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PRILOGA HIŠNEMU REDU VRTCA PEDENJPED NOVO MESTO 

V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 OD 18.5.2020 DO 31.5.2020 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 

Na podlagi 35. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped (DUL, 

št. 007-15/2018 ) in 28. in 29. člena Pravil javnega zavoda vrtec Pedenjped Novo mesto z dne 16. 6. 

2015, je ravnateljica Vrtca Pedenjped Novo mesto Meta Potočnik dne 31.8.2019 sprejela Hišni red 

Vrtca Pedenjped Novo mesto za šol. leto 2019/2020. 

 

Priloga Hišnemu redu Vrtca Pedenjped Novo mesto velja v času razglašenih izrednih razmer zaradi 

epidemije COVID-19 in velja od 15.5.2020 do 31.5.2020 razen v primeru podaljšanja razglasitve 

epidemije COVID-19. Priloga upošteva higienska priporočila vrtce v času epidemije COVID-19, ki jih je 

izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje. 

 

II. ORGANIZACIJA 

 

2. ČLEN 

dopolnitev 2. člena (POSLOVNI ČAS IN URADNE URE) 

 

Uprava vrtca v času uradnih ur (vsak delovnik med 7.00 in 15.00 ure) posluje preko telefona ali e-
pošte. Obiski strank na sedežu uprave vrtca so mogoči le za nujne primere po predhodnem naročilu.  

 

Način povezovanja in sodelovanja s starši 

Starši bodo o vseh vzgojno izobraževalnih vsebinah  obveščeni preko e pošte oddelka, spletne strani 

in uradne FB strani vrtca. 

Skupne in skupinske oblike: 

Skupne in skupinske oblike sodelovanja s starši se v času epidemije COVID-19 od 18.5.2020 do 

31.5.2020 ne izvajajo. 
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III. PRIHOD IN ODHOD IZ VRTCA 

3. ČLEN 

 

IME ENOTE POSEBNOSTI 
SPREJEM OTROKA  
ODHOD  OTROKA   

ENOTA PEDENJPED 
 

SPREJEM 5:30– 8:00  
Po zdravstvenih smernicah 
ODHOD 14:00 – 16:30 

ENOTA OSTRŽEK 
 

SPREJEM 5:30– 8:00  
Po zdravstvenih smernicah 
ODHOD 14:00 – 16:15 

ENOTA SAPRAMIŠKA 
 

SPREJEM 5:30– 8:00  
strokovna delavka sprejme otroka na vhodu v 
šolo, starši v šolo ne vstopate 
ODHOD 14:00 – 16:00  
strokovna delavka odda otroka na vhodu v šolo, 
starši v šolo ne vstopate 
 

ENOTA CEPETAVČEK 
 

SPREJEM 6:30 – 8:00 
V garderobo starši vstopate posamezno, eden 
po eden z otrokom 
ODHOD 14:00 – 14:45 

ENOTA RDEČA KAPICA 
 

SPREJEM 5:30 – 8:00 
Po zdravstvenih smernicah 
ODHOD 14:00 – 16:00 

ENOTA METKA 
 

SPREJEM 6:15 – 8:00  
vhod 1 vstopajo starši z otroki 2. st. obdobja 
vhod 2 vstopajo starši z otroki 1. st. obdobja 
starši ne prehajate od vhoda 1 do vhoda 2 
znotraj vrtca 
ODHOD 14:00 – 16:30 
 

ENOTA VIDEK 
 

SPREJEM 6:00– 8:00 
Po zdravstvenih smernicah 
ODHOD 14:00 – 16:00 

ENOTA PIKAPOLONICA STARŠI ne vstopajo v prostore vrtca 
 

 

4. ČLEN  

dopolnitev 5. člena (ZDRUŽEVANJE ODDELKOV IN ENOT) 

Združevanje v času epidemije COVID 19 od 18.5.2020 do 31.5.2020 se ne izvaja. 
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5. ČLEN  

dopolnitev 7. člena (PRIHOD OTROKA V VRTEC IN ODHOD OTROKA IZ VRTCA) 

 

V Vrtec naj prihajajo samo zdravi otroci in njihovi starši. Ob prvem prihodu starši prinesejo Izjavo za 

starše pred vstopom otroka v vrtec v času epidemije Covid-19. Ob vstopu v vrtec starši nosijo zaščitno 

masko, si na vhodu razkužijo roke in hkrati držijo razdaljo 1,5-2 m do drugih oseb. Pri prihodu do 

igralnice izberejo najkrajšo možno pot in se ne zadržujejo dlje, kot je nujno potrebno. Otroka naj v 

pripelje odrasla oseba iz istega gospodinjstva kot otrok. Starši naj ne hodijo v igralnice, prav tako naj 

se ne zadržujejo na igriščih. 

Starši otroka pospremijo do garderobe, otrok se preobuje, sleče vrhnje oblačilo, nato ga starši usmerijo 

k umivanju rok v umivalnico. Kadar v enoti ni dostopa do umivalnika izven igralnice, otroka usmerijo v 

igralnico, kjer strokovni delavec poskrbi za umivanje rok ob prihodu otroka v igralnici. Jutranjega 

združevanja otrok ne bo, saj ne želimo da se okužba širi med skupinami, zato gre vsak otrok ob prihodu 

direktno v svojo skupino. 

Ob lepem vremenu bomo čim več časa preživeli zunaj, zato naj ima otrok rezervna oblačila in plastično 

vrečko z imenom otroka, kamor bodo strokovni delavci pospravili umazana oblačila. Od doma naj 

otroci ne prinašajo igrač, knjig, … Ninice in dude naj prinesejo, če je res nujno potrebno. Te bodo 

strokovni delavci hranili v igralnici za vsakega otroka ločeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravnateljica 

                 Meta Potočnik, l.r. 

 

 

 

Novo mesto, 15.5.2020 


