ENOTA VRTEC

POMEMBNE INFORMACIJE OB VPISU V VRTEC
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši
ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z
dela.
Vrtec najmanj enkrat letno, praviloma v mesecu aprilu, objavi javni vpis novincev za
tekoče šolsko leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico.
Vloga za vpis je dostopna na spletni strani vrtca in na upravi vrtca.
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav vse leto, če so v
oddelkih prosta mesta.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o njihovem sprejemu
Komisija za sprejem otrok v vrtec.
Šteje se, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve
poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
Otrok je vključen v vrtec s podpisom pogodbe med vrtcem in starši.
Vlogo za subvencijo za znižano plačilo vrtca oddajte na pristojnem centru za
socialno delo na obrazcu enotne vloge za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev v mesecu preden otrok začne obiskovati vrtec.
Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o
zdravstvenem stanju otroka.
Starši lahko na posebnem obrazcu Izjava za izpis, izpišejo otroka iz vrtca. Izjavo za
izpis morajo starši posredovati v tajništvo najkasneje 30 dni pred izpisom otroka iz
vrtca.
Če starši pisno ne izpišejo otroka, jim šola izstavlja račune do konca šolskega leta, do
31. 8. v koledarskem letu.
Ceno programa vrtca določi občina. Izračunana je na podlagi višine stroškov dela
zaposlenih v vrtcu, stroškov materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in
stroškov živil za otroke.
Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v
Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po
lestvici (77 %).
Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim
je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Za vsakega nadaljnjega
otroka pa so oproščeni plačila vrtca.

