OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC
IVANJKOVCI
Ivanjkovci 71a
2259 Ivanjkovci
Tel.: 02 713 80 46
Tel. vrtec: 02 719 42 37
* Sprememba Hišnega reda velja od 18.5.2020 dalje, nove spremembe bomo vnašali sproti po protokolu.

HIŠNI RED VRTCA IVANJKOVCI
Da se bomo v vrtcu dobro počutili, upoštevajmo hišni red:
1. Vrtec je odprt od 5.15 ure do 16.30 ure vsak dan, razen sobot, nedelj in
praznikov.
2. V vrtcu izvajamo celodnevni program, ki je v skladu s Kurikulumom ter
zakonodajo, ki ureja predšolsko vzgojo.
*Kurikulum se v prvi meri izvaja tako, da se otrokom zagotovi varno,
zdravo ter dobro počutje.
3. Otroci so razporejeni v homogene, heterogene in kombinirane oddelke.
4. Vzgoja, varstvo in izobraževanje otrok poteka v notranjih in zunanjih
prostorih vrtca in šole (igralnice, telovadnica, igrišče, lokalno igrišče,
gozd, travnik, …).
5. *Otroci se od prihoda v vrtec do odhoda domov nahajajo v svojih
matičnih igralnicah in se med seboj ne združujejo.
6. Starši ob prihodu predajo svojega otroka strokovnim delavcem vrtca, ob
odhodu iz vrtca pa strokovni delavci predajo otroka staršem oz.
pooblaščenim osebam.
7. *Otroka v vrtec pripelje le ena odrasla oseba, priporočljivo je, da je to
oseba iz istega gospodinjstva.
8. *Starši v vrtec obvezno vstopajo z masko. Ob vstopu si obvezno razkužijo
roke.
9. *V garderobi sta lahko največ dva starša in dva otroka. V tem primeru
starši z otrokom počakajo zunaj, da se sprosti garderoba.
10. *V vrtcu se upošteva varnostno razdaljo od 1,5 do 2 metra.
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11. Starši večdnevno odsotnost otroka sporočijo delavcem vrtca.
12. *V vrtec se ne prinašajo igrače in knjige otrok. V kolikor otrok potrebuje
»ninico«, se le ta shrani v otrokov predal do počitka.
13. Delavci vrtca, otroci, starši in vsi drugi obiskovalci vrtca imajo spoštljiv
odnos do lastnine vrtca.
14. V našem vrtcu vzpodbujamo in negujemo strpnost, spoštovanje in
sprejemamo drugačnost. Medsebojno spoštovanje izražamo z vljudnim
pozdravljanjem in medsebojnim naslavljanjem z nazivi (vzgojiteljica…,
kuharica…, ravnateljica…).
15. Strokovni delavci obveščajo starše preko skupne oglasne deske, oglasnih
desk posameznih skupin, spleta in elektronske pošte. Starši obvestila
spremljajo in s tem poskrbijo, da so redno obveščeni.
16. Starši lahko vzgojiteljico (za razna sporočila in opravičila) v vrtec pokličejo
do 8.00 in v času počitka med 12.15 in 13.30.
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