ČEPRAV JE OTROKOM V VRTCU LEPO IN SE VELIKO
NAUČIJO, VRTEC NE MORE NADOMESTITI TOPLINE,
LJUBEZNI IN SKRBI, KI JO OTROK UŽI VA V DRUŽINI .
 VRTEC posluje vse dni v letu (razen praznikov) oziroma tedensko od ponedeljka do
petka.

Vzgojnovarstveni zavod
VRTEC IVANČNA GORICA
Cesta občine Hirschaid 6, Ivančna Gorica

 POSLOVALNI ČAS posameznih enot se oblikuje na podlagi interesa večine staršev,
vendar ne dalj kot 11 ur dnevno. Navadno naše enote poslujejo od 6.00 do 16.30.
Individualnih želja zamikov poslovalnega časa žal ne moremo upoštevati.
 Otroka vedno izročite vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice in ga od njiju tudi
prevzemite oziroma obvestite zaposlene v vrtcu, da ste ga odpeljali.
 Otrok naj ima v vrtcu vedno čiste copatke, ki jih lahko pusti v garderobi, na svojem
mestu. Prav tako naj ima vsaj en paket rezervnih oblačil, ki so usklajena z letnim
časom. Vse otrokove stvari vestno označite in podpišite. Navajajte otroka, da svoje
stvari prepoznava.
 Mesečno boste prejeli račun za oskrbnino. Cena vrtca je določena s strani
ustanovitelja vrtca – Občine Ivančna Gorica in je objavljena v Uradnem listu RS
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0468/sklep-o-visinicen-programov-v-javnem-vzgojno-varstvenem-zavodu-vrtec-ivancna-gorica .
 VLOGO ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA oddate na CENTER ZA SOCIALNO DELO do
konca avgusta 2020, kjer imate prijavljeno stalno bivališče.

PRVIČ V VRTEC
2020/2021
Obvestila za starše

V letošnjem šolskem letu je zaradi svetovnih zdravstvenih razmer Covid-19 vse malo drugače.
Iz tega razloga bomo vse naše aktivnosti prilagodili samozaščitnim priporočilom NIJZ.
Naprošamo vas, da upoštevate naše želje in navodila, da bomo ostali zdravi in da bo vrtec
lahko nemotama posloval. Hvala.

IN ŠE STIK:
01/ 7887 160
01/ 7887 167
01/ 7887 172
01/ 7887 168
01/ 7887 162

ravnateljica
pomočnica ravnateljice
svetovalna delavka
vodja prehrane in zdravja
tajništvo/oskrbnine

branka.kovacek@guest.arnes.si
branka.kastelic@guest.arnes.si
vig.svetovalno-delo@guest.arnes.si
vig.prehrana-zdravje@guest.arnes.si
vig.obracun-oskrbnin@guest.arnes.si

Več o VRTCU IVANČNA GORICA si lahko preberete na spletni strani
vrtca http://www.vrtec-ivancnagorica.com/

VAŠ OTROK
______________________________________
je vključen v VRTEC ______________ V ________________
v oddelek ______ let od 1.9.2020 dalje.
Oddelek bo vodila vzgojiteljica
____________________________

Prvi mesec, ko bo otrok pričel obiskovati vrtec, je mesec prilagajanja na vsakodnevno
odhajanje od doma, na neznane ljudi, na skupino neznanih otrok, na neznan prostor, na
malce drugačen dnevni red. Otrok bo mogoče zbegan. Pomagajmo mu!
OTROCI SE OB PRVEM VSTOPU V VRTEC RAZLIČNO ODZIVAJO:
 Se hitro prilagodijo novi situaciji.
 Imajo normalne prilagoditvene težave (ob ločitvi od staršev se jočejo, se jih oklepajo,
so občutljivi, nemirni, utrujeni, krajši čas težje zaspijo, morda nekaj časa slabše jedo,..
 Prilagoditveni čas na novo situacijo traja različno dolgo.
 Nekateri otroci za kratek čas postanejo zdravstveno bolj občutljivi.
 Včasih se prilagoditvene težave pojavijo kasneje (po daljšem obdobju praznikov).
KAKO LAHKO POMAGAMO OTROKU?
Če niste prepričani o vključitvi otroka v vrtec ali vam omenjene spremembe povzročajo
prehude skrbi, se posvetujete z otrokovo vzgojiteljico, svetovalno delavko ali z vodstvom
vrtca.
VZGOJITELJICA VAŠEGA OTROKA BO ZA VAS dne, 25. ali 26. 08. 2020 popoldne
ORGANIZIRALA RODITELJSKI SESTANEK, kjer boste dobili še več informacij o življenju
otrok v oddelku vrtca. Na sestanek naj pride le eden od staršev. Vabilo boste prejeli po
navadni pošti. Na sestanku boste upoštevali samozaščitne ukrepe pred okužbo Covid-19.
OTROKA BOSTE LAHKO POSTOPNO UVAJALI V VRTEC V ČASU 27. 08. do 31 .08. 2019 od
9.00 do 10.00 ali od 10.00 do 11.00. O uri/času uvajanja vašega otroka boste seznanjeni
na roditeljskem sestanku. Postopno uvajanje ni obvezno, je pa zaželeno. Vzemite si
dovolj časa, a ne pretiravajte!
V kolikor želite kratek POGOVOR Z VZGOJITELJICO, jo lahko pokličete na telefonsko
številko vrtca ________________________ , v dneh ____________________, v času od
__________ do____________ dnevno.
ZAČETNE TEŽAVE BODO KMALU MINILE. OTROK BO SPREJEL SVOJO VZGOJITELJICO IN
POMOČNICO VZGOJITELJICE TER SE VESELIL DRUŽENJA Z NOVIMI PRIJATELJI V VRTCU.

