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PROTOKOL PRIJAVE UČENCEV V CIRIUS VIPAVA
-

ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA (OPB) (do 16.30)
POPOLDANSKO VARSTVO (16.30 – 20.00 ure)
NA NOČITEV
VIKEND VARSTVO

Starši, ki potrebujejo za svojega otroka vključitev v oddelek podaljšanega bivanja,
popoldansko varstvo, nočitev ali namestitev v času vikenda, potrebo najavijo:
na elektronski naslov:
 nocitev.varstvo@cirius-vipava.si
ali na telefonski številki:
 05 36 55 202 (svetovalna delavka)
 031 330 407 (zdravstvena nega)
VLOGA STARŠEV:
1. Potrebo po vključitvi v oddelek OPB in popoldansko varstvo starši najavijo vsaj en
dan prej.
2. Nočitev starši najavijo vsaj dva delovna dneva prej (npr. ponedeljek za sredo).
3. Vikend varstvo najavijo najkasneje do srede v tekočem tednu.
Najavo iz naslova nocitev.varstvo@cirius-vipava.si prejme vodja zdravstvene nege, zdravstveni
administrator, svetovalna delavka, pomočnica ravnatelja.

VLOGA STROKOVNIH DELAVCEV:
1. OPB IN POPOLDANSKO VARSTVO
Potrebo po vključitvi v OPB in POPOLDANSKO VARSTVO (PV) ureja pomočnica ravnatelja. Ta
razporedi učenca v ustrezen oddelek, obvesti učitelja OPB ali vzgojitelja v PV, razrednika, vodjo
kuhinje in računovodstvo. Povratno informacijo staršem poda pomočnica ravnatelja.
2. NOČITEV
Vodja zdravstvene nege preveri ali imamo v Centru dovolj kapacitete za namestitev (proste
postelje) in potrdi nočitev svetovalni delavki.
Svetovalna delavka posreduje odgovor staršem, razredniku, vodji kuhinje, zdravstveni
administratorki in v računovodstvo.
3. VIKEND VARSTVO
Svetovalna delavka obvesti ravnatelja, vodjo zdravstvene nege, pomočnici ravnatelja, vodjo
kuhinje, računovodstvo, vodjo pralnice, čistilke in poda povratno informacijo staršem.
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NAVODILA IN POJASNILA:
OPB in POPOLDANSKO VARSTVO
1. Možnost vključitve učenca v OPB je do 16.30 zagotovljena brezplačno, po tem času
pa se obračuna po veljavnem ceniku.
2. Razrednik posreduje informacijo o funkcioniranju učenca, učitelju OPB ali vzgojitelju v
vzgojni skupini. Informacije o posebnostih učenca (prehrana, počitek, učinkoviti
pristopi, prosti čas,…) pripravi razrednik in jih vloži v mapo, ki se hrani v zbornici.
3. Razrednik posreduje informacijo kdaj in v spremstvu koga gre učenec domov.

NOČITEV in VIKEND VARSTVO
1. Nočitev vključuje varstvo, nego, večerjo in spanje in se obračuna po veljavnem ceniku
sprejetem na svetu Centra.
2. Starši v pisni obliki posredujejo razredniku vse pomembne informacijo o otroku.
Razrednik informacijo posreduje vsem sodelujočim strokovnim delavcem.
3. V primeru izrednih situacij lahko starši pokličejo kadarkoli na tel. št.: 05 36 55 211 ali
031 330 407, kjer informacijo medicinska sestra zabeleži v raport in poskrbi za
namestitev učenca in upošteva protokol.
4. V primeru vključitve predšolskega otroka, razrednik pripravi pisno informacijo o otroku,
ki vključuje vse pomembne informacije o otroku (prehrana, počitek, učinkoviti pristopi,
prosti čas,…) in jih vloži v mapo, ki se hrani v zbornici. Informacije se po potrebi glede
na spremembe dopolnjuje.
5. Izvajanje varstva v času vikenda in počitnic se izvaja v kolikor je prijavljenih
6 ali več učencev.

Pripravile: Tina Kodelja, Jerica Medvešček Vukoje, Martina Žnidaršič, Ana Bajc, Monika
Kariž, Mateja K. Černe

Datum: 7. 9. 2020
v. d. ravnatelja:
Alojzij Adamič

