VPIS V VRTEC
Starostni pogoj za sprejem otroka v vrtec je starost
otroka 1 leto oz. dopolnjenih najmanj 11 mesecev,
če starši ne uveljavljate pravice do starševskega
dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (20. člen
Zakona o vrtcih).
Vloga za vpis v vrtec je objavljena na spletni strani
šole/vrtca, lahko pa jo dobite tudi v obeh enotah
vrtca in v tajništvu šole.
V 15-ih dneh od oddaje Vloge za vpis v vrtec morate
plačati akontacijo v višini 50€. Akontacija bo
poračunana v mesecu oktobru. V kolikor starši ne
pripeljete otroka v vrtec na dogovorjeni dan, ki je
določen v pogodbi, dano akontacijo izgubite.

SPREJEM OTROK V VRTEC
Po vpisu boste starši vseh otrok, ki bodo v vrtec
sprejeti, dobili v podpis pogodbo o sprejemu v
vrtec.
Povabljeni boste tudi na informativni roditeljski
sestanek, na katerem vas bomo seznanili, v katero
skupino bo otrok vključen in kateri vzgojiteljici
bosta skupino vodili.

STIKI
OSNOVNA ŠOLA DORNBERK
Gregorčičeva 30 a, Dornberk

 05 301 91 00
e-mail: os.dornberk@guest.arnes.si
spletna stran šole/vrtca:
http://www.os-dornberk.si/
Ravnateljica: Dragica Vidmar
 05 301 91 02
031 703 278
Pomočnica ravnateljice: Irena Humar Kobal
 05 301 91 03
031 724 080

za šolsko leto 2017/2018

VRTEC DORNBERK
 05 301 91 04
051 237 705

VPIS MED LETOM
Vpis med letom je možen glede na prosta mesta.
Med letom se akontacija ne plačuje.
Prednost pri vključitvi v program vrtca v določeni
enoti imajo tisti otroci, ki se bodo prej vključili v
program, ne glede na datum oddaje vloge za vpis v
vrtec.

ZDRAVNIŠKI PREGLED
Otroci morajo pred vstopom v vrtec opraviti
zdravniški pregled in pridobiti zdravniško potrdilo,
da se lahko brez škode za svoje zdravje in zdravje
drugih otrok vključijo v vrtec. Zdravniško potrdilo
morate starši dostaviti vzgojiteljici najkasneje ob
prvem prihodu v vrtec.

Vodja vrtca: Marjana Turk
VRTEC PRVAČINA
 05 301 63 20
041 204 595
Vodja vrtca: Tanja Furlan
*****

OD 3. 4. 2017 DO 5. 4. 2017
Vrtec Dornberk in Vrtec Prvačina
april 2017

POSLOVANJE VRTCA
Obe enoti poslujeta glede na potrebe po varstvu.
Vrtec Prvačina posluje od 6.30 do 16.00, Vrtec
Dornberk pa od 6.30 do 16.30.
V kolikor pridete starši iskat otroka v vrtec po
končanem poslovnem času vrtca oziroma po
preteku otrokovih devetih urah bivanja v vrtcu, se
vsaka začeta ura zamude zaračuna po ceni, ki znaša
8 €.
V predprazničnih dneh, med jesenskimi,
novoletnimi in zimskimi počitnicami, obiskuje vrtec
manj otrok. Glede na število prijavljenih otrok
organiziramo varstvo v eni ali v obeh enotah.
V primeru, da bi bilo v enoti vrtca občasno prisotnih
manj kot 5 otrok, se te otroke, v dogovoru s starši,
za določen čas prerazporedi v najbližjo enoto na
območju Mestne občine Nova Gorica. Vrtci so pri
razporejanju otrok in organizaciji oddelkov
avtonomni.

PROGRAMI
Pri vpisu otrok v vrtec lahko starši izbirate med
dvema programoma:
 DNEVNIM PROGRAMOM, ki traja v času
poslovanja vrtca in
 POLDNEVNIM PROGRAMOM, ki traja do
13.00.

