Spoštovani starši!
Skladno s prejetim dopisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in ostalih
strokovnih institucij vas obveščamo, da vrtci predvidoma v ponedeljek, 18. 5. 2020, ponovno
odpiramo svoja vrata.
Vrtec in šola se pospešeno prizadevata, da bosta pripravila vse potrebno za ponoven
vstop otrok v vrtec in učencev v šolo. Pri zagotavljanju varnosti bomo upoštevali smernice in
navodila pristojnih služb. Potrebne so organizacijske, kadrovske in prostorske spremembe in
prilagoditve številnim ukrepom. Naša prva naloga je zagotoviti primerne prostorske pogoje
in oblikovati vzgojne skupine otrok, saj bo vzgojno-izobraževalno delo potekalo v manjših
skupinah. V pripravi so tudi podrobna navodila za vse zaposlene, učence, otroke vrtca in
starše, s katerimi vas bomo seznanili.
Pri vaši odločitvi naj vas spremlja skrbna odgovornost. Poudariti je potrebno, da se v
vrtec vračajo le zdravi otroci. Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam
zdravstvenih omejitev za otroke (PRILOGA 1) v času sproščanja ukrepov glede epidemije
SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite. V primeru, da je v
družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene
omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v vrtec. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom –
specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma
družinske medicine. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje mora vrtec
obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec (priloga 2), s katero
starši potrdijo, da je otrok zdrav. Izpolnjeno in podpisano izjavo oddate strokovni delavki
ob prihodu otroka v vrtec.
Zaradi organizacije dela nas zanima vaša namera o vključitvi otroka v vrtec z dnem,
18. 5. 2020. Ključen element naših priprav so točni podatki o otrocih, ki se vračajo v vrtec.
Zato vas prosimo, da do torka, 12. 5. 2020, do 13. ure izpolnite anketni vprašalnik, ki vam
ga je posredovala vzgojiteljica in ji ga vrnete po e-pošti. V njem vas prosimo za nekaj
osnovnih informacij, ki so z organizacijskega vidika pomembni za pripravo na organizacijo
dela v novih, drugačnih pogojih.
O vseh nadaljnjih aktivnostih vas bomo sproti obveščali preko e-pošte in na spletni
strani OŠ Mokronog.
S spoštovanjem
Apolonija Kralj Zupančič
pomočnica ravnateljice

Zvonimira Kostrevc
ravnateljica

Priloge:
Priloga 1: Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede
epidemije
Priloga 2: Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec

ANKETA:
Spoštovani starši.
Strokovne usmeritve Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje
(NIJZ) odrejajo vrtcu prilagojeno organizacijo in izvedbo dejavnosti. Zato nujno
potrebujemo vaše informacije o vključenosti otrok v vrtec. Prosimo, da odgovorite na
vprašanja do torka, 12. 5. 2020, do 13. ure.
Hvala vam za vašo pomoč.

1. Vpišite ime in priimek vašega otroka
_________________________________iz skupine_______________________________

2. Ali nameravate vašega otroka z 18. 5. 2020 ponovno vključiti v vrtec
a) DA
b) NE (v kolikor ste na vprašanje odgovorili z NE, navedite razlog za vašo odločitev)
- Zdravstveni razlogi
- Osebni zadržki
- Nimamo potrebe po varstvu otrok
- Drugo
3. Zapišite prihod otroka v vrtec
_______________________
4. Zapišite odhod otroka iz vrtca
_______________________
5. Otroka bo v vrtec pripeljal/a_____________________________________________,
iz vrtca bo odšel v spremstvu ____________________________________________.
6. Zapišite, če nam želite še karkoli sporočiti (ravnateljici, svetovalni službi, strokovnim
delavcem).
______________________

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav.

