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HIŠNI RED VRTCA PRI OŠ KUZMA 

 
VVE pri OŠ Kuzma je enota javnega zavoda OŠ Kuzma, katerega ustanovitelj je 

občina  Kuzma. V šolskem letu 2022/23 delujejo štirje oddelki predšolske vzgoje. 

S pravili želimo vzpostaviti red v prostorih in okolici vrtca. Zaposleni v VVE pri OŠ 

Kuzma, starši in otroci smo dolžni, da spoštujemo dogovorjena pravila. Pravila so 

nujna in se jih moramo držati, saj smo dolžni poskrbeti za varnost otrok, zaposlenih 

in imetja. 

POSLOVALNI ČAS 

VVE pri OŠ Kuzma posluje od ponedeljka do petka od 6.00 do 16.00 ure. 

V okviru poslovnega časa glede na obliko izvajanja dejavnosti je otrok lahko v vrtcu 

prisoten do največ 9 ur dnevno. 

 

Okvirna časovna razporeditev dejavnosti 

    Čas                                         DEJAVNOSTI 

6. 00 - 8. 00 Prihod otrok, igra po raznih kotičkih, 

8. 00 - 9. 00 zajtrk, 

9. 00 - 11. 30 dejavnosti s področja kurikuluma, bivanje na prostem, 

11.00 -12.00 priprava na kosilo, kosilo ( oddelek I. in II. ) 

11. 30 - 12. 15 priprava na kosilo, kosilo ( oddelek III. n IV. ) 

12. 15 - 16. 00 počitek, umirjene dejavnosti, spontana igra, odhod domov. 

 

INFORMIRANJE 

Za informiranje otrok in staršev skrbijo strokovne delavke v okviru svojih 

pristojnosti. Pomembne informacije so objavljene na oglasni deski oziroma vratih, 

ter na spletni strani vrtca. Lahko pa pokličete tudi na tel. št.: 02 55 58 110. 

 



 

 

DOPOLNJEN HIŠNI RED ZARADI PRISOTNOSTI KORONA VIRUSA 

Pojav novega korona virusa pomeni dodatno tveganje v življenju in  zahteva tudi 

potrebo po spremembi ustaljenih navad obnašanja in določene prilagoditve dala v 

vrtcu.  

Vrtec mora poskrbeti za lastno varnost in varnost drugih, zato moramo ravnati v 

skladu z navodili, ki nam jih posredujejo  MIZŠ, NIJZ  in ZRSŠ.  

Z upoštevanjem priporočil bodo v največji meri zmanjšana tveganja za možni 

prenos okužb in bo vzpostavljeno varno in vzpodbudno okolje. 

Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni otroci ostanejo doma. 

Higiena kihanja in kašlja ,vzdrževanje primerne fizična razdalje, higiena rok in 

izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami so ključnega pomena za 

omejevanje širjenja virusa. 

ZDRAVSTVENE OMEJITVE: 

- V vrtec naj prihajajo le zdravi otroci in osebje, brez enega ali več naštetih 

simptomov oz. znakov kot so: povišana telesna temperatura, zamašen 

nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, 

glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba 

vonja in/ali okusa, utrujenost, vnetje očesnih veznic, tako v blagi kot v 

težji obliki. 

PRIHOD V VRTEC: 

- Otroka pri vhodu v vrtec prevzame strokovna delavka. 
- Starši v vrtec ne vstopajo, če ni nujno potrebno, če že, pa v območje vrtca 

lahko vstopate le zdravi in za kratek čas  in po dogovoru.  
- Ob vstopu v vrtec si morajo obvezno razkužiti roke. 
- Otrok si po preobuvanju in preoblačenju takoj umije roke z milom in toplo 

vodo. 
- Otroci morajo biti v vrtcu do 8.00 ure, takrat zapremo vhodna vrata in 

ponovno odpiramo ob 13.30. uri (zvonec). 
- Vhod v vrtec za otroke I. in II. oddelke je glavni vhod v vrtec-bela vrata. 



 

 

- Vhod v vrtec za otroke III. in IV. oddelka je vhod s šolskega dvorišča-

rdeča vrata. 

- Ob uvajanju otrok ali ob vključevanju neposredno v vzgojne aktivnosti, 

vstopajo obiskovalci v igralnico v copatih. 

ODHOD IZ VRTCA 

- Starši pridejo po otroka ob uri, ki so jo navedli. 

- Pozvonijo pri vhodnih vratih in počakajo. Strokovna delavka bo pripeljala 

otroka do vhodnih vrat, kjer ga prevzamejo. 

- Prevzem otroka opravijo čim hitreje ter zapustijo področje vrtca. 

- Zadrževanje na igrišču vrtca ni dovoljeno. 

IGRAČE IN NINICE 

- Otroci v vrtec ne smejo prinašati igrač od doma! 

- Otroci lahko prinesejo le ninice in dude, ki jih bomo shranili v njihov 

predal in jih bodo imeli pri počitku. 

