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oBRAZLOZIEV K OBLTKOVANJ U OD DELKOV ZA SOLSKO tEr O 2Ot9 I 2O2O

Ob rednem vpisu v Vrtec Prevalje za Solsko leto 2Ol9l2O2O ie prispelo vei vlog za vpis otrok
v vrtec kot je prostih mest. V skladu z 20. dlenom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 5t. 100/05 -
uradno predi5deno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/\A - lU,
40/12 - ZUJF, !4115 - ZUUJFO in 55/17) in Pravilnikom o sprejemu otrok v Osnovno Solo

Prevalje, enoto Vrtec Prevalje (Uradno glasilo slovenskih obdin, 5t. 5/2.2.20181 je o sprejemu
otrok odlodala komisija za sprejem otrok. Komisija je na podlagi podatkov, navedenih v vlogi
oziroma podatkov, ki jih je vrtec pridobil, dolodila itevilo todk po posameznih kriterijih in
dolotila prednostni vrstni red otrok za sprejem v vrtec. Za Enoto Vrtec Prevalje smo
oblikovali oddelke na podlagi prednostnega vrstnega reda in v skladu s Pravilnikom o
normativih za opravljanje dejavnosti pred5olske vzgoje (Uradni list RS, St- 27/La,47/L7 in
43118) ter na podlagi Sklepa obtinskega sveta o oblikovanju oddelkov na polni fleksibilni
normativ- Vrtec je vsem starlem izdal obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama
sprejetih otrok ali takalnega seznama za njihovega otroka. Stariem otrok, ki so bili sprejeti v
vrtec, je vrtec poslal poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med
vrtcem in starsi.

Sprejetih je 278 otrok, ki s 1. 9. 2019 dopolnijo vse pogoje za sprejem v vrtec. Od te8a 101

otrok l. starostnega in 777 otrok ll. starostnega obdobja.

Za 5olsko leto 2oL9/2O2o je oblikovanih 16 oddelkov - 15 oddelkov v enoti Vrtec Krojadek

Hladek in 1 oddelek v enoti Vrtec Leie.
V Vrtcu Krojaaek Hladek je oblikovanih:

o 6 homogenih oddelkov L starostnega obdobja (6x14 otrok);
o t homogen oddelek l. starostnega obdobja s polovidnim normativom (1x7 otrok);
r 6 homogenih oddelkov ll. starostnega obdobja (2x19,4x24 otrok);
o l kombiniran oddelek L in ll. starostnega obdobja (1x 19 otrok);
. t heterogen oddelek ll. starostnega obdobja (1x21 otrok).

Vsi oddelki v Vrtcu Krojafek Hladek so oblikovani po fleksibilnem normativu (+2 otroka).

V Vrtcu Leie pa je oblikovan 1 kombiniran oddelek (17 otrok). Oddelek je oblikovan po

nefleksibilnem normativu zaradi manjiega vpisa v to enoto ter ima za 3 otroke zniian
normativa. saj sta v oddelku dva otroka s posebnimi potrebami, ki imata doloden zniian
normativ.

Cena vrtca se s 1.9. 2019 ne spremeni

Obfino Prevalje in strokovne sluibe seznanjamo, da pred zadetkom 5olskega leta lahko pride

s strani stariev do odstopov od pogodb ali stalnih izpisov, na kar vrtec nima vpliva in ne

zakonskih podlag, da se izpisi prepredijo. O morebitnih izpisih bo Vrtec Prevalje sproti
obvelial obdino usta noviteljico.
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obiino Prevalje prosimo za potrditev oblikovanih oddelkov.

Sklep 1: Za 5olsko leto 2019/2020 je oblikovanih 16 oddelkov:

- 6 homogenih oddelkov l. starostnega obdobja (fleksibilni normativ, 12+2);

- t homogen oddelek l. starostnega obdobja s poloviinim normativom (fleksibilni

normativ, 6+1)

- 2 homogena oddelka ll. starostneta obdobja 3-4 (fleksibilni normativ, 17+2);

- 4 homogeni oddelki ll. starostnega obdobja tl-6 (fleksibilni normativ, 22+2);

- t heterogen oddelek ll. starostnega obdobja (fleksibilni normativ, 19+2).

- l kombiniran oddelek l. in ll. starostnega obdobja (fleksibilni normativ, 17+2);

- l kombiniran oddelek I in ll. starostnega obdobja (nefleksibilni normativ, zniian

normativ, 17-3).

Sklep 2: Cena vrtca se s 1. 9. 2019 ne spremeni.

Sklep 3: V primeru veijega zmanjSanja 5tevila vpisanih otrok ob zaCetku 5olskega leta se

posamezni oddelek preoblikuje v poloviini oddelek z moinostjo dopolniwe do polnega

oddelka s fleksibilnim normativom.
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