
»ČE RES ZNAMO ŽIVETI –

LE KAKŠEN ZAČETEK DNEVA JE LAHKO LEPŠI

OD TISTEGA,

KI SE ZAČNE Z NASMEHOM.«
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Dragi starši! 

Živeti v vrtcu in za vrtec pomeni ustvarjati okolje, v katerem se otroci počutijo varne
in  sprejete.  Tako  lahko  na  igriv  način  pridobivajo  izkušnje  in  se  učijo  prvih
življenjskih  resnic.  Prav  tako  okolje  nudimo v  našem vrtcu  že  ves  čas  svojega
delovanja.  V  procesu  učenja  upoštevamo  aktivno  vlogo  otrok,  spoštujemo
individualnost, razlike in drugačnost. V iskanju novih poti  želimo vzgajati otroke v
zdrave,  samostojne,  samoiniciativne,  radovedne,  razmišljujoče  in  ustvarjalne
posameznike. Vabljeni v naš svet.

Ravnateljica

Suzana Petek
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V publikaciji  vrtca, Vam želimo predstaviti  vzgojno delo, kjer vsi strokovni
delavci vrtca skupaj s starši, načrtno in sistematično pripravljamo program, ki
je za predšolskega otroka najbolj primeren.

Zapustiti  družinsko  zavetje  je  za  otroke  nekaj  najtežjega.  Prav  v  takih
trenutkih  je  pomembno  biti  pogumen,  dajati  oporo  in  občutek  varnosti.
Kakšen je ta korak, je odvisno od Vas in nas. Otrok v vrtcu spozna drugo
okolje, ljudi, vsebine, zahteve in izzive. Mnogokrat je zbegan, prestrašen in
žalosten.  Takrat  ga  moramo  razumeti,  mu ohranjati  občutek  varnosti  in
sprejetosti. 

Z  vizijo  »  Otroci  so  naša  prva  misel,  zato  s  kakovostnim  delom
zagotavljamo varnost, učenje in ugodno klimo.«, bomo v  šolskem letu
uresničevali in nadgrajevali sodoben vrtec, ki je usmerjen k otroku, staršem
in  okolju,  z  upoštevanjem  kurikuluma  za  vrtce.

»Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument in obenem osnova za načrtovanje dela v vrtcu.
Strokovni  delavci  vrtca  preko  kurikuluma,  ki  vsebuje  načela  in  cilje  predšolske  vzgoje,
izvajajo vsakodnevne dejavnosti ob zavedanju, da upoštevajo  razvojno stopnjo, interes ter
pobude otrok in staršev.« 

Prednostna  naloga  vrtca je  vzgoja  in  učenje  predšolskih  otrok  ter
partnerstvo  s  starši.  S  starševskim  sodelovanjem  in  vzpostavljanjem
medsebojnega  zaupanja,  do  katerega  bomo  prišli  s  pogovorom  in
vzajemnim spoštovanjem bomo skupaj dosegli, da bodo otroci predšolsko
obdobje ohranjali v najlepšem spominu.

Vrtec  Zavrč  in  vrtec   Cirkulane  delujeta  pod  okriljem  vzgojno  –
izobraževalnega zavoda OŠ Cirkulane – Zavrč. Osnovna šola Cirkulane -
Zavrč je enovit  zavod sestavljen iz dveh enakovrednih delov. Del zavoda
deluje  na  lokaciji  Zavrč,  drugi  del,  kjer  je  tudi  sedež  šole,  na  lokaciji
Cirkulane.
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Ravnateljica: Suzana Petek
Pomočnica ravnateljice za šolo: Terezija Štumberger                                                        
Pomočnica ravnateljice za vrtca: Simona Milošič
Administrativni delavci:          poslovni sekretar: Simon Simonič,

    knjigovodkinja: Irena Semenič
Spletna stran osnovne šole: http://www.cirkulane-zavrc.si            
Elektronski naslov OŠ Cirkulane - Zavrč: osnovna.sola@cirkulane-zavrc.si

KONTAKTNE INFORMACIJE- velja za oba vrtca: 
Ravnateljica: Suzana Petek 02 795 23 90 (pisarna Cirkulane)    

02 795 22 81(pisarna Zavrč) 
02 795 22 83    fax
suzana.petek@cirkulane-zavrc.si

Pomočnica 
ravnateljice za 
vrtec: 

