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HIŠNI RED VVE pri OŠ TURNIŠČE  

 

 

VVE pri OŠ Turnišče je odprta od 5.15 do 16.00. Vhodna vrata vrtca pri 

vhodu 1 in vhodu 2 so zaklenjena od 8.30 do 11.00. V primeru poznejšega prihoda 

starši pozvonijo na zvonec pri vhodu 1 ali  vhodu 2.  

 

Starši so dolžni upoštevati delovni čas vrtca in pravočasno prihajati po 

otroka.  

 

Za starše je prepovedan prehod po hodniku, ki povezuje oba dela vrtca.  

 

Ob prihodu v vrtec otrok odloži obleko v garderobi in se preobuje v copate. 

Starši poskrbijo, da otrokova oblačila vsak dan odnašajo domov; v primeru 

zamenjave z oblačili drugih otrok  je potrebno le-ta vrniti v garderobo.  

 

Starši oddajo in sprejmejo otroka pri vratih igralnice in ne vstopajo vanjo - 

razen po dogovoru z vzgojiteljico/vzgojiteljem ali pomočnico/pomočnikom 

vzgojiteljice. V času roditeljskih sestankov in raznih srečanj se starši preobujejo 

v copate.  

 

Starši seznanijo strokovnega delavca z osebami, ki bodo otroka pripeljale v 

vrtec in odpeljale iz njega. Ko zjutraj izročijo otroka strokovnemu delavcu, ki je 

v tem času v igralnici, ga hkrati tudi obvestijo o otrokovem odhodu domov.  

 

V prostorih in okolici vrtca je prepovedano kaditi in uživati alkohol.  

 



 

V prostorih vrtca in na igrišču je prepovedano zadrževanje tujih oseb ali 

drugih obiskovalcev.  

 

Vzgojiteljica oz. drugi strokovni delavec vrtca lahko zavrne sprejem otroka, 

če ima le-ta katerega koli izmed navedenih bolezenskih znakov: povišano telesno 

temperaturo, neobičajno utrujenost, težko dihanje, bruhanje več kot 2-krat v 24 

urah, drisko, razjede v ustih, izpuščaje z ali brez vročine, gnojen izcedek iz oči, 

boleče žrelo, otekle bezgavke, močan kašelj. Strokovni delavci otroku praviloma 

ne dajejo zdravil, izjemoma pa v primeru bolezenskih stanj, ki bi utegnile ogroziti 

življenjske funkcije otroka (alergija, vročinski krč, epilepsija, diabetes). Če otrok 

zboli v vrtcu, strokovni delavec pokliče starše oz. dosegljivo osebo, ki pride po 

otroka.  

 

Starši so dolžni strokovne delavce vrtca seznaniti z morebitnimi 

zdravstvenimi posebnostmi otroka.  

 

V primeru, da ima otrok uši, je o tem potrebno obvestiti starše, ki morajo 

ravnati v skladu z navodili za odstranitev uši.  

 

Otrok v vrtec ne sme nositi sladkarij in sladkih pijač, različnih predmetov, 

nakita in igrač, ki lahko ogrozijo njegovo varnost ali varnost drugih otrok.  

 

Starši so dolžni vsako šolsko leto podpisati soglasje, s katerim dovoljujejo 

objavljanje in razstavljanje otrokovih izdelkov, fotografiranje, snemanje in prevoz 

otroka z javnim prevozom.  

 

Otrok naj bo za igro in dejavnosti, ki potekajo v vrtcu, primerno obut in 

oblečen.  

 

Prepovedano je parkiranje pred vhodom v vrtec. Dovoljeno je parkiranje na 

parkirišču pri večnamenskem centru, pošti in na parkirišču čez tovarno Planika.  

 

Posebno pozornost so starši dolžni posvetiti varnosti otrok tudi ob skupnih 

druženjih, izletih, različnih aktivnostih.  

 

Vsi, ki prihajajo v vrtec in odhajajo iz njega, morajo zapirati vhodna vrata 

vrtca in vrata ograje.  
 

 

Hišni red velja s 1. 9. 2020. 



 

Dodatek št.1 k hišnemu  redu VVE pri OŠ Turnišče za prostore oddelka,  ki so v OŠ: 

 

 Do 7.00 se otroci, ki so v prostorih šole,  zbirajo v prostorih vrtca, kjer jih 

prevzame vzgojitelj/pomočnik ali vzgojiteljica/pomočnica in gre z njimi v 

OŠ. 

 

 Starši oz. določeni spremljevalci pripeljejo svoje otroke v prostore šole 

skozi glavni vhod OŠ. 

 

 

 Otroci in strokovni delavci so v oddelkih, ki sta v OŠ, do 15.00, nato se  

uredijo in gredo nazaj v prostore vrtca. V poletnem času se lahko ta ura po 

predhodnem obvestilu spremeni. 

 

 Zaradi specifičnosti šolskih prostorov, ki so precej večji od vrtčevskih, je 

potrebno dosledno upoštevati navodila strokovnih delavcev vrtca in šole 

glede gibanja in zagotavljanja varnosti v prostorih OŠ, ki jih uporabljata   

oddelka vrtca. 

 

 

 

Hišni red velja s 1. 9. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatek št. 2 k hišnemu  redu VVE pri OŠ Turnišče  v razmerah, povezanih s COVID-19 

 

   V vrtec lahko pride zdrav otrok. 

 

Ob vstopu v vrtec starš/skrbnik upošteva vsa priporočila NIJZ v času okužb 

z nevarnimi nalezljivimi boleznimi, in sicer: razkuževanje rok ob vstopu v vrtec   

(razkužilo je dostopno pri vhodnih vratih), nošenje obrazne maske, upoštevanje 

zadostne medsebojne razdalje (vsaj 1,5 do 2 metra). 

 

Otroka uvaja samo en starš/skrbnik (ves čas isti). 

 

 Čas uvajanja otroka v vrtec je po dogovoru s staršem/skrbnikom. 

 

 Hkrati se lahko uvajajo največ 3 do 4 otroci. 

 

 Strokovni delavci se s staršem/skrbnikom predhodno  dogovorijo za čas 

prihoda v vrtec, v katerem delu dneva bodo z otrokom prisotni, koliko časa 

bodo v igralnici ter koliko  dni bodo prisotni. 

 

Otrok ima lahko svojo vedno čisto ljubkovalno igračo, dudo ali »ninico«. Ko 

je otrok  več ne potrebuje, jo strokovni delavec umakne oz. shrani. 

 

Starš/skrbnik je ob vstopu v vrtčevski prostor dolžan upoštevati načrt gibanja 

v vrtcu – prepovedan prehod skozi  vrtec. 


    Prehod skozi vrtec je nezaposlenim prepovedan, razen v času združevanja in 

zbiranja   otrok zjutraj do 7.00 in popoldan od 15.00 do 16.00. 

 

Na srečanja in roditeljske sestanke prihaja samo eden izmed 

staršev/skrbnikov. 

 

 

 

Hišni red velja s 1. 9. 2020. 


