
ORGANIZACIJA DELA V VVE PRI OŠ KUZMA 

 OD 1. 6. 2020 DO 31.6.2020 

Spoštovani starši! 

V imenu kolektiva VVE pri OŠ Kuzma se vam zahvaljujemo za strpnost in sodelovanje v 

obdobju razglašene epidemije koronavirusa. 

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  št. 6030-2/2020/15 z dne 

28. 5. 2020, vas obveščamo, da od 1. 6. 2020 dalje vrtec deluje v skladu z veljavnimi 

normativi, ki jih določajo predpisi s področja predšolske vzgoje in Higienskimi priporočili za 

vrtce preprečevanja širjenja sars-cov-2,Priporočili za obdobje, ko se v državi pojavljajo 

posamični primeri COVID-19.  Vrtec bo v času od 1.6.2020 do 30.6.2020 posloval s 

prilagojenim delovnim časom in s štirimi oddelki. Zaradi upoštevanja priporočil, smo 

oblikovali manjše število otrok v skupinah, zato je prišlo do preoblikovanja oddelkov. 

Še vedno bo potrebno upoštevati Protokol ravnanja ob vstopu otroka v vrtec z dnem 

18.5.2020  (upoštevanje ukrepov za zagotavljanje fizične distance in dosledno izvajanje 

higienskih ukrepov, razkuževanje rok pred vstopom, zaklepanje vhodnih vrtca, starši se držite 

ure prihoda in odhoda  

ZDRAVSTVENE OMEJITVE: 

 V vrtec naj prihajajo le zdravi otroci in osebje. 

PRIHOD V VRTEC:  

 Pred prihodom v vrtec starši vrtcu posredujejo podpisano izjavo o zdravstvenem stanju 

otroka (izjava). Izjava je na spletni strani, lahko jo dobite tudi ob prihodu v vrtec. 

Izjava je obvezna ob ponovnem prihodu otroka v vrtec. 
 Starši pripeljete otroka v vrtec ob uri, ki ste jo navedli. 

 Otroka pri vhodu v vrtec prevzame strokovna delavka.  

 Skupini  I. in II. je glavni vhod vrtca. 

 Skupini III. in IV. vhod nekdanje prve triade. 

 Starši v vrtec ne vstopajo, če ni nujno potrebno, če že pa v območje vrtca lahko vstopate 

le zdravi in z zaščitno masko in po dogovoru. Ob vstopu v vrtec si morate obvezno 

razkužiti roke.  

 Otrok si po preobuvanju in preoblačenju takoj umije roke z milom in toplo vodo. 

 Otroci morajo biti v vrtcu do 8.00 ure, takrat zapremo vhodna vrata in ponovno 

odpiramo ob 13.30. uri (zvonec). 

ODHOD IZ VRTCA: 

 Starši pridite po otroka ob uri, ki ste jo navedli v izjavi. 
 Pozvonite pri vhodnih vratih in počakate. Strokovna delavka vam bo pripeljala otroka do 

vhodnih vrat, kjer ga prevzamete. 

 Prevzem otroka opravite čim hitreje ter zapustite področje vrtca. 

 Zadrževanje na igriščih vrtca ni dovoljeno.  



Igrače in ninice: 

 Otroci v vrtec ne smejo prinašati igrač od doma. 

 Otroci lahko prinesejo le ninice in dude, ki jih bomo shranili v njihov predal in jih 

bodo imeli pri počitku. 
 Strokovni delavci v vrtcu bodo izbirali igrače za igro, ki se lahko pogosto perejo in 

razkužujejo. 

Rezervna oblačila: 

 V plastični vrečki prinesite za otroka rezervna oblačila ,če je potrebno tudi copate 
(otroci so oblačila, ki so v vrtcu verjetno v tem času prerasli oz. niso primerna za ta letni 

čas). 

 Oblačila otroka so shranjena v omarici ali na obešalnikih, poleg  naj je zmeraj rezervna 

plastična vrečka za mokra oblačila.  

Uprava šole/ vrtca: 

 Kar je možno, starši uredite telefonsko ali preko e naslovov. V kolikor to ni mogoče, 

svoj prihod v vrtec najavite po telefonu in v vrtec vstopajte po dogovoru. 

Osnovne informacije o organizaciji dela v obdobju od 18.5. do 29.5.2020 

 V vrtcu smo na osnovi zbranih prijav otrok oblikovali štiri oddelke. 

 Skupine bodo stalne. V tem obdobju ne bomo sprejemale novih otrok. 

 Poskušali bomo zagotoviti stalen strokovni kader, v kolikor ne pride do odsotnosti. 

 Skupine se ne bodo združevale med seboj. 

 Strokovno delo bo v večini posvečeno dejavnostim v skladu s potrebami otrok ter 

trenutnim stanjem v oddelku. Več časa bo namenjenega za igro v naravi, branju otroške 

literature, pogovoru z otroki in izkoristku vseh priložnosti za gibanje otrok.  

 Po navodilih NIJZ otrokom rok ne razkužujemo. Vzgojitelji bodo poskrbeli za pogosto 

umivanje z milom. 

 Strokovni delavci ob srečevanju s starši uporabljajo masko in vzdržujejo razdaljo. 

 Vzgojitelj in otroci vzpostavljajo običajen fizični stik, ki bo po dolgotrajni odsotnosti iz 

vrtca še zlasti pomemben. 

V kolikor se pri otroku ali pri članih v istem gospodinjstvu pojavi covid-19, je potrebno 

takoj obvestiti vrtec.  

Priloga: Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in upoštevanje protokola. 

 

Prijazen pozdrav.                                                                      Angela Tivold 


