VPIS OTROKA ZA SPREJEM
V VRTEC s 01.09.2021
Starše obveščamo, da lahko prijavijo
PREDŠOLSKE OTROKE v vrtec za vzgojo in varstvo v naslednjih

oddelkih in programih, ki jih ponuja Vrtec pri OŠ Šenčur:
1. dnevni program za otroke od dopolnjenega 11. meseca (s 1.9. tekočega leta) do
3. leta, ki traja od 6 do 9 ur (jaslični oddelek je samo v Šenčurju – odprt od
5.30 do 16.30)
2. dnevni progam za otroke od 3. leta do vstopa v šolo, ki traja od 6 do 9 ur –
(vse enote)
- centralni vrtec v Šenčurju (odprt od 5.30 do 16.30),
- oddelek v Voklem (odprt od 6.15. do 16.00),
- oddelek »Janček« na Visokem (odprt od 6.00 do 16.00).
OPOMBA: Pri oblikovanju oddelkov vrtca se šteje, da sodijo v oddelek 2. starostnega obdobja otroci, ki
bodo do konca koledarskega leta dopolnili najmanj 3 leta starosti (24. člen Pravilnika o normativih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje)

Vloge za vpis dobite v vseh zgoraj naštetih vrtcih in tajništvu šole v Šenčurju, ter na
spletni strani: http://www.vrtecsencur.splet.arnes.si.
Vloge bomo sprejemali od 01.02. do 15.02.2021 poslane priporočeno s
povratnico po pošti na naslov šole. Vloge bodo šifrirane.
Če bo prijavljenih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala komisija. Starši
vpišete otroka tako, da oddate vlogo za vpis otroka v vrtec na predpisanem obrazcu, h kateremu
morate priložiti vsa zahtevana dokazila po Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradno glasilo
slovenskih občin št. 34/2011 in 4/2016). (http://www.vrtecsencur.splet.arnes.si/Dokumenti).
V vrtec sprejemamo in vpisujemo otroke tudi med šolskim letom, vendar le v tiste oddelke, kjer so
še prosta mesta.

Obvestilo o sprejemu otroka v vrtec bodo vlagatelji prejeli po pošti
najkasneje do 15.03.2021.
Šifrirane sezname sprejetih otrok in otrok, uvrščenih na čakalni
seznam, bomo objavili na spletni strani vrtca.
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