VABI K VPISU ZA SOLSKO
LETO 2o^rel2O
Vpis bo potekal od !..2. do t0.2.20t9 na upravi
vrtca, na Reiunovi ulici 8, in sicer:

. v petek, L.2.20L9 od 8. do 15.30,

1/RTEC

,* C A
&
TREBNJE

o v ponedeljek, 4.2.20L9 od 8. do 15.30,
o v torek,5.2.20t9 od 8. do 15.30,

Enote Vrtca Mawica Trebnje:

o

Slakova ulica 5, Trebnje

.

OSTRZEK

Slakova ulica 5, Trebnje

O

. ostale dneve od 8. do 15.30.

VIDEK

KEKEC

Naie enote si lahko ogledate in jih obiSiete v dnevih od !.2.
do 10.2.2Ot9, med 9.00 in 11.00.
Obrazec za vpis dobite na upravi vrtca, pri svetovalni delavki in na naSi spletni strani:

KidriEeva ulica 2, Trebnje

r

MAVRICA

Reiunova ulica 8, Trebnje

.

GUBEEVA

GubEeva 27 in 23, Trebnje

.

MOJCA

Glavarjeva ul. 9 in 10, Trebnje

.

DOBRNIC

DobrniE 2, Dobrnid

.

SENTTOVRENC

Sentlovrenc 17, Velika Loka

.

ROMANO

Vejar 121, Trebnje

Starii lahko podate vlogo za vpis v vrtec le v en javni vrtec v ObEini Trebnje. Vloga
velja le za Solsko leto, za katerega bo bila vloZena.
Vlogo oddaite pravoEasno. ker velja zakonsko dolodilo, da vrtec najprej obravnava
vse vloge, kijih prejme v objavljenem roku. Vloge za vpis otroka, vloZene oz. oddane
na po5to po preteku roka za redni vpis, bodo obravnavane Sele, ko bo vrtec vkljudil
vse otroke s dakalnega seznama.

de bo v vrtec vpisanih veE otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah odlodala
komisija.

Prednost prispreiemu lahko uveljavljajo starii, de ob vlogi predloZijo pisno mnenje
Centra za socialno delo o ogroienosti otroka zaradi socialnega poloZaja druZine ali
odlodbo o usmeritviotroka s posebnimi potrebami.
Vloge za premestitev: v dasu vpisa lahko starSi ie vkljuEenih otrok vloZijo vlogo
premestitev otroka iz ene v drugo enoto znotraj enega javnega vrtca ali vlogo
premestitev med vrtcema.

Vse o vpisu lahko izveste tudi na

Stevilkah: 07 348L 185 ali 03L744

929.
Vlasta

S

edk. menedi.

vrtca

za
za

