Na podlagi 20., 20.a,20.b, 20.c 61ena Zakona o vrtcih (U「adn=ist RS, st. 100IO5 ‑ uradno

P「e6iS6eno besediIo, 25/08, 98/09 ‑ ZiUZGK, 36/10, 62/10 ‑ ZUPJS, 94/10 ‑ ZiU, 40/12 ‑
ZUJF, 14/15 ‑ ZUUJFO in 55/17) je direktor Janez Kompa「e (Za uStanOVitelja), dne
15.2.2019 sp「写jel:

PRAVILNIK O SPREJEMU OTROK V MIKLAVZEV VRTEC

1〇

割en

/ V虞ec vpISuJe in SPrejema p「edfoIske ‑Ot「Oke v臆SV句e臆Prog「ame臆na臆POdIagi vIog za ‑VPis
in sp「ejem ot「Oka v vrtec (V nadaljevanju: VIoga) in prostih mest vse Ieto.

/ Vrtec lahko sp「句me otroka, ko je dopolnil starost enega Ieta oziroma, ko je dopoInil
StarOst najmanj enajst mesecev, 6e sta「§i oziroma skrbniki (V nadaijevanju二Sta「§i) ne

uveijav圃O Ve6 pravice do star§evskega dopusta v obliki poine odsotnosti z dela.
/ P「istQjni center za socialno de10 POSreduje vrtcu, na njegovo zahtevo, POdatke o
izteku p「avice sta「§evskega dopusta v obIiki poIne odsotnosti deIa za starSe otrok, ki

SO OddaIi v10gO Za VPis otroka v v再ec.

2.引en
Vrtec n争jmanj enk「at ietno o功avi javni vpis novincev, Javni vpis p「aviioma objavi v mesecu
feb「uarju/ma「cu za nasIednje §oIsko Ieto言n sice「 na svQji spIetni strani te「 v 10kaInih

S晦dstvih javnega obve§6a巾a.

3. elen
Sta「§i vpi§ejo ot「Oka tako, da oddajo vIogo na predpisanem ob「azcu. VIogo odda eden od
Star§ev, do 31 , marCa, Za SPrejem v septemb「u tekoeega Ieta.

4. elen
Vrtec mo「a na svqjih spletnih straneh o助avit=nformac時O §teviIu mest, ki jih zagotavlja za

P「ed§oIske ot「oke, 0 §tev冊p「ostih mest, ki so sta「§em na voUo言n podatek o predvideni
6akaIni dobi, ki p「edstavUa 6as od vpisa ot「oka v vrtec do moZnost巾egove vk叫6itve v
P「Og「am VrtCa.

5.引en
/ Kadarje v vrtcu dovoIj p「OStih mest, Od†oきa o sp「ejemu ot「Ok pomoenik direkto巾a ‑
St「Okovni vodja vrtca aii od巾e poobla§6ena oseba, Sice「je za to pristqjna komisija (V

nadaIjevanju: komis時).
/ V primeru, ko o sprejemu otrok odlo6a komisija, VrteC Sta「Sem dodeli緬ro otroka.
Sta「§i vklju6ijo otroka v vrtec s l. septembrom teko6ega leta ozi「Oma naSIednji dan,

ko ot「ok dopolni starostni pogqi za vk匝6itev v vrtec ozi「oma nasIednji dan po poteku

Sta「§evskega dopusta, 6e je b旧e‑ta POda峰an, Ot「Oka s posebnimi pot「ebami sta「§i

Vklju6ijo v vrtec z dnem, kj je doio6en v odIo6bi o usmeritvi otroka v vrtec.
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/ Komisijo ime両e di「ektor vrtca Za mandatno obdope stirih let.

/ Komisijo sestaVljajo:

‑ POmO緬k direkto巾a ‑ st「Okovni vodja vrtCa
‑ Predstavnik st「okovnih deIavcev VrtCa・

/ 6軸komisije izmed sebe izvongo Predsednika komisije

ki vodi delo komisife・

/ Komisija se mO「a Sestati nalkasneje v 15 dneh po izteku roka za p「ijavo vPisa ot「Ok"

Javnost je p「i od‑o6anju komisife izklju6ena・ Prisotni so lahko samO細面komisije.

