Spoštovani starši in skrbniki otrok ter učencev v OŠ Kungota in Vrtcu pri OŠ Kungota
Vlada RS je sprejela nov odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter
univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, s katerim se v statističnih regijah: Gorenjska, Koroška, Obalno-kraška,
Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Primorsko-notranjska, Savinjska in Zasavska 26. januarja 2021 odpirajo
vrtci v polnem delovanju.
V Vrtcu pri OŠ Kungota smo, glede na epidemiološko situacijo med zaposlenimi, sprejeli odločitev za delno odprtje
vseh treh enot vrtca, in sicer:





v torek, 26. 1. 2021, odpiramo enoto v Svečini (Plač 2); delovni čas od 6:00 – 16:30 ure (kombiniran oddelek).
Starše prosimo, da potrdijo prijavo v Google Drive preglednicah.
v torek, 26. 1. 2021, odpiramo enoto v Sp. Kungoti (Gradiška 219); delovni čas od 6:00 – 16:30 ure (obe
starostni skupini). Starše prosimo, da potrdijo prijavo v Google Drive preglednicah.
v torek, 26. 1. 2021, v omejenem obsegu os le tri skupine otrok v enoti v Zg. Kungoti (Plintovec 11 b)
(prijave so starši že oddali in otrok ni mogoče več prijaviti).
v ponedeljek, 25. 1. 2021, so vse tri enote zaprte, saj so vsi zdravi delavci šole in vrtca na testiranju.

Na vseh treh lokacijah s 26. 1. 2021 odpiramo tudi šolska vrata učencem od 1. do 3. razreda, v Svečini pa tudi za
kombiniran oddelek 4 in 5. razreda.
Starše učencev prosimo, da nam čim prej sporočijo potrebe po jutranjem varstvu ter podaljšanem bivanju otrok, oz.
spremembe glede prehrane otrok (marjana.hrast@os-kungota.si) .
Ponovnega odprtja vrtcev in šol smo se vsi iskreno razveselili, vendar se zavedamo, da je epidemiološka slika še
vedno slaba. Zato vas vljudno prosimo, da v vrtec in v šolo pridejo le povsem zdravi otroci/učenci in da nam z
upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov pomagate, da bomo vzgojno-varstveno delo lahko čim boljše izpeljali. Hvala!
Vodstvo šole in vrtca

Zg. Kungota, 21. 1. 2021