Simona Milošič 02 795 23 80                    02 795 23 83 
simona.milosic@cirkulane-zavrc.si

Tajništvo: Simon Simonič 02 761 00 41
02 795 33 41 

Knjigovodkinja: Irena Semenič 02 795 23 93 
Svetovalna 
služba: 

Ana Belšak 02 795 23 92 (pisarna Cirkulane)
02 795 22 84 (pisarna Zavrč)
ana.belsak@cirkulane-zavrc.si

e-mail vrtca
(velja za oba vrtca) vrtec.cirkulane@cirkulane-zavrc.si
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VRTEC CIRKULANE:

Kontaktne informacije:          Vrtec Cirkulane, Cirkulane 69, 2282 Cirkulane

IGRALNICE:

Malčki palčki 02 795 23 84
Škrati 02 795 23 82
Sončki 02 795 23 83

Pikapolonice 02 795 23 80

Kadrovska razporeditev:

Skupina Vzgojiteljica Vzg. predš. otrok -
pomočnik/ica
vzgojiteljice

MALČKI PALČKI
(od 11 mes. do 2 let)

12+2
 TATJANA JURGEC MOJCA DREVENŠEK

ŠKRATI
(2 - 3 let)

12+2
UROŠ PRELOG     (½)
SIMONA MILOŠIČ (½)

 NADA ARBEITER

SONČKI
(3-5 leta)

19+2
LIDIJA TEMENT DARINKA KOLEDNIK

PIKAPOLONICE
(4 – 6 let)

19+2
DUŠANKA KOKOT MARUŠA KAIZER (½) 

UROŠ PRELOG    (½)
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VRTEC ZAVRČ:

Kontaktne informacije:        Vrtec Zavrč, Zavrč 14, 2283 Zavrč 

Pomočnica 
ravnateljice za 
vrtec: 

Simona Milošič 02 795 23 80          02 795 23 83 
simona.milosic@cirkulane-zavrc.si

Vrtec/zbornica 
vrtca: 

02 795 22 87

Kadrovska razporeditev:

Skupina Vzgojiteljica Vzgojiteljica  predš. otrok-
pomočnica vzgojiteljice

MEDVEDKI
( 1 – 6 let)
17 otrok

ALENKA RIŽNAR MARTINA TEŽAK

JEŽKI
( 1 – 6 let)
17 otrok

SLAVICA VINDIŠ BERNARDKA ROPIČ 

POSLOVNI ČAS IN ORGANIZACIJA DELA

Na obeh lokacijah vrtcev pričnemo s poslovnim časom ob 5.30 uri ter vrata vrtca
zapremo ob 16.00 uri.

Med 5.30 in 7.30 uro poteka sprejemanje in združevanje otrok v dežurni igralnici. Dežurna
igralnica je matična igralnica vzgojitelja/ice, ki v posameznem tednu v mesecu zjutraj prva/i
odpre vrtec. Združevanje otrok poteka vse do prihoda druge/ga vzgojiteljice/vzgojitelja po
urniku.  Najkasneje  do 7.50  ure  se  otroci  razvrstijo  v  matično  skupino  skupaj  s  svojimi
vzgojitelji, kjer se pripravijo na zajtrk in druge aktivnosti.

V času šolskih počitnic, kjer število otrok največkrat upade, se otroci in vzgojno delo vrtca
organizira v enem oddelku (vrtec Zavrč) ali dveh/treh oddelkih (vrtec Cirkulane). Strokovni
delavci vrtca se predhodno pozanimamo o številu prijavljenih otrok v času počitnic ter na
podlagi prijav organiziramo delo. Starši ste o združitvah otrok v času počitnic  obveščeni
preko obvestil na oglasnih deskah posamezne igralnice. Prav tako ste starši preko obvestil
na  oglasnih  deskah  obveščeni  o  izvajanju  pedagoške  prakse
dijakov/študentov/pripravnikov. 

6



PROGRAM VRTCA

Vrtca izvajata dnevni  program, ki traja od 6 - 9 ur. Namenjen je otrokom od 11
mesecev starosti  do vstopa v šolo in  obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok.
Programa vključujeta zajtrk, kosilo in popoldansko malico.

Cilji in naloge so načrtovane iz Kurikuluma za vrtce in so v skladu z zakonodajo na področju
vrtcev. Temeljna načela in cilji vrtca so opredeljeni v Zakonu o vrtcih.

