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Št.

119 / 19. 12. 2008

Uradni list Republike Slovenije

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del,
sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov
in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloge k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2008.
Št. 410-15/08
Sodražica, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

5315.

Pravilnik o kriterijih za sprejem otrok v vrtec

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2, 25/08) in 6. člena Statuta Občine Sodražica
(Uradni list RS, št. 44/99, 80/00, 12/06) je Občinski svet Občine
Sodražica na 12. redni seji dne 11. 12. 2008 sprejel

PRAVILNIK
o kriterijih za sprejem otrok v vrtec
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom občina ustanoviteljica na predlog sveta
šole OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica določa sestavo komisije za
sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.

II. SPREJEM IN VPIS OTROK
1. Sprejem otrok v programe vrtca
2. člen
V vrtec se sprejemajo otroci od dopolnjenega enajstega
meseca starosti do vključitve v osnovno šolo.
3. člen
Vrtec lahko sprejema tudi otroke s posebnimi potrebami
v skladu z veljavnimi predpisi, če ima zagotovljene ustrezne
prostorske in kadrovske pogoje.
4. člen
Vrtec lahko vpiše oziroma sprejme v svoje programe
toliko otrok, kot to dopuščajo normativi in pogoji za oblikovanje
oddelkov v skladu z veljavno zakonodajo.
2. Vpis otrok v programe vrtca
5. člen
Redni vpis otrok v programe vrtca se izvede praviloma
do konca meseca marca za naslednje šolsko leto. Glede na
razpoložljiva prosta mesta je možen vpis tudi med letom.
Natečaj za vpis otrok v programe vrtca se objavi v sredstvih javnega obveščanja in z objavo natečaja v vrtcu.
3. Postopek sprejema otrok v vrtec
6. člen
Otroci se sprejemajo v programe vrtca na podlagi prijave
vse leto, če so v vrtcu prosta mesta. Ravnatelj je dolžan v roku
30 dni po prejemu prijave nanjo odgovoriti. Prijavo oziroma
vlogo za vpis in sprejem otroka v vrtec vložijo starši oziroma
skrbniki otroka na upravo, v tajništvo vrtca oziroma šole.

