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Spoštovani starši! 

V zvezi s kriznim stanjem, ki ga je razglasila madžarska vlada in povezanimi pravnimi predpisi 

vam posredujemo naslednje informacije o poteku pouka v izobraževalnih ustanovah v 

upravljanju Državne slovenske samouprave, torej v Dvojezični osnovni šoli Jožefa Košiča 

(9985 Gornji Senik, Cerkvena pot 10/1)  v Vrtcu (9985 Gornji Senik, Cerkvena pot 5 oziroma 

Sakalovci, Glavna cesta 120) ter v Dvojezični osnovni šoli Števanovci (9982 Števanovci, 

Glavna cesta 117) in Vrtec (9982 Števanovci, Glavna cesta 84):  

V zvezi s šolskim poukom  

Na osnovi vladnega sklepa 1102/2020. (III. 14.), ki od (ponedeljka) 16. marca 2020 odreja nov 
red dela v javnih in strokovnih izobraževalnih ustanovah, učenci ne morejo obiskovati 
izobraževalnih ustanov in v veljavo stopa nov digitalni učni red, ki se izvaja zunaj razredov.  
 
V skladu z navedenimi učenci ne smejo v šole, kar velja tudi za oskrbo s prehrano v 
izobraževalnih ustanovah.  
 
Od (ponedeljka) 16. marca 2020 se učencem v okviru javne prehrane kosilo zagotavlja: 
- na Gornjem Seniku iz kuhinje lokalne samouprave (9985 Gornji Senik, Cerkvena pot 7) 
- v Števanovcih iz stavbe župnišča (9982 Števanovci, Glavna cesta 116)  
in sicer v posodo za prenašanje hrane od 10.30 do 12. 30. ure. 
 
Nadalje prosimo starše, ki zaradi spremenjenega novega reda pouka ne želijo šolske prehrane 
za svojega otroka, naj to na običajen način sporočijo 16. marca 2020 (ponedeljek) do 10. ure.   
 
Obveščamo starše, da bo pristojni območni center šolskega okoliša v upravičenih primerih, ob 
delavnikih organiziral dnevno varstvo za manjše skupine otrok, učencev.  
 
Šolsko opremo, ki je ostala v ustanovi, lahko po predhodnem dogovoru vzamete od 17. marca 
2020 (torek).   
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Navodila za delo v vrtcu  
 
V zvezi s kriznim stanjem, ki ga je razglasila madžarska vlada in povezanimi pravnimi predpisi 
ter na osnovi dogovora z župani pristojnih samouprav, Državna slovenska samouprava, kot 
upravljavka Dvojezične osnovne šole Jožefa Košiča (9985 Gornji Senik, Cerkvena pot 10/1)  in 
Vrtca (9985 Gornji Senik, Cerkvena pot 5 oziroma Sakalovci, Glavna cesta 120) ter Dvojezične 
osnovne šole Števanovci (9982 Števanovci, Glavna cesta 117) in Vrtca (9982 Števanovci, 
Glavna cesta 84) 

se od 17. marca 2020 (torek) odreja začasno zaprtje vrtca 
 

 
Prosimo starše, da 16. marca 2020 (ponedeljek) 

v ustanove Dvojezična osnovna šola Jožefa Košiča (9985 Gornji Senik, Cerkvena pot 
10/1)  in Vrtec (9985 Gornji Senik, Cerkvena pot 5 oziroma Sakalovci, Glavna cesta 
120) ter Dvojezična osnovna šola Števanovci (9982 Števanovci, Glavna cesta 117) in 
Vrtec (9982 Števanovci, Glavna cesta 84)T  

pripeljejo le tiste otroke, za katere tega dne nikakor drugače ne bodo mogli poskrbeti.  
 
V času, ko bo vrtec zaprt, odsotnost ne šteje za neopravičeno! 
Izpostave bodo varstvo za manjše skupine otrok zagotovile le v izjemno upravičenih primerih, 
ko ne bo druge rešitve za varstvo otroka.  
 
Podobno, kot v šolskih ustanovah, se prehrana tudi v vrtcih od ponedeljka zagotavlja na zgoraj 
navedenih krajih in le s posodo za prenos hrane in sicer od ponedeljka, ob delavnikih me 10.30. 
in 12.30. uro (oziroma v Sakalovcih iz kuhinje samouprave, na naslovu Glavna cesta 120).  
 
Prosimo starše, ki ne želijo šolske prehrane za svojega otroka, naj to na običajen način 
sporočijo 16. marca 2020 (ponedeljek) do 10. ure.   
 
Gornji Senik, 15. marec 2020  
 
Zahvaljujemo se vam za razumevanje:  
 

Karel Holec  
predsednik Državne slovenske samouprave  

 
Ildikó Doncsecz Treiberné  
ravnateljica     
Dvojezična osnovna šola in vrtec Jožefa Košiča 
 

Lajosné Holecz  
ravnateljica 
Dvojezična osnovna šola in vrtec Števanovci 