ODDELKI      

Otroci  so  lahko  razporejeni  v  starostno  homogene,  heterogene  ali  kombinirane
oddelke. V  vrtcu Zavrč imamo dva  kombinirana oddelka, v vrtcu Cirkulane pa dva
homogena oddelka in dva  oddelka heterogene skupine.

VPIS IN SPREJEM OTROK    (po 20. členu)  

Vrtca vpisujeta in sprejemata otroke v svoje programe na podlagi prijav vse leto.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, o sprejemu otrok v vrtec odloča
komisija, ki jo sestavljajo trije člani, in sicer :

-  en predstavnik občine ustanoviteljice, ki ga imenuje župan/županja,
-  en predstavnik vrtca OŠ Cirkulane-Zavrč, ki ga imenuje ravnateljica,
-  en predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev.

LETNI DELOVNI NAČRT   (po  21. členu)  

Je javni dokument, ki je objavljen na spletni strani šole in vrtca. Oblikujejo in
izvajajo  ga vsi  zaposleni  obeh vrtcev ter  ga ob koncu šolskega leta  tudi
evalvirajo.  V  letnem  delovnem  načrtu  so  podrobneje  predstavljene  vse
vsebine, projekti, cilji in naloge, ki jih strokovni delavci izvajajo skozi celotno
šolsko leto.

DEJAVNOSTI  RAZVRŠČAMO NA PODROČJA:

- Gibanje,

-  jezik, 

- umetnost, 

- družba, 
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- narava,

- matematika.

Največji poudarek v letošnjem šolskem letu namenjamo vsebinam, ki zajemajo 
spoznavanje jezika in gibanja.

UPORABA  PREDPISOV  O VARSTVU  OSEBNIH PODATKOV     

Vrtca posedujeta osebne podatke, vsebovane v evidencah, v skladu s predpisi o
varstvu  osebnih  podatkov.  Vrtca  vodita  evidenco  vpisanih  in  vključenih  otrok.
Evidenco plačil staršev vodi šola-računovodstvo.

ROK HRAMBE     

Evidence vpisanih in vključenih otrok se izbrišejo eno leto po izstopu otroka iz vrtca.

PRAVICE STARŠEV:

Ob vstopu otroka v vrtec staršem omogočamo postopno uvajanje tako, da so prve
dni  skupaj  z  njim  in  ga  postopoma  puščajo  samega.  Starši  imate  pravico  do
vpogled v program za otroke, da ste obveščeni o življenju in delu v vrtcu, do zaščite
osebnih podatkov, da  sodelujete pri načrtovanju in organiziranju dela v vrtcu in
skupini – pri tem upoštevate  meje svojega soodločanja in  ne smete posegati  v
strokovno avtonomnost vrtca.
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DNEVNI RED VRTCA:

ČAS (OD – DO) DEJAVNOST

530 – 730 SPREJEM OTROK (združene skupine),
  IGRE PO ŽELJI

750-800 PRIPRAVA NA ZAJTRK

800 – 835 ZAJTRK

845 – 1000 GLAVNE DEJAVNOSTI

1000 – 1115

IGRA V IGRALNICI 
NA PROSTEM 

IGRIŠČE 
 SPREHODI

1115 -1130 PRIPRAVA NA KOSILO

1130 – 1215 KOSILO

1215 -1400 POČITEK

1400 – 1430 MALICA

1430 – 1600
IGRA OTROK  

 ODHODI DOMOV 
NADSTANDARDNI PROGRAM

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI – PROJEKTI   (izvajalci so vzgojitelji):  

So dejavnosti,  ki  sodijo  v izvedbeni  Kurikulum vrtca in jih vrtec izvaja občasno,
daljši ali krajši čas, odvisno od projekta, interesa otrok in želja staršev. Načrtujejo in
izvajajo  jih  strokovni  delavci  vrtca  -  izvajajo  se  v  okviru  posameznega  dne
otrokovega bivanja v vrtcu v obliki delavnic v prostorih vrtca in/ali izven stavbe in/ali
igrišča vrtca.
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VRTEC CIRKULANE Starost otrok Izvajalec/ka

