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1843. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Radeče, Stran 4862.

Na podlagi 20. in 20.c člena Zakona 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 in 14/15 –  ZUUJFO),  Pravilnika o normativih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list  RS, št.  27/14),45. člena Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče (Uradni list RS, št. 104/99 in spr.) in 18. člena Statuta
Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1 in spr.) je Občinski svet Občine Radeče na 8. redni seji dne 18. 6.
2015 sprejel

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Radeče

1. člen

S tem pravilnikom se spremeni in dopolni Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Radeče (Uradni list  RS, št.  66/08,
56/10), v nadaljnjem besedilu: Pravilnik.

2. člen

Besedilo 3. člena Pravilnika se spremeni tako, da se na novo glasi:

»Vrtec  sprejema predšolske otroke od dopolnjenega enajstega meseca oziroma,  ko  starši  ne  uveljavljajo  več
pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.«

3. člen

Besedilo 5. člena Pravilnika se spremeni tako, da se na novo glasi:

»Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kolikor dopuščajo normativi za oblikovanje oddelkov.

Sprejem otrok se opravi praviloma do 31. maja za naslednje šolsko leto.

Med letom je mogoče vključiti otroke samo, če so prosta mesta.

Kolikor je v vrtec vpisanih dovolj otrok, vrtec v skladu s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje in ob soglasju ustanovitelja organizira nov oddelek.

Če vrtec med šolskim letom ne more sprejeti otroka v oddelek vrtca, o tem obvesti starše.

V primeru, da starši otroka izpišejo med letom, izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu.«

4. člen

Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:

»16.a člen

S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
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Če starši, ki podpišejo pogodbo, vrtca pisno ne obvestijo o izpisu otroka iz vrtca 15 dni pred predvidenim izpisom,
se šteje, kot da je otrok vključen v vrtec, na podlagi česar vrtec staršem izstavi račun v višini njihovega plačila.«

5. člen

Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 602-14/2015

Radeče, dne 18. junija 2015

Župan

Občine Radeče

Tomaž Režun l.r.

Na vrh

<< Nazaj
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