NAPOTKI PRED VSTOPOM V VRTEC NOVOSPREJETIH OTROK
-

-

OD 1. DO 31. 8. 2021 ODDATE VLOGO ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH
SREDSTEV NA PRISTOJNI CENTER ZA SOCIALNO DELO ZA ZNIŽANO PLAČILO
VRTCA
V MESECU JUNIJU SE DOGOVORITE ZA ZDRAVNIŠKI PREGLED PRI OSEBNEM
ZDRAVNIKU OTROKA
OBVESTILO O NASTANITVI PO ENOTAH DOBITE PO 23. 8. 2021
V PRIMERU, DA OTROK NI V ŽELENI ENOTI ODDATE VLOGO ZA PREMESTITEV
INDIVIDUALNI POGOVOR Z VZGOJITELJICO

-

PRILOŽNOST, DA VPRAŠATE KAJ VAS SKRBI, NA KAJ MORAMO BITI POZORNI, …
POKLIČE VAS VZGOJITELJICA V ČASU OD 23. 8. 2021 DO 31. 8. 2021.

Pogovorili se boste o:
- otrokovih izkušnjah z varstvom,
- otrokovih izkušnjah z drugimi otroki in odraslimi,
- otrokovih potrebah,
- navadah spanja, hranjenja in odvajanja,
- najljubših igrah in igračah,
- zdravstvenih posebnostih.
Dogovorili se boste:
- kdo pripelje otroka (Pooblastilo za spremstvo otroka in Soglasje o zbiranju
podatkov);
- prihod oz. odhod otroka;
- kako boste otroka postopno vključevali v vrtec.
OKVIRNI ZGLED UVAJALNEGA OBDOBJA
-

PRVI DAN: razdeljeni na 2-3 skupine, krajši čas v vrtcu (15-30 min)
Starši morajo imeti s seboj copate, masko, upoštevati razdaljo

-

DRUGI DAN: starši pustite otroka za krajši čas samega v vrtcu (2-3 skupine),

-

TRETJI DAN: otrok pride zjutraj, predviden je zajtrk,

-

ČETRTI DAN: otrok pride zjutraj in ostane do kosila

-

PETI DAN: otrok ostane do kosila/prespi v vrtcu.

Glede na nastale razmer glede Covida-19 ne moremo točno napovedati, če bo možna
prisotnost starša pri uvajanju. V primeru, da starš ne bo smel uvajati, bo otrok ostal
večkrat za krajši čas.
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NALOGE STARŠEV V ODDELKU
-

Starši poskrbijo za svojega otroka v igralnici in pri tem upoštevajo
higienska in splošna priporočila v oddelku ter spoštujejo potrebno
razdaljo s strokovnimi delavci in ostalimi v oddelku;

-

Starš z otrokom spoznava prostor in sredstva v prostoru.

-

Otroka spodbujamo pri igri in ga POHVALIMO.

PRIPOROČILA OB UVAJANJU
otroka naj uvaja NEVTRALA oseba,
na uvajanje predhodno pripravite sebe in otroka,
skušamo ga navaditi na vrtčevski ritem,
vzamemo si več časa za otroka v času uvajanja – dopust,
rutina ob prihodu oz. odhodu,
vedno se poslovite od otroka,
NE uvajamo nobenih sprememb (npr. odvajanje od dude, stekleničke,
plenic …) prosimo vas, da imajo stare stekleničke, dude s seboj. Ni potrebno
kupovati novih.
- otrokom razkažete vrtec in se pogovarjate o vrtcu (starejši otroci),
- držite se obljub, ki jih daste otrokom,
- otrok naj s seboj prinese ljubkovalno igračo,
- otrok naj redno obiskuje vrtec kljub začetniškim težavam.
Glede na nastale razmer glede Covida-19 ne moremo točno napovedati, če bo možna
prisotnost starša pri uvajanju. V primeru, da starš ne bo smel uvajati, bo otrok ostal
večkrat za krajši čas.
-

ODZIVI OTROK OB UVAJANJU
Večina otrok ima NORMALNE prilagoditvene težave:
- ob ločitvi jokajo,
- se držijo staršev,
- lahko se pojavijo spremembe razpoloženja,
- slabše spanje,
- zavračanje hrane,
- sesanje prsta,
- lulanje v hlače,
- agresija, …
TEGA RAVNANJA NE PREPEČUJEMO, AMPAK SMO ODPRTI NA OTROKOVA ČUSTVA.
OTROKU NAMENIMO VEČ POZORNOSTI, NEŽNOSTI IN POTRPEŽLJIVOSTI.
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DNEVNI RED
STAROSTNO OBDOBJE OD 1. DO 3. LETA STAROSTI
5.30 – 8.00
8.00 – 8.30
8.30 – 10.30
10.30 – 11.00
11.15 – 11.45
12.00 – 14.00
14.00 – 16.00
ali
14.00 – 17.00

prihod otroka in spontana igra
nega, zajtrk
načrtovane in nenačrtovane dejavnosti ter igra otrok z
različnimi materiali, dopoldanska malica, bivanje na
prostem
bivanje na prostem, nega - higiena
kosilo
priprava na počitek, počitek
popoldanska malica, organizirane in spontane
dejavnosti po kotičkih, odhodi domov

STAROSTNO OBDOBJE OD 3. DO 6. LETA STAROSTI
5.30 – 8.00
8.00 – 8.45
8.45 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 17.00

prihod otroka, igre po želji, igre v manjših skupinah
jutranja higiena, zajtrk, umivanje zob
načrtovane in nenačrtovane dejavnosti ter igra otrok z
različnimi materiali, dopoldanska malica, bivanje na
prostem, sprehodi, ogledi, pohodi
higiena pred obrokom, kosilo in nega zob
počitek ali umirjene dejavnosti v igralnici
popoldanska malica, organizirane in spontane
dejavnosti po kotičkih, odhodi domov

ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI OTROK
V primeru, da vaš otrok ima presnovne motnje, intoleranco ali alergijo (hrana, žuželke,
plenice, …) oz. kakšne druge zdravstvene posebnosti (astma, vročinski krči, …) vas
prosimo, da pisno obvestite našo organizatorko prehrane in zdravstveno higienskega
režima ga. Janjo Bajt Smrekar na e-naslov janja.bajt-smrekar@guest.arnes.si. Prav tako
jo obvestite glede posebnih prehranjevalnih navad vaše družine (npr. prehrana brez
svinjine, vegetarijanstvo …) Z njo se boste dogovorili, kaj morate še storiti pred
prihodom v septembru.
Prosimo vas, da z otrokovim osebnim zdravnikom pravočasno uredite vse postopke
glede cepljenja vašega otroka.
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