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ZAČETEK NOVEGA ŠOLSKEGA LETA
Spoštovani starši,
počitniški čas se počasi izteka, v tem tednu zaključujemo v vrtcu tudi s poletnim programom »Bosih nog v
pravljični svet naokrog« in pred nami je novo šolsko leto, polno novih izzivov, znanj, izkušenj, novih
prijateljstev, druženj in tudi čas uvajanja otrok novinčkov v naš vrtec.
Tudi v letošnjem šolskem letu smo naš vrtec popolnoma napolnili, s septembrom bo v vrtec vključenih 459
otrok v 26 oddelkih na 5 lokacijah. Naša želja in namen ostajata zagotoviti otrokom prijazno in spodbudno
vzgojno-izobraževalno okolje, kjer se bodo počutili varno in spoštovano ter se veselili, zabavali, smejali,
igrali, družili in se dobro imeli. S ciljem, da bodo otroci vrtec doživljali kot pozitivno izkušnjo, da bi prostor
in okolje odkrivali na sproščen in igriv način, ga raziskovali in ga oblikovali ter sooblikovali po svojih potrebah
in zanj tudi skrbeli, bomo nadaljevali z zanimivimi in pestrimi akcijsko in raziskovalno usmerjenimi vsebinami
in dejavnostmi; pogumno se bomo spoprijemali z različnimi izzivi, odkrivali svet in sebe, se igrali, učili,
gradili, sestavljali, razvijali svojo domišljijo, samostojnost, se učili odločati, delati, biti ustvarjalni, reševati
težave, idr. Verjamemo, da bomo kljub morebitnim omejitvam, tudi v prihajajočem šolskem letu skupaj
doživeli veliko lepega, čarobnega in nepozabnega.
Ker sta zdravje in varnost otrok, tako za vas kot tudi za nas, ena od najpomembnejših ciljev, si želimo in vas
prosimo, da še naprej skupaj spoštujemo in upoštevamo ustaljena navodila pristojnega ministrstva in
priporočila NIJZ (v vrtcu starši in obiskovalci obvezno nosijo maske, obvezno je razkuževanje rok ob vstopu
v vrtec, povečan je nivo splošnih higienskih ukrepov, v vrtec prihajajo le zdravi otroci, starši in zaposleni).
Skladno z dopolnitvijo Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju
ter visokem šolstvu, z dne 23. 8. 2021, PCT pogoj velja samo za starše, ki uvajajo otroke novinčke v vrtcu,
prisotne na roditeljskih sestankih in sestankih sveta staršev v vrtcu, ko se starši zadržujejo v vrtcu dalj
časa. Vsekakor pa ohranjamo zaupanje v odgovornost vseh, da vstopamo v vrtec izključno zdravi otroci in
odrasli. Prav tako vas prosimo, da nas sproti obveščate o odsotnostih otroka zaradi počitnic ali bolezni.
Otroci bodo vstopili v nove igralnice v sredo, 1. 9. 2021. Vse najmlajše otroke bodo ob prvem vstopu v vrtec
spremljali tudi starši, skladno s protokolom in znotraj termina, ki ga boste prejeli iz oddelka vašega otroka
oz. ste se o tem že dogovorili s strokovno delavko oddelka; program uvajanja otrok bo prilagojen na 3 dni
oz. 1 teden. Otroka spremlja v vrtec samo 1 starš oz. odrasla oseba, ki zmore otroka oddati vzgojiteljici z
nasmehom in zaupanjem. V septembru in v času poostrenih preventivnih ukrepov bodo vsi oddelki vrtca
samostojno delovali do 9 ur dnevno (7.15 - 16.15 ure oz. prilagojeno frekvenci prisotnosti otrok v
posameznih hišah vrtca), pred tem in po tem, znotraj 11 urnega poslovnega časa, pa se bodo otroci
združevali v zbirni sobi. Potrudili se bomo, da bo prehod otrok v vrtec potekal čim manj stresno in smo vam
na voljo za vsa morebitna vprašanja, ki se vam porajajo pred vstopom otroka v vrtec. Ker se boste v vrtcu
starši zadrževali krajši čas, vam bomo vsa sporočila iz oglasnih desk oddelkov posredovali tudi po e-pošti,
zato prosim nujno posredujte svoj e-naslov za obveščanje strokovnim sodelavkam v oddelkih (evidenčni list
otroka boste prejeli ob vstopu otroka v vrtec). Srečanja s starši v okviru prvega roditeljskega sestanka bodo
potekala za vseh 26 oddelkov v 3. tednu septembra (13. - 16. 9. 2021). Vsem otrokom našega vrtca, ki se s
1. 9 . odpravljajo v prvi razred pa želimo uspešno in prijetno bivanje v šolah.
Želimo vam lep preostanek poletja in vas lepo pozdravljamo,
Barbara Novinec, ravnateljica in kolektiv vrtca Galjevica