Glasba in jaz 4-6 let Uroš Prelog

Lutkovni krožek 4-6 let Lidija Tement

Domače branje 2-6 let Dušanka Kokot, Lidija Tement, 
Uroš Prelog, Simona Milošič

Pasavček 3-5 leta,  4-6 let Lidija Tement, Dušanka Kokot

Mali sonček
2-3 leta

3-5 leta, 4-6 let
Uroš Prelog, Simona Milošič

Lidija Tement, Dušanka Kokot

Računalništvo 5-6 let Robi Železnik

Zdravi zobki od 11mes.-6 let VSI

Z domišljijo na potep 3-5 let Lidija Tement

Tržnica v vrtcu 1. – 6 let Tatjana Jurgec, Mojca Drevenšek

Trajnostna mobilnost 3-6 let Lidija Tement, Darinka Kolednik
Dušanka Kokot, Maruša Kaizer, 
Uroš Prelog

NADSTANDARDNI PROGRAM

Nadstandardni program se bo izvajal v primeru dovolj prijavljenih otrok. Ponudniki
prijave pošljejo, zberejo in oblikujejo do konca meseca septembra/začetek oktobra.
Ko  imajo  zbrane  ponudbe  se  z  vodstvom  dogovorijo  o  terminu  izvajanja  ter
posredujejo sezname otrok, ki so vključeni v posamezni program.

- Plavalni tečaj - Terme Ptuj (8.6.-12.6.2020),
- šola v naravi - dom Ajda nad Libeličami (maj 2020),
- plesna šola,
- glasbena ustvarjalnica,
- športna šola Športko,
- gledališki abonma.
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VRTEC ZAVRČ Starost otrok Izvajalka

Pasavček 3-6 let Alenka Rižnar, Slavica Vindiš

Otroška folklora 4-6 let Alenka Rižnar

Mali sonček 2-6 let Alenka Rižnar, Slavica Vindiš

Zdravi zobki 1-6 let VSI

Domače branje 3-6 let Alenka Rižnar, Slavica Vindiš

Računalništvo 5-6 let Robi Železnik

Tržnica v vrtcu 1 – 6 let Martina Težak, Bernardka Ropić

Trajnostna mobilnost 3-6 let VSI

11



SODELOVANJE S STARŠI

VSEBINA TERMIN IZVAJALCI

S

O

D

E

L

O

V

A

N

J

E

Sprejem novincev, 
razporeditev otrok v skupine

september VSI

Roditeljski sestanek 
24. 9. 2019 Vrtec Cirkulane

25. 9. 2019 Vrtec Zavrč

Predstavitev vzg. dela (spletna
stran vrtca, članki, likov.izdelki)

celo šolsko leto Vsi

Pogovorne ure (1xmesec)
Individualni pogovori

Po dogovoru, 
vsakodnevno

Vzgojitelji
vsi

Medgeneracijsko  srečanje 1x letno Vsi

Pustna delavnica Jan-febr. 2020 Vsi

Pustna povorka v Cirkulanah Februar 2020 Vsi

Pustna povorka v Zavrču Februar 2020 Pike, vrtec 
Zavrč

Dan odprtih vrat vrtca April Vsi

Šola v naravi (starejši otroci) Maj 2020 Vzg.starejših
otrok

Plavalni tečaj (starejši otroci) 8.-12. junij 2020 Vzg.starejših
otrok
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I

T

V

E

Občinski praznik v Zavrču 28. 9.2019 Vrtec Zavrč

Barbarno v Cirkulanah Dec. 2019 Vrtec Cirkulane

Novoletni bazar 10. december Vrtec Cirkulane,
Vrtec Zavrč

Občinsko obdarovanje otrok 
(Zavrč, Cirkulane)

16.-20.
december

Vsi

Prireditev materinski dan Marec Vrtec Zavrč

240 let šolstva v Cirkulanah Marec Vrtec Cirkulane

Pohod prijateljstva – mini pohod 18. april 2020 Vsi

Praznik občine Cirkulane Maj-junij 2020 Vrtec Cirkulane

Zaključek vrtca junij Vsi

D

R

U

G

O

Kostanjev piknik otrok Sept.-okt. Vsi

Lutkovne predstave 2-4x letno Vsi

Pustna povorka v občini Zavrč 25. 2. 2020 Pike,vrtec Zavrč

Spomladanski krosi Marec-maj Vzg.starejših.otr.

