Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad
Kocbekova cesta 21
3342 Gornji Grad
Tel: (03) 839 12 40
E-pošta: sola.gornji-grad@guest.arnes.si
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 36/10
in 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 3. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 8/2016) Vrtec Gornji Grad in Bočna objavljata

JAVNI RAZPIS ZA VPIS OTROK V VRTEC
za šolsko leto 2018/2019
(za sprejem s 01. 09. 2018)

V šolskem letu 2018/2019 bosta vrtec Gornji Grad in Bočna vpisovala otroke v naslednje
programe:



celodnevni program (od 6 do 9 ur)
poldnevni program (od 4 do 6 ur)

Objava javnega razpisa in dodatne informacije o razpisu:
Javni razpis za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2018/2019 se objavi na spletnih straneh:
http://www.vrtec-gg.si/ in http://www.gornji-grad.si/ ter na oglasnih deskah obeh vrtcev z dne
1. 4. 2018.
Obrazec vloge za vpis otroka v vrtec dobijo starši na sedežih vrtcev in na spletni strani vrtcev ter
občine, kot sledi:
(http://www.vrtec-gg.si/) – zavihek »obrazci«
(http://www.gornji-grad.si) – zavihek »Javni Razpisi«
Izpolnjene vloge, skupaj z dokazili, ki so v vlogi navedena, pošljite po pošti na naslov:
Javni vzgojno izobraževalni zavod OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad, Kocbekova cesta 21, 3342 Gornji
Grad ali oddajte osebno na sedežih vrtca Gornji Grad ali Bočna, v katerega želite vpisati otroka:
- Vrtec Gornji Grad, Kocbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad;
- Vrtec Bočna, Bočna 53, 3342 Gornji Grad ali vrtca.
Nove vloge za sprejem s 1. 9. 2018 morajo oddati tudi vsi starši, katerih vloge za sprejem
so bile med šolskim letom 2017/18 zavrnjene.

Vlagatelj lahko odda le eno vlogo za posameznega otroka, in sicer v vrtec, v katerega želi vključiti
otroka (vrtec prve izbire) oz. vlogo pošlje po pošti na naslov zavoda.
Rok za oddajo vlog:
Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele na javni razpis do vključno 30. 4. 2018.
Starši vpišete otroka tako, da oddate vlogo za vpis otroka v vrtec na predpisanem obrazcu, h
kateremu morate priložiti vsa zahtevana dokazila. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu
prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.
V vrtca se sprejema in vpisuje otroke tudi med šolskim letom, vendar le v tiste oddelke, kjer so še
prosta mesta.

Gornji Grad, 1. 4. 2018

Priloga: obrazec vloge

Da se boste lažje odločili za
vključitev svojega otroka v
vrtec, ne zamudite
priložnosti,
da spoznate način življenja in
dela v naših vrtcih v času
TEDNA ODPRTIH VRAT,
ki bo v vrtcu Bočna in
Gornji Grad
od 09. 04. do 13. 04. 2018
od 900 do 1000.

