Spoštovani starši,
za vas, ki svoje otroke prvič vključujete v vrtec, smo običajno pripravili informativno – izobraževalni sestanek
v juniju. Letos to ni bilo mogoče, zato vam pisno posredujemo nekaj informacij in priporočil pred prvim
prihodom vašega otroka. Prav tako skrbno preberite zapisano v Pogodbi o medsebojnih pravicah in
obveznostih med vrtcem in starši otroka, sproti se seznanjajte z informacijami na spletni strani vrtca
https://vjg.si/ ter sodelujte s strokovnimi delavci v oddelku ali o dilemah po potrebi spregovorite z ostalimi
zaposlenimi v vrtcu. Vsa navodila za preprečevanje prenosa okužbe s SARS Cov-2, so na naši spletni strani in
jih je potrebno upoštevati v dobro otrok, sebe in zaposlenih v vrtcu.
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V mesecu pred vstopom, morate oddati, na pristojni center za socialno delo (v kraju stalnega bivališča),
vlogo za znižano plačilo vrtca, ki je sestavni del obrazca „Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev“.
Otrok mora biti pred vključitvijo v vrtec zdravniško pregledan, potrdilo pediatra je potrebno oddati pred
vstopom v vrtec (na upravo ali ob prihodu otroka v oddelek).
Pred sprejemom ste starši dolžni seznaniti strokovne delavce o morebitnih posebnostih otroka
(zdravstveno stanje, močna in šibka področja oz posebnosti v razvoju, potreba za dietno prehrano).
Javiti je potrebno vsako spremembo podatkov, ki ste jih podali v vlogi za vpis, v kolikor je do njih prišlo, v
8-ih dneh po nastanku (prebivališče, telefonsko številko, el naslov - /na upravo vrtca/, spremembo
družinskih članov /na CZSD).
S podpisano pogodbo ste potrdili vpis otroka v vrtec. Na pogodbi ste zapisali osebe, ki bodo prihajale po
otroka. V primeru, da po otroka prihaja nekdo drug, ki ni zaveden kot oseba, ki ga straši pooblastijo za
spremstvo iz vrtca, je potrebno zapisati pooblastilo ali ga skladno z dogovorom obeh staršev, dopolniti.
Ob odsotnosti otroka iz vrtca sporočiti vzrok zanjo (posebej ob boleznih) do 9. ure; odbitek deleža
prehrane se upošteva skladno z določili in pogodbo.
V vrtec pripeljite le zdrave otroke, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne bodo ogrožali sebe ali drugih. V
primeru, če se bolezenski znaki pojavijo tekom bivanja v vrtcu, je potrebno takoj priti po otroka.
Starši morate predati svojega otroka osebno ob prihodu in ga osebno prevzeti ob odhodu iz vrtca. Starši
morate poskrbeti, da otrok ne bo izpostavljen in v vrtcu ostajal po koncu poslovalnega časa.
Zaradi varnosti je potrebno posvetiti pozornost, da otroci s sabo ne prinašajo nevarnih ali drugih
neprimernih predmetov, snovi, igrač, slaščic ali kakšne druge vrste hrane.
Za dobro počutje in delovanje je primerno navajati otroke na samostojnost in opravljanje osebne
higiene, skladno z razvojem in zmožnostim.
Dolžnost staršev je poravnati račun/oskrbnino v roku, v primeru zamude vrtec zaračuna zakonite obresti.
V primeru izpisa mora biti uporabljen obrazec IZPISNA IZJAVA (15 dni pred predvidenim izstopom).

Želimo vam mirno uvajalno obdobje, vstop v novo doživetje s čim več pozitivnimi izkušnjami. Veselimo se
sodelovanja, otroških nasmehov, novih druženj.
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