/ Na seji se pi§e zapisnik同mora VSebovati:

̲ ime in sedeZ vrtca, per komisija deIuje,
‑ kr帥atum in u「a S垂komisije‑ na kateri se od‑o6a o spr*mu Ot「Ok v vrteC,

一kratek potek postOPka z naVedbo listin

ki so podlaga za Odlo6anje

(POdatki o predvidenem ste湘u p「Ostih mest PO Oddelkih s l. 9. teko6ega koleda「Skega leta,
skupno §tevilowseh v‑og za vPis ot「oka v vrteC in prednostni vrstni red)

一SP「句ete sklepe komis句e.

/ Zapisnik podpi§e p「edsednik komisije"

/ Zapisnik je potrebno h「aniti v dokumentaCiji v崎Skladno z veljavnimi preく坤S主

/ Komisija od‑o6a po do‑o6bah skr蝉nega ugOtOVitvenega POStOPka

do106enega v

zakonu, ki u「軸SPIo緬up「avni postoPek.
/ Ce starst oddajo nepOPO‑no vIogo a陸e vrteC Za「adi uporabe k「iterijev za SPr*m

potrebuje 5e druge POdatke

lahko sta「§e pozove k odp「avi poma棚VOSti ali

悪霊露盤謹豊島畿豊諾霊謹話u
/雑器器笹船一豊艶悪霊懐轟豊詐
otroka odlo6i na pOdlagi podatkov判ih vsebuje vioga"

nepravilnost POdatkov, naVede軸V V‑og朝O6i na pOdlagi podatkov, PridobIjenih pri
uprav‑javcih zbi「k osebnih podatkov.

ぐ

9〇割en

/ Komisija doIoei na podIagi k「iterUev p「ednostni v「stni 「ed tako, da 「azvrsti vse vpisane

OtrOke po doseZenem割eviIu to5k, Od najvi§jega do najni羊jega §tevila. Ot「oci se
VkIju6ujejo v vrtec s p「ednostnega v「stnega 「eda giede na sta「ost in prosto mesto v

POSameZnem OddeIku te「 gIede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.

/ Vrtec v osmih dneh po s部komisue. glede na §tevilo prostih mest po posameznih
Oddelkih in enotah v直ca in v skIadu s p「ednostnim vrstnim redom, Odlo6i, koliko otrok

bo sprejetih v vrtec.
V

Ot「oci, ki niso sp「?jeti v vrtec, Se V SkIadu s prednostnim v「stnim redom uv「stijo na

6akalni seznam,
/ V巾ec izda v osmih dneh po seji komis時Prednostni v「stni red, iz kate「ega izhaja
SeZnam SP「ejetih ot「Ok in 6akalni seznam, ki se oPjavi na ogfasni desk上

/ Seznam sp「ejetih otrok vsebuje naslednje podatke:

‑ Sif「o otroka,

細割eV=o to軟po posameznih k「iterijih za vsakega otroka,
‑ datum vklju6itve ot「oka v vrtec,

‑ SPO「O6i10 Star§eml da bodo po kon6anem vpisnem postopku pozvani k skIenitvi pogodbe z

/ 6akalni seznam otrok vsebuje nasied巾e podatke:
一割f「o otroka,
‑ steVi10 tO6k po posameznih k「ite「ijih za vsakega ot「oka,

‑ SPOrO6iIo star§em, da lahko za「adi zav「nitve sp「ejema ot「oka v vrtec, V 15 dneh po v「o6itvi

Obvesti喜a v skiadu s tem zakonom, vio却O V VrteC ugOVO「,

‑ rok veijavnosti 6akaInega seznama.

