OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM
Pionirska cesta 4, 8273 Leskovec pri Krškem

PODROBNEJŠI RAZPIS ZA VRTEC
OŠ Leskovec pri Krškem, enota VRTEC, izvaja v vseh oddelkih Kurikulum za vrtce po
metodologiji Korak za korakom. Poslovni čas enot se bo končno oblikoval glede na potrebe
staršev. Enota vrtec Leskovec bo delovala na štirih lokacijah in za šolsko leto 2019/20
razpisuje naslednje programe in starostne skupine:
Enota: PIKA

NOGAVIČKA

pri OŠ Leskovec pri Krškem, Pionirska cesta 4a, Leskovec

Dnevni program ( od 6 do 9 ur) za otroke prvega starostnega obdobja (od 11. mesecev do 3.
leta) in za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo). V kolikor bo
potrebno bomo izjemoma oblikovali tudi kombinirane oddelke.
a) celodnevni program (6 do 9 ur), od 5.30 do 16.30 ure;
b) izmenski program*, od 5. 30 do 19.30 ure.
* Izmenski program bo organiziran, če bo dovolj prijav.
Enota:

VILA, Ul. Staneta Žagarja 2, Leskovec pri Krškem

Dnevni program od 5.30 do 16.30 ( od 6 do 9 ur) za otroke prvega starostnega obdobja (od
11. mesecev do 3. leta) in za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo).
Enota:

MALČEK v Mercator nakupovalnem centru, CKŽ 132 A, Krško

Dnevni program od 6.30 do 16.00 ( od 6 do 9 ur) za otroke prvega starostnega obdobja
(od 11. mesecev do 3. leta). V kolikor bo potrebno bomo oblikovali izjemoma tudi kombiniran
oddelek.
Enota:

MALI PRINC v Mercator nakupovalnem centru, CKŽ 132 A, Krško

Dnevni program od 6.30 do 16.00 ( od 6 do 9 ur) za otroke drugega starostnega obdobja
(od 3. leta do vstopa v šolo).

Enota:

PETER PAN v OŠ Veliki Podlog

Dnevni program od 5.30 do 16.00 ( od 6 do 9 ur) za otroke prvega starostnega obdobja (od
11. mesecev do 3. leta) in za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo).
V kolikor bo potrebno bomo oblikovali izjemoma tudi kombiniran oddelek.
Enota:
LUMPEK v Velikem Podlogu
Dnevni program od 6.00 do 16.00 (od 6 do 9 ur) za otroke prvega starostnega obdobja (od
11. mesecev do 3. leta).
Uvodne roditeljske sestanke za vse starše novincev bomo predvidoma izvedli konec
junija, po enotah vrtca, kjer bodo vključeni vaši otroci.

Odprta vrata z individualnimi pogovornimi urami bomo za vse starše novincev predvidoma
organizirali v zadnjem tednu v avgustu, v vseh enotah vrtca OŠ Leskovec pri Krškem, ko se
boste lahko tudi pogovorili z vzgojiteljicami o uvajanju vašega otroka.
Rok za oddajo prijav:
Upoštevali bomo vse prijave, ki bodo oddane na novem obrazcu do vključno 15.3.2019.
Prijava:
Starši vpišejo svojega otroka na enotni obrazec VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC V
OBČINI KRŠKO 2019/2020 (čas vključitve novincev v obdobju od 1.9.2019 do 31.8.2020).
Obrazec lahko starši pridobijo na OŠ Leskovec pri Krškem, pri Katarini Ivačič Fabjančič, v enoti
Vrtca Vila, v pisarni Maje Božič, pomočnice ravnateljice za vrtec, v vseh drugih enotah vrtca
OŠ Leskovec pri Krškem pri vzgojiteljicah ter na spletnih straneh OŠ Leskovec pri Krškem
(www.os-leskovec.si) in Občine Krško (www.krsko.si).
Oddaja vloge:
Starši oddajo samo eno vlogo za vpis v vrtec v Občini Krško.
Vlogo lahko starši oddate osebno, Maji Božič, v enoti vrtca Vila, vse dni razpisa, od 7.30 do
15.30 ali osebno Katarini Ivačič Fabjančič, v OŠ Leskovec pri Krškem, od 7. do 14.30 ure ali
po pošti na OŠ Leskovec pri Krškem, Enota Vrtec, Pionirska cesta 4, 8273 Leskovec pri
Krškem.
Organizacija dela: OŠ Leskovec pri Krškem bo glede na prispele prijave in prosta mesta
pripravila organizacijo dela v šolskem letu 2019/2020, v sodelovanju z občino Krško, priporočili
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih
za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 75 / 2005, 82/2005) in Pravilnika o
sprejemu otrok v enote vrtca zavoda OŠ Leskovec pri Krškem.
Način obveščanja:
O sprejemu otrok novincev v vrtec v šolskem letu 2019/2020 boste starši oz. zakoniti
zastopniki dokončno obveščeni s strani OŠ Leskovec pri Krškem, Enote Vrtec po seji
Občinskega sveta Občine Krško, ki bo predvidoma konec junija ali začetku julija 2019.

Jožica Repše, ravnateljica

Leskovec pri Krškem, 7. 3. 2019

