
Vrtec Bled



Uvodni sestanek za starše novincev

8. 6. 2021

Dobrodošli v Vrtcu Bled



ENOTA BLED
Trubarjeva cesta 7

ENOTA BOH. BELA
Bohinjska Bela 56 

17 oddelkov 1 oddelek



*Starostno homogeni in heterogeni oddelki:

*1. starostno obdobje (1-3 leta) max. 14 otrok (homogeni),

*2. starostno obdobje (3-4 leta): max. 19 otrok,

(4-6 let) max. 24 otrok (homogeni)

*Kombinirani (1.-6. leta) max. 19 otrok

*Heterogeni 2. star. obd. max. 21 otrok



POSLOVNI ČAS VRTCA

*Enota Bled: 6.00 - 17.00

*Enota Boh. Bela: 6.30 - 16.00

*Otrok je lahko v vrtcu max. 9 ur.

*V času šolskih počitnic (jesenske, novoletne, 

zimske, prvomajske, poletne) ter 24.12. je vrtec 

odprt do 16. ure. Skupine združimo (na podlagi 

anket o prisotnosti otrok).

*V času teh počitnic je odprta dežurna enota na 

Bledu (enota Boh. Bela zaprta).

*Priporočamo, da otroka pripeljete najkasneje do 

8.30.



POTEK DNEVA V VRTCU

*6.00-8.30 – prihod otrok, igra

*8.30 – zajtrk

*9.00-11.00 (11.30) – dejavnosti po kurikulu, igra na prostem

*11.00 (11.30) – kosilo

*11.45 (12.30) – počitek (umirjene dejavnosti)

*14.00.-17.00 – dejavnosti po kurikulu, igra, igra na prostem



*Za otroke s posebnimi prehranskimi potrebami pripravljamo 

dieto na podlagi predpisanega zdravniškega potrdila s 

seznamom prepovedanih in dovoljenih živil (alergolog). 

*Vrtec priskrbi vsa dietna živila.

*Vsako spremembo diete je potrebno sporočiti in priložiti novo  

zdravniško potrdilo. V primeru prenehanja diete, to starši pisno 

sporočijo vrtcu.



Z ukrepi skrbimo, da bi otrok zbolel čim manjkrat, ti so:

* ustrezno čistimo prostore, zračimo prostore,

* držimo se navodila o preprečevanju nalezljivih bolezni,

* vzdržujemo ustrezno raven higiene v prostorih vrtca,

* otroke dnevno vodimo na igrišča, terase oz. v naravo, kjer se veliko 

gibljejo na svežem zraku (tudi pozimi),

* trudimo se, da otroci čim prej osvojijo dobre higienske navade, zlasti 

umivanje rok, 

* otroke spodbujamo k samostojni uporabi stranišča.



*Starše obveščamo o nalezljivih boleznih z obvestili na vhodnih 

vratih vrtca (pove se vrsto bolezni). 

*V primeru, da otrok kaže znake nalezljive bolezni, strok. delavka 

obvesti starše po tel., da pridejo čim preje po otroka in ga odpeljejo 

zdravniku ali v domačo oskrbo.

*V primeru bruhanja, driske mora otrok 48 ur od zadnjega bruhanja, 

driske ostati doma.

*V vrtcu ne dajemo zdravil, razen če to pisno določi zdravnik (zdr. 

potrdilo!).

*Razuševanje - Kadar pri otroku odkrijemo uši, omejimo stik, obvestimo 

starše, da v čim krajšem času pridejo po otroka. Otroka ponovno 

sprejmemo, ko je razušen.



*Starše naprošamo, da dosledno in sproti javljate

odsotnosti svojega otroka in vzroke le-teh – označite v 

Web aplikaciji (https://vrtec.vasco.si/); do 8. ure zjutraj.

*Bolan otrok ne sodi v  vrtec, ker lahko širi bolezen med 

vrstnike, in predvsem zato, ker potrebuje pozornost in 

skrbno nego staršev.

*Za dodatne informacije v zvezi s prehrano, dietami ali 

zdravstveno higienskim režimom se starši lahko obrnejo na 

OPZHR Tjašo Križnar na tel. št: 04/574 21 77.

https://vrtec.vasco.si/




* Zdravniško potrdilo: novost je, da mora biti otrok za vstop v vrtec 

cepljen po programu (ZNB-B)

* Soglasje staršev: sporočanje naknadnih spremstev; Izjava za 

spremstvo predš. otroka (mladoletni spremlj. nad 10 let)

*Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (avgust)

*Upoštevanje hišnega reda – hoja po stopniščih, namenjenih staršem 

(skupini)

* Predaja otroka strokovni delavki



* Sprotno javljanje vseh sprememb

* Seznanitev strokovnih delavk s pomembnimi informacijami 

(zdravstveno stanje, posebne potrebe, spremembe v družini…)

* Iniciativa Primokiz – družinam z mlajšimi otroki prijazna občina

* Projekt InTrans – mehak prehod iz vrtca v šolo


