
Osnovna Sola Pesnica

Pesnica pri Mariboru 44,221,1, Pesnica pri Mariboru

Dopolnitev pravil ravnanja v VRTCU PESNICA in v VRTCU

PERNICA v dasu

zadasnih ukrepov za zmanjSanje tveganja okuZbe in 5irjenja
okuZbe z virusom COVID-19_od 29.11. 2021 naprej

(v besedilu: Pravila)
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1. UVOD

Ta pravila so sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo izvajanje
v dasu ukrepov v zvezi z epidemijo COVID - 19 v vrtcu Pesnica in v vrtcu Pernica pri OS Pesnica.

Ta pravila predstavljajo dinamiten in ne statiaen dokument. Spreminjajo se po potrebi glede na

dejansko situacijo, glede na drZavne ukrepe, glede na pravne akte, smernice, navodila,
usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od epidemioloSke situacije v RS. Vrtec jih bo
dopolnjeval in spreminjal v odvisnosti od navedenega ter dopolnjena pravila oz. dopolnitve
same terjih objavljal na spletni strani vrtca oz- iole.

2. PODLAGA ZA SPRE]EM PRAVIL

2.L Pravna podlaga

Pravno podlago za sprejem pravil predstavljajo:

- Odlok o doloiitvi zaiasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobrazevanju ter
visokem 5olstvu_Ur. list RS, !t. OOl2l -33/2O21_z dne 2-1. 8.2027, Ur. list RS, 5t.

_ 
77 O / 202L, z dne 11. 9. 2027; U r. list RS, \t. OO1 25-90 l 202l, z dne 27 . LO. 2O2t.

2.2 Druge pod iage

Pravila in dopolnitev pravil so sprejeta tudi na podlagi spodnjih dokumentov:
okroinice Mlz5 5t. 6030-1/202I/68 z dne 1-1.8.2o2!,
okroinice Mtzs 5t. 5030-1/2021/69 z dne 20.8. 2021,
okro)nice MIZS: 6O3O-L/2Q27/7O z dne 23.8.2021,
okroZnice MlZ5: 5030-1/2027/77 z dne 4.9.2021-,
okroZ n i ce MlZ3 : 6030-], / 2027 / 80, z dn e 73. 9. 2021,
okroinice MIZ5: 6030-1/2027/93, z dne 28. 10.2027,
okroinice MlZS: 6030-1/202L/96, z dne 6. 17.2021,
okroZnice MIZS: 6030-2/202!/26, z dne 26. 77.2O2L,
priporodil za nadrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraZeva lnega dela v vrtcu-MIZS z dne
77. 8. 202L,
aktualnih higienskih priporodil NIJZ: hitps://www. n ijzs.sils l/vzgoja-in izobrazevanle v-

sols ke m/stud ijsk em letu-2021/2a22, ki so dostopna na spletni strani NIJZ



3.IZVA」AN」 E VlZ DELA

3 1 DOPOLNITEV PRAVIL K TOCK16
1ZValanje viZ dela

Pri izvajanju VIZ dela se upoiteva Sklep ministrice za izobra:evanje, znanost in Sport (Uradni list

RS, 5t. 138/2021) o izvajanju vzgot no-izobra)eva lnega dela v javnih zavodih na podrodju

vzgo.je in izobraZevanja po modelu B.

Po priporodilih MIZS (okro:nica z dne 26.LL.2021), se organizira vzgojn o-izobraZeva lno delo

mehurdkih. Otroke se zdruZuje v oddelkih glede na dinamiko prihodov otrok v vrtec in odhodov

otrok iz vrtca le za kratek ias. Ob tem se kontinuirano beleii statistika prihodov in odhodov

otrok, zaradi morebitne napotitve v karanteno v primeru okuZbe z virusom COVID-19.

Strokovne delavke, mentorice posameznih obogatitvenih dejavnosti vnasajo izbrano vsebino

le-teh v kolikor se da, v redno vzgojno-izobra)eva lno delo na oddeldnih ravneh. Vsebino

prilagodijo starostni in razvojni stopnji otrok. Zaradi visokih varnostnih tveganj se zatorej

obogatitvene dejavnosti, ki so predvidene v LDN do nadaljnjega ne izvajajo, kot so bile

nadrtova ne.

4



5. SPREJEM, UPORABA, VEUAVNOST

Dopolnitev je sprejel ravnatelj 05 Pesnica. Dopolnitev pravil pridne veljati 29. 11. 2021,. Pravila
in dopolnite le-teh veljajo in se uporabljajo do preklica upoitevnega pravnega akta, ki ureja te
vsebine ali do sprejema novega pravnega akta, ki razveljavlja tiste, kl so podlaga za sprejem
dokumentov in aktov, na katerih temeljijo ta Pravila. Posamezne spremembe veljajo z dnem,
ko so objavljene na spletni strani Sole in vrtca, bodisi v sklopu popravljenih Pravil, bodisi
posamidno.

V dasu uporabe teh pravil se zaradi prilagoditev okoliSdinam, nastalim zaradi viSje sile, lahko

zadasno smiselno spremenijo Pravila hilnega reda, katerih sprejem in sprememba je v
pristojnosti ravnatelja Sole.

Kraj in datum:

Pesnica pri Mariboru, 29.lL. 2027 mag. Andi , ravnatelj 05 Pesnica
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