10.朝en
/ V巾ec po削e sta「§em v osmih dneh po s部komisije obvestiIo z izpisom vseh
POdatkov iz seznama sp「ejetih otrok aIi 6akaInega seznama za njihovega ct「oka z

navadno postno po§叩ko.
/ Zope「 obvestilo iz p「〔痔njega odstavka o prednostnem v「stnem 「edu Iahko star§i v 15
dneh po vro6itvi obvestila vIo却O ugOVOr na naSIov direkto巾a vrtca, ki o ugovoru

Odio6i najkasneje v 15 dneh po p「ejemu ugovora v skIadu z zakonom, ki u「eja
POd「o句e p「edSoIske vzgQle, in S Smiseino upo「abo zakona, ki u「eja spio§ni up「avni
POStOPek・ Ugovor se Iahko vioZi zaradi nep「av=nega upo割evanja k「iterijev. Ugovor
na krite「申n teZo posameznega k「ite「ija ni dopusten.

11,61en
/ Ko je v vrtcu od看o6eno o vseh ugovo「jh sta「§ev zoper obvestiIo o prednostnem
VrStnem redu otrok, VrteC Sta「§em otrok, ki so sprejeti v vrtec, PO削e poziv k skIenitvi

POgOdbe o medsebqinih pravicah in obveznostih med vrtcem in sta「§i. V pozivu vrtec

izrecno navede, da se steje, da so sta「§i umak輔vIogo za vpis ot「oka v vrtec, 6e v

15 dneh od v「o6itve poziva ne podpi軸O POgOdbe z vrtcem,

3

/ V primeru iz prasnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe sta「§e

naslednjega ot「Oka po vrstnem redu iz 6akaInega seznama. S podpisom pogodbe
med vrtcem in sta「§i se §teje, da je otrok vkIju6en v v巾ec.

/ Vrtec o vpisu in vkIju6itvi otroka obvesti tudi ob6ino zavezanko za p「a刷o,

譜等薄墨討議器器罰菩提霊嵩よこ盤詰認諾露盤
na po§to.

13.elen
/ P「ednost p「i sp「ejemu v v巾ec ima, na POdIagi odlo6be p「istojnega o喝ana, Ot「Ok s
POSebnimi pot「ebamj, Prednost pri sp「ejemu ima tudi ot「ok, Za katerega sta「§i

P「edlo却O mnenje cent「a za socialno deio o ogroZenosti za「adi sociaInega poio車ja
druZine, Mnenje o ogroZenosti otroka zaradi socialnega poioZaja druZine mo「a

VSebovati navedbe, da je d「uZina v skiadu s p「edpisi, ki u「ejajo socialno vamost
OZiroma poIo群j druZine, Ob「avnavana kot socialno ogroZena druZina s st「ani centra
Za SOCia漢no deIo, karje 「azvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo cent「i za socia†no

del0.
/ Komis時OdIo6a o sp「ejemu ot「ok v vrtec na podiagi nasied申h kriterijev:

IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK
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/ VIoge se to6kujejo tako, da se p「i vsakem k「ite「叫ki je izpolnjen, dodeli p「ipadajo6e
§teviio to6k,

/ 6e dva aIi ve6 0trOk doseZeta enako §tevilo to6k, komisija p「i doIo6itvi prednostnega

VrStnega reda uposteva nasiednja dodatna kriterija po tem zaporediu:

1. starost ot「Oka ‑ P「ednost ima starejSi otrok,

2. datum oddane p「ijave賀Prednost ima otrok, katerega p「時Va je bi看a p「句Oddana.

14。劇en
Star引lahko otroka kada「koii trajno izpi拘O iz vrtca, lzpisani otrok nima prednosti p「i

POnOVnem SP「ejemu v vrtec.困avo o izpisu ot「Oka iz v巾Ca mO「ajo star引izpolniti v 「Oku 15置ih
dni p「ed Zeijenim datumom izpisa.

15.朝en

6Ianom st「okovne komisije p「eneha mandat z iztekom dobe, Za katero je bila imenovana, Po
izteku mandata se imenujejo 6Iani na na6in in po postopku, doIo6enim s tem p「avilnikom・

16.朝en
Z uveIjavitvijo tega prav冊ka p「eneha veIjati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, ki ga je 4.

ma「Ca 201 1 sp「ejel di「ektor MikIavZevega vrtca Logatec.

Logatec, 15.2.2019

Janez Kompa「e
di「ektor

