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                                                                                                                                    Rogatec, 11.5.2020 

OBVESTILO IN NAVODILA OB PONOVNEM ODPRTJU VRTCA ROGATEC 

Spoštovani starši, 18. maja naš vrtec ponovno odpira svoja vrata. Vrtec bomo odprli v skladu 
s priporočili ZRSŠ za ponovno odprtje vrtcev v času posebnih razmer ter v skladu s Higienskimi 
priporočili za vrtce v času epidemije Covid-19 s strani NIJZ.  

Prostore in opremo bomo ustrezno pripravili ter poskrbeli, da bo sprejem za otroke potekal 
prijetno in da se bodo počutili varno. Otroci bodo združeni v manjše skupine. V kolikor bo to 
mogoče, bo varstvo potekalo čim več na zunanjih površinah okoli vrtca. 

Starši ste v preteklih dneh že prejeli obvestilo glede zdravstvenih omejitev za otroke za vrnitev 
v vrtec ob ponovnem odprtju.  V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, 
mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, otroku odsvetujejo vrnitev v vrtec. 

Pred prihodom v vrtec je obvezna prijava, ki bo potekala tedensko. Starši, katerih otroci bodo 
vrtec obiskovali, boste otroka prijavili  za vsak naslednji teden pri strokovni delavki oddelka. V 
kolikor se vaš otrok v vrtec vrača kasneje,  v maju ali juniju, nam en teden pred vrnitvijo to 
sporočite na telefon oddelka ali na e-naslov:  vrtec.rogatec-vodja@osrogatec.si.  

Starši, ki boste otroke z 18. majem vključili v vrtec, boste dolžni plačevati vrtec. 

 PRVI PRIHOD OTROKA V VRTEC 

Ob prvem prihodu otroka v vrtec starši prinesete podpisano izjavo. V vrtec naj prihajajo le 
zdravi otroci. Ko otrok zboli, prosimo, da nas o tem obvestite in otroka ne pripeljete v vrtec.  

VSTOP V VRTEC 

V vrtce vstopajo samo otroci in zaposleni. Starši v vrtec ne vstopate. Ob prihodu si obraz 
zaščitite z masko. 

Na vseh vhodih vrtca, torej v Rogatcu, Dobovcu in Donački Gori bo ena strokovna delavka, ki 
bo vašega otroka prevzela, ga odpeljala do garderobe in nato v skupino. V kolikor se bo zgodilo, 
da strokovne delavke ne bo pri vratih, ker otroka oddaja v oddelke, nam potrkajte na vrata, 
okno igralnice ali nas pokličite na službeni telefon oddelka, v katerega je otrok vpisan. V kolikor 
pride pred vhod več staršev naenkrat, upoštevajte talne označbe,  medosebno razdaljo 1,5 – 
2m. Ob času odhoda otroka iz vrtca boste prav tako počakali pri vhodnih vratih, potrkali na 
vrata ali okno, oz. poklicali na službeni telefon oddelka, kjer je vaš otrok in bomo otroka 
pospremili do vhoda, kjer ga počakate.  

Prinašanje igrač od doma ni dovoljeno. 

V času prilagojenega hišnega reda vrtec ne bo izvajal uvajanja za novo vpisane otroke. 
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Prosimo vas, da v tednu, ki je pred nami, spremljate morebitne nove objave na spletni strani, 
saj obstaja možnost dodatnih in spremenjenih navodil. 

Začetek ne bo lahek. S strpnostjo in odgovorim ravnanjem bomo premagali vse težave in 
nejasnosti.  
V dobro naših otrok in vseh nas, vas lepo prosimo, da se podanih navodil skupaj odgovorno 
držimo. 
 
 
Želim vam vse dobro. 

                                                                                                                                       Ravnateljica:  
Alenka Virant, prof. 
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