(Ur. vestnik, št. 3/2010)
Na podlagi drugega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB2 in
25/08) in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Ur. vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07 UPB1),
je Občinski svet Občine Šentjernej, na svoji 32. redni seji, dne 31.03.2010, sprejel naslednji

PRAVILNIK
O SPREJEMU OTROK V VRTEC
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se ureja način in postopek sprejema otrok v Osnovno šolo Šentjernej –
Vrtec Čebelica (v nadaljevanju: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok v vrtec
ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC
2. člen
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kot to dopuščajo prostorski in kadrovski normativi ter
normativi za oblikovanje oddelkov.
3. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih
mest vse leto in sicer otroka, ko je dopolnil starost enega leta oz. ko je dopolnil starost
najmanj enajst mesecev.
4. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis - razpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga
uskladi z občino ustanoviteljico. Razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletni
strani vrtca.
5. člen
Starši oz. skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo
na obrazcu, ki ga dobijo pri svetovalni delavki vrtca v šoli ali na spletnih straneh vrtca. Vlogo
starši osebno oddajo svetovalni delavki vrtca ali priporočeno po pošti.
III. ODLOČANJE O SPREJEMU OTROK
6. člen
Če je število prijav za sprejem otrok v vrtec manjše od števila prostih mest, odloča o sprejemu
otrok ravnatelj vrtca ali njegov pooblaščenec in o odločitvi izda odločbo.
Če je v vrtec prijavljenih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za
sprejem otrok v vrtec na podlagi kriterijev iz tega pravilnika.
7. člen

Vrtec o vpisu in vključitvi otrok obvesti občino ustanoviteljico.
8. člen
Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju
otroka. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo centra
za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Prednost pri sprejemu v
vrtec ima tudi otrok s posebnimi potrebami.
IV. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
9. člen
Komisijo za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: komisija) imenuje občina ustanoviteljica
oz. župan s posebnim sklepom.
Komisija je sestavljena z:
• enim predstavnikom vrtca, ki ga predlaga ravnatelj,
• enim predstavnikom staršev, ki ga predlaga svet zavoda in
• enim predstavnikom občine, ki ga predlaga župan.
V komisijo je lahko vključen tudi vodja vrtca.
10. člen
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let z možnostjo ponovitve. Predstavniku staršev
preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec.
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na sejah. Delo komisije vodi predsednik komisije, v
njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, ki ju izvolijo člani komisije iz svojih vrst na
prvi seji.
Prvo sejo komisije skliče ravnatelj, ostale seje komisije sklicuje predsednik komisije v
dogovoru z ravnateljem. Administrativna dela za komisijo in pisanje zapisnika izvaja vrtec.
11. člen
Komisija obravnava vse vloge v skladu z določili zakona, ki ureja splošno upravni postopek, z
uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
12. člen
Komisija vodi zapisnik, ki se piše v skladu z ZUP in mora vsebovati:
- ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
- kraj, datum in uro seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok,
- poimensko prisotnost članov komisije,
- število prispelih vlog,
- poimenski seznam otrok, ki so bili sprejeti,
- seznam otrok, ki so bili odklonjeni s prednostnim vrstnim redom.
Zapisnik podpiše zapisnikar in predsednik komisije.
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala
o sprejemu otrok v vrtec, vendar le tisti del zapisnika, ki se nanaša na njihovo vlogo.

V. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
13. člen
Komisija najprej izmed vlog za vpis otroka v vrtec izbere otroke s posebnimi potrebami, za
katere so starši priložili odločbo o usmeritvi oz. mnenje centra za socialno delo o ogroženosti
otroka zaradi socialnega položaja družine.
Ostale vpisane otroke izbere komisija na podlagi naslednjih kriterijev:
Osnovni kriteriji
št. točk
Stalno prebivališče na območju občine ustanoviteljice
1.
- eden od staršev
10
- oba starša
20
2. Zaposlenost staršev
- eden od staršev
10
- oba starša
20
- starš s statusom študenta
10
- otrok v eno starševski družini
20
3. Otrok staršev, ki imajo enega otroka že vključenega v vrtec
5
4. Otrok je uvrščen na prednostni vrstni red iz preteklega leta
10
5. Starši se strinjajo z vsako predlagano lokacijo
5
• pri tč. 1 »stalno prebivališče na območju občine ustanoviteljice«; vlagatelj na podlagi
poziva vrtca priloži potrdilo o stalnem prebivališču ali fotokopijo osebnega dokumenta
• pri tč. 2 »starš s statusom študenta«; vlagatelj priloži potrdilo o šolanju
pri tč. 2 »otrok v eno starševski družini«; vlagatelj priloži potrdilo CSD o
samohranilstvu
14. člen
Komisija na podlagi kriterijev iz predhodnega člena tega pravilnika določi prednostni vrstni
red za sprejem otrok v vrtec.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda
upošteva naslednje dodatne kriterije, najprej po prvem kriteriju, če še to ni dovolj, pa po
drugem kriteriju, in sicer:
Dodatni kriteriji
1. Starost otrok: prednost ima starejši otrok (otrok, ki prej zapolni prosto mesto)
2. Datum oddane vloge: prednost ima otrok, katerega je vloga bila oddana prej
15. člen
V primeru, da komisija ugotovi, da gre za poseben primer ali za doseženo enako število točk,
lahko dodeli od 1 do 15 dodatnih točk. Komisija pri tem lahko upošteva dodatna mnenja (npr.
centra za socialno delo, patronažne službe, zdravstvene službe, Krajevne organizacije
Rdečega križa itd.)
16. člen

Med šolskim letom se na prosta mesta najprej sprejemajo otroci s prednostnega vrstnega reda,
nato pa otroci glede na kronološki vpis v vrtec, razen otrok s posebnimi potrebami, kateri ima
prednost pred vsemi.
VI. SPREJEM IN IZPIS IZ VRTCA
17. člen
Komisija na seji sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk
sprejeti v vrtec. Ostale otroke zaradi premajhnega števila točk uvrsti na čakalno listo po
vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega do najnižjega. Druge otroke, ki se kasneje
vpisujejo v vrtec, se uvrsti na čakalno listo po kronološkem vrstnem redu vpisa. Absolutno
prednost pri vpisu imajo otroci iz prvega odstavka 13. člena tega pravilnika.
Komisija sprejeti sklep o sprejetih in odklonjenih otrocih posreduje ravnateljici, katera
najpozneje v 8 dneh po seji izda vsem staršem odločbo o sprejemu oz. zavrnitvi sprejema
otroka v vrtec. V odločbi se določi datum vključitve otroka v vrtec. Za otroke, ki so zavrnjeni,
se odločbo dopolni z obrazložitvijo.
18. člen
Zoper odločbo komisije za sprejem otroka v vrtec lahko starši v 15 dneh po vročitvi odločbe
vložijo pritožbo na svet zavoda. Svet zavoda mora o pritožbi odločati v 30 dneh po prejemu
pritožbe. Odločitev sveta zavoda je dokončna.
19. člen
Vrtec staršem pošlje v podpis »dogovor o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev
in vrtca«. Če starši ne podpišejo dogovora najkasneje v roku 15 dni po prejemu le-tega, se
šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi
postopka.
20. člen
Otroci, sprejeti v vrtec, so vključeni v vrtec do vstopa v osnovno šolo. Otroka se trajno izpiše
iz vrtca ob vstopu v osnovno šolo.
21. člen
Starši lahko otroka izpišejo iz vrtca, kadarkoli to želijo. Izpis morajo opraviti najmanj 15 dni
pred želenim izstopom, na sedežu vrtca.
Namesto izpisanega otroka se sprejme drugega otroka, ki je po prednostnem vrstnem redu in
starostno prvi ustrezen.
22. člen
Izpisani otrok nima pri ponovnem sprejemu prednosti. Za ponoven vpis morajo starši oddati
novo vlogo za sprejem otroka v vrtec.
23. člen
V kolikor je otrok v vrtcu odsoten brez prekinitve več kot 20 delovnih dni in starši ne
dostavijo zdravniškega spričevala ter ga ne izpišejo, se staršem izda ugotovitveni sklep o
izpisu otroka.
VII. OBJAVA INFORMACIJ

24. člen
Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za
predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni
čakalni dobi.
VIII. KONČNE DOLOČBE
25. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec št. 24/2008,
z dne 27.02.2008.
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
27. člen
Ta pravilnik je dostopen pri vodji vrtca in na spletnih straneh vrtca.
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