
POSEBNI POUDARKI 
 

 Starši so dolžni upoštevati 9-urno bivanje 
otroka v vrtcu in spoštovati poslovni čas. 
 

 Obvestijo zaposlene, če bo otroka 
prevzel kdo drug, ki ni zakoniti skrbnik. 

 

 V vrtec pripeljejo zdravega otroka, ki ne 
ogroža zdravja drugih otrok; v primeru, 
da otrok zboli v vrtcu, pridejo ponj v 
najkrajšem možnem času. 

 

 Starši so dolžni v vrtec sporočiti 
nalezljivo bolezen otroka. 

 

 Ob sprejemu otroka v vrtec opozorijo 
osebje na posebnosti otroka, ki so 
pomembne za njegovo varnost in 
zdravje. 

 

 Ob prihodu in odhodu iz vrtca 
zagotavljajo otroku spremstvo odrasle 
osebe; otroka predajo strokovnemu 
osebju. 

 

 Upoštevajo navodila in obvestila na 
oglasnih deskah. 
 

 Redno in letnemu času primerno 
dopolnjujejo otrokov nahrbtnik z oblačili 
in skrbijo za primerno obutev. 

 

 Redno obveščajo vzgojiteljico oziroma 
vzgojitelja o spremembi podatkov 
(telefonske številke, naslov itd.). 

SKUPAJ LAHKO ZMANJŠAMO ŠTEVILO IN 
ŠIRJENJE NALEZLJIVIH OBOLENJ  

 
ZNAKI OBOLENJ, ob katerih lahko strokovni 
delavec odkloni sprejem otroka v vrtec 
oziroma obvesti starše v času bivanja: 
 
- ima vročino, je neobičajno utrujen, je 
razdražljiv, težko diha, neprestano joka ali 
kaže druge znake bolezni; 
-  ima drisko ali bruha (enkrat ali večkrat v 24 
urah) in ni mogoče iz podatkov ali 
opazovanja izključiti črevesne okužbe;  
- ima gnojno vnetje očesnih veznic, dokler 
zdravnik ne dovoli obiskovanja vrtca; 
- kašlja v napadih z zariplostjo, dokler 
zdravnik ne oceni, da ni kužen; 
- ima razjede v ustih in se slini, razen če 
zdravnik meni, da to ni infekcijske narave; 
- ima izpuščaj z vročino ali spremembami 
vedenja, dokler zdravnik ne izključi 
nalezljivosti; 
- ima gnojne spremembe po koži, dokler ne 
preteče vsaj 24 ur od začetka zdravljenja; 
- ima uši, do naslednjega dne po depikulaciji; 
- ima srbeč izpuščaj, ki so lahko garje, do 
zaključenega zdravljenja, 
- ima zlatenico, dokler zdravnik ne oceni, da 
ni kužen. 
 
Otrok, ki je prebolel črevesno nalezljivo 
bolezen, naj se vrne v vrtec, ko je minilo 
najmanj 24 ur po zadnjem odvajanju 
tekočega blata/bruhanju. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Naslov vrtca: Zasebni družinski vrtec 

Ringa raja, Ragovo 2, 8000 Novo mesto 

Poslovni čas: 6.30 – 15.45 (kolektivni 

dopust 27. 7. – 7. 8. 2020) 

Telefon, faks (uprava): 07 33 80 355 

Mobitel (uprava): 041 705 157  

Mobitel (vzgojiteljice): 064 228 258 

E-mail: info@vrtecringaraja.si 

Spletna stran: www.vrtecringaraja.si 

 

mailto:info@vrtecringaraja.si


ČRIČKI 

1-2 LETI 

 

VZGOJITELJICA: 

Jasmina Flac 

 

VZGOJITELJICA - POMOČNICA: 

Erika Medvešek 

 

TELEFONSKA ŠTEVILKA VZGOJITELJIC: 

064 228 258 

 

 Otrokovo odsotnost javljajte preko 

SMS sporočil do 8.00, pri tem pa 

obvezno navedite otrokovo ime in 

priimek. 

 

 Za nenujne zadeve kličite med  

13. in 14. uro. 

 

 

 

 

 

PREDNOSTNI NALOGI SKUPINE: 

 

1.  Razvijanje samostojnosti. 

Razvijanje samostojnosti pri higijenskih 

navadah, oblačenju, prehranjevanju in skrbi 

za svoje učno in igralno okolje 

2. Krepiti otrokovo notranjo motivacijo za 

učenje in negovati vedoželjnost. 

Negovanje radovednosti, vzpodbujanje 

raziskovalnega duha, domišljije, intuicije in 

razvijanje neodvisnega mišljenja. 

 

O ČEM BOMO CVRČALI ČRIČKI? 

V skladu z letnim delovnim načrtom bomo 

obravnavali različne teme, ki so povezane v 

tri didaktične sklope.  

 Škrlatna jesen (september – 

november 2019) 

 Zimsko veselje (december 2019 – 

februar 2020) 

 Radoživa pomlad  (marec – junij 

2020). 

 

Podrobnejše informacije o didaktičnih 

sklopih vas bodo redno čakale na oglasni 

deski, o dogajanju pa vas bomo obveščali 

tudi na  naši spletni strani. 

 

 

Poleg dejavnosti, ki so določene v letnem 

delovnem načrtu, bomo v skupini izvajali še 

naslednje projekte: 

 

- ŠPORTNO GIBALNE URICE: v 

sodelovanju s priznanim športnikom   

Primožem Kobetom. 

 

- PROJEKT »Čebele naše prijateljice«: 

Gre za medskupinski projekt. Glavni 

namen  bo otroku privzgojiti 

pozitiven trajnostni odnos za sožitje z 

naravo. 

 

- VEDOŽELJNI ČRIČEK: Gre za celoletni 

projekt katerega glavni namen je 

negovanje radovednosti, 

raziskovalnega duha, domišljije, 

intuicije in razvijanje neodvisnega 

mišljenja. 

 

 


