SPREJEM OTORK V ENOTO ŠENTLOVRENC 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 (v nadaljevanju komisija), seznam sprejetih in ne sprejetih otrok za
Enoto Šentlovrenc za šolsko leto 2020/21.
V Vrtcu Mavrica Trebnje se bo s 1. 9. 2020 odprla Enota Šentlovrenc. Vrtec ima za Enoto
Šentlovrenc za šolsko leto 2020/21 predvidenih 28 prostih mest I. starostnega obdobja.
Za Enoto Šentlovrenc je prispelo 7 vlog I. starostnega obdobja ter 1 vloga II. starostnega
obdobja za premestitev otroka iz enot v Trebnjem v Enoto Šentlovrenc. Ob vpisu za šolsko leto
2020/21 pa je prispelo 25 vlog I. starostnega obdobja, ki so izpolnjevali pogoje in zaradi
prostorskih ne zmožnosti jih komisija ni sprejela v Enoto Šentlovrenc, ampak jih je razporedila
v enote v Trebnjem.
Število predvidenih prostih mest v Enoti Šentlovrenc je manjše kot število vloženih vlog za
vpis otroka, zato je v skladu z 20. členom Zakona o vrtcih, o sprejemu ponovno odločala
komisija.
Komisija je dne 3. 8. 2020, v postopku odločanja ugotovila, da je mogoče odobriti premestitev
7 vlogam I. starostnega obdobja iz enot v Trebnjem v Enoto Šentlovrenc in sprejeti 21 otrok.
Vloge otroke, ki niso bile sprejete v Enoto Šentlovrenc, je komisija razporedila v enote v
Trebnjem.
Prednostni vrstni red za šol. l. 2020/21 je oblikovala tako, da je razvrstila vse vpisane otroke po
doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila točk.
Vrtec glede na prednostni vrstni red izdaja naslednja seznama:
• seznam sprejetih otrok za šolsko leto 2020/21,
• seznam ne sprejetih za šolsko leto 2020/21.
Vrtec bo staršem v 8 dneh po seji komisije poslal z navadno pošiljko obvestilo o sprejemi in
nesprejemu v Enoto Šentlovrenc.

Trebnje, 3. 8. 2020

Barbara Pečar, l. r.,
predsednica komisije