P RIPOROČAMO
Za uvajanje otroka v vrtec si organizirajte nekaj prostih dni (dopust). Tako boste
mirnejši in se boste otroku lažje posvetili. Verjetno bo vaš otrok nekoliko bolj občutljiv,
potreboval bo več pozornosti in vas bo zahteval le zase. Ne skrbite. Ne boste ga
razvadili ali kako drugače spremenili vaših že obstoječih navad.
Med uvajanje otroka v vrtec ne vnašajte sprememb v otrokove navade. Ne ukinjajte
dudic, plenic, stekleničk, …Za to bo dovolj časa kasneje, ko bo vsem lažje. Pri tem vam
bosta pomagali tudi vzgojiteljica in njena pomočnica.
Otroka ne pustite takoj ves dan v vrtcu. Morda se bo počutil zapuščenega in bo odhod
v vrtec še bolj odklanjal.
Ko pridete ponj v vrtec, mu dajte možnost, da sprosti svojo napetost (veselje,
nenadzorovan tek, gibanje, jok, …). Ne bodite vznemirjeni. Minilo bo.
Otroka vozite v vrtec vsak dan ob istem času in redno. Oblačila, obutev, morebitno
stekleničko, dudo,… skupaj, v dogovoru z otrokom, pripravite zvečer ob otrokovi
postelji. Zjutraj vztrajajte, da otrok obleče in obuje dogovorjeno in ne dovolite, da vam
podaljšuje čas odhoda od doma z nikoli končano izbiro oblačil, …
Lahko se zgodi, da bo otrok zbolel že v času uvajanja. Otroka ponovno uvajajte, ko bo
ozdravel. O načinu ponovnega uvajanja se pogovorite z vzgojiteljico oddelka.
STALEN RITEM PRIHAJANJA IN ODHAJANJA V VRTEC DA OTROKU OBČUTEK
VARNOSTI IN ZAUPANJA. DRŽITE SVOJE OBLJUBE (tiste prijetne in tudi tiste manj
prijetne).
Vsi otroci morajo biti pred vstopom v vrtec opraviti ZDRAVNIŠKI PREGLED PRI SVOJEM
PEDIATRU. Zdravnik vam izda POTRDILO O ZDRAVSTVENEM STANJU OTROKA, kjer
opozori na otrokove zdravstvene ali razvojne posebnosti.
Za vzgojiteljico je pomembna vsaka informacija o zdravstvenem stanju otroka, saj mu v
manj prijetnih okoliščinah lahko hitreje pomaga.
Potrdilo o pregledu morate oddati v vrtec najkasneje do 31. 08. 2020.
(Otrokov pediater je tisti, pri katerem ste podpisali izjavo o izbranem zdravniku. V kolikor je
zdravnik odšel v drug zdravstveni dom, ga lahko obiščete tam.)

VSTOP OTROKA V VRTEC JE ČUSTVENO ZAHTEVEN DOGODEK ZA VSO DRUŽINO.
Dobro je, da se z otrokom pogovarjate o vrtcu, vendar ne o stvareh, ki jih otrok ne
razume.
STARŠI IN VRTEC MORAMO VES ČAS DOBRO SODELOVATI,
DA BO OTROKU LAŽJE IN DA SE BO PRI NAS DOBRO POČUTIL.

