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SpoStovani star5i!

V obdobju razglaiene epidemije koronavirusa v Republiki sloveniji, osebni vpis

otroka v vrtec ni moien.

Tako bomo VPIS V VRTEC CVEN, za Solsko leto 2020/21, izvedli drugaee.

starii izpolnite vpisno vlogo, ki jo najdete na spletni strani vrtca cven, pod

rubriko Dokumentacija in pod zavihkom Obrazci. lzpolnjeno vlogo skenirate in jo

poSljite na uradni elektronski naslov vrtca:

vrtec.cven@guest.arnes'si

ali oddate vlogo v poStni nabiralnik vrtca Cven oz. posljete po polti na naslov:

Vrtec Cven

cven 3c

9240 [iutomer

V vrtec vpisujemo otroke od dopolnjenega LL' meseca starosti do vstopa v 5olo;

mogoie pa jih je vpisati v celodnevni program vrtca.

Otroke, ki so bili vpisani v vrtec ie lansko'leto in vrlca ne obiskujejo, je za novo

iolsko leto 2020/21, potrebno ponovno vpisati.



le je za sprejem v vrtec ved prijav, kot je prostih mest, o sprejemu odloda

komisija za sprejem otrok. Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke, se

upoiteva Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti
nrerlialcLe vzonic

Ko bo otrok sprejet v vrtec, vas b tem obvestimo. Na informativnem sestanku

za starSe otrok novincev, ki je predviden v mesecu juniju, bomo posredovali

Pogodbo o doloiitvi medsebojnih pravic in obveznosti stariev in vrtca, kijo
sta15i izpolnite. V kolikor pogodbe ne podpiiete v dolodenem roku, se smatra/

da vlogo za vpis otroka v vrtec umikate.

Ob podpisu pogodbe za vkljuditev otroka v vrtec, se starSem zaraEuna 50 EUR

akontacije, ki se poraiuna prl poloinici, ob vkljuaitvi otroka. -e se vkljuditev

otroka ne realizira ob napovedanem datumu, se akontacija, kije po vsebini

vpladilo za resnost posla, stariem ne vraia. lzjema je poznejSa vkljuditev otroka

iz zdravstvenih razlogov (Sklep obdinskega sveta 5t. 151, 1. 6. 2016),

Pred vkliuditviio otroka v iavni'vrtec;

- lahko starli za otroka uveljavljate Vlogo za zniiano plaiilo vrtca, ki jo
predlo:ite v mesecu pred predvideno vkljuaitvijo otroka v vrtec, na

krajevnem pristojnem Centru za socialno delo

- je potrebno pri pediatru pridobiti zdravniSko potrdilo o zdravstvenem

sta nju otroka

Otrok pridne obiskovati vrtec z dnem, kije doloden v pogodbi in od takrat dalje

je moino postopno uvajanje otroka v vrtec.

Za vse informacije sem vam na voljo na telefonski itevilki 041 445 589 -Marjeta

ali na elektronskem naslovu vrtca

Prosimo, da izpolnjene vpisne liste poSljete in predloiite do petka, Lo.4.2o2o.

V upanju na vse dobro in zdravo, vas lepo pozdravljamo.

Pomodnica ravnatelja

Marjeta Zmazek, l.r.
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