
POVZETO IZ PRAVILNIKA O VARNOSTI OTROK 

 Zdravniško potrdilo otroka, ki ga izročite prvi dan, ne sme bit starejše od 

14 dni. 

 Pred vstopom otroka v vrtec, morate seznaniti organizatorja prehrane  in 

vzgojitelja o morebitnem zdravstvenem stanju otroka, ki ni navedeno ali 

razvidno iz zdravniškega potrdila. 

 Ob vpisu v vrtec posredujte vrtcu naslov za stike in telefonsko številko 

osebe, ki bo vzgojitelju dosegljiva med otrokovim bivanjem. 

 Otroci ne smejo prinašati v vrtec predmete ali igrače (npr. ostre 

predmete, nakit…). Delavec vrtca, ki sprejme otroka mu mora začasno 

odvzeti vse predmete, ki bi lahko ogrozile njegovo varnost in zdravje, ter 

zdravje  in varnost drugih otrok. 

 Vzgojitelj mora odkloniti sprejem otroka v vrtec, če bo ob prihodu 

ugotovil znake obolenja (vročina, bruhanje, driska, izpuščaji z vročino,…). 

 Če se bo otrok slabo počutil v vrtcu, boste o tem obveščeni in ste dolžni 

čim prej priti po otroka. 

 V vrtcu je dajanje kakršnekoli terapije otroku prepovedano. V izjemnih 

primerih (vročinski krči, asmatični napad, epilepsija), se lahko v skladu s 

pisnimi navodili zdravnika da ustrezna terapijo. 

 Po otroka v vrtec lahko pridejo samo pooblaščene osebe (starejše od 14 

let), ki jih starši ali zakoniti zastopniki otroka pooblastijo. 

 
VABIMO VAS, DA REDNO SPREMLJATE NAŠO SPLETNO STRAN 

www.vrteckocevje.com, KJER BOSTE NAŠLI VSE AKTUALNE ZADEVE O VRTCU, 
ENOTI IN SKUPINI, KI JO BO OBISKOVAL VAŠ OTROK. 

 
Svetovalna delavka:     

Nika Stefanišin, mag. soc. del. 

                    MOJ OTROK GRE PRVIČ V VRTEC 

Dragi starši, 

skupaj se bomo trudili, da bo otroku v vrtcu najlepše in najboljše, zato smo 

za vas pripravili zloženko z nekaj ključnimi informacijami, ki jih morate 

vedeti preden vstopite v našo hišo – hišo polno otroškega smeha. 

 

UREDITEV POTREBNE »DOKUMENTACIJE« 

 POGODBA O MEDSEBOJNIH PRAVICAH IN OBVEZNOSTI: S podpisom 

pogodbe se šteje, da je otrok vključen v vrtec. 

POMEMBNO: Če pogodbe ne podpišete v 15 dneh od vročitve poziva se šteje, 

da ste starši UMAKNILI vlogo za vpis otroka v vrtec. 

 PLAČILO VRTCA: Na pristojni Center za socialno delo  morate vložiti 

VLOGO ZA UVELJAVITEV PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV, do zadnjega dne v 

mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec. Pravico do subvencije pridobite z 

naslednjim mesecem.  

POMEMBNO:  V primeru, da vloge ne oddate  plačate polno cena vrtca. 

 ZDRAVNIŠKO POTRDILO: Po Zakonu o vrtcih ste obvezni pred vstopom v 

vrtec z otrokom opraviti zdravniški pregled. Prvi dan uvajanja otroka v 

vrtec zdravniško potrdilo izročite njegovemu vzgojitelju, ki ne sme biti 

starejše od 14 dni.  

POMEMBNO: Brez zdravniškega potrdila otroka ne smemo sprejeti v vrtec. 
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UVAJANJE OTROKA V VRTEC - pravica otroka do uvajanja 

Svetujemo vam postopno uvajanje otroka v vrtec, ritmično, brez hitenja. Otrok 

je tisti, ki vam bo pokazal koliko časa potrebuje. 

Prvi dan bodite z otrokom, nato bivanje otroka v vrtcu postopno podaljšujte. Če 

je le možno na začetku otroka ne puščajte predolgo v vrtcu.  

Upoštevajte predloge vzgojitelja. 

 

KAJ POTREBUJE OTROK V VRTCU? 

 Dodatna oblačila  (otrok naj ima v vrtcu dodatna oblačila, v primeru, da 

se polije, polula…) 

 Copate 

 Plenice so vključene v  ceno. Vzgojiteljici lahko izročite hladilno mazilo. 

Mazilo se podpiše in se uporablja samo za vašega otroka. 

 Dudo, stekleničko prinesete od doma. 

 

PRILAGODITVENI IZZIVI 

Pripravljeni moramo biti na prilagoditvene izzive, s katerimi se srečamo v času 

uvajanja otroka v vrtec.  Potrebno je vedeti, da se otroci na to različno odzivajo:  

 nekateri se hitro prilagodijo novim okoliščinam 

 pri nekaterih se prilagoditvene izzivi pokažejo kasneje (odložena reakcija) 

 večina otrok ima normalne prilagoditvene izzive, med katere sodijo: 

 otrok joče ob ločitvi 

 otrok je bolj občutljiv, nemiren, utrujen 

 otrok odklanja hrano, se zbuja ponoči,… 

 doma vam je stalno za petami, želi si vaše prisotnosti in pozornosti. 

Ne skrbite, začetni izzivi ob uvajanju bodo kmalu minili in otrok bo rad hodil 

v vrtec. 

 

KAKO LAHKO STARŠI POMAGATE OTROKU? 

PRED VSTOPOM V VRTEC: 

 Pred vstopom in v uvajalnem obdobju ne uvajajte dodatnih sprememb 

(selitev otroka v svojo sobo, odvajanje od dude, plenic,..). 

 Že pred prihodom v vrtec skušajte vpeljati približno rutino vrtca (obroki 

ob uri, počitek). 

 Pripovedujte otroku o vrtcu (v pozitivnem smislu) 

 V poletnem času ga peljite na igrišče enote, ki jo bo obiskoval. 

OB VSTOPU V VRTEC: 

 Ritmično prihajanje in odhajanje v vrtec, približno ob isti uri (držite svoje 

obljube!). 

 Otroku dovolite, da ima s seboj »ninico« ali njegovo najljubšo igračo. 

 Če je le možno uvajanja prvi mesec ne prekinjajte, razen v primeru 

bolezni. 

Bodite potrpežljivi, otrok bo na začetku potreboval še več vaše, pozornosti, 

nežnosti. 

SEZNAMI OTROK 

Seznami razporedov  otrok po skupinah in vzgojnega osebja bodo izobešeni 

po 20. avgustu na vhodih enot vrtca Kočevje. 

Predšolsko obdobje je obdobje 

najintenzivnejšega razvoja. Omogočimo 

otrokom, da se lahko razvijajo v skladu 

s svojo potrebo po raziskovanju, kar 

včasih pomeni zelena kolena, porisana 

majica in mivkasti čevlji. 


