JZ OŠ Marjana Nemca Radeče,
Šolska pot 5, Radeče
ENOTA VRTEC
objavlja

RAZPIS ZA VPIS OTROK (novincev) V VRTEC za šolsko leto 2019/20.
Vpis bo potekal od ponedeljka, 11. marca 2019 do vključno petka, 22. marca 2019.
VABIMO VAS, DA NAS V TEH DNEH OBIŠČETE MED 10.00 IN 11.00 IN SI SKUPAJ Z
OTROKOM OGLEDATE OBE ENOTI VRTCA.

Vlogo za vpis oddate vsi, ki nameravate vključiti otroka v vrtec tekom šolskega leta 2019/2020, ne glede na to, kdaj ga boste dejansko
vključili. Vlogo za vpis lahko dobite na spletni strani JZ OŠ Marjana Nemca Radeče http://jzosmn.radece.si/vrtec-radece/obrazci-in-vloge ali
v enotah BIBA BAJA in ČIRA ČARA. Vlogo za vpis lahko oddate osebno v obeh enotah vrtca ali pa pošljete po pošti na naslov: JZ OŠ Marjana
Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433 RADEČE,

od ponedeljka, 11. marca 2019 do vključno petka, 22. marca 2019.

Starši lahko vpišete otroke, stare od 11 mesecev dalje, če ne uveljavljate pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, do vstopa v
šolo (v skladu z Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17). Otroci bodo vključeni v oddelke prvega in drugega starostnega obdobja, kombinirane oddelke, oddelke
poldnevnega programa ter homogene ali heterogene oddelke. Posamezni program bomo izvajali, če bo prijavljeno zadostno število otrok.
V primeru, da bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu s posebnim sklepom odločala Komisija za sprejem otrok, ki jo imenuje
ravnateljica na podlagi 3. odst. 20. člena Zakona o vrtcih in Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Radeče (Uradni list RS, št. 66/08).
Starši oziroma zakoniti zastopniki otrok boste o rezultatih vpisa obveščeni na naših spletnih straneh, predvidoma do 31. maja 2019.
Za dodatne informacije lahko pokličete svetovalno delavko vrtca vsak dan, od 9.30 do 11.30, na številko 03 56 80 122 ali 070 337 302.
Vodstvo šole in vrtca

