SPREJEM OTORK V VRTEC MAVRICA TREBNJE ZA ŠOL. L. 2020/21
Vrtec Mavrica Trebnje izdaja na podlagi 20. b. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005,
25/2008, 98/2009, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF), 11. člena
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Ur. l. RS, št. 43/14 in ) in sklepa Komisije za sprejem otrok
v Vrtec Mavrica Trebnje, seznam sprejetih in čakalni seznam za šolsko leto 2019/20.
V času vpisa za šolsko leto 2020/21, od 1. 2. 2020 do 10. 2. 2020, je vrtec prejel 206 vlog. Vrtec
ima za šolsko leto 2020/21 predvidenih 162 prostih mest, 149 prostih mest v enotah v Trebnjem,
13 prostih mest v Enoti Dobrnič in 0 prostih mest v Enoti Šentlovrenc. Število predvidenih
prostih mest je manjše kot število vloženih vlog za vpis otroka, zato je v skladu z 20. členom
Zakona o vrtcih, o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v Vrtec Mavrica Trebnje.
Komisija za sprejem otrok v Vrtec Mavrica Trebnje je dne 29.04.2020, v postopku odločanja
ugotovila, da se je na razpis prijavilo 165 otrok, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, od katerih
jih je bilo glede na prostorske zmožnosti vrtca mogoče sprejeti 158 otrok. Vloge otroke, ki niso
bili sprejeti v Enoto Šentlovrenc, je komisija prerazporedila v enote v Trebnjem.
Seja komisije je bila v sredo, 29. 4. 2020. Obravnavala je vloge in na podlagi podatkov
navedenih v vlogah in določila število točk po posameznih kriterijih. Prednostni vrstni red je
oblikovala tako, da je razvrstila vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do
najnižjega števila točk, razen dveh otrok, ki so se na prednostni seznam uvrstili glede na 20.
člen Zakona o vrtcih.
Prednostni vrstni red Vrtca Mavrica Trebnje za šolsko leto 2020/21:
Vrtec je otroke v skladu z uvrstitvijo na prednostni vrstni red razvrstil glede na starost otroka
in prosta mesta v enoti.
Vrtec glede na prednostni vrstni red izdaja naslednja seznama:
• seznam sprejetih otrok za šolsko leto 2020/21,
• čakalni seznam za šolsko leto 2020/21.
Vrtec bo staršem v 8 dneh po seji komisije poslal z navadno pošiljko obvestilo z izpisom vseh
podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka.
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