APLIKACIJA VASCO
WEB VRTEC (vrtec.vasco.si)
Spoštovani starši!
Končuje se enomesečno prehodno obdobje glede odjave otrok iz vrtca, ko je bila možna
odjava otrok še po starem (GSM, e-pošta, ustno sporočilo vzgojiteljicam…) ali po novem –
preko spletne aplikacije.
S 1. 12. 2017, bo možna odjava otroka izključno preko aplikacije WEB VRTEC.
Po tem datumu vzgojiteljice ne bodo več mogle vpisovati v aplikacijo odjav namesto staršev.
Lahko bodo le še označile otroke, ki jih starši ne boste pravočasno odjavili, pa jih dejansko
ne bo v vrtcu. V teh primerih stroški prehrane ne bodo odšteti. Celoten obračun se bo izvajal
na podlagi podatkov iz spletne aplikacije, zato je zelo pomembno, da starši redno in
pravočasno vpisujete odsotnost otrok. Imate tudi možnost napisati razlog odsotnosti, kar je
zelo pomembna informacija za obveščanje ostalih staršev v primeru pojava nalezljivih
bolezni, uši, glist….
Bliža se tudi počitniški teden, za katerega boste prav tako opravili morebitne odjave v
aplikaciji. Natančna navodila glede tega boste še dobili.
V aplikaciji so shranjeni tudi drugi pomembni podatki v zvezi z vašim otrokom in vrtcem
(plačila, veljavnost Odločbe o znižanem plačilu ipd.).
Preko aplikacije boste dobivali obvestila vrtca, ki se nanašajo na organizacijo dela vrtca in
delo posameznih skupin.
Prosimo starše, ki še niste oddali IZJAVE o uporabi aplikacije, da to storite najkasneje
v ponedeljek, 27.11.2017, da bomo vaše podatke lahko še pravočasno vnesli v bazo. Tiste,
ki ste že vpisani v bazo, pa aplikacije še ne uporabljate, pa pozivamo, da to čim prej storite.
Menimo, da je uporaba aplikacije korak naprej. Ni zahtevna za uporabo, nudi pa veliko
informacij na enem mestu in poenostavlja komunikacijo med starši in vrtcem.
To obvestilo je objavljeno tudi na spletni strani vrtca v zavihku »NOVICE«.
Hvala za razumevanje in sodelovanje.
Šenčur, 24.11.2017
Darja Marinšek,
pomočnica ravnateljice
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