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Spoštovani starši!
Iskreno nas veseli, da bo od 18. 5. 2020 dalje ponovno organizirana dejavnost predšolske vzgoje za
otroke, ki so z odločbo sprejeti v Vrtec pri OŠ Kungota in katerih starši boste izrazili potrebo brez
navajanja razlogov.
Glede na še vedno trajajoče posebne razmere bo nujno upoštevati ukrepe, ki so jih pripravili na
Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in na Zavodu RS za šolstvo. Z upoštevanjem teh priporočil
bodo v največji možni meri zmanjšana tveganja za možni prenos okužb, vzpostavljeno bo varno in
spodbudno okolje. Ob vračanju otrok v vrtce z usmeritvami na nacionalnem nivoju bodo aktivnosti
usmerjene tako, da bodo otroci v vrtcih v čim krajšem času ponovno pridobili občutek varnosti in
zaupanja. Izvajanje Kurikuluma za vrtce bo potekalo fleksibilno in v skladu s potrebami otrok ter
trenutnim stanjem v oddelku. Kurikulum se bo načrtoval in izvajal tako, da bo v največji meri
pripomogel k ohranjanju varnega in zdravega okolja ter da bo omogočal otrokom dobro počutje ter
varno in stabilno okolje.
Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za otroke za vrnitev
v vrtec ob ponovnem odprtju (priponka – Sklep RSK za pediatrijo). V primeru, da je v družini, v istem
gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, se otroku
odsvetuje vrnitev v vrtec. Starši se posvetujte z izbranim osebnim zdravnikom – specialistom
pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine.
Pred začetkom izvajanja predšolske dejavnosti potrebujemo informacijo o številu otrok, ki bodo
obiskovali vrtec. V ta namen vas pozivamo, da do torka, 12. 5. 2020 do 15.00, otrokovi vzgojiteljici
preko e-Asistenta sporočite, če bo vaš otrok med 18. 5. 2020–22. 5. 2020 obiskoval vrtec. V sporočilu
vzgojiteljici prosim tudi dopišite, ob kateri uri bo zjutraj otrok prihajal v vrtec in ob kateri uri bo
odhajal domov. V skladu s trenutnimi navodili Zavoda za šolstvo Republike Slovenije bo potrebno
otrokovo prisotnost pisno prijavljati vzgojiteljici tedensko.
Sporočilu je priložena tudi priponka – Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec. Izpolnjeno in
podpisano izjavo, prosim, pošljite otrokovi vzgojiteljici (skupaj s sporočilom o prihodu otroka v vrtec)
ali osebno prinesite v tajništvo šole v torek, 12. 5. 2020 med 8.00 in 11.00.
V kolikor imate težave z natisom izjave, sporočite to v ponedeljek, 11. 5. 2020, med 8.00 in 10.00 na
tel. št. 655 0600 (ga. Emeršič, tajništvo šole). Dogovorili se boste za osebni prevzem in izpolnitev
izjave še isti dan v šoli oz. pred šolo.
Iskreno prosim, da se držite zastavljenih rokov. Podrobnejše informacije o načinu poteka dela boste
dobili takoj, ko bo to mogoče.
Do takrat pa vse dobro in lep pozdrav.
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