
 

       

                                           ПОШТОВАНИ  СУГРАЂАНИ, 

Због одлуке о проглашењу ванредног стања  у Републици Србији и одлуке о прекиду 

рада свих предшколских установа , желимо да вас обавестимо о мерама које смо предузели 

и активностима које  планирамо, у наредном периоду.Пратећи Упутства Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја(од 18.03.и 23.03.2020.године),обавештавамо Вас 

1.У Установи је дежурни телефон 063/663-418 свим радним данима у периоду од  09 до 17 

часова. Позивом на њега можете добити све информације  , везане за  уписа деце у ПУ „Бајка“ 

у Ивањици, као и пријаве на ,,тзв.листу чекања . Упис деце у Установу ће, из техничких разлога, 

бити одложен до даљњег,о чему ћете бити благовремено обавештени на нашем сајту 

 www.vrtic-ivanjica.co.rs 

2.Информације везане за уплате дуга, као и информације о начину уплате, родитељи могу добити 

од благајника свакога понедељка у периоду од 10 до 12 часова на телефон 662-796. 

3.Странкама је за време ванредног стања строго забрањен улазак у Установу.  

4.Просторије сва три објекта су детаљно очишћене и дезинфиковане у периоду од 16.03. 

20.03.2020.године. 

5.Храна која је затечена у кухињским магацинима, предата је  Црвеном крсту Ивањица, као помоћ 

најугроженијим породицама. 

6.Васпитачи и медицинске сестре-васпитачи су формирали Viber групе са родитељима деце, из 

својих група, путем којих ће их благовремено обавештавати  о предлозима активности, 

материјалима и начинима реализовања, а у циљу лакшег анимирања деце и стварања позитивне 

атмосфере у породици, за време ванредног стања. У рад група су укључени и стручни сарадници 

наше Установе. Васпитно и стручно особље ради од куће и на групе им можете слати предлоге, 

сугестије, као и доказе рада са децом у виду фотографија и снимака,изјава итд.... 

За почетак, предлажемо да погледате препоруке UNICEF-а на следећем линку 

https://www.unicef.org/serbia/medija-centar/vesti/kako-razgovarati-sa-detetom-o-pandemijinovog-



korona-virusa-covid-19 које вам могу бити значајне за превладавање стресних ситуација и на који 

начин можете разговарати са дететом о актуелној пандемији вируса корона. 

Хвала вам на разумевању и стрпљењу! Будите позитивни, уживајте у времену које 

проводите са својим породицама! Поштујте препоруке Владе србије! Водите рачуна о хигијени! У 

нади и жељи да се што пре видимо, да сви заједно будемо здрави и уживамо у животу, воли вас 

ваша ПУ „Бајка“.    И МОЛИМО ВАС   - 

 ОСТАНИТЕ       КОД           КУЋЕ     
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