Pohod vrtca Maj Vsi

Nadstandardni program Okt.-junij Zunanji izvajalci

Obogatitvene dejavnosti Okt. - junij Vzgojitelji vrtca 

Projekti posameznega oddelka Sept- maj Vzgojitelji, 
zunanji izvajalci
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SODELOVANJE Z OKOLJEM

DEJAVNIKI V
KRAJU

VSEBINA SODELOVANJA TERMINI
IZVAJALCI

POLICISTI
Projekt

PASAVČEK

 predstavitev dela,avtomobilov,
 prikaz opreme, sirene,..
 ulice otrokom,
 sprehod po občini,
 spoznavanje prometnih 

znakov,
 uporaba otroških sedežev.

Oktober -

April

PP Gorišnica

vsi

SREČANJE Z
GASILCI

 predstavitev gašenja, opreme,
avtomobilov,

 evakuacijska vaja,
 ogled gasilskega doma.

1-2X 
letno

PGD 
Cirkulane, 
Zavrč

ZOBOZDRAVSTVENA
AMBULANTA 

- ogled ordinacije, pogovor o 
zdravi prehrani,gibanju higieni 
zobkov

1-2X 
letno

Zobna
ambulanta

Cirkulane in
Zavrč

ZOBOZDRAVSTVENA
AMBULANTA PTUJ

 skrb za zdrave zobke
 umivanje zob ob strokovni 

pomoči, 
 zgodbice na temo zobki
 rokovanje z medicinskimi 

pripomočki

4-5  krat 
letno

medicinska 
sestra Mojca

LOVSKA
DRUŽINA

 obisk v vrtcu 
 skrb za živali pozimi
 delo lovcev, predstavitev
 polnjenje krmišč, ogled 

lovskega doma, preže

november
-april

LD Cirkulane, 
LD Zavrč

Obisk lovca

KNJIŽNICA
BIBLIOBUS

 poslušanje zgodbic
 ogled knjižnice, 
 izposoja knjig
 kulturni praznik

čez celo 
leto

Knjižničarka, 
vzgojitelji, 
starši

POŠTA,
TRGOVINA,
KMETIJSKA
ZADRUGA,

-      ogled in predstavitev dela, 
poklicev

po 
dogovoru

Uslužbenci,

Vrtec
Cirkulane,
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FRIZERSKI
SALON

Vrtec Zavrč

OBČINA  ogled, prireditve,  pohod 
Prijateljstva,

 sodelovanje pri izvajanju 
vzg. programa,

 občinsko obdarovanje 
otrok,

 sprejem Mini maturantov,

Celo leto Občina 
Cirkulane, 
Občina 
Zavrč,,
VSI

ŠOLA  ogled šole/učilnic, 
 sodelovanje z vodstvom in 

drugimi delavci šole,
 sodelovanje na prireditvah 

Celo leto Vsi zaposleni
na OŠ 
Cirkulane – 
Zavrč

DRUŠTVO 
GOSPODINJ 

- razstava krompirjevih jedi Oktober-
november

VSI,

KMETIJE  obisk kmetije
 spoznavanje živali
 krmljenje živali

2xletno VSI

FRIZERSKI
SALON

 spoznavanje poklica
 obisk pri frizerju/ki

1Xletno VSI

ČEBELARJI  tradicionalni slovenski zajtrk
 obisk čebelarjev

november VSI

ZDRAVSTVENA
AMBULANTA

 ogled prostorov
 pogovor z zdravnico, 

zdravstvenim osebjem

1X letno Uslužbenci, 
VSI
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DOLŽNOSTI STARŠEV

- prinesete zdravniško potrdilo, da je zdrav in cepljen po programu,
- pripeljete ZDRAVEGA OTROKA,
- vzgojitelje opozorite na zdravstvene posebnosti otroka,
- dolžni ste posredovati dosegljive  telefonske številke
   (nenadne bolezni, poškodbe in drugi nepredvideni dogodki),
- redno sporočate odsotnost otroka v primeru nalezljivih bolezni,
- otroka osebno predate vzgojiteljem
   (otrok ne sme priti v igralnico brez spremstva odrasle osebe).
   V primeru, da hodi kdo drug po otroka, morate obvestiti vzgojitelje.
- otrok mora priti in oditi iz vrtca v spremstvu ODRASLE osebe,
- otrok ne puščate več kot 9 ur 
  (v ceni oskrbnine je upoštevano le 9-urno bivanje in ne več),
- spoštujete sprejete dogovore (starši – otrok - vzgojitelj),
- vsako spremembo naslova, telefonske številke sporočite vodstvu vrtca  oz. 
vzgojiteljem oddelka,
- otroka primerno oblečete in obujete (ob vsakem vremenu),
- ne dovolite v vrtec prinašati nevarnih in dragih predmetov/igrač
 (sami presodite kaj je dobra igrača, za uničeno lastnino ne odgovarjamo),
- redno plačujete svoj delež cene programa,
-  VSAKODNEVNO spremljate obvestila na oglasnih deskah.

