
OŠ Ivana Babiča Jagra MAREZIGE 

IZVLEČEK, PRIREJENO ZA STARŠE OTROK V VRTCU 

 

 

 

PROTOKOL RAVNANJA STARŠEV OB PRIHODU/ODHODU 

V/IZ VRTEC/CA  

Mag. Matej Kos, vršilec dolžnosti ravnatelja; Tatjana Dominić Radivojević, vodja ZHR in 

organizator prehrane; Jasmina Škvarč, pomočnica ravnatelja v vrtcu; Brigita Strle, član 

skupine; Gregor Vidmar, član skupine 

Narejeno na podlagi sklepa št. 18100-22/20201/1 Vlade Republike Slovenije in usklajeno s 

priporočili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Higienskimi priporočili NIJZ  

z dne 8. maja 2020 

 

 

DOPOLNJENO IN SPREMENJENO SKLADNO S PRIPOROČILI NIJZ-a IN 

OKROŽNICAMI MIZŠ, v Marezigah, dne, 25.1.2021 
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PROTOKOL RAVNANJA STARŠEV OB PRIHODU/ODHODU 

V/IZ VRTEC/CA  

Pravila uporabe garderob, prihajanja otrok v vrtec 

• Starši v vrtec vstopajo v omejenem številu. V garderobi se ne zadržuje 

več kot je potrebno. Ostali počakajo pred vhodom in sledijo navodilom 

strokovnega osebja. 

Sprejem otroka v vrtec 

• V vrtec se sprejme samo popolnoma zdrave otroke: brez izcedkov iz nosa, 

kašljanja, ipd. 

• V vrtec lahko pripeljejo otroka le zdravi starši. 

Ob prvem obisku vrtca,  podpišejo IZJAVO, da je otrok zdrav in ni imel stike z obolelimi 

osebami (izjave bodo na voljo v garderobi vrtca, v posebni škatli). 

• Starši, ki pripeljejo otroka, morajo nositi masko. 

• Zaradi varnostnih in higienskih razlogov so vrata vrtca zaklenjena med 8.30 in 12.30. 

• V kolikor obstaja sum okužbe na covid 19, starši takoj obvestijo vrtec. 

Igrače in dude 

• V vrtec otroci svojih igrač ne prinašajo. 

• V vrtcu se dude in »ninice«  shrani za posameznega otroka v škatli z imenom. 

Odhod iz vrtca 

• Ob vstopu v vrtec se starši držijo higienskega protokola: vstopajo z zaščitnimi 

maskami, si razkužijo roke, ohranjajo varnostno razdaljo 1,5 metra do ostalih 

oseb. 

• Z otrokom v čim krajšem času zapustijo območje vrtca. 

V Marezigah, 25. 1. 2021    Pripravila: 

     Jasmina Škvarč, pomočnica ravnatelja za vrtec   

https://www.vrteckoper.si/media/uploads/uprava/obrazci%20dokumenti/IZJAVA-STARSEV-PRED-VSTOPOM-OTROKA-V-VRTEC-PO-ODOSTNOSTI%20-%20PRED%20UVAJANJEM.pdf
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