
SESTANEK ZA STARŠE 
NOVOSPREJETIH OTROK

Bled, junij 2022



DOBRODOŠLI V VRTCU BLED

Enota Bled Enota Bohinjska Bela

17 skupin 1 skupina



ŠTEVILO OTROK V SKUPINI

1. STAROSTNO OBDOBJE

2. STAROSTNO OBDOBJE

• Kombinirani oddelek (1.-6. leta): max. 19 otrok

• Heterogeni oddelek: 1-3 leta: max. 12 otrok

3-6 let: max. 21 otrok

STAROST 
OTROK

MAX. ŠTEVILO

1-2 leti 14 otrok

2-3 leta 14 otrok

3-4 leta 19 otrok

4-5 let 24 otrok

5-6 let 24 otrok



POSLOVNI ČAS VRTCA
IN DELO MED POČITNICAMI

• Enota Bled: 6.00 – 16.30/17.00

• Enota Boh. Bela: 6.30 – 15.45/16.00

• Otrok je lahko v vrtcu max. 9 ur.

• Priporočamo, da otroka pripeljete najkasneje do 8.30.

• Počitnice (jesenske, novoletne, zimske, prvomajske, poletne):

– Vrtec je odprt do 16. ure. 

– Otroke iz več skupin združimo (SD koristijo dopust).

– Otroci so v času počitnic odjavljeni in če potrebujete varstvo, jih 
morate prijaviti.

– V času počitnic je odprta le dežurna enota na Bledu (enota Boh. 

Bela zaprta).



POTEK DNEVA V VRTCU

• 6.00-8.30 –> prihod otrok, igra (do 8.00 združeni)

• 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.-16.30/17.00 –> dejavnosti po kurikulu, 

igra, igra na prostem (po 15. uri združeni)



POSEBNE PREHRANSKE 

POTREBE OTROK

• Diete pripravljamo na podlagi 
predpisanega zdravniškega potrdila s 
seznamom prepovedanih in dovoljenih 
živil (alergolog). 

• Vrtec priskrbi vsa dietna živila.

• Vsako spremembo diete je potrebno 
sporočiti.



PREPREČEVANJE 

ŠIRJENJA BOLEZNI
• Bolan otrok ne sodi v  vrtec, ker lahko širi bolezen med vrstnike, in 

predvsem zato, ker potrebuje pozornost in skrbno nego staršev.

• V primeru, da otrok kaže znake nalezljive bolezni, vas 
pokličemo, da pridete po otroka.

• V primeru bruhanja, driske mora otrok 48 ur ostati doma.

• Starše obveščamo o nalezljivih boleznih v vrtcu z obvestili na 
vhodnih vratih vrtca.

• Uši - kadar pri otroku odkrijemo uši, omejimo stik, obvestimo starše, 
da v čim krajšem času pridejo po otroka. Otroka ponovno 
sprejmemo, ko je razušen.

• V vrtcu ne dajemo zdravil, razen če to pisno določi zdravnik (zdr. 
potrdilo!).





DRUGE POMEMBNE 
INFORMACIJE

• Zdravniško potrdilo: novost je, da mora biti otrok za vstop v vrtec 
cepljen po programu (ZNB-B) – ošpice, mumps, rdečke (OMR)

• Soglasje staršev: sporočanje naknadnih spremstev; Izjava za 
spremstvo predš. otroka (mladoletni spremlj. nad 10 let)

• Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (avgust, ob 
kasnejšem vstopu kasneje)

• Upoštevanje hišnega reda – hoja po stopniščih, namenjenih 
staršem (skupini)

• Predaja otroka strokovni delavki



• Sprotno javljanje vseh sprememb (tel. št., e-naslov, naslov, spremstvo …)

• Za dobro počutje otroka v vrtcu:
– zaupen odnos med starši in strok. del.
– udeležba na pogovornih uricah (1x mesečno)
– roditeljski sestanki, srečanja skupine, predavanja …

– odziv staršev na maile strokovnih delavcev

• Odgovornost staršev:
– starši seznanijo strokovne delavce s pomembnimi informacijami 

(zdravstveno stanje, posebne potrebe, spremembe v družini …) 
– selitev, ločitev staršev, rojstvo sorojenca, smrt v družini, nemoč pri vzgoji …
– vse info., ki bi pomembno vplivale na vedenje in počutje otroka v vrtcu
– poiskati pomoč pri strok. del. in svetovalni službi

• Iniciativa Primokiz – družinam z mlajšimi otroki prijazna občina; pripravili 
smo strategijo, ki vključuje različne ukrepe s področja zdravstva, vzgoje in 
izobraževanja, socialnega varstva, zaposlitvene in stanovanjske problematike …

• Treningi starševstva Neverjetna leta (za starše otrok od 3. do 8. leta starosti), 
brezplačni


