GIBANJE PO VRTCU V ČASU POSEBNIH RAZMER
Za zaščito tako osebja kot otrok pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno, da v
vrtec prihajajo le zdravi otroci in osebje, bolni ostanejo doma. Higiena
kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena za
omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem
ko je higiena rok in zlasti izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami
pomembna za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi. Starši
spremljajte zdravstveno stanje otroka in v primeru, da zboli, o tem
obvestite vrtec, otrok pa naj ostane v domači oskrbi. Ob prvem prihodu
otroka v vrtec, predložite podpisano izjavo (Izjava staršev pred vstopom
otroka v vrtec), ki jo oddate strokovnemu delavcu oddelka. Obrazec je na
voljo na spletni strani vrtca. Povečana fizična razdalja med ljudmi zmanjšuje
možnost okužbe, še preden se pojavijo znaki in simptomi bolezni. Vzdržujte
potrebno razdaljo (1,5 – 2 metra) do drugih otrok in staršev ter strokovnih
delavcev.
V prostorih vrtca je za starše obvezna uporaba mask in razkuževanje rok ob
prihodu ter odhodu.
Več navodil in usmeritev, si lahko preberete v Protokolu za gibanje in
izvajanje predšolske vzgoje v času posebnih razmer v vrtcu Peter Klepec pri
OŠ Cerkno, ki je objavljen na spletni strani vrtca.

VRTEC PETER KLEPEC PRI OŠ CERKNO
Bevkova ulica 20,
5282 Cerkno.
05 377 50 47 – oddelki zidana stavba, dosegljivi od 12.30 do
13.30 ure.
05 377 51 34 – oddelki montažna stavba, dosegljivi od 12.30
do 13.30 ure.
GSM: 040 579 889 – Pomočnica ravnatelja za vrtec Mojca
Sedej Selak
e-pošta: vrtec@os-cerkno.si
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ZDRAVNIŠKI PREGLED
Pred vključitvijo v vrtec mora otrok opraviti pregled pri pediatru. Zdravniško
potrdilo mora vsebovati informacijo o programu otrokovega cepljenja.
Potrdilo oddajte vzgojiteljici na prvi uvajalni dan otroka v vrtec. Otroka, ki
nima zdravniškega potrdila ob prihodu v vrtec zavrnemo do prejema
potrdila.
UVAJANJE OTROKA V VRTEC
Otroka v vrtec postopno uvajate več dni. Ker je uvajalno obdobje prilagojeno
posameznemu otroku, se o trajanju in poteku dogovarjate z vzgojiteljico.
Prve uvajalne urice pa so načeloma od 9.00 do 11.00 ure, prve dni otrokove
prisotnosti v vrtcu. Na prvi uvajalni dan ne pozabite s seboj prinesti copat
zase in za otroka.
IZPIS
Starši lahko otroka trajno ali začasno izpišete iz vrtca kadarkoli želite. Izpis
opravite na izpisnem obrazcu, ki ga dobite na upravi vrtca in na spletni strani
vrtca, skladno z odpovednim rokom:
 izpis zaradi zdravstvenih razlogov – ob predložitvi zdravniškega
potrdila brez odpovednega roka,
 ostalo – do 15. v tekočem mesecu za izpis s prvim dnem
naslednjega meseca.
PLAČILO VRTCA
Starši lahko uveljavite znižano plačilo vrtca na obrazcu: Vloga za uveljavitev
pravic iz javnih sredstev, objavljenem na spletni strani zavoda pod rubriko
obrazci ali spletni strani E-Uprava Republike Slovenije. Vlogo oddajte pred
vstopom otroka v vrtec na krajevno pristojnem Centru za socialno delo (v
občini, kjer ima otrok stalno bivališče). Staršem, ki ne uveljavijo znižanega
plačila vrtca, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po

lestvici 24. čl. Zakona o uveljavitvi pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št.
62/2010).
V primeru predhodno vplačane akontacije, se bo le ta poračunala pri plačilu
prve oskrbnine. V primeru kakršnih koli vprašanj v zvezi z obračuni in
plačilom vrtca se lahko obrnete na računovodstvo zavoda OŠ Cerkno.
PRVIČ V VRTEC
Odhod v vrtec je velika sprememba za otroka in starše, zato je dobro, da se
na ta korak najprej pripravite starši in si takrat vzamete več časa zase, za
otroka in medsebojne odnose. Svetujemo, da z otrokom prej spoznate
okolico vrtca. V primeru, da je otrok starejši se z njim tudi pogovarjajte o
vrtcu. Ob prihodu naj ima otrok s sabo tolažilno dudo ali druge igrače, ki jih
uporablja doma, da lažje zaspi ali za tolažbo. V času uvajanja v vrtec, vse
druge spremembe, ki bi otroka dodatno bremenile, načrtujte za kasneje, ko
se bo otrok vrtca že privadil. Otrok naj ima čim bolj stalen ritem prihodov in
odhodov, saj mu to daje občutek varnosti. Ko bodo prvi uvajalni dnevi minili
se boste srečali z izzivom, kako se zjutraj posloviti od otroka. Najbolje je, da
se ob jutranjem oddajanju starši od otroka poslovite že v garderobi. Pri
predajanju otroka vzgojiteljici pa naj bo slovo ljubeče vendar kratko in
odločno. Otroka oddajte vzgojiteljici in ne čakajte, da vam ga »odtrga« iz
naročja. Otroci hitro začutijo oklevanje staršev, kar še podkrepi njihovo
negotovost. Starši otroke spodbujajte in bodrite, ter jim ne kažite lastnega
strahu, pomislekov, neodločnosti in negotovosti. O vaših in otrokovih stiskah
pa se pogovorite z vzgojiteljico. S pogovori in medsebojnim sodelovanjem
bomo lahko ustvarili dobre
odnose in prijetno okolje za
naše najmlajše.