Za izpis otroka iz vrtca je potrebno izpolniti poseben obrazec, ki ga dobite v
vrtcu ali na spletni strani vrtca in sicer 15 dni   pred želenim izstopom.   Izpisan
otrok nima prednosti pri ponovnem vpisu.
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ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM V VRTCU

Otrok  ne  more  biti  v  skupini,  če  ga  bolezen  ovira  pri  aktivnosti.  
Potrebuje dodatno nego druge osebe ter obstaja tveganje za širjenje
bolezni na druge otroke, zaposlene in obiskovalce vrtca.

V vrtcu se trudimo, skladno z veljavno zakonodajo, zagotoviti otrokom čisto,
varno in  zdravo bivalno okolje.  Opravljamo stalen nadzor  nad higiensko-
tehničnimi  pogoji  objektov,  prostorov  in  opreme,  nadzor  nad  ustreznim
higienskim  režimom  ter  nenehno  spremljamo  zdravstveno  stanje  otrok,
izvajamo preventivne ukrepe na področju preprečevanja in širjenja nalezljivih
bolezni.

Vzgojitelji  imamo  pravico zavrniti otroka z znaki nalezljive bolezni, kot so
vročina, driska, bruhanje, izpuščaji in podobno. 

Zakonska  osnova  je  Zakon  o  nalezljivih  boleznih,  ki  pravi,  da  ima  vsak
pravico  do  varstva  pred  nalezljivo  boleznijo  in  da  je  vsak  človek  dolžan
skrbeti za svoje zdravje in zdravje drugih ter Zakon o vrtcih, ki pravi, da je
vrtec vzgojno izobraževalna ustanova in ne zdravstvena ustanova.

V vrtcu veliko damo na zdrav način življenja, ki je zelo pomemben tudi za
zaščito pred obolenji. Pri nas otroci uživajo zdravo prehrano, veliko svežega
sadja,  gibajo  se  na  svežem  zraku,  igralnice  pogosto  prezračujemo  in
vzdržujemo dober higienski režim.

Vzgojitelji v vrtcu niso dolžni in ne smejo otroku dajati nobenih zdravil, razen
življenjsko potrebnih, ki jo predpiše zdravnik in za to izda potrdilo (na primer
vročinski krči). Nikoli se ne ve, kdaj lahko pride do alergične reakcije otroka
na zdravilo, do  šoka ali drugih nezaželenih učinkov.
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VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC   PO PREBOLELI NALEZLJIVI OKUŽBI  

- kapljične nalezljive bolezni (gripa, oslovski kašelj ): 5 do 7 dni od 
začetka bolezni oz. po ozdravitvi,

- črevesne nalezljive bolezni (driska, bruhanje, glistavost): po 48 
urah od zadnjega simptoma,

- nalezljive bolezni z izpuščaji (ošpice, rdečke, mumps, škrlatinka, 
angina, norice, peta bolezen, šesta bolezen, herpes): po 5 dneh po 
pojavu značilnega izpuščaja,

- vnetje kože-gnojne rane: po 48 urah od začetka antibiotičnega 
zdravljenja, če so gnojne rane prekrite,

- bolezen rok, nog, ust: ko ni več mehurčkov in se vsi posušijo,

- vnetje oči:  ko ni več izcedka iz oči/ oz. 48ur od začetka 
antibiotičnega zdravljenja,

- paraziti (naglavne uši): po uspešnem razsuševanju.

Otrok sme ponovno v vrtec, ko je zdrav in vsaj 2 dni nima vročine, ne
bruha  in  nima  driske  (priporočila  Nacionalnega  inštituta  za  javno
zdravja).
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