- Strokovni delavci v vrtcu bodo izbirali igrače in didaktični material za igro 

in vzgojno dejavnost, ki se lahko pogosto perejo in razkužujejo. 

REZERVNA OBLAČILA 

- V plastični vrečki ali nahrbtniku starši prinesejo za otroka rezervna 

oblačila in copate. Vse to ostane v garderobi vrtca oz. omarici. 

- Oblačila otroka so shranjena v omarici ali na obešalnikih, poleg  naj je 

zmeraj rezervna plastična vrečka za mokra oblačila.  

UPRAVA ŠOLE/VRTCA 

- Kar je možno, starši uredijo telefonsko ali preko e -naslovov.  

PRIPOROČILA ZA ZAPOSLENE 

- Vzgojitelj in otroci vzpostavljajo običajen fizični stik.  

- Zaposleni j si pred in po tolaženju ali crkljanju otroka umijejo roke. 



 

 

- Uporaba rokavic za enkratno uporabo pri menjavi pleničk, pri čiščenju in 

razkuževanju. 

- Uporaba pralnega delovnega oblačila (predpasniki). 

- Umivanje in razkuževanje rok je potrebno pred jedjo, po jedi, po prihodu 

iz stranišča  

- Večkrat dnevno je potrebno očistiti in razkužiti površine, ki se jih otroci 

pogosto dotikajo (mize, stole in naslone stolov, kljuke, stranišča, 

umivalnike,…) Priporoča se vsaj dvakrat. 

- Čim več bivanja na prostem.  

ZAGOTAVLJANJE REDA 

- Starši so dolžni upoštevati poslovalni čas vrtca in pravočasno prihajati po 

otroka (nastavljen zvezek za kršitelje). 

- Zaradi poteka dejavnosti v oddelku, ste starši dolžni pripeljati otroka v 

vrtec najkasneje do 8.00 ure. 

- Starši seznanijo strokovno delavko z osebami, ki bodo otroka v vrtec 

pripeljale ali odpeljale, to opredelijo tudi z pooblastilom. Otroka je vedno 

potrebno oddati strokovni delavki. 

- V vrteških prostorih in okolici je prepovedano kaditi in uživati alkohol 

(UR.l.RS,št.9/17 in 29/17 ). 

- V prostorih vrtca in okolici je prepovedano razgrajati. 

- V prostorih vrtca ali v njegovi okolici je prepovedano zadrževanje tujih 

oseb ali drugih obiskovalcev brez razloga. 

- Otroka lahko strokovna delavka zjutraj odkloni, če opazi, da ni zdrav.  

- Otroku v vrtcu ne dajemo zdravil, razen v naslednjih primerih: če ima 

otrok vročinske krče, če ima otrok močno alergijo na pik, če ima otrok 

astmatične napade in če ima otrok epilepsijo in podobne bolezni.  



 

 

- Če otrok v vrtcu zboli, strokovna delavka pokliče starše oz. dosegljivo 

osebo, ki pride po otroka. 

- Starši morate strokovno delavko seznaniti z morebitnimi zdravstvenimi 

posebnostmi otroka (epileptični napad, vročinski krči, sladkorna,…). 

- V primeru ušivosti so starši dolžni poskrbeti, da se lasišče sčisti. V tem 

primeru otrok ostane doma dokler je potrebno. 

- Otroci ne smejo nositi v vrtec hrane, različne predmete, nakit in igrače, 

ki bi lahko ogrozile njihovo varnost ali varnost drugih otrok (ostri 

predmeti, trdi bonboni, žvečilni gumi, ogrlice, neprimerne uhane,…). Za 

nakit in igrače prinesene od doma ne odgovarjamo. 

- Starši  se z izjavo oz. soglasjem odločajo ali se lahko njihovega otroka 

fotografira, snema, objavlja ali razstavlja njegove izdelke ipd. 

- Otrok naj je  primerno oblečen  za igro in dejavnosti, ki potekajo v vrtcu. 

- Starši so dolžni upoštevati pravilo, da svojega otroka ne vozijo z 

avtomobilom na šolsko dvorišče, ki je namenjeno za zaposlene  na OŠ, 

zaradi varnosti svojih in drugih otrok. 

- Starši in zaposleni morajo dosledno zapirati vrata ograje, vrata terase in 

vrata ustanove. 

Zaposleni v VVE, starši in otroci se bomo med seboj kulturno pozdravljali. Naši 

pozdravi bodo: DOBRO JUTRO, DOBER DAN in NASVIDENJE. 

Ne bomo pa tudi skoparili z besedami: PROSIM, HVALA, IZVOLI, OPROSTI, 

DOBER TEK, NA ZDRAVJE,… 

Dolžnosti in pravice staršev so podrobneje opredeljene v Publikaciji vrtca. 

Za vse nejasnosti oz. informacije  smo vam na voljo preko telefonskega pogovora 
in e-pošte (02 55 58 110). 
Starši so bili seznanjeni s hišnim redom 29.8.2022 na roditeljskem sestanku. 
                                                         Pomočnik ravnatelja vrtca, Angela Tivold 

 

Kuzma, 1. 09. 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


