoditvene težave. 

Vedite, da se bodo vtisi spremenili, ko si bo otrok nabral prve dobre izkušnje. 

Pustite času čas, poskusite biti strpni in potrpežljivi z otrokom, vrtcem in tudi s 

seboj. 

Z vzgojiteljico otroka ste si v večini že v zadnjem tednu v avgustu izmenjali 

uvodne informacije o otroku, o njegovih značilnostih, potrebah, posebnostih. 

Tako ste vzgojiteljici pomagali, da bo otroku bivanje naredila kar se da prijetno 

in mu posledično omogočila čim manj stresno prilagoditev. O poteku dneva v 

vrtcu, o načinu dela ter o življenju v vrtcu najdete več informacij tudi na naši 

spletni strani vrtca. Za vse informacije, pojasnila, nasvete, vprašanja smo 

dosegljivi tudi na telefonskih številkah: 041 478 526 ali 02 568 91 30. 

Ker pa vrtec Sonček še vedno posluje z omejitvami zaradi COVIDA -19, smo pri 

uvajanju v skladu z izdelanimi protokoli ravnanj za preprečevanje morebitnih 

okužb s COVID-19 (na podlagi priporočila NIJZ) še posebej pozorni na sledeče: 

✓ Uvajanje poteka z istim in samo enim staršem ves čas uvajanja 

S starši se dogovorimo za točen čas prihoda, koliko časa bo 

starš prisoten ter katere dni bo prisoten. 

✓ Če se uvaja več novincev hkrati, se jih razporedi v več manjših 

skupin, ki prihajajo dnevno v različnem časovnem zaporedju 

in so prisotni le določen čas.  

✓ Starši naj izvajajo vse higienske ukrepe in v igralnicah 

uporabljajo zaščitno masko ter vanje vstopajo v primerni 

obutvi (copati, zaščita za čevlje). Poleg vzdrževanja zadostne 

medsebojne razdalje, naj upoštevajo predpisani protokol oz. 

načrt gibanja v vrtcu, ki smo ga pripravili – upoštevajo naj 

higienska in splošna priporočila ter vzdržujejo potrebno 

razdaljo do vzg., drugih otrok in staršev. Kolikor se da naj 

ostajajo na enem mestu in naj nimajo stikov z drugimi otroki. 



✓ OTROK IMA LAHKO LJUBKOVALNO IGRAČO, DUDO, 

»NINICO«. Ko je otrok ne potrebuje, jo strokovni delavki 

umakneta oz. shranita na otrokov ležalnik. Ljubkovalna igrača 

naj ostane od ponedeljka do petka  v vrtcu (otrokov ležalnik), 

v petek pa jo starši po potrebi odnesejo domov na pranje in jo 

v ponedeljek spet prinesejo s seboj. 

 

Navodila za starše otrok na lokaciji vrtca Sonček  

- V vrtec naj pridejo samo popolnoma zdravi otroci. 

- Ob ponovnem prihodu otroka v vrtec je potrebno predložiti izpolnjeno in 

podpisano izjavo: Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec (izjava je na 

spletni strani vrtca, oz. pri vhodu v vrtec). 

- Starši navedejo uro prihoda (prihod v vrtec najpozneje do 8. ure!) in 

odhoda otroka iz vrtca, kar so ob vključitvi otroka v vrtec tudi dolžni 

upoštevati.  

- STARŠI OTROK iz vrtca Sonček IMAJO VSTOP V VRTEC v garderobo 

in do vhoda igralnic (velja za vse skupine 1, 2, 3, 4, prehod je odprt), – ob 

tem pa naj upoštevajo higienska priporočila – VSTOP V IGRALNICO NI 

DOVOLJEN (izjema so starši novincev). 

- ZA STARŠE JE OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNE MASKE. 

- V garderobi sta istočasno lahko prisotni LE DVE ODRASLI OSEBI IN 2 

OTROKA, pri čemer morajo upoštevati varnostno razdaljo (vsaj 1,5 oz. 2 

m). 

- Ob vstopu v vrtec si starši razkužijo roke – na steni je BREZSTIČNI 

DOZIRNIK RAZKUŽILA (na senzor), otroci si pred vstopom v igralnico 

umijejo roke. 

- Prinašanje ljubkovalnih igrač »ninic« v vrtec ni priporočljivo. 

- Otrokovo morebitno odsotnost in vzrok odsotnosti v vrtcu so starši zaradi 

preprečevanja morebitnih okužb dolžni sporočiti vrtcu. 

- Odhod iz vrtca: starši potrkajo pred vhodom v igralnico in počakajo, da se 

jim preda otroka. Pri tem upoštevajo enaka priporočila glede števila 

istočasno prisotnih v garderobi in medosebne razdalje kot pri prihodu v 

vrtec. Priporoča se, da po otroka prihaja oseba iz istega gospodinjstva. 

Starši naj upoštevajo uro odhoda, ki so jo navedli ob prijavi otroka. 

 

 
 