PLAČEVANJE OSKRBNINE
Cene programov vrtca sprejema Mestni svet
Mestne občine Nova Gorica.
Starši lahko uveljavljate pravico do znižanja plačila
vrtca. Obrazec Vloga za uveljavitev pravic iz javnih
sredstev je objavljen na spletni strani šole/vrtca,
lahko pa ga kupite tudi v knjigarni. Vlogo oddate na
pristojnem Centru za socialno delo (v občini, kjer
ima otrok stalno bivališče) en mesec pred mesecem
vstopa otroka v vrtec. Center za socialno delo se
nahaja v Novi Gorici, Delpinova 18 b (Eda center)
tel. 05/330 29 00.

Če vloge za znižano plačilo vrtca ne boste oddali,
boste plačali račun v višini najvišjega dohodkovnega
razreda po lestvici 24. člena Zakona o uveljavitvi
pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/2010).
Pravica do znižanega plačila pripada od prvega dne
naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v
primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred
pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši
vlogo oddali najkasneje na dan vključitve v vrtec, ko
jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem
dejanske vključitve otroka v vrtec.
Oskrbnina se plačuje za pretekli mesec preko trajnika
ali s položnico.
Pri izračunu oskrbnine se upošteva število dni, ko je
bil otrok prisoten v vrtcu. V primeru odsotnosti se
cena programa zniža za stroške neporabljenih živil z
upoštevanjem dejanskih delovnih dni, če starši o
otrokovi odsotnosti obvestite vrtec najkasneje do
8.00 prvega dne otrokove odsotnosti.
Starši otrok, za katere je MONG po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo
poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, lahko
uveljavljajo več olajšav, med njimi financiranje
začasnega izpisa v poletnih mesecih ter financiranje
daljše odsotnosti zaradi bolezni. Obe olajšavi veljata
le za prvega otroka, če je istočasno več otrok v
družini vključenih v vrtec.

VRTEC POLETI
 V poletnih mesecih lahko uveljavljate začasen izpis
tisti starši, ki imate stalno prebivališče v Mestni
občini Nova Gorica in sicer za čas od 1. 7. do 31. 8.
za izbranih najmanj 10 in največ 44 zaporednih
koledarskih dni. Začasen izpis se lahko koristi v
enem ali dveh sklopih. Med začasnim izpisom
starši plačate 50% dohodkovnega razreda,
določenega na podlagi Zakona o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev. Izpis ste dolžni pisno
napovedati najmanj 5 delovnih dni pred prvim

dnem odsotnosti, vlogo oddate v tajništvu šole.
Olajšave ne morejo koristiti starši za šoloobvezne
otroke, ki v nepretrganem trajanju v obdobju od 1. 7.
do 31. 8. oz. v avgustu ne obiskujejo vrtca in se s
septembrom všolajo.

ODSOTNOST ZARADI BOLEZNI
Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca, ste starši
oproščeni plačila vrtca za vsak obračunski dan, ki
presega 10 zaporednih obračunskih dni odsotnosti
otroka.
MONG sofinancira plačilo staršev za največ 60
obračunskih dni v koledarskem letu, in sicer pod
naslednjimi pogoji: po koriščenju sofinanciranja 30
obračunskih dni se sofinanciranje lahko izjemoma
odobri še za največ dodatnih 30 obračunskih dni v
koledarskem letu, a le po predhodnem soglasju uprave
vrtca in sicer pod pogojem, da za izbrano obdobje in
izbrano enoto vrtca ni izražen interes po vključitvi
drugih otrok, kar je razvidno iz prejetih vlog za vpis v
vrtec. Vlogo za oprostitev plačila s priloženim
zdravniškim potrdilom oddate v računovodstvu šole v
roku 5 delovnih dni od zaključka odsotnosti.

UVAJANJE OTROKA
Uvajanje otroka v vrtec poteka prvi teden v
septembru. Ločitve od staršev so prvi dan krajše,
ena do dve uri v dopoldanskem času, v naslednjih
dneh pa se čas bivanja v vrtcu postopoma
podaljšuje. Odhod v vrtec je za otroka zahteven
čustven dogodek. Potreben je čas, potrpežljivost
staršev in podpora osebja v vrtcu. Otrok si bo prej
pridobil občutek varnosti in zaupanja, če se bodo
dogodki (prihodi/odhodi) odvijali v stalnem ritmu.
Da boste pomagali otroku in sebi, vam
priporočamo, da skupaj z otrokom že prej obiščete
vrtec.

