
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 48 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 31. 7. – 11. 8. 2023) 

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


 

SINIČKE 

2-4 LETA 

 

VZGOJITELJICA: 

Kaja Štrbenc 

 

VZGOJITELJICA - POMOČNICA: 

Barbara Zupančič Strugar  

 

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: 

»ZMOREM SAM.« 

Naloga se nanaša na spodbujanje otrokove 
samostojnosti v okviru njegovih razvojnih in 
osebnostnih zmožnosti. Preko 
samostojnosti otrok gradi zaupanje vase ter 
v svoje sposobnosti. 

»SKRBIM ZA SVOJE ZDRAVJE.« 

Otroke vsakodnevno navajamo na zdrav stil 
življenja. Otrok spoznava kaj potrebuje on 

sam in ostala živa bitja za življenje ter 
ohranjanje in  krepitev zdravja. 

KAJ BOMO POČELI PRI SINIČKAH? 

V skladu z letnim delovnim načrtom bomo 
obravnavali različne teme, ki so povezane v 
tri didaktične sklope: 

 razigrana jesen (september – 
november 2022) 

 čarobna zima (december 2022 – 
februar 2023) 

 cvetoča pomlad (marec – junij 2023) 

 

Podrobnejše informacije o didaktičnih 
sklopih  boste lahko redno spremljali  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: 

 

 CELOLETNI MEDSKUPINSKI PROJEKT: 
Stopimo v skrivnostni gozd- Eden od 
najzanimivejših kotičkov, kamor lahko 
peljemo otroke na sprehod in 
raziskovanje, je brez dvoma gozd. Je 
kraj za pridobivanje izkušenj, za 
doživljanje in za učenje. Otrokom bomo 
omogočili čim več stika z naravo ter 
prijetnih izkušenj in doživetji v gozdu.  

 

 MALI SONČEK: Namen programa je 
obogatiti program na področju gibanja 
v vrtcu s sodobnimi gibalnimi in 
športnimi vsebinami. Otroci se bodo 
glede na svojo starost potegovali za 
osvojitev modrega ali zelenega sončka. 

 

 »GREMO MIGAT«: Z zgodnjim 
vključevanjem v gibalne aktivnosti v 
otroku vzbudimo veselje, pozitivno 
samopodobo, zaupanje vase, mu 
krepimo imunski sistem in ga navajamo 
na zdrave življenjske vzorce. Spodbujali 
in raziskovali bomo naravne oblike 
gibanja, spoznavali elemente športnih 
iger, prednost pa bomo dali predvsem 
gibanju na svežem zraku. 

 


