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PROTOKOL UVAJANJA NOVINCEV OB UPOŠTEVANJU HIGIENSKIH UKREPOV 

 
Spoštovani starši, skrbniki 
prvi koraki otroka v vrtcu so gotovo za celotno družino zelo pomemben dogodek v življenju 
otroka, ki ga marsikdaj pričakujemo z mešanimi občutki radovednosti, veselja, negotovosti in 
strahu.  
Vstop v vrtec je velikokrat prvo obdobje, ko je otrok velik del dneva ločen od staršev oz. 
družinskih članov. Zato je zelo pomembno, da uvajanje v vrtec poteka na način, da otrok dobi 
pozitivne izkušnje, se navadi na novo okolje in pridobi zaupanje v strokovne delavce vrtca.  
 
V novem vrtčevskem letu 2020/21 bomo pri uvajanju otrok v vrtec morali upoštevati številne 
ukrepe, povezane s COVID-19. Kljub temu se bomo trudili, da bo potek uvajanja za otroke 
potekal čim lažje. 
 
POTEK UVAJANJA 

1. Otroka naj uvaja ista oseba. 
2. Starš se z vzgojiteljico otroka dogovori oz. uskladi termine svoje prisotnosti v vrtcu (čas 

prihoda, katere dni, koliko časa bo v skupini). Tako bomo zagotovili, da istočasno v 
skupini ne bo večjega števila  staršev. 

3. Dejavnosti bodo organizirane tudi zunaj igralnice. 
4. Starši se boste postopno seznanili z okoljem vrtca, strokovnimi delavci, z dnevno 

rutino. 
5. Vrtec bo zagotovil razkuževanje in zračenje vedno, ko bo posamezna skupina otrok in 

staršev zaključila z uvajanjem. 
6. Starši v igralnici nosijo masko, v igralnico vstopajo v primerni obutvi (copati, zaščita za 

čevlje) 
7. Starši naj do drugih otrok, staršev in strokovnih delavcev vzdržujejo medosebno 

razdaljo. 
8. Otrok lahko ima ob sebi ljubkovalno igračo, dudo ali »ninico«. 

 
NEKAJ NASVETOV STARŠEM OB UVAJANJU 
 
Ob vstopu v vrtec se otroci odzivajo na različne načine. Nekateri vstopijo v vrtec brez  večjih 

težav, pri nekaterih pa se pojavljajo normalne prilagoditvene težave. 

 Pri svojem otroku boste morda opazili nekatere od spodaj navedenih: 

- jok otroka ob ločitvi od staršev ali ob prihodu staršev (morda tudi odklanja stik z vami, ko 

pridete ponj), 

-občutljivost otroka (želi imeti starše ves čas ob sebi, je  bolj dovzeten za bolezni, noče govoriti 

o vrtcu,…), 

-izraža potrebo po stvareh, navadah, ki  jih je  že opustil (duda, plenička, spanje s starši,…), 

-ponovno prične lulati ali kakati v hlačke, 

-odklanja hrano in spanje. 
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Prilagoditvene težave lahko hitro minejo, lahko pa trajajo tudi dlje časa. Postopno bodo 

izginile, ko bo otrok pričel sprejemati novo okolje in vzpostavil odnos zaupanja z 

vzgojiteljicami.  

Daljši čas uvajanja praviloma potrebujejo otroci, ki so 

-  močno navezani na svoje bližnje,  

- so po naravi plahi in občutljivi, 

- imajo malo izkušenj z drugimi otroki, 

- stari manj kot tri leta. 

Pri tem pa je zelo pomembno sodelovanje staršev z vzgojiteljico. 

Pred sprejemom otroka v vrtec spoznajte otrokovo vzgojiteljico. Z njo se boste pogovorili o 

vašem otroku. Vzgojiteljici opišite otrokove navade pri spanju, hranjenju, oblačenju, 

navajanju na samostojnost. Z vzgojiteljico se boste pogovorili tudi o postopku uvajanja (kdo 

bo pripeljal otroka, koliko časa, kdaj,…). 

PRIPOROČAMO DA, 

-otroku že pred prihodom v vrtec prilagodite ritem (jutranje vstajanje, počitek,…) 

-si za uvajanje prihranite nekaj dni dopusta, saj čas prisotnosti v vrtcu postopoma 

podaljšujemo in je sprva otrok  v vrtcu le krajši čas. 

-ima otrok v vrtcu s seboj igračko ali ninico, ki ga bo potolažila v vaši odsotnosti. 

-otrok obiskuje vrtec čim bolj redno. Stalen ritem prihodov in odhodov nudi otroku občutek 

varnosti in zaupanja. 

-ob prihodu oddajte otroka vzgojiteljici nežno a odločno. Otroku dajte vedeti, da greste in se 

boste vrnili ponj. 

-otroka prvi dan ne pustite ves dan v vrtcu. 

-v obdobju uvajanja, če je le možno, ne uvajajte drugih večjih sprememb v otrokovo življenje 

(selitev v novo sobo, odvajanje od pleničk,…). Tako bi ga še dodatno obremenili. 

V začetnem obdobju bodite do otroka še posebej pozorni, potrpežljivi. Poskrbite, da bo skupni 

popoldanski čas preživel ob prijetnih aktivnostih, telesni bližini, igri, branju pravljic. 

Težave, ki se bodo morda pojavile ob vstopu v vrtec, bodo hitro minile. Vaš otrok bo rad 

prihajal v vrtec, navezal se bo na vzgojiteljice in sprejel življenje v skupini. 

V Miklavžu, 27.8.2020                                                                                  Nadja Domjanić Curk,  
                                                                                                              Pomočnica ravnatelja za vrtec      

                                                                                                 
 

                                                                                                                       Vlado Hebar, ravnatelj              
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