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Vpis o potekal

od 3.2. do 10. 2.2O2O na upravi vrtca,
na ReZunovi ulici 8, in sicer:

VRTEC

* , ic
TREBNJE
Enote Vrtca Mavrica Trebnje:

.

VIDEK

Slakova ulica 5, Trebnje

.

OSTRZEK

Slakova ulica 5, Trebnje

.

2! in 23, Trebnje

MOJCA

Reiunova ulica 9, Trebnje

.

DOBRNIE

Dobrnii 2, Dobrnid

.

SENTLOVRENC

Sentlovrenc 17, Velika Loka

.

Star5i lahko podate vlogo za vpis v vrtec le v en javni vrtec v Obdini Trebnje. Vloga velja le
za Solsko leto, za katerega bo bila vloiena.

GUBEEVA

Gubieva

.

Obrazec za vpis dobite na upravi vrtca, pri svetovalni delavki in na naii spletni strani:

MAVRICA

Reiunova ulica 8, Trebnje

.

Naie enote si lahko ogledate in jih obi5Eete v dnevih od 3. 2. do
tO.2.2020, med 9.00 in 11.00 uro.

KEKEC

Kidriieva ulica 2, Trebnje

o

R

o v ponedeljek, 3.2.2020 od 8. do 16.30 ure,
. v torek, 4.2.2020 od 8. do 15.30 ure,
. v sredo ,5.2.2O2O od 8. do !7. ure,
. v detrtek, 6. 2.2020 od 8. do L5"30 ure,
. ostale dneve od 7.30 do 15.30 ure.

ROMANO

Yejar L2!, Trebnje

Vlogo oddajte pravoEasno, ker velja zakonsko dolodilo, da vrtec najprej obravnava vse
vloge, kijih prejme v objavljenem roku. Vloge za vpis otroka, vloiene oz. oddane na poito
po preteku roka za redni vpis, bodo obravnavane 5ele, ko bo vrtec vkljudil vse otroke s
cakalnega seznama.

ee bo v vrtec vpisanih ved otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah odlodala komisija.
Prednost pri sprejemu lahko uveljavljajo star5i, de ob vlogi predloiijo pisno mnenje Centra
za socialno delo o ogroZenosti otroka zaradi socialnega poloZaja druiine ali odlodbo o
usmeritvi otroka s posebnimi potrebami.

Vfoge za premestitev: v dasu vpisa lahko star5i Ze vkljudenih' otrok vloiijo vlogo
premestitev otroka iz ene v drugo enoto znotraj enega javnega vrtca all vlogo
premestitev med vrtcema.

za
za

Vse o vpisu lahko izveste tudi na
Stevilkah: 07 3481- 185 ali

037744 929.

Vlasta Starc, mag.

ftdk.

menedZ.

Ravnateliica vrtca

