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Zadeva: Obvestilo – zaprtje vrtcev

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da se od četrtka, 1. 4. 2021, do 11. 4. 2021, zaradi prepovedi zbiranja ljudi
začasno preneha izvajati vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih. Ukrep je namenjen zajezitvi širjenja
okužb z novim virusom SARS-CoV-2.
Nujno varstvo v vrtcu se organizira za otroke, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je
samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, v zavodih s področja vzgoje in
izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih
gasilskih enotah.
Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca, kar pomeni, da
morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o
zaposlitvi (potrdilo najdete v prilogi tega obvestila).
Starši, katerih otroci v času, ko vrtci zagotavljajo le nujno varstvo, vrtca ne bodo obiskovali, so
oproščeni plačila za vrtec.
Naprošamo vas, da vašo nujno potrebo po varstvu otroka v vrtcu sporočite z odgovorom na to
sporočilo po eAsistentu danes do 18. ure, potrdilo delodajalca pa posredujete na elektronski
naslov ksenija.pocak@dos-prosenjakovci.si.

O nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali po eAsistentu in na spletni strani vrtca.
Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Ksenija Vratar Pocak,
pedagoški vodja vrtca

Jožefa Herman,
ravnateljica

DOŠ Prosenjakovci
Prosenjakovci 97 c
9207 Prosenjakovci

KÁI, Pártosfalva
Pártosfalva 97 c
9207 Pártosfalva

Tel./faks: 02 544 10 30; 02 544 10 10; 544 12 80; 544 10 15; dos-prosenjakovci@guest.arnes.si

Keltezés: 2021. 3. 30.
Dokumentum száma: 60309-4/2020/76

TÁRGY: Értesítés az óvodák bezárásáról

Tisztelt szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ideiglenes gyülekezési tilalom következtében 2021. április 1-től,
csütörtöktől, 2021. április 11-ig megszűnik az óvodai ellátási tevékenység. Az intézkedés célja
az új SARS-CoV-2 vírus által okozott fertőzések terjedésének megfékezése.
A felügyeletet az óvodában kizárólag csak azoknak a gyerekeknek szervezzük meg, akiknek
szülei, illetve a gyerekét egyedül nevelő szülő a létfontosságú infrastruktúra ágazataiban, vagyis
az oktatási ill. nevelési intézményekben, a szociális gondozási intézetekben, a szlovén
hadseregben, a szlovén rendőrségnél és a hivatásos tűzoltóegységekben dolgoznak.
A rendelet értelmében a szülők munkahelyéről a munkáltatónak kell nyilatkoznia, ami azt jelenti,
hogy a szülőknek (mindkét szülőnek, illetve a gyerekét egyedül nevelő szülőnek) megfelelő
munkáltatói igazolást kell az óvodának benyújtania (az igazolás a jelen levél mellékletében
található).
Azok a szülők, akiknek a gyerekei ez idő alatt nem járnak óvodába, mentesülnek az óvodai
költségek fizetése alól.
Ha szükségük van az óvodai gyermekfelügyeletre, azt kérjük ma 18 óráig az eAsistent által erre az
üzenetre válaszolva jelezzék. A munkáltatói igazolást a ksenija.pocak@dos-prosenjakovci.si email címre szíveskedjenek megküldeni.

A további információkról és intézkedésekről az eAsistent és az óvoda honlapja által értesítjük
Önöket.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

Vratar Pocak Ksenija,
az óvoda pedagógiai vezetője

Herman Jožefa,
igazgatónő

