Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur.l. RS št. 12/96 in spremembe) in na podlagi 16.
člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) je Občinski svet Občine
Radovljica na 31. seji, dne 1.7.2010 sprejel naslednje
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRA Vll.,NIKA O SPREJEMU NOVINCEV V VZGOJNOVARSTVENI
RADOVLJICA

ZAVOD

1. člen

V Pravilniku o sprejemu novincev v Vzgojnovarstveni zavod Radovljica (DN UO, št. 110/09)
se 2. odstavek 2. člen spremeni, tako da spremenjen glasi:
»Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, -Ce starši ne
uveljavljajo pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.«
2. člen
3. odstavek 5. člen se spremeni, tako da spremenjen glasi:
»Preostale vpisane otroke komisija izbere po naslednjih kriterijih:
število
točk

Kriterii
1. Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju OR
'---k- _
.prebivališčem v OR
r
j. Zaposlenost staršev
- zaposlenost obeh staršev oz. starša, če gre za enostarševsko družino
- zaposlenost enega starša, drugi aktivni iskalec zaposlitev oz. aktivni
iskalec zaposlitve
enostarševski družini
oba
starša
sta
aktivna
iskalca zaposlitev
v osnovno šolo
4. Otrok.....k:.iJlLujclllLQ.d1ož~n..ystop
vrstni r~c;L'y_
preteklem šot letu in v vrtec ni bil
5.. Otrok te bil uvrščen v predno~
sprejet
6. Otrok v preteklem šol. letu ni bil sprejet v želeno enoto vrtca
7. Otrok živi v eno starševski družini, kar dokazuje potrdilo o družinski skupnosti
8. V želeni enoti vrtca je že vključen otrokov brat ali sestra
9. Sprejem dvojčkov ali trojčkov, sorojencev v istem šolskem letu
10. Družina z več vzdrževanimi otroki (do 15 leta)
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3. člen

2. odstavek 6. člena se spremeni in spremenjen glasi:
»Če dve ali več vlog dosežejo enako število točk, se otroci vključujejo v vrtec s prednostnega
vrstnega reda glede na starost (prednost ima starejši otrok), prosto mesto v posameznem
oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
4. člen
8. člen se spremeni in spremenjen glasi:

8
h

»Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku osmih dneh od dneva, ko so bili obveščeni, da je
otrok sprejet v vrtec oz. ne zaprosijo za podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov oziroma otroka
ne vključijo v vrtec s predvidenim datumom, jih vrtec v roku osmih dni pisno obvesti, da imajo na
voljo prosto mesto ter da naj pripeljejo otroka v vrtec. Če starši po prejemu pisnega obvestila v
osmih dneh ne pripeljejo otroka v vrtec oziroma vrtca ne obvestijo o razlogih, zaradi katerih otrok
vrtca še ni začel obiskovati, se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.«
V 8. členu se doda drugi odstavek, ki glasi:
»Starši, ki so odklonili sprejem otroka v vrtec oziroma niso v osemdnevnem roku podpisali
pogodbe o ureditvi medsebojnih pravic staršev in vrtca, vlogo za vpis otroka v vrtec lahko vložijo
ponovno, vendar nimajo prednosti pri ponovnem postopku sprejema otroka v vrtec.«
5. člen
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu novincev v Vzgojnovarstveni
zavod Radovljica objavi v Deželnih novicah, glasilu občine Radovljica - Uradne objave in
začne veljati osmi dan po objavi.
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