Polzela, 14. 12. 2015
Št.: ………………….

NASLOV:

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

PRAVNA PODLAGA:

3. odstavek 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS št.
100/05-UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS,
94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 23. alineja
2. odstavka 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št.
78/13 in Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne
objave, št. 3/15)

PREDLAGATELJ:

Jože Kužnik, župan

PREDLOG
Na podlagi 3. odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 23. alineje 2.
odstavka 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 78/13 in Polzelan, poročevalec Občine
Polzela - Uradne objave, št. 3/15) je Občinski Svet Občine Polzela na …. redni seji ………….. sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 12/11 in 3/2013), se spremeni 3. člen tako,
da na novo glasi:
»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. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za
vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni CSD posreduje podatke o izteku pravice do
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec (v nadaljevanju: vloga) na
predpisanem obrazcu.
Vlagatelja sta lahko oba starša oz. eden od staršev ali skrbnik otroka, vlogo pa s podpisom potrdita
oba starša oz. skrbnik (v nadaljevanju: vlagatelj).
Vloge dobijo starši na sedežu vrtca in na spletni strani vrtca.
Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti. Če vlagatelj odda vlogo v času javnega
vpisa novincev, vrtec najkasneje v osmih dneh po prejemu vloge vlagatelja pisno obvesti o prejemu
vloge in šifri, pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok.«

2. člen
V 4. členu se 1. odstavek spremeni tako, da na novo glasi:
»Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še
dodatne podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po
elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. V primeru, da vrtec pridobi dodatne
podatke, se o tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu
otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga. »

3. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da na novo glasi:
»Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali oseba, ki jo pooblasti
ravnatelj.

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem
otrok.
Komisija obravnava vloge za sprejem otrok po zaključku javnega vpisa novincev, predvidoma v
mesecu maju. Komisija na podlagi prispelih vlog določi seznam sprejetih otrok in starše pisno obvesti
o roku za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, o datumu
vključitve otroka v vrtec in o obveznosti staršev, da ob vključitvi otroka v vrtec predložijo potrdilo
pediatra o zdravstvenem stanju otroka in o predložitvi odločbe o usmeritvi, če se sprejema otroka s
posebnimi potrebami. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, so uvrščeni na prednostno čakalno listo. »

4. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da na novo glasi:
»Vloge, ki jih starši oddajo po zaključenem javnem vpisu za tekoče šolsko leto, vključno s prvim dnem
po poteku javnega vpisa, se uvrstijo na kronološki čakalni seznam. Otroci se razvrščajo na kronološki
čakalni seznam glede na časovno zaporedje vpisa, sprejemajo pa se glede na doseženo število točk.
Prednost pri sprejemu imajo otroci s prednostnega čakalnega seznama.
Vrtec v 15. dneh po prejemu vloge starše pisno obvesti o prejemu vloge in šifri, pod katero se vodi
njihov otrok. »
5. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da na novo glasi:
»Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca z izpisnico, ki jo dobijo v upravi oz. na spletni strani vrtca.
Otroka se trajno izpiše iz vrtca v letu, v katerem bo otrok vključen v osnovno šolo.
Starši lahko otroka trajno izpišejo iz vrtca, kadar koli to želijo skladno z naslednjimi odpovednimi
roki:
- zaradi izstopa iz zdravstvenih razlogov ob predložitvi zdravniškega spričevala brez
odpovednega roka,
- zaradi prestopa v drug vrtec 14-dnevni odpovedni rok do 1. ali do 15. dne v mesecu,
- zaradi vstopa v šolo 30-dnevni odpovedni rok do 1. ali do 15. dne v mesecu ,
- drugi razlogi 30-dnevni odpovedni rok do 1. ali do 15. dne v mesecu.«

6. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu
Občine Polzela.

Št.: …………..…….
Polzela, ……….…..

Jože Kužnik
Župan

O b r a z l o ž i t e v:

Osnovna šola Polzela, enota vrtec je podala predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o sprejemu
otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 12/11 in 3/2013). Pravilnik ureja postopek sprejema in vpisa otrok,
sestavo in delo komisije, kriterije za sprejem, postopek izpisa otrok iz vrtca ter ostale določbe.
Pri vpisu in izpisu otrok v vrtec, so se pokazale določene pomanjkljivosti v pravilniku, zato se
predlaga, da se pravilnik v 3., 4., 5., 14. in 15. členu dopolni oz. spremeni. S spremembami in
dopolnitvami so dana točna in jasna navodila glede oddaje vloge za sprejem otrok v vrtec, natančno se
definira prednostna čakalna in kronološka lista ter natančno se definirajo roki glede trajnega izpisa
otroka iz vrtca.
Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec je na svoji seji
obravnaval tudi Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.

Občinskemu svetu se predlaga, da poda soglasje k spremembam in dopolnitvam Pravilnika o
sprejemu otrok v vrtec, kot izhaja iz predloga.

Pripravila:
Jerneja Svetko
Višja svetovalka za družbene zadeve

