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SPREJEM OTORK V VRTEC MAVRICA TREBNJE ZA5OI,. L.2OI)IhO
Vftec Mavrica Trebnje izdaja na podlagi 20. b. dlena Zakona o vrtcih (Ur, l. RS, 5t. 10012005,2512008,
9812009,3612010,6212010-ZUPJS, 9412010-2IU,4012012-ZUJF), 11. dlena Pravilnik o sprejemu otrok
v vfiec (Ur. l. RS, 5t. 43114 in ) in sklepa Komisije za sprejem otrok v Vrtec Mavrica Trebnje, seznam
sprejetih in dakalni s'eznam za Solsko leto 2018/19.
V dasu vpisa za Solsko leto 2019120, od 7 .2. do 10. 2.2019, je vrtec prejel 181 vlog. Vrtec ima za Solsko
leto 2019120 predvidenih 130 prostih mest, 123 prostih mest v enotah v Trebnjem, 2 prosti mesti v Enoti
Dobrnid, 0 prostih mesti v Enoti Sentlovrenc in 5 prostih mest v Enoti Romano. Ker je bilo Stevilo
predvidenih prostih mest manj5e kot Stevilo vloZenih vlog za vpis otroka, je o sprejemu odlodala
Komisija za sprejem otrok v Vrtec Mavrica Trebnje. Komisija je otroke, ki niso bili sprejeti v Enoto
Dobrnid in Enoto Sentlovrenc , prerazporedila v enote v Trebnjem.
Seja komisije je bila v sredo, 13.5.2019. Obravnavala je vloge in na podlagi podatkov navedenih v
vlogah in dolodila Stevilo todk po posameznih kriterijih. Prednostni vrstni red je oblikovala tako, da je
razvrstila vse vpisane otroke po doseZenem Stevilu todk, od naj.viSjega do najniZjega Stevila todk, razen
treh otrok, ki so se na prednostni seznam uvrstili glede na 20. dlen Zakona o vrtcih.

ko leto 2019120
Vrtec je otroke v skladu z uvrstitvijo na prednostni vrstni red razvrstil glede na starost otroka in prosta
mesta v enotr.

Vrtec glede na prednostni vrstni red izdaja naslednja seznama:

.

dakalni seznam za Solsko leto 2019120.

Vrtec bo star5em v 8 dneh po seji komisije poslal znavadno poSiljko obvestilo z izpisom vseh podatkov
iz seznama sprejetih otrok ali dakalnega seznama za njihovega otroka.

Trebnie. 13.5.2019

